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วนัที ่13 กนัยายน 2565 

เรื่อง ขอเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2565 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย (1) ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 (ประกอบการพจิารณาวาระที ่1) 

 (2) สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ ของบริษัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 
(ประกอบการพจิารณาวาระที ่2) 

 (3) รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกบัรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทั 
สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ลงทุนในบรษิทั เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) (ประกอบการพจิารณาวาระที ่2) 

 (4) สรุปสาระส าคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ประกอบ 
การพจิารณาวาระที ่3) 

 (5) ขอ้บงัคบับรษิทัฯ ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 (6) ขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้ร่วม
ประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน การออกเสยีงลงคะแนน 
และแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2565 ผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) 

 (7) หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 

 (8) ข้อมูลโดยสงัเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนผู้รบัมอบฉันทะในการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น  
ครัง้ที ่2/2565 และคุณสมบตักิรรมการอสิระ 

 (9) แผนทีส่ถานทีถ่่ายทอดสดการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2565 ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ณ 
ส านักงานใหญ่ของบรษิทัฯ  

ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการ บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครัง้ที ่15/2565 ซึง่ประชุมเมื่อ
วนัที่ 11 สงิหาคม 2565 ได้มมีติให้เรยีกประชุมวสิามญัผู้ถือหุน้ครัง้ที่ 2/2565 ในวนัพุธที่ 28 กนัยายน 2565 เวลา 10.00 น. 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพยีงรูปแบบเดยีวเท่านัน้ โดยถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุมชัน้ 2 ส านักงาน
ของบรษิทัฯ เลขที ่230 ถนนบางขุนเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 เพื่อพจิารณา
ระเบยีบวาระในเรื่องต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 และได้จัดท ารายงาน 
การประชุมโดยมรีายละเอยีดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 
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ความเหน็คณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 
สงิหาคม 2565 ได้มกีารบนัทกึไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ครัง้ที่ 2/2565 
พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 ดงักล่าว 

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ 

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการเข้าลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั เอเชียซอฟท์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เน่ืองจากบรษิทัฯ มคีวามประสงค์จะเขา้ลงทุนในหุน้สามญัในบรษิทั เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
(“AS”) จ านวนไม่เกนิ 73,720,904 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15.70 ของหุน้ทัง้หมดของ AS (“หุ้น AS”) และใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ AS ครัง้ที ่2 (“AS-W2”) จ านวนไม่เกนิ 33,837,554 หน่วย จากนายปราโมทย์ สุดจติพร และนางสาว
เสาวลกัษณ์ จติสมัฤทธิ ์(“กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ AS”) โดยหุน้สามญัทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัจากการเขา้ท ารายการนี้ในกรณีที่มี
การใช้สิทธิตาม AS-W2 และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของ AS ซึ่งจดัสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของ AS และบรษิัทย่อยของ AS (“AS-WB”) เต็มจ านวน จะคดิเป็นรอ้ยละ 20.97 (ได้แก่ ร้อยละ14.37 ส าหรบัหุน้ 
AS และร้อยละ 6.60 ส าหรบัการใช้สทิธติาม AS-W2) ของหุ้นทัง้หมดใน AS ภายหลงัการใช้สทิธดิงักล่าว โดยบรษิัทฯ จะ
ช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสดจ านวนไม่เกนิ 1,710,062,347 บาท ใหแ้ก่กลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิของ AS ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะใชส้ทิธซิื้อ
หุน้สามญัตาม AS-W2 ในราคาใชส้ทิธ ิ3.50 บาทต่อหุน้ คดิเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 118,431,439 บาท (หากราคาใชส้ทิธติาม  
AS-W2 รวมกบัตน้ทุนในการไดม้าซึง่ AS-W2 ต ่ากว่าราคาหุน้ใน AS ณ วนัทีม่กีารใชส้ทิธ)ิ ดงันัน้ มลูค่าของรายการดงักล่าว
จงึมจี านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 1,828,493,786 บาท (“ธรุกรรม AS”) 

รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการ 
ที่มนีัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิม่เติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไป”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึง่ค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ตาม
เกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดรายการได้สูงสุด  มีจ านวนร้อยละ 36.75 โดยเมื่อน า 
ขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ มารวมกบัรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ดงักล่าว
และรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ตามทีจ่ะน าเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัใินวาระที ่3 ขนาดรายการรวมจะมจี านวนเท่ากบั
ร้อยละ 82.47 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดรายการได้สูงสุด ในการนี้ เนื่องจาก
ขนาดรายการมมีูลค่ามากกว่ารอ้ยละ 50 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่้องเปิดเผยขอ้มลูรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ 
ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป และขออนุมตักิารเขา้
ท ารายการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็
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เกี่ยวกับรายการดงักล่าว และจดัส่งความเห็นดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้บรษิัท  
อวานการด์ แคปปิตอล จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เพื่อจดัท าความเหน็เกีย่วกบัธุรกรรม AS 

ทัง้นี้ รายละเอยีดของธุรกรรม AS ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ ของบรษิทั สบาย 
เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 และรายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกี่ยวกบัรายการไดม้าซึง่
สินทรพัย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) กรณีการเข้าลงทุนในบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
(มหาชน) สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรมตาม
รายละเอียดที่ระบุในสิง่ที่ส่งมาด้วย 2 มคีวามเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิัทฯ และผู้ถือหุ้น
ทัง้หมดของบรษิัทฯ ในระยะยาว ตามเหตุผลดงัที่ระบุในสิง่ที่ส่งมาด้วย 2 จงึเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้  
ครัง้ที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเขา้ท าธุรกรรม AS และพิจารณามอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอี านาจ  
(1) เขา้เจรจา ก าหนด และแก้ไขขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในการเขา้ท าธุรกรรม AS (2) ลงนามในสญัญา เอกสาร หลกัฐาน  
ค าขออนุญาต และค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ ทีจ่ าเป็น และเกีย่วขอ้งกบัการเขา้ท าธุรกรรม AS ซึง่รวมถงึ แต่ไม่จ ากดัเพยีง สญัญา
ซื้อขายหุน้ AS และ AS-W2 รวมถงึการตดิต่อและยื่นเอกสาร หลกัฐาน ค าขออนุญาต และค าขอผ่อนผนัดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และ (3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการเขา้ท าธุรกรรม AS จนส าเรจ็ลุล่วง 
รวมถงึแต่งตัง้กรรมการผูแ้ทนของบรษิทัฯ ใน AS 

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ 

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 
ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามที่ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 ได้มมีติอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 
3,000 ลา้นบาท เพื่อใหก้ารด าเนินกจิการของบรษิทัฯ มคีวามต่อเนื่อง เสรมิความแขง็แกร่งของฐานะทางการเงนิ และการลงทุน
ในอนาคตนัน้ บรษิทัฯ มคีวามประสงค์จะแก้ไขวงเงนิในการออกหุน้กู้ จากวงเงนิเดมิ “ไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท” เป็นวงเงนิใหม่ 
“ไม่เกนิ 5,000 ลา้นบาท” เพื่อใหส้ามารถรองรบัความตอ้งการในการใชเ้งนิทุนจากแหล่งเงนิทุนทีม่ตีน้ทุนต ่าทีเ่พิม่ขึน้ของบรษิทัฯ 

อนึ่ง การออกและการเสนอขายหุ้นกู้โดยบริษัทฯ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนเป็นไปตามความเหมาะสมกบั
ความตอ้งการใชเ้งนิของบรษิทัฯ รวมถงึสภาวะตลาด 

ทัง้นี้ รายละเอยีดของการขยายวงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กู้ดงักล่าว ปรากฏตามสรุปสาระส าคญัการออก
และเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงนิไม่เกนิ 5,000 ลา้นบาท สิง่ทีส่่งมาดว้ย 4  
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ความเหน็คณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2565 เพื่อพจิารณา
อนุมตัิการขยายวงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กู้ จากวงเงนิเดมิ “ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท” เป็นวงเงนิใหม่ “ไม่เกิน 5,000 
ลา้นบาท” และมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย มอี านาจดงันี้ (1) ก าหนด
รายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหุน้กู้ รวมถงึประเภท ชื่อ หลกัประกนั สกุลเงนิ จ านวนเงนิ อตัราดอกเบี้ย อายุ มูลค่าทีต่ราไว ้
ราคาเสนอขาย อายุโครงการ วงเงนิ การแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู้ ตลอดจนก าหนดรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้งกบัการเสนอขาย  
ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียง วิธีการ และระยะเวลาการออกเสนอขาย การจดัสรร และการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตามที่เห็นสมควรภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง (2) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ 
ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ และ/หรอืสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกหลกัทรพัย์ และ/หรอืหลกัทรพัย์ และ/หรอื
บุคคลอื่นใด ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารแต่งตัง้ตามกฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืในกรณีอื่นใดตามทีเ่หน็สมควร (3) น าหุน้กู้ดงักล่าว
ไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นได้ตาม 
ความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอ านาจด าเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและด าเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  
(4) ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐาน  
กับส านักงาน ก.ล.ต. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ดงักล่าว ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืจ าเป็นไดทุ้กประการตามทีเ่หน็ควร 

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ 

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 
ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

วาระนี้ก าหนดไวเ้พื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นซกัถามขอ้สงสยั และ /หรอืใหข้อ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
แก่คณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืเพื่อใหก้รรมการไดช้ีแ้จงขอ้ซกัถามหรอืขอ้สงสยัต่าง ๆ (ถา้ม)ี 

จึงขอเรียนเชญิท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2565 ในวนัพุธที่ 28 กันยายน 
2565 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) เท่านัน้ โดยถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุมชัน้ 2 ส านักงาน
ของบรษิัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยพร้อม
เพรียงกัน โดยมีแผนที่สถานที่การถ่ายทอดสดการจดัประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Meeting) รายละเอียดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 9 อนึ่ง ในกรณีที่บรษิัทฯ เปลี่ยนแปลงวธิกีารจดัประชุม หรอื
ก าหนดวนั เวลา สถานที่จดัประชุม และไม่สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามระยะเวลา  
ทีก่ฎหมายก าหนดได ้บรษิทัฯ จะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ/หรอื 
บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ รวมถงึช่องทางอื่น ๆ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบล่วงหน้า 

ในกรณีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ด้วยตนเอง 
บริษัทฯขอความร่วมมอืจากผู้ถือหุ้นโปรดพจิารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุม 
ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) แทน 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ด้วยตนเองหรือ 
มอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุม สามารถแจง้ความประสงคท์ีจ่ะเขา้ร่วมประชุมได้ 2 วธิ ีดงันี้ 
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1) แจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางอีเมลหรือไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยผู้ถือหุ้นสามารถจดัส่งแบบฟอร์ม 
การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) และเอกสาร
ยนืยนัตวัตนส าหรบัหนังสอืมอบฉนัทะตามทีร่ะบุในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 6 มายงับรษิทัฯ ภายในวนัที ่27 กนัยายน 2565 โดยจดัส่งมาที ่

• ส่งทางอเีมลมาที:่   company.secretary@sabuytech.com หรอื 
• ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนมาที:่ “เลขานุการบรษิทั” บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) เลขที ่ 

230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150 

ทัง้นี้ กรุณากรอกข้อมูลและลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2565  
ผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ดงักล่าวโดยระบุขอ้มูลต่าง ๆ เช่น อีเมล และหมายเลขโทรศพัท์มอืถอืของ
ท่านใหช้ดัเจน พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบต่าง ๆ และลงนามในเอกสารตามทีก่ าหนด 

2) แจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือ  QR Code ผ่าน Web Browser: Chrome ตามที่จะกล่าว
ต่อไปนี้ และระบุขอ้มลูต่าง ๆ ใหถู้กตอ้งครบถว้น พรอ้มทัง้แนบเอกสารต่าง ๆ และลงนามเอกสารตามทีก่ าหนด 

SCAN QR CODE LINK 

 

 
https://app.inventech.co.th/SABUY091822R 

โดยระบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมจะเปิดให้ด าเนินการตัง้แต่วันที่ 21 กันยายน 2565 ถึงวันที่  
27 กนัยายน 2565 ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้สามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการแจง้ความประสงค์เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 6 

เมื่อท่านผูถ้อืหุน้แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) แลว้ เอกสาร
การลงทะเบียนของท่านจะได้รบัการตรวจสอบเพื่อยืนยนัตวัตนของผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบขอ้มูลตามรายชื่อ  
ผูถ้อืหุน้ตามขอ้มลูปิดสมุดทะเบยีนรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมถูกตอ้งครบถว้น ท่านผูถ้อืหุน้ และ/หรอืผูร้บัมอบฉันทะ
จะไดร้บัลงิก์ (Link) ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมและคู่มอืการใชง้านระบบการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2565 ผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) ล่วงหน้า 2 วนัก่อนวนัประชุมโดยซึง่จะจดัส่งไปยงัอเีมลทีท่่านไดแ้จง้บรษิทัฯ ไว ้ทัง้นี้ โปรด
ศกึษาขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 6 

ส าหรบัผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ได้ด้วยตนเอง 
หรือไม่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Meeting) ผู้ถือหุ้นสามารถ 
มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ ดงัมรีายชื่อและรายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 8 เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออก

mailto:company.secretary@sabuytech.com%20หรือ
https://app.inventech.co.th/SABUY091822R
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เสยีงในนามผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ไม่ตอ้งกรอกและลงนามในแบบฟอรม์การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
2/2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) โดยสามารถจัดส่ง เอกสารยืนยันตัวตนส าหรับหนั งสือ 
มอบฉนัทะตามทีร่ะบุในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 6 และหนังสอืมอบฉนัทะตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 7 มายงับรษิทัฯ ภายในวนัที ่27 กนัยายน 
2565 ได ้2 วธิ ีดงันี้ 

• ส่งทางอเีมลมาที:่   company.secretary@sabuytech.com หรอื 
• ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนมาที:่ “เลขานุการบรษิทั” บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) เลขที ่ 

230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150 

โดยบรษิทัฯ จะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ ในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ รายละเอยีด
ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 6 

อนึ่ง ในกรณีการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก . หรือแบบ ข . แบบใดแบบหนึ่ง  
ส่วนผู้ถือหุน้ต่างชาตซิึ่งแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผู้รบัฝากและดูแลหุน้ โปรดใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ตาม 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 7 และตดิอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะตอ้งแสดงเอกสาร หรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทนของผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 นอกจากนี้  ผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 
(Custodian) เป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น คสัโตเดียน (Custodian) สามารถบนัทึกข้อมูลการออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ 
แบบ ค. ในระบบ e-Proxy Voting ของ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ได ้ซึง่สามารถบนัทกึขอ้มูล
ล่วงหน้าจนถงึวนัที ่27 กนัยายน 2565 (ก่อนวนัประชุม 1 วนั) จนถงึเวลา 17.00 น.  

นอกจากนี้ ผูถ้อืหุน้สามารถส่งค าแนะน า หรอืค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2565 ได้
ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี้ 

• ส่งทางอเีมลมาที:่   company.secretary@sabuytech.com หรอื 
• ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนมาที:่ “เลขานุการบรษิทั” บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) เลขที ่ 

230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150 

ทัง้นี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้วนัที่ 2 กันยายน 2565 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
ผูถ้อืหุน้และออกเสยีงลงคะแนน 

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ /หรือผู้รบัมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขในการจัดเตรียมเอกสาร  
เพื่อลงทะเบยีนเขา้ประชุมผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) ตลอดจนศกึษาวธิกีารลงคะแนนตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 6 
เพื่อใหก้ารประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2565 ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ขอแสดงความนับถอื 

 

 

(นายจกัรกฤศฎิ ์พาราพนัธกุล) 

ประธานกรรมการบรษิทั 

mailto:company.secretary@sabuytech.com%20หรือ
mailto:company.secretary@sabuytech.com%20หรือ
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รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 1/2565 
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

วนั เวลา และสถานท่ี 

การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประชุมเมื่อวนั
อังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ โดย
ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชัน้ 2 ส านักงานของบรษิัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุน
เทยีน กรุงเทพมหานคร 10150  

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1) คุณจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) คุณวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี กรรมการบรษิทั / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 

    ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / รองประธานกรรมการ 

3) คุณศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4) คุณอุมาวด ีรตันอุดม กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

5) คุณชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

6) คุณวริชั มรกตกาล กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสาย
งานพาณิชยแ์ละการลงทุน  

7) คุณวชริธร คงสุข กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานเซอรว์สิเซสและกฎหมาย 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 

1) คุณณรงคช์ยั ว่องธนะวโิมกษ์    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ 

2) คุณอนุภทัร ศรสุีวรรณชยั    ผูจ้ดัการสายงานพาณิชยแ์ละการลงทุน 

3) คุณดวงฤทยั ศรวีะรมย ์  เลขานุการบรษิทั 

ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเข้าร่วมประชุมจากบริษทั เอม็เอสซี อินเตอรเ์นชัน่แนล ลอว ์ออฟฟิศ จ ากดั 

1) คุณสวติา สุวรรณสวสัดิ ์

2) คุณณฐัยา ตนัตริงัส ี

3) คุณรกัสติา สงัขท์อง 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีเข้าร่วมประชุมจากบริษทั อวานการด์ แคปปิตอล จ ากดั 

1) คุณวรวสั วสัสานนท ์

เร่ิมประชุม เวลา 10.00 น.  

ก่อนเริม่การประชุม นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย ์เลขานุการบรษิทัฯ ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อ
ทีป่ระชุมว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรคตดิต่อ
อนัตรายตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 มแีนวโน้มการแพร่ระบาดทีท่วคีวามรุนแรงอย่างรวดเรว็ มจี านวนผูต้ดิเชือ้
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เพิม่มากขึน้อย่างต่อเนื่องและกระจายไปในวงกวา้งมากขึน้ ประกอบกบันายกรฐัมนตรไีดป้ระกาศขอ้ก าหนด ออกตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบบัที ่28) หา้มจดักจิกรรมซึง่มกีารรวมกลุ่ม
กนัของบุคคลทีม่จี านวนรวมกนัมากกว่า 5 คน โดยใหห้น่วยงานทัง้ภาครฐั และเอกชนจดัการอบรม สมัมนา หรอืการประชุม
โดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นหลกั โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการปฏบิตัติาม
ระเบยีบและมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และขอ้ก าหนดดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์โดยวธิกีารและขัน้ตอนซึง่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุท่านทราบ
ในหนังสอืเชญิประชุมแลว้ 

ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้่านผูถ้อืหุน้สามารถส่งค าแนะน า หรอืค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่1/2565 ไดผ้่านทางอเีมลของบรษิทัฯ และทางไปรษณีย์ มายงัส านักงานของบรษิัทฯ โดยบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารถาม
ค าถามและตอบค าถามดงักล่าวในการประชุม และจะด าเนินการบนัทกึรายงานการประชุมเกีย่วกบัค าถามและค าตอบดงักล่าว
ตามปกต ิ

บรษิัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวงัเป็นอย่างยิง่ที่จะได้รบัความร่วมมอืจากทุกท่านเป็นอย่างดี 
เพื่อสุขอนามยัทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ทุกท่าน 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ สงวนสทิธใินการด าเนินการต่าง ๆ ในอนาคต รวมถงึการก าหนดแนวทางปฏบิตัแิละมาตรการในการ
ป้องกนัความเสีย่ง ตามแนวทางทีก่ฎหมายและ/หรอืนโยบายของหน่วยงานของรฐัทีจ่ะก าหนดขึน้ต่อไป และขอความร่วมมอื
ในการปฏบิตัติามมาตรการดงักล่าวอย่างเคร่งครดั 

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบขอ้มลูของบรษิทัฯ ณ ปัจจุบนั ในเบือ้งตน้ ดงันี้ 

• บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 2,078,059,025 บาท 

• ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 1,431,163,735 บาท 

• แบ่งออกหุน้สามญัจ านวน 1,431,163,735 หุน้ 

• มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1  บาท 

บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 (Record Date)  
เมื่อวนัที ่8 กรกฎาคม 2565 

การประชุมในวนันี้มผีู้ถอืหุน้เขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 3 ราย และโดยการมอบฉันทะจ านวน 65 ราย รวม
ทัง้สิ้น 68 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 887,927,737 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 62.0424 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ 
จ านวน 1,431,163,735 หุน้ ดงันัน้ จงึครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 43 ซึง่ก าหนดว่าในการประชุมผูถ้อืหุ้น
ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุ้น
ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ จงึจะเป็นครบองคป์ระชุม 

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ทีป่ระชุมทราบว่าเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบักจิการทีด่ใีนส่วนของล าดบั
วาระการประชุม การซกัถาม การแสดงความคดิเห็นหรอืการแนะน า วธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนับคะแนนเสียง 
รวมทัง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 
ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

1. ล าดบัระเบยีบวาระการประชุม การซกัถาม การแสดงความคดิเหน็ และการแนะน า 

การประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้จะพจิารณาระเบยีบวาระต่าง ๆ ตามล าดบัทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมและจะไม่มี
การสลบัวาระการประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ 
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หรอืผูร้บัมอบฉันทะซกัถามในวาระทีเ่กี่ยวขอ้ง ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซกัถาม แสดงความคดิเหน็หรอื
แนะน า สามารถกระท าได ้2 ช่องทาง ดงันี้ 

1) ช่องทางการสนทนาระบบพมิพ์ขอ้ความ (Chat) โดยกดปุ่ มเครื่องมอื Chat แล้วให้ผู้ร่วมประชุมพมิพ์ชื่อ 
นามสกุล และรายละเอยีดว่าเป็นผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรอืเป็นผูร้บัมอบฉันทะ และพมิพข์อ้ความทีป่ระสงคจ์ะ
ซกัถาม แสดงความคดิเหน็ หรอืแนะน าหลงัจากนัน้ใหก้ด Enter เพื่อส่งขอ้ความ 

2) ช่องทางระบบเสียง โดยกดปุ่ มยกมือ (Raise Hand) และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของท่าน เมื่อได้รบั
สญัญาณจากเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบให้สนทนาผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง หรอืเป็นผู้รบัมอบฉันทะใหท้ี่ประชุมทราบก่อนซกัถาม แสดงความคดิเหน็หรอืแนะน า  เมื่อสอบถามเสรจ็
เรยีบรอ้ย ใหก้ดปุ่ ม Lower Hand เพื่อเป็นการเอามอืลงและกรุณาปิดไมคโ์ครโฟนหลงัจากทีส่นทนาเสรจ็ทุกครัง้ 

หลงัจากนัน้จงึจะใหม้กีารลงมตใินแต่ละระเบยีบวาระ โดยบรษิทัฯ จะตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบ
ฉนัทะในแต่ละระเบยีบวาระภายหลงัการน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระครบถว้นแลว้ 

ส าหรบัผู้ถอืหุน้ท่านใดที่ได้ส่งขอ้ซกัถาม แสดงความคดิเหน็หรอืไดส่้งค าแนะน าล่วงหน้ามาทีบ่รษิัทฯ ก่อนวนั
ประชุม บรษิทัฯ จะตอบขอ้ซกัถามหรอืชี้แจงต่อผู้ถอืหุ้นที่สอบถามในแต่ละระเบยีบวาระภายหลงัการน าเสนอขอ้มูลในแต่ละ
วาระครบถว้นแลว้เช่นกนั 

2. การออกคะแนนเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนับคะแนนเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ 

เน่ืองจากการประชุมในครัง้นี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์จงึไม่มกีารพมิพบ์ตัรลงคะแนน โดยก่อนการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ 
ภายหลงัทีผู่ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะไดท้ราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแล้ว ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะปฏบิตัติาม
ขัน้ตอนการลงคะแนน ดงันี้ 

2.1 ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู่ หรอืเท่ากบัจ านวนหุ้นทีไ่ดร้บั
มอบฉันทะ ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีม่ส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษในวาระใดจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ทัง้นี้ เวน้แต่การออก
เสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้คณะกรรมการ ภายใตข้อ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 45 

2.2 การออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะระเบยีบวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) โดยใหน้ับหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง ซึง่ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใด
อย่างหนึ่ง คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง และไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้เวน้แต่เป็น
การลงคะแนนเสยีงของคสัโตเดยีน (Custodian) โดยบรษิทัฯ จะใชว้ธิกีารหกัคะแนนเสยีงทีไ่ม่เห็นดว้ยและงดออกเสยีง ออก
จากจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ที่เขา้ร่วมประชุม และคะแนนส่วนที่เหลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่เหน็ดว้ยใน
วาระนัน้ ๆ 

2.3 ส าหรบักรณีการมอบฉันทะ ถ้าผูม้อบฉันทะไดอ้อกเสยีงมาล่วงหน้าแล้ว เจา้หน้าทีจ่ะนับคะแนนเสยีงตาม
ความประสงค์ของผูม้อบฉันทะรายนัน้ ๆ ดงันัน้ ผูร้บัมอบฉันทะจงึไม่ต้องออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม แต่ถ้าผูม้อบฉันทะ
ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใิน
เรื่องใด นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะรวมถงึกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ผูร้บั
มอบฉนัทะจะมสีทิธพิจิารณาและออกเสยีงลงคะแนนส าหรบัระเบยีบวาระนัน้ ๆ ไดต้ามสมควร 

2.4 ในการออกเสยีงลงคะแนนผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(E-voting) สามารถกระท าไดโ้ดยการกดปุ่ มทีป่ระสงคจ์ะ
ออกเสยีงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ โดยปุ่ มทีป่รากฏอยู่บนหน้าจอของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมทีัง้หมด 3 ปุ่ ม คอื 
1. เหน็ดว้ย 2. ไม่เหน็ดว้ย 3. งดออกเสยีง 
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2.5 หากผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงลงคะแนน บรษิทัฯ จะถอืว่าท่านเหน็ดว้ยกบัวาระนัน้ ๆ และ
การออกเสยีงลงคะแนนสามารถเปลีย่นแปลงไดจ้นกวา่จะมกีารแจง้ปิดการออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ 

2.6 ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะมเีวลาในการออกเสยีงลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาทหีลงัจากทีม่กีารแจง้เปิดการ
ออกเสยีงลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมกีารสอบถามอีกครัง้ว่า ยนืยนัการลงคะแนน
หรอืไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยนืยนัการลงคะแนน ทัง้นี้ หากผู้เขา้ร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนสามารถ
ด าเนินการได ้ดว้ยการกดเลอืกคะแนนใหม่อกีครัง้ และเมื่อมกีารแจง้ปิดการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรอืเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได ้หลงัจากนัน้จะมกีารประกาศผลของการออกเสยีงลงคะแนน
ในวาระนัน้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบต่อไปโดยผู้ด าเนินการประชุมจะแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบทุกวาระ
ก่อนเสรจ็สิน้การประชุม โดยแบ่งเป็นคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง เมื่อประกาศผลคะแนนเสยีงในวาระใดแล้ว 
ถอืว่าผลคะแนนในวาระนัน้เป็นทีส่ิน้สุดแลว้ 

2.7 ส าหรบัการนับผลการออกเสยีงลงคะแนนตามระเบยีบวาระการประชุมทีก่ าหนดไวใ้นการประชุมวสิามญัผู้
ถอืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 นี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ทีม่กีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดัฯ”) และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ 

1) วาระทีต่อ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, วาระที่ 10 (วาระที่ 10.1 ถึงวาระที่ 10.5) และ วาระที่ 11 ซึ่งบรษิัทฯ จะ
ค านวณฐานเสยีงโดยคดิเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึ่งออกเสยีงลงคะแนนที่ออกเสยีงเหน็ดว้ยและไม่
เหน็ดว้ยเท่านัน้ โดยไม่คดิรวมเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง 

2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระที ่2, วาระที ่3, วาระที ่4, วาระที ่5, วาระที ่6, วาระที ่7, 
วาระที่ 8 และวาระที่ 9 ซึ่งบริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เชญิ คุณจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล ประธานกรรมการ ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  
(“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรบัและเปิดการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) 
และเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาระเบยีบวาระการประชุม ดงันี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ซึ่งไดจ้ดั
ขึน้เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2565 โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าและน าส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหก้ระทรวงพาณิชยภ์ายใน
ระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 มรีายละเอยีดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมา
ด้วย 1 ซึง่บรษิทัฯ ไดส่้งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าแลว้ 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ซึ่งไดจ้ดัขึน้เมื่อ
วนัที ่27 เมษายน 2565 ไดม้กีารบนัทกึไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น และเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรอง
รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ดงักล่าว 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 
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วาระนี้จะต้องลงคะแนนเสยีงอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่27 
เมษายน 2565 โดยมรีายละเอยีดตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 887,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 887,932,837 100.00 

หมายเหตุ: ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้จ านวน 2 ราย รวม 5,100 หุน้ รวมมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วม
ประชุมทัง้สิน้ 70 ราย รวม 887,932,837 หุน้ 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการเข้าลงทุนในบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษัท ซอฟต์เทล 
คอมมูนิเคชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให ้นายอนุภทัร ศรสุีวรรณชยั (“นายอนุภทัรฯ”) ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อ
พจิารณาดงักล่าว โดย นายอนุภทัรฯ ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า เนื่องจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่8/2565 เมื่อวนัที ่4 
พฤษภาคม 2565 ซึ่งที่ประชุมไดม้มีติอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทั ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั 
(“iSoftel”) และบรษิัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชัน่ (ไทยแลนด์) จ ากดั (“Softel”) ในสดัส่วนร้อยละ 25.01 โดยการเขา้ซื้อหุน้
สามญัของ iSoftel (ซึง่ถอืหุน้ใน Softel รอ้ยละ 99.99) จ านวนไม่เกนิ 25,010 หุน้ จากบรษิทั ไอ เอส เอฟ โฮลดิง้ จ ากดั (“ISF 
Holding”) และบรษิัทฯ จะช าระค่าหุน้สามญัของ iSoftel (ซึ่งถือหุ้นใน Softel ร้อยละ 99.99) ให้แก่ ISF Holding จ านวนไม่
เกนิ 120,048,000 บาท ดว้ยเงนิสดทัง้จ านวน ต่อมาฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ไดม้กีารหารอืเพิม่เตมิกบั iSoftel และบรษิทัฯ มี
ความประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการเขา้ลงทุนใน iSoftel ดงันี้ 

1) บรษิทัฯ จะเปลีย่นแปลงสดัส่วนการลงทุนใน iSoftel จากรอ้ยละ 25.01 เป็นรอ้ยละ 51.00 หรอืคดิเป็น
จ านวน 51,000 หุน้ และ 

2) บรษิัทฯ และ iSoftel จะเปลี่ยนวธิกีารเขา้ลงทุน จากเดมิที่บรษิัทฯ จะเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ iSoftel  
(ซึ่งถือหุ้นใน Softel ร้อยละ 99.99) จาก ISF Holding เป็น การเข้าลงทุนใน iSoftel และ Softel 
ภายใตก้ระบวนการโอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรอื EBT) โดยบรษิทัฯ จะซื้อและ
รับโอนกิจการทัง้หมดจาก ISF Holding (ปัจจุบัน ISF Holding ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51  
ใน iSoftel และถือหุ้นโดยอ้อมใน Softel ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ผ่าน iSoftel) ทัง้นี้  บริษัทฯ  
ได้หารอืกบั iSoftel และได้รบัการยนืยนัจาก iSoftel ว่ากระบวนการดงักล่าวสามารถด าเนินการได้
ตามกฎหมาย 
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โดยมกีระบวนการ ดงันี้ 

1) ISF Holding จะท าการโอนกจิการทัง้หมดของ ISF Holding ซึ่งประกอบดว้ย ทรพัย์สนิ หนี้สนิ สทิธ ิ
หน้าที่และความรบัผดิทัง้หมดจาก ISF Holding ที่มีอยู่ในปัจจุบนั และที่จะมใีนอนาคต ณ วนัโอน
กิจการ รวมไปถึง หุ้นสามญัของ iSoftel ที่ ISF Holding ถืออยู่ในสดัส่วนร้อยละ 51.00 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ iSoftel (ซึ่ง iSoftel ถือหุ้นใน Softel ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ Softel) ใหแ้ก่บรษิทัฯ 

2) บรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนในการซื้อและรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก ISF Holding ดว้ยการออกหุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ จ านวน 8,742,857 หุ้น ให้แก่ ISF Holding ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 
บาท คดิเป็นมลูค่ารวม 244,800,000 บาท 

ทัง้นี้ ในการเขา้ลงทุนใน iSoftel และ Softel ภายใต้กระบวนการดงักล่าว จะด าเนินการภายใต้เงื่อนไข 4 
ประการ คอื 

1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ ISF Holding 

2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ มมีติอนุมตัิให้บรษิัทฯ เขา้ลงทุนโดยการรบัโอนสินทรพัย์และหนี้สิน
ทัง้หมดของ ISF Holding ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทน
เป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

3) ที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ISF Holding มมีติอนุมตัิการโอนกิจการทัง้หมด
ใหแ้ก่บรษิทัฯ รวมถงึการเขา้ท าสญัญาโอนกจิการ และเอกสารอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น และ/หรอื เกีย่วขอ้งกบั
การท ารายการดงักล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อใหก้ารเข้าลงทุนในหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ ส าเรจ็ลุล่วง 

4) ผลการตรวจสอบสถานะกจิการของ iSoftel และ Softel เป็นทีพ่งึพอใจแก่บรษิทัฯ  

รายการดงักล่าวขา้งต้นเขา้ข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรพัย์สินของบรษิัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทั
จดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยการช าระ
ค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทัง้หมดจาก ISF Holding ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 
8,742,857 หุน้ ใหแ้ก่ ISF Holding ในราคาเสนอขายหุน้ละ 28 บาท คดิเป็นมลูค่ารวม 244,800,000 บาท คดิเป็นการค านวณ
ขนาดรายการไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 6.51 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด 
จากงบการเงนิรวมของบรษิัทฯ สิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565 โดยรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ในรอบระยะเวลา 6 
เดอืนย้อนหลงั มขีนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 53.31 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณ
ขนาดรายการไดสู้งสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิัทฯ สิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565 ซึ่งจากขนาดรายการมมีูลค่ามากกว่า
ร้อยละ 50 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยขอ้มูลรายการได้มาซึ่งสินทรพัย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรพัย์ แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิ และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการ
ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็ ซึ่งต้องไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่า
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ที่
มส่ีวนไดเ้สยี 
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ก่อนการด าเนินการลงคะแนนเสยีง นายอนุภทัรฯ ไดข้ออนุญาตทีป่ระชุมให ้บรษิทั อวานการ์ด แคปปิตอล 
จ ากดั และทมีงานในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ไดร้ายงานสรุปความเหน็การเขา้ท ารายการดงักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

บรษิทัฯ มวีตัถุประสงคก์ารเขา้ท ารายการ โดยจะเขา้ลงทุนใน iSoftel และ Softel ภายใต้กระบวนการโอน
กิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทัง้หมดจาก ISF Holding 
(ปัจจุบนั ISF Holding ถือหุ้นใน iSoftel ในสดัส่วนร้อยละ 51.00 ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมใน Softel ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ผ่าน 
iSoftel) รวมมูลค่าการลงทุน 244.80 ล้านบาท โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนในการซื้อและรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก ISF 
Holding เป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 8,742,857 หุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 28.00 บาท มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท 

บริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากัด ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ทุนจดทะเบียน 
10,000,000.00 บาท เป็นผูพ้ฒันาโปรแกรมเกี่ยวกบัการสื่อสารทางโทรศพัท์ทีเ่ชื่อมต่อกบัคอมพวิเตอร์ในประเทศไทย  และ
บริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชัน่ (ไทยแลนด์) จ ากัด ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2540 ทุนจดทะเบียน 
10,000,000.00 บาท เป็นผูใ้หบ้รกิารดา้น Outsourced Contact Center บรกิารดา้นการสนับสนุนการขาย และการตลาด และ
ระบบการจดัการลูกคา้สมัพนัธ ์

โดยการเขา้ท ารายการมขีอ้ด-ีขอ้เสยี ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ดขีองการเขา้ท ารายการ 

1) การลงทุนใน iSoftel เป็นการสนับสนุนระบบนิเวศทางธุรกจิ (Ecosystem) ของกลุ่มบรษิทัฯ และเป็น
การสนับสนุนระบบของโครงสรา้งพืน้ฐานของบรษิทัฯ (SABUY Infrastructure) 

2) เป็นการลงทุนในหุน้กลุ่มเทคโนโลยธีุรกจิและกลุ่มลูกคา้สมัพนัธ์ 

3) เป็นการสรา้งผลตอบแทนจากผลการด าเนินงาน และสรา้งกระแสเงนิสดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

4) บรษิทัฯ มอี านาจควบคุมใน iSoftel และ Softel 

5) ไม่มภีาระทางการเงนิจากการเขา้ท ารายการ 

ขอ้เสยีของการเขา้ท ารายการ 

1) ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดมิ (Dilution Effect) เนื่องจากการเขา้ท ารายการเป็น
ส่วนหนึ่งของการเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

2) เกดิภาระทางการด าเนินงานจากการเขา้ท าธุรกรรม 

นอกจากนี้ยงัมคีวามเสีย่งของการเขา้ท าธุรกรรม โดยแบ่งเป็นก่อนเข้าท าธุรกรรม และหลงัเขา้ท าธุรกรรม 
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไป 

ก่อนเขา้ท าธุรกรรม 

1) ความเสีย่งทีเ่งือ่นไขบงัคบัก่อนเขา้ท ารายการจะไม่ประสบความส าเรจ็ หรอือาจเกดิความล่าชา้ 

2) ความเสีย่งผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากการลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดหวงั เน่ืองจากความเสีย่ง
ทางธุรกจิของ iSoftel 

3) ความเสีย่งจากการพึง่พาทรพัยากรบุคคลเป็นส าคญัในการด าเนินธุรกจิ 

หลงัเขา้ท าธุรกรรม 

1) ความเสีย่งของการสญูเสยีโอกาสในอนาคตในบรษิทัเป้าหมายทีเ่ทยีบเคยีงกนั 
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รายละเอยีดการเขา้ลงทุนใน iSoftel และ Softel ภายใต้กระบวนการโอนกจิการทัง้หมด (Entire Business 
Transfer หรอื EBT) จาก ISF Holding ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกบัการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ลงทุนในบรษิัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั และบรษิัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชัน่ (ไทย
แลนด์) จ ากดั สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 และรายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกี่ยวกบัรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ของ
บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ลงทุนในบรษิทั ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั และบรษิทั ซอฟต์
เทล คอมมนูิเคชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อ
พจิารณาอนุมตักิารเขา้ลงทุนใน iSoftel และ Softel ภายใต้กระบวนการโอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรอื 
EBT) จาก ISF Holding และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารมอี านาจ (1) เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามใน
เอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเขา้ลงทุนใน iSoftel และ Softel จาก ISF Holding (2) ลงนามในเอกสารค าขอ
อนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ลงทุนใน iSoftel และ Softel ภายใต้กระบวนการโอนกิจการ
ทัง้หมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตใด ๆ ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ 
เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และ (3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเกีย่วขอ้ง
กบัการเขา้ลงทุนใน iSoftel และ Softel ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรอื EBT) จน
เสรจ็การ 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตักิารเขา้ลงทุนในบรษิทั ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั และบรษิทั ซอฟตเ์ทล คอมมนูิเคชัน่ 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ  

วาระนี้ จะต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแล้วมมีติอนุมตัิการเขา้ลงทุนในบรษิทั ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั และบรษิทั 
ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชัน่ (ไทยแลนด์) จ ากดั ซึ่งไม่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีด
ตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 887,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 887,932,837 100.00 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการเข้าลงทุนในบริษัท อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ จ ากดั และบริษัท เรดเฮ้าส์ ดิจิทัล จ ากดั  
ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ  

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอนุภทัรฯ ชี้แจงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดย นายอนุพ
ภทัรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบรษิัทฯ มีความประสงค์จะเขา้ลงทุนในหุ้นสามญัของ บริษัท อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ จ ากดั 
(“MKO”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของ MKO และจะเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ บรษิทั 
เรดเฮา้ส ์ดจิทิลั จ ากดั (“RH”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ RH ภายใตก้ระบวนการโอน
กจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรอื EBT) โดยบรษิทัฯ จะซื้อและรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก บรษิทั อุ๊ปส ์มเีดยี 
โฮลดิ้ง จ ากดั (“MKO Holding”) ซึ่งเป็นบรษิัทที่จดัตัง้ขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างในการรองรบัการท าธุรกรรมทีบ่รษิัทฯ จะเขา้
ลงทุนใน MKO และ RH (ปัจจุบนั MKO Holding ถือหุ้นใน MKO ในสดัส่วนร้อยละ 50.00 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมดของ MKO และถอืหุน้ใน RH ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ RH) 

โดยมกีระบวนการ ดงันี้ 

1) MKO Holding จะท าการโอนกิจการทัง้หมดของ MKO Holding ซึ่งประกอบด้วยทรพัย์สิน หนี้สิน 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดทัง้หมดจาก MKO Holding ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต  
ณ วนัโอนกิจการทัง้หมด รวมไปถึง หุ้นสามญัของ MKO ที่ MKO Holding ถืออยู่ในสดัส่วนร้อยละ 
50.00 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ MKO และหุน้สามญัของ RH ซึ่ง MKO Holding 
ถอือยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ RH ใหแ้ก่บรษิทัฯ 

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

ทัง้นี้ ในการเขา้ลงทุนใน MKO และ RH จะด าเนินการภายใตเ้งือ่นไข 4 ประการ คอื  

1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ MKO Holding 

2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ มมีติอนุมตัิให้บรษิัทฯ เขา้ลงทุนโดยการรบัโอนสินทรพัย์และหนี้สิน
ทัง้หมดของ MKO Holding ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะช าระ
ค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

3) ที่ประชุมคณะกรรมการและทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นของ MKO Holding มมีติอนุมตักิารโอนกจิการทัง้หมด
ใหแ้ก่บรษิทัฯ รวมถงึการเขา้ท าสญัญาโอนกจิการ และเอกสารอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น และ/หรอื เกีย่วขอ้งกบั
การท ารายการดงักล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อใหก้ารเขา้ลงทุนในหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ ส าเรจ็ลุล่วง 

4) ผลการตรวจสอบสถานะกจิการของ MKO และ RH เป็นทีพ่งึพอใจแก่บรษิทัฯ และเงื่อนไขบงัคบัก่อน
ต่าง ๆ ตามมาตรฐานในสญัญาโอนกจิการไดร้บัการด าเนินการเสรจ็สมบูรณ์ 

รายการดงักล่าวขา้งต้นเขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไป โดยการช าระค่าตอบแทนในการซื้อและรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก MKO Holding ดว้ยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ จ านวน 3,571,428 หุน้ ใหแ้ก่ MKO Holding ในราคาเสนอขายหุน้ละ 28.00 บาท คดิเป็นมลูค่ารวม 99,999,984 
บาท คดิเป็นการค านวณขนาดรายการได้เท่ากบัร้อยละ 1.52 ตามเกณฑ์มูลค่าสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาด
รายการไดสู้งสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 อย่างไรกต็ามเมื่อรวมขนาดรายการไดม้าซึง่
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สนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงั มขีนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 53.31 ตามเกณฑก์ าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 
ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565 ซึ่งจากขนาด
รายการมมีูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึมหีน้าทีต่้องเปิดเผยขอ้มูลรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ ต่อ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการต่อทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็ ซึ่งต้องไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 

ก่อนการด าเนินการลงคะแนนเสยีง นายอนุภทัรฯ ไดข้ออนุญาตทีป่ระชุมใหบ้รษิทั อวานการ์ด แคปปิตอล 
จ ากดั และทมีงานในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ไดร้ายงานสรุปความเหน็การเขา้ท ารายการดงักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

บรษิทัฯ มวีตัถุประสงค์การเขา้ท ารายการ โดยจะลงทุนในบรษิทั อุ๊ปส ์เน็ตเวริค์ จ ากดั (MKO) ในสดัส่วน
ร้อยละ 50.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ MKO และเข้าลงทุนในบริษัท เรดเฮ้าส์ ดิจิทัล จ ากัด (RH)  
ในสดัส่วนรอ้ยละ 50.00 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของ RH โดยบรษิทัฯ จะซื้อและรบัโอนกจิการทรพัยส์นิและ
หนี้สินทัง้หมดจากบริษัท อุ๊ปส์ มีเดีย โฮลดิ้ง จ ากัด (MKO Holding) (ปัจจุบนั MKO Holding ถือหุ้นใน MKO ในสดัส่วน 
รอ้ยละ 50.00 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ MKO และถอืหุน้ใน RH ในสดัส่วนรอ้ยละ 50.00 ของจ านวนหุน้ที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ RH) โดยบรษิัทฯ จะช าระค่าตอบแทนในการซื้อและรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก MKO Holding 
ดว้ยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 3,571,428 หุน้ ใหแ้ก่ MKO Holding ในราคาเสนอขายหุน้ละ 28.00 บาท 
(มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) คดิเป็นมลูค่ารวม 100.00 ลา้นบาท 

บรษิทั อุ๊ปส ์เน็ตเวริค ์จ ากดั ไดจ้ดทะเบยีนเมื่อวนัที ่27 ตุลาคม 2552 ทุนจดทะเบยีน 1,000,000.00 บาท 
เป็นบริษัทสื่อที่มีสื่อ (Media) ในเครือ คือ Jeab.com และ Marketingoops.com (Marketing Oops) และบริษัท เรดเฮ้าส์ 
ดิจิทลั จ ากัด ได้จดทะเบียนเมื่อวนัที่ 19 มิถุนายน 2558 ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท เป็นธุรกิจเอเจนซี่โฆษณา 
(Digital Agency) ใหบ้รกิารดา้นการท าการตลาดบนระบบดจิทิลั (Digital Marketing) ตัง้แต่ปี 2558 

โดยการเขา้ท ารายการมขีอ้ด-ีขอ้เสยี ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ดขีองการเขา้ท ารายการ 

1) การลงทุนใน MKO และ RH เป็นการสนับสนุนระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุ่มบรษิทัฯ 
ในรปูแบบเศรษฐกจิแบ่งปัน (Sharing Economy) 

2) การลงทุนใน MKO และ RH เป็นการลงทุนในธุรกจิทีส่นับสนุนแพลตฟอร์มของบรษิทัฯ ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัแผนด าเนินงานในอนาคต 

3) การลงทุนใน MKO และ RH เป็นการลงทุนในธุรกจิทีม่โีอกาสเตบิโตในอนาคต ท่ามกลางกระแสการ
เปลีย่นแปลงของโลกทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ 

4) เพิม่โอกาสในการสรา้งผลตอบแทน ผลก าไร และกระแสเงนิสดใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
ไดใ้นระยะยาว 

ขอ้เสยีของการเขา้ท ารายการ 

1) ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดมิ (Dilution Effect) เนื่องจากการเขา้ท ารายการเป็น
ส่วนหนึ่งของการเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

2) ขอ้ดอ้ยจากการมอี านาจควบคุมเพยีงครึง่เดยีวของจ านวนหุน้ทัง้หมดในบรษิทัทีไ่ด้มา 

นอกจากนี้ยงัมคีวามเสีย่งของการเขา้ท าธุรกรรม โดยแบ่งเป็นก่อนเขา้ท าธุรกรรม และหลงัเขา้ท าธุรกรรม 
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไป 
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ก่อนเขา้ท าธุรกรรม 

1) ความเสีย่งทีเ่งือ่นไขบงัคบัก่อนเขา้ท ารายการจะไม่ประสบความส าเรจ็ หรอือาจเกดิความล่าชา้ 

หลงัเขา้ท าธุรกรรม 

1) ความเสีย่งในเรื่องผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากการลงทุนน้อยกว่าทีค่าดจากภาวะการแขง่ขนัดา้นธุรกจิ 
และขอ้จ ากดัในการแขง่ขนักบัผูเ้ล่นรายอื่น 

2) ความเสีย่งจากการพึง่พาทรพัยากรบุคคลเป็นส าคญัในการด าเนินธุรกจิ 

3) ความเสีย่งทีก่ารประสานธุรกจิระหว่างองคก์ร (Synergy) ไม่เป็นไปตามแผน 

รายละเอียดการเข้าลงทุนใน MKO และ RH ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business 
Transfer หรอื EBT) โดยบรษิทัฯ จะซื้อและรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก MKO Holding ปรากฏตามสารสนเทศเกีย่วกบัรายการ
ไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ลงทุนในบรษิทั อุ๊ปส ์เน็ตเวริค ์จ ากดั และบรษิทั 
เรดเฮ้าส์ ดิจิทลั จ ากัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่ง
สนิทรพัยข์องบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ลงทุนในบรษิทั อุ๊ปส ์เน็ตเวริค ์จ ากดั และบรษิทั เรดเฮา้ส ์
ดจิทิลั จ ากดั สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อ
พิจารณาอนุมตัิการเข้าลงทุนใน MKO และ RH ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรือ 
EBT) จาก MKO Holding และมอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอี านาจ (1) เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามใน
เอกสาร และสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ลงทุนใน MKO และ RH ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire 
Business Transfer หรือ EBT) จาก MKO Holding (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและ
เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ลงทุนใน MKO และ RH ภายใต้กระบวนการโอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรอื EBT) 
จาก MKO Holding ซึง่รวมถงึการตดิต่อและการยื่นค าขออนุญาตใด ๆ ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับการเขา้ลงทุนใน MKO และ RH และ (3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและ
เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ลงทุนใน MKO และ RH ภายใต้กระบวนการโอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรอื EBT) 
จนเสรจ็การ 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จงึเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติอนุมตักิารเขา้ลงทุนในบรษิัท อุ๊ปส์ เน็ตเวริค์ จ ากดั และบรษิัท เรดเฮ้าส์ ดจิทิลั จ ากดั ซึ่งไม่เป็น
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ  

วาระนี้ จะต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วมมีติอนุมตัิการเข้าลงทุนในบรษิัท อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ จ ากัด และบริษัท เรดเฮ้าส์ 
ดิจิทลั จ ากัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วย
คะแนนเสยีง ดงันี้ 
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การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 887,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 887,932,837 100.00 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงวิธีการช าระราคาการเข้าซื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ AIT-W2 จาก 
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียว
โยงกนัของบริษทัฯ ซ่ึงได้รบัอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษทัฯ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอนุภทัรฯ ชีแ้จงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดย นายอนุภทัร
ฯ ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่าเน่ืองจากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่27 เมษายน 2565 ได้
มมีติอนุมตัใิหบ้รษิัทฯ เขา้ลงทุนในบรษิทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ( “AIT”) โดยมรีายละเอยีด 
ดงันี้ 

1) อนุมตัิการเข้าซื้อหุ้นสามญั และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของ AIT ครัง้ที่ 2 (“ใบส าคญั
แสดงสิทธิ AIT-W2”) จากนายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิ(“นายอานนท์ชยั”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของ AIT 
โดยซื้อหุน้สามญัจ านวน 30,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.91 ของทุนทีอ่อกและช าระแลว้ของ AIT 
ในราคาหุ้นละ 7.08 บาท รวมมูลค่า 212,400,000 บาท และใบส าคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จ านวน 
140,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่า 497,000,000 บาท ทัง้นี้ ภายหลงัจากบรษิทั
ฯ เขา้ลงทุนใน AIT บรษิทัฯ จะมสีทิธใินการแปลงสภาพ AIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย ดงักล่าว
กบั AIT ในราคาใชส้ทิธหิน่วยละ 2 บาท รวมเป็นเงนิ  280,000,000 บาท ดงันัน้ หากบรษิทัฯ มกีารใช้
สทิธแิปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย ทัง้จ านวน การเขา้ลงทุนใน 
AIT ของบรษิทัจะมมีลูค่าขนาดรายการทัง้สิน้ 989,4400,000 บาท 

รายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรพัย์สินของบรษิัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไป โดยการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ AIT และใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 รวมไปถึงการแปลง
สภาพใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 มมีลูค่า 989,400,000 บาท และมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 23.95 
ตามเกณฑ์มูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด จากงบการเงนิรวมของ
บรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยรวมขนาด
รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงั บรษิทัฯ มขีนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 
79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบ
การเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบและสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวาคม 2564 ซึ่งจากขนาดรายการมมีลูค่ามากกว่ารอ้ยละ 50 นอกจากนี้ รายการดงักล่าวยงัเขา้ขา่ย
เป็นเขา้ข่ายเป็นการเขา้ท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศ คณะกรรมการการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 
21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
ฯ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 
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(“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) คดิเป็นขนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 55.59 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน
สุทธขิองบรษิทัฯ จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบและสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งขนาดรายการดงักล่าวมมีูลค่ามากกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ทัง้นี้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่ง
สนิทรพัย์และรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ ต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ และประกาศรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัแล้วเมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ์ 2565 และได้
น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาการเขา้ท ารายการแลว้ โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 
ของบรษิัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2565 ได้มมีติอนุมตัิการเขา้ซื้อหุ้นสามญัและใบส าคญั
แสดงสทิธ ิAIT-W2 ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ และรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ ดงักล่าว 
ดว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 

2) อนุมตัิใหบ้รษิทัฯ ช าระค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 ของ AIT 
ใหแ้ก่นายอานนท์ชยั เป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 25,111,504 หุน้ ในราคาหุน้ละ 28.25 
บาท โดยราคาทีอ่อกเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาหุน้ทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บรษิัทจดทะเบยีนเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) (โดยที่ราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลี่ย
ถ่วงน ้าหนักยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหเ้ขา้ลงทุนใน 
AIT และออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนเสนอขายให้แก่นายอานนท์ชยัเพื่อเป็นค่าตอบแทน โดยมีระยะเวลา
ตัง้แต่วนัที ่9 กุมภาพนัธ์ – 18 กุมภาพนัธ์ 2565 (เฉพาะวนัท าการ) ซึ่งเท่ากบั 30.6413 บาทต่อหุน้) 
โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่27 เมษายน 2565 ไดม้มีติ
อนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ นายอานนท์ชยั จ านวน 25,111,504 
หุน้ ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมูลค่ารวม 709,399,988 บาท โดยการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายอานนท์ชัยดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนแบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และต่อมาบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ดงักล่าวให้ นายอานนท์ชยั
ตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ตัง้แต่วนัที ่12 มถิุนายน 2565 เป็นตน้ไป 

ทัง้นี้ เน่ืองจากในวนัที ่13 มถิุนายน 2565 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT จ านวน 
30,000,000 หุน้ จากนายอานนทช์ยัและช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เรยีบรอ้ยแลว้ อย่างไรกต็าม บรษิทั
ฯ ได้รบัแจ้งจากกรมพฒันาธุรกิจการค้าถึงเหตุขดัข้องที่บริษัทฯ ไม่อาจเข้าซื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ AIT-W2 โดยการช าระ
ค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ได้ โดยนายทะเบยีนบรษิัทมหาชนจ ากดัใหค้วามเห็นว่า ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
AIT-W2 เป็นทรพัยส์นิทีม่ลีกัษณะเป็นสทิธเิรยีกรอ้ง แมว้่าจะมรีาคาซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และสามารถซื้อขายเปลี่ยนมอื
ได ้แต่ยงัไม่มคีวามแน่นอนว่าจะมกีารใชส้ทิธหิรอืไม่ จงึไม่อาจรบัจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระค่าหุน้เป็นใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-
W2 ไดจ้นกว่าใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จะถูกใชส้ทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามญั ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ จงึมคีวามเหน็ว่า 
เพื่อให้ธุรกรรมของบรษิัทฯ สามารถด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ติดขดั และไม่ต้องรอจนถึงก าหนดระยะเวลาการใช้สทิธขิอง
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเปลี่ยนแปลงวธิกีารช าระเงนิในส่วนของการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดง
สทิธ ิAIT-W2 จากนายอานนท์ชยั จากเดมิทีใ่ชว้ธิกีารช าระราคาเป็นหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เป็นวธิกีารช าระราคาเป็น
เงนิสด 

ทัง้นี้ สบืเนื่องจากการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จากนายอานนทช์ยัโดยใชว้ธิกีารช าระราคาเป็นหุน้
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เป็นวาระที่ได้รบัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึน าเสนอ
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วาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติอนุมตัิเปลี่ยนแปลงวธิกีารช าระราคาการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสิทธ ิAIT-W2 จากนาย
อานนทช์ยัเป็นเงนิสด 

ก่อนการด าเนินการลงคะแนนเสยีง นายอนุภทัรฯ ไดข้ออนุญาตทีป่ระชุมใหบ้รษิทั อวานการ์ด แคปปิตอล 
จ ากดั และทมีงานในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ไดร้ายงานสรุปความเหน็การเขา้ท ารายการดงักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

บรษิทัฯ มวีตัถุประสงคก์ารเขา้ท ารายการ โดยบรษิทัฯ เขา้ลงทุนเขา้ซื้อ 

1) ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 2 (“AIT-W2”) จ านวน 140,000,000.00 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่า 497.00 
ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงวธิีการช าระเงินในส่วนของการเข้าซื้อใบส าคญั
แสดงสทิธ ิAIT-W2 จากนายอานนทช์ยั จากเดมิทีใ่ชว้ธิกีารช าระราคาเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั
ฯ เป็นวิธีการช าระราคาเป็นเงินสด จ านวน 497.00 ล้านบาท ให้แก่นายอานนท์ชยั โดยบริษัทฯ จะ
ด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน ให้แก่ นายอานนท์ชยั จ านวน 17,592,920 หุ้น ใน
ราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมลูค่ารวม 497.00 ลา้นบาท หลงัจากทีน่ายอานนทช์ยัช าระ
หุน้สามญัเพิม่ทุนใหก้บับรษิทัฯ แล้วบรษิทัฯ จะท าการช าระเงนิในส่วนของการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดง
สทิธ ิAIT-W2 ใหแ้ก่ นายอานนทช์ยั ต่อไป 

2) การใช้สทิธแิปลงสภาพ AIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย ในราคาใช้สทิธหิุ้นละ 2.00 บาท อีก
จ านวน 280.00 ลา้นบาท 

บรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบยีนเมื่อวนัที ่30 กรกฎาคม 2546 
ทุนจดทะเบยีน 1,547,406,727.00 บาท โดยมลีกัษณะธุรกจิคอื ซีสเตมสอ์ินทเิกรเตอร์ (System Integrator) หรอื “SI” หรอื 
เป็นผูร้วมระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบสื่อสารคอมพวิเตอร์ 

โดยการเขา้ท ารายการมขีอ้ด-ีขอ้เสยี ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ดขีองการเขา้ท ารายการ 

1) การลงทุนใน AIT เป็นการสนับสนุนระบบนิเวศทางธุรกจิ (Ecosystem) ของกลุ่มบรษิทัฯ และเป็นการ
สนับสนุนระบบของโครงสรา้งพืน้ฐานของบรษิทัฯ (SABUY Infrastructure) 

2) เป็นการลงทุนในหุน้กลุ่มเทคโนโลยธีุรกจิทีม่โีอกาสเตบิโตในอนาคต 

3) เป็นการสรา้งผลตอบแทนจากผลการด าเนินงาน และสรา้งกระแสเงนิสดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

ขอ้เสยีของการเขา้ท ารายการ 

1) ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดมิ (Dilution Effect) เนื่องจากการเขา้ท ารายการเป็น
ส่วนหนึ่งของการเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

2) แผนการของบรษิทัฯ ล่าชา้ และมคี่าใชจ้่ายเพิม่มากขึน้ เนื่องจากมกีระบวนการเพิม่ขึน้จากเดมิ 

ขอ้ดขีองการเขา้ท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัเมื่อเทยีบกบับุคคลภายนอก 

1) ราคาเข้าท าธุรกรรมการเข้าลงทุนใน AIT โดยการซื้อ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย เป็นราคาที่
เหมาะสม 

2) เป็นการเจรจาฉันมิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษัทฯ โดยไม่ก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อ
บุคคลเกีย่วโยง 
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ขอ้เสยีของการเขา้ท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัเมื่อเทยีบกบับุคคลภายนอก 

1) บุคคลภายนอกอาจเสนอเงือ่นไขทีด่กีว่า 

2) ตอ้งขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

นอกจากนี้ยงัมคีวามเสีย่งของการเขา้ท าธุรกรรม โดยแบ่งเป็นก่อนเขา้ท าธุรกรรม และหลงัเขา้ท าธุรกรรม 
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไป 

ก่อนเขา้ท าธุรกรรม 

1) ความเสี่ยงจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนหุน้สามญัของบรษิัทฯ จะไม่ประสบความส าเรจ็ หรอือาจเกดิ
ความล่าชา้ 

หลงัเขา้ท าธุรกรรม 

1) ความเสีย่งของการสญูเสยีโอกาสในอนาคตหากมลูค่าหุน้ของบรษิทัฯ สงูกว่ามลูค่าซื้อขาย 

2) ความเสีย่งผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากการลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดหวงั เน่ืองจากความเสีย่ง
ทางธุรกจิของ AIT 

3) ความเสีย่งจากการทีท่ศิทางการด าเนินธุรกจิของ AIT ไม่เป็นไปตามคาดหวงั เนื่องจากบรษิทัฯ มไิดม้ี
อ านาจควบคุมหรอืมไิดม้อีทิธพิลอย่างมนีัยส าคญัต่อ AIT 

4) ความเสีย่งจากการไม่มแีหล่งเงนิทุนเพยีงพอเพื่อใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธเิพื่อซื้อหุน้สามญัของ 
AIT เนื่องจากการออกหุ้นกู้ไม่ประสบความส าเรจ็ และ/หรอืจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพของใบส าคญั
แสดงสทิธขิองบรษิทัฯ รุ่นต่าง ๆ 

5) ความเสีย่งจากการลดลงของมลูค่าหุน้สามญั AIT และ AIT-W2 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อ
พจิารณาอนุมตักิารเปลี่ยนแปลงวธิกีารช าระราคาการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จากนายอานนท์ชยั จากเดมิทีใ่ช้
วธิกีารช าระราคาเป็นหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ เป็นวธิกีารช าระราคาด้วยเงนิสด และมอบหมายให้ประธานเจา้หน้าที่
บรหิารมอี านาจ (1) เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดง
สทิธ ิAIT-W2 (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
AIT-W2 ซึ่งรวมถงึการตดิต่อและการยื่นค าขออนุญาตใด ๆ ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 และ (3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเกีย่วขอ้ง
กบัการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จนเสรจ็การ 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จงึเสนอให้ทีป่ระชุมลงมตอินุมตัิการเปลี่ยนแปลงวธิกีารช าระราคาการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จากผู้ถือหุน้เดมิ
ของบรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ  

วาระนี้ จะต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ทัง้นี้ นายอานนทช์ยัไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 
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มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแล้วมมีตอินุมตักิารเปลี่ยนแปลงวธิกีารช าระราคาการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-
W2 จากผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยว
โยงกันของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอยีดตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 678,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 678,932,837 100.00 

หมายเหตุ: นายอานนทช์ยัฯ ซึง่ถอืหุน้จ านวน 209,000,000 หุน้ เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไม่
มสีทิธอิอกคะแนนเสยีง 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัยกเลิกการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครัง้ท่ี 2 (SABUY-W2) ชุดเดิม และ
อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครัง้ท่ี 2 (SABUY-W2) ชุดใหม่ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอนุภทัรฯ ชีแ้จงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดย นายอนุภทัรฯ 
ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่าเนื่องจากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่27 เมษายน 2565 ไดม้มีติ
อนุมตัใิหบ้รษิทัฯ ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิัทฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ 
(Rights Offering) ครัง้ที่ 2 (SABUY-W2) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดเดิม”) จ านวนไม่เกิน 508,551,983 หน่วย 
แบบไม่คดิมูลค่า โดยก าหนดจดัสรรใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วนหุ้น
สามญัเดมิ 5 หุ้นสามญัเดมิต่อ 2 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(หากมเีศษหุ้นใหปั้ดทิ้ง) ในกรณีที่มเีศษของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
SABUY-W2 ชุดเดมิ เหลอืจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรขา้งต้น ให้ปัดเศษดงักล่าวทิ้งทัง้จ านวน ทัง้นี้ บรษิัทฯ 
ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธไิดร้บัใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดเดมิ (Record Date) ในวนัที ่5 สงิหาคม 2565 และ
ก าหนดใหใ้บส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดเดมิ จ านวน 1 หน่วย สามารถใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ได ้1 หุน้ 
(ทัง้นี้ อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามเงือ่นไขการปรบัสทิธ)ิ ราคาใชส้ทิธหิุน้ละ 5 บาทนัน้ 

เน่ืองจากปรากฏต่อบรษิทัฯ ว่ามขีอ้ขดัขอ้งทางเทคนิคในการยื่นขอจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแล้วตามมติที่
ประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 ในบางส่วนต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท าให้ส่งผลกระทบต่อการเขา้
ลงทุนในธุรกรรมที่เกี่ยวขอ้งซึ่งเป็นการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ไปช าระเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ลงทุน และส่งผล
กระทบต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ หากบรษิทัฯ ด าเนินการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดเดมิ บรษิทัฯ จงึ
มีความประสงค์ที่จะยกเลิกการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธ ิSABUY-W2 ชุดเดิมจ านวน 508,551,983 หน่วย ทัง้
จ านวน และยกเลกิวนัก าหนดรายชื่อผู้มสีทิธไิด้รบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดเดมิ (Record Date) ซึ่งก าหนดไว้ใน
วนัที ่5 สงิหาคม 2565 
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ทัง้นี้ บรษิทัฯ มคีวามประสงคท์ีจ่ะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่”) แทนการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดเดมิ ทีเ่สนอใหม้กีารยกเลกิขา้งตน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเตรยีมความพรอ้ม และ
เสรมิสรา้งความแขง็แกร่งทางดา้นการเงนิของบรษิทัฯ เพื่อใหบ้รษิทัฯ มคีวามยดืหยุ่นทางการเงนิในการด าเนินโครงการต่างๆ 
ในอนาคต และเพื่อส ารองเงนิไวใ้ชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ เมื่อมกีารใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ตามใบส าคญั
แสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ 

โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ จ านวน 616,428,376 หน่วย 
แบบไม่คดิมูลค่า โดยก าหนดจดัสรรใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วนหุ้น
สามญัเดมิ 5 หุน้สามญัเดมิต่อ 2 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(หากมเีศษหุน้ใหปั้ดทิ้ง) ในกรณีทีม่เีศษของ SABUY-W2 ชุดใหม่ 
เหลอืจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรขา้งตน้ ใหปั้ดเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน และบรษิทัฯ ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้
มสีทิธไิดร้บัใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ (Record Date) ในวนัที ่2 กนัยายน 2565 และก าหนดใหใ้บส าคญัแสดง
สทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ จ านวน 1 หน่วย สามารถใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ได ้1 หุน้ (ทัง้นี้ อาจเปลี่ยนแปลง
ไดต้ามเงือ่นไขการปรบัสทิธ)ิ ราคาใชส้ทิธหิุน้ละ 5 บาท 

รายละเอียดใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) ชุดใหม่ ปรากฏตามสรุปรายละเอยีดส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั
เพิม่ทุนสิง่ทีส่่งมาดว้ย 6 

อนึ่ง เมื่อบรษิทัฯ ยกเลกิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดเดมิ และด าเนินการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่จดัสรรเพื่อรองรบัใบส าคัญแสดงสิทธิ 
SABUY-W2 ชุดใหม่ จะไม่เกนิรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ จะน าเสนอวาระเกี่ยวกบั
การเพิม่ทุนจดทะเบยีนในวาระที่ 8 และวาระจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ใน
วาระที ่10 

นอกจากนี้ ในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ ขอเสนอให้มอบอ านาจให้
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัฯ เป็นผูม้อี านาจพจิารณาในการ (1) ก าหนด แกไ้ขเพิม่เตมิ และเปลีย่นแปลงเงือ่นไขและ
รายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ ดงักล่าว ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงวนัออก
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ รายละเอยีดการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ วธิกีารจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ ระยะเวลาในการใชส้ทิธ ิวนัสิน้สุด
การใช้สทิธ ิ(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
SABUY-W2 ชุดใหม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีง การติดต่อ การให้ขอ้มูล และการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสาร
และหลกัฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ และการ
น าใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ (3) มอี านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ ตามทีจ่ าเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ในครัง้
นี้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อ
พจิารณาอนุมตั ิ

(1) การยกเลกิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดเดมิ และ  

(2) การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี ่SABUY-W2 ชุดใหม่ จ านวน 616,428,376 หน่วย แบบ
ไม่คิดมูลค่า โดยก าหนดจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดมิ 5 หุน้สามญัเดมิต่อ 2 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(หากมเีศษหุน้
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ให้ปัดทิ้ง) ในกรณีทีม่เีศษของ SABUY-W2 ชุดใหม่ เหลอืจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรร
ขา้งตน้ ใหปั้ดเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน และ  

(3) ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้มสีทิธไิด้รบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ (Record Date) ใน
วนัที ่2 กนัยายน 2565 และ  

(4) มอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัฯ เป็นผูม้อี านาจพจิารณาในการ (1) ก าหนด แกไ้ข
เพิม่เติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ 
SABUY-W2 ชุดใหม่ ดงักล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีง วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 
ชุดใหม่ รายละเอียดการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ วธิกีารจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ ระยะเวลาในการใช้
สิทธิ วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและ
เกีย่วขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่  ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง การตดิต่อ 
การใหข้อ้มลู และการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรอื
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ และการน าใบส าคญัแสดง
สทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ (3) มอี านาจใน
การด าเนินการใด ๆ ตามทีจ่ าเป็นและสมควรเกีย่วเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
SABUY-W2 ชุดใหม่ในครัง้นี้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัยิกเลกิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) ชุดเดมิ และอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) ชุดใหม่  

วาระนี้ จะต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแล้วมมีตอินุมตัยิกเลกิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ
บรษิัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุน้เดมิตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที่ 2 (SABUY-W2) ชุดเดมิ และ
อนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครัง้ที่ 2 (SABUY-W2) ชุดใหม่ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ 
เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 887,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 
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การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

รวม 887,932,837 100.00 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษทัฯ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอนุภทัรฯ ชีแ้จงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดย นายอนุภทัร
ฯ ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่าเน่ืองจากบรษิัทฯ มคีวามประสงค์ทีจ่ะเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพื่อรองรบัการเขา้ท าธุรกรรม
ต่างๆ อย่างไรกด็ ีภายใตบ้ทบญัญตัมิาตรา 136 แห่งพ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดัฯ ก าหนดไวว้่า บรษิทัจะเพิม่ทุนจากจ านวนที ่
จดทะเบยีนไวแ้ลว้โดยการออกหุน้ใหมเ่พิม่ขึน้ได ้เมือ่หุน้ทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้ครบถว้นแลว้ เวน้แต่ 
หุ้นทีย่งัไม่ได้ออกจ าหน่ายนัน้เป็นหุ้นทีอ่อกเพือ่รองรบัหุ้นกู้แปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุ้น  ดงันัน้ เพื่อให้
บรษิทัฯ สามารถด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพื่อรองรบัการเขา้ท าธุรกรรมต่าง ๆ ได ้และเพื่อใหเ้ป็นไปตามที่
กฎหมายได้ก าหนดไว้ บริษัทฯ จึงต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
2,078,059,025 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,523,053,760 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบรษิัทฯ 
ทัง้หมดจ านวน 555,005,265 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ก่อนที่จะด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ ซึ่ง
ไดแ้ก่ 

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

2) หุ้นสามญัเพิม่ทุนทีอ่อกส าหรบัจดัสรรใหแ้ก่นายอานนท์ชยั เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อ 
AIT-W2 จากนายอานนทช์ยั จ านวน 17,592,920 หุน้ 

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

อนึ่ง ในการตดัหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ จะไม่รวมถงึหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกเพื่อรองรบัการ
ใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดงันี้ 

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

2) หุ้นสามญัเพิม่ทุนทีอ่อกเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั สบาย เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) ทีอ่อกใหแ้ก่กรรมการ และพนักงาน ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่1 จ านวน 9,407,134 หุน้ 

3) หุ้นสามญัเพิม่ทุนทีอ่อกเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั สบาย เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) ทีอ่อกใหแ้ก่กรรมการ และพนักงาน ของบรษิทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่2 จ านวน 8,327,681 หุน้ 

4) หุ้นสามญัเพิม่ทุนทีอ่อกเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั สบาย เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) ทีอ่อกใหแ้ก่กรรมการ และพนักงาน ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 จ านวน 40,000,000 หุน้ 
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คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อ
พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 2,078,059,025 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน
จ านวน 1,523,053,760 บาท โดยการตดัหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ ทัง้หมดจ านวน 555,005,265 หุน้ มลูค่าหุน้ที่
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัลิดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยการตดัหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ  

วาระนี้ จะต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแล้วมมีตอินุมตัลิดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยการตดัหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย
ของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 887,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 887,932,837 100.00 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษทัฯ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอนุภทัรฯ ชีแ้จงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดย นายอนุภทัร
ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยวธิกีารตดัหุ้นที่ยงัมไิด้ออกจ าหน่ายของ
บริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิในวาระที่ 6 ข้างต้น จึงมีความจ าเป็นที่ที่ประชุมจะต้องพจิารณาอนุมตัิการแก้ไข
เพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี้แทน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จ านวน 1,523,053,760 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสามล้านห้า
หมื่นสามพนัเจด็รอ้ยหกสบิบาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,523,053,760 หุน้ (หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสามล้านห้า
หมื่นสามพนัเจด็รอ้ยหกสบิหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   
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 หุน้สามญั 1,523,053,760 หุน้ (หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสามล้านห้า
หมื่นสามพนัเจด็รอ้ยหกสบิหุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ ( - )” 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อ
พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธเิพื่อใหส้อดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และก าหนดใหบุ้คคลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบยีนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธทิีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มอี านาจ
แกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีนดว้ย 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัแิก้ไขหนังสอืบรคิณหส์นธเิพื่อใหส้อดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยการตดั
หุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ 

วาระนี้ จะต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแล้วมมีติอนุมตัแิก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธเิพื่อใหส้อดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีน
ของบรษิัทฯ โดยการตดัหุ้นที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ 
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 887,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 887,932,837 100.00 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอนุภทัรฯ ชีแ้จงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดย นายอนุภทัร
ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าภายใต้บทบญัญตัิมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ.บรษิัทมหาชนจ ากดัฯ ก าหนดไว้ว่า บรษิัทจะเพิม่ทุนจาก
จ านวนทีจ่ดทะเบยีนไวแ้ล้วโดยการออกหุน้ใหม่เพิม่ขึ้นได ้เมือ่หุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้ครบถว้น
แล้ว เวน้แต่ หุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายนัน้เป็นหุน้ทีอ่อกเพือ่รองรบัหุน้กู้แปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้  โดย
ปัจจุบนับรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 1,523,053,760 บาท มทีุนจดทะเบยีนช าระแล้วจ านวน 1,431,163,735 บาท แบ่ง
ออกเป็น 1,523,053,760 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เนื่องจากบรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะเขา้ลงทุนในธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อ
เป็นการเสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนัของบรษิัทฯ รวมทัง้เพื่อเป็นการรองรบัการใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
SABUY-W2 ชุดใหม่ และเพื่อรองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) บรษิทัฯ จงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะ
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เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ อกีจ านวน 726,335,581 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,523,053,760 บาท เป็นทุน
จดทะเบยีนใหม่จ านวน 2,249,389,341 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 726,335,581 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 
1 บาท 

รายละเอยีดการเพิม่ทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) สิง่ทีส่่งมาดว้ย 7 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน  726,335,581 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,523,053,760 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 2,249,389,341 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 726,335,581 
หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

วาระนี้ จะต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วมมีติอนุมตัิเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ  โดยมรีายละเอียดตามที่ประธานฯ 
เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 887,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 887,932,837 100.00 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอนุภทัรฯ ชีแ้จงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดย นายอนุภทัร
ฯ ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนบรษิัทฯ อกีจ านวน 726,335,581 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 
1,523,053,760 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหมจ่ านวน 2,249,389,341 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 726,335,581 
หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุน้ละ 1 บาท ตามที่ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัใินวาระที่ 8 ขา้งต้น จงึมคีวามจ าเป็นที่ทีป่ระชุมจะต้อง
พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี้แทน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จ านวน 2,249,389,341 บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบเก้าล้านสาม
แสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบ
เอด็บาท) 
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 แบ่งออกเป็น 2,249,389,341 หุน้ (สองพันสองร้อยสี่สิบเก้าล้านสาม
แสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบ
เอด็หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 2,249,389,341 หุน้ (สองพันสองร้อยสี่สิบเก้าล้านสาม
แสนแปดหมื่นเก้าพนัเสามร้อยสี่สิบ
เอด็หุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ ( - )” 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อ
พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธเิพื่อใหส้อดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และก าหนดใหบุ้คคลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบยีนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธิทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มอี านาจ
แกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีนดว้ย 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัแิกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธเิพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ  

วาระนี้ จะต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแล้วมมีตอินุมตัแิกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธเิพื่อใหส้อดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 887,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 887,932,837 100.00 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอนุภทัรฯ ชีแ้จงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดย นายอนุภทัร
ฯ ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่าสบืเนื่องจากวาระที ่2 วาระที ่3 วาระที ่5 และวาระที ่8 บรษิทัฯ จ าเป็นจะต้องจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
เพื่อให้สอดคล้องกับมติให้เพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 726,335,581 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 
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1,523,053,760 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 2,249,389,341 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 726,335,581 
หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ตามที่ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัใินวาระที ่8 ขา้งต้น จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ดงันี้ 

10.1 การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่นายอานนท์ชยั วีระประวติั ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) และเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 17,592,920 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 
บาท ต่อหุน้ คดิเป็นมูลค่ารวม 496,999,990 บาท ใหแ้ก่นายอานนท์ชยั ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ
เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ โดยนายอานนท์ชยัจะช าระค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวดว้ยเงนิสด แทนการช าระดว้ย
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 ซึง่ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2565 ไดม้มีตอินุมตั ิ

การขอใหค้วามเหน็ชอบด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวน 17,592,920 หุน้ดงักล่าว เป็นการขอให้
ความเหน็ชอบทีส่บืเนื่องมาจากเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ กล่าวคอื 

1. การที่บริษัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการช าระราคาการเข้าซื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ AIT-W2 จากนาย
อานนท์ชยั ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้เดมิของ AIT และเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ จากหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิทัฯ เป็นเงนิสด 

2. เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการเข้าท าธุรกรรมลงทุนในหุ้นของบริษัทต่าง ๆ เพิ่มเติม และจะช าระ
ค่าตอบแทนการเขา้ลงทุนในธุรกรรมต่าง ๆ ดงักล่าวเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ 
จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งด าเนินการลดทุนจดทะเบยีน โดยการตดัหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ 
ออก ก่อนเพิม่ทุนจดทะเบยีน เพื่อใหเ้ป็นไปตามที ่พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดัฯ มาตรา 136 ก าหนด
ไว้ บริษัทฯ จึงต้องลดทุนจดทะเบยีน โดยการตัดหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่ออกส าหรบัจดัสรรให้แก่นาย
อานนท์ชยั เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อ AIT-W2 จากนายอานนทช์ยั จ านวน 17,592,920 
หุน้ ออกก่อน และด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวนดงักล่าวกลบัเขา้มาใหม่ 

ทัง้นี้ หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 17,592,920 หุน้นี้ เป็นจ านวนทีค่งเหลอืจากหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 
25,111,504 หุน้ ซึ่งทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2565 ไดม้มีตอินุมตัิ
จดัสรรใหแ้ก่นายอานนท์ชยั เพื่อตอบแทนการเขา้ซื้อหุน้ AIT และใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จาก
นายอานนท์ชยั และบรษิทัฯ ไดด้ าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 7,518,584 หุน้ เพื่อตอบ
แทนการเขา้ซื้อหุน้ AIT และด าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแล้วจ านวน 7,518,584 บาท กบักรม
พฒันาธุรกจิการคา้แลว้ เมื่อวนัที ่13 มถิุนายน 2565 อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัมไิดด้ าเนินการจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 17,592,920 หุน้ เพื่อตอบแทนการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 

นอกจากนี้ ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ ดงักล่าว ยงัไดม้มีตกิ าหนดราคาเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนไวท้ีร่าคาหุน้ละ 28.25 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุน้ของบรษิทัฯ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 และบรษิทัฯ ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุม
ผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถอืหุน้ที่มส่ีวนไดเ้สยีเรยีบร้อยแล้ว และ
บรษิัทฯ ยงัได้รบัอนุมตัิจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
ดงักล่าว ตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 แลว้ ตัง้แต่วนัที ่12 มถิุนายน 2565 เป็นตน้ไป 

อย่างไรก็ตาม ในการขอให้ความเห็นชอบด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนครัง้นี้ บริษัทฯ ได้
ด าเนินการค านวณราคาตลาดส าหรบัการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรใหแ้ก่นายอานนท์ชยัใหม่ 
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โดยเมื่อบรษิทัฯ ค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรัพย์
ฯ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตเิสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ใหแ้ก่ นายอานนทช์ยั ใน
ครัง้นี้ คอื ระหว่างวนัที ่1 มถิุนายน 2565 ถึง 22 มถิุนายน 2565 ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้
สามญัของบรษิทัฯ มรีาคาเท่ากบั 21.95 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ใน
กรณีที่ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นายอานนท์ชยัดงักล่าวขา้งต้น ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุน้ของบรษิทัฯ ก่อนทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) จะสัง่
รบัหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน บรษิทัฯ มหีน้าทีห่า้มมใิหน้ายอานนทช์ยัขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิัทฯ 
เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ ดงักล่าวเริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน นายอานนท์
ชยัจงึจะสามารถทยอยขายหุน้ทีถู่กสัง่หา้มขายดงักล่าวไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด
ที่ถูกสัง่ห้ามขาย ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 
หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารพจิารณาค าขอให้รบัหุ้นสามญัหรอืหุ้นบุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศหลกัเกณฑก์ารขอให้รบัหุ้นสามญัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนฯ”) 

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายอานนท์ชัยซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ดงักล่าวขา้งตน้ ปรากฏตามสารสนเทศเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) ใหแ้ก่ นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั สิง่ทีส่่งมาดว้ย 8 

10.2 การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ ISF Holding ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 8,742,857 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 
28 บาท คดิเป็นมูลค่ารวม 244,800,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั
ของบรษิัทฯ ได้แก่ ISF Holding เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที ่ISF Holding จะท าการโอนกิจการทัง้หมดของ ISF Holding 
ใหแ้ก่บรษิทัฯ 

การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ ISF Holding ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่
ทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ จะมมีติก าหนดราคา
เสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุ้นของบรษิทัฯ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 และต้องได้รบัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ ด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ที่
มส่ีวนไดเ้สยี นอกจากนี้ แมบ้รษิทัฯ จะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้สนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
แล้ว บรษิทัฯ จะต้องไดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน ก.ล.ต. ตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดว้ย  

ทัง้นี้ ราคาตลาดส าหรบัการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรใหแ้ก่ ISF Holding ค านวณจากราคาถวัเฉลีย่
ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมี
มติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท ให้แก่  ISF 
Holding คอื ระหว่างวนัที ่1 มถิุนายน 2565 ถงึ 22 มถิุนายน 2565 มรีาคาเท่ากบั 21.95 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม 
www.setsmart.com) 

http://www.setsmart.com/


 

26 

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้ก่ ISF Holding ดงักล่าวขา้งตน้ ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุน้ของบรษิทัฯ ก่อนทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ จะสัง่รบัหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน บรษิทั
ฯ มหีน้าทีห่า้มมใิห ้ISF Holding ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย ์(Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดงักล่าว
เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน ISF Holding จงึจะสามารถทยอยขายหุน้ที่ถูกสัง่หา้ม
ขายดงักล่าวได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถูกสัง่ห้ามขาย ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
หลกัเกณฑก์ารขอใหร้บัหุน้สามญัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนฯ 

รายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ ISF Holding ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
ดงักล่าวขา้งต้น ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
ใหแ้ก่ บรษิทั ไอ เอส เอฟ โฮลดิง้ จ ากดั ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) สิง่ทีส่่งมาดว้ย 9 

10.3 การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ MKO Holding ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 3,571,428 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 
28 บาท คดิเป็นมลูค่ารวม 99,999,984 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของ
บรษิทัฯ ไดแ้ก่ MKO Holding เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที ่MKO Holding จะท าการโอนกจิการทัง้หมดของ MKO Holding 
ใหแ้ก่บรษิทัฯ   

การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ MKO Holding ดงักล่าวขา้งต้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิม่ทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จะมมีตกิ าหนดราคา
เสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุ้นของบรษิทัฯ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 และต้องได้รบัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นของบรษิทัฯ ด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ที่
มส่ีวนไดเ้สยี นอกจากนี้ แมบ้รษิทัฯ จะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้สนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
แล้ว บรษิทัฯ จะต้องไดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน ก.ล.ต. ตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดว้ย  

ทัง้นี้ ราคาตลาดส าหรบัการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรให้แก่ MKO Holding ค านวณจากราคาถวั
เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัมมีตเิสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่  
MKO Holding คอื ระหว่างวนัที ่1 มถิุนายน 2565 ถงึ 22 มถิุนายน 2565 มรีาคาเท่ากบั 21.95 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART 
ตาม www.setsmart.com) 

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ MKO Holding ดงักล่าวขา้งต้น ต ่ากว่าร้อยละ 90 
ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลกัทรพัย์จะสัง่รบัหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน 
บรษิัทฯ มหีน้าที่หา้มมใิห ้MKO Holding ขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัที่หุน้สามญั
เพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้นสามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน MKO Holding จงึจะสามารถทยอยขายหุน้ที่
ถูกสัง่หา้มขายดงักล่าวไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถู่กสัง่ห้ามขาย ทัง้นี้ ประกาศหลกัเกณฑก์ารขอใหร้บั
หุน้สามญัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนฯ 

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ MKO Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ดงักล่าวขา้งตน้ ปรากฏตามสารสนเทศเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) ใหแ้ก่ บรษิทั อุ๊ปส ์มเีดยี โฮลดิง้ จ ากดั ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั สิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 

http://www.setsmart.com/
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10.4 การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครัง้ท่ี 2 (SABUY-W2) ชุด
ใหม่ 

จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 616,428,376 หุน้ เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อ
หุน้สามญัของบรษิทัฯ ซึง่ออกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) ชุดใหม่ โดย
ไม่คดิมลูค่า (ศูนยบ์าท) โดยมอีตัราการจดัสรรเท่ากบั 2 หุน้เดมิต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ในการค านวณสทิธทิีจ่ะไดร้บั
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธขิองผูถ้อืหุน้แต่ละรายนัน้ หากเกดิเศษเกดิจากการค านวณตามอตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษนัน้
ทิ้ง) โดยใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวมอีายุ 2 ปีนับแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิและมอีตัราการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดง
สทิธ ิ1 หน่วยต่อหุน้สามญัเพิม่ทุน 1 หุน้ ในราคาใชส้ทิธ ิ5 บาทต่อหุน้  

10.5 การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพื่อรองรบัการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น (คดิเป็นร้อยละ 5.59 ของจ านวนหุน้ทีช่ าระแล้ว
ของบรษิทัฯ) มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ใหแ้ก่บุคคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) โดยบรษิทัฯ จะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้เดยีวเตม็จ านวนหรอืบางส่วนก็ได้ 
โดยเสนอขายเป็นคราวเดยีวหรอืเป็นคราวๆ ไปก็ได้ ทัง้นี้ บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จะได้รบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะตอ้งมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่ กจ. 
17/2551 เรื่องการก าหนดบทนิยามเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์หรอื 

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพใน
การลงทุนได้จริง รวมทัง้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็น
ประโยชน์หรอืส่งเสรมิการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) นี้จะตอ้งไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด 

โดยขอเสนอใหม้อบอ านาจใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มอี านาจพจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่น ๆ รวมถงึ
แกไ้ขเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขและรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งตน้ 
เช่น  

(1) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นายอานนท์ชยั การเสนอขาย การช าระค่าหุน้ รวมถงึเงื่อนไขและ
รายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

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

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

(4) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญั
ของบรษิัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Rights Offering) ครัง้ที่ 2 (SABUY-W2) ชุด
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ใหม่ เป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการจดัสรร การช าระราคา รวมถงึเงื่อนไข
และรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว   

(5) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอ
ขาย การช าระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน
ดงักล่าว 

(6) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนตามขอ้ (1) ถงึ (5) รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุน ตามขอ้ (1) ถงึ (5) และ  

(7) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนตามขอ้ (1) ถงึ (5) ซึง่รวมถงึการตดิต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควร
เกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตามขอ้ (1) ถงึ (5) 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อ
พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดงันี้  

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 17,592,920 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 
28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 496,999,990 บาท ให้แก่นายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) และเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ โดยนายอานนท์ชยัจะช าระ
ค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนดว้ยเงนิสด  

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 8,742,857 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้
ละ 28 บาท คดิเป็นมลูค่ารวม 244,800,000 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่ไม่
เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ISF Holding เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที ่ISF Holding 
จะท าการโอนกจิการทัง้หมดของ ISF Holding ใหแ้ก่บรษิทัฯ  

(3) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 3,571,428 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้
ละ 28 บาท คดิเป็นมูลค่ารวม 99,999,984 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งไม่
เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ได้แก่ MKO Holding เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที่ MKO 
Holding จะท าการโอนกจิการทัง้หมดของ MKO Holding ใหแ้ก่บรษิทัฯ   

(4) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 616,428,376 หุน้ เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ
ซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ซึ่งออกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 
(SABUY-W2) ชุดใหม่ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอตัราการจดัสรรเท่ากับ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 
หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ในการค านวณสทิธทิีจ่ะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธขิองผู้ถอืหุน้แต่
ละรายนัน้ หากเกดิเศษเกดิจากการค านวณตามอตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) โดยใบส าคญัแสดง
สทิธดิงักล่าวมอีายุ 2 ปีนับแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิและมอีตัราการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดง
สทิธ ิ1 หน่วยต่อหุน้สามญัเพิม่ทุน 1 หุน้ ในราคาใชส้ทิธ ิ5 บาทต่อหุน้  
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(5) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกิน 80,000,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 5.59 ของจ านวนหุน้ทีช่ าระ
แล้วของบริษัทฯ)  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีู้ถอืหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดวาระที ่10.1 ถงึ 10.5 แยกเป็นราย
วาระ 

วาระนี้จะต้องลงคะแนนเสยีงอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยบรษิทัฯ จะด าเนินการแยกการลงคะแนนเสยีงตาม 10.1 – 10.5 ขา้งตน้ออกจากกนั  

ทัง้นี้ ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 17,592,920 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอ
ขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 496,999,990 บาท ให้แก่นายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ นัน้ นายอานนทช์ยัไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ เน่ืองจากเป็น
ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแล้วมมีตอินุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดวาระที ่10.1 
ถงึวาระที ่10.5 แยกเป็นรายวาระ โดยมรีายละเอยีดตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

10. 1 การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นายอานนท์ชยั วรีะประวตั ิซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) และเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 678,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 678,932,837 100.00 

หมายเหตุ: นายอานนทช์ยั ซึง่ถอืหุน้จ านวน 209,000,000 หุน้ เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไม่มี
สทิธอิอกคะแนนเสยีง 
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10. 2 การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ ISF Holding ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 887,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 887,932,837 100.00 

10. 3 การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ MKO Holding ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 887,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 887,932,837 100.00 

10. 4 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-
W2) ชุดใหม่ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 887,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 887,932,837 100.00 
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10. 5 การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 887,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 887,932,837 100.00 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอนุภทัรฯ ชีแ้จงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดย นายอนุภทัร
ฯ ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่าตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที ่21 ก าหนดไวว้่า “ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมการ โดยใช้
เสยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑ์” และขอ้ที ่25 ก าหนดไวว้่า “ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืน่นอกจากถงึคราว
ออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลอืกบุคคลหนึง่ซึง่มคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการ
แทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นแทน มติของคณะกรรมการตาม
วรรคหนึง่ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่นัน้” เน่ืองจากเมื่อวนัที ่7 
มถิุนายน 2564 และ 13 กนัยายน 2564 มกีรรมการเสยีชวีติ และมกีรรมการแจ้งขอความประสงค์ขอลาออกจากการเป็น
กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งมีผลวนัที่ 8 มิถุนายน 2564 และ 16 กันยายน 2564 ตามล าดบั และบริษัทฯ ได้ด าเนินการจด
ทะเบยีนแจง้กรรมการลาออกต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้แลว้ 

เพื่อให้บรษิัทฯ มีจ านวนคณะกรรมการที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัทฯ ที่ขยายตวัออกไปเป็นจ านวนมาก จงึเห็นควรแต่งตัง้กรรมการซึ่งมคีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชน
จ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดเพิม่เตมิ โดยขอเสนอชื่อบุคคลดงัต่อไปนี้เป็นกรรมการของ
บรษิทัฯ  

1) นายจติุพนัธุ ์มงคลสุธี เป็นกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของ บรษิทั ท ีเค เอส เทคโนโลย ี
จ ากัด (มหาชน) จบการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณ์การท างานที่
เกีย่วขอ้งกบังานดา้นไอท ีโดยสามารถใหค้วามเหน็และพจิารณาธุรกจิของบรษิทัฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในส่วนของการขยายงานดา้นไอท ีทีม่เีป็นจ านวนมาก ประกอบกบัคุณสมบตัขิองกรรมการท่านน้ี จะ
ช่วยใหอ้งค์ประกอบของคณะกรรมการชุดใหญ่ เป็นไปตามประกาศดา้น IT Risk Management ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2) นายแพทย์ฆนัท ครุธกลู เป็นผู้ทรงคุณวุฒดิ้านสารสนเทศ และ Logistic และมีประสบการณ์การ
ท างานร่วมกบัภาครฐัจ านวนมาก มคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ โดยสามารถใหค้ าแนะน าแก่บรษิทัฯ 
ในเรื่องของการบรหิารจดัการสารสนเทศ และประสานกบัหน่วยงานภาครฐัไดเ้ป็นอย่างด ี
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ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครัง้ที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 23 มถิุนายน 
2565 มคีวามเหน็ว่าบุคคลทัง้สองท่านดงักล่าวขา้งต้น มคีุณสมบตัทิีช่่วยส่งเสรมิการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ ไดเ้ป็นอย่างด ี
และท าใหจ้ านวนและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั มคีวามครบถว้นมากยิง่ขึน้ 

โดยประวตัขิองบุคคลดงักล่าว ปรากฏตามประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการเขา้ใหม่ สิง่ทีส่่งมาดว้ย 11 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการใหม่
จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 1) นายจุตพินัธุ ์มงคลสุธ ีและ 2) นายแพทยฆ์นัท ครุธกูล แทนกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง  

ทัง้นี้ กรรมการทัง้ 2 ท่านดงักล่าวมคีุณสมบตัคิรบตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั
และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ตลอดจนหลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย
ดงักล่าว อกีทัง้กรรมการทัง้ 2 ท่าน เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ ซึง่สามารถช่วยเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่
ในการบรหิารงานของบรษิทัฯ และสามารถอุทศิเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สงูสุดต่อบริษทัฯ ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้
เสยีทุกฝ่าย จงึเหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีู้ถอืหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัแิต่งตัง้กรรมการใหม่ของบรษิทัฯ  

วาระนี้จะต้องลงคะแนนเสยีงอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยบรษิทัฯ จะเสนอใหม้กีารลงมตแิต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วมมีตอินุมตัแิต่งตัง้ 1) นายจุตพินัธุ์ มงคลสุธี และ 2) นายแพทย์ฆนัท ครุธกูล เป็น
กรรมการใหม่ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

1) นายจุตพินัธุ ์มงคลสุธ ี

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 887,844,437 99.99 

ไม่เหน็ดว้ย 88,400 0.01 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 887,932,837 100.00 
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2) นายแพทยฆ์นัท ครุธกูล 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 887,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 887,932,837 100.00 

วาระท่ี 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่
ก าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากทีก่ าหนดในหนังสอืเชญิประชุมตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดัฯ 
มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไวว้่าเมื่อทีป่ระชุมพจิารณาระเบยีบวาระการประชุมตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอื
นัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุม
พจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมอกีกไ็ด ้

เน่ืองจากไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดก้ล่าวปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 

 

 ลงชื่อ ……………………………….…..........ประธานทีป่ระชุม 

 (นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล) 

ประธานกรรมการบรษิทั 

  

ลงชื่อ………………………………  

(นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์  

เลขานุการบรษิทั  

ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ  

 



  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 

หน้าที ่1 จาก 58 

 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์

ของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (บญัชี 2) 

สบืเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่15/2565 ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
(“บริษทัฯ”) เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2565 เวลา 17.30 น. ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิารเขา้ลงทุนใน
หุน้สามญัในบรษิทั เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“AS”) จ านวนไม่เกนิ 73,720,904 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 15.70 ของหุ้นทัง้หมดใน AS (“หุ้น AS”) และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของ AS ครัง้ที่ 2 (“AS-W2”) 
จ านวนไม่เกนิ 33,837,554 หน่วย จากนายปราโมทย ์สุดจติพร และนางสาวเสาวลกัษณ์จติสมัฤทธิ ์(รวมเรยีกว่า “กลุ่ม
ผู้ถือหุ้นเดิมของ AS”) โดยหุ้นสามญัที่บรษิทัฯ จะได้รบัจากการเขา้ท ารายการนี้ในกรณีทีม่กีารใชส้ทิธติาม AS-W2 
และใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ AS ซึ่งจดัสรรใหแ้ก่คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของ AS และ
บรษิัทย่อยของ AS (“AS-WB”) เต็มจ านวน จะคดิเป็นร้อยละ 20.97 (ได้แก่ ร้อยละ14.37 ส าหรบัหุ้น AS และร้อยละ 
6.60 ส าหรบัการใชส้ทิธติาม AS-W2) ของหุน้ทัง้หมดใน AS ภายหลงัการใชส้ทิธดิงักล่าว ทัง้นี้ AS เป็นผูใ้หบ้รกิารดา้น
ความบนัเทงิออนไลน์ (Online Entertainment Service) ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเป็นผูน้ าในการใหบ้ริการ
เกมออนไลน์ (Game Online Operator) อนัดบัหนึ่งในประเทศไทยและประเทศสงิคโปร ์และอนัดบัสองในประเทศมาเลเซยี 
และประเทศเวยีดนาม ปัจจุบนั AS ใหบ้รกิารเกมออนไลน์รวม 33 เกม ในประเทศไทย ประเทศสงิคโปร ์ประเทศมาเลเซยี 
ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 
1,710,062,347 บาท ใหแ้ก่กลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิของ AS ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัตาม AS-W2 ในราคาใชส้ทิธ ิ
3.50 บาทต่อหุน้ คดิเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 118,431,439 บาท  ดงันัน้ มลูค่าของรายการดงักล่าวจงึมจี านวนรวมทัง้สิน้
ไม่เกนิ 1,828,493,786 บาท (“ธรุกรรม AS”) 

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 านวณขนาดรายการไดส้งูสุดรอ้ยละ 36.75 ตามเกณฑก์ าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 

โดยเมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ มารวมกบัรายการ
ไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ตามสารสนเทศฉบบันี้ ขนาดรายการรวมจะมจี านวนเท่ากบัรอ้ยละ 82.47 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  

1) วนั เดือน ปี ท่ีท ารายการ  
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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 เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไวใ้น
สญัญาดงักล่าวแลว้ 

2) คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้ซื้อ : บรษิทัฯ 

ผู้ขาย : นายปราโมทย์ สุดจติพร และนางสาวเสาวลกัษณ์ จติสมัฤทธิ ์(รวม
เรยีกว่า “กลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิของ AS”) 

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

3) ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและขนาดของรายการ 

3.1. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

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 20.97 (ไดแ้ก่ รอ้ยละ14.37 ส าหรบัหุน้ AS และ 
รอ้ยละ 6.60 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  

สรปุบนัทึกความเข้าใจ : ในวันที่  15 สิงหาคม 2565 บริษัทฯ ได้ท าบันทึกความเข้าใจ 
(Memorandum of Understanding) กบันายปราโมทย์ สุดจติพร โดยมี
การระบุขอ้มูลทรพัย์สินที่จะซื้อขาย ราคาซื้อขาย เงื่อนไขการบงัคบั
ก่อน ตามที่ได้ระบุในข้อมูลการเข้าท ารายการที่ปรากฎข้างต้น 
นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้ตกลงวางมดัจ าจ านวน 522.43 ล้านบาท
ให้แก่นายปราโมทย์ โดยมกีารตกลงให้น าเงนิมดัจ าดงักล่าวมาช าระ
เป็นส่วนหนึ่งของราคาซื้อขายหากการซื้อขายสนิทรพัย์เสรจ็สมบูรณ์ 
หรอืใหค้นืเงนิมดัจ าดงักล่าวแก่บรษิทัฯ หากการลงนามซื้อขายหุน้ไม่
เกดิขึน้ภายในก าหนดเวลาหรอืไม่เสรจ็สมบูรณ์ 

 

3.2. ขนาดของรายการ 

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 36.75 

  



  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 

หน้าที ่4 จาก 58 

 

ขอ้มลูทางการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
บริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 
AS 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 
สนิทรพัยร์วม 11,244.71 1,312.70 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1,937.95 202.80 
หนี้สนิรวม 3,920.07 359.81 
ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (ถา้ม)ี 823.14 64.18 
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน (NTA) 4,563.54 685.91 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 260.16 455.24 

การค านวณขนาดรายการ 

รายการดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป
ซึ่งสนิทรพัย์ โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึ่งค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบ
ทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ซึ่งค านวณขนาดรายการไดสู้งสุด 
รอ้ยละ 36.75 ตามเกณฑก์ าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 

โดยเมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ มารวมกบัรายการ
ไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ตามสารสนเทศฉบบันี้ ขนาดรายการรวมจะมจี านวนเท่ากบัรอ้ยละ 82.47 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 

685.91 x 21.00% 
4,563.54 

3.16 

เกณฑก์ าไรสุทธจิาก
การด าเนินงาน 

ก าไรสุทธขิองสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ 

455.24 x 21.00% 
260.16 

36.75 

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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4) รายละเอียดสินทรพัยท่ี์ได้มา 

บรษิัทฯ จะเขา้ลงทุนในหุ้น AS จ านวนไม่เกิน 73,720,904 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 15.70 ของจ านวนหุ้น
ทัง้หมดใน AS โดยมรีาคาเขา้ท ารายการหุ้นละ 17.00 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,253.26 ล้านบาท และ AS-W2 
จ านวนไม่เกนิ 33,837,554 หน่วย ในราคาซื้อขาย 13.50 บาทต่อหน่วย มูลค่ารวมไม่เกนิ 456.81 ล้านบาท   ส าหรบั 
AS-W2 และ บรษิทัฯ จะใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัตาม AS-W2 ในราคาใชส้ทิธ ิ3.50 บาทต่อหุน้ คดิเป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 
118.43 ลา้นบาท ดงันัน้ มลูค่าของรายการดงักล่าวจงึมจี านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 1,828.49 ลา้นบาท 

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 20.97 (ไดแ้ก่ รอ้ยละ14.37 ส าหรบัหุน้ AS และรอ้ยละ 6.60 ส าหรบั
การใช้สิทธิตาม AS-W2) ของหุ้นทัง้หมดใน AS ภายหลังการใช้สิทธิดังกล่าว ทัง้นี้  ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ AS  
มรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

ขอ้มลูโครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ และหลงัเขา้ท ารายการ ปรากฏดงันี้ 

โครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ 

 
โครงสรา้งการถอืหุน้หลงัเขา้ท ารายการ (กรณีก่อนการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญัของ AS) 

ล าดบั รายชื่อผู้ถือหุ้น 
จ านวนหุ้นท่ีถือ 

(หุ้น) 
สดัส่วนร้อยละ 

1 
นายปราโมทย ์สุดจติพร และ น.ส. 
เสาวลกัษณ์ จติสมัฤทธิ ์

129,116,442 27.49 

2 บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  73,720,904 15.70 
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 ผูถ้อืหุน้รายย่อย 186,840,513 39.78 

กลุ่มนายปราโมทย ์สุดจติพร 
และ   

น.ส. เสาวลกัษณ์ จติสมัฤทธิ ์

บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั กองทุนเปิดบวัหลวง ผูถ้อืหุน้รายย่อยอื่น 

43.19% 5.98% 2.44% 48.39% 
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ล าดบั รายชื่อผู้ถือหุ้น 
จ านวนหุ้นท่ีถือ 

(หุ้น) 
สดัส่วนร้อยละ 

รวม 469,642,121 100.00 
              

 

โครงสรา้งการถอืหุน้หลงัเขา้ท ารายการ  
(ภายหลงัผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้หมดใชส้ทิธแิปลงสภาพ AS-W2 และ AS-WB) 

ล าดบั รายชื่อผู้ถือหุ้น 
จ านวนหุ้นท่ีถือ 

(หุ้น) 
สดัส่วนร้อยละ 

1 
นายปราโมทย ์สุดจติพร และ น.ส. 
เสาวลกัษณ์ จติสมัฤทธิ ์

129,448,929 25.23 

2 บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  107,558,458 20.97 
3 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 28,092,244 5.48 
4 กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 11,475,400 2.24 
5 STATE STREET EUROPE LIMITED 10,492,200 2.05 
6 นายพรสนิ ไกรศกัดาวฒัน์ 6,479,000 1.26 
7 นายอภศิกัดิ ์เทพผดุงพร 6,150,000 1.20 
8 นายเลศิชาย กนัภยั 5,964,418 1.16 
9 นายโชต ิเหรยีญกติตวิฒัน์ 5,661,000 1.11 
10 ผูถ้อืหุน้รายย่อย 200,861,483 39.25 

รวม 512,183,132 100.00 
 

กลุ่มนายปราโมทย ์สุดจติพร และ   
น.ส. เสาวลกัษณ์ จติสมัฤทธิ ์

ผูถ้อืหุน้รายย่อยอื่น 

15.70% 
 

27.49% 48.39% 

บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร์ 
จ ากดั 

5.98% 

กองทุนเปิดบวัหลวง 

2.44% 
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โครงสรา้งการถอืหุน้หลงัเขา้ท ารายการ  
(กรณีทีม่เีพยีงบรษิทัฯ เท่านัน้ ทีใ่ชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญัของ AS) 

ล าดบั รายชื่อผู้ถือหุ้น 
จ านวนหุ้นท่ีถือ 

(หุ้น) 
สดัส่วนร้อยละ 

1 
นายปราโมทย ์สุดจติพร และ น.ส. 
เสาวลกัษณ์ จติสมัฤทธิ ์

129,116,442 25.64 

2 บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  107,558,458 21.36 
3 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 28,092,244 5.88 
4 กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 11,475,400 2.28 
5 STATE STREET EUROPE LIMITED 10,492,200 2.08 
6 นายพรสนิ ไกรศกัดาวฒัน์ 6,479,000 1.29 
7 นายอภศิกัดิ ์เทพผดุงพร 6,150,000 1.22 
8 นายเลศิชาย กนัภยั 5,964,418 1.18 
9 นายโชต ิเหรยีญกติตวิฒัน์ 5,661,000 1.12 
10 ผูถ้อืหุน้รายย่อย 192,490,513 38.23 

รวม 503,479,675 100.00 
 

 
 
ดงันัน้ จากโครงสรา้งการถอืหุน้ภายหลงัการเขา้ท ารายการ จะเหน็ไดว้่าเมื่อบรษิทัฯ ไดม้าซึ่งหุน้สามญัของ 
AS จ านวนไม่เกิน 73,720,904 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15.70 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดใน AS บริษัทฯ จะมี

กลุ่มนายปราโมทย ์สุดจติพร และ   
น.ส. เสาวลกัษณ์ จติสมัฤทธิ ์

ผูถ้อืหุน้รายย่อยอื่น 

20.97% 
 

25.23%1/ 46.08% 

บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร์ 
จ ากดั 

5.48% 

กองทุนเปิดบวัหลวง 

2.24% 

กลุ่มนายปราโมทย ์สุดจติพร และ   
น.ส. เสาวลกัษณ์ จติสมัฤทธิ ์

ผูถ้อืหุน้รายย่อยอื่น 

21.36% 
 

25.64%1/ 44.84% 

บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 

5.88% 

กองทุนเปิดบวัหลวง 

2.28% 
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หน้าทีต่ามมาตรา 246 ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 เนื่องจากบรษิทัฯ มี
การไดม้าซึง่หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ จดทะเบยีนในสดัส่วนทีก่า้วขา้มรอ้ยละ 5.00 ของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดใน
บรษิัทจดทะเบยีน ซึ่งได้แก่ AS โดยจะต้องรายงานการได้มาซึ่งหุ้นสามญัและหลกัทรพัย์แปลงสภาพ เช่น 
ใบส าคญัแสดงสิทธ ิเนื่องจากเป็นหลกัทรพัย์มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงอ านาจควบคุมได้ ทัง้นี้ ผู้ได้มาหรอื
จ าหน่ายหลกัทรพัยม์หีน้าทีต่อ้งยื่นแบบ 246-2 ทุกครัง้ทีก่ลุ่มแตะหรอืผ่านจุดรอ้ยละ 5.00 ของสทิธอิอกเสยีง
ของกจิการ ดงันัน้ เมื่อบรษิทัฯ มกีารใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัของ AS ตามใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญั AS-
W2 จ านวนไม่เกิน 33,837,554 หน่วย บริษัทฯ จะมีสดัส่วนการถือหุ้นใน AS ข้ามร้อยละ 20.00 บริษัทฯ 
จะตอ้งรายงานการไดม้าซึง่หลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนอกีครัง้หนึ่ง 
 

4.1.1 ขอ้มลูทัว่ไป 

ช่ือบริษทั บรษิทั เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธรุกิจ ประกอบธุรกจิเป็นเกมสด์า้นความบนัเทงิออนไลน์ (Online Entertainment 
Service) ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเป็นผูน้ าในการใหบ้รกิาร
เกมออนไลน์ (Game Online Operator) อันดับหนึ่งในประเทศไทยและ
ประเทศสงิคโปร์ และอนัดบัสองในประเทศมาเลเซยี และประเทศเวยีดนาม 
ปัจจุบนั AS ให้บรกิารเกมออนไลน์รวม 33 เกม ในประเทศไทย ประเทศ
สิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม และ
ประเทศอนิโดนีเซยี 

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 

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 
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ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
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  ประธานกรรมการ 

(2) นางสาวกติตพิงศ ์ พฤกษอรุณ กรรมการผูจ้ดัการม, กรรมการ 

(3) นายเฉลมิพงษ์  จติตข์นัตวิงศ ์ กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(4) นางมลฤด ี สุขพนัธรชัต ์ กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ 

(5) พตอ. ญาณพล  ยัง่ยนื  กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ อาจพจิารณาเสนอชื่อผูแ้ทนเพื่อรบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการใน AS เมื่อหรอืภายหลงั
จากทีธุ่รกรรมดงักล่าวเสรจ็สมบรูณ์ อย่างน้อย  1 ท่าน 

4.1.4 ขอ้มลูทางการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : พนับาท) 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถนุายน  
2565 

สินทรพัย ์        

สินทรพัยห์มุนเวียน        

เงนิสด 145,638 324,773 602,904 612,479 

ลูกหนี้การคา้ 63,276 43,591 89,769 65,654 

สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น - 278,731 406,885 263,768 

สนิคา้คงเหลอืสนิทรพัยด์จิทิลั - 4,648 13,075 - 

ค่าสทิธจิ่ายล่วงหน้า 9,904 - - 39,622 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 37,137 35,252 30,022 53,923 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 225,686 686,993 1,142,655 1,035,446 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน        

เงนิฝากธนาคารตดิภาระค ้าประกนั 15,761 5,368 - - 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 10,119 11,755 10,574 9,664 

อุปกรณ์ 23,316 13,509 15,862 32,299 
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งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : พนับาท) 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถนุายน  
2565 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - 17,599 13,680 18,485 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 90,217 69,324 134,292  202,803 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 2,230 3,793 9,411 8,642 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 9,045 4,952 3,845 5,357 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  150,687 126,301 187,664 277,250 

รวมสินทรพัย ์ 406,373 813,294  1,330,319  1,312,696 

หน้ีสิน       

หน้ีสินหมุนเวียน       

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 14,626 - - - 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 76,591 146,028 225,772 161,026 

รายไดร้บัล่วงหน้า 83,080 107,012 140,570 102,205 

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

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดใน 1 ปี 2,864 9,426 6,714 3,713 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการ 478 478 478 478 

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคา้งจ่าย - - 53,416 45,050 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 30,613 17,903 14,006  12,188 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 229,330 286,361  440,957  324,660 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

หนี้สนิตามสญัญาเช่าซื้อ 7,206 6,356 5,178 12,163 

หน้สนิจากคดฟ้ีองรอ้ง 5,537 - - - 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 5,194 4,558  5,785 1,869 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 17,375 21,769 20,384 21,120 

ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนอีน่ - 1,510 - - 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 35,312 34,192  31,347  35,152 

รวมหน้ีสิน  264,642 320,553 472,304 359,812 

ส่วนของผูถ้อืหุน้        

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

ทุนทีอ่อกช าระแลว้ 409,877 207,243 228,203 234,821 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ - 1,659 108,503 131,728 

ส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - 5,333 19,337 26,282 

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

ก าไรสะสม (256,520) 233,449 398,970 452,950 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (26,596) (10,468) 14,111 17,278 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ 126,761 443,398 794,774 888,709 
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งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : พนับาท) 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถนุายน  
2565 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มีอ่ านาจควบคุม 14,970 49,343 63,241 64,175 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   141,731 492,741 858,015 952,884 

งบก าไรขาดทุน 

งบก าไรขาดทุน 
(หน่วย : พนับาท) 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2564 

ไตรมาส 2 
30 มิถนุายน 

2565 

รายไดก้ารใหบ้รกิาร 762,438 1,336,224 1,862,117 802,800 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (385,872) (580,193) (835,383) (391,342)  

ก าไรขัน้ต้น 376,565 756,032 1,026,734 411,458 

รายไดอ้ื่น 5,184 19,963 54,322 33,881 

ค่าใชจ้่ายในการขาย (149,483) (178,703) (233,195) (128,970)  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (172,832) (215,996) (247,115) (131,457) 

ค่าเสยีหายจากคดฟ้ีองรอ้ง (55,069) - - - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสทิธจิ่ายล่วงหน้า - (7,595) - - 

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - (9,582) - - 

กลบัรายการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - 

กลบัรายการดอ้ยค่าผลขาดทุนทีค่าดว่าจะไดร้บั - - - 28,919 

ตน้ทุนทางการเงนิ (1,148) (1,262) (807) (1,324) 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (415) 1,636 (981) (910) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,802 364,493 598,957 211,597 

ภาษเีงนิได ้ (161) (24,364) (84,542) (20,338)  

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,642 340,129 514,415 191,259 
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5) มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนและเง่ือนไขการช าระเงิน 

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 

6) มูลค่าของสินทรพัยท่ี์ได้มา 

มูลค่าของสนิทรพัย์ที่บรษิทัฯ จะไดม้าจากการเขา้ท าธุรกรรมในแต่ละธุรกรรมจะมมีูลค่าเท่ากนักบัมลูค่ารวม
ของสิง่ตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามขอ้ 5.  

7) เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน  

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) นอกจากนี้ การเขา้ท ารายการดงักล่าว ยงัมคีวามเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ ดงันี้ 

(1) ความเส่ียงก่อนเขา้ท ารายการ 
ก) ความเสีย่งทีเ่งือ่นไขบงัคบัก่อนเขา้ท ารายการจะไม่ประสบความส าเรจ็ หรอือาจเกดิความล่าชา้การเขา้

ท ารายการมเีงือ่นไขบงัคบัส าคญัก่อนเขา้ท ารายการ ไดแ้ก่ 
(1) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตักิารเขา้ท าธุรกรรม AS 
(2) ผลการตรวจสอบสถานะของ AS เป็นทีน่่าพอใจแก่บรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

สถานะของบรษิทัเป้าหมายและคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในเดอืนตุลาคม 2565 
ดงันัน้ หากบรษิทัฯ ไม่สามารถท าใหเ้งือ่นไขบงัคบัก่อนเขา้ท ารายการส าเรจ็ลุล่วงได ้การท ารายการก็
จะไม่ประสบความส าเรจ็ หรอืเกดิความล่าชา้ 

(2) ความเส่ียงหลงัเข้าท ารายการ 
ก) ความเสีย่งผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากการลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดหวงั เนื่องจากความเสีย่ง

ทางธุรกจิของ AS 
ข) ความเสีย่งจากการพึง่พงิผูบ้รหิารในการด าเนินธุรกจิ 
ค) ความเสีย่งทีก่ารประสานธุรกจิระหว่างองคก์ร (Synergy) ไม่เป็นไปตามแผน 
ง) ความเสีย่งจากการไม่มแีหล่งเงนิทุนเพยีงพอเพื่อเขา้ซื้อหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญั

ของ AS รวมถงึการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธเิพื่อซื้อหุน้สามญัของ AS เนื่องจากไม่สามารถเบกิ
ถอนสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ และ/หรอื ไม่ไดร้บัอนุมตักิารออกหุน้กู ้ 

จ) ความเสีย่งจากการลดลงของมลูค่าหุน้สามญั AS และ AS-W2 
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8) ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกบับริษทัฯ 

บรษิทัฯ คาดว่าการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ ดงันี้ 

• เป็นการสรา้งพนัธมติรกบักลุ่ม AS ซึ่งเป็นผูน้ าในการใหบ้รกิารเกมออนไลน์ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียง
ใต ้ใหบ้รกิารเกมออนไลน์ทัง้บนระบบ PC และ Mobile Phone จ านวนกว่า 33 เกม ใน 5 ประเทศ มเีกมทัง้ใน
รูปแบบ MMORPG, FPS และ Casual Game โดยใหบ้รกิารในลกัษณะ Free to Play และมกีารขายสิง่ของ
ต่าง ๆ ภายในเกม ซึ่งเป็น Platform ที่ท าให้เกิด Micro-transaction และลูกค้าที่มีการซื้อซ ้า (Repeat 
Customer) จ านวนมาก ซึง่ท าใหเ้กดิการใชบ้รกิารช าระเงนิ และสรา้งฐานขอ้มูลของลูกคา้เป็นจ านวนมาก ซึง่
จะเปิดโอกาสใหบ้รษิทัฯ สามารถขยายระบบนิเวศทางธุรกจิของบรษิทัฯ จากการเขา้ถงึฐานลูกคา้ทีใ่หญ่ขึ้น 
และสามารถน าเสนอสนิคา้และบรกิารไดห้ลากหลายมากขึน้ 

• การรวมระบบนิเวศทางธุรกจิของทัง้สองบรษิทัเขา้ดว้ยกนั จะเพิม่โอกาสในการเตบิโตของรายได้ และกระแส
เงนิสดของทัง้สองบรษิัท อีกทัง้เพิม่โอกาสในการสร้างผลตอบแทน อตัราการเติบโตของสนิทรพัย์ ผลก าไร 
และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ตัวอย่างเช่น การ
เชื่อมต่อระบบการช าระเงนิ (Payment) ใน SABUYVERSE ท าให้ลูกคา้ได้รบัความสะดวกสบาย มชี่องทาง
อื่นๆ ทีห่ลากหลาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ รวมทัง้มโีอกาสในการพฒันาธรุกจิร่วมกนัในอนาคต 
จากการที่ AS เป็นผู้ให้บรกิารเกมส์ ซึ่งมจีุดแขง็ในการออกแบบ เกมส์ กราฟฟิก และ  Metaverse  ซึ่งจะ
เทคโนโลยดีงักล่าวมาต่อยอดกบั ecosystem  ของกลุ่มบรษิัทบรษิทัฯ จะได้รบัประโยชน์จากประสบการณ์ 
ความเชีย่วชาญ และฐานลูกคา้ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตข้อง AS ซึ่งจะสนับสนุนการขยายธุรกจิการ
ช าระเงนิ (Payment) ของบรษิทัฯ  

• เพิม่โอกาสในการสรา้งผลตอบแทน ผลก าไร และกระแสเงนิสดใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดใ้น
ระยะยาว เนื่องจาก AS เป็นบรษิทัฯ ทีส่ามารถสรา้งก าไรไดส้ม ่าเสมอในอดตี และอยู่ในอุตสาหกรรมทีม่กีาร
เตบิโตอย่างต่อเนื่องอย่างอุตสาหกรรมเกมมาอย่างยาวนาน ดงันัน้การลงทุนใน AS จะเป็นการเพิม่โอกาสใน
การสรา้งผลตอบแทน ผลก าไร และกระแสเงนิสดใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ไดใ้นระยะยาว 

 

9) แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการซื้อสินทรพัย ์

บรษิัทฯ จะใช้กระแสเงนิสดจากการออกหุ้นกู้ที่ได้รบัอนุมตัิจากผู้ถือหุ้นประจ าปี  2565 มาใช้ในการเขา้ท า
ธุรกรรมดงักล่าว โดยบรษิทัฯ ไดด้ าเนินการออกยื่นขออนุญาตเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2565 ครบก าหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มสีทิธไิถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอนในวงเงนิเสนอขาย 1,000.00 ล้านบาท 
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบนัหรอืผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) ในช่วงวนัที่ 4 – 6  ตุลาคม 2565 ขณะนี้อยู่ในระหว่าง
ขัน้ตอนการพจิารณาอนุญาตจากทางส านักงาน ก.ล.ต. รวมไปถงึการขอกูย้มืจากสถาบนัการเงนิอื่น ๆ และ กระแสเงนิ
ภายในของกลุ่มบรษิัท ซึ่งมสี ารองเพยีงพอต่อการเขา้ท าธุรกรรม ทัง้นี้ หากเงื่อนไขในการเบกิใชส้นิเชื่อจากสถาบนั
การเงินหรือการออกหุ้นกู้อาจมผีลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น     บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับเงื่อนไขดงักล่าว 
ตลอดจนเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ส าคญั เช่น จ านวนเงนิกู้ และดอกเบี้ย ต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ต่อไป นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยงั
ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ผูถ้อืหุน้วสิามญัครัง้ที่  1/2565 ใหส้ามารถออกหุน้สามญัแบบ General Mandate  
จ านวน  80,000,000  หุน้  ส าหรบัการระดมทุนเพื่อใชใ้นการลงทุนเพิม่เตมิ 
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10) ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว เนื่องจากพจิารณาแลว้ เหน็ว่าเกณฑ์
ทีใ่ชใ้นการก าหนดมูลค่าสิง่ตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามรายละเอยีดทีร่ะบุในขอ้ 7 มคีวามเหมาะสม สมเหตุสมผล 
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ในระยะยาว ตามเหตุผลดงัทีร่ะบุในขอ้ 8 ขา้งตน้  

เงือ่นไขบงัคบัก่อนทีส่ าคญัในการเขา้ท ารายการ ไดแ้ก่ 

1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตักิารเขา้ท าธุรกรรม AS 
2) ผลการตรวจสอบสถานะของ AS เป็นทีน่่าพอใจแก่บรษิทัฯทัง้นี้ บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

สถานะของบรษิทัเป้าหมายและคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในเดอืนตุลาคม 2565 

 

11) ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบรษิทัตามทีร่ะบุในขอ้ 10 ขา้งตน้  

บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันี้ ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 2.สารสนเทศบญัชี 2 

2. ความรบัผิดชอบของกรรมการท่ีมีต่อสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่า
ข้อความในสารสนเทศฉบบันี้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจท าให้บุคคลอื่นส าคญัผิดใน
สาระส าคญั และมไิดม้กีารปกปิดขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญัซึง่ควรแจง้ 

3. คณุสมบติัของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีให้ความเหน็เก่ียวกบัการเข้าท ารายการ 

บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด ได้รบัการแต่งตัง้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็น
เกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ โดยที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระไม่ได้ถือหุ้นในบรษิัท และไม่มคีวามสมัพนัธ์กับ
บรษิทัฯ และทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระยนิยอมใหเ้ผยแพร่รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ โดยรายงาน
ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมนี้ โดยมรีายละเอยีดปรากฎ
ตามเอกสารประกอบการประชุมวสิามญัครัง้ที ่2/2565 ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 

4. หน้ีสินของบริษทัฯ 

4.1 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้                                                                                            
หน่วย: ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
เงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 787.52  613.27  
กระแสเงินสด   
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 621.71 101.33 
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 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
เงนิสดจ่ายเพื่อช าระเงนิกูย้มืจากสถาบนั
การเงนิ 

(486.09) (162.07) 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 923.14 552.53 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ (จากบริษทัย่อย) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 - 491.81 
กระแสเงินสด   
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มื - 278.00 
เงนิสดจ่ายเพื่อช าระเงนิกูย้มื - (354.30) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 - 415.51 

 

4.2 หน้ีสินตามสญัญาเช่า  
หน่วย: ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 352.43 24.32 
เงนิสดรบัจากการขายและเช่ากลบั - - 
เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่า (73.89) (5.87) 
ซื้อสนิทรพัยโ์ดยสญัญาเช่า 34.02 - 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 312.56 18.45 

4.3 ภาระผกูพนัอ่ืนๆ 
         หน่วย: ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
หนังสือค า้ประกนัจากธนาคาร 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 352.43 24.32 
หนังสอืค ้าประกนัจากธนาคารส่วนเพิม่ - 1.64 
หนังสอืค ้าประกนัจากธนาคารส่วนลด (254) - 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 98.43 25.96 
ค าสัง่ซือ้ท่ีผู้ขายสินค้าและวสัดตุกลงแล้ว   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 22.24 3.73 
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 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ค าสัง่ซื้อทีผู่ข้ายสนิคา้และวสัดุตกลงแลว้ส่วน
เพิม่ 

27.38  

ค าสัง่ซื้อทีผู่ข้ายสนิคา้และวสัดุตกลงแลว้
ส่วนลด 

- (2.88) 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 49.62 0.85 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565  ผูท้ าค าเสนอซื้อมภีาระผูกพนัจากหนังสอืค ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคาร 
เพื่อค ้าประกนัการรบัช าระค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใหบ้รกิารรบัช าระเงนิภายใต้
บนัทกึขอ้ตกลงการใหบ้รกิารรบัช าระเงนิ การซื้อสนิค้า การใช้ไฟฟ้าและเพื่อเป็นหลกัประกนัการ
ปฏบิตัติามสญัญา จ านวน 98.43 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 ผูท้ าค าเสนอซื้อมภีาระผูกพนัจากค าสัง่ซื้อทีผู่ข้ายสนิคา้หรอืวสัดุตกลง
แล้ว ได้แก่ วสัดุอะไหล่ จ านวน 5.51 ล้านบาท วตัถุดบิและวสัดุสิ้นเปลอืง 26.70 ล้านบาท สนิค้า
ส าหรับเครื่องจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอัตโนมัติ จ านวน 2.00 ล้านบาท สินค้าระบบศูนย์
จ าหน่ายอาหาร 14.56 ลา้นบาท และบรกิารอื่นๆ 0.85 ลา้นบาท  

4.4 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหน้า 
- ไม่ม ี- 

5. ข้อมูลของบริษทั 

5.1 ข้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะการประกอบธรุกิจและแนวโน้มธรุกิจของบริษทัฯ  บริษทัย่อยและ
บริษทัร่วม 

 บรษิทัฯ เป็นบรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ เป็นผูน้ าดา้นการท าธุรกรรมทางการเงนิ (Financial Service Provider) และธุรกจิอื่น 
ๆ ดงันี้ 

(1) ธรุกิจตู้เติมเงินอตัโนมติั (Top-Up Machine Business Unit) 

ธุรกจิการใหบ้รกิารรบัช าระเงนิดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการรบัช าระเงินแทนผ่านตู้เติมเงินอตัโนมตัิ (Top-Up 
Machine) ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “เตมิสบายพลสั” โดยไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ ธุรกจิ
บรกิารการช าระเงนิภายใต้การก ากบั ประเภท “การใหบ้รกิารรบัช าระเงนิดว้ย วธิกีารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ – การให้บรกิารรบัช าระเงนิแทน” จากธนาคารแห่งประเทศ ไทย ซึ่งเป็น
การให้บรกิารรบัช าระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผูข้ายสนิค้าหรอืผู้ใหบ้รกิาร  หรอืเจา้หนี้ 
เช่น (1) การเตมิเงนิค่าโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบเตมิเงนิ (Prepaid) หรอืการ ช าระค่าบรกิาร
โทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบรายเดอืน (Postpaid) ของเครอืข่ายต่าง ๆ (2) การให้บรกิารช า
ระบลิค่าไฟฟ้า-ค่าน ้าประปา (3) การใหบ้รกิารฝากเงนิเขา้บญัชธีนาคาร (Banking Agent) 
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(4) การเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) และการซื้อบตัรเงินสด และ (5) การช าระค่า
สินค้า รวมถึงการช าระบิลอื่น ๆ เช่น บัตรเครดิต บัตรเงินสด สินเชื่อ  ประกันชีวิต/
ประกนัภยั 

ธุรกจิการจ าหน่ายตูเ้ตมิเงนิอตัโนมตั ิ(Top-Up Machine Sale) 

ด าเนินธุรกจิขายตูเ้ตมิเงนิอตัโนมตั ิภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “เตมิสบายพลสั” โดยบรษิทั
ฯ ไดร้บัใบอนุญาตใหค้า้ซึง่เครื่องวทิยุคมนาคม หรอือุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวทิยุ คมนาคม
จากส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ โทรคมนาคม
แห่งชาต ิให้สามารถประกอบหรอืท าตู้เตมิเงนิ และขายตู้เตมิเงนิใหแ้ก่  ลูกค้าได้โดยการ
จ าหน่ายตู้เติมเงนิของบรษิัทฯ จะเป็นการจ าหน่ายผ่าน 2 ช่องทางคอื การจ าหน่ายผ่าน
พนักงานขายของบรษิทัฯ  และการจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายตูเ้ตมิเงนิ 

(2) ธรุกิจตู้จ าหน่ายสินค้า (Vending Machine Business Unit)  

VDP ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัย่อยของบรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั พลสัเทค อนิโนเวชนั จ ากดั 
(มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 86.12 ประกอบธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้
เครื่องหมายการคา้ “เวนดิง้ พลสั” โดยเป็นการ ใหบ้รกิารจ าหน่ายสนิคา้บรโิภค (Food and 
Beverage) ต่าง ๆ เช่น น ้าดื่ม น ้าหวาน น ้าผลไม้ กาแฟ ชา เครื่องดื่มชูก าลงั เครื่องดื่ม
เกลอืแร่ ขนมขบเคี้ยว บะหมีก่ึ่งส าเรจ็รูป และยงัเน้นการขาย สนิคา้ในกลุ่มราคาประหยดั 
(Budget Brands) ซึ่งยงัมกีารขายสนิค้าประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจาก สนิค้าบรโิภค เช่น 
หน้ากากผา้/หน้ากากอนามยั และถุงยางอนามยั เป็นตน้ 

(3) ธรุกิจระบบศนูยอ์าหาร (Food Court System Business Unit) 

บรษิทั สบาย โซลูชัน่ส ์จ ากดั (“SBS”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ  ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ย
ละ 100 มรีายไดจ้ากการขายอุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนยอ์าหาร พรอ้มการใหบ้รกิาร
ติดตัง้และวาง ระบบศูนย์อาหาร (Hardware & System Installment Service) รายได้ค่า
เช่าจากการใหเ้ช่า อุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนยอ์าหาร และรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร
จัดการศูนย์อาหารพร้อม การจ้างบ ารุงรกัษาตลอดอายุสญัญา (Maintenance Service 
Agreement) นอกจากนี้  SBS ยัง ด าเนินธุรกิจเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญภายใต้
เครื่องหมายการคา้ “SABUY WASH” 

(4) ธุรกิจให้บริการการช าระเงิน (Payment Service Provider / Facilitator Business 
Unit) 

บรษิทั สบาย มนัน่ี จ ากดั (“SBM”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทั ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 
เป็นผู้ด าเนินธุรกิจให้บรกิารและเป็นตวักลางในการช าระเงนิโดยเริม่ประกอบกิจการเชงิ
พาณิชย ์ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2564 และไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิบรกิารการช าระเงนิ
ภายใตก้าร ก ากบัจากธนาคารแห่งประเทศไทย ดงัต่อไปนี้ (1) ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ
การใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Money license), (2) ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิการ
ให้บรกิารรบัช าระเงนิด้วยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Agent License: PA), (3) 
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ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้ร ับบัตร Payment 
(Facilitator License: PF), และ (4) ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิการใหบ้รกิารโอนเงนิดว้ย
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์(Fund Transfer License) 

5.2 สรปุข้อมูลทางการเงินในปีพ.ศ. 2562 – 2564 และหกเดือนแรกของปี 2565 ประกอบค าอธิบายและ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและ ผลการด าเนินงาน และปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษทั 

หน่วย: ลา้นบาท 
ข้อมูลงบการเงิน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 30 มิถนุายน 2565 
สินทรพัยร์วม 2,261.07 2,772.46 6,136.53 11,244.71 
หน้ีสินรวม 807.29 1,238.36 2,748.62 3,920.07 
ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 1,418.80 1,482.86 2,937.31 7,324.64 
รายได้รวม 1,279.37 1,512.72 2,339.11 1,662.19 
ค่าใช้จ่าย 1,204.13 1,345.53 1,935.05 1,455.16 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 57.99 97.62 257.53 487.10 

หมายเหตุ:  อ้างองิจากงบการเงนิรวมที่ตรวจสอบแล้วของบรษิทัฯ ส าหรบัปี สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
2563 และ 2564 และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้ว ส าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 
มถิุนายน 2565 

5.3 ประมาณการทางการเงินในปีปัจจบุนั 

 - ไม่ม ี- 

5.4 รายช่ือกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษทั 

รายชื่อคณะกรรมการ ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2565 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
2. นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. นางอุมาวด ีรตันอุดม กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นายจุตพินัธุ ์มงคลสุธ ี กรรมการบรษิทั 
5. นายวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี กรรมการบรษิทั 
6. นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี กรรมการบรษิทั 
7. นายวชริธร คงสุข กรรมการบรษิทั 
8. นายวริชั มรกตกาล กรรมการบรษิทั 
9. นายฆนัท ครุธกูล กรรมการบรษิทั 

รายชื่อผูบ้รหิาร ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2565 



  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 

หน้าที ่19 จาก 58 

 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานขาย

และการตลาด 
2. นางสาวทศัน์วรรณ บญุอนันต ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานปฏบิตักิาร 
3. นายวชริธร คงสุข ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานเซอรว์สิและกฎหมาย 
4. นายประสทิธิ ์เหล่าเกษมสุขวงศ ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานพฒันาธุรกจิ & B2B 
5. นายณรงคช์ยั ว่องธนะวโิมกษ ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ 
6. นายวริชั มรกตกาล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานพาณิชยแ์ละการลงทุน 
7. นายสนัตธิร บุญเจอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานนวตักรรมเทคโนโลย ี
8. นางสาวพมิพศ์ริ ิโภชนพาณิชย ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานดจิทิลับสิเนสและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
9. นายณฐัตภาคย ์นวลแกว้ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
10. นางสาวอนัญญา วงศว์รรณวฒัน์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 10 รายแรก ณ วนัที ่7 กรกฎาคม 2565 

ล าดบั รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 กลุ่มครอบครวัรุจนพรพจ ี(1) 474,841,305 33.18 

 นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี 418,126,045 29.22 

 น.ส.ภรณัยา รุจนพรพจ ี 31,515,260 2.20 

 น.ส.วจิติรา ป่ินเรอืงหริญั 25,200,000 1.76 
2 กลุ่มครอบครวัวรีะประวตั ิ(2) 209,204,000 14.62 

 นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิ 209,000,000 14.60 

 น.ส.อตกิานต ์จงึววิฒันวงศ ์ 144,000 0.01 

 นางเพญ็ศร ีวรีะประวตั ิ 60,000 0.00 
3 บรษิทั ท.ี เค. เอส. เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 110,000,000 7.69 
4 บรษิทั แคช แมชชนี แคปปิตอล จ ากดั (3) 70,000,000 4.89 
5 บรษิทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) 48,571,428 3.39 
6 นายวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี 34,340,995 2.40 
7 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 16,977,444 1.19 
8 นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ 13,180,000 0.92 
9 นางธนภร เลา้ตระกูล 11,683,000 0.82 
10 นายกติตณิฐั ทคีะวรรณ 11,540,300 0.81 

 ผูถ้อืหุน้อื่นๆ 430,825,263 30.10 

 รวม 1,431,163,735 100.00 
หมายเหตุ: 
(1) นายชูเกียรต ิรุจนพรพจี ด ารงต าแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และกรรมการบรษิทั โดย น.ส.ภรณัยา 

รุจนพรพจ ีมสีถานะเป็นพีส่าว (ญาตสินิท) และ น.ส.วจิติรา ป่ินเรอืงหริญั มสีถานะเป็นคู่สมรส ทัง้นี้ เป็นการจดั
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กลุ่มตามความสมัพนัธข์องผูถ้อืหุน้ ซึง่เป็นการเปิดเผยตามมาตรา 69 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยไม่เกีย่วกบัลกัษณะความสมัพนัธห์รอืพฤตกิรรมทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกบั
บุคคลอื่นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด 

(2) นายอานนท์ชัย วีระประวตัิ จะด ารงสถานะเป็นนักลงทุุนที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร โดยได้ให้ค ามั ่่นใน
เจตนารมณ์ที่จะไม่เขา้มามสี่วนเกี่่ยวขอ้งกบัการบรหิารงานของบรษิทัฯ และไม่ส่งตวัแทนเขา้มาด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิาร หรอืผู้บรหิาร นับตัง้แต่วนัที่่ 2 กนัยายน 2563 ที่่นายอานนท์ชยัได้ซื้อหุน้
เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จนถงึวนัครบก าหนดระยะเวลา 2 ปี นับจากวนัที่่แบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายหลกัทรพัย์และร่างหนังสอืชี้้ชวนของบรษิัทฯ มผีลบงัคบัใช้ และนายอานนท์ชยัมไิด้มีการท า
ขอ้ตกลงกบัผูถ้อืหุน้รายใดในลกัษณะที่่เป็นการก าหนดความสมัพนัธ์หรอืพฤตกิรรมที่่มลีกัษณะเป็นการกระท า
ร่วมกบับุุคคลอื่่น โดยการร่วมกนัใช้สทิธอิอกเสยีงไปในทางเดยีวกนั หรอืใหบุุ้คคลอื่่นใช้สทิธอิอกเสยีงของตน 
เพื่่อออกเสยีงหรอืควบคุุมกจิการร่วมกนั 

(3) รายชื่อผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั แคช แมชชนี แคปปิตอล จ ากดั ณ วนัที ่20 เมษายน 2565 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 นาย ประพนัธ ์อศัวพลงัพรหม 64,526 64.53 

2 นาย ทนุธรรม เกยีรตไิพบูลย ์ 35,463 35.46 

3 นาย ปฐมพงศ ์วริยิพตัร 10 0.01 

4 นางสาว รวกิานต์ โชตปิรยีารกัษ์ 1 0.00 

 รวม 100,000 100.00 
 

5.5 ข้อมูลอ่ืนท่ีอาจมผีลกระทบต่อการตดัสินใจของนักลงทุนอย่างมีนัยส าคญั 

- ไม่ม ี-  

6. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า เงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ เพยีงพอต่อการด าเนินธุรกจิ 

7. คดีหรือข้อเรียกร้องท่ีสาระส าคญัซ่ึงอยู่ระหวา่งการด าเนินการ 

ณ วนัที ่วนัที ่30 มถิุนายน 2565 บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยไม่มขีอ้พพิาทหรอืเขา้เกีย่วขอ้งในคดคีวามหรอืการ
ด าเนินการทางกฎหมายอื่นใดทีม่ผีลกระทบในดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ  หรอืบรษิทัย่อยทีเ่ป็นจ านวนสงูกว่ารอ้ย
ละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2565 

8. ผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2565 บรษิัทฯ  มรีายการระหว่างกนัของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้กบั
บรษิทัฯ  ดงัต่อไปนี้ 
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รายการระหว่างกนั 

สรุปรายละเอยีดความสมัพนัธข์องบุคคลและนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ 
รายละเอยีดของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และกจิการร่วมคา้ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 มดีงันี้ 

บริษทั ลกัษณะการประกอบธรุกิจ สดัส่วนการถือหุ้น 

1. บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ธุรกจิจ าหน่ายตูเ้ตมิเงนิอตัโนมตัแิละใหบ้รกิาร
ธุรกรรมทางการเงนิผ่านตูเ้ตมิเงนิอตัโนมตั ิ

 - 

2. บรษิทั สบาย มนันี่ จ ากดั (“SBM”) ธุรกจิใหบ้รกิารธุรกรรมการช าระเงนิทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

3. บรษิทั สบาย โซลูชัน่ส ์จ ากดั (“SBS”) ธุรกจิใหบ้รกิารระบบจดัการศูนยอ์าหาร และวางระบบ
ศูนยอ์าหาร 

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

4. บรษิทั เวนดิง้ พลสั จ ากดั (“VDP”) ธุรกจิจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มผ่านเครื่อง
จ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตั ิ

ถอืหุน้โดยบรษิทั พลสั เทค อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 86.12 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระ
แลว้ 

5. บจก.สบาย เอก็เชนจ ์ (“SBE”) ผูใ้หบ้รกิารจดัท าระบบ Loyalty และ CRM ส าหรบั
การใหบ้รกิารลูกคา้ 

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 50.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

6. บรษิทั เอ.ท.ีพ.ีเฟรนด ์เซอรว์สิ จ ากดั (“ATP”) ธุรกจิขายและบรหิารงานธุรกจิแฟรนไชส ์ใหบ้รกิาร
ส่งสนิคา้และพสัด ุ

ถอืหุน้โดยบรษิทั สบาย สปีด จ ากดั รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

7. บรษิทั สบาย แคปปิตอล พลสั จ ากดั (“SCAP”)  ใหบ้รกิารสนิเชื่อหมุนเวยีนธุรกจิ สนิเชื่อสว่นบุคคลทัง้
มหีลกัประกนั และไม่มหีลกัประกนั 

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 
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8. บรษิทั สบาย มารเ์กต็ พลสั จ ากดั (“SBMP”) ประกอบกจิการบรษิทัโอลดิง้(Holding Company) 
เพื่อลงทุนในธุรกจิบรหิาร Supply Chain ใน 
Ecosystem 

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

9. บรษิทั สบาย ฟู้ด พลสั จ ากดั (“SBFP”) ธุรกจิจ าหน่ายวตัถุดบิในการท าอาหาร ถอืหุน้โดยบรษิทั สบาย มารเ์กต็ พลสั จ ากดั รอ้ยละ 50.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

10.  บรษิทั พลสั เทค อนิโนเวชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) (‘’PTECH’) (เดมิชื่อ บรษิทั พลสัเทค อนิ
โนเวชนั จ ากดั (มหาชน)) 

ประกอบธุรกจิผลติบตัรพลาสตกิ ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 73.60 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

11.  บรษิทั สบาย ดจิติอล จ ากดั (“SDIGI”) ลงทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยด์จิทิลั ใน
Ecosystem ของกลุ่มบรษิทั 

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 90.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

12.  บรษิทั สบาย แอคเซลเลอเรเตอร ์จ ากดั 
(“SBAC”) 

ลงทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง และขยายการลงทุนของ
กลุ่มบรษิทัในเครอื เพิม่ศกัยภาพสนิคา้และบรกิารใน 
ecosystem ของกลุ่มบรษิทัในเครอื และพนัธมติร 

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

13.  บรษิทั สบาย สปีด จ ากดั (“SPEED”) ลงทุนในธุรกจิบรกิารขนส่ง ธุรกจิแฟรนไชส ์ใหบ้รกิาร
ส่งสนิคา้และพสัด ุ

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 82.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

14.  บรษิทั สปีดดี ้เอก็ซ์เพรส เซอรว์สิ จ ากดั 
(“SPEX) 

ธุรกจิขายและบรหิารงานธุรกจิแฟรนไชส์ ใหบ้รกิาร
ส่งสนิคา้และพสัด ุ

ถอืหุน้โดยบรษิทั สบาย สปีด จ ากดั รอ้ยละ 50.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

15.  บรษิทั พลสั เอก็ซ์เพลส โซลชูัน่ส ์จ ากดั 
(“PEX”) 

ธุรกจิขายและบรหิารงานธุรกจิแฟรนไชส ์ใหบ้รกิาร
ส่งสนิคา้และพสัด ุ

ถอืหุน้โดยบรษิทั สบาย สปีด จ ากดั รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

16.  บรษิทั เทโร สบาย จ ากดั (“TRSB”) บรกิารสื่อโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 50.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 
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17.  บรษิทั ฟอรท์สมารท์ สบาย เทค จ ากดั 
(“FSBT”) 

ใหบ้รกิารและจ าหน่ายสนิคา้ผ่านเครือ่งจ าหน่ายสนิคา้
อจัฉรยิะ เช่น ตูข้ายสนิคา้อตัโนมตั ิตูน้ ้ามนัหยอด
เหรยีญ 

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 50.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

18.  บรษิทั แพลท ฟินเซริฟ์ จ ากดั (“PFS”) 
 

ใหบ้รกิารจดัหา จ าหน่าย ตดิตัง้ พฒันาระบบ ใหเ้ช่า 
ใหบ้รกิาร บ ารุงรกัษาและซ่อมแซมระบบบรหิาร
จดัการเครื่องรบัจ่ายเงนิอตัโนมตั ิ

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 50.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

19.  บรษิทั เดอะ เลตเตอร ์โพสต์ จ ากดั (“LTP”) ธุรกจิขายและบรหิารงานธุรกจิแฟรนไชส์ ใหบ้รกิาร
ส่งสนิคา้และพสัด ุ

ถอืหุน้โดยบรษิทั สบาย สปีด จ ากดั รอ้ยละ 70.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

20.  บรษิทั เอม็พอ้ยทเ์อก็ซ์เพรส จ ากดั 
(“POINT”) 

ธุรกจิขายและบรหิารงานธุรกจิแฟรนไชส ์ใหบ้รกิาร
ส่งสนิคา้และพสัด ุ

ถอืหุน้โดยบรษิทั สบาย สปีด จ ากดั รอ้ยละ 60.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

21.  บรษิทั เพยโ์พสต์ เซอรว์สิ จ ากดั (“PAP”) ธุรกจิขายและบรหิารงานธุรกจิแฟรนไชส ์ใหบ้รกิาร
ส่งสนิคา้และพสัด ุ

ถอืหุน้โดยบรษิทั สบาย สปีด จ ากดั รอ้ยละ 75.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

22.  บรษิทั ซติี้ซอฟท ์อนิโฟเทค จ ากดั (“CSI”) บรกิารพฒันาและวางระบบโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 60.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

23.  บรษิทั สบาย อลอินัซ์ จ ากดั (“SBALL”) บรกิารจดัหาบุคลากรและแรงงานในอตุสาหกรรม ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 80.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

24.  บรษิทั เอสเคว ียนูติี้ ซพัพลาย จ ากดั 
(“SKV”) 

บรกิารจดัหาบุคลากรและแรงงานในอตุสาหกรรม ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 80.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

25.  บรษิทั โอ แคปปิตอล จ ากดั (“OCAP”) ลงทุนในธุรกจิสนิเชือ่หมุนเวยีนธุรกจิ สนิเชื่อส่วน
บุคคลทัง้มหีลกัประกนั และไม่มหีลกัประกนั 

ถอืหุน้โดยบรษิทั สบาย แคปปิตอล พลสั จ ากดั รอ้ยละ 60.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 
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26.  บรษิทั โอมนันี่ กรุงเทพ จ ากดั (“OMBKK”) ใหบ้รกิารสนิเชื่อหมุนเวยีนธุรกจิ สนิเชื่อสว่นบุคคลทัง้
มหีลกัประกนั และไม่มหีลกัประกนั 

ถอืหุน้โดยบรษิทั โอ แคปปิตอล จ ากดั รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

27.  บรษิทั โอมนันี่ สมุทรสาคร จ ากดั 
(“OMSMK”) 

ใหบ้รกิารสนิเชื่อหมุนเวยีนธุรกจิ สนิเชื่อสว่นบุคคลทัง้
มหีลกัประกนั และไม่มหีลกัประกนั 

ถอืหุน้โดยบรษิทั โอ แคปปิตอล จ ากดั รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

28.  บรษิทั โอมนันี่ ปทุมธานี จ ากดั (“OMPTT”) ใหบ้รกิารสนิเชื่อหมุนเวยีนธุรกจิ สนิเชื่อสว่นบุคคลทัง้
มหีลกัประกนั และไม่มหีลกัประกนั 

ถอืหุน้โดยบรษิทั โอ แคปปิตอล จ ากดั รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

29.  บรษิทั สบาย พอซ จ ากดั (“SPOS”) ธุรกจิขายและใหบ้รกิารระบบขายและรบัช าระเงนิ
หน้ารา้นส าหรบัธุรกจิคา้ปลกี 

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

30.  บรษิทั สบาย อนิฟราสตรคัเจอร ์จ ากดั 
(SIFS) 

ลงทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน
เทคโนโลย ี

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

31.  บรษิทั สบาย ฟูลฟิลเมนท ์จ ากดั (SFFM) ลงทุนในธุรกจิการใหเ้ช่า คลงัสนิคา้พรอ้มบรกิาร
จดัส่ง 

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

32.  บรษิทั สบาย เอาทซ์อรส์ซิง่ จ ากดั (SOSC) ธุรกจิใหบ้รกิารจดัหาทรพัยากรบุคคล ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

 
 ทัง้นี้ บุคคลและนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ ประกอบดว้ย 
(ก)  กรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  
(ข)  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ  
(ค)  ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  
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(ง)  บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ ทางการสมรสหรอื โดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายกบับคุคลตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ซึง่ไดแ้ก่ บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง บุตร หรอื
คู่สมรสของบุตร  

(จ)  นิตบิุคคลใดๆ ทีบุ่คคลตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ถอืหุน้ หรอืมอี านาจควบคุมหรอืมส่ีวนไดส่้วนเสยีอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มอย่างมนีัยส าคญั 
 
โดยบรษิทัฯ มบีุคคลและนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ ส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ดงันี้ 

บุคคล/นิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

1. นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี - - กรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทฯ โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ  
29.22 ของทุนจดทะเบยีนที่ออกและช าระแล้วของบรษิัทฯ (เท่ากบัร้อยละ 34.02 เมื่อนับ
รวมทัง้กลุ่มครอบครวัรุจนพรพจ)ี 

2. นายวชริธร คงสุข  - - กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ  0.28 ของทุนจด
ทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

3. นายวริชั มรกตกาล - - กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ  0.16 ของทุนจด
ทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

4. นายวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี - - กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ  2.40 ของทุนจด
ทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

สรุปรายละเอยีดรายการระหว่างกนัของบุคคลและนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ 
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1. บริษทัฯ กบั บริษทั เวนด้ิง พลสั จ ากดั (“VDP”)  

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2565 

1. ต้นทุนจากการขายสินค้า 2.21 0.23 บริษัทฯ ได้มีการซื้อสินค้าจาก VDP ซึ่งเป็นสินค้าที่จะมีการ
พิจารณายกเลิกจ าหน่ายสินค้าที่มีอัตราการหมุนเวียนต ่า (หรือมี
ยอดขายน้อย) เพื่อเป็นการระบายสนิคา้คงเหลอืดงักล่าว ซึง่ VDP จงึ
ได้ขายสนิคา้ใหแ้ก่กรรมการ,พนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ที่
ราคาทุนของสนิคา้แต่ละประเภท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมในด้านราคา 
และเป็นประโยชน์ต่อบรษิัทย่อยและบรษิัทฯ ใน
การระบายสินค้าคงเหลือที่เลิกจ าหน่ายผ่านตู้
จ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตั ิโดยไม่ขาดทุน 

 เจา้หนี้การคา้ 3.64 5.07 

   

   

   

2. รายไดก้ารบริหารจดัการ 
ลูกหนี้อืน่ 

0.81  

0.62 

0.53  

2.56 

บรษิัทฯ ได้เข้าท าสญัญารบัจ้างบรหิารงานให้กบั VDP โดยมผีล
ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2562 - ธนัวาคม 2562 และต่อสญัญาอตัโนมตัิ
ต่อไปอกีคราวละ 6 เดอืน อตัราค่าตอบแทนเดอืนละ 100,000 บาท ทัง้นี้ 
การคิดอัตราค่าบริการดังกล่าวของบริษัทฯ ได้พิจารณาตามจ านวน
บุคลากร และงานทีด่ าเนินการใน VDP 

อย่างไรก็ตามตัง้แต่ในไตรมาส 1/2563 ซึ่งได้เกิดโรคระบาด 
COVID-19 ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกจิและลกัษณะการท างานของ
บุคคลากรที่เปลี่ยนไป ดังนัน้ ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ส่วนลดค่า
บรหิารจดัการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั ในอตัรา 50% 
จากอตัราปกตดิงักล่าวขา้งตน้ตลอดมาจนถงึปัจจุบนั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การ
เรยีกเกบ็ค่าบรหิารจดัการระหว่างบรษิทัฯ และ VDP 
มคีวามสมเหตุสมผลสอดคล้องกบังานที่ด าเนินการ 
และจ านวนบุคลากรทีไ่ดจ้ดัสรรเขา้ไปใหบ้รกิาร ทัง้นี้ 
ในกรณีที่มีการลดอัตราค่ าบริหารจัดการ ซึ่ ง
สอดคล้องกบัทัง้ค่าใช้จ่ายของบุคลากรของบรษิทัฯ 
ที่ให้บรกิาร VDP จึงมคีวามสมเหตุสมผลสอดคล้อง
จากสถานการณ์ขา้งตน้ 

 



 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 

 

หน้าที ่27 จาก 58 

 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2565 

 

3. ค่าแนะน าสถานท่ีตัง้ตู้ 0.54 -  VDP ท าสญัญาตวัแทนกบับรษิัทฯ ระยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม 
2563 - 1 ธนัวาคม 2563 และต่อสญัญาอตัโนมตัติ่อไปอีกคราวละ 1 ปี 
อตัราค่าตอบแทน 900 บาทต่อตู ้

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ต่อรายการ
ดงักล่าวว่าการจ่ายค่าส่วนแบ่งผลตอบแทน มคีวาม
เหมาะสม และเป็นไปตามการด าเนินธุรกจิปกติของ
บรษิทัฯ 

 เจา้หนี้อื่น - - 

   

   

4. รายการ QR payment   ทาง VDP ไดม้กีารขึน้ระบบตูข้ายสนิคา้อตัโนมตั ิซึง่ช าระค่าสนิคา้
ดงักล่าวผ่านระบบการเงนิของบรษิทัฯ ซึ่งเป็นไปตามใบอนุญาตการรบั
ช าระเงนิ และการสร้าง QR Code ของบรษิัทฯ โดยจะมกีารเรยีกเงิน
ระหว่างกนัทุกสิน้เดอืน   

คณะกรรมการตรวจสอบม ีความเห ็นว ่า
รายการด ังกล่าว เ ป็นไปตามการด า เนินธุรก ิจ
ปกติของบริษัทฯ 

 เจา้หนี้อื่น 2.22 2.22 

5. รายได้จากการขายสินค้าและ
อะไหล่/สต๊ิกเกอรอ์ะไหล่รอง/สติก
เกอร ์
ลูกหนี้อื่น 

1.27 

 

- 

1.31 

 

0.25 

 VDP ได้ว่าจ้างบริษัทฯ เพื่อผลิตสติ๊กเกอร์ ส าหรบัติดบนตู้ขาย
สนิคา้อตัโนมตั ิโดยก าหนดโดยค านวณต้นทุนทัง้ทางตรง และทางอ้อม
ของบรษิทัฯ ในการผลติ บวกก าไรรอ้ยละ 6 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ต่อรายการ
ดงักล่าวว่ามคีวามเหมาะสม เพื่อบรหิารจดัการด้าน
ตน้ทุนของกลุ่มบรษิทัฯ 

6. สินค้าน ้าด่ืมโดราเอม่อน 11.92 - 
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หน้าที ่28 จาก 58 

 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2565 

 ลูกหนี้การคา้ - -  บรษิัทฯ ได้จ้างผลิตน ้าดื่มและน ้าแร่ ลิขสทิธิโ์ดราเอม่อน เพื่อท า
การขายใหก้บั VDP โดยก าหนดราคาขายน ้าดื่มขวดละ 2.71 บาท และ
น ้าแร่ขวดละ 3.32 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ต่อรายการ
ดังกล่าวว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากมีบริษัทฯ 
สามารถจดัหาแหล่งผลติได้ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าการ 
VDP ซื้อตรงจากผูผ้ลติ 

   

7. เงินให้กู้ยืมแกบ่ริษทัท่ีเก่ียวข้อง   ทาง VDP ตอ้งการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนจ านวนมากจงึกูย้มืเงนิระยะ
สัน้จากบรษิทัฯ มกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบี้ย
คงที่ร้อยละ 3.57 - 4.95 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตรา
ดอกเบีย้ตน้ทุนถวัเฉลีย่ของกลุ่มบรษิทัทีกู่้จากสถาบนัการเงนิต่างๆ และ
บวกส่วนต่าง 0.25% ตามนโยบายการกู้ยมืเงนิในกลุ่มบรษิทั หรอือตัรา
ดอกเบี้ยที่กู้ตรงจากสถาบันการเงินเพื่อธุรกรรมนี้  (ก่อนมีนโยบาย
ดงักล่าว) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็น
เงินทุนในการประกอบธุรกิจหลักของ VDP ซึ่ง
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของวงเงนิสนิเชื่อที่ได้รบั
อนุมตั ิ

ทัง้นี้  อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บระหว่างกัน 
อ้างองิตามต้นทุนทางการเงนิที่บรษิทัฯ ได้กู้ยมืจาก
สถาบนัการเงนิ บวกด้วยต้นทุนค่าบรหิารจดัการที่
รอ้ยละ 0.5 เหน็ว่าเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 

อย่างไรก็ดี ส าหรับการปรับเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ ย เ งินกู้ยืมระหว่ างกัน  คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
สภาพคล่องของ VDP ในส่วนของภาระดอกเบี้ย 

ตน้งวด 163.27 244.61 

เพิม่ขึน้ 119.30 - 

(ลดลง) (37.96) (114.82) 

สิน้งวด 244.61 129.79 

ดอกเบีย้รบั   

ดอกเบีย้รบั 7.63 4.14 

ดอกเบีย้คา้งรบั 0.73 0.39 



 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 

 

หน้าที ่29 จาก 58 

 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2565 

ประกอบกับค่าบริหารจัดการที่ลดลง ท าให้การ
ปรบัเปลีย่นดงักล่าวเป็นอตัราทีเ่หมาะสม อย่างไรกด็ ี
หากมีสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ให้
ด าเนินการปรบัเปลี่ยนให้สอดคล้องกับนโยบายที่
ไดร้บัไวต้่อไป 

 

2. บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย มนัน่ี จ ากดั (“SBM”)  

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2565 

1. รายได้การบริหารจดัการ 

ลูกหนี้อืน่ 

0.72 

- 

0.36 

 - 

บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญารับจ้างบริหารงานให้กับ SBM อัตรา
ค่าตอบแทนเดอืนละ 60,000 บาท ทัง้นี้ การคดิอตัราค่าบรกิารดงักล่าว
ของบรษิัทฯ ได้พจิารณาตามจ านวนบุคลากร และงานที่ด าเนินการใน 
SBM 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า การ
เรียกเก็บค่าบริหารจัดการระหว่างบริษัทฯ และ 
SBM มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับงานที่
ด าเนินการ และจ านวนบุคลากรที่ได้จดัสรรเขา้ไป
ใหบ้รกิาร 



 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 

 

หน้าที ่30 จาก 58 

 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2565 

 

 

2. เงินกู้ยืมระหว่างกนั   บรษิัทฯ มคีวามต้องการในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีน บรษิัทฯ จึง
กู้ยมืเงนิระยะสัน้จาก SBM มกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.55 - 3.57 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ย
ดังกล่าวเป็นอัตราดอกเบี้ยต้นทุนถัวเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทที่กู้จาก
สถาบนัการเงนิต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% ตามนโยบายการกู้ยมื
เงนิในกลุ่มบรษิทั หรอือตัราดอกเบี้ยที่กู้ตรงจากสถาบนัการเงนิเพื่อ
ธุรกรรมนี้ (ก่อนมนีโยบายดงักล่าว) 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลือทาง
การเงนิจากบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ตน้งวด 57.49 232.91 

เพิม่ขึน้ 200.00 5.0 

(ลดลง) (24.58) - 

สิน้งวด 232.91 237.91 

ดอกเบีย้จ่าย   

ดอกเบีย้จ่าย 2.78 4.10 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย 0.72 0.68  
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3. บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย โซลูชัน่ส์ จ ากดั (“SBS”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2565 

1. รายได้การบริหารจดัการ 

ลูกหนี้อืน่ 

2.07 

- 

1.20 

- 

บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญารับจ้างบริหารงานให้กับ SBS อัตรา
ค่าตอบแทนเดอืนละ 200,040 บาท ทัง้นี้ การคดิอตัราค่าบรกิารดงักล่าว
ของบรษิัทฯ ได้พจิารณาตามจ านวนบุคลากร และงานที่ด าเนินการใน 
SBS 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า การ
เรียกเก็บค่าบริหารจัดการระหว่างบริษัทฯ และ 
SBS มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับงานที่
ด าเนินการ และจ านวนบุคลากรที่ได้จดัสรรเข้าไป
ใหบ้รกิาร 

2. เงินกู้ยืมระหว่างกนั   บรษิัทฯ มคีวามต้องการในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีน บรษิัทฯ จึง
กู้ยมืเงนิระยะสัน้จาก SBS มกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.05 - 3.57 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ย
ดังกล่าวเป็นอัตราดอกเบี้ยต้นทุนถัวเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทที่กู้จาก
สถาบนัการเงนิต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% ตามนโยบายการกู้ยมื
เงนิในกลุ่มบรษิทั หรอือตัราดอกเบี้ยที่กู้ตรงจากสถาบนัการเงนิเพื่อ
ธุรกรรมนี้ (ก่อนมนีโยบายดงักล่าว) 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลือทาง
การเงนิจากบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

ตน้งวด 2.26 55.60 

เพิม่ขึน้ 118.00 42.00 

(ลดลง) (64.66) - 

สิน้งวด 55.60 97.60 

ดอกเบีย้จ่าย   

ดอกเบีย้จ่าย 0.89 1.11 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย 0.15 0.23  
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4. บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย แคปปิตอล พลสั จ ากดั (“SCAP”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2565 

1. เงินกู้ยืมระหว่างกนั   บรษิัทฯ มคีวามต้องการในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีน บรษิัทฯ จึง
กูย้มืเงนิระยะสัน้จาก SCAP มกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมี
อตัราดอกเบี้ยคงที่รอ้ยละ 3.57 ต่อปี โดยอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวเป็น
อตัราดอกเบี้ยต้นทุนถวัเฉลี่ยของกลุ่มบรษิทัที่กู้จากสถาบนัการเงนิ
ต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% ตามนโยบายการกู้ยืมเงินในกลุ่ม
บรษิทั ซึง่ไดม้กีารจ่ายช าระคนืทัง้หมดแลว้ในไตรมาส 2 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลือทาง
การเงนิจากบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ตน้งวด - 184.30 

เพิม่ขึน้ 200.00 - 

(ลดลง) (15.70) (184.30) 

สิน้งวด 184.30 - 

ดอกเบีย้จ่าย   

ดอกเบีย้จ่าย 3.85 2.13 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย 

 

0.29 -  

2. เงินให้กู้ยืมระหว่างกนั   SCAP มคีวามต้องการในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีน บรษิทัฯ จงึให้
กู้ยืมเงินระยะสัน้ มีก าหนดการช าระคืนเมื่อทวงถาม และมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่รอ้ยละ 3.57 ต่อปี โดยอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวเป็นอตัรา

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลือทาง
การเงนิจากบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

ตน้งวด - - 

เพิม่ขึน้ - 21.50 
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ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2565 

(ลดลง) - - ดอกเบี้ยต้นทุนถวัเฉลี่ยของกลุ่มบรษิัทที่กู้จากสถาบนัการเงนิต่างๆ 
และบวกส่วนต่าง 0.25% ตามนโยบายการกูย้มืเงนิในกลุ่มบรษิทั 

สิน้งวด - 21.50 

ดอกเบีย้รบั   

ดอกเบีย้รบั - 0.31 

ดอกเบีย้คา้งรบั - -  
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5. บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย มารเ์กต็ พลสั จ ากดั (“SBMP”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2565 

1. เงินกู้ยืมระหว่างกนั   บรษิัทฯ มคีวามต้องการในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีน บรษิัทฯ จึง
กูย้มืเงนิระยะสัน้จาก SBMK มกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมี
อตัราดอกเบี้ยคงที่รอ้ยละ 3.57 ต่อปี โดยอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวเป็น
อตัราดอกเบี้ยต้นทุนถวัเฉลี่ยของกลุ่มบรษิทัที่กู้จากสถาบนัการเงนิ
ต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% ตามนโยบายการกู้ยืมเงินในกลุ่ม
บรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลือทาง
การเงนิจากบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ตน้งวด - 19.00 

เพิม่ขึน้ 19.00 - 

(ลดลง) - - 

สิน้งวด 19.00 19.00 

ดอกเบีย้จ่าย   

ดอกเบีย้จ่าย 0.30 0.34 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย 0.06 0.06  
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6. บริษทัฯ กบั บริษทั เอ.ที.พี.เฟรนด ์เซอรวิ์ส จ ากดั (“ATP”)  

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2565 

1. รายได้ค่าบริการดแูลระบบ 

ลูกหนี้อืน่ 

2.62 

1.00 

- 

- 

บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญารบัจ้างบรกิารดูแลระบบสารสนเทศในการ
ประกอบธุรกจิใหก้บั ATP อตัราค่าตอบแทนเดอืนละ 450,000 บาท ทัง้นี้ 
การคิดอัตราค่าบริการดังกล่าวของบริษัทฯ ได้พิจารณาตามจ านวน
บุคลากร และงานทีด่ าเนินการใน ATP 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า การ
เรียกเก็บค่าบริหารจัดการระหว่างบริษัทฯ และ 
ATP มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับงานที่
ด าเนินการ และจ านวนบุคลากรที่ได้จดัสรรเข้าไป
ใหบ้รกิาร 

2. รายได้ค่าบริหารจดัการ 

ลูกหนี้อืน่ 

- 

- 

8.91 

0.65 

บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญารับจ้างบริหารงานให้กับ ATP อัตรา
ค่าตอบแทนเดอืนละ 2,750,000 บาท ตัง้แต่วนั 1 ม.ค.65 – 31 ม.ีค.65 
และปรบัเป็นเดอืนละ 207,500 บาท ตัง้แต่วนัที่ 1 เม.ย.65 ทัง้นี้ การคดิ
อตัราค่าบรกิารดงักล่าวของบรษิัทฯ ได้พจิารณาตามจ านวนบุคลากร 
และงานทีด่ าเนินการใน ATP 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า การ
เรียกเก็บค่าบริหารจัดการระหว่างบริษัทฯ และ 
ATP มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับงานที่
ด าเนินการ และจ านวนบุคลากรที่ได้จดัสรรเขา้ไป
ใหบ้รกิาร 

3. เงินกู้ยืมระหว่างกนั   บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึง
กู้ยืมเงินระยะสัน้จาก ATP มีก าหนดการช าระคืนเมื่อทวงถาม และมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.57 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็น

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลือทาง
การเงนิจากบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ตน้งวด - - 

เพิม่ขึน้ - 61.00 
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ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2565 

(ลดลง) - - อตัราดอกเบีย้ตน้ทุนถวัเฉลีย่ของกลุ่มบรษิทัทีกู่จ้ากสถาบนัการเงนิต่างๆ 
และบวกส่วนต่าง 0.25% ตามนโยบายการกูย้มืเงนิในกลุ่มบรษิทั 

สิน้งวด - 61.00 

ดอกเบีย้จ่าย   

ดอกเบีย้จ่าย - 0.84 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย - 0.29 

 

7. บริษทัฯ กบั บริษทั พลสั เทค อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“PTECH”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2565 

1. เงินกู้ยืมระหว่างกนั   บรษิัทฯ มคีวามต้องการในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีน บรษิัทฯ จึง
กูย้มืเงนิระยะสัน้จาก PTECH มกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และ
มอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.57 ต่อปี โดยอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวเป็น
อตัราดอกเบี้ยต้นทุนถวัเฉลี่ยของกลุ่มบรษิทัที่กู้จากสถาบนัการเงนิ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลือทาง
การเงนิจากบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

ตน้งวด - - 

เพิม่ขึน้ - 80.00 
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ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2565 

(ลดลง) - (80.00) ต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% ตามนโยบายการกู้ยืมเงินในกลุ่ม
บรษิทั ซึง่ไดม้กีารจ่ายช าระคนืแลว้ในไตรมาส 2 

สิน้งวด - - 

ดอกเบีย้จ่าย   

ดอกเบีย้จ่าย - 0.73 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย - -  

2. รายได้ค่าบริหารจดัการ 

ลูกหนี้อืน่ 

- 

- 

6.30 

6.85 

บรษิัทฯ ได้เข้าท าสญัญารบัจ้างบรหิารงานให้กบั PTECH อตัรา
ค่าตอบแทนเดอืนละ 1,050,000 บาท ตัง้แต่วนั 1 ม.ค.65 ทัง้นี้ การคดิ
อตัราค่าบรกิารดงักล่าวของบรษิัทฯ ได้พจิารณาตามจ านวนบุคลากร 
และงานทีด่ าเนินการใน PTECH 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า การ
เรียกเก็บค่าบริหารจัดการระหว่างบริษัทฯ และ 
PTECH มคีวามสมเหตุสมผลสอดคล้องกบังานที่
ด าเนินการ และจ านวนบุคลากรที่ได้จดัสรรเข้าไป
ใหบ้รกิาร 
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8. บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย ฟู้ด พลสั จ ากดั (“SBFP”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2565 

1. เงินกู้ยืมระหว่างกนั   บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมระยะสัน้แก่  SBFP เพื่อ เป็นใช้เงินทุน
หมุนเวยีนในการประกอบธุรกิจ มกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม 
และมอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.57 ต่อปี โดยอตัราดอกเบีย้ดงักล่าว
เป็นอัตราดอกเบี้ยต้นทุนถัวเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทที่กู้จากสถาบัน
การเงนิต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% ตามนโยบายการกู้ยมืเงนิใน
กลุ่มบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็น
เงนิทุนในการประกอบธุรกจิหลกัของ SBFP 

ตน้งวด - 13.50 

เพิม่ขึน้ 13.50 2.75 

(ลดลง) - - 

สิน้งวด 13.50 16.25 

ดอกเบีย้รบั   

ดอกเบีย้รบั 0.08 0.24 

ดอกเบีย้คา้งรบั 0.03 0.03  
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9. บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย แอคเซลเลอเรเตอร ์จ ากดั (“SBAC”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2565 

1. เงินกู้ยืมระหว่างกนั   บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมระยะสัน้แก่ SBAC เพื่อ เป็นใช้เงินทุน
หมุนเวยีนในการประกอบธุรกิจ มกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม 
และมอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.57 ต่อปี โดยอตัราดอกเบีย้ดงักล่าว
เป็นอัตราดอกเบี้ยต้นทุนถัวเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทที่กู้จากสถาบัน
การเงนิต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% ตามนโยบายการกู้ยมืเงนิใน
กลุ่มบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็น
เงนิทุนในการประกอบธุรกจิหลกัของ SBAC 

ตน้งวด - - 

เพิม่ขึน้ - 80.00 

(ลดลง) - - 

สิน้งวด - 80.00 

ดอกเบีย้รบั   

ดอกเบีย้รบั - 0.64 

ดอกเบีย้คา้งรบั - 0.25  

 

  



 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 

 

หน้าที ่40 จาก 58 

 

10. บริษทัฯ กบั บริษทั โอ แคปปิตอล จ ากดั (“OCAP”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2565 

1. เงินกู้ยืมระหว่างกนั   บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมระยะสัน้แก่ OCAP เพื่อเป็นใช้เงินทุน
หมุนเวยีนในการประกอบธุรกิจ มกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม 
และมอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 5.95 ต่อปี โดยอตัราดอกเบีย้ดงักล่าว
เป็นอัตราดอกเบี้ยต้นทุนถัวเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทที่กู้จากสถาบัน
การเงนิต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% ตามนโยบายการกู้ยมืเงนิใน
กลุ่มบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็น
เงนิทุนในการประกอบธุรกจิหลกัของ OCAP 

ตน้งวด - - 

เพิม่ขึน้ - 25.00 

(ลดลง) - - 

สิน้งวด - 25.00 

ดอกเบีย้รบั   

ดอกเบีย้รบั - 0.32 

ดอกเบีย้คา้งรบั - 0.32  

 

  



 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 

 

หน้าที ่41 จาก 58 

 

11. บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย อลิอนัซ์ จ ากดั (“SBALL”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2565 

1. เงินกู้ยืมระหว่างกนั   บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมระยะสัน้แก่ SBALL เพื่อเป็นใช้เงินทุน
หมุนเวยีนในการประกอบธุรกิจ มกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม 
และมอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.57 ต่อปี โดยอตัราดอกเบีย้ดงักล่าว
เป็นอัตราดอกเบี้ยต้นทุนถัวเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทที่กู้จากสถาบัน
การเงนิต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% ตามนโยบายการกู้ยมืเงนิใน
กลุ่มบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็น
เงนิทุนในการประกอบธุรกจิหลกัของ SBALL 

ตน้งวด - - 

เพิม่ขึน้ - 1.75 

(ลดลง) - - 

สิน้งวด - 1.75 

ดอกเบีย้รบั   

ดอกเบีย้รบั - - 

ดอกเบีย้คา้งรบั - -  

 

  



 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 
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12. บริษทัฯ กบั บริษทั เอสเควี ยูนิต้ี ซพัพลาย จ ากดั (“SKV”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2565 

1. เงินกู้ยืมระหว่างกนั   บรษิทัฯ ใหเ้งนิกูย้มืระยะสัน้แก่ SKV เพื่อเป็นใชเ้งนิทุนหมุนเวยีน
ในการประกอบธุรกจิ มกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัรา
ดอกเบี้ยคงที่รอ้ยละ 3.57 ต่อปี โดยอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวเป็นอตัรา
ดอกเบี้ยต้นทุนถวัเฉลี่ยของกลุ่มบรษิัทที่กู้จากสถาบนัการเงนิต่างๆ 
และบวกส่วนต่าง 0.25% ตามนโยบายการกูย้มืเงนิในกลุ่มบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็น
เงนิทุนในการประกอบธุรกจิหลกัของ SKV 

ตน้งวด - - 

เพิม่ขึน้ - 3.70 

(ลดลง) - - 

สิน้งวด - 3.70 

ดอกเบีย้รบั   

ดอกเบีย้รบั - - 

ดอกเบีย้คา้งรบั - -  

 

  



 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 
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13. บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย ดิจิตอล จ ากดั (“SDIGI”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2565 

1. เงินกู้ยืมระหว่างกนั   บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมระยะสัน้แก่  SDIGI เพื่อ เป็นใช้เงินทุน
หมุนเวยีนในการประกอบธุรกิจ มกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม 
และมอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.57 ต่อปี โดยอตัราดอกเบีย้ดงักล่าว
เป็นอัตราดอกเบี้ยต้นทุนถัวเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทที่กู้จากสถาบัน
การเงนิต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% ตามนโยบายการกู้ยมืเงนิใน
กลุ่มบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็น
เงนิทุนในการประกอบธุรกจิหลกัของ SDIGI 

ตน้งวด - - 

เพิม่ขึน้ - 15.70 

(ลดลง) - - 

สิน้งวด - 15.70 

ดอกเบีย้รบั   

ดอกเบีย้รบั - 0.06 

ดอกเบีย้คา้งรบั - 0.04  

 

  



 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 
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14. บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย สปีด จ ากดั (“SPEED”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2565 

1. เงินกู้ยืมระหว่างกนั   บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมระยะสัน้แก่ SPEED เพื่อเป็นใช้เงินทุน
หมุนเวยีนในการประกอบธุรกิจ มกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม 
และมอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.57 ต่อปี โดยอตัราดอกเบีย้ดงักล่าว
เป็นอัตราดอกเบี้ยต้นทุนถัวเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทที่กู้จากสถาบัน
การเงนิต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% ตามนโยบายการกู้ยมืเงนิใน
กลุ่มบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็น
เงนิทุนในการประกอบธุรกจิหลกัของ SPEED 

ตน้งวด - - 

เพิม่ขึน้ - 18.00 

(ลดลง) - - 

สิน้งวด - 18.00 

ดอกเบีย้รบั   

ดอกเบีย้รบั - - 

ดอกเบีย้คา้งรบั - -  

 

  



 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 
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15. บริษทั เวนด้ิง พลสั จ ากดั (“VDP”) กบั บริษทั พลสั เทค อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“PTECH”)  

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2565 

1. สิน ค้าและเครื่ องดื่มส าหรับตู้

จ าหน่ายสินค้าอตัโนมติั 

ลูกหนี้การคา้ 

 

- 

- 

 

8.16 

2.48 

 VDP ได้มกีารจ าหน่ายสนิคา้และเครื่องดื่มส าหรบัตูจ้ าหน่ายสนิคา้
อัตโนมัติให้แก่  PTECH ส าหรับน าไปจ าหน่ายต่อในธรุกิจ Forth 
Vending โดยบวกก าไรส่วนเพิม่อตัรารอ้ยละ 14 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ต่อรายการ
ดังกล่าวว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากมีบริษัทฯ 
สามารถจดัหาแหล่งผลติได้ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าการ 
ที ่PTECH ซื้อตรงจากผูผ้ลติ 

2. เงินกู้ยืมระหว่างกนั   VDP มคีวามต้องการใช้เงนิหมุนเวยีน จึงกู้ยมืเงนิระยะสัน้จาก 
PTECH เพื่อ เป็นใช้เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ  มี
ก าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.57 
ต่อปี โดยอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบีย้ตน้ทุนถวัเฉลี่ยของ
กลุ่มบริษัทที่กู้จากสถาบันการเงินต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% 
ตามนโยบายการกูย้มืเงนิในกลุ่มบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็น
เงนิทุนในการประกอบธุรกจิหลกัของ VDP 

ตน้งวด - - 

เพิม่ขึน้ - 233.00 

(ลดลง) - - 

สิน้งวด - 233.00 

ดอกเบีย้จ่าย   

ดอกเบีย้จ่าย - 0.91 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย - 0.59  

 



 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 
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16. บริษทั เวนด้ิง พลสั จ ากดั (“VDP”) กบั บริษทั สบาย มารเ์กต็ พลสั จ ากดั (“SBMP”)  

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2565 

1. สิน ค้าและเครื่ องดื่มส าหรับตู้

จ าหน่ายสินค้าอตัโนมติั 

ลูกหนี้การคา้ 

 

- 

- 

 

2.21 

- 

 VDP ได้มกีารจ าหน่ายสนิค้าและเครื่องดื่มให้แก่ SBMK ส าหรบั
น าไปจ าหน่ายต่อใหก้บับุคคลภายนอก โดยบวกก าไรส่วนเพิม่อตัรารอ้ย
ละ 7 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ต่อรายการ
ดังกล่าวว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากมีบริษัทฯ 
สามารถจดัหาแหล่งผลติได้ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าการ 
ที ่SBMK ซื้อตรงจากผูผ้ลติ 

17. บริษทั สบาย โซลูชัน่ส ์จ ากดั (“SBS”) และ บริษทั เวนด้ิง พลสั จ ากดั (“VDP”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุด   
วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2565 

1. รายได้ค่าสาธารณูปโภค Sabuy Wash 0.36 0.16 SBS ได้ท าสญัญาเช่าช่วงกับ VDP เพื่อด าเนินการเปิดร้าน Sabuy 
Wash โดยทาง SBS เป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และเรยีกเก็บจาก 
VDP ตามที่ใช้ นอกจากนี้  ทาง SBS เป็นผู้ด าเนินการจ่ายค่าปรับปรุง
สถานที่และค่าตกแต่งร้านไปทัง้หมด จึงได้ท าการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตาม
สดัส่วนทีไ่ดต้กลงกนั   

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นการด าเนินการตามปกต ิ

 

 

ลูกหนี้อืน่ 0.16 

 

 

0.34 
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ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุด   
วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2565 

 และในวนัที่ 1 มถิุนายน 2563 SBS ด าเนินการเซ็นสญัญากบัเจ้าของ
พื้นที่แทน VDP จงึให ้VDP ท าสญัญาเช่าช่วงกบั SBS แทนโดยมอีตัราค่า
เช่าเดือนละ 10,500 บาท ตัง้แต่วนัที่ 1 มถิุนายน 2563 ถึงวนัที่ 3 ตุลาคม 
2565 

 

 

 

 

 

2. เงินกู้ยืมระหว่างกนั 

ตน้งวด 

เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 

สิน้งวด 

ดอกเบีย้รบั 

ดอกเบีย้รบั 

ดอกเบีย้คา้งรบั 

 

- 

15.00 

- 

15.00 

 

0.14 

0.05 

 

15.00 

- 

- 

15.00 

 

0.27 

0.01 

VDP มคีวามต้องการในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีน บรษิัทฯ จึงกู้ยมืเงนิ
ระยะสัน้จาก SBS มกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบี้ย
คงที่รอ้ยละ 3.57 ต่อปี โดยอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบี้ยต้นทุน
ถัวเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทที่กู้จากสถาบันการเงินต่างๆ และบวกส่วนต่าง 
0.25% ตามนโยบายการกู้ยมืเงนิในกลุ่มบรษิัท หรอือตัราดอกเบี้ยที่กู้ตรง
จากสถาบนัการเงนิเพื่อธุรกรรมนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงนิแก่ VDP  
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18. บริษทั สบาย โซลูชัน่ส ์จ ากดั (“SBS”) และ เอ.ที.พี.เฟรนด ์เซอรวิ์ส จ ากดั (“ATP”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุด   
วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2565 

1. ต้นทุนค่าบริการขนส่ง - 5.25 SBS ได้ด าเนินธุรกิจเฟรนด์ไชรส์บริการขนส่งพัสดุและไปรษณีย์
ภายใต้แบรนด์ “Plus express” โดยได้ท าสัญญาว่ าจ้าง ATP ในการ
ใหบ้รกิารขนส่งพสัดุและไปรษณียอ์กีทอดหนึ่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นการด าเนินการตามปกต ิ

 
เจา้หนี้การคา้ - 1.19 

 

 

19. บริษทั สบาย มนัน่ี จ ากดั (“SBM”) และ บริษทั สบาย โซลูชัน่ส ์จ ากดั (“SBS”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2565 

1. รายได้การบริหารจดัการ 

ลูกหนี้อืน่ 

1.80 

- 

0.90  

- 

บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญารับจ้างบริหารงานให้กับ SBS อัตรา
ค่าตอบแทนเดอืนละ 150,000 บาท ทัง้นี้ การคดิอตัราค่าบรกิารดงักล่าว
ของบรษิัทฯ ได้พจิารณาตามจ านวนบุคลากร และงานที่ด าเนินการใน 
SBM 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า การ
เรียกเก็บค่าบริหารจัดการระหว่างบริษัทฯ และ 
SBS มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับงานที่
ด าเนินการ และจ านวนบุคลากรที่ได้จดัสรรเข้าไป
ใหบ้รกิาร 



 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 
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ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2565 

2. รายได้ขายบตัร Food court 

     ลูกหนี้การคา้ 

10.88 

17.52 

- 

- 

SBS ได้ซื้อบตัร Food court ผ่าน SBM เพื่อน าไปใช้ในธุรกจิ โดย 
บวกก าไรรอ้ยละ 7 เนื่องจาก SBM เป็นผูซ้ื้อบตัรรายใหญ่ มอี านาจการ
ต่อรองสงูกบัคู่คา้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อ
รายการดงักล่าวว่ามคีวามเหมาะสม เพื่อบรหิาร
จดัการดา้นตน้ทุนของกลุ่มบรษิทัฯ 

3. เงินกู้ยืมระหว่างกนั 

ตน้งวด 

เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 

สิน้งวด 

ดอกเบีย้รบั 

ดอกเบีย้รบั 

ดอกเบีย้คา้งรบั 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

13.60 

- 

13.60 

 

0.16 

0.16 

SBS มคีวามต้องการในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีน จงึกู้ยมืเงนิระยะ
สัน้จาก SBM ในรูปแบบของตัว๋สญัญาใช้เงนิ มกี าหนดการช าระคนืเมื่อ
ทวงถาม และมอีตัราดอกเบี้ยคงที่รอ้ยละ 3.57 ต่อปี โดยอตัราดอกเบี้ย
ดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบีย้ตน้ทุนถวัเฉลีย่ของกลุ่มบรษิทัทีกู่้จากสถาบนั
การเงนิต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% ตามนโยบายการกูย้มืเงนิในกลุ่ม
บรษิทั หรอือตัราดอกเบีย้ทีกู่ต้รงจากสถาบนัการเงนิเพื่อธุรกรรมนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงนิแก่ SBS 

 

20. บริษทั สบาย มนัน่ี จ ากดั (“SBM”) และ บริษทั เวนด้ิง พลสั จ ากดั (“VDP”) 



 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 
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ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถนุายน 2565 

1. รายการ Sabuy money Wallet  

เจา้หนี้อื่น 

 

0.18 

 

0.59 

SBS ได้ท าสญัญาเช่าช่วงกับ VDP เพื่อด าเนินการเปิดร้าน Sabuy 
Wash โดยทาง SBS เป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และเรยีกเก็บจาก 
VDP ในปี 2563 ทาง VDP ได้มกีารขึ้นระบบตู้ขายสนิค้าอตัโนมตัิ ซึ่งการ
ช าระค่าสนิคา้ดงักล่าวผ่าน Sabuy money wallet ของบรษิทั SBM โดยจะมี
การเรยีกเงนิระหว่างกนัทุกสิน้เดอืน โดยบนัทกึเป็นรายการลูกหนี้อื่นในเครอื
ของ VDP 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นการด าเนินการตามปกต ิ
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รายการค ้าประกนั 

บรษิทัฯ มรีายการค ้าประกนัระหว่างบรษิทัฯ และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 ดงันี้  

ผู้ได้รบั
วงเงินกู้ 

ผู้ค า้ประกนั รปูแบบสญัญา 
รายละเอียดวงเงิน

สินเช่ือ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

ยอดการใช้คง
ค้าง ณ ส้ินงวด 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทัฯ VDP 
 

เงนิกูร้ะยะยาว 
 

ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
100.00 ลา้นบาท 

 

100.00 - รายการดังกล่าวเป็นรายการการกู้ยืม
เงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุ รกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิก าหนด  

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น
เพื่อการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับ
สถาบนัการเงนิในกลุ่มบรษิทั ระหว่าง
บรษิทัฯ และ VDP ในฐานะบรษิทัย่อย
ของบริษัทฯ นอกจากนี้นายชูเกียรติ 
รุจนพรพจี ในฐานะกรรมการเข้า
ประกนัวงเงนิใหแ้ก่ VDP  โดยการค ้า
ประกันดังกล่าว บริษัทฯ และ  VDP 
ไม่ได้มกีารคดิค่าธรรมเนียมค ้าประกนั
ระหว่างกนั และเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกจิซึง่กนั 

VDP เงนิกูย้มืระยะยาว 
 

ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
168.40 ลา้นบาท 

169.92 92.47 

VDP นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน
25.00 ลา้นบาท 

25.00 20.00 รายการดังกล่าวเป็นรายการการกู้ยืม
เงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุ รกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิก าหนด  

นอกจากผู้ค ้าประกัน ได้แก่ บริษัทฯ และ
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี แล้ว VDP ยังได้
วางเงินจ านวน 0.97 ล้านบาท เพื่อเป็นเงิน
วางประกนัตามสญัญานี้ดว้ย 

VDP นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี
บรษิทัฯ และนายชู
เกยีรต ิรุจนพรพจ ี

เงนิกูร้ะยะยาว 
 

ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
80.00 ลา้นบาท 

80.00 26.07 

สญัญาเช่าแบบ 
ลสีซิง่ 

ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
50.00 ลา้นบาท  

56.00 15.34 

VDP SBS ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน
40.00 ลา้นบาท (ใช้

ร่วมกบั SBT) 

40.00 20.26 รายการดังกล่าวเป็นรายการการกู้ยืม
เงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุ รกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น
เพื่อการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับ
สถาบนัการเงนิในกลุ่มบรษิทั 
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ผู้ได้รบั
วงเงินกู้ 

ผู้ค า้ประกนั รปูแบบสญัญา 
รายละเอียดวงเงิน

สินเช่ือ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

ยอดการใช้คง
ค้าง ณ ส้ินงวด 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทัฯ SBS ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน
40.00 ลา้นบาท (ใช้

ร่วมกบั VDP) 

40.00 - รายการดังกล่าวเป็นรายการการกู้ยืม
เงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุ รกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น
เพื่อการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับ
สถาบนัการเงนิในกลุ่มบรษิทั 

บรษิทัฯ SBS เงนิเบกิเกนิบญัชี
ธนาคาร 

ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน
10.00 ลา้นบาท 

10.00 - รายการดังกล่าวเป็นรายการการกู้ยืม
เงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุ รกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น
เพื่อการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับ
สถาบนัการเงนิในกลุ่มบรษิทั 

บรษิทัฯ SBS, VDP, SBM เงนิกูย้มืระยะสัน้ ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
100.00 ลา้นบาท (ค ้า

ประกนั 25.00 ลา้นบาท) 

100.00 100.00 รายการดังกล่าวเป็นรายการการกู้ยืม
เงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น
เพื่อการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับ
สถาบนัการเงนิในกลุ่มบรษิทั 

บรษิทัฯ SBS เงนิกูย้มืระยะยาว ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน
167.00 ลา้นบาท 

167.00 152.00 เมื่อวนัที่ 22 มถิุนายน 2564 บรษิทั ได้
ท าสญัญากูย้มืเงนิระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิ
ในประเทศแห่งหนึ่งจ านวน 167.00 ล้านบาท 
เงินกู้ยืมดังกล่าวค ้ าประกันโดย  SBS ซึ่ง
รายการดงักล่าวเป็นรายการการกู้ยมืเงนิจาก
สถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกจิปกติ
ของบรษิทัฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขทีส่ถาบนั
การเงนิก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น
เพื่อการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับ
สถาบนัการเงนิในกลุ่มบรษิทั 

SBS บรษิทั สบายเทคโนโลย ี
จ ากดั(มหาชน) และนาย

เงนิกูย้มืระยะสัน้ ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน  
8.80 ล้านบาท 

8.80 5.81 เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2563 SBS ไดท้ า
สญัญากู้ยมืเงนิระยะสัน้กบัสถาบนัการเงนิใน
ประเทศแห่งหนึ่งจ านวน 8.80 ล้านบาท เงนิ

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น
เป็นรายการช่วยเหลือการค ้าประกนั
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ผู้ได้รบั
วงเงินกู้ 

ผู้ค า้ประกนั รปูแบบสญัญา 
รายละเอียดวงเงิน

สินเช่ือ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

ยอดการใช้คง
ค้าง ณ ส้ินงวด 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี
และ นายวชริธร คงสุข 

กู้ ยืมดังกล่ าวค ้ า ประกัน โดยบริษัทและ
กรรมการ และค ้าประกนัโดยมเีงนิฝากสถาบนั
การเงินจ านวน 4.4 ล้านบาท  ซึ่งรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการการกู้ยมืเงนิจากสถาบนั
การเงินเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจปกติของ
บรษิัทฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนเขา้จดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์ โดยการกู้ยมืดงักล่าวได้
ผา่นการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเป็นที่
เรยีบรอ้ยก่อนด าเนินการ 

กับบริษัทย่อย โดยมีกรรมการซึ่ง
ได้แก่  นายชูเกียรติ รุจนพรพจี และ 
นายวชิรธร คงสุข  ค ้ าประกันตาม
เงื่อนไขของสถาบนัการเงนิ โดยไม่มี
การคิดมูลค่า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ 
SBS  

SBS บรษิทั สบายเทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) 

เงนิกูย้มืระยะยาว ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน  
60.00 ลา้นบาท 

60.00 44.95 เมื่อวนัที ่17 มถิุนายน 2564 SBS ไดท้ า
สญัญากูย้มืเงนิระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิใน
ประเทศแห่งหนึ่งจ านวน 60.00 ลา้นบาท เงนิ
กู้ยมืดงักล่าวค ้าประกนัโดยบรษิทั ซึ่งรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการการกู้ยมืเงนิจากสถาบนั
การเงินเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจปกติของ
บริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบัน
การเงนิก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น
เพื่อการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับ
สถาบนัการเงนิในกลุ่มบรษิทั 

SBS บรษิทั สบายเทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิจ านวน  
28.00 ลา้นบาท 

30.00 28.00 เมื่อวนัที ่16 มถิุนายน 2565 SBS ไดท้ า
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิกบัสถาบนัการเงนิในประเทศ
แห่งหนึ่งจ านวน 28.00 ล้านบาท ตัว๋สญัญา
ดังกล่าวค ้าประกันโดยบริษัท ซึ่งรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการการกู้ยมืเงนิจากสถาบนั
การเงินเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจปกติของ

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น
เพื่อการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับ
สถาบนัการเงนิในกลุ่มบรษิทั 
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ผู้ได้รบั
วงเงินกู้ 

ผู้ค า้ประกนั รปูแบบสญัญา 
รายละเอียดวงเงิน

สินเช่ือ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

ยอดการใช้คง
ค้าง ณ ส้ินงวด 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบัน
การเงนิก าหนด 
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9. สรปุสาระส าคญัของสญัญาท่ีส าคญัในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

9.1 สรปุสญัญาการด าเนินธรุกิจกบัผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Mobile Operator) ของบริษทัฯ 

ตวัแทนใหบ้รกิารเตมิเงนิ
และรบัช าระ  

:  บรษิทัฯ  

อายุสญัญา  :  อายุสัญญาขึ้นอยู่กับสัญญาของแต่ละผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile 
Operator) โดยส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 1-2 ปี และสามารถต่ออายุสญัญาได ้โดยแจง้
ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า  

ลกัษณะสญัญา  :  ผู้ ให้บริการโทรศัพท์ เคลื่ อนที่แต่ งตั ้งบริษัทฯ ให้เ ป็นผู้ ให้บริการเติม เงิน
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่รบัช าระค่าบรกิารแพก็เกจเสรมิ บรกิารจ าหน่ายเงนิอเิลก็ทรอนิกส์
และบตัรเงนิอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cash Card) ผ่านช่องทางให้บรกิารของบรษิทัฯ (ตู้
เตมิเงนิของบรษิทัฯ)  

หน้าทีข่องบรษิทัฯ  :  - จดัใหม้พีนักงานทีเ่หมาะสมเพื่อการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งตามสญัญา  
- ดูแลช่องทางและอุปกรณ์ประกอบการให้บริการ ตลอดจนจดัท าและพฒันา

ระบบการใหบ้รกิาร ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาหนดของผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ 
- ยินยอมให้ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอกที่ได้รบัมอบหมายจาก 

ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัท์เคลื่อนที ่และธปท. หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เขา้ท าการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน 

- จดัใหม้กีารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศ  
หน้าทีข่องผูใ้หบ้รกิาร
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่ 

:  - อ านวยความสะดวกใหแ้กบ่รษิทัฯ ในการเชื่อมโยงระบบระหว่างกนั  
- ใหค้ าแนะน าและความร่วมมอืกบับรษิทัฯ ในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  

ค่าธรรมเนียมและการช าระ
ผลตอบแทน  

:  ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีต่กลงช าระผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิทัฯ โดยคดิเป็นอตัรา
ค่าตอบแทนของยอดการใหบ้รกิาร ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัประเภทการใหบ้รกิาร  

เหตุแห่งการผดิสญัญา  :  - เปิดเผยเอกสารความลบัหรอืเอกสารส าคญัทางธุรกจิ  
- กระท าการทุจรติ ผดิกฎหมาย  

ผลแห่งการผดิสญัญา  :  - บอกกล่าวตกัเตอืน  
- ระงบัการใหบ้รกิาร  
- ระงบัการช าระผลตอบแทน 
- ใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญา 

9.2 สรุปสัญญาแต่งตัง้ตัวแทนให้บริการทางการเงิน (Banking Agent) และบริการรบัช าระอ่ืนๆ กับ
สถาบนัการเงิน 

ตวัแทนใหบ้รกิารทางการ
เงนิ  

:  บรษิทัฯ  

อายุสญัญา  :  สญัญามอีายุ 1-5 ปี โดยคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมสีทิธบิอกเลกิสญัญานี้ได ้โดยแจง้
ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า  
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ลกัษณะสญัญา  :  ธนาคารมีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้บริษัทฯ ให้เป็นตัวแทนของธนาคาร ในการ
ใหบ้รกิารทางการเงนิแก่ลูกคา้ของธนาคาร ไดแ้ก่ การใหบ้รกิารรบัฝากเงนิเขา้บัญชี
ธนาคาร รบัช าระเงนิ เช่น ค่างวดสนิเชื่อ ค่าใชบ้รกิารบตัรเครดติและสนิเชื่อบตัรเงนิ
สด ผ่านช่องทางการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ (ตูเ้ตมิเงนิของบรษิทัฯ)  

หน้าทีข่องบรษิทัฯ  :  - จดัหาอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ วางรูปแบบการด าเนินการ
และขัน้ตอนการปฏบิตังิานภายในทีเ่หมาะสมตามทีธ่นาคารก าหนด  

- จดัหาบุคคลากรใหเ้พยีงพอต่อความจ าเป็นในการดแูลและบ ารุงรกัษาอุปกรณ์
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ รวมทัง้ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่และ
อุปกรณ์ให้บริการทางการเงนิ ณ จุดที่ให้บริการของบรษิัทฯ ตู้เติมเงินของ
บรษิทัฯ  

- ใหบ้รกิารทางการเงนิแก่ผูใ้ชบ้รกิารถูกต้องตามเงื่อนไข วธิกีาร และคู่มอืการ
ปฏบิตังิานทีธ่นาคารก าหนดและตกลงร่วมกนักบับรษิทัฯ  

- จัดให้ผู้ใช้บริการกรอกเลขบัตรประชาชนทุกครัง้ก่อนท ารายการฝากเงิน
รวมทัง้จดัใหผู้ใ้ชบ้รกิารแสดงตน และตรวจสอบเพื่อระบุตวัตนผูใ้ชบ้รกิาร 

- ออกเอกสารหรอืหลกัฐานยนืยนัการท ารายการใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารทีม่าใชบ้รกิาร
ทางการเงนิ โดยมรีปูแบบและรายละเอยีดตามทีธ่นาคารก าหนด  

- ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายลา้งสงู  

- จัดท าแผน Business Continuity Plan และจัดเตรียมรายงาน Business 
Continuity Management ทีส่อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัขิอง ธปท.  

- ให้ความร่วมมอืในการจดัเตรียม และ/หรือจดัส่งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ให้บริการทางการเงิน เพื่อการตรวจสอบของธปท. และ/หรือหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งรอ้งขอ  

- ท าการส ารองขอ้มูลการรบัช าระค่าสนิคา้ และ/หรอืบรกิารจากลูกคา้ ยอ้นหลงั
เป็นเวลา 30 วนั นับตัง้แต่วนัทีร่บัช าระเงนิจากลูกคา้  

- จัดให้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และระบบการ
ประสานงานกบัธนาคาร  

หน้าทีธ่นาคาร  :  - โฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ ใ ช้บริการทราบถึงการแต่ งตั ้งบริษัทฯ  
เป็นตวัแทนของธนาคารในการใหบ้รกิารทางการเงนิ  

- หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในการให้บริการทางการเงิน หรือการปฏิบตัิงาน 
ธนาคารจะแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบก่อนล่วงหน้า  

ค่าธรรมเนียม และการช าระ
ผลตอบแทน  

:  - บรษิทัฯ เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการฝากเงนิเขา้บญัชธีนาคารกบับุคคลทัว่ไปที่
ท ารายการทีตู่เ้ตมิเงนิ ที ่1-60 บาท ต่อรายการ ทัง้นี้ขึน้กบัประเภทบรกิารและ
ยอดเงนิทีท่ ารายการ  

- ธนาคารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมต่อรายการจากบรษิัทฯ โดยมทีัง้รูปแบบการ
เรยีกเกบ็ทนัท ีหรอืการช าระเป็นรายเดอืน ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัแต่ละธนาคาร  
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เหตุแห่งการผดิสญัญา  :  - ปฏิบัติผิดข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาด้วยความจงใจหรือประมาท
เลนิเล่อ  

- เปิดเผยเอกสารความลบัหรอืเอกสารส าคญัทางธุรกจิ  
- กระท าการทุจรติ ผดิกฎหมาย  

ผลแห่งการผดิสญัญา  :  - บอกเลกิสญัญา โดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้า  
- เรยีกรอ้งใหคู้่สญัญาชดใชค้่าเสยีหาย  
- เรยีกรอ้งดอกเบีย้ภายใตก้ฎหมาย และ/หรอืตามประกาศของธปท. โดยมสีทิธิ

เรยีกไดใ้นอตัราผดินัดสงูสุด  

9.3 สรปุสญัญาความร่วมมือทางธรุกิจของบริษทัฯ กบั บริษทั ธนทตั โซลชูัน่ จ ากดั 

คู่สญัญา  :  ผูว้่าจา้ง : บรษิทัฯ  
ผูร้บัจา้ง : บรษิทั ธนทตั โซลูชัน่ จ ากดั (“TNT”)  

อายุสญัญา  :  7 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2559 ถงึ 31 สงิหาคม 2566 โดยหากก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาของสญัญา หากไม่มฝ่ีายใดแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงั
อกีฝ่ายหนึ่งไม่น้อยกว่า 60 วนั ว่าจะใหส้ญัญาสิน้สุดลง เมื่อครบก าหนดระยะเวลา
ของสญัญาให้ถือว่าทัง้สองฝ่ายตกลงกันต่อระยะเวลาของสญัญานี้ออกไปอีกมี
ก าหนดคราวละ 5 ปี  

รายละเอยีดสญัญา  :  - TNT ตกลงใหค้วามร่วมมอืกบับรษิทัฯ ในการเขยีนโปรแกรม พฒันาโปรแกรม 
บ ารุงรกัษาและแก้ไขโปรแกรม ที่ได้จดัท าขึ้นให้กับบริษัทฯ ส าหรบัใช้เป็น
ระบบปฏบิตักิารในการใหบ้รกิารตูเ้ตมิเงนิ  

- บรษิทัฯ และ TNT จะร่วมกนัก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของโปรแกรมเพิม่เตมิ
ขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่ อง ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียด เช่น 
การเพิม่ช่องทางการบรกิาร การเพิม่รายการสนิคา้หรอืบรกิาร วธิกีารช าระเงนิ
และอื่น ๆ  

- Software ตามสัญญานี้เป็นการซื้อขายสิทธิการใช้ Software เด็ดขาดจาก 
TNT โดยบริษัทฯ มีสิทธิใช้ประโยชน์จาก Software นี้ตราบเท่าที่ระบบของ
บรษิทัฯ ยงัมกีารเชื่อมต่อกบัระบบของ TNT  

หน้าทีข่องผูร้บัจา้ง  :  - จัดหาและเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่พร้อมเชื่อมต่อกับ
ระบบอนิเตอรเ์น็ตไดต้ลอดอายุสญัญา  

- อนุญาตใหห้น่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก ากบัดแูล ผูต้รวจสอบบญัช ีผู้
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เข้าตรวจสอบหรือเรียกข้อมูลได้ตาม
วตัถุประสงค์ทีต่อ้งการ โดยบรษิทฯ จะมหีนังสอืแจง้บอกกล่าวแก่ TNT ทราบ
ก่อนอย่างน้อย 7 วนั  

- เพิม่บรกิารการช าระสนิคา้ / บรกิารผ่านตูเ้ตมิเงนิ ตามทีบ่รษิทัฯ รอ้งขออย่าง
น้อย 2 บรกิารต่อเดอืน  

- ใหค้วามช่วยเหลอืตามทีบ่รษิทัฯ รอ้งขอในดา้นการฝึกอบรม การใชโ้ปรแกรม 
และการแกไ้ขปัญหาเบือ้งตน้ 



 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 

 

หน้าที ่58 จาก 58 

 

หน้าทีข่องผูว้่าจา้ง  :  - ลงทุนระบบ Server เพิม่เป็นของตนเอง  
- ส่งข้อมูลที่จ าเป็นในการพัฒนาโปรแกรมให้ TNT ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  

1 เดอืน  
- ป้องกนัการดดัแปลง แก้ไขรหสัหรอืเรยีบเรยีงใหม่ซึ่งโปรแกรม รวมทัง้การ

เปิดเผยขอ้มลูส าคญั  
การช าระผลตอบแทน
ระหว่างกนั  

:  - บริษัทฯ ตกลงจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ TNT จากบริการระบบ Server และ 
ทุกรอบเดือน โดยค านวณจากปริมาณการท ารายการให้บริการเติมเงิน
โทรศพัท์เคลื่อนที่ และการให้บรกิารช าระค่าสนิค้าและบรกิาร ที่ท ารายการ
ผ่านระบบของ TNT  

- TNT ตกลงจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่บรษิทัฯ จากค่าคอมมชิชัน่จากการเตมิเงนิ
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่และช าระค่าสนิคา้และบรกิารแบบออนไลน์ทุกประเภททีท่ า
รายการจากตูเ้ตมิเงนิผ่านระบบ TNT ทัง้หมดที ่TNT ไดร้บัจากผูป้ระกอบการ
ทุกประเภท (Operator) ใหก้บับรษิทัฯ ทุกรอบเดอืน  

เหตุแห่งการผดิสญัญา  :  - ไม่ปฏบิตัติามสญัญา และมไิดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายในเวลาทีก่ าหนด  
ผลแห่งการผดิสญัญา  :  - คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมสีทิธบิอกเลกิสญัญา  

10. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมช่ือกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

 โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิตามแบบหนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ทีไ่ดจ้ดัส่งใหก้บั
ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมนี้ โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 
2/2565 ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 บรษิทั ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถอื 

  

 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 

 เลขานุการบรษิทั 

 ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 

 

 

 



  

 

 

 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

เก่ียวกบัรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย 

กรณีการเขาซื้อหุนสามัญในบริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จำกดั (มหาชน)      

 

 

เสนอตอ 

ผูถือหุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  

  

 

 

 

 

จัดทำโดย 

บริษัท อวานการด แคปปตอล จำกัด 

 

 

 

วันที่ 13 กันยายน 2565 
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13 กันยายน 2565 

 

เรื่อง ความเห็นของที่ปรึกษาอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเขาซื้อ

หุนสามญัในบริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

 

เรียน กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการเขาลงทุนในหุนสามัญในบริษัท เอเชียซอฟท   

คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“AS”) จำนวนไมเกิน 73,720,904 หุน หรือคิดเปนรอยละ 15.70 ของจำนวนหุนทั้งหมดใน AS (“หุน 

AS”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของ AS ครั้งที่ 2 (“AS-W2”) จำนวนไมเกนิ 33,837,554 หนวย จากนายปราโมทย สุด

จิตพร และนางสาวเสาวลักษณ จิตสัมฤทธิ์ (รวมเรียกวา “กลุมผูถือหุนเดมิของ AS”) โดยหุนสามัญที่บริษัทฯ จะไดรับจากการเขาทำ

รายการนี้ในกรณีที่มีการใชสิทธิแปลงสภาพ AS-W2 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ AS ซึ่งจัดสรรใหแกคณะกรรมการ 

ผูบรหิาร และพนักงานของ AS และบริษัทยอยของ AS (“AS-WB”) เต็มจำนวน (Fully Dilute) จะคิดเปนรอยละ 20.97 (ไดแก รอย

ละ 14.37 สำหรับหุน AS และรอยละ 6.60 สำหรบัการใชสทิธิแปลงสภาพ AS-W2) ของจำนวนหุนทั้งหมดใน AS ภายหลังการใชสิทธิ

แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิดังกลาวเต็มจำนวน ทั้งนี้ AS เปนผูใหบริการดานความบันเทิงออนไลน (Online Entertainment 

Service) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเปนผูนำในการใหบริการเกมออนไลน (Game Online Operator) อันดับหนึ่งใน

ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร และอันดับสองในประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ปจจุบัน AS ใหบริการเกมออนไลนรวม 

33 เกม ในประเทศไทย ประเทศสงิคโปร ประเทศมาเลเซยี ประเทศฟลิปปนส ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย  

โดยบริษัทฯ จะชำระคาตอบแทนจำนวนไมเกิน 1,710.06 ลานบาท ใหแกกลุมผูถือหุนเดิมของ AS และ บริษัทฯ จะใชสิทธิซื้อหุน

สามัญตาม AS-W2 ในราคาใชสิทธิ 3.50 บาทตอหุน คิดเปนจำนวนเงินไมเกิน 118.43 ลานบาท ดังนั้น มูลคาของรายการดังกลาวจึงมี

จำนวนรวมท้ังสิ้นไมเกนิ 1,828.49 ลานบาท (“ธรุกรรม AS”) 

รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง 

การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจำหนายไปซึ ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 และประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึง

ทรัพยสิน (รวมทั้งที่แกไขเพ่ิมเตมิ) (“ประกาศรายการไดมาหรอืจำหนายไปซึ่งสินทรัพย”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมแตละธุรกรรม

ซ่ึงคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ไดรับการสอบทานจากผูสอบบญัชีรบัอนญุาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2565 ซ่ึงคำนวณขนาดรายการไดสูงสุดเทากับรอยละ 36.75 ตามเกณฑกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยเมื่อนำขนาดรายการไดมาซ่ึง

สินทรัพยในรอบระยะเวลา 6 เดือนยอนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวม

จะมีจำนวนเทากับรอยละ 82.47 ตามเกณฑกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเปนเกณฑที่คำนวณขนาดรายการไดสูงสุด ในการนี้

เนื่องจากขนาดรายการมีมูลคามากกวารอยละ 50.00 ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยของบริษัท

ฯ ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน และขออนุมัติ

การเขาทำรายการตอที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวาสามในสีข่องจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย พรอมแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับ
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รายการดังกลาว และจัดสงความเห็นดังกลาวตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) 

และตลาดหลกัทรัพยฯ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดแตงตั้ง บริษัท อวานการด แคปปตอล จำกัด เปนที่ปรกึษาทางการเงินอสิระ (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เพื่อให

ความเห็นตอผูถือหุนเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเขาทำรายการในครั้งนี้ ทั้งนี้ ในการจัดทำรายงานความเห็นของที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระฉบับนี้ ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระไดศึกษาความสมเหตุสมผลในการเขาทำรายการ รวมถึงขอมูลและเอกสารที่ไดรับ

จากบริษัทฯ และขอมูลตาง ๆ ที่บริษัทฯ เปดเผยตอสาธารณชน อาทิ รายงานประจำป งบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานแลวโดย

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ จนถึงขอมูลอื่น ๆ จากแหลงขอมูลสาธารณะ รวมถึงขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัทฯ 

และ AS เปนตน ทั้งนี้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยูบนสมมติฐานวา ขอมูลและเอกสารทั้งหมดที่ไดรับจากบริษัทฯ 

รวมทั้งจากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัทฯ และ AS เปนขอมูลที่มคีวามถูกตอง ครบถวน เปนจริง แสดงถึงมุมมองลาสุดที่มีตอ AS 

และไมมีการเปล่ียนแปลงในนาคตที่อาจมผีลตอการดำเนินธุรกิจของ AS อยางมนีัยสำคัญ   

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนขอมลูประกอบการพิจารณาการอนุมัติการเขาทำรายการเทานั้น โดยผู

ถือหุนควรศึกษาขอมูลและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในแงมุมตาง ๆ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตดัสินใจ 

อยางไรก็ดี การตดัสินใจสุดทายในการอนุมัติขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูถือหุนแตละรายการของกิจการเปนสำคัญ 
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คำนิยาม  

“AS” บริษัท เอเชียซอฟท   คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

“AS-W2” ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ AS คร้ังที่ 2  

“AS-WB” ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ AS ซ่ึงจัดสรรใหแกคณะกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานของ AS และบริษัทยอยของ AS 

“Achiever59” บริษัท ดิ อะชฟีเวอร 59 จํากัด 

“BZB” บริษัท บัซซ่ีบีส จำกัด 

“CAGR” อัตราการเติบโตเฉล่ียตอป (Compound Annual Growth Rate) 

“DCF” วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 

“D/E” อัตราสวนหน้ีสนิตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) 

“EV/EBITDA” มลูคากิจการตอกำไรจากการดำเนินงานกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเส่ือมราคา และ

คาใชจายตัดจำหนาย (Enterprise Value/Earnings before interest, tax, depreciation 

and amortization) 

“FCFF” กระแสเงินสดอิสระสุทธิจากการดำเนินงานของกิจการ (Free Cash Flow to Firm)  

“Kd” อัตราดอกเบี้ยจากการกูยืม (Cost of Debt)  

“Ke” อัตราตนทนุสวนของผูถือหุน (Cost of Equity) 

“INDEEM” บริษัท อินดีม กรุป จํากัด 

“Lockbox” บริษัท ลอคบอกซ กรุป จํากัด 

“MKO” บริษัท อุปส เน็ตเวิรค จำกัด 

”NAKON” บริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) 

“P/BV” อัตราสวนราคาตอมลูคาตามบัญชี (Price-to-book Value Ratio) 

“P/E” อัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิ (Price-to-earnings Ratio) 

“RH” บริษัท เรดเฮาส ดิจิทัล จำกัด 

“SABUYAC” บริษัท สบาย แอคเซลเลอเรเตอร จํากัด 

“SBE” บริษัท สบาย เอ็กเชนจ จำกัด 

“SBFP” บริษัท สบาย ฟูด พลัส จำกัด 

“SBM” บริษัท สบาย มนันี ่จำกัด 

“SBMP” บริษัท สบาย มารเก็ต พลัส จำกัด 

“SBMX” บริษัท สบาย แมกซี่ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด 

“SBS” บริษัท สบาย โซลูชั่นส จำกัด 

“SCAP” บริษัท สบาย แคปปตอล พลัส จำกัด 

“ShipSmile” บริษัท เอ.ที.พ.ีเฟรนด เซอรวิส จำกัด และหมายถึงธรุกิจใหบริการจดุรับ-สงพัสดุสำหรับการ

ขนสง 
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“SI” System Integrator 

“Tech Plus” บริษัท เทค พลัส จำกดั 

“VDP” บริษัท เวนด้ิง พลัส จำกัด 

“VWAP” ราคาถัวเฉล่ียถวงน้ำหนกัดวยปริมาณการซ้ือขายของหลักทรพัย (Volume Weighted 

Average Price) 

“WACC” อัตราตนทนุถัวเฉล่ียถวงน้ำหนกั  (Weighted Average Cost of Capital) 

“Wd” สัดสวนของหนี้ (Weight of Debt) 

“We” สัดสวนของสวนผูถือหุน (Weight of Equity) 

“กลุมบริษัทฯ” หรือ “บริษัทฯ และบริษัทยอย” บริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมด 36 บริษัท ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกดั (มหาชน) 

ไดแก บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด บริษัท สบาย เอก็เชนจ จำกัด บริษัท แพลท ฟนเซิรฟ จำกัด 

บริษัท พลสั เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เวนด้ิงพลัส จำกดั บริษัท สบาย มาร

เก็ต พลัส จำกัด บริษัท สบาย ฟูด พลัส จำกัด บริษัท เทโร สบาย จำกดั บริษัท ฟอรทส

มารท สบาย เทค จำกัด บริษทั อินดีม กรุป จำกัด บริษัท เธียรสุรัตน จำกัด (มหาชน) บริษทั 

สบาย โซลูชั่นส จำกัด บริษัท สบาย วอช จำกัด บริษัท ลอนดร้ีบาร ไทย จำกัด บริษัท สบาย 

พอซ จำกัด บริษัท ซิต้ีซอฟท อินโฟเทค จำกดั บริษัท สบาย สปด จำกัด บริษัท เอ.ที.พี. เฟ

รนด เซอรวสิ จำกัด บริษัท สปดด้ี เอ็กซเพรส เซอรวิส จำกัด บริษัท เอ็มพอยทเอก็ซเพรส 

จำกัด บริษัท เพยโพสต เซอรวิส จำกัด บริษัท เดอะ เลตเตอร โพสต เซอรวิส จำกัด บริษัท 

ลอคบอกซ กรุป จำกัด บริษัท ดิ อะชีฟเวอร 59 จำกัด บริษัท ลอค สบาย จำกัด บริษทั บัซซ่ี

บีส จำกัด บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท สบาย แมกซ่ี 

อินชัวรนัส โบรกเกอร จำกัด บริษัท สบาย แคปปตอล พลัส จำกัด บริษัท โอ แคปปตอล 

จำกัด บริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท คารฟนน อินเตอร กรุป จำกัด 

บริษัท สบาย ดิจิตอล จำกัด บริษัท สบาย แอคเซลเลอเรเตอร จำกัด บริษัท อีต๊แล็บ จำกัด 

และ บริษัท คีน โปรไฟล (ประเทศไทย) จำกัด 

“ตลาดหลักทรัพยฯ” ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

“บริษัทฯ” หรือ “SABUY” บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจำกดั (มหาชน) 

“ประกาศเรื่องรายการไดมาหรือจำหนายไป”  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทำรายการที่

มนีัยสำคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงทรัพยสิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 

(และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏบิัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจำหนายไป

ซ่ึงสินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)  

“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกนั” ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการที่

เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผย

ขอมูลและการปฏิบัติของบริษทัจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มี

การแกไขเพิ่มเติม) 

“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” บริษัท อวานการด แคปปตอล จำกัด 

รายงานความเหน็ฯ รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย กรณีการ

เขาซ้ือหุนสามัญในบริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

“สำนักงาน ก.ล.ต.” สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย 

“DEPA” หรือ “ดีปา” สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดจิิทัล 
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1. บทสรุปผูบริหาร 

 ภาพรวมและวัตถุประสงคของการเขาทำรายการ 

ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด 

(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพ่ืออนมุัติการเขาลงทุนในหุนสามัญในบริษัท 

เอเชียซอฟท   คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“AS”) จำนวนไมเกิน 73,720,904 หุน หรือคิดเปนรอยละ 15.70 ของจำนวน

หุนทั ้งหมดใน AS (“หุ น AS”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที ่จะซื้อหุ นสามัญของ AS ครั ้งที ่ 2 (“AS-W2”) จำนวนไมเกิน 

33,837,554 หนวย จากนายปราโมทย สุดจิตพร และนางสาวเสาวลักษณ จิตสัมฤทธิ์ (รวมเรียกวา “กลุมผูถือหุนเดิมของ 

AS”) โดยหุนสามัญที่บริษัทฯ จะไดรับจากการเขาทำรายการนี้ในกรณีที่มีการใชสิทธิแปลงสภาพ AS-W2 และใบสำคญัแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ AS ซึ่งจัดสรรใหแกคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ AS และบริษัทยอยของ AS (“AS-

WB”) เต็มจำนวน (Fully Dilute1/) จะคิดเปนรอยละ 20.97 (ไดแก รอยละ 14.37 สำหรับหุน AS และรอยละ 6.60 สำหรบั

การใชสิทธแิปลงสภาพ AS-W2) ของจำนวนหุนทั้งหมดใน AS ภายหลังการใชสิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิดังกลาวเต็ม

จำนวน ทั้งนี้ AS เปนผูใหบริการดานความบันเทิงออนไลน (Online Entertainment Service) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต โดยเปนผูนำในการใหบริการเกมออนไลน (Game Online Operator) อันดับหนึ่งในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร 

และอันดับสองในประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ปจจุบัน AS ใหบริการเกมออนไลนรวม 33 เกม ในประเทศไทย 

ประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลปิปนส ประเทศเวียดนาม และประเทศอนิโดนีเซีย 

โดยบริษทัฯ จะชำระคาตอบแทนจำนวนไมเกิน 1,710.06 ลานบาท ใหแกกลุมผูถือหุนเดิมของ AS และ บริษัทฯ จะใชสิทธิซ้ือ

หุนสามัญตาม AS-W2 ในราคาใชสิทธ ิ3.50 บาทตอหุน คิดเปนจำนวนเงินไมเกิน 118.43 ลานบาท  ดังนั้น มูลคาของรายการ

ดังกลาวจึงมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไมเกนิ 1,828.49 ลานบาท (“ธุรกรรม AS”) 

รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศ

ไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 

และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการ

ไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรพัยสิน (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย”) โดยขนาด

รายการของธุรกรรมแตละธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ไดรับการสอบทานจากผูสอบบัญชรีับอนญุาต

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งคำนวณขนาดรายการไดสูงสุดเทากับรอยละ 36.75 ตามเกณฑกำไร

สุทธิจากการดำเนินงาน โดยเมื่อนำขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในรอบระยะเวลา 6 เดือนยอนหลังของบริษัทฯ มารวมกับ

รายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามสารสนเทศฉบับนี้ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเทากับรอยละ 82.47 ตามเกณฑกำไรสุทธิจาก

การดำเนินงาน ซึ่งเปนเกณฑที่คำนวณขนาดรายการไดสูงสุด ในการนี้เนื่องจากขนาดรายการมีมูลคามากกวารอยละ 50.00 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(“ตลาดหลกัทรัพยฯ”) ตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน และขออนุมัติการเขาทำรายการตอที่ประชุมผู

ถือหุนดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวาสามในส่ีของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย

ไมนับรวมสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย พรอมแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกลาว 

 
1/ AS ไมมีเครื่องมือทางการเงินหรอืภาระผูกพนัอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบไุว ที่สามารถแปลงเปนทนุไดและอาจจะสงผลกระทบตอการลดลงของอำนาจควบคุมของผูถือหุน (Dilution Effect)    

   ดังนั้น สัดสวนการถือหุนรอยละ 20.97 จึงเปนสัดสวนที่คำนวณจากผลกระทบตอสัดสวนที่มากที่สุดท่ีอาจเกิดข้ึน ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W2 มีหุนรองรับคงเหลือเทากับ 40,889,177  

   หุน และหุนรองรับสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-WB เทากับ 2,476,175 หุน 
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และจัดสงความเห็นดังกลาวตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ

ตลาดหลกัทรัพยฯ 

ทั้งนี้ อวานการด แคปปตอล จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ”) มีความเห็นวาการเขาทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล 

(ผู ถือหุนสามารถอานรายละเอียดเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเขาทำธุรกรรมเพิ่มเติมไดในหัวขอที ่ 3.1 ความ

สมเหตุสมผลและประโยชนของการเขาทำรายการ) สำหรับความสมเหตุสมผลดานราคาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมิน

มูลคารายการการเขาซื้อหุนสามัญของ AS จำนวนไมเกิน 73,720,904 หุน หรือคิดเปนรอยละ 15.70 ของจำนวนหุนทั้งหมด

ใน AS และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ AS ครั้งที่ 2 จำนวนไมเกิน 33,837,554 หนวย โดยพิจารณาจากวิธกีาร

ตาง ๆ เพื่อหาชวงมูลคายุตธิรรมที่เหมาะสมสำหรับการเขาทำธุรกรรมดังกลาว ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระมีความเห็นวา 

การประเมินมูลคาปจจุบันของหุ นสามัญของ AS ดวยวิธีม ูลคาปจจุบันสุทธิกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 

Approach – DCF) เปนวิธีการประเมินมูลคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถสะทอนผลประกอบการในอนาคตภายใต

แผนธุรกิจและสมมติฐานตาง ๆ ที่มีความสมเหตุสมผล โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินหุนสามัญของ AS 

พบวาอยูในชวงราคาหุนละ 17.58 – 19.70 บาท หรือคิดเปนมูลคา 1,295.77 – 1,452.24  ลานบาท สำหรับหุนสามัญ AS 

จำนวนไมเกิน 73,720,904 หุน หรือคิดเปนรอยละ 15.70 ของจำนวนหุนทั้งหมดใน AS ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเขาทำ

รายการซื้อหุนสามัญของ AS ราคาหุนละ 17.00 บาท หรือคิดเปนมูลคารายการรวมเทากับ 1,253.25 ลานบาท ราคาเขาทำ

รายการดังกลาวมีความเหมาะสมเนื่องจากบริษัทฯ ไดมาในราคาที่ต่ำกวาชวงมูลคายุติธรรมขางตน ซึ่งบริษัทฯ อาจไดรับ

ประโยชนจากการเพ่ิมขึ้นของมูลคาหุนสามัญ AS ในอนาคต ดังนั้น ราคาเขาทำรายการจึงเปนราคาท่ีสมเหตสุมผล 

สำหรับการเขาซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ AS ครั้งที่ 2 จำนวนไมเกิน 33,837,554 หนวย ที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระมีความเห็นวา การประเมินมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ AS ครั้งที่ 2 โดยใชวิธีตามทฤษฎี Black-

Scholes พบวามูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิเทากับ 13.35 – 13.35 บาทตอหนวย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเขา

ทำรายการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเทากับ 13.50 บาทตอหนวย หรือคิดเปนมูลคารวมไมเกนิ 456,806,979 บาท ราคาเขา

ทำรายการสูงกวาราคายุติธรรมตามทฤษฎี Black-Scholes อยางไรก็ตาม หากพิจารณาราคาตลาดยอนหลัง 7 วันทำการจาก

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 พบวาราคาตลาดของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AS-W2 อยูระหวาง 11.60 – 14.70 บาทตอ

หุน ซึ ่งราคาเขาทำรายการอยู ในชวงมูลคาตลาดดังกลาว โดยการเพิ ่มขึ ้นของราคาตลาดดังกลาวทำใหบริษัทฯ อาจได

ประโยชนจากการเพิ่มขึ้นของมูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกลาวในอนาคต อีกทั้ง บริษัทฯ จะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

ตาม AS-W2 ในราคาใชสิทธิ 3.50 บาทตอหุน คิดเปนจำนวนเงินไมเกิน 118,431,439 บาท  ดังนั้น เมื่อรวมกับราคาเขาทำ

รายการที่ 13.50 บาทตอหนวย ตนทุนเขาทำรายการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ AS ครั้งที่ 2 จะเทากับ 

17.00 บาทตอหนวย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AS ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่ง

เทากับ 17.58 – 19.70 บาทตอหุน ราคาเขาทำรายการต่ำกวาชวงมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AS  ดังนั้น ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาราคาเขาทำรายการการเขาซื้อหุนสามัญของ AS จำนวนไมเกิน 73,720,904 หุน หรือคิด

เปนรอยละ 15.70 ของจำนวนหุนทั้งหมดใน AS และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ AS ครั้งที่ 2 จำนวนไมเกิน 

33,837,554 หนวย เปนราคาท่ีมีความสมเหตุสมผล 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเขาทำรายการและความสมเหตุสมผลของราคาเขาทำรายการ ที่ปรึกษาการเงิน

อิสระมีความเห็นวาการทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพย เปนรายการที่มีความเหมาะสมและผูถือหุนควรอนุมัติการเขาทำ

รายการดังกลาว ทั้งนี้ ในการพิจารณาการเขาทำรายการ ผูถือหุนควรพิจารณาขอมูล ความเห็น และรายละเอียดตาง ๆ ใน

การจัดทำความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่กลาวมาแลวขางตน รวมถึงควรพิจารณาขอดีและขอเสียของการเขาทำ
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รายการในคร้ังนี้ประกอบการพจิารณาดวย อยางไรก็ตาม การตัดสินใจอนมุตัิหรือไมอนุมัตกิารเขาทำรายการในครั้งนี้ขึ้นอยูกับ

ดุลพินิจของผูถอืหุนเปนสำคญั 

 ลักษณะของการเขาทำรายการ 

ผูซื้อ บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจำกดั ("บริษัทฯ" หรือ “SABUY”) 

ผูขาย นายปราโมทย สุดจิตพร และนางสาวเสาวลักษณ จิตสัมฤทธ์ิ (รวมเรียกวา “กลุมผูถือหุนเดิมของ AS”) 

ลกัษณะ

ความสัมพันธกับ

บริษัทฯ 

ผูขาย รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผูขาย ไมมีความสัมพันธใด ๆ กบับริษัทฯ และไมไดเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ

บริษัทฯ ดังนั้น การเขาทำธุรกรรมดังกลาวจึงไมเขาขายเปนรายการที่เกีย่วโยงกนัตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ลกัษณะรายการ บริษัทฯ จะเขาลงทุนในหุน AS จำนวนไมเกิน 73,720,904 หุน หรือคิดเปนรอยละ 15.70 ของจำนวนหุนทั้งหมดใน 

AS โดยมีราคาเขาทำรายการหุนละ 17.00 บาท รวมเปนมูลคาไมเกิน 1,253.26 ลานบาท และ AS-W2 จำนวนไมเกิน 

33,837,554 หนวย ในราคาซื้อขาย 13.50 บาทตอหนวย มูลคารวมไมเกิน 456.81 ลานบาท   สำหรับ AS-W2 และ 

บริษัทฯ จะใชสิทธิซ้ือหุนสามัญตาม AS-W2 ในราคาใชสิทธิ 3.50 บาทตอหุน คิดเปนจำนวนเงินไมเกิน 118.43 ลาน

บาท  ดังนั้น มูลคาของรายการดังกลาวจงึมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไมเกิน 1,828.49 ลานบาท 

โดยหุนสามัญท่ีบริษทัฯ จะไดรับจากการเขาทำรายการนี้ในกรณีที่มีการใชสิทธแิปลงสภาพ AS-W2 และ AS-WB เต็ม

จำนวน (Fully Dilute1/)  จะคิดเปนรอยละ 20.97 (ไดแก รอยละ 14.37 สำหรับหุน AS และรอยละ 6.60 สำหรับการ

ใชสิทธแิปลงสภาพ AS-W2) ของจำนวนหุนทั้งหมดใน AS ภายหลังการใชสิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ

ทั้งหมดของ AS เต็มจำนวน และในกรณีที่ไมมีผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิทานอื่นมาใชสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญของ AS เลย 

และมีเพียงบริษัทฯ มาใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธจิำนวนไมเกิน 33,837,554.00 หุน บริษัทฯ จะมีสัดสวนการถือ

หุนทั้งหมดรอยละ 21.36 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถพิจารณาสัดสวนการถือหุนในกรณี

ตาง ๆ ตามผังการถือหุนภายหลังการเขาทำรายการทายตาราง) 

ใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญ AS-W2 มรีายละเอียดสำคัญ ดงันี ้

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรช่ัน 

จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (AS-W2) ที่จะจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท

ตามสัดสวนการถือหุน (โดยไมคิดมูลคา) 

ชนิดของใบสำคัญแสดงสทิธ ิ ชนิดระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได 

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธ ิ 25 มกราคม 2564 

อายุของใบสำคัญแสดงสทิธ ิ 3 ป นับแตวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 

วันสิ้นสุดอายุใบสำคญัแสดงสิทธ ิ 24 มกราคม 2567 

อัตราการใชสิทธ ิ ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ AS ได 

1 หุน (เวนแตกรณมีีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธ)ิ ในกรณีที่มีเศษ

ของหุนสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ จากการคำนวณ (หากมี) ใหปดเศษ

นั้นทิ้ง 

ระยะเวลาการใชสทิธ ิ กำหนดใหใชสิทธิไดทุก ๆ 6 เดือน คอื วันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม 

ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เริ ่มใชสิทธิครั้งแรกวันที่ 25 มิถุนายน 

2564 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใชสิทธิหรือไมถูกใชสิทธิในวัน

กำหนดการใชสิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพ่ือนำไปใชสิทธิในวันกำหนดการใช

สิทธิครั้งตอ ๆ ไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไมถูกใชสิทธิจะ

 
1/ AS ไมมีเครื่องมือทางการเงินหรอืภาระผูกพนัอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบไุว ที่สามารถแปลงเปนทนุไดและอาจจะสงผลกระทบตอการลดลงของอำนาจควบคุมของผูถือหุน (Dilution Effect)    

   ดังนั้น สัดสวนการถือหุนรอยละ 20.97 จึงเปนสัดสวนที่คำนวณจากผลกระทบตอสัดสวนที่มากที่สุดท่ีอาจเกิดข้ึน ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W2 มีหุนรองรับคงเหลือเทากับ 40,889,177  

   หุน และหุนรองรับสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-WB เทากับ 2,476,175 หุน 



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย      บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามัญในบริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
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ถูกยกเลิกและสิ ้นผลไป โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใชสิทธิคร้ัง

สุดทายไดในวนัที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 3 ป หากวันดังกลาวไมตรง

กับวันทำการของบริษัท ใหเลื่อนวันกำหนดการใชสิทธิเปนวันทำการกอน

หนาวันกำหนดการใชสทิธิดังกลาว 

ราคาการใชสิทธ ิ 3.50 บาทตอหุน (เวนแตกรณมีีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ1/)  

หมายเหต:ุ 1/ ผูถอืหุนสามารถศึกษาเงื่อนไขการปรบัสิทธิไดในขอกำหนดสิทธิ ซ่ึงปรากฏบนเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอชื่อผูแทนเพื่อรับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการใน AS เมื่อหรือภายหลังจากที่

ธุรกรรมดังกลาวเสร็จสมบูรณ  

วัน เดือน ป ที ่เกิด

รายการ 

ภายหลังจากที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติการเขาทำ

ธุรกรรม AS บริษัทฯ คาดวาจะเขาทำสัญญาซื้อขายหุน AS และ AS-W2 กับกลุมผูถือหุนเดิมของ AS ภายในเดือน

ตุลาคม 2565 และคาดวาธุรกรรม AS จะเสร็จสมบูรณภายในเดือนธันวาคม 2565 หรือตามที่คู สัญญาที่เกี่ยวของ

เห็นชอบรวมกัน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับกอนทั้งหมดภายใตสัญญาซื้อขายหุนเสร็จสมบูรณ หรือไดรับการ

ผอนผันหรือสละสิทธิโดยคูสัญญาฝายที่เกี่ยวของ และไดมีการดำเนินการตาง ๆ เพื่อใหธุรกรรมเสร็จสมบูรณตามที่ได

ระบุไวในสัญญาดังกลาวแลว 

เงื่อนไขในการเขา

ทำรายการ  

1)  ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนมุัติการเขาทำธุรกรรม AS 

2)  ผลการตรวจสอบสถานะของ AS เปนที่นาพอใจแกบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยูระหวางการตรวจสอบสถานะของ

บริษัทเปาหมายและคาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2565 

สรปุบันทกึความ

เขาใจ  

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 บริษัทฯ ไดทำบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding) กบันายปราโมทย 

สุดจิตพร โดยมีการระบุขอมูลทรัพยสินที่จะซื้อขาย ราคาซ้ือขาย เงื่อนไขการบังคับกอน ตามที่ไดระบุในขอมูลการเขา

ทำรายการที่ปรากฎขางตน นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ไดตกลงวางมัดจำจำนวน 522.43 ลานบาทใหแกนายปราโมทย 

โดยมีการตกลงใหนำเงินมัดจำดังกลาวมาชำระเปนสวนหนึ่งของราคาซื้อขายหากการซื้อขายสินทรัพยเสร็จสมบูรณ 

หรือใหคืนเงินมัดจำดังกลาวแกบริษัทฯ หากการลงนามซื้อขายหุนไมเกดิขึ้นภายในกำหนดเวลาหรือไมเสร็จสมบูรณ 

ขอมูลโครงสรางการถือหุนกอนเขาทำรายการ และหลังเขาทำรายการ ปรากฏดังนี ้

โครงสรางการถือหุนกอนเขาทำรายการ 

 
โครงสรางการถือหุนหลังเขาทำรายการ (กรณีกอนการใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามญัของ AS) 

กลุมนายปราโมทย สุดจิตพร และ  

น.ส. เสาวลักษณ จิตสัมฤทธิ์ 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด กองทุนเปดบัวหลวง ผูถือหุนรายยอยอื่น 

43.19% 5.98% 2.44% 48.39% 



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย      บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามัญในบริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
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โครงสรางการถือหุนหลังเขาทำรายการ (ภายหลังผูถือใบสำคัญแสดงสทิธิทั้งหมดใชสิทธิแปลงสภาพ AS-W2 และ AS-WB) 

 
หมายเหตุ: 1/ เปนสัดสวนการถือหุนที่รวมการใชสิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือของกลุมนายปราโมทย สุดจิตพร และน.ส. เสาวลักษณ จิตสัมฤทธ์ิ 

 

โครงสรางการถือหุนหลังเขาทำรายการ (กรณีทีม่ีเพียงบริษัทฯ เทานั้น ที่ใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสทิธิซื้อหุนสามัญของ AS) 

 
 

ดังนั้น จากโครงสรางการถือหุนภายหลังการเขาทำรายการ จะเห็นไดวาเมื่อบริษัทฯ ไดมาซ่ึงหุนสามัญของ AS จำนวนไมเกิน 

73,720,904 หุ น หรือคิดเปนรอยละ 15.70 ของจำนวนหุ นทั ้งหมดใน AS บริษัทฯ จะมีหนาที ่ตามมาตรา 246 ตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เนื่องจากบริษัทฯ มีการไดมาซึ่งหลักทรัพยของบริษัทฯ จด

ทะเบียนในสัดสวนที่กาวขามรอยละ 5.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัทจดทะเบียน ซ่ึงไดแก AS โดยจะตองรายงานการ

ไดมาซึ่งหุนสามัญและหลักทรัพยแปลงสภาพ เชน ใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากเปนหลักทรัพยมีผลตอการเปลี่ยนแปลง

อำนาจควบคุมได ทั้งนี้ ผูไดมาหรือจำหนายหลักทรัพยมีหนาที่ตองยื่นแบบ 246-2 ทุกคร้ังท่ีกลุมแตะหรือผานจุดรอยละ 5.00 

ของสิทธอิอกเสียงของกิจการ ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ มีการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของ AS ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AS-

W2 จำนวนไมเกิน 33,837,554 หนวย บริษัทฯ จะมีสัดสวนการถอืหุนใน AS ขามรอยละ 20.00 บริษัทฯ จะตองรายงานการ

ไดมาซ่ึงหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบยีนอีกครั้งหนึ่ง  

กลุมนายปราโมทย สุดจิตพร และ  

น.ส. เสาวลักษณ จิตสัมฤทธ์ิ 
ผูถือหุนรายยอยอื่น 

15.70% 

 

27.49% 48.39% 

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร 

จำกัด 

5.98% 

กองทุนเปดบัวหลวง 

2.44% 

กลุมนายปราโมทย สุดจิตพร และ  

น.ส. เสาวลักษณ จิตสัมฤทธ์ิ 
ผูถือหุนรายยอยอ่ืน 

20.97% 

 

25.23%1/ 46.08% 

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร 

จำกัด 

5.48% 

กองทุนเปดบัวหลวง 

2.24% 

กลุมนายปราโมทย สุดจิตพร และ  

น.ส. เสาวลักษณ จิตสัมฤทธ์ิ 
ผูถือหุนรายยอยอ่ืน 

21.36% 

 

25.64%1/ 44.84% 

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร 

จำกัด 

5.88% 

กองทุนเปดบัวหลวง 

2.28% 
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 ลักษณะของสินทรัพยท่ีไดมา 

ชื่อบริษัท บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จำกดั (มหาชน) (“AS”) 

ที่ตั้งสำนกังานใหญ เลขที่ 51 อาคารเมเจอร ทาวเวอร พระราม 9 - รามคำแหง ชั้นที ่18 หองเลขที ่3 - 8 ถนนพระราม 9 

แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร  

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจเปนผู  ใหบริการดานความบันเทิงออนไลน (Online Entertainment Service) ใน

ภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต โดยเปนผูนำในการใหบริการเกมออนไลน (Game Online Operator) 

อันดับหนึ่งในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร และอันดับสองในประเทศมาเลเซีย และประเทศ

เวียดนาม ปจจุบัน AS ใหบริการเกมออนไลนรวม 33 เกม ในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร ประเทศ

มาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส ประเทศเวียดนาม และประเทศอนิโดนีเซีย 

เลขทะเบียน 0107550000050 

วันจดทะเบยีนบริษัท 17 พฤษภาคม 2550 

ทุนจดทะเบียน 256,503,736.50 บาท แบงเปนหุนสามัญจดทะเบยีนทั้งหมดจำนวน 469,642,121 หุน 

ทุนชำระแลว 234,821,060.50 บาท แบงเปนหุนสามัญชำระแลวทั้งหมดจำนวน 469,642,121 หุน 

กรรมการ 

 

ชื่อ-สกุล ตำแหนง 

นายปราโมทย สุดจิตพร ประธานกรรมการ 

นางสาวกติติพงศ พฤกษอรุณ กรรมการผูจัดการม, กรรมการ 

นายเฉลิมพงษ จิตตขนัติวงศ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นางมลฤดี สุขพันธรัชต กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

พตอ. ญาณพล ยั่งยืน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

 

บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จำกัด (“AS”) กอตั้งเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2544 ดวยทุนจดทะเบียน 5.00 ลานบาท และ

ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2550 ดวยทุนจดทะเบียน 316.00 ลานบาท มี

วัตถุประสงคเพื ่อประกอบธุรกิจจัดจำหนายเกมพีซี (Personal computer: PC) โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจเปนผู

ใหบริการดานความบันเทิงออนไลน (Online Entertainment Service) ที่เกี ่ยวกับเกมออนไลน (Online Game) หรือเกม

คอมพิวเตอรที่ใชเลนบนระบบเครอืขายอนิเทอรเน็ต ซ่ึงผูเลนสามารถแขงขันและสนทนากับบุคคลอ่ืนที่อยูในเกมไดทันที ผาน

ระบบเซิรฟเวอรซึ่งทำหนาที่เก็บโปรแกรมเกมหลักและขอมูลสวนใหญของผูเลนเกม  

 ความสมเหตุสมผลของการเขาทำรายการ 

บริษัทฯ มีความประสงคจะเขาลงทุนใน AS ซึ่งเปนผูใหบริการดานความบันเทิงออนไลน (Online Entertainment Service) 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเปนผูนำในการใหบริการเกมออนไลน (Game Online Operator) อันดับหนึ่งใน

ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร และอันดับสองในประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ปจจุบัน AS ใหบริการเกม

ออนไลนรวม 33 เกม ในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส ประเทศเวียดนาม และประเทศ

อินโดนีเซีย โดยใหบริการในลักษณะที่ผูเลนเกมเลนไดโดยไมมีคาใชจาย (Free to Play) และมีการขายสิ่งของตาง ๆ ภายใน

เกม ซึ่งเปน Platform ที่ทำใหเกิดการซื้อขายขนาดเล็ก (Micro-transaction) และลูกคาที่มีการซื้อซ้ำ (Repeat Customer) 

จำนวนมาก ซึ่งทำใหเกิดการใชบริการชำระเงิน และสรางฐานขอมูลของลูกคาเปนจำนวนมาก ซึ่งจะเปดโอกาสใหบริษัทฯ 

สามารถขยายระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัทฯ จากการเขาถึงฐานลูกคาที่ใหญขึ้น และสามารถนำเสนอสินคาและบริการได

หลากหลายมากขึ้น ดังนั้น เมื่อรวมระบบนิเวศทางธุรกิจของทั้งสองบริษัทเขาดวยกัน จะเพิ่มโอกาสในการเติบโตของรายได 

และกระแสเงินสดของทั้งสองบริษัท อีกทั้งเพิ่มโอกาสในการสรางผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย ผลกำไร และ

กระแสเงินสดใหแกบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ไดอยางตอเนื่องในระยะยาว  
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โดยการเขาลงทุนใน AS บริษัทฯ จะลงทุนในหุนสามัญจำนวนไมเกิน 73,720,904 หุน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญ AS-W2 จำนวนไมเกิน 33,837,554 หนวย จากนายปราโมทย สุดจิตพร และนางสาวเสาวลักษณ จิตสัมฤทธ์ิ ซึ่งเปนผู

ถือหุนเดิมของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อรวมหุนจากการใชสิทธิในใบสำคัญแสดงสทิธิทั้งหมดของ AS แลว จะทำใหบริษัทฯ มีสัดสวน

การถือหุนใน AS รวมท้ังส้ินคิดเปนรอยละ 20.97 ของจำนวนหุนทั้งหมดใน AS ภายหลังการใชสิทธิทั้งหมด ดังนั้น การไดมาซึ่ง

ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามญัของ AS จะทำใหบริษทัฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงคในการถือครองตามสัดสวนที่คาดหวัง ซ่ึง

จะทำใหบริษัทฯ ไดมาซึ่งอิทธิพลอยางมีสาระสำคัญในกิจการของ AS โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอชื่อผูแทนเพ่ือรับการ

พิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการใน AS เมื่อหรือภายหลังจากที่ธุรกรรมดังกลาวเสร็จสมบูรณ หากบริษัทฯ เขาซื้อหุนสามัญหรือ

ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจากกระดานหลักอาจทำใหบริษัทฯ ไมไดจำนวนหุนสามัญในสัดสวนที่คาดหวัง และบริษัทฯ 

อาจตองใชระยะเวลายาวนานในการรวบรวม อีกทั้งยังเปนการทำใหเกิดความผันผวนแกราคาหุนสามัญและราคาใบสำคัญ

แสดงสิทธิซื้อหุนสามัญในกระดานหลักได นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ ใชสิทธิตามใบสำคญัแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ เงินสดจากการ

ใชสิทธิจะเปนเงินสดที่ AS จะไดรับโดยตรง ซึ่ง AS สามารถนำไปเปนเงินทุนตอยอดในการดำเนินธุรกิจ และสรางผลตอบแทน

ใหกับผูถือหุนตอไปในอนาคต 

ทั้งนี้ การเสนอชื่อตัวแทนของบริษัทฯ เขาไปดำรงตำแหนงคณะกรรมการใน AS จะทำใหบริษัทฯ มสีวนรวมในการตัดสินใจการ

กำหนดทิศทางของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ ไมไดควบคุมเสียงสวนใหญในคณะกรรมการบริษัท ก็จะไมสามารถ

ควบคุมมติหรือกำหนดทิศทางของ AS ได 

ทั้งนี้ การเขาทำรายการดังกลาวบริษัทฯ จะชำระมูลคาส่ิงตอบแทนท้ังหมดเปนเงินสดใหแกผูขาย ทั้งนี ้ภายหลังจากท่ีเง่ือนไข

บังคับกอนทั้งหมดภายใตสัญญาซ้ือขายหุนเสร็จสมบรูณ หรือไดรับการผอนผันหรือสละสทิธิโดยคูสญัญาฝายท่ีเกี่ยวของ และได

มีการดำเนินการตาง ๆ เพื่อใหธุรกรรมเสร็จสมบูรณตามที่ไดระบุไวในสัญญาดังกลาวแลว โดยแหลงเงินทุนที่ใชในการเขาทำ

ธุรกรรมจะมาจากกระแสเงินสดจากการออกหุนกูในวงเงินเสนอขาย 1,000.00 ลานบาท รวมไปถึงการขอกูยืมจากสถาบัน

การเงินอื่น ๆ และ กระแสเงินภายในของกลุมบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ไดรับการอนุมัติจากที่ประชมุผูถือหุนผูถือหุนวิสามัญครั้งท่ี  

1/2565 ใหสามารถออกหุนสามัญแบบ General Mandate  จำนวน  80,000,000  หุน  สำหรับการระดมทุนเพื่อใชในการ

ลงทุนเพิ่มเติม ซ่ึงในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 15/2565 ไดมีมติอนมุติัการออกและจัดสรร

หุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 1 โดยการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท

ฯ ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไดแก นางสาวเสาวลักษณ จิตสมัฤทธ์ิ (ผูถือหุนเดิมของ AS) ในจำนวนไมเกิน 

26,121,350 หุน ที่ราคาเสนอขายหุนละ 20.00 บาท คิดเปนมูลคารวม 522.43 ลานบาท โดยการเสนอขายดังกลาวเปนไป

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2565 โดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนไดพิจารณาอนุมัติมอบหมายใหคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาคุณสมบัติของผูไดรับจัดสรร และพิจารณาราคาเสนอขาย โดยราคาเสนอขายดังกลาวเปนราคาไมต่ำกวารอยละ 

90.00 ของราคาถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักของหุนสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 15 วันทำการซึ่งมีจำนวนเทากับ 

17.50 บาทตอหุน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการเสนอขายในราคาดังกลาวเปนราคาท่ีเหมาะสมเนื่องจาก

เปนการขายในราคาท่ีสูงกวาราคาถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักของหุนสามัญ และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลววาเปนประโยชน

สูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ เนื่องจากนางสาวเสาวลักษณ จิตสัมฤทธ์ิ (ผูถือหุนเดิมของ AS) มีคุณสมบัติเปนไป

ตามหลักเกณฑของผูไดรับจัดสรร อีกทั้ง ยังเปนกลุมผูถอืหุนของ AS โดยที่การเปนพันธมิตรกับ AS จะเปนประโยชนกับระบบ

นิเวศของบริษัทฯ และเปนประโยชนตอขยายผลิตภัณฑและการบริการ รวมถึงการขยายฐานลกูคาในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต อยางไรก็ดี การเสนอขายหุนสามัญของบริษัทใหกลุมผูถือหุนเดิมของ AS นั้น เปนการเสนอขายหุนใหนักลงทุนประเภท

บุคคลธรรมดา ซึ่งจะแตกตางจากการทำธุรกรรมแลกหุนในอดีตที่ผานมาของบริษัท ดังน้ัน การเขาทำรายการเสนอขายหุนโดย

ใชราคาถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักจึงมีความเหมาะสม 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา การเขาลงทุนในหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของ AS เปนการเขา

ทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเปนไปเพ่ือประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนทั้งหมดของบรษิัทฯ ในระยะยาว 

 ขอดีของการเขาทำรายการ 

1) บริษัทฯ จะไดรับประโยชนจากประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และฐานลูกคาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตของ AS ซึ่ง

จะสนับสนุนการขยายธุรกจิการชำระเงนิ (Payment) ของบริษัทฯ  

เนื่องจาก AS เปนผูใหบริการเกมออนไลน (Game Online Operator) ในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศฟลิปปนส ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย โดย AS มีรายไดจากการใหบริการเกมออนไลนทั้งบน

แพลตฟอรมพีซีหรือคอมพิวเตอร และแพลตฟอรมโทรศัพทมือถอื ซึ่งผูเลนสามารถเติมเงินเขาเกมผานชองทางตาง ๆ อาทิ 

@Cash ระบบชำระเงินออนไลน (E-Payment) ระบบกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (E-Wallet System) เปนตน ดังนั้น การ

เปนพันธมิตรธุรกิจกับ AS จะเปดโอกาสใหบริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจการชำระเงิน โดยการรวมเปนชองทางการจัด

จำหนายและเปนแพลตฟอรมการชำระเงินใหกับลูกคาของ AS ซึ่งจะเปนการขยายฐานลูกคาจากในประเทศไทยออกสู

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หากบริษัทฯ สามารถผนวกชองทางการชำระเงินของ AS เขากับการบริการของบริษัทฯ 

ได จะทำใหบริษัทฯ ไดประโยชนจากการเขาถึงฐานลูกคาที ่ใหญขึ ้น และจะสามารถนำเสนอสินคาและบริการได

หลากหลายมากข้ึน 

2) การลงทุนใน AS เปนการลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ม ีโอกาสเติบโตในอนาคต และเทาทันยุคสมัยที ่มีการ

เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีและดิจิทัล 

ตลาดเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใตถูกประมาณการวาจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปเทากับรอยละ 8.50 ตอป 

ตลอดระยะเวลาระหวางป 2565 – 2570 โดยปจจัยที่สนับสนนุการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมในภูมิภาคนี้นอกเหนือจาก

การระบาดของโควิด-19 ไดแก การเติบโตของการลงทุนในสาธารณูปโภคดานอินเตอรเน็ต เชน การลงทุนในเทคโนโลยี

ประเภท 5G ในป 2020 ในภูมิภาค และการลงทุนในอินเตอรเน็ตไรสาย (Wireless Network) ซึ่งการลงทุนดังกลาวทำให

อัตราการเขาถึงอินเตอรเน็ต (Internet Penetration Rate) ของประชากรเพิ่มมากขึ้น และเมื่อรวมกับตนทุนคาสมารท

โฟนที่ถูกลง ประชากรจึงสามารถเขาถึงตลาดเกมออนไลนมากขึ้น อีกหนึ่งปจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม

เกมในภูมิภาคนี้ คือ ความนิยมในการแขงขันกีฬาที่หลากหลายมากขึ้น เชน การเกิดขึ้นของกีฬาประเภท eSports ซ่ึง

ไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน ทั้งนี้ ธุรกิจเกมออนไลนจะสรางเม็ดเงินมหาศาลจากการซื้อของภายในแอพพลิเคชั่น 

การจายซ้ือเพื่อดาวโหลดซอฟตแวรการติดตามเปนสมาชิก (Subscription) หรือแมแตการขายโฆษณาที่เก่ียวของ เปนตน 

โดยในป 2021 ตลาดเกมมือถือออนไลนมีผูใชงานถึง 250 ลานคน และอินโดนีเซียเปนตลาดที่มีผูเลนมากที่สุด ทั้งนี้ AS 

ถือเปนผูใหบริการรายใหญในตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังนัน้ การที่บริษัทฯ ลงทุนในกิจการของ AS ซึ่งถือ

เปนผูใหบริการเกมออนไลนรายใหญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเปนบริษัทที่มีประสบการณและความ

เชี่ยวชาญเก่ียวกับเกมอันดับตน ๆ ของประเทศไทย จึงเปนการลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต 

และเทาทันยุคสมัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีและดิจทิัล 

3) เพิ่มโอกาสในการสรางผลตอบแทน ผลกำไร และกระแสเงินสดใหแกบริษัทฯ และผูถอืหุนของบริษัทฯ ไดในระยะยาว 

อัตราสวนทางการเงินดานผลการดำเนินงานของ AS พบวา ตลอดระยะเวลายอนหลงั 3 ป และครึ่งปลาสุด การดำเนินงาน

ของ AS มีผลประกอบการที่ดี โดยมีกำไรอยางตอเนื่อง เห็นไดจากอัตรากำไรขั้นตนและอัตรากำไรสุทธิ แมวาในป 2562 

อัตรากำไรสุทธิของ AS จะลดลงเทากับรอยละ 0.57 ซ่ึงต่ำกวาอัตรากำไรสุทธิเฉล่ีย โดยมีสาเหตุมาจากผลขาดทุนจากการ
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แพคดีความ หากแตรายการดังกลาวเปนรายท่ีไมไดเกิดขึ้นเปนปกต ินอกจากน้ี เมื่อพิจารณาอัตราสวนสภาพคลองของ AS 

พบวา AS สามารถรักษาระดับสัดสวนสภาพคลองไดมากกวาหนึ่งเทา และสามารถรักษาอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือ

หุนไดไมเกินหนึ่งเทาซึ่งแสดงใหเห็นถึงโครงสรางเงินทุนที่แข็งแกรง ดังนั้น การไดมาซึง่หุนสามัญใน AS จะชวยใหผลการ

ดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ แข็งแกรงมากขึ้น อีกทั้ง ยังเปนการเพิ่มโอกาสในการสรางผลตอบแทน ผล

กำไร และกระแสเงินสดใหแกบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ไดในระยะยาว 

4) เปนการตอยอดธุรกิจการตลาดและสื่อดิจิทัลภายใตระบบนิเวศของบริษัทฯ โดยใชกลยุทธและการตลาดในรูปแบบเกม 

(Gamification Marketing) และการทำตลาดในรูปแบบระบบจัดการลูกคาสัมพันธหรือการทำโปรแกรมความภักดี 

(Royalty Program)  

การที่บรษิัทฯ ไดเปนพันธมติรทางธุรกิจกับ AS นั้นจะเปนการตอยอดธุรกิจการตลาดและส่ือดิจิทัลของบริษัทในกลุม โดย

การนำจุดแข็งของ AS ซึ่งไดแกประสบการณและความเชี่ยวชาญในการใหบริการเกมออนไลนรูปแบบตาง ๆ มาประยุกต

เขากับกลยุทธทางการตลาดในรูปแบบเกม (Gamification Marketing) ซึ่งเปนการประยุกตหลักการเกมในการสรางกล

ยุทธทางการตลาดที่สามารถมอบประสบการณใหม ๆ ใหกับลูกคา นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสามารถตอยอดธุรกิจเกม

ออนไลนเขากับธุรกิจระบบจัดการลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management) หรือการทำโปรแกรมความ

ภักดี (Royalty Program) รวมกับธุรกิจในกลุมบริษัท โดยอาจเปนการผนวกฐานลูกคาและการใหบริการของ AS เขากับ

ฐานลูกคาและผลติภัณฑของกลุมบริษัทเพื่อตอยอดดานระบบการบริหารฐานลูกคาและความสัมพันธ 

ดังนั้น การผนวกความเชี่ยวชาญ และประสบการณของบริษัทในกลุมดานการตลาดและสื่อดิจิทัล เขากับ AS ซึ่งเปนผูมี

ประสบการณและความเช่ียวชาญในดานเกม จะทำใหเกิดผลิตภัณฑและบริการรูปแบบใหม ๆ ภายใตกลุมบริษัท 

 ขอเสียของการเขาทำรายการ 

1) บริษัทฯ ไมมีอำนาจในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของ AS เนื่องจากการลงทุนในหุนสามัญไมทำใหบริษัทฯ ไดมาซ่ึง

อำนาจควบคุม  

จากการเขาลงทุนในหุนสามัญของ AS รวมถึงการเขาทำรายการดังกลาวในกรณีที่มีการใชสิทธิแปลงสภาพ AS-W2 บริษัทฯ 

จะมีสัดสวนการถือหุนใน AS คิดเปนรอยละ 20.97 ของหุนสามัญทั้งหมดใน AS ภายหลังการใชสิทธิตามใบแสดงสิทธิ

ทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ จะไมมีอำนาจในการควบคุมทางออมโดยการสามารถคัดคานมติสำคัญหรือมติพิเศษ (Veto Right) ที่

ตองใชเสียงมากกวาสามในสี่ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอชื่อผูแทนเพื่อรับการพิจารณา

แตงตั้งเปนกรรมการใน AS เมื่อหรือภายหลังจากที่ธุรกรรมดังกลาวเสร็จสมบูรณ รวมถึงการตอรองเพ่ือใหไดมาซ่ึงอำนาจใน

การมีสวนรวมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของ AS และอำนาจในการรวมบริหารจัดการ AS 

รวมถึงการตัดสินใจในการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการต้ังแตกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไมวาทางตรงหรือทางออมและ

บุคลากรระดับบริหาร อีกทั้ง อาจสงตัวแทนของบริษัทฯ รวมเปนกรรมการผูมีอำนาจลงนาม อยางไรก็ตาม หากบริษทัฯ ไม

สามารถสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการไดตามที่คาดหวัง บริษัทฯ จะไมมีอำนาจในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของ 

AS เนื่องจากการลงทุนในหุนสามัญไมทำใหบริษัทฯ ไดมาซ่ึงอำนาจควบคมุ 

2) ราคาซื้อขายหุนสามัญของ AS และใบสำคัญแสดงสิทธิของ AS-W2 ในตลาดหลักทรัพยฯ มีราคาต่ำกวาราคาเขาทำรายการ  

สำหรับราคาหุนตามราคาตลาดยอนหลัง 7 – 30 วันทำการจากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 พบวา ราคาตลาดของหุนสามัญ

ของ AS อยูระหวาง 14.39 – 15.04 บาทตอหุน เมื่อเทยีบกับราคาเขาทำรายการที่หุนละ 17.00 บาท พบวาราคาเขาทำ

รายการสูงกวาราคาหุนตามราคาตลาดยอนหลัง 7 – 30 วันทำการจากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ เนื่องจากการซื้อหุน



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย      บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจำกัด (มหาชน) 
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ในกระดานหลักจะสามารถทำไดยาก และบริษัทฯ ตองการหุนจำนวนไมเกิน 73,720,904 หุน ซ่ึงเปนปริมาณที่สูง และอาจ

สงผลใหเกิดความผันผวนตอราคาหุนในตลาด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดตอรองกับกลุมผูถือหุนเดิมของ AS เพื่อใหไดมาซึ่งใน

สัดสวนและปริมาณตองการ และในราคาที่ยอมรับไดทั้งสองฝาย นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณามูลคา

ยุติธรรมของหุนสามัญของ AS โดยใชวิธีมูลคาปจจุบันกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow – DCF) พบวามูลคา

ยุติธรรมของหุน AS ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระอยูในชวง 17.58 – 19.70 บาทตอหุน ดังนั้น เมื่อเทยีบกับราคา

เขาทำรายการที ่หุ นละ 17.00 บาท บริษัทฯ จึงไดหุนสามัญ AS มาในราคาที่สมเหตุสมผล อยางไรก็ตาม ราคาตลาด

ยอนหลงั 7 วันทำการจากวนัที่ 30 สิงหาคม 2565 พบวาราคาตลาดของหุนสามัญ AS อยูระหวาง 16.50 – 18.80 บาทตอ

หุน ซึ่งราคาเขาทำรายการอยูในชวงมูลคาตลาดดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการซื้อหุนในกระดานหลักจะสามารถทำไดยาก 

และบริษัทฯ ตองการหุนจำนวนไมเกิน 73,720,904 หุน ซ่ึงเปนปริมาณที่สูง และอาจสงผลใหเกิดความผันผวนตอราคาหุน

ในตลาด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดตอรองกับกลุมผูถือหุนเดิมของ AS เพื่อใหไดมาซ่ึงในสัดสวนและปริมาณตองการ และในราคา

ที่ยอมรับไดทั้งสองฝาย นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณามูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AS โดยใชวิธี

มูลคาปจจุบันกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow – DCF) พบวามูลคายุติธรรมของหุน AS ประเมินโดยที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระอยูในชวง 17.58 – 19.70 บาทตอหุน ดังนั้น เมื่อเทียบกับราคาเขาทำรายการที่หุนละ 17.00 บาท บริษัท

ฯ จงึไดหุนสามัญ AS มาในราคาที่สมเหตุสมผล 

ในสวนของการไดมาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AS-W2 ซึ่งมีราคาตลาดยอนหลัง 7 – 60 วันทำการจากวันที่ 11 

สิงหาคม 2565 พบวา ราคาตลาดของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AS-W2 อยูระหวาง 10.71 – 11.55 บาทตอหนวย 

เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเขาทำรายการที่ 13.50 บาทตอหนวย พบวาราคาเขาทำรายการสงูกวาราคาใบสำคญัแสดงสิทธซ้ืิอ

หุนสามัญ AS-W2 ตามราคาตลาดยอนหลัง 7 – 60 วันทำการจากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระไดพิจารณามูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AS-W2 โดยใชวิธีตามทฤษฎี Black-Scholes 

พบวา ชวงราคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุน AS-W2 นั้น อยูในชวง 13.35 – 13.35  บาทตอหนวย ซึ่งเมื่อ

เปรียบเทียบกับราคาเขาทำรายการท่ี 13.50 บาท จะเห็นไดวาบริษัทฯ ไดใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AS-W2 ในราคา

ที่สูงกวาราคายุติธรรม อยางไรก็ดี ราคาตลาดยอนหลัง 7 วันทำการจากวันที่ 30 สิงหาคม 2565 พบวาราคาตลาดของ

ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AS-W2 อยูระหวาง 11.60 – 14.70 บาทตอหุน ซึ่งราคาเขาทำรายการอยูในชวงมูลคา

ตลาดดังกลาว เพื่อใหไดหุนสามัญของ AS ในสัดสวนที่ตองการคือมากกวารอยละ 20.00 ซึ่งจะทำใหบริษัทฯ มีอิทธิพล

อยางมีนัยสำคัญใน AS บริษัทฯ จึงตองเขาซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุน AS-W2 จากกลุมผูถือหุนเดิม อีกทั้ง เนื่องปริมาณ

การซ้ือใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญ AS-W2 ในชวงระยะเวลา 60 วันยอนหลังจากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นั้นมีปริมาณ

การซ้ือขายในตลาดตอวันเฉลี่ยเทากับ 23,322 หนวย หากบริษัทฯ ตองการซ้ือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AS-W2 ใน

จำนวนไมเกิน 33,837,554 หนวยนั้น บริษัทฯ อาจตองใชระยะเวลานานในการรวบรวม และการซื้อในปริมาณมากนั้นจะ

สงผลใหเกิดความผันผวนตอราคาตลาดของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุน AS-W2 ที่ซ้ือขายในกระดานหลักได  

3) บริษัทฯ จะมีภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการเขาทำธุรกรรม 

ในการเขาทำธุรกรรมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะจายชำระเปนเงินสดจำนวน 1,828.49 ลานบาท โดยมีแหลงเงินทุนจากกระแส

เงินสดภายในจากการออกหุนกูที่ในวงเงิน 1,000.00 ลานบาท รวมไปถึงการขอกูยืมจากสถาบันการเงิน และกระแสเงินสด

ภายในบริษัทฯ มาใชในการเขาทำธุรกรรมดังกลาว ซึ่งบริษัทฯ ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนผูถือหุนวิสามญัครั้งที่  

1/2565 ใหสามารถออกหุนสามัญแบบ General Mandate  จำนวน  80,000,000  หุน ดงันั้น หากบริษัทฯ ใชเงินที่ไดรับ

จากการออกหุนกู และ/หรือเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน จะมีภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรม โดยที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระไดพิจารณาตนทุนทางการเงนิของหุนกูของบริษัทฯ ซึ่งเทากับรอยละ 6.25 ตอป อางอิงจากอตัราดอกเบี้ย
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หุนกูในงบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.82 สำหรับตนทุนทาง

การเงินสำหรับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ ดังนั้น หากบริษัทฯ ใชเงินจากการออกหุนกูจำนวน 1,000.00 กระแส

เงินสดภายในจากการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ประมาณ 522.43 ลานบาท และสวนท่ีเหลอืจากวงเงินกูยืมสถาบัน

การเงินประมาณ 306.07 ลานบาท ลานบาท บริษัทฯ จะมีตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นปละ 68.08 ลานบาท ทั้งนี้ เมื่อ

เปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินที่เกี่ยวของกับความสามารถในการชำระหนี้จะเห็นไดวาอัตราสวนความสามารถในการ

ชำระดอกเบี้ย และความสามารถในการชำระภาระผูกพันของบริษัทฯ ลดลง ในขณะเดียวกันอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระ

ดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 

(IBD/EBITDA) และอัตราหนี้สินทีม่ีภาระดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุน (D/E) เพิ่มสูงขึ้น โดยอัตราความสามารถในการชำระ

ภาระผูกพันมีคาต่ำกวา 1.00 ซึ่งอาจทำใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงทีจ่ะผิดเงื่อนไขการดำรงอัตราสวนทางการเงินกับสถาบัน

การเงิน อยางไรก็ดี บริษัทฯ อาจพิจารณาตออายุหุนกู (Roll-over) เพื่อขยายการครบกำหนดของหุนกูและเพื่อรักษา

ความสามารถในการชำระภาระผูกพนัของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน ณ 

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในงบการเงินรวมเทากบั  2,897.92 ลานบาท ซ่ึงประกอบดวย เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยืมระยะ

สั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาว และหุนกู ซึ่งบริษัทฯ มีอัตราสวนทางการเงินที่ตองดำรง คือ 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนไมต่ำกวา 1.5 เทา และอัตราสวนความสามารถในการชำระภาระผูกพันไมต่ำกวา 1.20 

เทา ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทฯ มิไดมีการผิดเงื่อนไขแตอยางใด แมวาอัตราสวนความสามารถในการชำระหนี้ในงบการเงินรวม

หลังเขาทำรายการอาจเทากับ 0.72 เทา เนื่องจากการพิจารณาอัตราสวนความสามารถในการชำระหนี้ของสถาบันการเงิน

นั้นจะพิจารณาจากเงินกูยืมและภาระผูกพันของบริษัท สบายเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยไมรวมกับหนี้สินของบริษัท

ยอยและหนี้สินที่ใหกูยืมระหวางบริษัทที่เกี่ยวของกัน ดังนั้น จากการพิจารณาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวา

บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการรักษาเงื่อนไขตามสัญญาเงินกูและยังสามารถดำรงอัตราสวนทางการเงินตามเงื่อนไข

สัญญาเงินกูเดิมได ซึ่ง ณ วันที ่30 มถิุนายน 2565 อตัราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการ โดยหักสวนของเงินกูยืมระหวางบริษัทที่เกี่ยวของกันออก) มีคาเทากับ 0.44 เทา และอัตราสวนความสามารถใน

การชำระภาระผูกพันเทากบั 3.21 เทา ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไมสามารถรักษาอตัราสวนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน

ได บริษัทฯ อาจผิดเง่ือนไขการขอสินเชื่อกับเจาหนี้ ซึ่งอาจสงผลใหบริษัทฯ ตองจายคืนหนี้ทั้งหมดกอนกำหนด 

 ความเสี่ยงของการเขาทำรายการ 

1.7.1 ความเสี่ยงกอนเขาทำรายการ 

1) ความเสี่ยงท่ีเงื่อนไขบังคับกอนเขาทำรายการจะไมประสบความสำเร็จ หรืออาจเกิดความลาชา 

การเขาทำรายการมีเง่ือนไขบังคับสำคัญกอนเขาทำรายการ ไดแก 

(1) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเขาทำธุรกรรม AS 

(2) ผลการตรวจสอบสถานะของ AS เปนที่นาพอใจแกบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยูระหวางการตรวจสอบสถานะของ

บริษัทเปาหมายและคาดวาจะแลวเสรจ็ภายในเดือนตลุาคม 2565 

ดังนั้น หากบริษัทฯ ไมสามารถทำใหเงื ่อนไขบังคับกอนเขาทำรายการสำเร็จลุลวงได การทำรายการก็จะไมประสบ

ความสำเร็จ หรือเกิดความลาชา 

1.7.2 ความเสี่ยงหลังเขาทำรายการ 

1) ความเสี่ยงผลตอบแทนที่จะไดรบัจากการลงทุนในอนาคตไมเปนไปตามคาดหวัง เนื่องจากความเส่ียงทางธุรกจิของ AS 
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ในการประกอบธุรกิจในฐานะผูใหบริการเกมออนไลน AS มีความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ ดังนี้ 1) ความเสี่ยงจาก

การไมประสบความสำเร็จของเกมออนไลนที่ AS ไดลงทุนซ้ือลิขสิทธิ์และเปดใหบริการ ซึ่งมูลคาการลงทุนเริ่มตน 

(Initial Investment) มีจำนวนคอนขางสูง 2) ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูใหบริการอินเทอรเน็ตและการเชาศูนยขอมูล

อินเตอรเน็ต (Internet Data Center) เพื่อใชในการติดตั้งเครื่องแมขาย (Server) และเชาวงจรสื่อสารอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง (Bandwidth) จากผูใหบริการอินเทอรเน็ต 3) ความเสี่ยงจากการไมไดเปนเจาของลิขสิทธิ์และ/หรือเปน

ผูพัฒนาเกมออนไลนดวยตนเอง และ 4) ความเสี่ยงดานการละเมิดลิขสิทธิ์เกมออนไลน โดยผูประกอบการบางราย

ลักลอบนำเขาโปรแกรมออนไลนที่ AS ไดรับลิขสิทธิ์ เพื่อนำมาติดตั้งบนเครือขายแม (Server) และเปดใหบริการผาน

เครือขาย (Network) ของตนเองในอัตราคาบริการต่ำกวา ดังนั้น ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของ AS ดังกลาวอาจ

สงผลกระทบตอผลการดำเนินงานของ AS และทำใหผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนในอนาคตไมเปนไปตาม

คาดหวัง เชน เมื่ออัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนต่ำกวาที่บริษัทฯ คาดการณไว รวมถงึอาจสงผลใหอัตราการจายปนผล

ไมเปนไปตามคาดหวัง และจะทำใหระยะเวลาการคืนทุนจากการลงทุนดังกลาวนี้ขยายออกไปยาวนานกวาที่บริษทัฯ 

ประมาณการไว เปนตน 

อยางไรก็ตาม AS จะใหความสำคัญกับการคัดเลือกเกมที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับความตองการของตลาด และใช

ประสบการณในการคัดเลือกเกมอยางละเอียดรอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงจากการไมประสบความสำเร็จของเกม

ออนไลนที่ลงทุน สำหรับความเส่ียงในการพึ่งพิงผูใหบริการอินเทอรเน็ต AS เลือกใชผูใหบริการอินเตอรเน็ตรายใหญท่ี

มีคุณภาพ อีกทั้งในปจจบุัน AS มีทางเลือกในการใชบริการแบบคลาวดเพื่อเปนแผนสำรองเมื่อเกิดปญหา ในสวนของ

ความเสี่ยงดานลิขสิทธิ์และการตอสัญญานั้น AS ไดปฏิบัติตามสัญญาลิขสทิธ์ิอยางเครงครัดเพ่ือลดความเส่ียงในการถูก

ยกเลิกสัญญา และไดกำหนดให AS มีสิทธิตอสัญญาในราคาและเง่ือนไขเดิม เปนตน 

2) ความเสี่ยงจากการพึ่งพงิผูบรหิารในการดำเนินธุรกิจ 

เนื่องจากผูถือหุนรายใหญของ AS ไดแก นายปราโมทย สุดจิตพร ซึ่งถือหุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 34.38 ของจำนวน

หุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของ AS โดยการถือหุนในสัดสวนดังกลาวสงผลใหผูถอืหุนใหญเปนผูมีอำนาจในการบริหาร

จัดการและควบคุมคะแนนเสียงในมติสำคัญไดเกือบทั้งหมด นอกจากนี้ กลุมผูถือหุนรายใหญยังเปนหนึ่งในผูมีอำนาจ

ในการบริหารจัดการกลุม AS โดยมีตำแหนงเปนกรรมการจำนวน 1 คนจากทั้งหมด 5 คน ซึ่งเปนบุคคลที่มีความรู 

ความสามารถและประสบการณในธุรกิจซอฟตแวรเพื่อความบันเทิงในการดำเนินกิจการของ AS มาเปนระยะเวลา

ยาวนาน ดงันั้น การที่บรษิัทฯ เขาทำรายการในครั้งนี้ จะทำใหสัดสวนผูถอืหุนของนายปราโมทย สุดจิตพร ลดลงจาก

เดิม ซึ่งการลดอำนาจในการมีสวนไดเสยีในการบริหารจัดการดังกลาว อาจทำใหเกิดความเสี่ยงที่จะทำใหประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการของผูมีสวนไดเสียลดลงเชนเดียวกัน  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดพิจารณาเสนอชื่อผูแทนเพื่อรับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการใน AS เมื่อหรือภายหลังจากที่

ธุรกรรมดังกลาวเสร็จสมบูรณ รวมถึงการตอรองเพื่อใหไดมาซึ่งอำนาจในการมีสวนรวมตดัสินใจเกี่ยวกับนโยบายทาง

การเงินและการดำเนินงานของ AS และอำนาจในการรวมบริหารจัดการ AS รวมถึงการตัดสินใจในการแตงตั้งหรือ

ถอดถอนกรรมการต้ังแตก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไมวาทางตรงหรือทางออมและบุคลากรระดับบริหาร อีกทั้ง อาจ

สงตัวแทนของบริษัทฯ รวมเปนกรรมการผูมีอำนาจลงนาม เพื่อทำหนาที่ตรวจสอบการดำเนินงานของผูบริหารและ

ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนรายยอย 

3) ความเสี่ยงท่ีการประสานธุรกิจระหวางองคกร (Synergy) ไมเปนไปตามแผน 
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เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการดำเนินการขยายธุรกิจเพื่อครอบคลุมทั้งการสรางระบบนิเวศ (Ecosystem) รวมกับ

พันธมิตร หากการดำเนินขยายกิจการของบริษัทฯ หยุดชะงักหรือไมเปนไปตามแผน แผนดำเนินการของบริษัทฯ และ 

AS ซึ่งมีแผนในการขยายธุรกิจเพื่อสนับสนุนการดำเนินการแกกันและกัน เชน การใชจุดเชื่อมโยง (Touch Point) ของ

บริษัทฯ ในการเชื่อตอการเติมเงินแบบออฟไลนกับลูกคาของ AS หรือการพัฒนาเปนชองทางการชำระเงินระดับ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตของบริษัทฯ โดยใชประสบการณ ความเชี่ยวชาญและฐานลูกคาของ AS รวมทั้งการ

ประสานธุรกิจที่เก่ียวของกับการตลาดและส่ือดิจิทลัของบริษัทฯ เขากับธุรกิจเกมออนไลนของ AS เปนตน  

4) ความเสี่ยงจากการไมมีแหลงเงินทุนเพียงพอเพื่อเขาซื้อหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของ AS รวมถึง

การใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญของ AS เนื่องจากไมสามารถเบิกถอนสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

และ/หรือ ไมไดรับอนุมัติการออกหุนกู  

เนื่องจากการเขาทำรายการในคร้ังนี้ บริษัทฯ ตองใชเงินสดในการเขาซื้อหุนสามัญจำนวนไมเกิน 1,253.26 ลานบาท 

และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของ AS จำนวนรวมไมเกนิ 456.81 ลานบาท รวมถึงในกรณีที่บริษทัฯ จะใชสิทธิ

ซ้ือหุนสามัญตาม AS-W2 จำนวนไมเกิน 33,837,554 หนวย ในราคาใชสทิธิ 3.50 บาทตอหนวย คิดเปนจำนวนรวมไม

เกิน 118.43 ลานบาทลานบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดวาจะใชสทิธิคร้ังแรกในเดือนธันวาคม 2565 ดังนั้น เงินสดที่ตองใชเพ่ือ

เขาทำรายการครั้งนี้รวมท้ังสิ้นไมเกิน 1,828.49 ลานบาท โดยแหลงเงนิทุนที่ใชในการเขาทำธุรกรรมจะมาจากกระแส

เงินสดจากการออกหุนกูในวงเงินเสนอขาย 1,000.00 ลานบาท รวมไปถึงการขอกูยืมจากสถาบันการเงินอื่น ๆ และ 

กระแสเงินภายในของกลุมบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนผูถือหุนวิสามัญครั้งที่  1/2565 ให

สามารถออกหุนสามัญแบบ General Mandate  จำนวน  80,000,000  หุน  อนึ่ง การออกและเสนอขายหุนกูของ

บริษัทฯ นั้น จะตองเปนไปตามหลักเกณฑของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยฯ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนเปนไปตามความเหมาะสมกับความตองการใชเงินของบริษทัฯ และสภาวะตลาด 

อยางไรก็ดี หากบริษัทฯ ไมสามารถออกและเสนอขายหุนกู และไมมีเงินทุนเพยีงพอจากการมาใชสิทธิแปลงสภาพของ

ผูถือใบสำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษทัฯ บริษัทฯ จะใชแหลงเงินทุนจากวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินมาใช

ในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ AS  
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5) ความเสี่ยงจากการลดลงของมูลคาหุนสามัญ AS และ AS-W2  

หากการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของ AS ไมเปนไปตามคาดหวัง มูลคาของหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ

ซื้อหุนสามัญของ AS อาจไดรับผลกระทบ เชน การลงทุนใน AS อาจเกิดการดอยคาหรือเกิดขาดทนุจากการจำหนาย

หุนของ AS ในอนาคต และใบสำคัญแสดงสิทธิอาจไมมีมูลคา (Out-of-the-money) กลาวคือ ราคาหุนสามัญต่ำกวา

ตนทุนการไดมาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนและราคาใชสิทธิ ผลขาดทุนและกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุน

สามัญของ AS จะมีผลกระทบจากการเขาทำรายการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ AS ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระพบวา หากราคาหุนสามัญต่ำกวา 13.50 บาท แตไมต่ำกวา 3.50 บาท บริษัทฯ อาจพิจารณาเขาทำ

รายการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ AS อยางไรก็ดี บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนจากการเขาทำรายการสูงสุดไมเกิน 456.81 

ลานบาท (กลาวคือบริษัทฯ ตองจายเงินเพื่อใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหนวยละ 3.50 บาท เพื่อใหไดมาซึ ่งหุน

สามัญ AS ซึ่งมีมลูคาเทากับ 3.50 บาทตอหุน ดงันั้น ผลขาดทุนจะเทากบัราคาเขาทำรายการซ้ือใบแสดงสิทธิ AS-W2 

จำนวนหนวยละ 13.50 บาท) ในกรณีที่หุนสามัญของ AS มีมูลคาต่ำกวา 3.50 บาทตอหุน บริษัทฯ จะไมเขาทำ

รายการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ AS เนื่องจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะทำใหบริษัทฯ ขาดทุนมากกวาการไมใชสทิธิ

ซ้ือหุนสามัญของ AS 

 ความสมเหตุสมผลของราคาเขาทำรายการ 

สำหรับความสมเหตุสมผลดานราคาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินมูลคารายการการเขาซื้อหุนสามัญของ AS จำนวนไม

เกิน 73,720,904 หุน หรือคิดเปนรอยละ 15.70 ของจำนวนหุนท้ังหมดใน AS และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ AS 

ครั้งที่ 2 จำนวนไมเกิน 33,837,554 หนวย โดยพิจารณาจากวิธีการตาง ๆ เพื่อหาชวงมูลคายุติธรรมที่เหมาะสมสำหรับการเขา

ทำธุรกรรมดังกลาว ท้ังน้ี ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระมีความเห็นวา การประเมนิมูลคาปจจุบันของหุนสามัญของ AS ดวยวิธีมูลคา

ปจจุบันสุทธิกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) เปนวิธีการประเมินมูลคาที ่ม ีความเหมาะสม 

เนื่องจากสามารถสะทอนผลประกอบการในอนาคตภายใตแผนธุรกิจและสมมติฐานตาง ๆ ที่มีความสมเหตุสมผล โดยที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระไดทำการประเมินหุนสามัญของ AS พบวาอยูในชวงราคาหุนละ 17.58 – 19.70 บาท หรือคิดเปนมูลคา 

1,295.77 – 1,452.24 ลานบาท สำหรับหุนสามัญ AS จำนวนไมเกิน 73,720,904 หุน หรอืคิดเปนรอยละ 15.70 ของจำนวน

หุนทั้งหมดใน AS ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเขาทำรายการซื้อหุนสามัญของ AS ราคาหุนละ 17.00 บาท หรือคิดเปนมูลคา

รายการรวมเทากับ 1,253.25 ลานบาท ราคาเขาทำรายการดังกลาวมีความเหมาะสมเนื่องจากบริษัทฯ ไดมาในราคาที่ต่ำกวา

ชวงมูลคายุติธรรมขางตน ซึ่งบริษัทฯ อาจไดรับประโยชนจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาหุนสามัญ AS ในอนาคต ดังนั้น ราคาเขาทำ

รายการจึงเปนราคาที่สมเหตุสมผล  

สำหรับการเขาซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามญัของ AS ครั้งที่ 2 จำนวนไมเกิน 33,837,554 หนวย ท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระมีความเห็นวา การประเมินมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิที ่จะซื้อหุ นสามัญของ AS ครั้งที่ 2 โดยใชวิธีตามทฤษฎี Black-

Scholes พบวามูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิเทากับ 13.35 – 13.35 บาทตอหนวย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเขาทำ

รายการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเทากับ 13.50 บาทตอหนวย หรือคิดเปนมูลคารวมไมเกิน 456,806,979 บาท ราคาเขาทำ

รายการสูงกวาราคายุติธรรมตามทฤษฎี Black-Scholes อยางไรก็ตาม หากพิจารณาราคาตลาดยอนหลัง 7 วันทำการจากวันที่ 

30 สิงหาคม 2565 พบวาราคาตลาดของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AS-W2 อยูระหวาง 11.60 – 14.70 บาทตอหุน ซึ่ง

ราคาเขาทำรายการอยูในชวงมูลคาตลาดดังกลาว โดยการเพ่ิมขึ้นของราคาตลาดดังกลาวทำใหบริษทัฯ อาจไดประโยชนจากการ

เพ่ิมข้ึนของมูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกลาวในอนาคต อีกทั้ง บริษัทฯ จะใชสทิธิซื้อหุนสามัญตาม AS-W2 ในราคา

ใชสิทธิ 3.50 บาทตอหุน คิดเปนจำนวนเงินไมเกิน 118,431,439 บาท ดังนั้น เมื่อรวมกับราคาเขาทำรายการที่ 13.50 บาทตอ



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย      บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามัญในบริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

 

1-15 | หนา 

 

หนวย ตนทุนเขาทำรายการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของ AS ครั้งที่ 2 จะเทากับ 17.00 บาทตอหนวย ซึ่งเมื่อ

เปรียบเทยีบกับมูลคายุตธิรรมของหุนสามัญของ AS ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอสิระซึ่งเทากับ 17.58 – 19.70 บาทตอ

หุน ราคาเขาทำรายการต่ำกวาชวงมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AS  ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาราคา

เขาทำรายการการเขาซ้ือหุนสามัญของ AS จำนวนไมเกิน 73,720,904 หุน หรือคดิเปนรอยละ 15.70 ของจำนวนหุนทั้งหมดใน 

AS และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามญัของ AS ครั้งที่ 2 จำนวนไมเกิน 33,837,554 หนวย เปนราคาที่มีความสมเหตุสมผล 
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2. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

 วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ 

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติการเขาทำธุรกรรม AS 

บริษัทฯ คาดวาจะเขาทำสัญญาซ้ือขายหุน AS และ AS-W2 กบักลุมผูถือหุนเดมิของ AS ภายในเดือนตุลาคม 2565 และคาด

วาธุรกรรม AS จะเสร็จสมบูรณภายในเดือนธันวาคม 2565 หรือตามที่คูสัญญาที่เก่ียวของเห็นชอบรวมกัน ท้ังน้ี ภายหลังจาก

ที่เงื ่อนไขบังคับกอนทั้งหมดภายใตสัญญาซื้อขายหุนเสร็จสมบูรณ หรือไดรับการผอนผันหรือสละสิทธิโดยคูสัญญาฝายที่

เก่ียวของ และไดมีการดำเนินการตาง ๆ เพ่ือใหธรุกรรมเสร็จสมบูรณตามที่ไดระบุไวในสัญญาดังกลาวแลว  

 ภาพรวมของการเขาทำรายการ 

บริษัทฯ จะเขาลงทุนในหุนสามัญในบริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“AS”) จำนวนไมเกิน 73,720,904 หุน 

หรือคิดเปนรอยละ 15.70 ของจำนวนหุนท้ังหมดใน AS (“หุน AS”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามญัของ AS ครั้งที่ 2 

(“AS-W2”) จำนวนไมเกิน 33,837,554 หนวย จากนายปราโมทย สุดจิตพร และนางสาวเสาวลักษณ จิตสัมฤทธิ์ (รวมเรียกวา 

“กลุมผูถือหุนเดิมของ AS”) โดยหุนสามัญที่บริษัทฯ จะไดรับจากการเขาทำรายการนี้ในกรณีที่มีการใชสิทธิแปลงสภาพAS-

W2 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ AS ซึ่งจัดสรรใหแกคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ AS และ

บริษัทยอยของ AS (“AS-WB”) เต็มจำนวน (Fully Dilute1/) จะคิดเปนรอยละ 20.97 (ไดแก รอยละ 14.39 สำหรับหุน AS 

และรอยละ 6.61 สำหรับการใชสิทธิแปลงสภาพ AS-W2) ของจำนวนหุนทั้งหมดใน AS ภายหลังการใชสิทธิแปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกลาวเต็มจำนวน ทั ้งนี้ AS เปนผูใหบริการดานความบันเทิงออนไลน (Online Entertainment 

Service) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเปนผูนำในการใหบริการเกมออนไลน (Game Online Operator) อันดับ

หนึ่งในประเทศไทยและประเทศสงิคโปร และอันดับสองในประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ปจจุบัน AS ใหบริการเกม

ออนไลนรวม 33 เกม ในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส ประเทศเวียดนาม และประเทศ

อินโดนีเซีย โดยบริษัทฯ จะชำระคาตอบแทนจำนวนไมเกิน 1,710,062,347 บาท ใหแกกลุมผูถือหุนเดิมของ AS และ บริษัทฯ 

จะใชสิทธิซื้อหุนสามัญตาม AS-W2 ในราคาใชสิทธิ 3.50 บาทตอหุน คิดเปนจำนวนเงินไมเกิน 118,431,439 บาท  ดังนั้น 

มูลคาของรายการดังกลาวจึงมีจำนวนรวมท้ังสิ้นไมเกนิ 1,828,493,786 บาท (“ธุรกรรม AS”) 

โดยใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AS-W2 มีรายละเอียดสำคัญ ดังนี ้

ประเภทของใบสำคัญแสดงสทิธ ิ ใบแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 

(AS-W2) ที่จะจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถอืหุน (โดยไมคิดมูลคา) 

ชนิดของใบสำคัญแสดงสทิธ ิ ชนิดระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได 

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธ ิ 25 มกราคม 2564 

อายุของใบสำคัญแสดงสทิธ ิ 3 ป นับแตวันที่ออกใบสำคัญแสดงสทิธิ 

วันส้ินสุดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 24 มกราคม 2567 

อัตราการใชสิทธ ิ ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ AS ได 1 หุน (เวนแตกรณีมีการ

ปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของหุนสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ จากการ

คำนวณ (หากมี) ใหปดเศษน้ันท้ิง 

 
1/ AS ไมมีเครื่องมือทางการเงินหรอืภาระผูกพนัอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบไุว ที่สามารถแปลงเปนทนุไดและอาจจะสงผลกระทบตอการลดลงของอำนาจควบคุมของผูถือหุน (Dilution Effect)  

   ดังนั้น สัดสวนการถือหุนรอยละ 20.97 จึงเปนสัดสวนที่คำนวณจากผลกระทบตอสัดสวนที่มากท่ีสุดท่ีอาจเกิดข้ึน ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W2 มีหุนรองรับคงเหลือเทากับ 40,889,177  

   หุน และหุนรองรับสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-WB เทากับ 2,476,175 หุน 
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ระยะเวลาการใชสิทธ ิ กำหนดใหใชสิทธิไดทุก ๆ 6 เดือน คือ วันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญ

แสดงสิทธิ เริ ่มใชสิทธิครั้งแรกวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใชสิทธิ

หรือไมถูกใชสิทธิในวันกำหนดการใชสิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใชสิทธิในวันกำหนดการใชสิทธิ

ครั้งตอ ๆ ไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที ่ไมถูกใชสิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป โดย

ใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใชสิทธิคร้ังสุดทายไดในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธ ิมอีายุครบ 3 ป หากวัน

ดังกลาวไมตรงกับวันทำการของบริษัท ใหเลื่อนวันกำหนดการใชสิทธิเปนวันทำการกอนหนาวัน

กำหนดการใชสิทธิดงักลาว 

ราคาการใชสิทธ ิ 3.50 บาทตอหุน (เวนแตกรณีมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ1/)  

หมายเหตุ: 1/ ผูถือหุนสามารถศึกษาเง่ือนไขการปรบัสิทธิไดในขอกำหนดสิทธิ ซึ่งปรากฏบนเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอชื่อผูแทนเพื่อรับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการใน AS เมื่อหรือภายหลังจากที่ธุรกรรม

ดังกลาวเสร็จสมบูรณ 

อนึ่ง บริษัทฯ คาดวาการเขาทำธุรกรรมดังกลาวจะกอใหเกิดผลประโยชน ดังนี้ 

 เปนการสรางพันธมิตรกับกลุม AS ซึ ่งเปนผู นำในการใหบริการเกมออนไลนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ใหบริการเกมออนไลนทั้งบนระบบ PC และ Mobile Phone จำนวนกวา 33 เกม ในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร 

ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย มีเกมทั้งในรูปแบบ Massively 

Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG) ซึ่งเปนรูปแบบเกมออนไลนที่สามารถรองรับผูเลนเกมได

พรอมกันจำนวนมาก โดยผูเลนทุกคนสามารถมีปฏิสัมพันธกันในโลกของเกมไดพรอมกัน, FPS (First Person 

Shooting) ซึ่งเปนเกมแนวยิงตอสูกันโดยใชอาวุธปนเปนหลัก และ Casual Game ซึ่งเปนเกมออนไลนที่มีตัวละคร

นารักสดใส และเปนเกมที่เลนงายไมตองใชเวลานาน โดยใหบริการในลักษณะที่ผู เลนเกมเลนไดโดยไมมีคาใชจาย 

(Free to Play) และมีการขายสิ่งของตาง ๆ ภายในเกม ซึง่เปน Platform ที่ทำใหเกิดการซื้อขายขนาดเล็ก (Micro-

transaction) และลูกคาที่มีการซื้อซ้ำ (Repeat Customer) จำนวนมาก ซึ่งทำใหเกิดการใชบริการชำระเงิน และ

สรางฐานขอมูลของลูกคาเปนจำนวนมาก ซึ่งจะเปดโอกาสใหบริษัทฯ สามารถขยายระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัทฯ 

จากการเขาถึงฐานลูกคาที่ใหญขึ้น และสามารถนำเสนอสินคาและบริการไดหลากหลายมากข้ึน 

 การรวมระบบนิเวศทางธุรกิจของทั้งสองบริษัทเขาดวยกัน จะเพิ่มโอกาสในการเติบโตของรายได และกระแสเงินสด

ของทั้งสองบริษัท อีกทั้งเพิ่มโอกาสในการสรางผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย ผลกำไร และกระแสเงินสด

ใหแกบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ไดอยางตอเนื่องในระยะยาว ตัวอยางเชน การเชื่อมตอระบบการชำระเงิน 

(Payment) ใน SABUYVERSE ทำใหลกูคาไดรับความสะดวกสบาย มีชองทางอื่น ๆ ที่หลากหลาย สอดคลองกับความ

ตองการของลกูคา รวมทั้งมีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจรวมกันในอนาคต จากการที่ AS เปนผูใหบริการเกมออนไลน ซึ่ง

มีความเชี่ยวชาญและความเขาใจในการออกแบบ เกม กราฟฟก และ  Metaverse  ซึ่งจะเทคโนโลยีดังกลาวมาตอ

ยอดกับระบบนิเวศของกลุมบริษัท 

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 บริษทัฯ ไดทำบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding) กับนายปราโมทย สุดจิต

พร โดยมีการระบุขอมูลทรัพยสินที่จะซื้อขาย ราคาซื้อขาย เงื่อนไขการบังคับกอน ตามที่ไดระบุในขอมูลการเขาทำรายการที่

ปรากฎขางตน นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ไดตกลงวางมัดจำจำนวน 522.43 ลานบาทใหแกนายปราโมทย โดยมีการตกลงใหนำ

เงินมัดจำดังกลาวมาชำระเปนสวนหนึ่งของราคาซื้อขายหากการซื้อขายสินทรัพยเสร็จสมบรูณ หรือใหคืนเงินมัดจำดังกลาวแก

บริษัทฯ หากการลงนามซื้อขายหุนไมเกิดข้ึนภายในกำหนดเวลาหรือไมเสร็จสมบูรณ  
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 คูสัญญาและความสัมพันธที่เก่ียวของ 

ผูซื้อ บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจำกดั (“บริษทัฯ” หรือ “SABUY”) 

ผูขาย นายปราโมทย สุดจิตพร และนางสาวเสาวลักษณ จิตสัมฤทธิ ์(รวมเรียกวา “กลุมผูถอืหุนเดิมของ AS”) 

ความสัมพันธ ผูขาย รวมทัง้บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผูขาย ไมมีความสัมพันธใด ๆ กับบริษัทฯ และไมไดเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ 

บริษัทฯ ดังนั้น การเขาทำธุรกรรมดงักลาวจึงไมเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ขอมูลโครงสรางการถือหุนกอนเขาทำรายการ และหลังเขาทำรายการ ปรากฏดังนี ้

โครงสรางการถือหุนกอนเขาทำรายการ 

 
โครงสรางการถือหุนหลังเขาทำรายการ (กรณีกอนการใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามญัของ AS) 

 

  

กลุมนายปราโมทย สุดจิตพร และ  

น.ส. เสาวลักษณ จิตสัมฤทธิ์ 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกดั กองทุนเปดบัวหลวง ผูถือหุนรายยอยอื่น 

43.19% 5.98% 2.44% 48.39% 

กลุมนายปราโมทย สุดจิตพร และ  

น.ส. เสาวลักษณ จิตสัมฤทธ์ิ 
ผูถือหุนรายยอยอื่น 

15.70% 

 

27.49% 48.39% 

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร 

จำกัด 

5.98% 

กองทุนเปดบัวหลวง 

2.44% 
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โครงสรางการถือหุนหลังเขาทำรายการ (ภายหลังผูถือใบสำคัญแสดงสทิธิทั้งหมดใชสิทธิแปลงสภาพ AS-W2 และ AS-WB) 

 
หมายเหตุ: 1/ เปนสัดสวนการถอืหุนที่รวมการใชสิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธสิวนท่ีเหลือของกลุมนายปราโมทย สุดจิตพร และ   

น.ส. เสาวลกัษณ จิตสัมฤทธิ ์

โครงสรางการถือหุนหลังเขาทำรายการ (กรณีทีม่ีเพียงบริษัทฯ เทานั้น ที่ใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสทิธิซื้อหุนสามัญของ AS) 

 
ดังนั้น จากโครงสรางการถือหุนภายหลังการเขาทำรายการ จะเห็นไดวาเมื่อบริษทัฯ ไดมาซึ่งหุนสามัญของ AS จำนวนไมเกิน 

73,720,904 หุ น หรือคิดเปนรอยละ 15.70 ของจำนวนหุ นทั ้งหมดใน AS บริษัทฯ จะมีหนาที ่ตามมาตรา 246 ตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เนื่องจากบริษัทฯ มีการไดมาซึ่งหลักทรัพยของบริษัทฯ จด

ทะเบียนในสัดสวนที่กาวขามรอยละ 5.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทจดทะเบียน ซ่ึงไดแก AS โดยจะตองรายงานการ

ไดมาซึ่งหุนสามัญและหลักทรัพยแปลงสภาพ เชน ใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากเปนหลักทรัพยมีผลตอการเปลี่ยนแปลง

อำนาจควบคุมได ทั้งนี้ ผูไดมาหรือจำหนายหลักทรัพยมีหนาที่ตองยื่นแบบ 246-2 ทุกคร้ังท่ีกลุมแตะหรือผานจุดรอยละ 5.00 

ของสิทธอิอกเสียงของกิจการ ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ มีการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของ AS ตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AS-

W2 จำนวนไมเกิน 33,837,554 หนวย บริษัทฯ จะมีสัดสวนการถอืหุนใน AS ขามรอยละ 20.00 บริษัทฯ จะตองรายงานการ

ไดมาซ่ึงหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง 

 ประเภทและขนาดรายการ และการคำนวณขนาดรายการ 

รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏบิัตกิารของบริษทัจดทะเบียนในการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงสนิทรัพย พ.ศ. 2547 และ

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการไดมา

หรือจำหนายไปซึ่งทรพัยสิน (รวมทั้งที่แกไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย”) โดยขนาดรายการ

ของธุรกรรมแตละธุรกรรมซ่ึงคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ไดรับการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตสำหรบังวด

หกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งคำนวณขนาดรายการไดสูงสุดเทากับรอยละ 36.75 ตามเกณฑกำไรสุทธิจากการ

ดำเนินงาน โดยเมื่อนำขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในรอบระยะเวลา 6 เดือนยอนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการไดมา

กลุมนายปราโมทย สุดจิตพร และ  

น.ส. เสาวลักษณ จิตสัมฤทธ์ิ 
ผูถือหุนรายยอยอื่น 

20.97% 

 

25.23%1/ 46.08% 

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร 

จำกัด 

5.48% 

กองทุนเปดบัวหลวง 

2.24% 

กลุมนายปราโมทย สุดจิตพร และ  

น.ส. เสาวลักษณ จิตสัมฤทธ์ิ 
ผูถือหุนรายยอยอ่ืน 

21.36% 

 

25.64%1/ 44.84% 

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร 

จำกัด 

5.88% 

กองทุนเปดบัวหลวง 

2.28% 
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ซ่ึงสินทรัพยตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมจีำนวนเทากับรอยละ 82.47 ตามเกณฑกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 

ซ่ึงเปนเกณฑที่คำนวณขนาดรายการไดสูงสุด ในการน้ีเนื่องจากขนาดรายการมีมูลคามากกวารอยละ 50.00 ดังนั้น บรษิัทฯ จึง

มีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) 

ตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน และขออนมุัติการเขาทำรายการตอที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไม

ต่ำกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผูถือหุนที่

มีสวนไดเสีย พรอมแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นเก่ียวกับรายการดังกลาว และจัดสงความเห็นดังกลาวตอ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพยฯ 

ทั้งนี้ รายการดังกลาวไมเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากกลุมผูถือหุนเดิมของ AS ไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ

บริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันลงวันที่ 

31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการ

ของบริษัทจดทะเบยีนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั”) 

2.4.1 การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย 

ขอมูลทางการเงินของ AS 

(หนวย: ลานบาท) 
บริษัทฯ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

AS 

ณ วันที ่30 มถิุนายน 2565 

สินทรัพยรวม 11,244.71 1,312.70 

สินทรัพยไมมีตัวตน 1,937.95 202.80 

หน้ีสินรวม 3,920.07 359.81 

สวนของผูถือหุนที่ไมมีอำนาจควบคุม (ถาม)ี 823.14 64.18 

สินทรัพยท่ีมีตัวตน (NTA) 4,563.54 685.91 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (4 ไตรมาสยอนหลังลาสุด) 260.16 455.24 

การคำนวณรายการ 

หลักเกณฑ สูตรคำนวณ 
การคำนวณ  

(ลานบาท) 

ขนาดรายการ  

(รอยละ) 

1. เกณฑมูลคาสินทรัพย

ที่มีตัวตนสุทธิ (Net 

tangible asset – NTA) 

NTA ของสินทรัพยที่ไดมา x สัดสวนที่ไดมา  

  NTA ของบริษัทฯ 

685.91 x 20.97%  

4,563.54 

รอยละ 3.16 

2. เกณฑกำไรสทุธิจาก

การดำเนินงาน 

กําไรสุทธิของสินทรัพยทีไดมา x สัดสวนที่

ไดมา  

กําไรสุทธิของบริษัทฯ 

455.24 x 20.97% 

260.16 

รอยละ 36.75 

3. เกณฑมูลคารวมของ

ส่ิงตอบแทน 

มลูคารายการที่ไดรบั x 100 

สินทรัพยรวมของบริษัทฯ 

1,828.49 x 100 

11,244.71 

รอยละ 16.26 

4. เกณฑมูลคาหุนทุนที่

ออกเพ่ือชำระราคา

สินทรัพย 

จำนวนหุนทีอ่อกเพือ่ชําระคาสินทรัพย x 100 

จำนวนหุนทีอ่อกและชําระแลวของบริษัทฯ 

ไมตองคำนวณ ไมตองคำนวณ 
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2.4.2 รายการไดมาซ่ึงสินทรัพยยอนหลัง 6 เดือน 

วันทีท่ี่ประชุม

คณะกรรมการ

อนุมัติการเขาทำ

รายการ  

รายการ 

ขนาดรายการตามเกณฑ  (รอยละ) 

NTA กำไรสทุธ ิ
มูลคารวมของ

สิ่งตอบแทน 
มูลคาหุน 

11 สิงหาคม 

2565 

การเขาซ้ือหุนสามัญในบริษัท เอเชียซอฟท คอร

ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และใบสำคัญแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุนสามัญของ AS คร้ังที่ 2 

3.16 36.75 16.26 - 

      

9 สิงหาคม 2565 
การลงทุนในหุนสามัญบริษทั อารเอส จำกัด 

(มหาชน) 
0.64 0.25 2.27 - 

9 สิงหาคม 2565 

การลงทุนในบริษัทรวมทุนแหงใหมและบรษิัท คอ

เล็ค โค เซอรวิส เซินติเรียน เบอรฮัด (CollectCo 

Services Sdn. Bhd.) 

0.00 - 0.00 - 

21 มิถุนายน 

2565 

การลงทุนในบริษัทยอยเพือ่ศึกษาและลงทนุใน

ระบบงานบริหารทรัพยากรณมนุษยรวมกับ บริษัท 

มายเอชอาร จำกัด 

0.00 0.00 0.01 - 

21 มิถุนายน 

2565 
การลงทุนในหุนสามัญของ บลู พารคกิ้ง จำกัด 0.13 - 0.11 - 

21 มิถุนายน 

2565 

การลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท คุโม เรคคอน 

จำกัด 
0.46 - 0.15 - 

25 พฤษภาคม 

2565 

การเขาลงทุนในหุนสามญัของ บริษัท อนิโฟแกรม

เมอร จำกัด 
0.02 - 0.76 - 

9 พฤษภาคม 

2565 

การลงทุนในหุนสามัญของบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด 

เซอรวิส จำกดั จาก บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส 

จำกัด (มหาชน)  

1.20 3.87 2.75 - 

4 พฤษภาคม 

2565 

การเขาลงทุนในหุนสามญัในบริษัท เอสเควียูนิต้ี ซัพ

พลาย จำกัด  
0.51 1.40 0.43 - 

4 พฤษภาคม 

2565 

การเขาลงทุนในหุนสามัญ ในบริษัท เอส.เค. เมเนจ

เมนท แอนด ซัพพลาย จำกัด  
1.06 1.16 0.35 - 

29 เมษายน 

2565 
การเขาลงทุนในหุนสามญับริษัท ดับเบิ้ลเซเวน จำกัด  5.97 32.00 22.16 - 

29 เมษายน 

2565 

การเขาลงทุนในหุนสามญัเพิ่มทุนในบริษัทเธียรสรุตัน 

ลีสซ่ิง จำกัด  
2.96 2.98 1.33 - 

29 เมษายน 

2565 

การเขาลงทุนในหุนสามญัของ บริษัท เธยีรสุรัตน 

จำกัด (มหาชน)  
23.29 4.07 8.69 - 

รวมขนาดรายการตามเกณฑ รอยละ 

39.39 

รอยละ 

82.47 
รอยละ 55.27 - 

หมายเหตุ: ในชวงหกเดือนยอนหลังนับจากวนัที่ 11 สงิหาคม 2565 ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ไดอนุมัติการเขารายการไปแลวดังนี้ 



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย      บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามัญในบริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
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 ในการประชุมวิสามัญผูถอืหุนครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมวิสามญัผูถือหุนไดพิจารณาอนุมัติ (1) การเขาลงทุนในบริษัท ไอ

ซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซอฟตเทล คอมมนูิเคชั่น (ไทยแลนด) จำกัด (2) การเขาลงทุนในบริษัท อุปส เนต็เวิรค จำกัด และ

บริษัท เรดเฮาส ดิจิทลั จำกัด 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดพิจารณาอนุมัติ (1) การเขาลงทุนในบริษัท 

นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) (2) การเขาลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ (3) การเขาลงทุนใน

บริษัท บัซซี่บีส จำกัด 

             ทั้งนี้ เน่ืองจากรายการดังกลาวไดรับการอนุมัติการเขาทำรายการจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เรียบรอยแลว จึงไมไดถูกนำมาคำนวณรวมในการ 

             คำนวณขนาดรายการยอนหลังหกเดือน 

เมื่อนำขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในรอบระยะเวลา 6 เดือนยอนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการไดมาซึ่ง

สินทรัพยตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเทากับรอยละ 82.47 ตามเกณฑกำไรสุทธิจากการ

ดำเนินงาน ซึ่งเปนเกณฑที่คำนวณขนาดรายการไดสูงสุด ในการนี้เนื่องจากขนาดรายการมีมูลคามากกวารอยละ 

50.00 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน และขออนุมัติการเขาทำ

รายการตอทีป่ระชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวาสามในส่ีของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย พรอมแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให

ความเห็นเก่ียวกับรายการดังกลาว และจัดสงความเห็นดังกลาวตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพยฯ 

 รายละเอียดของสินทรัพยท่ีไดมา  

บริษัทฯ จะเขาลงทุนในหุนสามัญของบริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“AS”) ซึ่งประกอบธุรกิจเปนผู

ให บริการดานความบันเทิงออนไลน (Online Entertainment Service) โดยมีท ุนจดทะเบียน 256,503,736.50 บาท 

แบงเปนหุนสามัญจำนวน 469,642,121 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยบริษัทฯ มีความประสงคจะเขาลงทุนในหุน

สามัญของลงทุนใน AS เปนจำนวนไมเกิน 73,720,904 หุน หรือคิดเปนรอยละ 15.70 ของจำนวนหุนทั้งหมดใน AS และ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ AS ครั้งที่ 2 (AS-W2) จำนวนไมเกิน 33,837,554 หนวย จากนายปราโมทย สุดจติ

พร และนางสาวเสาวลักษณ จิตสัมฤทธิ์ โดยหุนสามัญที่บริษัทฯ จะไดรับจากการเขาทำรายการนี้ในกรณีที่มีการใชสิทธิแปลง

สภาพ AS-W2 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ AS ซึ่งจัดสรรใหแกคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ 

AS และบริษัทยอยของ AS (AS-WB) เต็มจำนวน (Fully Dilute) จะคิดเปนรอยละ 20.97 ของจำนวนหุนทั้งหมดของ AS รวม

มูลคาไมเกิน 1,710.05 ลานบาท 

1) ขอมูลทั่วไปของ AS 

ชื่อบริษัท บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“AS”) 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ 
เลขที่ 51 อาคารเมเจอร ทาวเวอร พระราม 9 - รามคำแหง ชั้นที่ 18 หองเลขที่ 3 – 8 ถนนพระราม 9 

แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร  

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการดานความบันเทิงออนไลน (Online Entertainment Service) ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเปนผูนำในการใหบริการเกมออนไลน (Game Online Operator) อันดับ

หนึ่งในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร และอันดับสองในประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม 

ปจจุบัน AS ใหบริการเกมออนไลนรวม 33 เกม ในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศฟลิปปนส ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย 

เลขทะเบียน 0107550000050 

วันจดทะเบยีนบริษัท 17 พฤษภาคม 2550 



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย      บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามัญในบริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
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ทุนจดทะเบียน 256,503,736.50 บาท แบงเปนหุนสามัญจดทะเบยีนทั้งหมดจำนวน 469,642,121 หุน 

ทุนชำระแลว 234,821,060.50 บาท แบงเปนหุนสามัญชำระแลวทั้งหมดจำนวน 469,642,121 หุน 

มูลคาหุนที่ตราไว (หุนละ) 0.50 บาท 

2) คณะกรรมการของ AS 

ตารางแสดงรายชื่อคณะกรรมการของ AS กอนเขาทำรายการ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง 

1 นายปราโมทย สุดจิตพร ประธานกรรมการ 

2 นายกิตติพงศ พฤกษอรุณ กรรมการผูจัดการม, กรรมการ 

3 นายเฉลิมพงษ จิตตขนัตวิงศ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4 นางมลฤดี สุขพันธรัชต กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

5 พตอ. ญาณพล ยั่งยืน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอชื่อผูแทนเพื่อรับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการใน AS เมื่อหรือภายหลังจากที่ธุรกรรม

ดังกลาวเสร็จสมบูรณ 

3) รายชื่อผูถือหุนของ AS 

ตารางแสดงรายชื่อผูถือหุน (10 อันดับแรก) ของ AS กอนเขาทำรายการ 

ลำดับ รายชื่อผูถือหุน 
จำนวนหุนที่ถือ 

(หุน) 
สดัสวนรอยละ 

1 
นายปราโมทย สุดจิตพร และ น.ส. เสาวลักษณ จิต

สัมฤทธิ1์/ 
202,837,346 43.19 

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 28,092,244 5.98 

3 กองทุนเปดบัวหลวงหุนระยะยาว 11,475,400 2.44 

4 STATE STREET EUROPE LIMITED 10,492,200 2.23 

5 นายพรสิน ไกรศักดาวัฒน 6,479,000 1.38 

6 นายอภิศักด์ิ เทพผดุงพร 6,150,000 1.31 

7 นายเลิศชาย กันภยั 5,964,418 1.27 

8 นายโชติ เหรียญกิตติวัฒน 5,661,000 1.21 

9 นายณภัทร ปญจคณุาธร 5,650,000 1.20 

10 ผูถือหุนรายยอย 186,840,513 39.78 

รวม 469,642,121 100.00 

                ที่มา: รายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 

 หมายเหตุ: นายปราโมทย สุดจิตพร และ น.ส. เสาวลักษณ จิตสมัฤทธิ ์มีความสัมพันธกันเปน สามี ภรรยา โดยที่ไมไดจดทะเบียนสมรส 

ตารางแสดงรายชื่อผูถือหุนของ AS หลังเขาทำรายการ 

ลำดับ รายชื่อผูถอืหุน 
จำนวนหุนที่ถือ 

(หุน) 
สัดสวนรอยละ 

1 
นายปราโมทย สุดจิตพร และ น.ส. เสาวลักษณ จิต

สัมฤทธิ ์
129,116,442 27.49 

2 บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจำกดั (มหาชน) /1 73,720,904 15.70 

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 28,092,244 5.98 

4 กองทุนเปด บัวหลวงหุนระยะยาว 11,475,400 2.44 

5 STATE STREET EUROPE LIMITED 10,492,200 2.23 



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย      บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามัญในบริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
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ลำดับ รายชื่อผูถอืหุน 
จำนวนหุนท่ีถือ 

(หุน) 
สัดสวนรอยละ 

6 นายพรสิน ไกรศักดาวัฒน 6,479,000 1.38 

7 นายอภิศักด์ิ เทพผดุงพร 6,150,000 1.31 

8 นายเลิศชาย กันภยั 5,964,418 1.27 

9 นายโชติ เหรียญกิตติวัฒน 5,661,000 1.21 

10 ผูถือหุนรายยอย 186,840,513 39.78 

รวม 469,642,121 100.00 

             ที่มา: /1 สัดสวนถือหุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ใน AS ยังไมรวมจำนวนหุนที่จะไดจากการใชสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธขิอง AS (AS-W2) 

         ตารางแสดงรายชื่อผูถอืหุนของ AS หลังเขาทำรายการ (ภายหลังผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดใชสิทธิแปลงสภาพ AS-

W2 และ AS-WB) 

ลำดับ รายชื่อผูถอืหุน 
จำนวนหุนท่ีถือ 

(หุน) 
สัดสวนรอยละ 

1 
นายปราโมทย สุดจิตพร และ น.ส. เสาวลักษณ จิต

สัมฤทธิ ์
129,448,929 25.23 

2 บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจำกดั (มหาชน) /1 107,558,458 20.97 

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกดั 28,092,244 5.48 

4 กองทุนเปด บัวหลวงหุนระยะยาว 11,475,400 2.24 

5 STATE STREET EUROPE LIMITED 10,492,200 2.05 

6 นายพรสิน ไกรศักดาวัฒน 6,479,000 1.26 

7 นายอภิศักด์ิ เทพผดุงพร 6,150,000 1.20 

8 นายเลิศชาย กันภยั 5,964,418 1.16 

9 นายโชติ เหรียญกิตติวัฒน 5,661,000 1.11 

10 ผูถือหุนรายยอย 200,861,483 39.25 

รวม 512,183,132 100.00 

 

ตารางแสดงรายชื่อผูถือหุนของ AS หลังเขาทำรายการ  

(กรณีที่มเีพียงบริษัทฯ เทานั้น ที่ใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามญัของ AS) 

ลำดับ รายชื่อผูถอืหุน 
จำนวนหุนท่ีถือ 

(หุน) 
สัดสวนรอยละ 

1 
นายปราโมทย สุดจิตพร และ น.ส. เสาวลักษณ จิต

สัมฤทธิ ์
129,116,442 25.64 

2 บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจำกดั (มหาชน) /1 107,558,458 21.36 

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 28,092,244 5.88 

4 กองทุนเปด บัวหลวงหุนระยะยาว 11,475,400 2.28 

5 STATE STREET EUROPE LIMITED 10,492,200 2.08 

6 นายพรสิน ไกรศักดาวัฒน 6,479,000 1.29 

7 นายอภิศักด์ิ เทพผดุงพร 6,150,000 1.22 

8 นายเลิศชาย กันภยั 5,964,418 1.18 

9 นายโชติ เหรียญกิตติวัฒน 5,661,000 1.12 

10 ผูถือหุนรายยอย 192,490,513 38.23 
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ลำดับ รายชื่อผูถอืหุน 
จำนวนหุนท่ีถือ 

(หุน) 
สัดสวนรอยละ 

รวม 503,479,675 100.00 

4) ประวัติความเปนมาและลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จำกัด (“AS”) กอตั้งเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2544 ดวยทุนจดทะเบียน 5.00 ลานบาท และ

ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2550 ดวยทุนจดทะเบียน 316.00 ลานบาท มี

วัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหนายเกมพีซี (Personal computer: PC)  โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจเปนผู

ใหบริการดานความบันเทิงออนไลน (Online Entertainment Service) ที่เกี ่ยวกับเกมออนไลน (Online Game) หรือเกม

คอมพิวเตอรที่ใชเลนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เชน Audition Online, Cabal Online, ELYON SEA เปนตน ซึ่งผูเลน

สามารถแขงขันและสนทนากับบุคคลอื่นท่ีอยูในเกมไดทันที ผานระบบเซิรฟเวอรซึ่งทำหนาที่เก็บโปรแกรมเกมหลักและขอมูล

สวนใหญของผูเลนเกม  

การใหบริการเกมออนไลนในแตละประเทศจะดำเนินการผานบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศนั้น ๆ ซึ่งแตละบริษัทจะมีระบบ

เซิรฟเวอรทั้งที่ตั้งอยูในประเทศตนเอง เพื่อใหบริการแกผูเลนเกมในแตละประเทศ และเซิรฟเวอรที่ตัง้อยูในประเทศสิงคโปร

ในกรณีที่ตองการใหบริการแกผูเลนหลายประเทศในภูมิภาคพรอมกัน อยางไรก็ตาม ดวยกระแสการพัฒนาของเทคโนโลยี 

cloud computing ที ่ม ีประสิทธิภาพสูงขึ ้นแตมีราคาที่ต ่ำลง AS จึงปรับเปลี ่ยนมาใชบริการ Cloud Platform จากผู

ใหบริการ แทนการลงทุนซื้อและบริหารจัดการเซิรฟเวอรดวยตนเอง  

AS มีรายไดจากการใหบริการเกมออนไลนทั้งบนแพลตฟอรมพีซี (คอมพิวเตอร) และแพลตฟอรมโทรศัพทมือถือซึ่งผูเลน

สามารถเติมเงินเขาเกมผานชองทางตาง ๆ อาทิ @Cash, ระบบชำระเงินออนไลน (E-Payment) ระบบกระเปาเงิน

อิเล็กทรอนิกส (E-Wallet System) โดยจะเขาไปยังระบบ PlayMall ซึ่งทำหนาท่ีเสมือนกระเปาเงินกลางเพ่ือใชจายซ้ือไอเทม

และบริการตาง ๆ ในเกมท่ีใหบริการภายใตแบรนด PlayPark  

5) โครงสรางรายไดของ AS 

โครงสรางรายได 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ไตรมาส 2 ป 2565 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายได 

รายไดจากการขายและใหบริการ 762.44 99.32 1,336.22 98.53 1,862.12 97.17 802.80 95.95 

รายไดอื่น 5.18 0.68 19.96 1.47 54.33 2.83 33.88 4.05 

รวมรายได 767.72 100.00 1,356.18 100.00 1,916.44 100.00 836.68 100.00 

ที่มา: งบการเงินของ AS ป 2562 – 2564 และไตรมาสที่ 2 สำหรับป 2565 

รายไดของ AS แบงออกเปน 2 สวน 1) รายไดหลักกวารอยละ 90.00 ของรายไดรวมมาจากรายไดจากการขายและใหบริการ

ใหกับลูกคาภายนอก ซึ่งมาจาก 3 สวนงานหลัก ๆ ไดแก (1) สวนงานเกมออนไลน ที่ใหบริการเกมที่ดำเนินงานผานระบบ

อินเตอรเน็ต ซึ่งเปนการปฏิบัติตามสัญญาลิขสิทธิ์การเผยแพรเกมกบัผูพัฒนาเกม (2) สวนงานตัวแทนจำหนาย ซ่ึงเปนสวนงาน

การใหบริการชองทางการชำระเงนิ (3) สวนอื่น ๆ 2) รายไดอื่น ๆ เชน รายไดสนับสนุนการตลาด และรายไดจากการบริหาร

สื่อโฆษณาบนเครือขายสังคมออนไลน 

6) ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในอดีต 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทำการวเิคราะหผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของ AS ซ่ึงเปนงบการเงินป 2562 – 2564 

และไตรมาสที่ 2 สำหรับป 2565 ที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบญัชีรับอนุญาต คือ บริษัท มาซารส จำกัด มรีายละเอียด

ดังตอไปนี ้

 งบแสดงฐานะการเงินของ AS ระหวางป 2562 – 2564 และไตรมาสที่ 2 สำหรับป 2565 

หนวย : ลานบาท 
31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564  30 มิถุนายน 2565 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

สินทรัพย 

เงินสด 145.64 35.84 324.77 39.93 602.90 45.32 612.48 46.66 

ลูกหนี้การคา 63.28 15.57 43.59 5.36 89.77 6.75 65.65 5.00 

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น - - 278.73 34.27 406.89 30.59 263.77 20.09 

สินคาคงเหลือสนิทรัพยดิจิทัล - - - - - - - - 

คาสิทธจิายลวงหนา 9.90 2.44 4.65 0.57 13.08 0.98 39.62 3.02 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 37.14 9.14 35.25 4.33 30.02 2.26 53.92 4.11 

รวมสินทรัพยหมุนเวยีน 225.69 55.54 686.99 84.47 1,142.66 85.89 1,035.44 78.88 

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน 15.76 3.88 5.37 0.66 - - - - 

เงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - - - - - 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 10.12 2.49 11.76 1.45 10.57 0.79 9.66 0.74 

อุปกรณ 23.32 5.74 13.51 1.66 15.86 1.19 32.30 2.46 

สินทรัพยสิทธิการใช - - 17.60 2.16 13.68 1.03 18.49 1.41 

สินทรัพยไมมีตวัตน 90.22 22.20 69.32 8.52 134.29 10.09 202.80 15.45 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 2.23 0.55 3.79 0.47 9.41 0.71 8.64 0.66 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 9.05 2.23 4.95 0.61 3.85 0.29 5.36 0.41 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 150.69 37.08 126.30 15.53 187.66 14.11 277.25 21.12 

รวมสินทรัพย 406.37 100.00 813.29 100.00 1,330.32 100.00 1,312.70 100.00 

หน้ีสิน 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 14.63 3.60 - - - - - - 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 76.59 18.85 146.03 17.96 225.77 16.97 161.03 12.27 

รายไดรับลวงหนา 83.08 20.44 107.01 13.16 140.57 10.57 102.21 7.79 

หนี้สินจากคดีความฟองรองกำหนด

ชำระภายใน 1 ป 
21.08 5.19 5.51 0.68 - - - - 

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึง

กำหนดใน 1 ป 
2.86 0.70 9.43 1.16 6.71 0.50 3.71 0.28 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกรรมการ 0.48 0.12 0.48 0.06 0.48 0.04 0.48 0.04 

ภาษีเงินไดนิติบคุคลคางจาย - - - - 53.42 4.02 45.05 3.43 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 30.61 7.53 17.90 2.20 14.01 1.05 12.19 0.93 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 229.33 56.43 286.36 35.21 440.96 33.15 324.66 24.73 

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ 7.21 1.77 6.36 0.78 5.18 0.39 12.16 0.93 

หนสินจากคดีฟองรอง 5.54 1.36 - - - - - - 

หนี้สินภาษเีงินไดรอการตัดบัญชี 5.19 1.28 4.56 0.56 5.79 0.43 1.87 0.14 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนกังาน 17.38 4.28 21.77 2.68 20.38 1.53 21.12 1.61 
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หนวย : ลานบาท 
31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564  30 มิถุนายน 2565 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวยีนอี่น - - 1.51 0.19 - - - - 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 35.31 8.69 34.19 4.20 31.35 2.36 35.15 2.68 

รวมหน้ีสิ้น 264.64 65.12 320.55 39.41 472.30 35.50 359.81 27.41 

         

สวนของผูถือหุน  
ทุนจดทะเบียน 532.84 131.12 286.42 35.22 256.50 19.28 256.50 19.54 

ทุนที่ออกชำระแลว 409.88 100.86 207.24 25.48 228.20 17.15 234.82 17.89 

สวนเกินมูลคาหุน - - 1.66 0.20 108.50 8.16 131.73 10.03 

สำรองสวนทุนจากการจายโดยใชหุน

เปนเกณฑ 
- - 5.33 0.66 19.34 1.45 26.28 2.00 

ทุนสำรองตามกฎหมาย - - 6.18 0.76 25.65 1.93 25.65 1.95 

กำไรสะสม (256.52) (63.12) 233.45 28.70 398.97 29.99 452.95 34.51 

   องคประกอบอื่นของสวนของผูถอืหุน (26.60) (6.54) (10.47) (1.29) 14.11 1.06 17.28 1.32 

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 126.76 31.19 443.40 54.52 794.77 59.74 888.71 67.70 

สวนไดเสยีที่ไมมีอำนาจควบคุม 14.97 3.68 49.34 6.07 63.24 4.75 64.18 4.89 

รวมสวนของผูถือหุน 141.73 34.88 492.74 60.59 858.02 64.50 952.88 72.59 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 406.37 100.00 813.29 100.00 1,330.32 100.00 1,312.70 100.00 

ที่มา: งบการเงินของ AS ป 2562 – 2564 และไตรมาสที่ 2 สำหรับป 2565 

 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ AS ระหวางป 2562 – 2564 และไตรมาสที่ 2 สำหรับป 2565 

หนวย : ลานบาท 
31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564  

สำหรับงวดหกเดือน

สิ้นสุด  

30 มิถุนายน 2565 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายได 

รายไดจากการขายและใหบริการ 762.44 99.32 1,336.22 98.53 1,862.12 97.17 802.80 95.95 

รายไดอื่น 5.18 0.68 19.96 1.47 54.33 2.83 33.88 4.05 

รวมรายได 767.72 100.00 1,356.18 100.00 1,916.44 100.00 836.68 100.00 

คาใชจาย 

ตนทุนขายและบริการ 385.87 50.61 580.19 43.42 835.38 44.86 391.34 48.75 

คาใชจายในการขาย 149.48 19.47 178.70 13.18 233.20 12.17 128.97 15.41 

คาใชจายในการบริหาร 172.83 22.52 216.00 15.93 247.12 12.89 131.46 15.71 

ขาดทุนจากการดอยคาของสิทธจิาย

ลวงหนา 
- - 7.60 0.56 - - - - 

คาใชจายจากคดีความฟองรอง 55.071/ 7.17 - - - - - - 

ขาดทุนจากการตัดจำหนาย

สินทรัพยไมมีตวัตน 
- - 9.58 0.71 - - - - 

กลับรายการดอยคาของเงินลงทนุใน

บริษัทยอย 
- - - - - - (28.92)2/ 3.46 
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หนวย : ลานบาท 
31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564  

สำหรับงวดหกเดือน

สิ้นสุด  

30 มิถุนายน 2565 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

สวนแบงกำไร (ขาดทนุ) จากเงิน

ลงทุนในบริษัทรวม 
0.42 0.05 (1.64) (0.12) 0.98 0.05 0.91 0.11 

รวมคาใชจาย 763.67 99.49 990.43 73.03 1,316.67 68.70 623.76 74.55 

กำไรกอนคาใชจายทางการเงินและ

ภาษีเงินไดนิตบิคุคล 
3.95 0.51 365.75 26.97 599.77 31.30 212.92 25.45 

คาใชจายทางการเงิน (1.15) (0.15) (1.26) (0.09) (0.81) (0.04) (1.32) (0.16) 

กำไรกอนภาษีเงนิได 2.80  0.37 364.49  26.88 598.96  31.25 211.60 25.29 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (0.16) (0.02) (24.36) (1.80) (84.54) (4.41) (20.34) (2.43) 

กำไรสุทธิสำหรบัป 2.64  0.34 340.13  25.08 514.42  26.84 191.26 22.86 

ที่มา: งบการเงินของ AS ป 2562 – 2564 และไตรมาสที่ 2 สำหรับป 2565 

หมายเหตุ: 1/ คาเสยีหายจากคดีความฟองรองท่ี AS ตองจายใหแกเจาของสทิธิ์เกมและผูพัฒนาตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 

2/ กลับรายการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย เกิดจากการที่ในอดีตเคยมีการดอยคาของสินทรัพยและมีการตีมูลคายุติธรรมใหมซึ่งมีคามากกวามูลคาที่ดอยคาไปในอดีต ทำใหสามารถ

กลับสวนดอยคาได อยางไรก็ตาม AS สามารถกลบัการดอยคาถึงมูลคาตนทุนในการซ้ือ หรือเทากับจำนวนการดอยคาทั้งหมดในอดีต 

 อัตราสวนสำคัญทางการเงิน 

ตารางอัตราสวนทางการเงินของ AS ป 2562 – 2564 และไตรมาสที่ 2 สำหรับป 2565 

 อัตราสวนสำคัญทางการเงิน หนวย ป 2562 ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 2  

ป 2565 

อัตราสวนสภาพคลอง 

อัตราสวนสภาพคลอง  เทา 0.98 2.40 2.59 3.19 

อัตราสวนหมุนเวยีนของลูกหนีก้ารคา เทา 12.05 30.65 20.74 12.23 

ระยะเวลาการเก็บหน้ี วัน 30.29 11.91 17.60 29.85 

อัตราสวนหมุนเวยีนสินคาคงเหลือ เทา - - - - 

ระยะเวลาขายสินคา วัน - - - - 

อัตราสวนหมุนเวยีนเจาหนีก้ารคา เทา 5.04 3.97 3.70 2.43 

ระยะเวลาการชำระหน้ี  วัน 72.45 91.87 98.64 150.19 

อัตราสวนความสามารถในการทำกำไร 

อัตรากำไรข้ันตน รอยละ 49.73 57.22 56.41 53.23 

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน รอยละ 0.51 26.97 31.30 25.45 

อัตรากำไรสุทธ ิ รอยละ 0.34 25.08 26.84 22.86 

อัตราสวนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย รอยละ 0.65 41.82 38.67 78.14 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน รอยละ 1.86 69.03 59.95 20.07 

อัตราสวนนโยบายทางการเงิน 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน  เทา 1.87 0.65 0.55 0.38 

อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบ้ีย  เทา 3.44 289.82 743.20 160.82 

ที่มา: คำนวณจากงบการเงินของ AS ป 2562 – 2564 และไตรมาสท่ี 2 สำหรับป 2565
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คำอธิบายผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน 

ผลการดำเนินงาน  

รายไดรวม 

รายไดรวมระหวางป 2562 – 2564 มีคาเทากับ 767.72 ลานบาท 1,356.18 ลานบาท และ 1,916.44 ลานบาท ตามลำดับ 

ซึ่งคดิเปนอัตราการการเติบโตเฉล่ียตอป (CAGR) ระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอยละ 58.01 

ในป 2562 AS มีรายไดรวม 767.72 ลานบาท เพิ่มขึ้น 588.57 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 76.67 จากป 2562 ซึ่งเทากับ 

767.72 ลานบาท เนื่องจากรายไดจากการขายและใหบริการของ AS ในป 2563 ซึ่งเทากับ 1,336.22 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จำนวน 573.79 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 75.26 จากป 2562 ซึ่งเทากับ 762.44 ลานบาท ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักเนื่องจาก 

AS มีการเปดตัวเกมอยางสม่ำเสมอในประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตตลอดทั้งป และ AS มุงปรับโครงสรางการ

ทำงาน อีกทั้งมีแรงกระตุนจากเหตุการณ ล็อคดาวนจากโควิด-19 ในประเทศตาง ๆ สงผลในทิศทางบวกตออุตสาหกรรม

ออนไลนทั้งหมด 

ในป 2563 AS มีรายไดรวม 1,356.18 ลานบาท เพิ่มขึ้น 588.57 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 76.67 จากป 2562 ซ่ึงเทากับ 

767.72 ลานบาท เนื่องจากรายไดจากการขายและใหบรกิารของ AS ในป 2563 ซึ่งเทากับ 1,336.22 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจำนวน 

573.79 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 75.26 จากป 2562 ซ่ึงเทากับ 762.44 ลานบาท ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักเนื่องจาก AS มีการ

เปดตัวเกมอยางสม่ำเสมอในประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตตลอดทั้งป และ AS มุงปรับโครงสรางการทำงาน อีกท้ัง

มีแรงกระตุนจากเหตุการณ ล็อคดาวนจากโควิด-19 ในประเทศตาง ๆ สงผลในทิศทางบวกตออุตสาหกรรมออนไลนทั้งหมด 

นอกจากนี้ ในป 2562 AS ไดมีการปรับแผนธุรกิจจากการเผยเพรเกม PC เปนสวนใหญมาเปนเกมมือถือ และมีการขยาย

ตลาดไปในตางประเทศ เพ่ิม 2 ประเทศ ในป 2563 ทำใหรายไดป 2562 นอยเมื่อเทยีบกับป 2563  

ในป 2564 AS มีรายไดรวม 1,916.44 ลานบาท เพิ่มขึ้น 560.25 ลานบาท หรอืเพิ่มข้ึนรอยละ 41.31 จากป 2563 ซ่ึงเทากับ 

1,356.19 ลานบาท เนื่องจากรายไดจากการขายและใหบริการของ AS ในป 2564 ซึ่งเทากับ 1,862.12 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จำนวน 525.89 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 39.36 จากป 2563 ซ่ึงเทากับ 1,336.22 ลานบาท ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักเนื่องจาก

AS มีการเปดตัวเกมอยางสม่ำเสมอในของทั ้งกลุ มบริษัทตลอดทั้งป และ AS มุ งปรับโครงสรางการทำงาน เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยรายไดหลักของ AS มาจากรายไดจากการขายและบริการในกลุมบริษัทตางประเทศ 

ในไตรมาสที่ 2 ป 2565 AS มีรายไดรวม 836.68 ลานบาท ลดลง 49.91 ลานบาท หรอืลดลงรอยละ 5.63 จากชวงเดียวกัน

ของปกอนหนา ซ่ึงเทากับ 886.59 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจากการที่ปกอนหนามีการเปดเกมใหมแตในปปจจุบันไมมีการ

เปดเกมใหม 
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อัตรากำไรข้ันตน 

แผนภูมิรายได กำไรขั้นตน และอัตรากำไรขั้นตนของ AS ป 2562– 2564 และไตรมาส 2 ป 2565 

 

ในป 2562 – 2564 AS มีกำไรขั้นตนเทากับ 381.75 ลานบาท 775.99 ลานบาท และ 1,081.06 ลานบาท ตามลำดับ หรือคิด

เปนอัตรากำไรขั้นตนเทากับรอยละ 49.73 รอยละ 57.22 และรอยละ 56.41 ตามลำดับ  

ในป 2563 AS มีกำไรขั้นตนเทากับ 775.99 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2562 ซึ่งเทากับ 381.75 ลานบาท เปนจำนวน 394.24 

ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 103.27 จากปกอนหนา ซ่ึงสอดคลองกับการเพ่ิมขึ้นของรายไดจากการขายและ

ใหบริการ โดยอัตรากำไรขั้นตนในป 2563 เทากับรอยละ 57.22 เพิ่มขึ้นจากป 2562 ซึ่งเทากับรอยละ 49.73 เนื่องจากป 

2562 เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นจากรายไดจากการขายและบริการที่เพ่ิมขึ้นอยางมีสาระสำคัญในขณะที่ตนทุนขายและบริการลดลง 

ในป 2564 AS มีกำไรขั้นตนเทากับ 1,081.06 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2563 ซ่ึงเทากับ 775.99 ลานบาท เปนจำนวน 305.06 

ลานบาท หรือคดิเปนอัตราการเติบโตรอยละ 39.31 จากปกอนหนา ซึ่งสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายและ

ใหบริการ อยางไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นตนในป 2564 เทากับรอยละ 56.41 ลดลงจากป 2563 ซึ ่งเทากับรอยละ 57.22 

เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของอัตราตนทุนขายและบริการตอรายไดที่สูงกวาอัตราการเติบโตของรายไดจากการขายและบริการ 

ในไตรมาสที่ 2 ป 2565 AS มีกำไรขั้นตนเทากับ 445.34 ลานบาท ลดลง 48.09 ลานบาท หรอืลดลงรอยละ 9.75 จากชวง

เดียวกันของปกอนหนา ซึ่งเทากับ 493.43 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจากการลดลงของรายได 
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อัตรากำไรสุทธิ 

แผนภูมิกำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิของ AS ป 2562 – 2564 และไตรมาส 2 ป 2565

 

ในป 2562 – 2564 AS มกีำไรสุทธเิทากับ 2.64 ลานบาท 340.13 ลานบาท และ 514.42 ลานบาท ตามลำดบั หรือคิดเปน

อัตราสวนกำไรสุทธิเทากับรอยละ 0.34 รอยละ 25.08 และรอยละ 26.84 ตามลำดับ  

ในป 2563 AS มีกำไรสุทธิเทากบั 340.13 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2562 ซึ่งเทากับ 2.64 ลานบาท เปนจำนวน 337.49 ลาน

บาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 12,773.92 จากปกอนหนา มีสาเหตุหลักมาจากการที่ AS มีรายไดเติบโตขึ้นอยางมี

สาระสำคัญและมกีารปรับโครงสรางการบริหารจัดการเพื่อลดตนทุน 

ในป 2564 AS มีกำไรสุทธิเทากับ 514.42 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2563 ซึ่งเทากับ 340.13 ลานบาท เปนจำนวน 174.29 

ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 51.24 จากปกอนหนา มีสาเหตุหลกัมาจากการที่ AS มีรายไดเติบโตขึ้นอยางมี

สาระสำคัญและมกีารปรับโครงสรางการบริหารจัดการเพื่อลดตนทุน 

ในไตรมาสที่ 2 ป 2565 AS มีกำไรสุทธิเทากับ 191.26 ลานบาท ลดลง 48.93 ลานบาท หรอืลดลงรอยละ 20.37 จากชวง

เดียวกันของปกอนหนา ซึ่งเทากับ 240.19 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจากการลดลงของรายได 
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ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย                                                                                                                                                                                                                                                       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 AS มีสินทรัพยรวมเทากับ 813.29 ลานบาท เพิ ่มขึ ้น 406.92 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

100.14 จากของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเทากับ 406.37 ลานบาท โดยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมมาจากการ

เปล่ียนแปลงที่สำคัญของการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของสินทรัพยดังตอไปนี้ 1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น 180.08 

ลานบาท เน่ืองจากมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 507.65 ลานบาท 2) เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้นสทุธิ 278.73 

ลานบาทโดยไมมีรายการเงินลงทุนระยะสั้นในป 2562 3) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นลดลง 19.69 ลานบาท เนื่องจากการตั้ง

สำรองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 19.40 ลานบาท เปนบริษัทยอยในประเทศฟลิปปนส 4) การลดลงของเงินฝากธนาคารที่

ติดภาระค้ำประกัน 10.39 ลานบาท 5) การเพิ่มขึ้นของสิทธิการใชเนื่องจากมีการบังคับใชมาตรฐานรายงานทางการเงิน

เกี่ยวกับสัญญาเชาฉบับที่ 16 จำนวน 17.60 ลานบาท 6) การลดลงของสินทรัพยถาวร (อุปกรณ) จำนวน 9.81 ลานบาท 

สืบเนื่องจากการตัดคาเส่ือมสินทรัพยถาวรในป 2563 7) การลดลงของสินทรัพยไมมีตัวตน จำนวน 20.89 ลานบาท เนื่องจาก

ตัดจำหนายคาลิขสิทธิ์เกมและการดอยคาลิขสิทธ์ิเกมในป 2563 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 AS มีสินทรัพยรวมเทากับ 1,330.32 ลานบาท เพิ่มขึ้น 517.03 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

63.57 จากของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเทากับ 813.29 ลานบาท โดยการเพิ ่มขึ้นของสินทรัพยรวมมาจากการ

เปล่ียนแปลงที่สำคัญของการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของสินทรัพยดังตอไปนี้ 1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น 278.13 

ลานบาท เน่ืองจากมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 686.40 ลานบาท 2) เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้นสทุธิ 128.15 

ลานบาท คดิเปนรอยละ 45.98 จากป 2563 สืบเนื่องมาจากมีการะแสเงินสดสุทธิจากผลการดำเนินงาน 3) ลูกหนี้การคาและ

ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 46.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 105.94 เนื่องจากรายไดจากการขายและบริการเกมออนไลนเพิ่มสูงขึ้น 4) 

การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินไดรอตัดบัญชี จำนวน 5.62 ลานบาท เนื่องจากผลตางชั่วคราวระหวางเกณฑทางภาษีและเกณฑทาง

บัญชี 5) การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยไมมีตัวตน จำนวน 64.97 ลานบาท เนื่องจากมีการเซ็นสัญญาเกมใหม รวมถึงตอสัญญาเกม

ที่หมดอายุในป 2564 6) การเพิ่มขึ้นของอุปกรณ จำนวน 2.35 ลานบาท เนื่องจากมีการซื้ออุปกรณเพิ่มเติมเพื่อรองรับการ

เปดเกมใหมและพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการ 7) การลดลงของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน จำนวน 5.37 

ลานบาท เนื่องจากบริษัทยกเลิกวงเงินสินเชื่อจากทางธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง 8) การลดลงของสิทธิการใช จำนวน 3.92 

ลานบาท เนื่องจากการตัดจำหนายตามอายุของสัญญาเชา  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 AS มีสินทรัพยรวมเทากับ 1,312.70 ลานบาท เพิ่มขึ้น 266.10 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

25.42 จากชวงเดียวกันของปกอนหนา ซึ ่งเทากับ 1,046.60 ลานบาท โดยการเพิ ่มขึ ้นของสินทรัพยรวมมาจากการ

เปล่ียนแปลงที่สำคัญของการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของสินทรัพยดังตอไปนี้ 1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 257.89 

ลานบาท เนื่องจากมีเงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถามเพิ่มขึ้น 257.86 ลานบาท 2) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

ลดลง 32.01 ลานบาท คิดเปนรอยละ 32.78 เนื่องจากลูกหนีอ่ื้นจากบคุคลภายนอกลดลง 22.57 ลานบาท 3) การเพ่ิมข้ึนของ

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี จำนวน 3.35 ลานบาท เนื่องจากผลตางชั่วคราวระหวางเกณฑทางภาษีและเกณฑทางบัญชี 4) การ

เพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมมีตัวตน จำนวน 106.32 ลานบาท เนื่องจากมีการตอสัญญาเกมที่หมดอายใุนป 2564 5) การเพิ่มขึ้น

ของอุปกรณ จำนวน 17.83 ลานบาท เนื่องจากมีการซื้ออุปกรณเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปดเกมใหมและพัฒนาประสิทธภิาพ

ในการใหบริการ 6) การลดลงของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน จำนวน 5.37 ลานบาท เนื่องจาก AS ไมมีการนำเงิน

ฝากประจำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ 7) การเพิ่มข้ึนของสิทธิการใช จำนวน 5.45 ลานบาท  
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หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 AS มีหนี้สินรวมเทากับ 320.55 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 55.91 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 21.13 จาก

ของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเทากับ 264.64 ลานบาท โดยการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมมาจากการเปล่ียนแปลงที่สำคัญ

ของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของหนี้สินดังตอไปนี้ 1) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 69.44 ลานบาท จากคาลิขสิทธิ์ที่

เพิ่มข้ึน 2) รายไดและคาสิทธิรับลวงหนาเพิ่มขึ้น 23.93 ลานบาท จากยอดเติมเงินที่ยังไมไดใชที่เพิ่มมากข้ึน 3) หนี้สินจากคดี

ความฟองรองที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปและหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 15.56 ลานบาท และ 12.71 ลานบาท 

ตามลำดับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 AS มีหนี้สินรวมเทากับ 472.30 ลานบาท เพิ่มขึ้น 151.75 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 47.34 

จากของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเทากับ 320.55 ลานบาท โดยการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมมาจากการเปลี่ยนแปลงที่

สำคัญของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของหนี้สินดังตอไปนี ้1) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 79.74 ลานบาท จากคาลิขสิทธิ์ที่

เพิ่มข้ึน 2) รายไดและคาสิทธิรบัลวงหนาเพิ่มขึ้น 33.56 ลานบาท จากยอดเติมเงินที่ยังไมไดใชท่ีเพิ่มมากขึ้น 3) ภาษีเงินไดนิติ

บุคคลคางจายเพิ่มขึ้น 53.42 ลานบาท จากการที่บริษัทใชสิทธิประโยชนทางภาษีจากขาดทุนสะสมในอดีต ครบถวนในป 

2564 4) หนี้สินจากคดีความฟองรองที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปและหน้ีสินหมนุเวียนอื่นลดลงจำนวน 5.51 ลานบาท และ 

3.90 ลานบาท ตามลำดับ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 AS มหีนี้สินรวมเทากับ 359.81 ลานบาท ลดลง 52.68 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.77 จาก

ชวงเดียวกันของปกอนหนา ซ่ึงเทากับ 412.49 ลานบาท โดยการลดลงของหนี้สนิรวมมาจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการ

เพิ่มข้ึนหรือลดลงของหนี้สินดังตอไปนี้ 1) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนลดลง 25.90 ลานบาท เนื่องจากมีการชำระคาสิทธิคาง

จายบางสวน 2) รายไดรับลวงหนาลดลง 31.09 ลานบาท เนื่องจากมีการรับรูเปนรายไดในการบริการเกมออนไลนมากขึ้น 3) 

ภาษีเงนิไดนิติบุคคลคางจายเพิ่มข้ึน 8.60 ลานบาท 4) หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนลดลงจำนวน 0.47 ลานบาท  

สวนของผูถือหุน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 AS มีสวนของผูถือหุนรวมเทากับ 492.74 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจำนวน 351.01 ลานบาท หรือคิดเปน

อัตราเติบโตรอยละ 247.66 จากของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเทากับ 141.73 ลานบาท โดยการเพิ่มขึ้นนั้นมาจากผล

ประกอบการที่แข็งแกรงอยางตอเนื่องจากการเตรียมตัวที่ดีของ AS พรอมกับการเกิดสถานการณโควิด-19 และการปรับ

โครงสรางทางการเงิน ซ่ึงสงผลใหบริษัทฯ สามารถสรางผลกำไรและลางผลขาดทุนสะสมไดทั้งหมด  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 AS มีสวนของผูถือหุนรวมเทากับ 852.02 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจำนวน 365.28 ลานบาท หรือคิดเปน

อัตราเติบโตรอยละ 74.13 จากของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเทากับ 492.74 ลานบาท มีสวนเกนิมลูคาหุนสามัญเทากบั 

108.50 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการออกหุนสามัญจากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (AS-W2) และการเพิ่มขึ้นสวน

ของผูถือหุนนั้นมาจากผลประกอบการที่แข็งแกรงอยางตอเนื่อง และการปรับโครงสรางทางการเงิน สงผลให AS สามารถสราง

ผลกำไรในป 2564 เทากับ 479.2 ลานบาท  

ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2565 AS มีสวนของผูถือหุนรวมเทากบั 952.88 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 318.76 ลานบาท หรือคิดเปน

อัตราเติบโตรอยละ 50.27 จากชวงเดียวกันของปกอนหนา ซึ ่งเทากับ 634.12 ลานบาท โดยการเพิ่มขึ้นนั ้นมาจากผล

ประกอบการที่แข็งแกรงอยางตอเนื่อง และการปรับโครงสรางทางการเงิน ซึ่งหลังจากการปดงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2565 AS ไดมีการประกาศจายปนผลระหวางกาลในรอบผลประกอบการของวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565 

ใหแลวเสร็จกอนเขาทำธุรกรรมในครั้งนี้ของ AS ซึ่งจะจายปนผลวันที่ 8 กันยายน 2565 เปนจำนวน 140.89 ลานบาท 
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7) ภาพรวมของอุตสาหกรรมและแนวโนมของธุรกิจ 

บริษัทมอดอร อินเทลลิเจนท จำกัด (Mordor Intelligence Inc) บริษัทวิจัยและวิเคราะหขอมูลชั้นนำของโลกใน

กวา 6,000 โครงการ ใน 20 อุตสาหกรรมไดมีการคาดการณภาพรวมอุตสาหกรรมเกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตวา

จะเติบโตท่ีอัตราเติบโตเฉล่ียตอปที่รอยละ 8.50 ระหวางป 2565 – 2570 ในขณะที่เมื่อคำนวณอตัราการเติบโตของ

อุตสาหกรรมเกมกับอัตราการเติบโตของจำนวนแอปพลิเคชันที่ไดรับการดาวนโหลดในป 2558 – 2564 มีอัตราการ

เติบโตเฉลี่ยตอปเทากับรอยละ 11.70 อางอิงจากขอมูลของ Business of Apps1 ในรายงาน App Data Report 

2565 โดยมีปจจัยหนุนจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของกีฬาตาง ๆ และการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานทางอินเทอรเน็ต 

นอกจากนี้ การเปดตวัของเทคโนโลยี 5G ในป 2563 ยังเปนตัวชวยในการเรงพัฒนาเครือขายอินเทอรเน็ตไรสายอกี

ดวย โดยเทคโนโลยี 5G ซ่ึงมปีระสิทธิภาพสูงกวาเทคโนโลยี 4G กวา 100 เทา จะสามารถมอบประสบการณผูใชที่ดี

ขึ้น และขับเคล่ือนตลาดเกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมีการประมานการวาจำนวนผูใชบริการ 5G ในภูมิภาค

จะเทากับ 560 ลานคน ในป 2570 อางองิจากรายงานเชงิลึกของอีริคสัน (Ericsson Mobility Report) ในป 2564 

อีกหนึ่งปจจัยที่กระตุนการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมในภูมิภาคเกิดจากความนิยมที่เพิ่มข้ึนใน eSports ซ่ึงเปนการ

แขงขันโดยใชวิดีโอเกมเปนหลัก โดยมีตัวชวยคือ แพลตฟอรมดูวิดีโอออนไลน เชน Twitch และ YouTube ที่ทำ

หนาที่ประชาสัมพันธแกคนดู โดยอุตสาหกรรมเกมนั้นจะเติบโตไดผานผูมีอิทธิผลทางดานเกม การโฆษณาภายใน

เกม นวัตกรรมใหม ๆ และการรวมมือของพนัธมิตรดานเกมตาง ๆ 

สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนภูมิภาคทีส่รางรายไดสำหรับอุตสาหกรรมเกมมากที่สุดในทวีปเอเชีย เนื่องจาก

จำนวนประชากรที่สามารถเขาถึงอุปกรณพกพาออนไลนที่เพิ่มสงูขึ้น โดยกวา 2 ใน 3 นั้น มีสวนรวมใน eSports ทำ

ใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนตลาดสำหรับอุตสาหกรรมเกมที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยตัวเลือกเกมที่เลน

ไดฟรีเปนอีกหนึ่งปจจัยสำคัญที่ผลักดันการเติบโตของเกมบนมือถือเมื่อเทียบกับเกมบนคอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบ

ตั้งโตะ สังเกตไดจากจำนวนผูเลนมือถือในภูมิภาคกวา 250 ลานคน ซึ่งเกมเหลานี้ไมซับซอนและสามารถเลนไดทุก

วัย โดยจะสรางรายไดผานการโฆษณาบนตัวเกม การซื้อขายภายในเกม การสมัครสมาชิก ฯลฯ นอกจากนี้ เกมใน

ปจจุบันนั้นพึง่พาเทคโนโลยีคลาวดเกมมิ่ง (cloud gaming) ซึ่งชวยใหผูเลนสามารถเขาถึงเกมไดโดยไมตองอาศัย

การอัพเดทตัวเกมหรือตัวเครื่องเลนเกมบอย ๆ อีกตอไป ซึ่งแบบสอบถามจากกูเกิล (Google) เผยวา กวา 1 ใน 3 

ของผูที่มีสมารทโฟนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้น เลนเกมมือถืออยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห ดวยอัตรารอยละ 

82.00 ของประชากรที่ออนไลนในภูมิภาคเปนผูเลนเกม 

โดยปจจัยหลักที่ทำใหการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมเปนไปตามที่คาดการณ มาจากการเขาถึงอินเทอรเน็ตท่ี

เพิ่มข้ึนและการแพรกระจายของสมารทโฟนราคาถูกในหมูประชากรในเมืองและชนบท 

 

  

 
1 เปนผูใหบริการขอมูลเชงิลกึเก่ียวกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น รวมถึงการวิเคราะหตลาดอุตสาหกรรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ซึ่งเปนที่ยอมรับจากผูพัฒนาแอพพลิเคชั่นทั่วโลก 
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 มูลคารวมของสินทรัพยท่ีไดมา และมูลคาสิ่งตอบแทน 

สินทรัพยที่ไดมา ไดแก 1)  หุน AS จำนวนไมเกิน 73,720,904 หุน ซึ่งบริษัทฯ จะชำระคาตอบแทนเปนเงินสดใหแกผูขายใน

ราคาขายหุนละ 17.00 บาท มูลคารวมไมเกิน 1,253.26 ลานบาท สำหรับหุน AS และ 2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W2 จำนวน

ไมเกิน 33,837,554 หนวย ในราคาซื้อขาย 13.50 บาทตอหนวย มูลคารวมไมเกิน 456.81 ลานบาท สำหรับ AS-W2 และ 

บริษัทฯ จะใชสิทธิซื้อหุนสามัญตาม AS-W2 ในราคาใชสิทธิ 3.50 บาทตอหุน คิดเปนจำนวนเงินไมเกิน 118.43 ลานบาท  

ดังนั้น มูลคาของรายการดังกลาวจึงมีจำนวนรวมท้ังส้ินไมเกิน 1,828.49 ลานบาท 

 เกณฑท่ีใชกำหนดมูลคาสิ่งตอบแทน 

เกณฑที่ใชในการกำหนดมูลคาสิ่งตอบแทน (ก) สำหรับหุน AS ในราคาซื้อขาย 17.00 บาทตอหุน มาจากการเจรจาตกลง

รวมกันโดยอางองิจากราคาตลาดของหุนใน AS ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 12 เดือน ระหวางวันที ่9 สิงหาคม 2565 – 8 

สิงหาคม 2565 ซึ่งมีราคาสูงสุดอยูที่ 26.24 บาท ราคาต่ำสุดอยูที่ 12.53 บาท มีราคาเฉลี่ยถวงน้ำหนักอยูที่ 20.12 บาท มี

คามัธยฐานอยูที่ 19.42 บาท และมรีาคาปด ณ วันท่ี 10 สิงหาคม 2565 อยูที่ 15.30 บาท (ข) สำหรับ AS-W2 ในราคาซ้ือขาย 

13.50 บาทตอหนวย มาจากราคาหุน AS ในราคาซื้อขาย 17.00 บาทตอหุน ดังที่ไดอธิบายที่ตามขอ (ก) ขางตน หักดวยราคา

ในการใชสิทธิแปลงสภาพ AS-W2 3.50 บาทตอหุน (17.00 บาท – 3.50 บาท = 13.50 บาท) 

อยางไรก็ดี บริษัทฯ อยูในระหวางการเขาสอบทานขอมูลดานกฎหมาย (Legal Due diligence) ซึ่งแลวแลวเสร็จจึงจะไดราง

สัญญาซ้ือขาย หรอืสัญญาระหวางผูถือหุนเพื่อใชในการเจรจาตอไป 

 แหลงเงินทุนที่ใชในการซ้ือสินทรัพย 

บริษัทฯ จะใชกระแสเงินสดจากการออกหุนกูท่ีไดรับอนุมัติจากผูถือหุนประจำป 2565 มาใชในการเขาทำธุรกรรมดังกลาว โดย

บริษัทฯ ไดดำเนินการออกยื่นขออนุญาตเสนอขายหุนกูของบริษัทฯ คร้ังท่ี 3/2565 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2568 ซึ่งผูออก

หุนกูมีสิทธิไถถอนหุนกูกอนครบกำหนดไถถอนในวงเงินเสนอขาย 1,000.00 ลานบาท เสนอขายตอผูลงทนุสถาบันหรือผูลงทุน

รายใหญ (II&HNW) ในชวงวันที่ 4 – 6  ตุลาคม 2565 ขณะนี้อยูในระหวางขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตจากทางสำนักงาน 

ก.ล.ต. รวมไปถึงการขอกูยืมจากสถาบันการเงินอ่ืน ๆ และ กระแสเงนิภายในของกลุมบริษัท ซ่ึงมสีำรองเพียงพอตอการเขาทำ

ธุรกรรม ทั้งนี้ หากเงื่อนไขในการเบิกใชสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือการออกหุนกูอาจมีผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุน    

บริษัทฯ จะแจงขอมูลที่เกี่ยวกับเงื่อนไขดังกลาว ตลอดจนเงื่อนไขอื่น ๆ ที่สำคัญ เชน จำนวนเงินกู และดอกเบี้ย ตอตลาด

หลักทรัพยฯ ตอไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถอืหุนผูถือหุนวิสามญัคร้ังที่  1/2565 ใหสามารถออก

หุนสามัญแบบ General Mandate  จำนวน  80,000,000  หุน  สำหรับการระดมทุนเพื่อใชในการลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งในวันท่ี 

11 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั้งที่ 15/2565 ไดมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุนสามญัเพิ่มทุนแบบมอบ

อำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 1 โดยการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจำกัด 

(Private Placement) ไดแก นางสาวเสาวลักษณ จิตสัมฤทธ์ิ (ผูถือหุนเดิมของ AS) ในจำนวนไมเกิน 26,121,350 หุน ท่ีราคา

เสนอขายหุนละ 20.00 บาท คิดเปนมูลคารวม 522.43 ลานบาท 

 เงื่อนไขในการเขาทำรายการ 

เง่ือนไขบังคับกอนท่ีสำคัญในการเขาทำรายการ ไดแก 

1) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเขาทำธุรกรรม AS 

2) ผลการตรวจสอบสถานะของ AS เปนที่นาพอใจแกบริษัทฯทั้งนี้ บริษัทฯ อยูระหวางการตรวจสอบสถานะของบริษัท

เปาหมายและคาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2565 
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3. ความสมเหตุสมผลของรายการ  

 ความสมเหตุสมผลและประโยชนของการเขาทำรายการ  

บริษัทฯ มีความประสงคจะเขาลงทุนใน AS ซ่ึงเปนผูใหบริการดานความบันเทิงออนไลน (Online Entertainment Service) ใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเปนผูนำในการใหบริการเกมออนไลน (Game Online Operator) อันดับหนึ่งในประเทศ

ไทยและประเทศสิงคโปร และอันดับสองในประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ปจจุบัน AS ใหบริการเกมออนไลนรวม 33 

เกม ในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย โดย

ใหบริการในลักษณะที่ผู เลนเกมเลนไดโดยไมมีคาใชจาย (Free to Play) และมีการขายสิ่งของตาง ๆ ภายในเกม ซึ่งเปน 

Platform ที่ทำใหเกิดการซื้อขายขนาดเล็ก (Micro-transaction) และลูกคาท่ีมีการซื้อซ้ำ (Repeat Customer) จำนวนมาก ซึ่ง

ทำใหเกิดการใชบริการชำระเงิน และสรางฐานขอมูลของลูกคาเปนจำนวนมาก ซึ่งจะเปดโอกาสใหบริษัทฯ สามารถขยายระบบ

นิเวศทางธุรกิจของบริษัทฯ จากการเขาถึงฐานลูกคาที่ใหญขึ้น และสามารถนำเสนอสินคาและบริการไดหลากหลายมากขึ้น 

ดังนั้น เมื่อรวมระบบนิเวศทางธุรกิจของทั้งสองบรษิัทเขาดวยกัน จะเพ่ิมโอกาสในการเติบโตของรายได และกระแสเงินสดของท้ัง

สองบริษัท อีกทั้งเพิ่มโอกาสในการสรางผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย ผลกำไร และกระแสเงินสดใหแกบริษัทฯ 

และผูถอืหุนของบริษัทฯ ไดอยางตอเนื่องในระยะยาว  

โดยการเขาลงทุนใน AS บริษัทฯ จะลงทุนในหุนสามัญจำนวนไมเกิน 73,720,904 หุน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ

AS-W2 จำนวนไมเกิน 33,837,554 หนวย จากนายปราโมทย สุดจิตพร และนางสาวเสาวลักษณ จิตสัมฤทธ์ิ ซึ่งเปนผูถือหุนเดิม

ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อรวมการใชสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดของ AS แลว จะทำใหบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนใน AS 

รวมท้ังสิ้นคิดเปนรอยละ 20.97 ของจำนวนหุนทั้งหมดใน AS ภายหลังการใชสิทธทิั้งหมด ดังนั้น การไดมาซึ่งใบสำคญัแสดงสทิธิ

ซ้ือหุนสามัญของ AS จะทำใหบริษทัฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงคในการถือครองตามสัดสวนที่คาดหวัง ซ่ึงจะทำใหบริษัทฯ ไดมา

ซึ ่งอิทธิพลอยางมีสาระสำคัญในกิจการของ AS โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอชื ่อผูแทนเพื่อรับการพิจารณาแตงตั ้งเปน

กรรมการใน AS เมื่อหรือภายหลังจากที่ธุรกรรมดังกลาวเสร็จสมบูรณ หากบริษัทฯ เขาซื้อหุนสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธซิื้อ

หุนสามัญจากกระดานหลักอาจทำใหบริษัทฯ ไมไดจำนวนหุนสามัญในสัดสวนที่คาดหวัง และบริษัทฯ อาจตองใชระยะเวลา

ยาวนานในการรวบรวม อีกทั้งยังเปนการทำใหเกิดความผันผวนแกราคาหุนสามญัและราคาใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญใน

กระดานหลักได นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ ใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ เงินสดจากการใชสิทธิจะเปนเงินสดที่ AS 

จะไดรับโดยตรง ซึ่ง AS สามารถนำไปเปนเงินทุนตอยอดในการดำเนินธุรกิจ และสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนตอไปในอนาคต 

ทั้งนี้ การเขาทำรายการดังกลาวบริษัทฯ จะชำระมูลคาสิ่งตอบแทนทั้งหมดเปนเงินสดใหแกผูขาย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไข

บังคับกอนทั้งหมดภายใตสัญญาซ้ือขายหุนเสร็จสมบูรณ หรือไดรับการผอนผันหรือสละสทิธิโดยคูสญัญาฝายที่เกี่ยวของ และไดมี

การดำเนินการตาง ๆ เพื่อใหธุรกรรมเสร็จสมบูรณตามที่ไดระบุไวในสัญญาดังกลาวแลว โดยแหลงเงินทุนที่ใชในการเขาทำ

ธุรกรรมจะมาจากกระแสเงินสดจากการออกหุนกูในวงเงินเสนอขาย 1,000.00 ลานบาท รวมไปถึงการขอกูยืมจากสถาบัน

การเงินอื่น ๆ และ กระแสเงินสดภายในของกลุมบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนผูถือหุนวิสามัญครั้งที่  

1/2565 ใหสามารถออกหุนสามัญแบบ General Mandate  จำนวน  80,000,000  หุน  ซึ่งบริษัทฯ ไดรับการอนุมัติจากที่

ประชุมผูถือหุนผูถือหุนวสิามัญครั้งที่  1/2565 ใหสามารถออกหุนสามัญแบบ General Mandate  จำนวน  80,000,000  หุน  

สำหรับการระดมทุนเพ่ือใชในการลงทุนเพิ่มเติม ซ่ึงในวันที่ 11 สงิหาคม 2565 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2565 ได

มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 1 โดยการออกและเสนอ

ขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไดแก นางสาวเสาวลักษณ จิตสมัฤทธ์ิ (ผูถือหุน

เดิมของ AS) ในจำนวนไมเกิน 26,121,350 หุน ที่ราคาเสนอขายหุนละ 20.00 บาท คิดเปนมูลคารวม 522.43 ลานบาท โดย

การเสนอขายดังกลาวเปนไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2565 โดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนไดพิจารณาอนุมัติ
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มอบหมายใหคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาคุณสมบตัขิองผูไดรับจดัสรร และพิจารณาราคาเสนอขาย โดยราคาเสนอขายดังกลาว

เปนราคาไมต่ำกวารอยละ 90.00 ของราคาถัวเฉลี่ยถวงนำ้หนักของหุนสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 15 วัน

ทำการซึ่งมีจำนวนเทากับ 17.50 บาทตอหุน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการเสนอขายในราคาดังกลาวเปน

ราคาที่เหมาะสมเนื่องจากเปนการขายในราคาที่สูงกวาราคาถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักของหุนสามัญ และคณะกรรมการบริษัทได

พิจารณาแลววาเปนประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ เน่ืองจากนางสาวเสาวลักษณ จิตสัมฤทธ์ิ (ผูถือหุนเดิม

ของ AS) มีคุณสมบัตเิปนไปตามหลักเกณฑของผูไดรับจัดสรร อีกทั้ง ยังเปนกลุมผูถือหุนของ AS โดยที่การเปนพนัธมิตรกับ AS 

จะเปนประโยชนกับระบบนิเวศของบริษัทฯ และเปนประโยชนตอขยายผลิตภัณฑและการบริการ รวมถึงการขยายฐานลูกคาใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อยางไรก็ดี การเสนอขายหุนสามัญของบริษัทใหกลุมผูถือหุนเดิมของ AS นั้น เปนการเสนอขาย

หุนใหนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ซึ่งจะแตกตางจากการทำธุรกรรมแลกหุนในอดีตที่ผานมาของบริษัท ดังนั้น การเขาทำ

รายการเสนอขายหุนโดยใชราคาถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักจึงมีความเหมาะสม 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา การเขาลงทุนในหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของ AS เปนการเขา

ทำรายการที่มคีวามสมเหตุสมผลและเปนไปเพ่ือประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนทั้งหมดของบรษิัทฯ ในระยะยาว 

 ขอดีของการเขาทำรายการ  

1) บริษัทฯ จะไดรับประโยชนจากประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และฐานลูกคาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตของ AS ซึ่ง

จะสนับสนุนการขยายธุรกจิการชำระเงนิ (Payment) ของบริษัทฯ  

เนื่องจาก AS เปนผูใหบริการเกมออนไลน (Game Online Operator) อันดับหนึ่งในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร 

และอันดับสองในประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ปจจุบัน AS ใหบริการเกมออนไลนรวม 33 เกม ในประเทศไทย 

ประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย โดยใหบริการในลักษณะ

ที่ผูเลนเกมเลนไดโดยไมมีคาใชจาย (Free to Play) และมีการขายส่ิงของตาง ๆ ภายในเกม ซึ่งเปน Platform ที่ทำใหเกิด 

การซื้อขายขนาดเลก็ (Micro-transaction) และลูกคาท่ีมกีารซื้อซ้ำ (Repeat Customer) จำนวนมาก ซ่ึงทำใหเกิดการใช

บริการชำระเงิน และสรางฐานขอมูลของลูกคาเปนจำนวนมาก โดย AS มีรายไดจากการใหบริการเกมออนไลนทั้งบน

แพลตฟอรมพีซีหรือคอมพิวเตอร และแพลตฟอรมโทรศัพทมือถอื ซึ่งผูเลนสามารถเติมเงินเขาเกมผานชองทางตาง ๆ อาทิ 

@Cash ระบบชำระเงินออนไลน (E-Payment) ระบบกระเปาเงินอิเลก็ทรอนิกส (E-Wallet System) เปนตน ดังนั้น การ

เปนพันธมิตรธุรกิจกับ AS จะเปดโอกาสใหบริษัทฯ สามารถขยายระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัทฯ กลาวคือ การจัด

จำหนาย @Cash ของ AS ในประเทศไทยที่ปจจุบันจำหนายในหลากหลายชองทาง รวมถึงตูเติมเงินออนไลน หากบริษัทฯ 

รวมเปนพันธมติรกับ AS บริษทัฯ จะสามารถรวมเปนหน่ึงในชองทางจัดจำหนายรหัสเติมเงิน @Cash และบัตรเงินสดผาน

ตูเติมสบายพลสั ซึ่งเปนตูเติมเงินอัตโนมัติของบริษัทฯ อีกทั้ง AS ยังมีชองทางการเติมเงินเขาเกมอื่น ๆ เชน การเติมเงิน

ผานระบบชำระเงินออนไลน (E-Payment) และระบบกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (E-Wallet System) โดยบริษัท สบาย 

มันนี่ จำกัด (“SBM”) ซึ่งเปนผูใหบริการและเปนตัวกลางในการชำระเงินสามารถรวมเปนชองทางการจัดจำหนายสำหรับ

ระบบ E-Payment ใหกับ AS ได 

นอกจากการใหบริการเกมออนไลนในประเทศไทย AS ยังมีฐานลูกคาในประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ไดแก มาเลเซีย สงิคโปร ฟลิปปนส เวียดนาม และอนิโดนีเซีย ซึ่ง AS อาศัยชองทางการเติมเงินจากผูใหบริการแพลตฟอรม

ประเภทเวบ็ไซตการเติมเงนิ ระบบชำระเงินออนไลน และระบบกระเปาเงินอเิล็กทรอนิกส หากบริษัทฯ สามารถผนวกชอง

ทางการชำระเงินของ AS เขากับการบริการของบริษัทฯ ได จะทำใหบริษัทฯ ไดประโยชนจากการเขาถึงฐานลูกคาที่ใหญ

ขึ้น และบริษัทฯ จะสามารถสรางและรวบรวมชองทางการเติมเงินของฐานลูกคา AS ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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ทั้งหมดใหเปนหนึ่งเดียวกัน (Regional Payment Gateway) อีกทั้ง เมื่อผนวกประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และความ

แข็งแกรงของระบบรักษาความปลอดภัยทางดานไอที (IT Security System) ของ AS เขากับสินคาและบริการในระบบ

นิเวศของบริษัทฯ บริษัทฯ จะสามารถขยายธรุกิจการชำระเงิน (Payment) รวมถึงจะสามารถนำเสนอสินคาและบริการได

หลากหลายมากข้ึน 

2) การลงทุนใน AS เปนการลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรมที ่มีโอกาสเติบโตในอนาคต และเทาทันยุคสมัยที่มีการ

เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีและดิจิทัล 

เนื่องจาก AS ประกอบธุรกิจเปนผูใหบรกิารดานความบันเทิงออนไลน (Online Entertainment Service) ที่เกี่ยวกับเกม

ออนไลนชั ้นนำในภูมิภาคเอเชีย จากการวิเคราะหอุตสาหกรรมเกมอางอิงจาก ของ Mordor Intelligence ซึ ่งเปน

ผูเชี ่ยวชาญในการทำวิจัยการตลาดและอุตสาหกรรม พบวา อุตสาหกรรมเกมในระดับโลกนั้นมีมูลคา 198.40 พันลาน

เหรียญสหรัฐในป 2564 และถูกประมาณการวาจะมีมูลคาถึง 339.95 พันลานเหรียญสหรัฐในป 2570 ดวยอัตราการ

เติบโตเฉล่ียตอป (CAGR) เทากับรอยละ 8.94 ตอปตลอดระยะเวลาระหวางป 2565 – 2570 โดยการระบาดของโควิด-19 

ซึ่งทำใหผูคนกักตัวอยูบานมากขึ้นเปนปจจัยที่สงเสริมใหผูคนใชชีวิตอยูบนแพลตฟอรมออนไลนประเภทตาง ๆ มากขึ้น 

สถานการณดังกลาวดงึดูดผูเขาชมรายใหมจำนวนมาก ดงันั้น อุตสาหกรรมเกมในภาพรวมจึงเติบโตอยางกาวกระโดดทั้งใน

แงของจำนวนผูใชและรายได ในขณะที่ตลาดเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉยีงใตถูกประมาณการวาจะมีอัตราการ

เติบโตเฉล่ียตอปเทากับรอยละ 8.50 ตอป ตลอดระยะเวลาระหวางป 2565 – 2570 โดยปจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของ

อุตสาหกรรมเกมในภูมิภาคนีน้อกเหนือจากการระบาดของโควิด-19 ไดแก การเตบิโตของการลงทุนในสาธารณูปโภคดาน

อินเตอรเน็ต เชน การลงทุนในเทคโนโลยีประเภท 5G ในป 2020 ในภูมิภาค และการลงทุนในอินเตอรเน็ตไรสาย 

(Wireless Network) ซึ ่งการลงทุนดังกลาวทำใหอัตราการเขาถึงอินเตอรเน็ต (Internet Penetration Rate) ของ

ประชากรเพิ่มมากขึ้น และเมื่อรวมกับตนทุนคาสมารทโฟนที่ถูกลง ประชากรจึงสามารถเขาถึงตลาดเกมออนไลนมากขึ้น 

อีกหนึ่งปจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมในภูมิภาคนี้ คือ ความนิยมในการแขงขันกีฬาที่หลากหลายมาก

ข้ึน เชน การเกิดข้ึนของกีฬาประเภท eSports ซ่ึงไดรับความนยิมอยางมากในปจจุบัน และสามารถเพิ่มปริมาณการเขาชม

ผานแพลตฟอรมออนไลนตาง ๆ ไมวาจะเปน Twitch และ YouTube เมื่อมีผูเขาชมจำนวนมาก จำนวนเม็ดเงินที่เกิดขึ้น

จากรายไดประเภทโฆษณาจึงเพ่ิมขึ้นตามมา นอกจากนี้ การเติบโตของเทคโนโลยีของอุปกรณท่ีรองรับ เชน โทรศัพทมือถือ 

อุปกรณ VR Box หรือแมแตคุณภาพของกราฟฟกที่อุปกรณแสดงผลสามารถรองรับได ก็เปนอีกปจจัยที่ขับเคลื่อนการ

เติบโตของอุตสาหกรรมเกม ท้ังนี้ ธุรกิจเกมออนไลนจะสรางเม็ดเงินมหาศาลจากการซ้ือของภายในแอพพลิเคชั่น การจาย

ซ้ือเพ่ือดาวโหลดซอฟตแวรการติดตามเปนสมาชิก (Subscription) หรือแมแตการขายโฆษณาที่เก่ียวของ เปนตน  

โดยในป 2021 ตลาดเกมมือถือออนไลนมีผูใชงานถึง 250 ลานคน โดยมีอนิโดนเีซีย มาเลเซีย ไทย เวียดนาม สิงคโปร และ

ฟลิปปนส เปนตลาดที่สำคัญประเทศที่มีฐานผูเลนปริมาณมากที่สุด ไดแก อินโดนีเซีย ทั้งนี้ผูเลนที่สำคัญในตลาดเกมของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก Sony, IGG Inc, com2uS Corporation, Nintendo รวมถึง AS ที่ถือเปนผูนำที่

สำคัญในตลาดเกม โดยเฉพาะเกมออนไลน ซึ่งเปนเกมประเภทที่สามารถสรางกำไรไดมากกวาเกมประเภทคอนโซล 

(Console Games) หรือเกมประเภทพีซี (PC Games)  

ดังนั้น การที่บริษัทฯ ลงทุนในกิจการของ AS ซ่ึงถือเปนผูใหบริการเกมออนไลนรายใหญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต และเปนบริษัทที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญเก่ียวกบัเกมอันดับตน ๆ  ของประเทศไทย จึงเปนการลงทุนในธุรกิจ

และอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต และเทาทันยุคสมัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามเทคโนโลยีและดิจทิัล 

3) เพิ่มโอกาสในการสรางผลตอบแทน ผลกำไร และกระแสเงินสดใหแกบริษัทฯ และผูถอืหุนของบริษัทฯ ไดในระยะยาว  
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เนื่องจาก AS เปนบริษัทฯ ทีส่ามารถสรางกำไรไดสม่ำเสมอในอดีต และอยูในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอยางตอเนื่องอยาง

อุตสาหกรรมเกมมาอยางยาวนาน ดังนั้นการลงทุนใน AS จะเปนการเพ่ิมโอกาสในการสรางผลตอบแทน ผลกำไร และ

กระแสเงินสดใหแกบริษัทฯ และผูถือหุนไดในระยะยาว  

โดย AS มีอัตราสวนทางการเงินดานผลการดำเนินการ สรปุไดดังน้ี 

หมายเหตุ: 1/ ในป 2562 AS มีการรับรูผลขาดทุนจากคดีความจำนวน 55.1 ลานบาท ซึ่ง AS มีขอพิพาทเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาเกมกับเจาของลิขสิทธ์ิเกมและ

ผูพัฒนาเกม โดยเจาของลิขสิทธิ์เกมไดนำขอโตแยงดงักลาวระหวางคูสัญญาเขาสูการพิจารณาของสำนักงานอนุญาโตตลุาการระหวางประเทศ ประเทศ

สิงคโปร (Singapore International Arbitration Centre ‘SIAC’) จากผลการพิจารณาสำนักงานอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให AS ชดใชคาเสียหายใหแก

เจาของลิขสิทธ์ิเกมในจำนวนดังกลาว จึงเปนผลใหอตัรากำไรสุทธิในป 2562 ต่ำกวาปกติ 

จากการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินดานผลการเนินงานของ AS พบวา ตลอดระยะเวลายอนหลัง 3 ป และคร่ึงปลาสุด 

การดำเนินงานของ AS มีผลประกอบการที่ดี ทำให AS มีกำไรอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ในป 2562 AS มีอัตรากำไร

สุทธิเทากับรอยละ 0.57 ซึ่งต่ำกวาอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย โดยมีสาเหตุมาจากการรับรูผลขาดทุนจากคดีความจำนวน 55.1 

ลานบาท โดยรายการดังกลาวเปนรายการพิเศษที่ไมไดเกิดขึ้นตามปกติธุรกจิ ดังนั้น เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยและอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนจะพบวา อัตราสวนดังกลาวเติบโตขึ้นอยางมากในป 2563 เปนตนมา 

อันเปนผลมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเปนหนึ่งในปจจัยในการกระตุนพฤติกรรมผูบริโภคใหเลนเกมออนไลน

มากขึ้น สำหรับอัตราสวนสภาพคลองของ AS นั้นจะเห็นไดวา AS มีอัตราสวนสภาพคลองมากกวาหนึ ่งเทาตลอด

ระยะเวลายอนหลงั 3 ป และครึ่งปลาสดุ เนื่องจากธุรกิจของ AS เปนธุรกิจที่มีรายไดจากการเติมเงินสด ดังนั้น AS จะมี

กระแสเงินสดคงเหลืออยางสม่ำเสมอ  

อีกทั้ง เมื่อพิจารณาอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน จะเห็นวาอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของ AS มีสัดสวน

ต่ำกวาหนึ่งเทาตลอดระยะเวลายอนหลัง 3 ป และครึ่งปลาสุด ซึ่งแสดงใหเห็นถึงโครงสรางเงินทุนที่แข็งแกรง และ

ความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินของ AS  

ดังนั้น การไดมาซ่ึงหุนสามัญใน AS จะชวยใหผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ แข็งแกรงมากข้ึน อีกทั้ง 

ยังเปนการเพิ่มโอกาสในการสรางผลตอบแทน ผลกำไร และกระแสเงินสดใหแกบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ไดใน

ระยะยาว 

4) เปนการตอยอดธุรกิจการตลาดและสื่อดิจิทัลภายใตระบบนิเวศของบริษัทฯ โดยใชกลยุทธและการตลาดในรูปแบบเกม 

(Gamification Marketing) และการทำตลาดในรูปแบบระบบจัดการลูกคาสัมพันธหรือการทำโปรแกรมความภักดี 

(Royalty Program)  

อัตราสวนสำคัญทางการเงิน หนวย ป 2562 ป 2563 ป 2564 
งวดหกเดือนส้ินสดุ 30

มิถุนายน 2565 

อัตราสวนสภาพคลอง  
อัตราสวนสภาพคลอง  เทา 1.11 2.40 2.60 3.19 

อัตราสวนความสามารถในการทำกำไร 

อัตรากำไรขั้นตน รอยละ 49.39 56.58 55.14 51.25 

อัตรากำไรสุทธ ิ รอยละ 0.571/ 27.28 32.17 23.82 

อัตราสวนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย รอยละ 1.18 50.40 44.71 35.46 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน รอยละ 3.45 107.81 77.41 48.85 

อัตราสวนนโยบายทางการเงิน 

อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถือหุน  เทา 2.09 0.72 0.59 0.38 
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ตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2565 ไดมีมติใหบริษัทฯ เขาลงทุนซื้อหุนในบริษัท อุปส เน็ตเวิรค จำกัด 

(“MKO”) ซึ่งประกอบธรุกิจเกี่ยวกบัการผลิตและนำเสนอ Digital Media และการโฆษณาผานสื่อดิจิทัล และบริษัท เรด

เฮาส ดิจิทัล จำกัด (“RH”) ซึ่งเปนธุรกิจที่เกี่ยวของกบัการใหบริการดาน Digital Marketing One Stop Service ดังนั้น

การที่บรษิัทฯ ไดเปนพันธมติรทางธุรกิจกับ AS นั้นจะเปนการตอยอดธุรกิจการตลาดและส่ือดิจิทัลของบริษัทในกลุม โดย

การนำจุดแข็งของ AS ซึ่งไดแกประสบการณและความเชี่ยวชาญในการใหบริการเกมออนไลนรูปแบบตาง ๆ มาประยุกต

เขากับกลยุทธทางการตลาดในรูปแบบเกม (Gamification Marketing) ซึ่งเปนการประยุกตหลักการเกมในการสรางกล

ยุทธทางการตลาดที่สามารถมอบประสบการณใหม ๆ ใหกับลูกคา อีกทั้ง ตัวแบรนดยังสามารถสรางปฏิสัมพันธกับลูกคา 

และเพิ่มยอดขายออนไลนได โดยสวนประกอบของเกมที่มาสามารถนำเอามาใชในการทำ Gamification นั้น เชน การ

สรางตารางอันดับคะแนน แตม การแบงระดับผูเลน การทำภารกิจ การเก็บไอเท็ม และการปลดล็อกกิจกรรมเพ่ือลารางวัล 

เปนตน โดยสามารถใชกลไกลในการเลนไดหลายแบบ ไมวาจะเปนการแขงขัน การลุนโชค การทาดวล การรวมมือกัน การ

ใหความเห็น หรือการใหรางวัล เปนตน 

นอกจากนี ้ บร ิษ ัทฯ จะสามารถตอยอดธุรกิจเกมออนไลนเขากับธุรกิจระบบจัดการลูกคาส ัมพันธ (Customer 

Relationship Management) หรือการทำโปรแกรมความภักดี (Royalty Program) ภายใตบริษัท บัซซี่บีส จำกัด ซ่ึงเปน

บริษัทภายใตกลุมบริษัทฯ และเปนผูใหบริการออกและพัฒนาแพลตฟอรมการบริหารความสัมพันธกับลูกคาอยางครบ

วงจร รวมถึงธุรกิจการใหบริการแพลตฟอรม การจัดหาสิทธิพิเศษและดีลตาง ๆ (Rewards Sourcing) และการบริการ

เกี่ยวกับการซื้อขายออนไลนอยางครบวงจร  โดยบริษัทฯ อาจเปนการผนวกฐานลูกคาและการใหบริการของ AS เขากับ

ฐานลูกคาและผลติภัณฑของกลุมบริษัทเพื่อตอยอดดานระบบการบริหารฐานลูกคาและความสัมพันธ 

ดังนั้น การผนวกความเชี่ยวชาญ และประสบการณของบริษัทในกลุมดานการตลาดและสื่อดิจิทัล เขากับ AS ซึ่งเปนผูมี

ประสบการณและความเช่ียวชาญในดานเกม จะทำใหเกิดผลิตภณัฑและบริการรูปแบบใหม ๆ ภายใตกลุมบริษัท 

 ขอเสียของการเขาทำรายการ 

1) บริษัทฯ ไมมีอำนาจในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของ AS เนื่องจากการลงทุนในหุนสามัญไมทำใหบริษัทฯ ไดมาซ่ึง

อำนาจควบคุม  

จากการเขาลงทุนในหุนสามัญของ AS รวมถึงการเขาทำรายการดังกลาวในกรณทีี่มกีารใชสิทธิแปลงสภาพ AS-W2 และเมื่อ

รวมกับการใชสิทธิซื้อหุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ AS ซึ่งจัดสรรใหแกคณะกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานของ AS และบริษัทยอยของ AS (“AS-WB”) เต็มจำนวน (Fully Dilute) บริษัทฯ จะมีสัดสวนการถือหุนใน AS 

คิดเปนรอยละ 20.97 ของจำนวนหุนทั้งหมดใน AS ภายหลังการใชสิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิดังกลาวเต็มจำนวน 

ซ่ึงไดแก รอยละ 14.39 สำหรับหุนสามัญ AS และรอยละ 6.61 สำหรับการใชสิทธแิปลงสภาพ AS-W2 โดยใบสำคัญแสดง

สิทธซิื้อหุนสามัญ AS-W2 ของ AS จะครบกำหนดใชสิทธิครั้งตอไปในวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ซึ่งเปนชวงเวลาที่บริษัทฯ 

คาดวาการเขาทำธุรกรรมการเขาลงทุนในหุนสามัญของ AS ทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอชื่อ

ผูแทนเพื่อรับการพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการใน AS เมื่อหรือภายหลังจากที่ธรุกรรมดังกลาวเสร็จสมบูรณ ดังนั้น บริษัทฯ 

อาจไดมาซึ่งอิทธิพลอยางมีสาระสำคัญใน AS อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะไมมีอำนาจในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ

ของ AS เนื่องจากการลงทุนในหุนสามัญไมทำใหบริษัทฯ ไดมาซ่ึงอำนาจควบคุมมติทั่วไป เนื่องจากการใชสิทธิออกเสียงเพ่ือ

อนุมัติในแตละวาระการประชุมผูถือหุ นโดยปกติตองใชคะแนนเสียงขางมาก คือ มากกวากึ่งหนึ ่งของจำนวนหุนของ

ผูเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง (ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 107) หรือตองมีคะแนนเสียงมากกวารอยละ 25.00 

เพื่อใหมีอำนาจในการควบคุมทางออมโดยการสามารถคัดคานมติสำคัญหรือมติพเิศษ (Veto Right) ที่ตองใชเสียงมากกวา
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สามในสี่ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เชน การซ้ือหรือขายกิจการ การรวมกิจการ รายการเก่ียวโยง การไดมาหรือจำหนายไป

ซ่ึงสินทรัพย การมอบหมายใหคนอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท เปนตน  

อยางไรก็ดี บริษัทฯ จะตอรองเพื่อใหไดมาซึ่งตำแหนงคณะกรรมการบริษัท และอำนาจในการมีสวนรวมตัดสินใจเกี่ยวกับ

นโยบายทางการเงินและการดำเนนิงานของ AS และอำนาจในการรวมบริหารจัดการ AS รวมถึงการตัดสนิใจในการแตงต้ัง

หรือถอดถอนกรรมการตั้งแตกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไมวาทางตรงหรือทางออมและบุคลากรระดับบริหาร อีกทั้ง อาจ

สงตัวแทนของบริษัทฯ รวมเปนกรรมการผูมีอำนาจลงนาม ดังนั้น หากบริษัทฯ สามารถตอรองตำแหนงคณะกรรมการ

บริษัทและอำนาจในการตัดสินใจดังกลาว บริษัทฯ ก็จะมีสวนรวมในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของ AS อยางไรก็

ตาม หากบริษัทฯ ไมสามารถสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการไดตามที่คาดหวัง บริษัทฯ จะไมมีอำนาจในการกำหนดทิศ

ทางการดำเนินธุรกจิของ AS เนื่องจากการลงทุนในหุนสามัญไมทำใหบริษทัฯ ไดมาซ่ึงอำนาจควบคุม 

2) ราคาซื้อขายหุนสามัญของ AS และใบสำคัญแสดงสิทธิของ AS-W2 ในตลาดหลักทรัพยฯ มีราคาต่ำกวาราคาเขาทำรายการ  

สำหรับราคาหุนตามราคาตลาดยอนหลัง 7 – 30 วันทำการจากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 พบวา ราคาตลาดของหุนสามัญ

ของ AS อยูระหวาง 14.39 – 15.04 บาทตอหุน เมื่อเทียบกับราคาเขาทำรายการที่หุนละ 17.00 บาท พบวาราคาเขาทำ

รายการสูงกวาราคาหุนตามราคาตลาดยอนหลัง 7 – 30 วันทำการจากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ เนื่องจากการซื้อหุน

ในกระดานหลักจะสามารถทำไดยาก และบริษัทฯ ตองการหุนจำนวนไมเกิน 73,720,904 หุน ซ่ึงเปนปริมาณที่สูง และอาจ

สงผลใหเกิดความผันผวนตอราคาหุนในตลาด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดตอรองกับกลุมผูถือหุนเดิมของ AS เพื่อใหไดมาซึ่งใน

สัดสวนและปริมาณตองการ และในราคาที่ยอมรับไดทั้งสองฝาย นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณามูลคา

ยุติธรรมของหุนสามัญของ AS โดยใชวิธีมูลคาปจจุบันกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow – DCF) พบวามูลคา

ยุติธรรมของหุน AS ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระอยูในชวง 17.58 – 19.70 บาทตอหุน ดังนั้น เมื่อเทียบกับราคา

เขาทำรายการที่หุนละ 17.00 บาท บริษัทฯ จึงไดหุนสามัญ AS มาในราคาที่สมเหตุสมผลสำหรบัราคาหุนตามราคาตลาด

ยอนหลัง 7 – วันทำการจากวันที่ สิงหาคม 2565 พบวา ราคาตลาดของหุนสามัญของ AS อยูระหวาง  บาทตอหุน เมื่อ

เทียบกับราคาเขาทำรายการที่หุนละ 17.00 บาท พบวาราคาเขาทำรายการสูงกวาราคาหุนตามราคาตลาดยอนหลัง 7 – 

วันทำการจากวันท่ี สิงหาคม 2565 อยางไรก็ตาม ราคาตลาดยอนหลัง 7 วันทำการจากวันที่ 30 สิงหาคม 2565 พบวาราคา

ตลาดของหุนสามัญ AS อยูระหวาง 16.50 – 18.80 บาทตอหุน ซึ่งราคาเขาทำรายการอยูในชวงมูลคาตลาดดังกลาว ทั้งนี้ 

เนื่องจากการซื้อหุนในกระดานหลักจะสามารถทำไดยาก และบริษัทฯ ตองการหุนจำนวนไมเกิน 73,720,904 หุน ซึ่งเปน

ปริมาณที่สูง และอาจสงผลใหเกดิความผันผวนตอราคาหุนในตลาด ดงันั้น บริษัทฯ จึงไดตอรองกับกลุมผูถอืหุนเดิมของ AS 

เพื่อใหไดมาซึ่งในสัดสวนและปริมาณตองการ และในราคาที่ยอมรับไดทั้งสองฝาย นอกจากนี้ ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระได

พิจารณามูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AS โดยใชวิธีมูลคาปจจุบันกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow – DCF) 

พบวามูลคายุติธรรมของหุน AS ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอยูในชวง 17.58 – 19.70 บาทตอหุน ดังนั้น เมื่อ

เทียบกับราคาเขาทำรายการท่ีหุนละ 17.00 บาท บริษัทฯ จึงไดหุนสามัญ AS มาในราคาที่สมเหตุสมผล 

ในสวนของการไดมาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AS-W2 ซึ่งมีราคาตลาดยอนหลัง 7 – 60 วันทำการจากวันที่ 11 

สิงหาคม 2565 พบวา ราคาตลาดของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AS-W2 อยูระหวาง 10.71 – 11.55 บาทตอหนวย 

เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเขาทำรายการที่ 13.50 บาทตอหนวย พบวาราคาเขาทำรายการสงูกวาราคาใบสำคญัแสดงสิทธซ้ืิอ

หุนสามัญ AS-W2 ตามราคาตลาดยอนหลัง 7 – 60 วันทำการจากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระไดพิจารณามูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AS-W2 โดยใชวิธีตามทฤษฎี Black-Scholes 

พบวา ชวงราคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุน AS-W2 นั้น อยูในชวง 13.35 – 13.35  บาทตอหนวย ซึ่งเมื่อ
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เปรียบเทียบกับราคาเขาทำรายการท่ี 13.50 บาท จะเห็นไดวาบริษัทฯ ไดใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AS-W2 ในราคา

ที่สูงกวาราคายุติธรรม อยางไรก็ดี ราคาตลาดยอนหลัง 7 วันทำการจากวันที่ 30 สิงหาคม 2565 พบวาราคาตลาดของ

ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AS-W2 อยูระหวาง 11.60 – 14.70 บาทตอหุน ซึ่งราคาเขาทำรายการอยูในชวงมูลคา

ตลาดดังกลาว เพื่อใหไดหุนสามัญของ AS ในสัดสวนที่ตองการคือมากกวารอยละ 20.00 ซึ่งจะทำใหบริษัทฯ มีอิทธิพล

อยางมีนัยสำคัญใน AS บริษัทฯ จึงตองเขาซือ้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุน AS-W2 จากกลุมผูถือหุนเดิม อีกทั้ง เนื่องปริมาณ

การซ้ือใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญ AS-W2 ในชวงระยะเวลา 60 วันยอนหลังจากวันท่ี 11 สิงหาคม 2565 นั้นมีปริมาณ

การซ้ือขายในตลาดตอวันเฉลี่ยเทากับ 23,322 หนวย หากบริษัทฯ ตองการซ้ือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AS-W2 ใน

จำนวนไมเกิน 33,837,554 หนวยนั้น บริษัทฯ อาจตองใชระยะเวลานานในการรวบรวม และการซื้อในปริมาณมากนั้นจะ

สงผลใหเกิดความผันผวนตอราคาตลาดของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุน AS-W2 ที่ซ้ือขายในกระดานหลักได 

3) บริษัทฯ จะมีภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการเขาทำธุรกรรม 

ในการเขาทำธุรกรรมในคร้ังน้ี บริษทัฯ จะจายชำระเปนเงินสดจำนวน 1,828.49 ลานบาท ซ่ึงประกอบดวย 1) คาหุนสามัญ

จำนวนไมเกิน 73,720,904 หุน ราคาหุนละ 17.00 บาท รวมเทากับ 1,253.26 ลานบาท  2) คาซื้อใบสำคัญแสดงสิทธซ้ืิอ

หุนสามัญ AS-W2 จำนวนไมเกิน 33,837,554 หนวย ในราคาหนวยละ 13.50 บาท รวมเทากับ 456.80 ลานบาท และ 3) 

ในกรณีที่บริษัทฯ จะใชสิทธิซื้อหุนสามัญตาม AS-W2 จำนวนไมเกิน 33,837,554 หนวย ในราคาใชสิทธิ 3.50 บาทตอ

หนวย คิดเปนจำนวนรวมไมเกิน 118.43 ลานบาท โดยบริษัทฯ จะใชกระแสเงินสดภายในจากการออกหุนกูที่ในวงเงิน 

1,000.00 ลานบาท รวมไปถึงการขอกูยืมจากสถาบันการเงิน และกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ มาใชในการเขาทำธุรกรรม

ดังกลาว ซึ่งบริษัทฯ ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนผูถือหุนวิสามัญครั้งที่  1/2565 ใหสามารถออกหุนสามัญแบบ 

General Mandate  จำนวน  80,000,000 หุน ดังนั้น หากบริษัทฯ ใชเงนิที่ไดรับจากการออกหุนกู และ/หรอืเงินกูยืมจาก

สถาบันการเงิน บริษัทฯ จะมีภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรม โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณา

ตนทุนทางการเงินของหุนกูของบริษัทฯ ซ่ึงเทากับรอยละ 6.25 ตอป อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยหุนกูในงบการเงนิสำหรับงวด

หกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และตนทนุทางการเงินสำหรับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ รอยละ 1.82 ที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการการใชเงินจากหุนกูเทากับ 1,000.00 ลานบาท กระแสเงินสดภายในจากการเพิม่ทุน

แบบ General Mandate ประมาณ 522.43 ลานบาท และสวนที่เหลือจากวงเงินกูยืมสถาบันการเงินประมาณ 306.07 

ลานบาท ดังนั้น หากบริษัทฯ ขายหุนกูเพิ่มเติมในวงเงิน 1,828.49 ลานบาท บริษัทฯ จะมีตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นปละ 

68.08 ลานบาท 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ มีอัตราสวนเพ่ือวิเคราะหความสามารถในการชำระหน้ีดังตอไปน้ี 

รายการ 30 มิถุนายน 2565 
ภายหลังการเขาทำรายการการลงทุนซ้ือ

หุนสามัญของ AS 

ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest 

coverage ratio : ICR) (เทา) 

13.76 6.36 

ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Debt service 

coverage ratio :DSCR) (เทา) 

1.09 0.72 

หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ียตอกำไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษี

เงินได คาเส่ือมราคา และคาตัดจำหนาย (Interest 

bearing debt to EBITDA ratio) (เทา)  

3.99 5.61 

อตัราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (Debt to 

equity ratio: D/E) 

0.54 0.54 
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รายการ 30 มิถุนายน 2565 
ภายหลังการเขาทำรายการการลงทุนซ้ือ

หุนสามัญของ AS 

อตัราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน 

(Interest Bearing Debt to equity ratio: IBD/E) 

0.44 0.62 

ที่มา: อตัราสวนทางการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม และการคำนวณของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

อางอิง: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราดอกเบี้ยเทากับรอยละ 6.25 ตอป อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยหุนกูในอดีตของบริษัทฯ และระยะเวลาในการคำนวณ

เทากับ 1 ป ขอมูลทางการเงินอางอิงจากงบการเงินยอนหลังยอนหลัง 12 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

จากอัตราสวนทางการเงินขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 

(D/E) อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน และอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ตอกำไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษี

เงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย (IBD/EBITDA) เพิ่มขึ้นภายหลังการเขาทำรายการ ซึ่งสะทอนหนี้สินที่เกิดจาก

แหลงเงินกูในเขาทำรายการดังกลาว นอกจากนี้ ภายหลังการเขาทำรายการลงทุนซื้อหุนสามัญใน AS อัตราความสามารถ

ในการชำระดอกเบี ้ย และอัตราความสามารถในการชำระภาระผูกพันของบริษัทฯ มีอัตราสวนที ่ลดลง โดยอัตรา

ความสามารถในการชำระภาระผกูพันมีคาต่ำกวา 1.00 ซึ่งอาจทำใหบริษัทฯ มคีวามเสี่ยงที่จะผิดเง่ือนไขการดำรงอัตราสวน

ทางการเงินกับสถาบันการเงิน อยางไรก็ด ีบริษัทฯ อาจพิจารณาตออายุหุนกู (Roll-over) เพื่อขยายการครบกำหนดของ

หุนกูและเพื่อรักษาความสามารถในการชำระภาระผูกพันของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยกับ

สถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในงบการเงินรวมเทากับ  2,897.92 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย เงินเบิกเกิน

บัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาว และหุนกู ซึ่งบริษัทฯ มีอัตราสวนทาง

การเงินที่ตองดำรง คือ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนไมต่ำกวา 1.5 เทา และอัตราสวนความสามารถในการชำระ

ภาระผูกพันไมต่ำกวา 1.20 เทา ท้ังนี้ ปจจุบันบริษัทฯ มิไดมกีารผิดเง่ือนไขแตอยางใด แมวาอัตราสวนความสามารถในการ

ชำระหนี้ในงบการเงินรวมหลังเขาทำรายการอาจเทากับ 0.72 เทา เนื่องจากการพิจารณาอัตราสวนความสามารถในการ

ชำระหนี้ของสถาบันการเงินนั้นจะพิจารณาจากเงินกูยืมและภาระผูกพันของบริษัท สบายเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยไม

รวมกับหน้ีสินของบริษัทยอยและหนี้สินที่ใหกูยืมระหวางบริษัทที่เก่ียวของกัน ดังนั้น จากการพิจารณาของท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระจึงเห็นวาบริษัทฯ ยังมีความสามารถในการรักษาเงื่อนไขตามสัญญาเงินกูและยังสามารถดำรงอัตราสวนทาง

การเงินตามเงื่อนไขสัญญาเงินกูเดิมได ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 

(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยหักสวนของเงินกูยืมระหวางบริษัทที่เกี ่ยวของกันออก) มีคาเทากับ 0.44 เทา และ

อัตราสวนความสามารถในการชำระภาระผูกพันเทากับ 3.21 เทา ทั ้งนี ้ หากบริษัทฯ ไมสามารถรักษาอัตราสวน

ความสามารถในการชำระภาระผูกพันได บริษทัฯ อาจผิดเง่ือนไขการขอสินเช่ือกับเจาหนี้ ซึ่งอาจสงผลใหบริษัทฯ ตองจาย

คืนหนี้ทั้งหมดกอนกำหนด 

 ความเสี่ยงของการเขาทำรายการ 

3.4.1 ความเสี่ยงกอนการเขาทำรายการ 

1) ความเสี่ยงท่ีเงื่อนไขบังคับกอนเขาทำรายการจะไมประสบความสำเร็จ หรืออาจเกิดความลาชา 

การเขาทำรายการมีเง่ือนไขบังคับสำคัญกอนเขาทำรายการ ไดแก 

(1) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเขาทำธุรกรรม AS 

(2) ผลการตรวจสอบสถานะของ AS เปนที่นาพอใจแกบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยูระหวางการตรวจสอบสถานะของ

บริษัทเปาหมายและคาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนตลุาคม 2565 
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ดังนั้น หากบริษัทฯ ไมสามารถทำใหเงื ่อนไขบังคับกอนเขาทำรายการสำเร็จลุลวงได การทำรายการก็จะไมประสบ

ความสำเร็จ หรือเกิดความลาชา 

3.4.2 ความเสี่ยงภายหลังเขาทำรายการ 

1) ความเสี่ยงผลตอบแทนที่จะไดรบัจากการลงทุนในอนาคตไมเปนไปตามคาดหวัง เนื่องจากความเส่ียงทางธุรกจิของ AS 

ในปจจุบัน อุตสาหกรรมเกมออนไลนเติบโตอยางตอเนื่องและการเติบโตเปนไปตามเทคโนโลยีของฮารดแวรท่ีสามารถ

รองรับความสามารถของเกมออนไลน อีกทั้ง มูลคาของอุตสาหกรรมเกมนั้นมเีมด็เงินไหลเวียนในระบบและมีอัตราการ

เติบโตในแตละปที่สูง อยางไรก็ดี ในการดำเนินธุรกิจของ AS ยังมปีจจัยเสี่ยงภายในอุตสาหกรรม ซึ่งไดแก ความเสี่ยง

จากการที่ผูพัฒนาเกมรายใหญพึง่พิงผูใหบริการเกมนอยลง เนื่องจากผูพัฒนาเกมเขามาเปดใหบริการดวยตนเองมาก

ข้ึน เหตุการณดังกลาวมีสาเหตุมาจากผูพัฒนาเกมรายใหญเปดใหบริการเกมที่มีกระแสตอบรับดี ประสบความสำเรจ็สงู 

และมีผูเลนจากประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันเฉียงใตเขาไปเลนเปนจำนวนมาก ซึ่งในกรณีนี้ผูพัฒนาเกมจะ

พิจารณาเปดใหบริการเกมดวยตนเอง โดยไมรวมมือกับผูใหบริการเกมภายในประเทศหรือภูมิภาคเหมือนในอดีต 

อยางไรก็ตาม ยังมีบริษัทผูพัฒนาเกมอีกจำนวนมากที่มีขอจำกัดในการเปดใหบริการเกมเอง เนื ่องจากการเปด

ใหบริการเกมใหประสบความสำเรจ็ตองอาศัยปจจัยหลายอยาง เชน ความเขาใจพฤติกรรมผูเลนเกมในประเทศ การทำ

การตลาดและการสื่อสาร การบริหารจัดการคอมมูนิต้ี การจัดกจิกรรมเพื่อพบปะกับลูกคาโดยตรง การใหบริการลูกคา 

เปนตน ดังนั้น AS ยังสามารถดำเนินธุรกิจในฐานะผูใหบริการเกมประจำภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตได เนื่องจากมี

ประสบการณและความเช่ียวชาญมาอยางยาวนาน 

ในการประกอบธุรกิจในฐานะผูใหบริการเกมออนไลน ยังมีความเส่ียงจากการไมประสบความสำเร็จของเกมออนไลนที่ 

AS ไดลงทุนซื้อลิขสิทธิ์และเปดใหบริการ ซึ่งมูลคาการลงทุนเริ่มตน (Initial Investment) มีจำนวนคอนขางสูง ซ่ึง

ประกอบดวยคาลิขสิทธิ์เกม ระบบเซิรฟเวอร อุปกรณคอมพิวเตอรที่เก่ียวของ คาแปลภาษาและคาใชจายในการตลาด 

ดังนั้น หาก AS ไมสามารถสรางรายไดจากการใหบริการเกมดังกลาวไดมากกวาจำนวนเงินลงทุนขั้นตนดังกลาว หรือ

จำนวนตามที่คาดการณไว อาจสงผลกระทบตอผลประกอบการและอัตรากำไรของ AS อยางไรก็ดี AS จะให

ความสำคัญกับการคัดเลือกเกมที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับความตองการของตลาด โดยอาศัยประสบการณ รวมถึง

การศึกษารายละเอียดเกมและกลุมผูเลนเกมอยางรอบคอบกอนตัดสินใจในการลงทุนในเกมออนไลน 

อีกทั ้ง ในการใหบริการเกมออนไลน AS ตองพึ ่งพิงผู ใหบริการอินเทอรเน็ตและการเชาศูนยขอมูลอินเตอรเน็ต 

(Internet Data Center) เพื่อใชในการติดตั้งเครื่องแมขาย (Server) และเชาวงจรสื่อสารอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

(Bandwidth) จากผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISPs) ในแตละประเทศที่เขาไปใหบริการ หากผูใหบริการดังกลาวไม

สามารถใหบริการอนิเทอรเน็ตที่มีคุณภาพหรือหยุดใหบรกิาร จะสงผลกระทบตอการใหบริการเกมออนไลนของ AS ได 

อีกท้ังความขัดของของระบบการใหบริการอาจทำใหอรรถรสและความพงึพอใจในการเลนเกมลดลง และอาจสงผลเสีย

ตอชื่อเสียงและผลการดำเนินงานของ AS ในอนาคต อยางไรก็ตาม ผูใหบริการอินเตอรเน็ตที่ AS ใชบริการเปนผู

ใหบริการรายใหญที่มีคุณภาพในแตละประเทศ นอกจากนี้ ในปจจุบันมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น เชน การใหบริการเชา

แบบคลาวด ทำใหมีทางเลือกในการทำแผนสำรองเพ่ือยายไปใชบริการดังกลาวเมื่อเกิดปญหา 

AS ยังเปนธุรกิจที่มีความเสี่ยงจากการไมไดเปนเจาของลิขสิทธิ์และ/หรือเปนผูพัฒนาเกมออนไลนดวยตนเอง ซึ่ง AS 

จะตองปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ์อยางเครงครัด หาก AS มิไดปฏิบัติตามสัญญาใหใชสิทธิ์ และ/หรือไมตอ

อายสุัญญาในราคาและเง่ือนไขที่ยอมรับได จะสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการ

ของ AS ในอนาคตได ทั้งนี้ AS ไดปฏิบัติตามสัญญาลิขสิทธิ์อยางเครงครัดเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกยกเลิกสัญญา 
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และไดกำหนดให AS มีสิทธิตอสัญญาในราคาและเงื่อนไขเดมิ เพื่อสามารตออายสุัญญาในกรณีที่เกมยังคงไดรับความ

นิยม ทั้งนี้ เกมสวนใหญจะมีอายุการใหบริการตามสัญญาประมาณ 2 – 3 ป  

นอกจากนี ้ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ธุรกิจประเภทผูใหบริหารจะไดรับผลกระทบจากความเส่ียงดานการละเมิดลิขสิทธ์ิ

เกมออนไลน โดยผูประกอบการบางรายลักลอบนำเขาโปรแกรมออนไลนที่ AS ไดรับลิขสิทธิ์ เพื่อนำมาติดตั้งบน

เครือขายแม (Server) และเปดใหบริการผานเครือขาย (Network) ของตนเองในอัตราคาบริการต่ำกวา ซึ่งอาจสงผล

ให AS สูญเสียรายไดบางสวน อยางไรก็ตาม ผูประกอบการละเมิดลขิสิทธิ์มักมีคณุภาพต่ำ และมีขอจำกัดในการแกไข

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในโปรแกรมเกม (Bug) หรือแกไขปญหาทางเทคนิคตาง ๆ จึงไมเปนที่นิยม ดงันั้น AS จึงเช่ือวา

การสูญเสียรายไดในสวนนี้จะไมสงผลกระทบตอฐานะทางการเงนิของกลุมบริษัทฯ  

ดังนั ้น ความเสี ่ยงในการดำเนินธุรกิจของ AS ดังกลาวอาจสงผลกระทบตอผลการดำเนินงานของ AS และทำให

ผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนในอนาคตไมเปนไปตามคาดหวัง เชน เมื่ออัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนต่ำกวาที่

บริษัทฯ คาดการณไว รวมถึงอาจสงผลใหอตัราการจายปนผลไมเปนไปตามคาดหวัง และจะทำใหระยะเวลาการคืนทนุ

จากการลงทุนดังกลาวนี้ขยายออกไปยาวนานกวาที่บริษทัฯ ประมาณการไว เปนตน 

2) ความเสี่ยงจากการพึ่งพงิผูบรหิารในการดำเนนิธุรกิจ 

เนื่องจากผูถือหุนรายใหญของ AS ไดแก นายปราโมทย สุดจิตพร ซึ่งถือหุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 34.38 ของจำนวน

หุนท่ีจำหนายไดแลวทั้งหมดของ AS โดยการถือหุนในสัดสวนดังกลาวสงผลใหผูถือหุนใหญเปนผูมีอำนาจในการบริหาร

จัดการและควบคุมคะแนนเสยีงในมติสำคัญไดเกือบทั้งหมด นอกจากนี้ กลุมผูถอืหุนรายใหญยังเปนหนึ่งในผูมีอำนาจ

ในการบริหารจัดการกลุม AS โดยมีตำแหนงเปนกรรมการจำนวน 1 คนจากทั้งหมด 5 คน ซึ่งเปนบุคคลที่มีความรู 

ความสามารถ อีกท้ัง ยังเปนผูรวมกอต้ัง AS ซ่ึงมคีวามเชี่ยวชาญ และประสบการณในธุรกิจซอฟตแวรเพื่อความบันเทิง

ในการดำเนนิกิจการของ AS มาเปนระยะเวลายาวนาน ดังนั้นการที่บริษัทฯ เขาทำรายการในครั้งนี้ จะทำใหสัดสวนผู

ถือหุนของนายปราโมทย สุดจิตพร ลดลงจากเดิม ซึ่งการลดอำนาจในการมีสวนไดเสียในการบริหารจัดการดังกลาว 

อาจทำใหเกิดความเสี่ยงที่จะทำใหประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของผูมีสวนไดเสียลดลงเชนเดียวกัน เนื่องจาก

นายปราโมทย สุดจิตพร เปนบุคคลที่มีอิทธพิลตอการดำเนินงานของธุรกิจ และการกำหนดนโยบายการจดัการของ AS 

อยางมีนัยยะสำคัญ  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสำคัญของการถวงดุลอำนาจของกลุมผูถือหุนรายใหญ บริษัทฯ พิจารณาเสนอชื่อ

ผูแทนเพื่อรับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการใน AS เมื่อหรือภายหลังจากที่ธรุกรรมดังกลาวเสร็จสมบรูณ รวมถึงการ

ตอรองเพื่อใหไดมาซึ่งอำนาจในการมีสวนรวมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของ AS และ

อำนาจในการรวมบริหารจัดการ AS รวมถึงการตัดสินใจในการแตงตั ้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแตกึ่งหนึ่งของ

กรรมการทั้งหมดไมวาทางตรงหรือทางออมและบุคลากรระดับบริหาร อีกทั้ง อาจสงตัวแทนของบริษัทฯ รวมเปน

กรรมการผูมอีำนาจลงนาม เพื่อทำหนาที่ตรวจสอบการดำเนินงานของผูบริหารและดูแลผลประโยชนของผูถือหุนราย

ยอย 

3) ความเสี่ยงท่ีการประสานธุรกิจระหวางองคกร (Synergy) ไมเปนไปตามแผน 

เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการดำเนินการขยายธุรกิจเพื่อครอบคลุมทั้งการสรางระบบนิเวศ (Ecosystem) รวมกับ

พันธมิตรและการนำเทคโนโลยีมาตอยอดบรกิารที่ตอบโจทยการใชชีวิตของประชาชน ตั้งแตการชำระเงิน (Payment) 

การจำหนายสินคา (Merchandising) บริการโซลูชั่น (Solutions) บริการทางการเงิน (Financial Services) และ
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ธุรกิจใหมๆ (New Economy) รวมถึงการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับสินทรัพยดิจิทัล (Digital Asset) ซึ่งรวมไปถึง

สกุลเงินดิจิทัล (Crypto Currency) และธุรกิจที ่เกี ่ยวของกับเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยอยู ระหวางเดินหนาขอ

ใบอนุญาตที่เกี่ยวของกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย (“สำหนกังาน ก.ล.ต.”) ทั้งนี้ 

หากการดำเนินขยายกิจการของบริษัทฯ หยุดชะงักหรือไมเปนไปตามแผน แผนดำเนินการของบริษทัฯ และ AS ซึ่งมี

แผนในการขยายธุรกิจเพื่อสนับสนุนการดำเนินการแกกันและกัน เชน การใชจุดเช่ือมโยง (Touch Point) ของบริษัทฯ 

ในการเชื่อตอการเตมิเงินแบบออฟไลนกับลูกคาของ AS หรือการพัฒนาเปนชองทางการชำระเงินระดบัภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตของบริษัทฯ โดยใชประสบการณ ความเชี่ยวชาญและฐานลูกคาของ AS รวมท้ังการประสานธุรกิจที่

เก่ียวของกับการตลาดและสื่อดิจทิัลของบริษัทฯ เขากับธุรกจิเกมออนไลนของ AS เปนตน 

4) ความเสี่ยงจากการไมมีแหลงเงินทุนเพียงพอเพื่อเขาซื้อหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของ AS รวมถึง

การใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญของ AS เนื่องจากไมสามารถเบิกถอนสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

และ/หรือ ไมไดรับอนุมัติการออกหุนกู  

เนื่องจากการเขาทำรายการในคร้ังนี้ บริษัทฯ ตองใชเงินสดในการเขาซื้อหุนสามัญจำนวนไมเกิน 1,253.26 ลานบาท 

และใบสำคัญแสดงสิทธซิื้อหุนสามัญของ AS จำนวนรวมไมเกิน 456.81 ลานบาท รวมถึงในกรณีที่บริษัทฯ จะใชสิทธิ

ซ้ือหุนสามัญตาม AS-W2 จำนวนไมเกิน 33,837,554 หนวย ในราคาใชสทิธิ 3.50 บาทตอหนวย คิดเปนจำนวนรวมไม

เกิน 118.43 ลานบาทลานบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดวาจะใชสิทธิคร้ังแรกในเดือนธันวาคม 2565 ดังนั้น เงินสดที่ตองใชเพื่อ

เขาทำรายการครั้งนี้รวมท้ังสิ้นไมเกิน 1,828.49 ลานบาท โดยแหลงเงนิทุนที่ใชในการเขาทำธุรกรรมจะมาจากกระแส

เงินสดจากการออกหุนกูในวงเงินเสนอขาย 1,000.00 ลานบาท รวมไปถึงการขอกูยืมจากสถาบันการเงินอื่น ๆ และ 

กระแสเงินภายในของกลุมบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนผูถือหุนวิสามัญครั้งที่  1/2565 ให

สามารถออกหุนสามัญแบบ General Mandate  จำนวน  80,000,000  หุน   อนึ่ง การออกและเสนอขายหุนกูของ

บริษัทฯ นั้น จะตองเปนไปตามหลักเกณฑของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยฯ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนเปนไปตามความเหมาะสมกับความตองการใชเงินของบริษทัฯ และสภาวะตลาด 

อยางไรก็ดี หากบริษัทฯ ไมสามารถออกและเสนอขายหุนกู และไมมีเงินทนุเพียงพอเพื่อเขาซื้อหุนสามัญและใบสำคัญ

แสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของ AS รวมถึงการใชสิทธิแปลงสภาพของผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะใชแหลงเงินทุนจากวงเงินสินเชื่อจากสถาบนัการเงนิมาใชในการเขาทำรายการแทน  

5) ความเสี่ยงจากการลดลงของมูลคาหุนสามัญ AS และ AS-W2  

หากการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของ AS ไมเปนไปตามคาดหวัง มูลคาของหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ

ซื้อหุนสามัญของ AS อาจไดรับผลกระทบ เชน การลงทุนใน AS อาจเกิดการดอยคาหรือเกิดขาดทุนจากการจำหนาย

หุนของ AS ในอนาคต และใบสำคัญแสดงสิทธิอาจไมมีมูลคา (Out-of-the-money) กลาวคือ ราคาหุนสามัญต่ำกวา

ตนทุนการไดมาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนและราคาใชสิทธิ  ผลขาดทุนและกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุน

สามัญของ AS จะมีผลกระทบจากการเขาทำรายการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ AS ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระพบวา หากราคาหุนสามัญต่ำกวา 13.50 บาท แตไมต่ำกวา 3.50 บาท บริษัทฯ อาจพิจารณาเขาทำ

รายการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ AS อยางไรก็ดี บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนจากการเขาทำรายการสูงสุดไมเกิน 456.81 

ลานบาท (กลาวคือบริษัทฯ ตองจายเงินเพื่อใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหนวยละ 3.50 บาท เพื่อใหไดมาซึ่งหุน

สามัญ AS ซ่ึงมีมลูคาเทากับ 3.50 บาทตอหุน ดังนั้น ผลขาดทุนจะเทากับราคาเขาทำรายการซ้ือใบแสดงสิทธิ AS-W2 

จำนวนหนวยละ 13.50 บาท) ในกรณีที่หุนสามัญของ AS มีมูลคาต่ำกวา 3.50 บาทตอหุน บริษัทฯ จะไมเขาทำ
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รายการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ AS เนื่องจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะทำใหบริษัทฯ ขาดทุนมากกวาการไมใชสิทธิ

ซ้ือหุนสามัญของ AS 

ทั้งนี้ ผลขาดทุนและกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนสามัญของ AS จะมีผลกระทบจากการเขาทำรายการใช

สิทธิซ้ือหุนสามัญของ AS ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระสรุปไดดังนี ้

ชวงราคาที่เปนไปไดของหุน

สามัญของ AS 
ผลกระทบจากการเขาทำรายการ 

กรณีท่ี 1 ราคาหุนสามญั

มากกวาหรือเทากับ 17.00 

บาทตอหุน 

บริษัทฯ จะไดประโยชนจากการเขาทำรายการเนือ่งจากราคาหุนสามัญของ AS 

มีมูลคามากกวาตนทุนการไดมารวมตนทุนการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของ AS 

ขอสรุป: การเขาซื้อใบสำคญัแสดงสิทธิจะไมทำใหบริษัทฯ มีผลขาดทุนหากราคา

หุนสามัญมากกวาหรือเทากับ 17.00 บาท  

กรณีท่ี 2 ราคาหุนสามญัต่ำกวา 

17.00 บาทตอหุน แตไมต่ำกวา 

13.50 บาทตอหุน 

บริษัทฯ จะเสียประโยชนเนื่องจากมูลคาของหุนสามัญ AS ตำ่กวาตนทุนรวมใน

การไดมาซ่ึงหุนสามัญจากตนทุนใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนหนวยละ 13.50 บาท 

และตนทุนการใชสิทธิอีกหนวยละ 3.50 บาท รวม 17.00 บาทตอหนวย 

ขอสรุป: การเขาซื้อใบสำคญัแสดงสิทธิจะมผีลขาดทุนไดไมเกิน 118.43 ลาน

บาท ในกรณีที่ราคาหุนสามญัต่ำกวา 17.00 บาทตอหุน แตไมต่ำกวา 13.50 

บาทตอหุน  

กรณีท่ี 3 ราคาหุนสามญัต่ำกวา 

13.50 บาทตอหุน แตไมต่ำกวา 

3.50 บาทตอหุน 

บริษัทฯ จะเสียประโยชนเนื่องจากมูลคาของหุนสามัญ AS ตำ่กวาตนทุนรวมใน

การไดมาซ่ึงหุนสามัญจากตนทุนใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนหนวยละ 13.50 บาท 

และตนทุนการใชสิทธิอีกหนวยละ 3.50 บาท รวม 17.00 บาทตอหนวย 

ขอสรุป: การเขาซื้อใบสำคญัแสดงสิทธิจะมผีลขาดทุนไดไมต่ำกวา 118.43 ลาน

บาท แตจะไมเกิน 456.81 ลานบาท ในกรณีที่ราคาหุนสามญัต่ำกวา 13.50 

บาทตอหุน แตไมต่ำกวา 3.50 บาทตอหุน 

กรณีท่ี 4 ราคาหุนสามญัต่ำกวา 

3.50บาทตอหุน 

ในกรณีที่หุนสามัญต่ำกวา 3.50 บาทตอหุน บริษัทฯ จะไมเขาทำรายการใชสิทธิ

ซื้อหุนสามญัของ AS เนื่องจากมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AS ต่ำกวาราคา

ใชสิทธซ้ืิอหุน ซึ่งการใชสิทธิซ้ือหุนสามญัจะทำใหบริษัทฯ ขาดทุนมากกวาการ

ไมใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ AS  

ขอสรุป: บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนจากการเขาทำรายการไมต่ำกวา 456.81 ลาน

บาท แตไมเกิน 575.24 ลานบาท ซึ่งเปนตนทุนรวมในการไดมาซ่ึงใบสำคัญ

แสดงสิทธิซื้อหุนสามญัและราคาใชสิทธทิั้งหมด 
ที่มา: ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
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4. ความเหมาะสมดานราคา  

 ความเหมาะสมดานราคาของมูลคาสินทรัพยที่ไดมา – สวนของผูถือหุนของ AS 

ในการประเมินมูลคายุติธรรมของสวนของผูถือหุนของ AS ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพจิารณาโดยใชขอมูลจากงบการเงินของ 

AS ยอนหลงั 3 ปจากงวดสิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2564 และงบไตรมาสท่ี 2 สำหรบังวดสิ้นสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 ตรวจสอบโดยบริษัท มาซารส จำกัด ตลอดจนขอมูลท่ีเผยแพรตอสาธารณะทั่วไป อยางไรก็ตาม ความเห็น

ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยูบนสมมติฐานวา ขอมูลและเอกสารสำคัญดังกลาวเปนขอมูลที่สมบูรณ ครบถวนและ

ถูกตอง รวมทั้ง พิจารณาจากสถานการณ และขอมูลที่สามารถรับรูไดในปจจุบัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่สงผล

กระทบอยางมีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจ การประเมินมูลคาหุนรวมถึงการตัดสินใจของผูถือหุนในการพิจารณาราคา

ยุตธิรรมของมูลคาหุน อาจมีการเปล่ียนแปลง ทั้งนี้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินมูลคาหุนของ AS ดวยวิธีตาง 

ๆ จำนวน 6 วิธี ไดแก 

1) วิธปีระเมินมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

2) วิธปีรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

3) วิธรีาคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

4) วิธเีปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach) ซ่ึงแบงออกเปน 3 วิธีคือ 

1. วิธอีัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach: “P/BV”) 

2. วิธอีัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิ (Price to Earning Approach: “P/E”) 

3. วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย (Enterprise 

Value to Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization: “EV/EBITDA”) 

5) วิธเีปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกนั (Transaction Comparable Approach) 

6) วิธมีูลคาปจจบุันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
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1) วิธีประเมินมลูคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

วิธีมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) เปนการประเมินมูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิ หรือมูลคาสวนของผูถือ

หุนตามงบการเงินของ AS ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ที่ปรกึษาทางการเงินอสิระไดใชมูลคาทางบัญชีตามงบการเงินของ AS 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

   ตารางมูลคาสวนของผูถือหุนตามบัญชขีอง AS 

สวนของผูถอืหุน (งบการเงิน) 

(หนวย: ลานบาท) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลคา 234.82 

สวนเกิน(ต่ำกวา)มูลคาหุน 131.73 

กำไร(ขาดทุน)สะสม 478.6 

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 43.56 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 64.17 

รวมสวนของผูถือหุนของ AS  952.88 

จำนวนหุน (ลานหุน)  469.64  

ราคาตอหุน (บาทตอหุน)  2.03  

ที่มา: งบการเงินของ AS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

จากการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AS ดวยวิธีมูลคาทางบัญชีจะไดมูลคายุติธรรมของสวนของผูถือหุนตาม

บัญชีของ AS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เทากับ 952.88 ลานบาท คดิเปนมูลคาตามบัญชีตอหุนเทากับ 2.03 บาทตอหุน 

ซ่ึงต่ำกวาราคาเขาทำรายการที่ 17.00 บาทตอหุน เทากับ 14.97 บาทตอหุน หรือต่ำกวาในอัตรารอยละ 88.07 ของราคา

เขาทำรายการ 

ทั้งนี้ การประเมินมูลคายุตธิรรมของ AS ดวยวธิีมูลคาทางบัญชี เปนการแสดงมูลคาทางบัญชีของ AS ณ ชวงเวลาใดเวลา

หนึ่ง โดยไมไดคำนึงถึงผลการดำเนินงาน และแนวโนมการเติบโตของ AS ในอนาคต จึงอาจไมสะทอนถึงความสามารถใน

การทำกำไรของ AS ในอนาคต เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของ AS ไมไดเปนธุรกิจที่ตองใชสินทรัพยที่สำคญัในการประกอบ

ธุรกิจ เชน ที่ดินและโรงงาน เปนตน อีกทั้ง ยังไมไดเปนธุรกิจที่มีการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินอยาง

สม่ำเสมอ ในขณะที่ลักษณะธุรกิจโดยทั่วไปของ AS มีเปนการใหบริการซึ่งตนทุนในการใหบริการเปนคาใชจายในการ

ดำเนินการ และสินทรัพยเปนสินทรัพยที่ไมสามารถระบุตัวตนได เชน คาลิขสิทธิ์เกม ซึ่งอาจมีขอจำกัดในการบันทกึบัญชี

เปนสินทรัพยไมมีตัวตนในงบการเงิน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวาวิธีมูลคาทางบัญชีอาจเปนวิธีที ่ไม

เหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของ AS 

2) วิธปีรับปรงุมูลคาตามบญัช ี(Adjusted Book Value Approach) 

การประเมินมูลคาดวยวิธีนี้ เปนการประเมินมูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิ หรือมูลคาสวนของผูถือหุนตามงบการเงิน

ของ AS ซ่ึงปรากฏตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และปรบัปรุงดวยรายการตาง ๆ ที่เกิดข้ึนภายหลังจากวันที่

ในงบการเงิน และสวนเพิ่มจากการประเมินใหมของสินทรัพยตามรายงานการประเมินราคาสินทรัพย  
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AS มีนโยบายจายเงินปนผลระหวางการในรอบผลประกอบการของวันที ่1 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ใหแลว

เสร็จกอนเขาทำธุรกรรมในครั้งนี้ของ AS ซึ่งจะจายปนผลวันที่ 8 กันยายน 2565 เปนจำนวน 140.89 ลานบาท โดยมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

ตารางมูลคาสวนของผูถือหุนภายหลังปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของ AS 

สวนของผูถอืหุน (งบการเงิน) 

(หนวย: ลานบาท) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

รวมสวนของผูถือหุนของ AS  952.88 

หัก เงินปนผลจาย (140.89) 

รวมสวนของผูถือหุนของ AS หลังปรับปรุงมูลคาตามบัญช ี  811.99  

จำนวนหุน (ลานหุน)  469.64  

ราคาตอหุน (บาทตอหุน)  1.73  

จากการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามญัของ AS ดวยวิธีปรับปรุงมูลคาทางบัญชีจะไดมูลคายุติธรรมของสวนของผูถือ

หุนของ AS เทากับ  811.99  ลานบาท คิดเปนมูลคาหุนเทากับ 1.73 บาทตอหุน ซึ่งต่ำกวาราคาเขาทำรายการที่ 17.00 

บาทตอหุน เทากบั 15.27 บาทตอหุน หรือตำ่กวาในอัตรารอยละ 89.93 ของราคาเขาทำรายการ 

วิธปีรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชีเปนวิธีที่สะทอนมูลคาทรัพยสนิสุทธิที่ใกลเคียงปจจุบันมากกวาวธิีมูลคาหุนตามบัญชีรวมทั้ง

ไดคํานึงถึงเหตุการณสําคัญที่เกิดข้ึนภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใชอางอิง อยางไรก็ตาม วิธีนี้ไมไดคํานึงถึง ความสามารถ

ในการทํากาํไรในอนาคต และไมไดคํานึงถึงแนวโนมของภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ รวมทั้งปจจัย ภายนอกอื่น 

ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจในอนาคต ดังนั้นที่ปรึกษาการเงินอิสระ จึงเห็นวาวิธีปรับปรุงมูลคาทางบัญชีอาจ

เปนวธิีที่ไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายตุิธรรมของหุนสามัญของ AS 

3) วิธีราคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

วิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach) เปนการประเมินมูลคาที่ตั ้งอยูบนสมมติฐานวาราคาใน

ตลาดนั้นเปนราคาที่สะทอนอุปสงค-อุปทานของหลักทรัพยของ AS โดยรวมมูลคาหุนของ AS แสดงไดตามแผนภูมิตอไปนี ้

แผนภูมริาคาตลาดของ AS ยอนหลัง 360 วันทำการ จากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 
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ที่มา: SETSMART ณ วันท่ี 11 สงิหาคม 2565 

หมายเหตุ: ใชราคาเฉล่ียระหวางวันโดยคำนวณจากมูลคาหุนท่ีมีการซ้ือขายในแตละวันตอปริมาณหุนที่มีการซ้ือขายใดยวันนั้น 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณามูลคาหุ นของ AS ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักดวยปริมาณการซื้อขายของ

หลักทรัพยในแตละราคา (Volume Weighted Average Price – “VWAP”) ยอนหลัง 7 วันทำการ 15 วันทำการ 30 วันทำ

การ 60 วันทำการ 90 วันทำการ 120 วันทำการ 180 วันทำการ 270 วันทำการ และ 360 วันทำการ จากวันที่ 11 สิงหาคม 

2565 เนื่องจากราคาตลาดสะทอนมูลคาทรัพยสินสุทธทิี่ใกลเคียงปจจุบันและคำนึงถึงเหตกุารณสำคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ใน

งบการเงินที่ใชอางอิงหุนของ AS เปนหุนที่มีสภาพคลองสูง จึงสามารถสะทอนอุปสงคและอุปทานของนักลงทุน รวมถึงมุมมอง

ของนักลงทุนตอปจจัยตาง ๆ ได ดงันั้น ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระจงึมีความเห็นวาวิธีนี้เปนวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลคา

AS ทั้งนี้การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีมลูคาหุนตามราคาตลาดมีรายละเอียดดงัตอไปนี้ 

ตารางมูลคาหุนมูลคาหุนตามราคาตลาดของ AS 

ชวงเวลา VWAP (บาทตอหุน) 

7 วนัทำการ จากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 15.04 

15 วนัทำการ จากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 14.39 

30 วนัทำการ จากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 14.96 

60 วนัทำการ จากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 18.26 

90 วนัทำการ จากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 19.84 

120 วันทำการ จากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 20.82 

180 วันทำการ จากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 19.11 

270 วันทำการ จากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 16.81 

360 วันทำการ จากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 15.04 

ที่มา: SETSMART ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 

หมายเหตุ: ใชราคาเฉลี่ยระหวางวันโดยคำนวณจากมูลคาหุนที่มีการซ้ือขายในแตละวันตอปริมาณหุนที่มีการซ้ือขาย ณ วันนั้น 
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ตารางราคาปดเฉลี่ยตอเดือนของ AS 

ชวงเวลา ราคาปดเฉลีย่ (บาทตอหุน) 

เดือน สิงหาคม 2565  15.66  

เดือน กรกฎาคม 2565  13.52  

เดือน มถิุนายน 2565  14.46  

เดือน พฤษภาคม 2565  16.22  

เดือน เมษายน 2565  23.21  

เดือน มนีาคม 2565  23.38  

เดือน กมุภาพันธ 2565  22.83  

เดือน มกราคม 2565  21.71  

เดือน ธันวาคม 2564  22.99  

เดือน พฤศจิกายน 2564  20.15  

เดือน ตลุาคม 2564  18.31  

เดือน กนัยายน 2564  18.62  

เดือน สิงหาคม 2564  14.41  

ที่มา: SETSMART 

ราคาหุนของ AS ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 11 สิงหาคม 2565 มีราคาปดเฉล่ียอยูที่ 15.66 บาทตอหุน 

จากการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AS ดวยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุนสามัญ จะไดมูลคา

ยุติธรรมของหุนสามัญของ AS อยูในชวง 14.39 – 20.82 บาทตอหุน หรือมูลคาสวนของผูถือหุนที่อยูระหวาง 6,740.95 – 

9,446.74 ลานบาท ซึ่งต่ำกวาราคาเขาทำรายการที่ 17.00 บาทตอหุน เทากับ 2.61 บาทตอหุน หรือต่ำกวาในอัตรารอยละ 

15.36 ของราคาเขาทำรายการ และสูงกวาราคาเขาทำรายการที่ 17.00 บาทตอหุน เทากับ 3.82 บาทตอหุน หรือสูงกวาใน

อัตรารอยละ 22.45 ของราคาเขาทำรายการ 

อยางไรก็ตามหุนของ AS นั้นเปนเพียงหนึ่งในหุนในดัชนีราคาหุนที่ตลาดหลักทรัพยฯ จัดทำขึ้นเพื่อใชแสดงระดับ

และความเคล่ือนไหวของราคาหุน ซึ่งไมสามารถสะทอนอุปสงคและอุปทานของนักลงทุน รวมถึงมุมมองของนักลงทุนตอปจจัย

ตาง ๆ เชน ผลการดำเนินงานและแนวโนมการเติบโตของ AS หรือเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได ดังนั้นที่ปรึกษาการเงิน

อิสระ จึงเห็นวาวิธีราคาหุนตามราคาตลาด อาจเปนวิธีที่ไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AS 

4) วิธีเปรียบเทียบกับบริษทัที่ประกอบธรุกจิใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach) 

วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach) เปนการประเมินมูลคา

หลักทรัพยของกิจการ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาบริษัทที่นำมาเปรียบเทียบจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่

ประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกัน โดยบรษิัททั้ง 3 แหงที่ถูกเลือกมาเปนบริษัทเทียบเคียงประกอบธุรกิจอยูในอุตสาหกรรม

ผูผลิตและเผยแพรเกม (Game developer and publisher) ซึ่งใหบรกิารความบันเทิงโดยการใหบริการเกมซ่ึงผูใชบริการ

สามารถเลนเกมไดโดยไมเสียคาใชจายแตสามารถเติมเงินเพื่อรับสินคาภายในเกมนั้น ๆ ได ซ่ึงมีกลุมลูกคาที่เติมเกมหลักที่

มีอายุอยูระหวาง 20 ป ถึง 35 ป  โดยใหบรกิารเผยแพรเกมในรูปแบบมือถือ หรือคอมพิวเตอร (Mobile or Online-PC 

game) ใหกับผูใชบริการ โดยในการเลือกบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกลเคียงกันเพ่ือประเมินมูลคากิจการของบริษัทนั้น แต

ละบริษัทที่นำมาเปรียบเทียบนั้นอาจมีความแตกตางกัน อาทิ นโยบายทางการบัญชี นโยบายการลงทุน ขนาดของกจิการ 

โครงสรางรายได โครงสรางตนทุน และแหลงที่มาของรายไดอ่ืน ๆ เปนตน ดังนั้น การนำบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกลเคียง
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กันมาเปรียบเทียบนั้นอาจจะไมไดครอบคลุมบรษิัทที่คลายคลึงกันทั้งหมดและอาจมีความแตกตางกันในหลายประการดังที่

อธิบายไปแลวขางตน  

ในการประเมินมูลคาสวนของผูถือหุนของ AS ดวยวิธีเปรียบเทียบอัตราสวนตลาด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการ

ประเมินมูลคาโดยใชอัตราสวนตลาด ดังนี้ 

1. อัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชี (Price to Book Value Ratio : “P/BV”) 

2. อัตราสวนราคาตอกำไร (Price to Earnings Ratio : “P/E”) 

3. อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากจิการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเส่ือมราคา และคาตัด

จำหนาย (Enterprise Value to Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization: 

“EV/EBITDA”) 

เนื่องจาก AS ประกอบธุรกิจเปนผูเผยแพรเกมออนไลนใหกับผูใชบริการ ดังนั้น ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงนำขอมูลของ

บริษัทเทียบเคียงที่อยูในอุตสาหกรรมพัฒนาและเผยแพรเกมออนไลน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ทั่วโลกมาใช

เนื่องจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเผยแพรเกมออนไลนมีเพียง AS เทานั้น โดย

สามารถสรุปรายชื่อและรายละเอียดของแตละบริษทัเทียบเคียงไดดังตอไปนี้ 

ตารางขอมูลบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกลเคียงกัน 

บริษัท ลักษณะการประกอบธรุกิจ 

กำไรสทุธิ 12 เดือน

ยอนหลังจากวันท่ี 30 

มิถุนายน 2565 

(หนวย: ลานบาท)1/ 

มลูคาหลักทรัพย 

(หนวย:  

ลานบาท)1/ 

บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น 

จำกัด (มหาชน) 

บริการดานความบันเทิงออนไลน โดยมุงเนนการใหบริการเกม

ออนไลน และเกมบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี ในประเทศไทย สิงคโปร 

มาเลเซยี เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และในภูมภิาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งจัดจำหนายเกมพีซี 

455.24 7,936.95 

Playtika Holding Corp 

พัฒนาเกมมือถือในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา 

เอเชียแปซิฟก และตางประเทศ บริษัทเปนเจาของพอรตโฟลโิอเกม

แนวแคชชวลและเกมคาสิโน จัดจำหนายเกมใหกับลูกคาปลาย

ทางผานแพลตฟอรมเว็บและมือถอืตางๆ เชน Apple, Facebook, 

Google และแพลตฟอรมเว็บและมือถืออื่น ๆ และแพลตฟอรมที่

เปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง 

10,066.86 178,079.53 

Take-Two Interactive 

Software 

เปนผูพัฒนา ผูเผยแพร และผูทำการตลาดดานความบนัเทิงแบบ

โตตอบสำหรับผูบริโภคท่ัวโลก บริษัทพฒันาและเผยแพรผลิตภัณฑ

ผาน Rockstar Games, 2K, Private Division และ T2 Mobile 

Games เปนหลัก 

5,250.62 753,620.55 

Ncsoft Corp 

เปนบริษัทในเกาหลีที่ดำเนินธุรกจิหลกัในการพัฒนา ผลิต และ

เผยแพรเกม ผลิตภัณฑเกมมือถอื ไดแก lineage red knights 

Final Blade, Pro baseball h2, lineage m และอื่น ๆ บริษัทยัง

จัดการสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของเกมมอืถือและเกมออนไลน 

บริษัท จำหนายผลิตภัณฑทั้งในประเทศและตางประเทศ 

14,132.97 228,967.09 
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ที่มา: Bloomberg Terminal ณ วันที่ 11 สงิหาคม 2565 

หมายเหตุ: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาบริษัทที่นำมาเปรียบเทียบจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกัน โดยบริษัททั้ง 5 แหง ประกอบธุรกจิพัฒนาและ

เผยแพรเกมออนไลน ดังนั้น เมื่อบริษัทเทียบเคียงมีลักษณะการประกอบธุรกิจและอยุในหวงโซอปุทานเดียวกนักับ AS การเปลี่ยนแปลงของมูลคาหลักทรัพยของบริษัทเทียบเคียงดังกลาวจึง

สามารถสะทอนการดำเนินธุรกิจ (Operation) ที่สามารถเทียบเคียง และใกลเคียงกันกับ AS ได  

1/ ในสวนของกำไรสุทธิ และมูลคาหลักทรัพยของบริษัทเทียบเคียงอาจจะมีแนวโนมที่สูงกวา AS เน่ืองจากลักษณะประกอบธรุกิจในอุตสาหกรรมผลิตและเผยแพรเกมนั้นเปนการแขงขันที่

บริษัทชนะจะไดสวนแบงการตลาดที่สูง (Winner-take-All) และตลาดของเกมมีขนาดใหญและบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยจะใหบริการในหลากหลายประเทศเหมือน AS ดังนั้น

กำไรสุทธิ และมูลคาหลักทรัพยอาจจะมีแนวโนมท่ีคอนขางสูง อยางไรก็ดีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาในเชิงโครงสรางรายได ตนทนุทางการเงิน และกลุมลูกคา มีความคลายกันกบั AS 

(1) วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญช ี(Price to Book Value Approach: P/BV) 

การประเมินมูลคาดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี เปนการนำมูลคาหุนตามบัญชขีอง AS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซ่ึง

เทากับ 952.88 ลานบาท ตามที่แสดงในวิธีมูลคาตามบัญชี คูณกบัคาเฉล่ียมัธยฐาน (Median) สวนราคาตลาดตอมลูคาตามบัญชี (P/BV 

Ratio) ของบริษัทเทียบเคียงขางตนในระยะเวลาเฉลี่ย 7 วันยอนหลังไปจนถึง 360 วันยอนหลัง โดยมูลคาสวนของผูถือหุนของ AS มี

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

ตารางมูลคาสวนของผูถือหุนตามราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีของ AS 

บริษัท 
P/BV Ratio (เทา) 

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

Playtika Holding 

Corp1/ 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Take-Two Interactive 

Software 
2.21 2.26 2.24 2.20 2.19 2.27 2.41 2.46 2.51 

Ncsoft Corp 2.77 2.68 2.63 2.81 2.89 2.97 3.44 3.88 4.43 

คามัธยฐาน P/BV 2.49 2.47 2.44 2.51 2.54 2.62 2.92 3.17 3.47 

มลูคาสวนของผูถือหุน

ตามบัญชีของ AS (ลาน

บาท) 

952.88 952.88 952.88 952.88 952.88 952.88 952.88 952.88 952.88 

มลูคาสวนของผูถือหุน

ของ AS (ลานบาท) 
2,373.36 2,355.51 2,322.48 2,387.16 2,419.28 2,496.89 2,783.67 3,024.95 3,304.90 

ราคาตอหุน (บาทตอหุน) 5.05 5.02 4.95 5.08 5.15 5.32 5.93 6.44 7.04 

ที่มา: Bloomberg Terminal ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 2565 

หมายเหตุ: 1/ เนื่องจากมูลคาสวนของผูถือหุน ณ 30 มิถุนายน 2565 ของ Playtika Holding Corp ติดลบจำนวนเทากับ 6,500.02 ลานบาท จึงไมสามารถหาอัตราสวน P/BV ได 

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน P/BV ของบริษัทเทียบเคียง สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังเทากับ 2.44 – 3.47 เทา อันสงผลให

มูลคาสวนของผูถอืหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีอยูในชวง  2,322.48  –  3,304.90 ลานบาท หรือคิดเปนมูลคาหุน

เทากับ 4.95 – 7.04 บาทตอหุน ซึ่งต่ำกวาราคาเขาทำรายการที่ 17.00 บาทตอหุน เทากับ 9.96 – 12.05 บาทตอหุน หรือต่ำกวาใน

อัตรารอยละ 58.61 – 70.91 ของราคาเขาทำรายการ 

ทั้งนี้ การประเมินมูลคายุตธิรรมของ AS ดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมลูคาตามบัญชี ไมไดคำนงึถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ 

ขนาดของบริษทั โครงสรางรายได โครงสรางเงินทุน และไมไดคำนึงถงึผลประกอบการของ AS ในอนาคต ดังนั้น ที่ปรึกษาการเงนิอิสระ

จึงเห็นวาวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีอาจเปนวิธีที่ไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของ AS 

(2) วิธีอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิ (Price to Earnings Approach: P/E) 



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย      บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามัญในบริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
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การประเมินมูลคาดวยวิธีอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิตอหุน (P/E) เปนการนำกำไรสุทธขิอง AS ตามกำไรสุทธ ิในงวด 12 เดือนยอนหลัง

จากงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งเทากับ 455.24 ลานบาท คูณดวยคามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวนราคาตลาดตอ

กำไรสุทธิ (P/E Ratio) ของบริษัทที่เทียบเคียงขางตนในระยะเวลาเฉลี่ย 7 วันยอนหลังไปจนถึง 360 วันยอนหลัง โดยมูลคาสวนของผู

ถือหุนของ AS มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ตารางมูลคาสวนของผูถือหุนตามราคาตลาดตอกำไรสุทธขิอง AS 

บริษัท 
P/E Ratio (เทา) 

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

Playtika Holding Corp 18.31  18.56  19.12  19.70  21.46  22.47  23.00  26.61  28.29  

Take-Two Interactive 

Software 
149.35  152.89  151.60  148.41  147.72  153.63  162.62  166.60  169.77  

Ncsoft Corp 17.20  16.64  16.33  17.46  17.94  18.41  21.32  24.10  27.45  

คามัธยฐาน P/E 18.31  18.56  19.12  19.70  21.46  22.47  23.00  26.61  28.29  

กำไรสทุธิของ AS (ลาน

บาท) 
455.24  455.24  455.24  455.24  455.24  455.24  455.24  455.24  455.24  

มลูคาสวนของผูถือหุน

ของ AS (ลานบาท) 
8,335.33  8,449.01  8,705.71  8,970.39  9,767.34  10,230.10  10,469.09  12,114.97  12,879.77  

ราคาตอหุน (บาทตอหุน) 17.75  17.99  18.54  19.10  20.80  21.78  22.29  25.80  27.42  

 
ที่มา: Bloomberg Terminal ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 2565 

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน P/E ของบริษัทเทียบเคียง สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังเทากบั 18.31 – 28.29 เทา อันสงผลให

มูลคาสวนของผูถือหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอกำไรสุทธิที่อยูในชวง 8,335.33 –  12,879.77 ลานบาท หรือคิดเปนมูลคาหุน

เทากับ 17.75 – 27.42 บาทตอหุน ซึ่งสูงกวาราคาเขาทำรายการที่ 17.00 บาทตอหุน เทากับ 0.75 – 10.42 บาทตอหุน หรือสงูกวาใน

อัตรารอยละ 4.40 – 61.32 ของราคาเขาทำรายการ 

ทั้งนี้ การประเมินมูลคายุติธรรมของ AS ดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอกำไรสุทธิ ไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ 

โครงสรางรายได โครงสรางเงินทุน เงินทุน และไมไดคำนึงถึงผลประกอบการของ AS ในอนาคต ดังนั้น ที่ปรึกษาการเงนิอสิระจึงเห็นวา

วิธอีัตราสวนราคาตลาดตอกำไรสุทธิอาจเปนวิธีที่ไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของ AS 

 

 

  



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย      บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามัญในบริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

 

4-9 | หนา 

 

(3) วิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาตัด

จ ำ ห น  า ย  (Enterprise Value to Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization: 

EV/EBITDA) 

การประเมินมูลคาดวยวิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย (Enterprise Value to Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization: EV/EBITDA) เปนการนำ

กำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย (EBITDA) ของ AS ในงวด 12 เดือนยอนหลังจากงบการเงิน ณ 

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซ่ึงเทากับ 597.96 ลานบาท คูณดวยคามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน EV/EBITDA ของบริษัทที่เทยีบเคียง

ขางตนในระยะเวลาเฉลี่ย 7 วันยอนหลังไปจนถึง 360 วนัยอนหลัง โดยมูลคาสวนของผูถอืหุนของ AS มีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

ตารางมูลคาตามมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนายของ AS 

บริษัท EV/EBITDA Ratio (เทา) 
 7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

Playtika Holding Corp 11.92  12.04  12.30  12.57  13.39  13.86  14.10  15.79  16.57  

Take-Two Interactive 

Software 
45.42  46.22  45.93  45.21  45.05  46.39  48.43  49.34  50.06  

Ncsoft Corp 14.93  14.50  14.26  15.13  15.51  15.87  18.12  20.26  22.85  

คามัธยฐาน EV/EBITDA 14.93  14.50  14.26  15.13  15.51  15.87  18.12  20.26  22.85  

EBITDA ของ AS (ลาน

บาท) 
597.96  597.96  597.96  597.96  597.96  597.96  597.96  597.96  597.96  

มลูคากิจการของ AS (ลาน

บาท) 
8,927.23  8,669.50  8,525.76  9,049.77  9,272.57  9,488.69  10,832.60  12,115.42  13,664.89  

บวก: เงินสดและเงินลงทุน

ช่ัวคราว1/ (ลานบาท) 
612.48  612.48  612.48  612.48  612.48  612.48  612.48  612.48  612.48  

หัก: หนี้สินที่มีภาระ

ดอกเบี้ย2/ (ลานบาท) 
(279.59) (279.59) (279.59) (279.59) (279.59) (279.59) (279.59) (279.59) (279.59) 

หัก:สวนของผูถือหุนสวน

นอย3/ (ลานบาท) 
(64.18) (64.18) (64.18) (64.18) (64.18) (64.18) (64.18) (64.18) (64.18) 

มลูคาสวนของผูถือหุนของ 

AS (ลานบาท) 
9,195.95  8,938.22  8,794.48  9,318.49  9,541.29  9,757.41  11,101.32  12,384.14  13,933.61  

ราคาตอหุน (บาทตอหุน) 19.58  19.03  18.73  19.84  20.32  20.78  23.64  26.37  29.67  

ที่มา: Bloomberg Terminal ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 2565 

หมายเหตุ:  1/ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย เงินฝากสถาบันการเงิน เงนิฝากประจำประเภทครบกำหนดไมเกนิหนึ่งป ณ 30 มิถุนายน 2565 

  2/ ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ประกอบดวย เงินกูยืมระยะส้ัน เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุนกู และหนี้สินตามสัญญาเชา ณ 

30 มิถุนายน 2565 

3/ จากงบการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2565 

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน EV/EBITDA ของบริษัทเทียบเคียง สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังเทากับ 14.26 – 22.85 เทา อัน

สงผลใหมูลคาสวนของผูถอืหุนดวยวิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา 

และคาตัดจำหนาย อยูในชวง  8,794.48 –  13,933.61 ลานบาท คิดเปนมูลคาหุนเทากับ 18.73 – 29.67 บาทตอหุน ซึ่งสูงกวาราคา

เขาทำรายการที่ 17.00 บาทตอหุน เทากับ 1.73 – 12.67 บาทตอหุน หรือสูงกวาในอัตรารอยละ 10.15 – 74.52 ของราคาเขาทำ

รายการ 



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย      บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามัญในบริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
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ทั้งนี้ การประเมินมลูคายุติธรรมของ AS ดวยวิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คา

เสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย ไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ โครงสรางรายได โครงสรางเงินทุน เงินทุน และไมได

คำนึงถึงผลประกอบการของ AS ในอนาคต ดังนั้น ที่ปรึกษาการเงินอิสระจงึเหน็วาวิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไร

กอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิตบิุคคล คาเส่ือมราคา และคาตัดจำหนาย อาจเปนวิธีที่ไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของ AS 

5) วิธีเปรียบเทียบธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน (Transaction Comparable Approach)  

วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน (Transaction Comparable Approach) เปนวิธีคำนวณมูลคาที่เหมาะสมของ 

AS โดยใชคามัธยฐานของอตัราสวนมูลคากิจการตอกำไรจากการดำเนินงานกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงนิได คาเส่ือมราคา 

และคาใชจายตัดจำหนาย (Enterprise Value/Earnings before interest, tax, depreciation and amortization – EV

/EBITDA) สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังของบริษัทเทียบเคียงในอุตสาหกรรมพัฒนาและเผยแพรเกมออนไลน นับจาก 

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มาคูณกับ EBITDA สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลงัของ AS นับจาก วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซ่ึง

เทากับ 597.96 ลานบาท โดยการประเมินมูลคาดวยวิธีดังกลาวจะมีความแตกตางของแตละธุรกรรมจากธุรกรรมของ

กิจการ เชน ขนาดของธุรกรรม ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึงเปนวิธีที่อาจสงผลใหการประเมินมูลคามีความคลาดเคลื่อน  

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาบริษัทท่ีนำมาเปรียบเทยีบธุรกรรมที่ใกลเคียงจากลักษณะการประกอบธุรกิจซ่ึง

อยูในอุตสาหกรรมพัฒนาและเผยแพรเกมออนไลน เปนตน อยางไรก็ตาม เนื่องจากธุรกรรมท่ีใกลเคียงกันของลักษณะธุรกจิ

ประเภทเดียวกันมีจำกัด ที่ปรึกษาจึงพิจารณาลักษณะของธุรกรรมที่ใกลเคียงและอยูในอุตสาหกรรมสื่อและโฆษณาเปน

สำคัญ  

ขอมูลของธุรกรรมเทียบเคียงสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 



 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสนิทรัพย                 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัในบริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
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ตารางขอมูลของธุรกรรมท่ีใกลเคียงกนั1/ 

วันท่ี ผูถูกซ้ือ ลักษณะการประกอบธรุกิจ ประเทศ 
สัดสวนการซ้ือ  

(รอยละ) 

มลูคาการซื้อขาย 

(ลานบาท) 

อัตราสวน 

EV/EBITDA (เทา) 

12 ธ.ค. 64 SNK Corp 
พัฒนาผลิตภัณฑซอฟตแวรเกม บริษัทผลิตเกมออนไลน เกมมือถือ วิดีโอเกม 

เกมอารเคด แอพพลิเคชั่นเกม และอื่น ๆ SNK ใหบริการทั่วโลก 
ญี่ปุน 40.80 7,975.98 44.86 

26 พ.ย. 63 SNK Corp 
พัฒนาผลิตภัณฑซอฟตแวรเกม บริษัทผลิตเกมออนไลน เกมมือถือ วิดีโอเกม 

เกมอารเคด แอพพลิเคชั่นเกม และอื่น ๆ SNK ใหบริการทั่วโลก 
ญี่ปุน 2.9 5,673.16 38.39 

24 ก.ค. 63 Benoholdings Inc 
สวนใหญพัฒนา ผลิต และจำหนายเกมออนไลน บริษัทยังใหบริการเกมมอืถือ

และเสนอบริการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับเกมออนไลนซ่ึงใหบริการในเกาหลีใต 
เกาหลีใต 17.5 394.47 46.81 

22 พ.ค. 63 Benoholdings Inc 
สวนใหญพัฒนา ผลิต และจำหนายเกมออนไลน บริษัทยังใหบริการเกมมอืถือ

และเสนอบริการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับเกมออนไลนซ่ึงใหบริการในเกาหลีใต 
เกาหลีใต 7.01 513.61 36.8 

31 ก.ค. 61 SEYOUNG D&C Co Ltd 

เชี ่ยวชาญดานซอฟตแวรเกม เชน เกมคอมพิวเตอร เกมคอนโซล เกมมือถือ 

และเกมออนไลน ผลิตภัณฑของบริษัท ไดแก เกมสวมบทบาทและเกมกลยุทธ

จำลองสถานการณจริง เชน Magna Carta, The War of Genesis และ BnB 

Adventure SEYOUNG D&C ใหบริการในเกาหลีใต 

เกาหลีใต 10.6 95.46 22.43 

12 ก.พ. 61 SEYOUNG D&C Co Ltd 

เชี ่ยวชาญดานซอฟตแวรเกม เชน เกมคอมพิวเตอร เกมคอนโซล เกมมือถือ 

และเกมออนไลน ผลิตภัณฑของบริษัท ไดแก เกมสวมบทบาทและเกมกลยุทธ

จำลองสถานการณจริง เชน Magna Carta, The War of Genesis และ BnB 

Adventure SEYOUNG D&C ใหบริการในเกาหลีใต 

เกาหลีใต 4.99 356.29 32.98 

คามัธยฐาน 37.60 

ที่มา:  Bloomberg Terminal ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565  

1/ ธุรกรรมที่ใกลเคียงดงักลาวไมใชบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จึงไมไดนำมาคำนวณในวิธีเปรียบเทียบกับบริษัททีป่ระกอบธุรกิจใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach) 

 

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน EV/EBITDA ของรายการซ้ือขายอ่ืนในอดีตเทากับ 37.60 เทา 
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ตารางการคำนวณมูลคาสวนของผูถือหุนจากการเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกนั 

หนวย: ลานบาท งวด 12 เดือน ยอนหลัง 

อัตราสวน EV/EBITDA (เทา)  37.60  

EBITDA ของ AS  597.96  

มูลคากิจการของ AS  22,480.31  

บวก: เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด1/   612.48  

หัก: หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย2/   (279.59) 

สวนของผูถือหุนสวนนอย3/  (64.18) 

มลูคาสวนของผูถือหุนของ AS  22,749.03  

จำนวนหุน (ลานหุน)   469.64  

ราคาตอหุน (บาทตอหุน)  48.44  

ที่มา: งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

หมายเหตุ:  1/ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย เงินฝากสถาบันการเงิน เงนิฝากประจำประเภทครบกำหนดไมเกนิหนึ่งป ณ 30 มิถุนายน 2565 

2/ ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ประกอบดวย เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุนกู และหนี้สินตามสัญญาเชา ณ 

30 มิถุนายน 2565 

3/ จากงบการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2565  

 

มูลคาสวนของผูถอืหุนของ AS ที่คำนวณโดยวิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน เทากับ 22,749.03 ลานบาท คิดเปน

มูลคาหุนเทากับ 48.44 บาทตอหุน ซึ่งสูงกวาราคาเขาทำรายการที่ 17.00 บาทตอหุน เทากับ 31.44 บาทตอหุน หรือสูง

กวาในอัตรารอยละ 184.94 ของราคาเขาทำรายการ 

อยางไรก็ดี การประเมินมูลคาดวยวิธีนี้มีความแตกตางของหลายปจจยั เชน ขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้น ระยะเวลาที่เกิดขึ้น 

และปจจัยของแตละธุรกรรมเทียบเคียง จึงเปนวิธีที่อาจสงผลใหการประเมินมูลคามีความคลาดเคลื่อน สงผลใหการ

ประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาที่แทจริงของ AS  
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6) วิธีมูลคาปจจบุันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

ในการประเมินมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) ของ AS  ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระไดประมาณการกระแสเงินสดอิสระสุทธิที่คาดวาจะไดรับจากการดำเนินงานของกิจการ (Free Cash 

Flow to Firm) (“FCFF”) ของ AS ที่ปรึกษาทางการเงินอสิระไดจัดทำการประมาณการเปนระยะเวลา 5 ป ต้ังแตวันที่ 1 

มกราคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2569 ภายใตสมมติฐานวาธุรกิจของ AS จะยังคงดำเนินไปอยางตอเนื่อง และ

เปนไปภายใตภาวะเศรษฐกิจและสถานการณในปจจุบัน และใชมูลคาสุดทาย (Terminal Value) เพื่อสะทอนรายไดใน

ระยะยาว ซึ่งวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เปนการประเมินที่สะทอนถึงผลประกอบการในอนาคตที่ไมไดมอง

มูลคาของ AS ณ เวลาใด เวลานึง ทำใหที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถประมาณการทางการเงินเพื่อสะทอนผล

ประกอบการไดมากที่สุดเมื่อเทียบกับการประเมินมูลคาในวิธีอื่น ๆ นอกจากนี้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระสามารถกำหนด

สมมติฐานใหสอดคลองการสภาวะอุตสาหกรรมผลิตและเผยแพรเกม รวมไปถึงแผนดำเนินธุรกิจของ AS ซึ่งวิธีมูลคา

ปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเหมาะสมกับการประเมินมูลคาธุรกิจที่มีความผันผวนของรายไดเมื่อเทียบกบัวธิีการประเมิน

มูลคาวิธีอื่น ๆโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสมมติฐานตาง ๆ ที่มีสาระสำคัญตอการประเมินมูลคา โดย

อางอิงจากการวิเคราะหบนขอมูล เอกสาร หลักฐาน ขาวสารตาง ๆ ที่เปดเผยตอสาธารณะ และการสัมภาษณผูบริหารของ 

AS ซ่ึงมรีายละเอียดดังตอไปนี ้

1) สมมติฐานรายได 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายไดของ AS โดยกำหนดสมมติฐานตามลักษณะรายไดแตละประเภท ซึ่งประกอบไปดวย 

1) รายไดจากการใหบริการ และ 2) รายไดอ่ืน 

1.1) รายไดจากการใหบริการ 

AS จัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามบริการ บริษัทและบริษัทยอยมสีวนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 สวนงาน ประกอบไป

ดวย 1.) สวนงานจากการใหบริการเผยแพรเกมออนไลน เปนสวนงานที่ใหบริการเกมที่ดำเนินงานผานระบบอินเตอรเน็ต ซึ่ง

เปนการปฏิบัติตามสัญญาลิขสิทธิ์การเผยแพรเกมกับผูพัฒนาเกม 2.) สวนงานจากการเปนตัวแทนจำหนาย เปนสวนงานการ

ใหบริการชองทางการชำระเงิน 3.) สวนงานอื่น ๆ  

1.1.1 สวนงานจากการใหบริการเผยแพรเกมออนไลน 

อุตสาหกรรมผลิตและเผยแพรเกมออนไลนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีมูลคา 198.40 พันลานดอลลารในป 2564 

เนื่องจากการล็อกดาวนทั่วประเทศจากการระบาดของโควิด-19 ทำใหบางคนหันไปใชแพลตฟอรมเกม และคาดวาจะถึงมูลคา 

339.95 พันลานดอลลารในป 2570 โดยมีอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 8.94 ในชวงป 2565-25701 ซึ่งแพลตฟอรมเหลานี้

จะดึงดูดผูเยี่ยมชมใหมส่ีแสนคนใหมาใชขอมูลออนไลน เทรนดวิดีโอเกมกำลังประสบกับผูเลนและรายไดที่เพิ่มขึ้นอยางมาก 

ซึ่งมาจากปจจยัที่ชวยใหอุตสาหกรรมผลิตและเผยแพรเกมออนไลนเติมโต โดยมีปจจัยดังนี้ 

 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางตอเนื่องในอุตสาหกรรมผลิตและเผยแพรเกมออนไลนกำลังผลักดันการเติบโตของ

อุตสาหกรรมอยางมาก โดยมีการปรับปรุงวิธีการสรางเกมและปรับปรุงประสบการณการเลนเกมโดยรวมของผูใช 

 
1 จากรีพอรตเร่ือง Gaming Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027) 
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 นักพัฒนาเกมในประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาพยายามอยางตอเนื่องที่จะปรับปรุงประสบการณการเลนเกมดวยการ

เปดตัวและเขียนโคดใหมสำหรับคอนโซล/แพลตฟอรมที่หลากหลาย เชน PlayStation, Xbox และ Windows PC 

ซึ่งรวมอยูในผลติภณัฑแบบสแตนดอโลนที่มอบใหแกนักเลนเกมผานแพลตฟอรมคลาวด 

 การเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่เพิ่มขึ้น การใชงานสมารทโฟนที่เพิ่มขึ้น และการกำเนิดของการเชื่อมตอเครือขายแบนด

วิธสูง เชน 5G ไดเพ่ิมความตองการของตลาดเกมทั่วโลก ตามรายงานของ GSMA เมื่อเดือนพฤศจิกายน ป 2564 ผู

ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 170 ราย ไดเปดตัวบริการ 5G เชิงพาณิชยโดยมปีระชากรรอยละเทากับ 7.00 เมื่อส้ินป 

2564 ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหมสำหรับผูจำหนายอุปกรณเคล่ือนที่ในการเปดตัวสมารทโฟน 5G ในตลาด 

 ตามสถิติที่เผยแพรโดย DataReportal1 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นรอยละเทากับ 7.70 ในป 2564 เมื่อเทียบ

กับป 2563 นอกจากนี้ จำนวนผูใชอินเทอรเน็ตเพ่ิมขึ้นรอยละเทากับ 4.00 เปน 4,950.00 ลานคนในเดือนมกราคม 

2565 เมื่อเทียบกบัเดือนมกราคม 2564 ซ่ึงมผีูใชทั้งหมด 4,758.00 ลานคน 

รายไดจากสวนงานจากการใหบรกิารเผยแพรเกมออนไลนเกิดมาจากจำนวนผูใชบริการเฉลี่ยตอเกม คูณกับจำนวนเกมที่

ใหบริการเฉลี่ย เพื่อใหไดจำนวนผูใชบริการเกมทั้งหมด หลังจากน้ันนำมาคูณกับอัตราผูใชบริการที่เติมเงิน เทากับผูใชบรกิารที่

เติมเงิน เพื่อนำมาคูณกับรายไดจากการเติมเงินตอผูใชบริการ รายละเอียดการประมาณการทางการเงินมีดังน้ี 

 จำนวนผูใชบริการเฉล่ียตอเกม: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหจำนวนผูใชบริการเฉลี่ยตอเกมเติบโต

ตอปเทากับรอยละ 8.50 ในป 2565 – 2569 อางอิงจากรายงานภาพรวมอุตสาหกรรมเกมในเอเชียตะวันออกเฉยีง

ใต ของ Mordor Intelligence (Southeast Asia Gaming Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and 

Forecasts of Mordor Intelligence) ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะหถึงจำนวนผูใชบริการเฉลี่ยตอเกมในอดีต

ที่มีอัตราลดลงเนื่องจากเกมที่ไดรบัความนิยมมากที่สุดของ AS ไดหมดการตอสัญญาลง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 

คือ เกม Ragnarok ทำให AS จะเปนตองใชเวลาในการสรางความนิยมกับเกมใหม ๆ ซึ่งโดยปกติจะใชเวลาประมาณ 

2 ปซึ่ง AS คาดวาจำนวนผูใชบริการเฉลี่ยตอเกมจะฟนตัวในป 2565 เปนตนไป อยางไรก็ดีที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระเห็นวาจำนวนผูใชบรกิารเฉลี่ยตอเกมมีโอกาสเติบโตในอนาคตเนื่องจากความกาวหนาของเทคโนโลยีและการ

ผลิตเกมที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการใชอัตราการเติบโตเฉลี่ยเทากับรอย

ละ 8.50 มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากในป 2569 จำนวนผูใชบริการเฉลี่ยตอเกมยังมีจำนวนนอยกวาจำนวน

ผูใชบริการเฉล่ียตอเกมในป 2562 ซึ่งจำนวนผูใชบริการเฉล่ียตอเกมในป 2562 เปนจำนวนผูใชบริการเฉล่ียตอเกมที่

เปนฐานหลักของ AS (Baseline Valuation) เพราะเปนผลประกอบการของ AS ณ ตอนที ่ม ี เกม Ragnarok 

ใหบริการอยู เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผูใชบริการเฉลี ่ยตอเกมในป 2569 ที่นอยกวาป 2562 ทำใหที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระเห็นวาเปนการประเมินมูลคาแบบอนุรักษนิยม (Conservative) 

 จำนวนเกมที่ใหบริการเฉลี่ย: เกิดจากจำนวนเกมในตนป บวกกับจำนวนเกมใหมที่จะใหบริการ ลบกับจำนวนเกมที่

จะปดใหบริการ รวมเปนจำนวนเกมในปลายป เพื่อหาคาเฉล่ียระหวางจำนวนเกมในตนปและจำนวนเกมในปลายป 

ในสวนของจำนวนเกมใหมที่จะใหบริการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหในป 2565 มีจำนวนเกมเปดใหม

เทากับ 12 เกม อางอิงจากเอกสารเผยแพร Opportunity Day ของ AS ในไตรมาสที่ 1 และที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระกำหนดใหในป 2566 – 2569 มีจำนวนเกมที่จะเปดใหมเทากับ 6 เกมตอป โดยเกมที่เปดใหมในป 2566 – 

2569 เปนเกมที่ทดแทนเกมที่มีการปดตัวไป ซ่ึงที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหเกมที่จะปดตวัไปเทากบั 6 เกม

ตอป โดยอายุของเกมที่จะไดรับความนิยมจะอยูประมาณ 5 ปอางอิงจากการสัมภาษณผูบริหารของ AS ซึ่งได

 
1 DataReportal ไดรับการออกแบบมาเพือ่ชวยผูคนและองคกรทั่วโลกในการคนหาขอมูล ขอมูลเชิงลึก และแนวโนมที่พวกเขาตองการในการตัดสินใจดวยขอมูลที่ดีขึ้น โดยรวบรวมขอมูล

เกือบทั้งหมดทีไ่ดไวในรายงานโดยตรงจากบุคคลที่สามที่เชื่อถือได ซ่ึงผูคนกวา 230 ประเทศทั่วโลกไดอานรายงานและการวิเคราะหในแตละป รวมถึงพนักงานของบริษัทชั้นนำของโลกหลาย

แหง นักขาวที่ไดรับรางวัล ผูมีอำนาจตัดสินใจหลักในรัฐบาลอธิปไตย และนักวิชาการชั้นนำ 
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อธิบายวาการตอลิขสิทธิเกมจะอยูระหวาง 2 – 3 ป แต AS สามารถตอลิขสทิธิ์เกมไดทันทีเนื่องจากความสามารถใน

การแขงขันและความสามารถในการเขาถึงผูเลนเกม ดังนั้นในป 2564 ไดมีจำนวนเกมทั้งหมดเทากับ 33 เกม ที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหเกมที่จะหมดอายุลงไปมีคาคงที่ จึงนำจำนวนเกมทั้งหมดในป 2564 

หารกับอายุของเกม ไดเทากับเกมที่จะปดตวัเทากับ 6 เกมตอป   

 อัตราผูใชบริการที่เติมเงิน: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหมีอัตราผูใชบริการเติมเงินในป 2567 – 

2569 เทากับคาเฉลี่ยอัตราผูใชบริการเติมเงิน 3 ปยอนหลังของป 2562 – 2564 ซึ่งเทากับรอยละ 18.37 ดังนั้น

สำหรับป 2565 – 2566 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมตฐิานอัตราผูใชบริการเติมเงินลดลงจากป 2564 ซ่ึง

เทากับรอยละ 24.33 โดยใชอัตราลดลงเฉลี่ยระหวางป 2564 และ ป 2567 ที่รอยละ 8.93  

 รายไดจากการเติมเงินตอผูใชบริการ: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหรายไดจากการเติมเงินตอ

ผูใชบริการเติบโตตอปเทากับรอยละ 3.14 ในป 2565 - 2569 โดยคำนวณมาจากอัตราเงินเฟอเฉลี่ย 15 ป ในป 

2550 - 2564 ของประเทศท่ี AS ใหบริการ คูณกับสัดสวนรายไดของแตละประเทศ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดมี

การเปรยีบเทยีบอัตราเงินเฟอระยะยาวกับอัตราการเติบโตของ GDP เห็นวาอัตราการเตบิโตของเงินเฟอไมเกินอัตรา

การเติบโตของ GDP ดังนั้น การประมาณการเติบโตของรายไดจากการเติมเงินตอผูใชบริการดวยอัตราเงินเฟอมี

ความสมเหตุสมผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

ตารางอัตราเงินเฟอของแตละประเทศที่ AS ใหบริการ และสัดสวนรายได (รอยละ) 

ประเทศ อัตราการเติบโตของ GDP  อัตราเงินเฟอ  สัดสวนรายไดของ AS ในป 2564  

ไทย 4.79 2.00 29.13 

สิงคโปร 5.77 1.87 15.26 

มาเลเชีย 4.79 2.05 18.50 

อินโดนเีชีย 4.87 4.80 13.39 

ฟลิปปนส 6.84 3.46 11.47 

เวียดนาม 11.66 6.94 12.25 

คาเฉล่ียถวงนำ้หนกัของอัตราเงินเฟอตามสดัสวนรายไดของ AS 3.14 

ดังนั้นประมาณการรายไดจากการใหบริการจากสมมติฐานดังกลาวจะมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางรายไดจากสวนงานจากการใหบริการเผยแพรเกมออนไลน ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565 -2569 

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

จำนวนผูใชบริการเฉลี่ยตอเกม  

(พันคนตอเกม) - 1  
 130.30  89.35  64.16  69.62  75.54  81.96  88.92  96.48 

จำนวนเกมตนป  22  22  28  33  39  39  39  39 

บวก: จำนวนเกมใหมที่จะใหบริการ1/  N/A    6  5  12  6  6  6  6 

ลบ จำนวนเกมที่มีการปดตัวไป1/  N/A  N/A N/A    6  6  6  6  6 

จำนวนเกมปลายป 22 28 33 39 39 39 39 39 

จำนวนเกมเฉลี่ย - 2  22 25 30.5 36 39 39 39 39 

(1 X 2) จำนวนผูใชบริการท้ังหมด  

(พันคน) – 3 
 2,866.62  2,501.75  2,117.41  2,506.24  2,945.88  3,196.28  3,467.96  3,762.74 

อตัราผูใชบริการที่เติมเงิน  

(รอยละ) – 4  
13.29 17.50 24.33 22.16 20.18 18.37 18.37 18.37 

(3 x 4) ผูใชบรกิารที่เติมเงิน  

(พันคน) – 5  
 380.94  437.87  515.14  555.26  594.36  587.26  637.18  691.34 

รายไดจากการเติมเงินตอผูใชบริการ  

(บาทตอคน) – 6  
 1,947.36  2,992.88  3,592.05  3,704.69  3,820.86  3,940.68  4,064.25  4,191.69 

(5 X 6) รายไดจากสวนงานจากการ

ใหบริการเผยแพรเกมออนไลน 
 741.84  1,310.48  1,850.40  2,057.08  2,270.96  2,314.22  2,589.66  2,897.89  

ที่มา : งบการเงินของ AS และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

1/ จำนวนเกมใหมที่จะใหบริการในป 2563 และ 2564 อางอิงมาจากขอมูลของ AS  

1.1.2 สวนงานจากการเปนตัวแทนจำหนาย เปนสวนงานการใหบริการชองทางการชำระเงิน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหรายไดจากการใหบริการชองทางการชำระเงินเปนไปตามสัดสวนของรายไดจากการ

ใหบริการชองทางการชำระเงินตอรายไดจากการใหบริการเผยแพรเกมออนไลนเทากับป 2564 เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระวเิคราะหจากสัดสวนในอดีตแลวเห็นวามีอัตราลดลงตอเนื่องดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกใชป 2564 ซ่ึงเปน

ปลาสุด แทนการใชอัตราสวนเฉลี่ย 3 ปยอนหลังของป 2562 - 2564 เพ่ือเปนการประเมินแบบอนรุักษนิยม (Conservative)   

ซึ่งมีอัตรารอยละเทากบั 0.54  

ตารางรายไดจากสวนงานจากการเปนตัวแทนจำหนาย ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565 -2569 

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

รายไดจากสวนงานจากการใหบริการ

เผยแพรเกมออนไลน 
 741.84  1,310.48  1,850.40  2,057.08  2,270.96  2,314.22  2,589.66  2,897.89  

สัดสวนรายไดจากสวนงานจากการเปน

ตัวแทนจำหนายตอรายไดจากสวนงาน

จากการใหบริการเผยแพรเกมออนไลน 

(รอยละ) 

1.92 1.78 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 

รายไดจากสวนงานจากการเปนตัวแทน

จำหนาย 
 14.23   23.32  10.06  11.18   12.35   12.58   14.08   15.75  

ที่มา : งบการเงินของ AS และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

1.1.3 สวนงานจากรายไดอ่ืน ๆ  

รายไดอ่ืน ๆ จากรายไดจากการใหบริการ คือรายไดท่ีไมสามารถลงบนัทึกเขารายไดจากการใหบริการเผยแพรเกมออนไลน 
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หรือรายไดจากการใหบริการชองทางการชำระเงิน เชน รายไดจากดอกเบี้ย เปนตน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนด

สมมติฐานใหรายไดอื่น ๆ เทากับสัดสวนของรายไดอื่น ๆ ตอรายไดจากการใหบริการเผยแพรเกมออนไลนเทากับป 2564 

เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะหจากสัดสวนในอดีตแลวเห็นวามีอัตราลดลงตอเนื่องดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระจึงเลือกใชป 2564 ซึ่งเปนปลาสุด แทนการใชอัตราสวนเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง เพื่อเปนการประเมินแบบอนุรักษนิยม 

(Conservative)   ซึ่งมีอัตรารอยละเทากบั 0.09   

ตารางรายไดจากสวนงานจากรายไดอื่น ๆ ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565 -2569 

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

รายไดจากสวนงานจากการใหบริการ

เผยแพรเกมออนไลน 
 741.84  1,310.48  1,850.40  2,057.08  2,270.96  2,314.22  2,589.66  2,897.89  

สัดสวนรายไดจากสวนงานจากรายไดอ่ืน 

ๆ ตอรายไดจากสวนงานจากการ

ใหบริการเผยแพรเกมออนไลน (รอยละ) 

0.86 0.18 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

รายไดจากสวนงานจากรายไดอ่ืน ๆ  6.37   2.42   1.65   1.84   2.03   2.07   2.31   2.59  

ที่มา : งบการเงินของ AS และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

สรุปรายไดจากการใหบริการ 

จากการประมาณการรายไดจากการใหบริการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปประมาณการ

รายไดในระหวางป 2565 – 2569 ไดดังตอไปนี ้

ตารางสรุปรายไดจากการใหบริการป 2562 –2564 และประมาณการป 2565 -2569 

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

รายไดจากสวนงานจากการใหบริการ

เผยแพรเกมออนไลน 
 741.84  1,310.48  1,850.40  2,057.08  2,270.96  2,314.22  2,589.66  2,897.89  

รายไดจากสวนงานจากการเปนตัวแทน

จำหนาย 
 14.23   23.32   10.06   11.18   12.35   12.58   14.08   15.75  

รายไดจากสวนงานจากรายไดอื่น ๆ  6.37   2.42   1.65   1.84   2.03   2.07   2.31   2.59  

รายไดจากการใหบริการ  762.44  1,336.22  1,862.12  2,070.10  2,285.33  2,328.87  2,606.06  2,916.24  

         

1.2) รายไดอื่น 

รายไดอ่ืนประกอบดวย ดอกเบีย้รับ รายไดคาบริการจดัการ เปนตน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหรายได

อื่นเทากับรายไดจากการใหบริการ คูณกับสัดสวนรายไดอ่ืนตอรายไดจากการใหบริการเฉลี่ย 3 ปยอนหลังของป 2562 – 2564 

เนื่องจากเปนรายไดดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก เพื่อเปนการประเมินมลูคาแบบอนุรักษนิยม (Conservative) โดยหาก AS มี

รายไดจากการใหบริการเพ่ิมขึ้น รายไดอื่นที่เกิดจากดอกเบี้ยจะข้ึนตามสัดสวนตามรายไดจากการใหบริการ 

ตารางรายไดอื่นป 2562 –2564 และประมาณการป 2565 -2569 

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

รายไดจากการใหบริการ  762.44  1,336.22  1,862.12  2,070.10  2,285.33  2,328.87  2,606.06  2,916.24  

สัดสวนรายไดอื่นตอรายไดจากการ

ใหบริการ (รอยละ) 
0.68 1.49 2.92 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 

รายไดอ่ืน   5.18   19.96   54.32   35.13   38.78   39.52   44.23   49.49  

ที่มา : ประมาณการของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

สรุปประมาณการรายได 
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จากการประมาณการรายไดของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปประมาณการรายไดระหวางป 2565 

– 2569 ไดดังตอไปนี ้

ตารางรายไดของ AS ที่เกิดขึ้นจริงป 2562 – 2564 และประมาณการรายไดป 2565 - 2569 

หนวย: ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

รายไดจากการใหบริการ  762.44   1,336.22   1,862.12   2,070.10   2,285.33   2,328.87   2,606.06   2,916.24  

รายไดอื่น  5.18   19.96   54.32   35.13   38.78   39.52   44.23   49.49  

รายไดรวม  767.62   1,356.19   1,916.44   2,105.23   2,324.11   2,368.39   2,650.28   2,965.73  

ที่มา : ประมาณการของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระและการสัมภาษณผูบริหาร 

2) สมมติฐานตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงานของ AS โดยตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน

ของ AS ประกอบดวย 1.) ตนทุนการใหบริการ 2.) คาใชจายในการขาย 3.) คาใชจายในการบริหาร โดยมีสมมติฐานในการ

ประมาณการดังตอไปนี ้

2.1) ตนทนุการใหบรกิาร 

ตนทุนการใหบริการ ประกอบดวย 1) ตนทุนจากการแบงรายไดใหกับผูผลิตเกมที่ AS ซื้อลิขสิทธิ์ โดยจะแบงรายไดใหกับ

ผูผลิตเกมเปนสัดสวนประมาณรอยละเทากับ 10.00 – 20.00 2) ตนทุนในการจัดการระบบและวางระบบสำหรับเผยแพรเกม

ออนไลน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหตนทุนการใหบริการเทากับ รายไดการใหบริการ คูณสัดสวน

ตนทุนการใหบริการตอรายไดการใหบริการเฉลี่ย 3 ปยอนหลังของป 2562 – 2564 เทากับรอยละ 46.30  

ตารางตนทุนการใหบริการป 2562 –2564 และประมาณการป 2565 -2569 

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

รายไดจากการใหบริการ  762.44  1,336.22  1,862.12  2,070.10  2,285.33  2,328.87  2,606.06  2,916.24  

สัดสวนตนทุนการใหบริการตอรายไดจาก

การใหบริการ (รอยละ) 
50.61 43.42 44.86 46.30 46.30 46.30 46.30 46.30 

ตนทุนการใหบริการ  385.87   580.19   835.38   958.41  1,058.05  1,078.21  1,206.54  1,350.15  

ที่มา : งบการเงินของ AS ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

2.2) คาใชจายในการขาย 

คาใชจายในการขายเปนคาใชจายในการเดินทางเพื่อติดตอกับผูผลิตเกม คารับรอง และคาใชจายในการขายอื่น ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหคาใชจายในการขายเทากับ รายไดรวม คูณกับสัดสวนคาใชจายในการขายตอรายไดรวม

เฉลี่ย 3 ปยอนหลังของป 2562 – 2564 เทากับรอยละ 14.94 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ตารางคาใชจายในการขายป 2562 –2564 และประมาณการป 2565 -2569 

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

รายไดจากการใหบริการ  762.44  1,336.22  1,862.12  2,070.10  2,285.33  2,328.87  2,606.06  2,916.24  

สัดสวนตนทุนการใหบริการตอรายไดจาก

การใหบริการ (รอยละ) 
19.47 13.18 12.17 14.94 14.94 14.94 14.94 14.94 

ตนทุนการใหบริการ  149.48   178.70   233.19   314.51   347.21   353.83   395.94   443.06  

   ที่มา : งบการเงนิของ AS ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

2.3) คาใชจายในการบรหิาร 
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คาใชจายในการบริหารประกอบดวย คาใชจายที่เกี่ยวของกับพนักงาน (เงินเดือน โบนัสและสวัสดิการของพนักงาน) คาใช

บริการทำบญัชี คาสอบบัญชี คาจางที่ปรึกษา คาใชจายในสำนักงาน คาใชจายสำนักงานและคาสาธารณูปโภค คาเสื่อมราคา

และคาตัดจำหนาย เปนตน  ในอดีตคาใชจายในการบริหารไดมีอัตราการเติบโตมากกวานโยบายของฝายทรัพยาการบุคคลที่

เทากับรอยละ 5.00 เนื่องจากในป 2563 AS ไดมีการปรับโครงสรางองคเนื่องจากกำไรของ AS ไดมีการกลับตัวมาเปนบวก 

ทำใหมีการขยายตัวของพนักงาน และในป 2564 ไดมีการปรับคาตอบแทนของผูบริหารและกรรมการ ซ่ึงจะมีการปรับทุก ๆ 3 

ป  

อยางไรก็ตามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหอัตราการเติบโตของคาใชจายในการบริหารในป 2565 – 2566 

เทากับรอยละ 8.31 ซึ่งคำนวณจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตในป 2563 – 2564 เทากับรอยละ 42.31 หลังจาก

นั้นในป 2567 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหมอีัตราการเติบโตของคาใชจายในการบรหิารเทากับรอยละ 14.41 อางอิง

จากอัตราการเติบโตในป 2564 เนื่องจากทุก ๆ 3 ป AS จะมีการปรับคาตอบแทนของผูบริหารและกรรมการ และในป 2568 

– 2569 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหอัตราการเติบโตกลับมาเทากับรอยละ 8.31 เนื่องจากคาตอบแทนของผูบริหารและ

กรรมการจะไมมีการปรับขึ้นในป 2568 - 2569 

ตารางคาใชจายในการบริหารป 2562 –2564 และประมาณการป 2565 -2569 

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

คาใชจายในการบริหาร  172.83   216.00   247.12   267.65   289.90   331.66   359.23   389.08  

อัตราการเติบโต (รอยละ)  24.98 14.41 8.31 8.31 14.41 8.31 8.31 

การเปล่ียนแปลงของอัตราการเติบโต  

(รอยละ) 

  
(42.31) (42.31) 0 73.35 (42.31) 0 

   ที่มา : งบการเงนิของ AS ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

สรุปประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน 

จากสมมติฐานและการประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน สามารถสรุปการประมาณการดังตอไปน้ี 

ตารางการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงานของ AS ป 2562 – 2564 และประมาณการป 2565 – 2569 

หนวย: ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

ตนทนุการใหบริการ  385.87   580.19   835.38   958.41  1,058.05  1,078.21  1,206.54  1,350.15  

คาใชจายในการขาย  149.48   178.70   233.19   314.51   347.21   353.83   395.94   443.06  

คาใชจายในการบริหาร  172.83   216.00   247.12   259.47   272.44   286.07   300.37   315.39  

รวมตนทุนและคาใชจายในการ

ดำเนินงาน 
 708.19   974.89  1,315.69  1,532.39  1,677.71  1,718.10  1,902.85  2,108.60  

ที่มา : งบการเงินของ AS ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

3) สมมติฐานอ่ืน 

3.1) ภาษีเงินได 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการภาษีเงินไดนิติบุคคลของ AS  โดยอางอิงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 20.00 

เนื่องจากเปนการสะทอนอัตราภาษีเงินไดนิตบิุคคลที่ประกาศใชโดยกรมสรรพากร 

3.2) เงินทุนหมุนเวียน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสมมติฐานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนโดยอางอิงจากระยะเวลาการเก็บหนี้ ระยะเวลา

การรับรูรายไดรอตัดบัญช ีและระยะเวลาการชำระหนี้เฉล่ีย 3 ปยอนหลงัในป 2562 – 2564 ทั้งนี้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ
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ไดประมาณการใหคาเฉลี่ยของระยะเวลาการเก็บหนี้ ระยะเวลาการชำระหนี ้และระยะเวลาการรับรูรายไดรอตัดบัญชขีอง AS 

ระหวางป 2565 – 2569 เทากับ 19.93 วัน 87.65 วัน และ 32.19 ตามลำดับ อันมีรายละเอียดดังตอไปนี ้ 

ตารางเงินทนุหมุนเวียนป 2562 – 2564 และประมาณการเงินทุนหมุนเวียนป 2565 - 2569 

หนวย: ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

ระยะเวลาการเก็บหนี้ (วัน) 30.29 11.91 17.60 19.93 19.93 19.93 19.93 19.93 

ลกูหน้ีการคา 63.28 43.59 89.77  97.88   108.06   110.12   123.22   137.89  

ระยะเวลาการชำระหนี้ (วัน) 72.45 91.87 98.65 87.65 87.65 87.65 87.65 87.65 

เจาหน้ีการคา 76.59 146.03 225.77  226.19   249.71   254.47   284.75   318.65  

ระยะเวลาการรับรูรายไดรอตัด

บัญชี (วัน)1/ 
39.77  29.23  27.55  32.19  32.19  32.19  32.19  32.19  

รับรูรายไดรอตัดบญัช1ี/ 83.08 107.01 140.57  177.89   196.39   200.13   223.95   250.60  

ที่มา : งบการเงินของ AS ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

1/ รายไดรอตัดบัญชีคือ รายการรายไดท่ียังไมไดรับรูแตไดรับเงินสดมากอน ซึ่งจะมีการรับรูก็ตอเม่ือไดมีการใหบริการไปแลว โดยระยะเวลาการรับรูรายไดรอตัดบัญชีป 2562 – 

2564 คำนวณมาจากสูตรดังนี้ 365 วัน/(รายไดจากการใหบริการ/รายไดรอตัดบญัชี) ดังนั้น การประมาณการรายไดรอตัดบัญชีในป 2565 – 2569 จะคำนวณมาจากระยะเวลา

การรับรูรายไดรอตัดบัญชีเฉล่ีย 3 ปยอนหลัง คูณกับรายไดจากการใหบริการ หารกับ 365 วัน 

3.3) เงินลงทุนในอนาคต (Capital Expenditure) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการเงินลงทุนของ AS ในป 2565 – 2569 ตามแผนการลงทุนเฉล่ียในอดีตของ AS โดยแบง

ออกเปน 1. คาใชจายในการลงทุนในอุปกรณ ประกอบดวย สวนปรับปรุงอาคาร อุปกรณแมขาย อุปกรณและเครื่องตกแตง

สำนักงาน และยานพาหนะ 2. สินทรัพยสิทธกิารใช 3. สินทรัพยไมมีตัวตน  

สำหรับการซ้ือสินทรัพยใหมเพ่ือการเติบโต (Expansionary CAPEX) ประกอบไปดวยสินทรัพยไมมีตวัตน อางอิงมาจากจำนวน

เกมที่จะออกใหมในป 2565 – 2569 คูณกับตนทุนการซ้ือลิขสิทธ์ิซ่ึงเทากับ 10.00 – 50.00 ลานบาท อางอิงจากการสัมภาษณ

ผูบริหารของ AS โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชคาเฉลี่ยของตนทุนการซื้อลิขสิทธิเ์ทากับ 30.00 ลานบาท โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

ตารางประมาณการคาใชจายในการซ้ือสินทรัพยใหมเพ่ือการเติบโต (Expansionary CAPEX) 

หนวย: ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

จำนวนเกมออกใหม  12   6   6   6   6  

ตนทุนเฉล่ียในการซ้ือลิขสิทธิ์เกม    30.00   30.00   30.00   30.00   30.00  

คาใชจายในการซื้อสินทรัพยใหมเพ่ือ

การเติบโต (Expansionary CAPEX) 
 360.00   180.00   180.00   180.00   180.00  

ท่ีมา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณคาใชจายในการบำรุงรักษาสินทรัพยเกาใหอยู ในสภาพใชงานได (Maintenance 

CAPEX) เพื่อรักษาระดับการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการลงทุนของ AS สำหรบั

การซอมแซมและปรับปรุงอุปกรณในธุรกจิเดิม โดยกำหนดใหคาใชจายในการลงทุนในป 2565 - 2569 คงที่เทากับปละ 10.40 

ลานบาทสำหรับอุปกรณ และ 7.47 ลานบาทสำหรับสินทรัพยสิทธิการใช ตามรอบการปรับปรุงและทดแทนสินทรัพยเดิม ซ่ึง

คำนวณมาจากคาเฉลี่ยคาใชจายเงินลงทุนในป 2562 - 2564 เพื่อใหสอดคลองกับการทำธุรกิจของ AS ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระไดประมาณการโดยอางอิงมาจากหมายเหตุประกอบงบการเงินของ AS และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะหแลววา

คาใชจายเงินลงทุนในป 2562 – 2564 นั้นอยูในระดับคงที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ ดังนั้นการใชคาเฉลี่ยจึง
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สมเหตุสมผล ซึ่งเปนคาใชจายสำหรับปรับปรุงและทดแทนสินทรัพยเดิมที่ AS ใชในการดำเนินงานปจจุบันในและในอนาคต 

เพื่อเปนการประมาณการอยางอนุรักษนิยม (Conservative)  

ดังนั้นคาใชจายในการซื้อสินทรัพยใหมเพื่อการเติบโต (Expansionary CAPEX) และคาใชจายในการบำรุงรักษาสินทรัพยเกา

ใหอยูในสภาพใชงานได (Maintenance CAPEX) จะมรีายละเอียดดังนี ้

ตารางประมาณการคาใชจายในการลงทุนในอนาคต 

หนวย: ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

Expansionary CAPEX:         

สินทรัพยไมมีตัวตน  34.92   29.40   105.57   360.00   180.00   180.00   180.00   180.00  

Maintenance CAPEX:          

สินทรัพยสิทธิการใช  -    9.48   5.47   7.47   7.47   7.47   7.47   7.47  

อุปกรณ  15.34   8.10   7.39   10.41   10.41   10.41   10.41   10.41  

รวมคาใชจายในการลงทุนในอนาคต  50.26   46.97   118.43   377.88   197.88   197.88   197.88   197.88  

ที่มา : การประมาณการของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระและหมายเหตุประกอบงบการเงินของ AS 

3.4) คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหการคิดคาเส่ือมราคาของสินทรัพยใน AS เปนอัตราคงที่ตามวิธีเสนตรง โดยคาเส่ือมราคา

ของแตละสินทรัพยจะถูกคำนวณแตกตางกันออกไปตามอายุการใชงานคงเหลือ (Useful Life) ของสินทรัพยแตละประเภท ที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณอายุการใชงานคงเหลือของสินทรัพยแตละประเภทโดยคำนวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิหาร

ดวยคาเสื่อมของปนั้น ๆ แยกตามประเภทของสินทรัพยและอางอิงอายุการใหประโยชนสำหรบัคาใชจายในการลงทุนในอนาคต

เพิ่มเติมตามประเภทของสินทรัพยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินของ AS รายละเอียดการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพย

สามารถสรุปไดดังนี ้

ตารางสมมติฐานการคิดคาเสื่อมราคา 

ประเภทสนิทรัพย อายุการใหประโยชน (ป) อายุการใชงานคงเหลือเฉล่ีย (ป) 1/ 

สวนปรับปรุงอาคาร  5 2 

เซิรฟเวอร 5 2 

เคร่ืองตกแตงและเครื่องใชสำนักงาน 3 – 5  2 

ยานพาหนะ 5 2 

คาลิขสิทธเกม 2 – 4  2 

สินทรัพยสิทธิการใช 1 1 

ที่มา : หมายเหตุประกอบงบการงินของ AS  และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หมายเหตุ: 1/ อายุการใชงานคงเหลือเฉล่ียคำนวณจากสัดสวนมูลคาทางบัญชีสุทธิของอุปกรณหารดวยคาเส่ือมในปนั้น ๆ โดยแยกตามแตละประเภทของสินทรัพยตามหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งที่ปรกึษาทางการเงินอิสระใชคาเฉลี่ยของอายุการใชงานคงเหลือแยกสนิทรัพยแตละประเภท 3 ปยอนหลังในป 2562 – 2564 

3.5) อัตราคิดลด (Discount Rate) 

ในการกำหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ใชในการคำนวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระใชอัตราตนทุนถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักของเงินทุนของ AS (Weighted Average Cost of Capital – WACC) ซึ่งเปนคาเฉลี่ย

ของตนทุนสวนของผูถือหุน (Cost of Equity – “Ke”) กับอัตราดอกเบี้ยจากการกูยืม (Cost of Debt – “Kd”) ปรับดวย

ผลประโยชนทางภาษีจากการจายดอกเบี้ย ถวงน้ำหนักดวยสัดสวนของสวนผูถือหุน (“We”) และหนี้ (“Wd”) โดยมีสูตรการ

คำนวณดงัตอไปนี้  
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การคำนวณหาตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก (WACC) 

WACC  = Ke x We + Kd x (1 – t) x Wd 

โดยที ่

Ke  = อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนเทากับรอยละ 10.87 

Kd                     = ตนทุนทางการเงินของ AS เทากับรอยละ 5.83 

T  = ภาษเีงินไดนิติบุคคลซึ่งกำหนดใหเทากับรอยละ 20.00 

We  = สวนของผูถือหุนเทากับรอยละ 77.32 มาจากสวนของผูถอืหุน ณ 30 มิถนุายน 2565  

Wd  = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเทากับรอยละ 22.68 มาจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ 30 มิถุนายน 

2565  

 

การคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke) โดยอางอิงจาก  

Ke  = Rf + β x (Rm – Rf) 

โดยที่  

Risk Free Rate (Rf)  อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 15 ป ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีคา

เทากับรอยละ 3.07 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใชพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 15 ป 

เนื่องจากสะทอนถึงวงจรธุรกิจ (Business Cycle) 

Market Return (Rm) อางอิงขอมูลจากผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ (SET Total Return Index: TRI 

Index) ยอนหลงั 15 ป (ตั้งแต สงิหาคม 2550 – สิงหาคม 2565) มีคาเทากับรอยละ 8.86 และ

บวกเพิ่มเบี้ยประกันความเสี่ยงในประเทศ (country risk premium) จากสถานการณสภาพ

เศรษฐกิจและความผันผวนของตลาดทุนโดยรวมของประเทศ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

อางอิงเบี้ยประกันความเสี่ยงในประเทศมาจาก NYU Stern โดยที่ NYU Stern โรงเรียนสอน

ธุรกิจ (Business School) ภายใตมหาวิทยาลัยนิวยอรค (New York University)1 ซึ ่งเปน

โรงเรียนช้ันนำและมีชื่อเสยีงของโลกดานการเงิน ซ่ึงคิดคนวิธีการใชคำนวณอตัราความเสี่ยง ซึ่งมี

ค าเท ากับรอยละ 1.58 สงผลใหอ ัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ เปน          

รอยละ 10.44 การบวกเพิ่มความเสี่ยงในประเทศ (Country Risk Premium) เปนการปรับปรุง

ในระยะยาว เนื่องจากความเส่ียงในประเทศ (Country Risk Premium) มีการคำนวณมาจาก

ปจจัยพื้นฐานของประเทศ ดังนั้น การปรับปรุงจึงมีความสอดคลองกับระยะเวลาผลตอบแทน

การลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกที่จะบวกเพิ่มความเสี่ยงใน

ประเทศ (Country Risk Premium) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกที่จะใชความเสี่ยงใน

ประเทศไทยเทานั้นเพราะวา AS จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศไทย มีการระดมทนุ

ทางการเง ินจากในประเทศไทย ดังนั ้นการคำนวณจึงควรสะทอนความเสี ่ยงและอัตรา

 
1 หมายเหตุ: การคำนวณมาจากศาสตราจารย Damodaran ผูไดรับรางวัล Herbert Simon Award ที่เปนที่ยอมรบัทั่วโลก ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาเหมาะสมในการ

คำนวณ 
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ผลตอบแทนที่นักลงทุนตองการในประเทศไทยเทานั้น ซึ่งแตกตางจากการคำนวณอัตราการ

เติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) เนื่องจากอัตราการเติบโตระยะยาวสะทอนถึงผล

ประกอบการของ AS ที ่มาจากหลายประเทศตามส ัดสวนของรายได  และการคำนวณ

ผลตอบแทนการลงทุนเปนสวนนึงของการคำนวณอัตราคิดลดซึ่งสะทอนความคาดหวังของนัก

ลงทุนในประเทศไทยเทานั้น 

Levered Beta (β) Leveraged Beta ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกับ AS หรือมีรายได

จากการประกอบธุรกิจใหบริการผลิตและเผยแพรเกมออนไลน รวมถึงอยูในหวงโซอาหารของ

การทำการผลิตและเผยแพรเกมออนไลนเฉลี ่ยยอนหลัง 15 ป (ขอม ูลจาก Bloomberg 

Terminal) เพื ่อใชในการคำนวณอัตราผลตอบแทนของผูถือหุ น (Ke) มีคาเทากับ 0.86 โดย

อางอิงจาก บริษัท Playtika Holding Corp บริษัท Take-Two Interactive Software และ

บริษัท Ncsoft Corp โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใชบริษัทที ่ประกอบธุรกิจประเภท

เดียวกันเนื่องจากตองการลดผลกระทบจากโครงสรางทางการเงินที่แตกตางและราคาหุนของ AS 

นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมนำคา Leveraged Beta ของ AS มาคำนวณเนื่องจาก

เปนการลดความลำเอียงในการประเมินมูลคายุติธรรมซึ่งมีการพิจารณา Levered Beta และ

โครงสรางทางการเงินของแตละบริษัท โดยปรับปรุงใหเปน Unlevered Beta ซึ่งมีสูตรคำนวณ

ดังนี้ Unlevered Beta = Bl / (1+(1-t)(D/E)) หลังจากคำนวณ Unlevered Beta ที ่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระไดมีการปรับปรุงใหเปน Adjusted Beta (ซึ่งมีสูตรคำนวณดังนี้ Adjusted 

Beta = Unlevered Beta x (2/3) + (1/3)) ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

บริษัท 
15Y Beta 

(เทา) 

D/E  

(รอยละ) 

Tax 

(รอยละ) 

Unlevered 

Beta1/ 

(เทา) 

Adjusted 

Beta2/ 

(เทา) 

Playtika Holding Corp  1.18  0.00 19.19  1.18   1.12  

Take-Two Interactive Software  0.98  38.11 13.80  0.74   0.82  

Ncsoft Corp  0.91  20.49 23.40  0.79   0.86  

หมายเหตุ: 1/ Unlevered Beta เปนการคำนวณเพื่อลดผลกระทบจากโครงสรางทางการเงินที่แตกตางกันของแตละบริษัท  

              2/ อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรับ Unlevered Beta เปน Adjusted Beta เนื่องจาก Adjusted Beta มี

วัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงคา Beta ของบริษัทในกลุมที่มีลักษณะธุรกิจเกี่ยวของกับผูบริโภค พฤติกรรมการบริโภค หรือเทคโนโลยี 

เน่ืองจากบริษัทในกลุมดังกลาวจะมีความผันผวนของคา Beta สงูตามทฤษฎีวงจรธุรกิจ (Business Cycle) ใหมคีวามผันผวนนอยลง 

(Normalization) เพ่ือจะสะทอนคา Beta ใหเปนไปตาม Beta ของสภาวะตลาดอิ่มตัว (Market Saturation) ที่จะมีคา Beta เทากับ 

1.00 

โดยคามัธยฐานของ Adjusted Beta ขอบริษัทเทียบเคียงมีคาเทากับ 0.86 เนื่องจาก AS มี

สัดสวนหนี้สินสวนของผูถือหุน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดปรับปรุง Adjusted Beta เปน 

Levered Beta เพื ่อสะทอนโครงสรางทางการเงินของ AS (ซ่ึงมีสูตรคำนวณดังนี้ Levered 

Beta = 0.86 X (1+(1 – 20.00%)(29.34%)) มีคาเทากับ 1.06 

ดังนั้น  

Ke  = 3.07% + [1.06 x (10.44% – 3.07%)] = 10.87%  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) 

ตามโครงสรางเงินทุนของ AS เทากับรอยละ 9.73 อันมีรายละเอียดดังนี ้
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WACC  = (10.87% x 77.32%) + [5.83% x (1.00 – 20.00%) x 22.68%] 

=  9.73% 

4) มูลคาหุนดวยวิธีมลูคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 

ทีป่รึกษาทางการเงินอสิระไดสรุปการประมาณการทางการเงินของ AS โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

ตารางการประมาณการทางการเงินของ AS 

หนวย: ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

EBIT x (1– Tax Rate)  280.611/   502.38   482.97   550.08   625.96  

การเปล่ียนแปลงของเงินทนุหมุนเวียน  29.63   31.84   6.44   41.00   45.88  

คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย  281.43   362.95   197.88   197.88   197.88  

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธ ิ  591.67   897.17   687.28   788.95   869.72  

คาใชจายเงินลงทุน  (377.88)  (197.88)  (197.88)  (197.88)  (197.88) 

กระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธ ิ  (377.88)  (197.88)  (197.88)  (197.88)  (197.88) 

กระแสเงินสดอิสระสุทธ ิ  213.79   699.29   489.41   591.08   671.84  

อัตราคิดลด (Discount Factor)  0.98   0.83   0.76   0.69   0.63  

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสทุธิ2/  208.88   580.78   370.43   407.71   422.33  

มลูคาสุดทาย (Terminal Value)  10,508.88 

มูลคาปจจุบันของมูลคาสดุทาย   6,606.07 

ที่มา: การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

หมายเหตุ : 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคิดบนกระแสเงินสดนบัจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เปนตนไป 

2/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการใชอัตราการเติบโตระยะยาวอางอิงจากอัตราเงินเฟอระยะยาวสมเหตุสมผล เนื่องจากอัตราการเงินเฟอระยะยาวจะ

สะทอนบนกำไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษี (EBIT) ซึ่งผันผวนนอยไมมีนัยสำคัญ นอกจากนี้แลวการประเมินมูลคาดวยวธิีมูลคาปจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด เปน

การประเมินที่สะทอนถึงผลประกอบการในอนาคตที่ไมไดมองมูลคาของ AS ณ เวลาใด เวลานึง ทำใหที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถประมาณการทางการเงินเพ่ือ

สะทอนผลประกอบการไดมากที่สุดเมื่อเทียบกับการประเมินมูลคาในวิธีอื่น 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการมูลคาสุดทาย (Terminal Value) เนื่องจากมีความเชื่อวาธุรกจิจะดำเนินงานอยางตอเนื่อง

ภายหลังระยะเวลาการประมาณการ ทั้งนี้ การประมาณการภายหลังระยะเวลา 5 ป อาจทำไดยาก เนื่องจากการดำเนินธุรกิจอาจมี

การเปล่ียนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตและแผนธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงตามแนวโนมของเทคโนโลยี ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระจึงไดนำมูลคาปจจุบันสุดทายมาใชประกอบการหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดแตละปเพื่อสะทอนมูลคาธุรกิจที่มีการ

ดำเนินกิจการตอไปอยางตอเนื่องหลังจากระยะเวลาการประมาณการ โดยมูลคาสุดทายคือมูลคากระแสเงินสดภายหลังจาก

ระยะเวลาประมาณการ โดยมีสูตรคำนวณ ดังตอไปนี้ 

ตารางการคำนวณมูลคาสุดทาย 

มูลคาสุดทาย (Terminal Value) = FCFF x (1 + G) / (WACC – G) = 10,508.88 ลานบาท 

Normalized FCFF = มลูคากระแสเงินสดในป 2569 เทากับ 671.84 ลานบาท 

G – อัตราการเติบโตระยะยาว  

(Terminal Growth Rate)1/ 
= 

อัตราการเพิ่มขึน้ของกระแสเงินสดตอป อยางตอเนือ่งไปตลอด (Going Concern Basis) กำหนดให

เทากับรอยละ 3.14 ตอป โดยอางอิงจากคาเฉลีย่ถวงน้ำหนักของอัตราเงินเฟอตามสัดสวนรายได

ของ AS เนื่องจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระวเิคราะหวาอัตราเงินเฟอเปนอตัราการเติบโตขั้นต่ำ

ของทุก ๆ ธรุกจิ การเติบโตดวยอัตราเงินเฟอไมไดสะทอนการขยายตวัของธรุกิจแตอยางใด เปน

เพียงการปรับขึ้นของราคาสินคาและบริการตามคาครองชีพที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงธุรกิจของ AS ใหบริการใน

หลายประเทศ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระจึงเลือกใชคาเฉลี่ยถวงน้ำหนกัของอัตราเงินเฟอของ

แตละประเทศตามสัดสวน  

WACC = อัตราตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของเงินลงทุน เทากบัรอยละ 9.74 
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หมายเหตุ:  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวาการใชอัตราเงินเฟอเปนอัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากสะทอนถึงคาใชจายและ

รายไดของประชากรของคนในประเทศนั้น ๆ ตามสัดสวนรายไดของ AS ซึ่งหากรายไดของประชากรในประเทศนั้น ๆ มีการเติบโตข้ึน จะทำใหคาใชจายในการเติมเงินใน

เกมเติบโตตามอัตราเงินเฟอระยะยาว  

1/ คาเฉล่ียถวงน้ำหนักของอัตราเงินเฟอตามสัดสวนรายไดของ AS สะทอนถึงคาครองชีพที่เพิ่มขึ้นของแตละประเทศที่ AS ใหบรกิาร ซ่ึงหากคาครองชีพเพิ่มขึ้น คาใชจาย

ตาง ๆ จะเพิ่มขึ้นทำใหรายไดที่ AS จะไดรับในแตละประเทศจะเพิ่มข้ึนตามสัดสวน การเติบโตดังกลาวไมไดเปนการเติบโตในเชิงขยายธุรกิจ แตเปนเพ่ิงการปรับคาบริการ

ตามสัดสวนของอตัราเงินเฟอ 

ตารางการคำนวณมูลคาของ AS 

หนวย: ลานบาท วันที่ 30 มถิุนายน 2565 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ AS ตั้งแตปกลางป 2565 – 25691/ 1,662.89 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ AS ณ ปสุดทาย 6,332.66 

มลูคากิจการของ AS (Enterprise Value)  7,995.55 

บวก: เงินสดและเงินฝากธนาคาร2/  612.48  

หัก: ภาระหน้ีสินที่มีดอกเบ้ีย3/  (279.59) 

หัก: สวนไดเสยีที่ไมมีอำนาจควบคุม4/  (64.18) 

หัก: เงินปนผลระหวางกาลที่จะจายในวันท่ี 10 กนัยายน 2565  (140.89) 

มลูคาสวนของผูถือหุน (Equity Value)  8,724.03  

จำนวนหุนท่ีชำระแลวทั้งหมดของ AS (ลานหุน)  469.64  

มลูคาที่แทจริงตอหุน (บาท/หุน)  18.58  

หมายเหตุ:  1/ คิดบนกระแสเงินสดนับจากวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 เปนตนไป 

2/ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย เงินฝากสถาบันการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2565 

  3/ ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ประกอบดวย เงินกูยืมระยะส้ัน เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน เงนิกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุนกู และหน้ีสินตามสัญญา

เชา ณ 30 มิถุนายน 2565                         

4/ จากงบการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2565 

มูลคาหุนของ AS ที่คำนวณโดย วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ในกรณีฐานเทากบั  

8,724.03 ลานบาท หรือเทากับ 18.58 บาทตอหุน 

5) การวิเคราะหความออนไหวของมูลคาสวนของผูถอืหุนของ AS 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทำการวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) ของ (1) อัตราคิดลด (Discount Rate) 

และ (2) อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) โดยเพ่ิมข้ึนและลดลงรอยละ 3.0 ในทั้งสองปจจัยดังกลาว เนื่องจาก

เปนปจจัยสำคัญที่สงผลกระทบโดยตรงตอการประเมินมูลคาหุน โดยชวงเปลี่ยนแปลง +/– รอยละ 3.0 เพียงพอในการครอบคลุม

ความออนไหวในปจจัยที่สำคัญของสมมติฐานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในขณะที่ทำการประเมิน เชน การเปลี่ยนแปลงของอัตรา

ดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ เศรษฐกิจประเทศไทย และปจจัยอื่น ๆ ซึ่งชวงเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนชวงความออนไหวที่มีความเปนไป

ได อันสามารถสรุปสมมติฐานไดดังตอไปน้ี 

ตารางสมมติฐานการวิเคราะหความออนไหว 

ปจจัยที่เปลี่ยนแปลง ชวงเปล่ียนแปลง 

ตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงน้ำหนกั (WACC) +/– 3.0% (WACC เทากบั 9.44% – 10.02%) 

อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth) +/– 3.0% (Terminal Growth เทากับ 3.04% – 3.23%) 

จากสมมติฐานการวิเคราะหความออนไหวดังกลาว จะไดผลสรุปการวิเคราะหความออนไหวของมูลคาของสวนของผูถือหุนของ AS โดย

สรุปดังนี้ 
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ตารางผลการวิเคราะหความออนไหวมูลคาตอหุน 

ปจจัยที่เปลี่ยนแปลง 
ตนทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ถวงน้ำหนัก 

-3.0% -1.5% กรณีฐาน +1.5% +3.0% 
อตั

รา
กา

รเ
ตบิ

โต
 

ระ
ยะ

ยา
ว 

-3.0%  19.23   18.79   18.37   17.96   17.58  

-1.5%  19.34   18.90   18.47   18.06   17.67  

กรณีฐาน  19.46   19.01   18.58   18.16   17.77  

+1.5%  19.58   19.12   18.68   18.27   17.87  

+3.0%  19.70   19.24   18.79   18.37   17.96  

 
ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

จากตารางขางตนจะเห็นวาเมื่อทำการวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) มูลคาของ AS ตอหุน อยูระหวาง 17.58 – 

19.70 บาทตอหุน ซึ่งต่ำกวาราคาเขาทำรายการที่ 17.00 บาทตอหุน เทากับ 0.58 บาทตอหุน หรือต่ำกวาในอัตรารอยละ 3.39 

ของราคาเขาทำรายการ และสูงกวาราคาเขาทำรายการที่ 17.00 บาทตอหุน เทากับ 2.70 บาทตอหุน หรือสูงกวาในอัตรารอยละ 

15.88 ของราคาเขาทำรายการ 

โดยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเปนวิธีที่สะทอนแผนการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการทำกําไร และแนวโนมการ

เติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผูถือหุนในอนาคต ซ่ึงเปนการประมาณการมาจากรายไดและรายจายของ AS ตามหลักเกณฑที่ต้ังอยู

บนสมมติฐานท่ีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดเห็นวาสมเหตุสมผล ทำใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้สะทอนมูลคาที่เหมาะสมของ AS 

7) สรุปการประเมินมูลคายุติธรรมของมูลคาสินทรัพยท่ีไดมา – สวนของผูถือหุนของ AS 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินมลูคาของ AS ดวยวิธีตาง ๆ ที่กลาวมาแลว โดยสามารถสรุปไดดังตอไปนี้   

ตารางสรุปผลการประเมินมูลคาสิ่งตอบแทนของ AS 

วิธีการประเมินมูลคา 
มูลคาหุนของ AS 

(ลานบาท) 
รายละเอียด 

1. วิธีมูลคาตามบญัช ี 2.03 

วิธีมูลคาตามบัญชเีปนวิธีที่สะทอนถงึฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง โดยไมไดสะทอนมูลคาตลาดของ
สินทรัพยบางรายการและเหตุการณสําคัญท่ีเกิดขึ้นภายหลังวนัที่ในงบการเงินท่ีใชอางอิง อีกทั้งไมได
สะทอนถึงความสามารถในการนาํสินทรัพยเหลานั้นไปทาํกําไรในอนาคตของธุรกิจของ AS ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีน้ี 

2. วิธีปรับปรุงมูลคาตาม

บัญชี 
1.73 

วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชีเปนวิธีที่สะทอนมูลคาทรัพยสินสุทธิที่ใกลเคียงปจจุบันมากกวาวิธีมูลคา
ตามบญัชีรวมท้ังไดคํานึงถึงเหตกุารณสําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใชอางอิง อยางไรก็
ตาม วิธีนีไ้มไดคํานึงถึง ความสามารถในการทํากําไรในอนาคต และไมไดคํานึงถึงแนวโนมของภาวะ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที ่เกี่ยวของ รวมทั้งปจจัย ภายนอกอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนิน
ธุรกจิในอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีนี ้ 

3. วิธีมูลคาหุนตามราคา

ตลาด 
14.39 – 20.82 

การประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AS ดวยวิธีราคาหุนตามราคาตลาด (Market Value 
Approach) เปนการแสดงมูลคาหุนของ AS ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ตามอุปสงคและอุปทานของนัก
ลงทุน ซ่ึงอาจมีปจจัยอื่นท่ีสงผลตอราคาหุน ณ ชวงเวลานั้น ๆ เชน สภาพเศรษฐกิจ สภาพตลาดทุน 
ดอกเบี้ย หรือปจจัยระยะสั้นอื่น ๆ เปนตน ซึ่งทำใหราคาหุนไมเปนไปตามมูลคาที่แทจริง (Fair 
Price) โดยไมไดคำนึงถึงผลการดำเนินงาน และแนวโนมการเติบโตของ AS ในอนาคต จึงอาจไม
สะทอนถึงความสามารถในการทำกำไรของ AS ในอนาคต ดังนั้นที่ปรึกษาการเงินอิสระ จึงเห็นวาวิธี
มูลคาทางบัญชีอาจเปนวิธีที่ไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AS ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีน้ี 

3.1 วิธีอัตราสวน P/BV 4.95 – 7.04 
วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีเปนวธิีที่สะทอนถึงฐานะการเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดย 
เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของอัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง เนื่องจากที่ปรึกษา
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วิธีการประเมินมูลคา 
มูลคาหุนของ AS 

(ลานบาท) 
รายละเอียด 

ทางการเงินอิสระเห็นวา การประเมินมูลคายุติธรรมของ AS ดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคา
ตามบัญชี ไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ ขนาดของบริษัท โครงสรางรายได 
โครงสรางเงินทุน ผลประกอบการของ AS ในอนาคต ดังนั้น วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตาม
บัญชีจงึไมเหมาะสม ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระจงึไมเลอืกใชวิธีน้ี  

3.2 วิธีอัตราสวน P/E 17.75 – 27.42 

วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอหุน เปนการประเมินโดยพิจารณาอางอิงจากกําไรสุทธิตอหุน 
ยอนหลัง 12 เดือนลาสุด คูณกับคามัธยฐานของอัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิ (P/E) ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นวา วิธีด ังกลาวไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ 
โครงสรางรายได โครงสรางเงนิทุน ทำใหการประเมินมูลคาดวยวิธีน้ีอาจจะไมสะทอนมูลคาที่แทจริง
ของ AS ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลอืกใชวิธีน้ี 

3.3 วิธีอัตราสวน 

EV/EBITDA 
18.73 – 29.67 

วิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษีนติิบคุคล คาเส่ือม และ
คาตัดจำหนายเปนการประเมินมูลคากิจการของ AS โดยเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของอัตราสวน
ดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง อยางไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา วิธี
ดังกลาวไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ โครงสรางเงินทุน ผลประกอบการใน
อนาคต รวมถึงกำลังการผลิตในปจจุบันและอนาคต สงผลใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไม
สะทอนมูลคาท่ีแทจริงของ AS ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระจึงไมเลอืกใชวิธีน้ี 

4. วิธีเปรียบเทยีบกับ

ธุรกรรมที่ใกลเคียง 
48.44 

วิธีการเปรียบเทียบกับธรุกรรมท่ีใกลเคียงกัน เปนวิธีการประเมินที่สะทอนความสามารถในการสราง
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ซ่ึงหักดวยผลกระทบจากโครงสรางเงินทุนของกิจการที่แตกตางกัน
ออก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้มีความผันผวนของหลาย
ปจจัย เชน ขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้น ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึงเปนวิธีที่อาจสงผลใหการประเมิน
มลูคามีความคลาดเคล่ือน ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระจึงไมเลอืกใชวิธีน้ี 

5. วิธีมูลคาปจจุบนั

สุทธิของกระแสเงินสด 

(DCF) 

17.58 – 19.70 

วิธ ีม ูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (DCF) เปนว ิธ ีท ี ่สะทอนแผนการดําเนินธุรก ิจ และ
ความสามารถในการทํากําไร รวมทั้งผลตอบแทนของผูถือหุนในอนาคต ซึ่งเปนการประมาณการมา
จากรายไดและรายจายของ AS ตามหลักเกณฑที่ตั้งอยูบนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได
เห็นวาสมเหตุสมผล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาวิธีนี้เปนวิธีที่เหมาะสมในการ
ประเมินมูลคารวมของสวนของผูถอืหุนของ AS 
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4.1.2 ความเหมาะสมดานราคาของมูลคาสินทรัพยที่ไดมา – ใบสำคัญแสดงสิทธิของ AS 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติรายการการเขาลงทุนในใบสำคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ AS ครั้งที่ 2 (“AS-W2”) จำนวนไมเกิน 33,837,554 หนวย ราคาหนวยละ 13.50 บาท รวมมูลคา 

456.81 ลานบาท และและการใชสิทธิแปลงสภาพ AS-W2 จำนวน 33,837,554 หนวย ในราคาใชสิทธิหุนละ 3.50 บาท อีก

จำนวนไมเกิน 118.43 ลานบาท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิของ AS ดวยวิธีตาง ๆ  

จำนวน 2 วิธี ไดแก 

1) วิธีราคาใบสำคัญแสดงสิทธติามราคาตลาด (Market Value Approach) 

2) วิธีตามทฤษฎี Black-Scholes 

1) วิธีราคาใบสำคัญแสดงสิทธติามราคาตลาด (Market Value Approach) 

วิธีมูลคาใบสำคัญแสดงสทิธิตามราคาตลาด (Market Value Approach) เปนการประเมินมูลคาที่ตั้งอยูบนสมมติฐาน

วาราคาในตลาดนั้นเปนราคาที่สะทอนอุปสงค-อุปทานของหลักทรัพยของ AS-W2 โดยรวมมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิ

ของ AS-W2 แสดงไดตามแผนภูมิตอไปนี ้

แผนภูมิราคาตลาดของ AS-W2 ยอนหลัง 360 วันทำการ จากวนัที่ 11 สิงหาคม 2565 

 

ที่มา: SETSMART ณ วันท่ี 11 สงิหาคม 2565 

หมายเหตุ: ใชราคาเฉล่ียระหวางวันโดยคำนวณจากมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิที่มกีารซื้อขายในแตละวันตอปริมาณใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการซ้ือขายใดยวนันั้น 

ทั้งนี้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณามูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิของ AS-W2 ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนกัดวยปริมาณการ

ซื้อขายของหลักทรัพยในแตละราคา (Volume Weighted Average Price – “VWAP”) ยอนหลัง 7 วันทำการ 15 

วันทำการ 30 วันทำการ 60 วันทำการ 90 วันทำการ 120 วันทำการ 180 วันทำการ 270 วันทำการ และ 360 วันทำ

การ จากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เนื่องจากราคาตลาดสะทอนมูลคาทรัพยสินสุทธิที่ใกลเคียงปจจุบัน จึงสามารถ

สะทอนอุปสงคและอุปทานของนักลงทุน รวมถึงมุมมองของนักลงทุนตอปจจัยตาง ๆ ได ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน
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อิสระจึงมีความเห็นวาวิธีนี้เปนวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลคา AS-W2 ทั้งนี้การประเมินมูลคาใบสำคญัแสดงสิทธิ

ดวยวิธีมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิตามราคาตลาดมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิตามราคาตลาดของ AS-W2 

ชวงเวลา VWAP (บาทตอหุน) 

7 วนัทำการ จากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 11.21 

15 วนัทำการ จากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 11.11 

30 วนัทำการ จากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 10.71 

60 วันทำการ จากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 11.55 

90 วนัทำการ จากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 15.36 

120 วันทำการ จากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 16.45 

180 วันทำการ จากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 16.74 

270 วันทำการ จากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 12.46 

360 วันทำการ จากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 7.19 

ที่มา: SETSMART ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 

หมายเหตุ: ใชราคาเฉลี่ยระหวางวันโดยคำนวณจากมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการซื้อขายในแตละวันตอปริมาณใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการซ้ือขาย ณ วันนั้น 

 

จากการประเมินมูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิของ AS-W2 ดวยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของใบสำคัญแสดง

สิทธิของ AS-W2 จะไดมูลคายุตธิรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิของ AS-W2 อยูในชวง 7.19 – 16.74 บาทตอหนวย ซึ่ง

ต่ำกวาราคาเขาทำรายการท่ี 13.50 บาทตอหนวย เทากับ 6.31 บาทตอหนวย หรือต่ำกวาในอัตรารอยละ 46.75 ของ

ราคาเขาทำรายการ และสูงกวาราคาเขาทำรายการที่ 13.50 บาทตอหนวย เทากับ 3.24 บาทตอหนวย หรือสูงกวาใน

อัตรารอยละ 23.97 ของราคาเขาทำรายการ  

การประเมินมูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิของ AS-W2 ดวยวิธีราคาใบสำคัญแสดงสิทธิของตามราคาตลาด 

(Market Value Approach) เปนการแสดงมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิของ AS-W2 ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ตามอุปสงค

และอุปทานของนักลงทุน ซ่ึงอาจมีปจจัยอ่ืนที่สงผลตอราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ ชวงเวลาน้ัน ๆ เชน ราคาหุนสามัญ

ของ AS อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใชสิทธิ ความแปรปรวนของราคาหุนสามัญของ AS อัตราผลตอบแทนเงิน

ปนผล และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ปราศจากความเส่ียง เปนตน ซึ่งทำใหราคาใบสำคญัแสดงสิทธิไมเปนไป

ตามมูลคาท่ีแทจริง (Fair Price) จึงเห็นวาวิธีมลูคาใบสำคญัแสดงสิทธิตามราคาตลาดอาจเปนวิธีท่ีไมเหมาะสมสำหรับ

การประเมินมูลคายุติธรรมของมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิของ AS-W2 

2) วิธีตามทฤษฎี Black-Scholes 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินมูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W2 ดวยวิธีตามทฤษฎี Black-

Scholes หรือทฤษฎี Black-Scholes-Merton เปนทฤษฎีที่พัฒนาโดย Fisher Black Myron Scholes และ Robert 

Merton ซึ่งทฤษฎีดังกลาวเปนวิธีการประเมินราคาตราสารอนุพันธที่ไดรับการยอมรับมากที่สุดในโลกวิธีหนึง่ โดย

ทฤษฎี Black-Scholes ถูกเผยแพรในป 2516 ผานการตีพมิพในวารสาร Journal of Political Economy และไดรบั

รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรในป 2540 
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ซ่ึงที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเปนวิธีในการประเมนิมลูคาที่เหมาะสมเนื่องจากมีการพิจารณาปจจัยตาง ๆ 

ไดแก ราคาหุนสามัญของ AS อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใชสิทธิ ความแปรปรวนของราคาหุนสามัญของ AS 

อัตราผลตอบแทนเงินปนผล และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง โดยสามารถสรุปสูตรและ

สมมตฐิานการคำนวณมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W2 ไดดังตอไปนี ้

สูตรการคำนวณ:  

𝐶 =  𝑆 𝑒 × 𝑁(𝑑 ) − 𝑋𝑒 × 𝑁(𝑑 ) 

โดยที ่

𝑑 =
ln

𝑆
𝑋

+ 𝑡 𝑟 − 𝑞 + 
𝜎
2

𝜎√𝑡
 

𝑑 =  𝑑  −  𝜎√𝑡  

จากสูตรการคำนวณขางตน สตูรดังกลาวประกอบดวย 2 สวนหลักดังตอไปนี ้

𝐶 =  𝑆 𝑒 × 𝑁(𝑑 ) − 𝑋𝑒 × 𝑁(𝑑 ) 

           ผลตอบแทนของผูใชสิทธิ        ตนทุนของผูใชสิทธิ 

ดังนั้น มูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิจึงมีคาเทากับ ผลตอบแทนของผูใชสิทธิ กลาวคือมูลคาของหลักทรัพย 

หักดวยตนทุนของผูใชสิทธิในการใชสิทธิดังกลาวซื้อหลักทรัพย คือมูลคาในการใชสิทธิเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักทรัพย 

สมมตฐิานการคำนวณสำหรับใบสำคัญแสดงสทิธ ิAS-W2 

1. 𝐶 : ราคาใบสำคญัแสดงสทิธิ (Warrant) 

2. 𝑆  : ราคาหุน 15.70 บาทตอหุน (ราคาปด ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ซึ่งเปนวันท่ีที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 15/2565 ของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหนำเสนอตอที่ประชุมผุถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเขา

ลงทุนเขาซื้อใบสำคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุนสามัญของ AS ครั้งที่ 2 (“AS-W2”)) 

3. 𝑞 : อัตราผลตอบแทนเงินปนผลเทากับรอยละ 1.91 อางอิงจากเงินปนผลตอหุน ณ ป 2564 และราคาหุน AS ณ 

วันท่ี 11 สิงหาคม 2565 

4. 𝑡 : อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ เปนเวลา 1 ป 4 เดือน นับตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2565 – วันที่ 24 

มกราคม 2567 (วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เปนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2565 ของบริษัทฯ 

ไดมีมติอนุมัติใหนำเสนอตอที่ประชุมผุถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาลงทุนเขาซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ

หุนสามัญของ AS ครั้งที่ 2 (“AS-W2”)) 

5. 𝑋 : ราคาใชสิทธิ (Exercise Price) เทากับ 3.50 บาทตอหุน 

6. 𝑟 : อัตราผลตอบแทนจากการลงทนุที่ปราศจากความเส่ียง (ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565) สำหรับ AS-W2 เทากับ

รอยละ 1.54 ตอป อางองิจากอตัราคาตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรฐับาลอายุ 2 ป ของประเทศไทย 
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7. 𝜎 : ความแปรปรวน (Volatility) โดยความแปรปรวนตอป (Annualized Volatility) เทากับระหวางรอยละ 

0.51 – 10.46 อางอิงจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหุนสามัญของ AS ยอนหลังตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2565 

เปนระยะเวลา 30 วัน – 3 ป (คำนวณจากอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ย (Daily) ยอนหลงัเปนระยะเวลา 30 วัน 

– 3 ป และนำคาท่ีไดมาปรับใหเปนรายป (Annualize)) โดยที่ปรกึษาทางการเงินอสิระ พิจารณาใชระยะเวลา 30 

วัน – 3 ป มีวัตถุประสงคเพ่ือใหครอบคลุมความแปรปรวนท่ีเปนไปไดทั้งระยะส้ัน และระยะยาว 

8. 𝑁(𝑧) : ฟงกชันคาสะสมของการกระจายความนาจะเปนแบบปกตมิาตรฐาน (Cumulative standard normal 

distribution) ของโอกาสที่ใบสำคญัแสดงสทิธิจะถูกใชสิทธิ 

9. Ln : ลอการิทึมธรรมชาติ (Natural Logarithm) กลาวคือ ลอการิทึมฐาน e 

10. 𝑒 : ฟงกชันเลขช้ีกำลงั (Exponential Term) 

จากสมมติฐานการคำนวณขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถคำนวณมูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิ 

AS-W2 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ตารางมูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธ ิ

หนวย: บาทตอหนวย 

ความแปรปรวนตอป (Annualized Volatility) 

ยอนหลัง 

30 วัน 

ยอนหลัง 

60 วัน 

ยอนหลัง 

90 วัน 

ยอนหลัง 

120 วัน 

ยอนหลัง 

180 วัน 

ยอนหลัง 

360 วัน 

ยอนหลัง 

2 ป 

ยอนหลัง 

3 ป 

รอยละ 

10.46 

รอยละ 

1.86 

รอยละ 

4.33 

รอยละ 

3.17 

รอยละ 

0.42 

รอยละ 

4.80 

รอยละ 

8.83 

รอยละ 

8.54 

มูลคายุตธิรรมของใบสำคญั

แสดงสทิธิ AS-W2 
13.35 13.35 13.35 13.35 13.35 13.35 13.35 13.35 

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

จากตารางขางตน สรุปไดวา จากการประเมินโดยใชวิธีตามทฤษฎี Black-Scholes Model มูลคายุติธรรมของใบสำคัญ

แสดงสิทธิ AS-W2 เทากับ 13.35 – 13.35 บาทตอหนวย เนื่องจากราคาหุนของ AS มีความแปรปรวนไมมาก จึงทำให

มูลคายติุธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธมิีมลูคาตางกนัในระดบัทศนิยม ในแตละระดับความแปรปรวน  

จากการประเมินมูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิของ AS-W2 ดวยวิธีตามทฤษฎี Black-Scholes Model จะได

มูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิของ AS-W2 อยูในชวง 13.35 – 13.35 บาทตอหนวย ซึ่งสูงกวาราคาเขาทำ

รายการที่ 13.50 บาทตอหนวย เทากับ 0.15 – 0.15 บาทตอหนวย หรือสูงกวาในอัตรารอยละ 1.14 – 1.14 ของ

ราคาเขาทำรายการ  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา การประเมินมูลคายุติธรรมของมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิดวยวิธีนี้มีความเหมาะสม

เนื่องจากมีการพิจารณาปจจัยตาง ๆ เชน มูลคาหุนสามัญของ AS อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และราคาใชสิทธ ิเปน

ตน  
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3) สรุปการประเมินมูลคายุติธรรมของมูลคาสินทรัพยท่ีไดมา – ใบสำคัญแสดงสิทธิของ AS-W2 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิของ AS-W2 ดวยวิธีตาง ๆ ที่กลาวมาแลว โดย

สามารถสรุปไดดังตอไปนี้   

ตารางสรุปผลการประเมินมูลคาสิ่งตอบแทนของใบสำคัญแสดงสทิธิของ AS-W2 

วิธีการประเมินมูลคา 

มูลคาใบสำคัญ

แสดงสทิธิของ 

AS-W2 

(บาทตอหนวย) 

รายละเอียด 

1. วิธีมูลคาใบสำคัญ

แสดงสิทธิตามราคา

ตลาด 

7.19 – 16.74 

การประเมินมูลคายุตธิรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิของ AS-W2 ดวยวิธีราคาใบสำคัญแสดงสิทธิของตาม
ราคาตลาด (Market Value Approach) เปนการแสดงมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิของ AS-W2 ณ 
ชวงเวลาใดเวลาหนึง่ ตามอุปสงคและอุปทานของนักลงทุน ซึ่งอาจมีปจจัยอื่นที่สงผลตอราคาใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ณ ชวงเวลานั้น ๆ เชน ราคาหุนสามัญของ AS อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใชสิทธิ 
ความแปรปรวนของราคาหุนสามัญของ AS อัตราผลตอบแทนเงินปนผล และอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่ปราศจากความเส่ียง เปนตน ซ่ึงทำใหราคาใบสำคัญแสดงสทิธิไมเปนไปตามมูลคาที่แทจริง (Fair 
Price) จึงเห็นวาวิธีมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิตามราคาตลาดอาจเปนวิธีที่ไมเหมาะสมสำหรับการ
ประเมินมูลคายุติธรรมของมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิของ AS-W2 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเหน็วาวิธีน้ีเปนวิธีที่ไมเหมาะสมในการประเมินมูลคาใบสำคญัแสดงสิทธ ิ

2. วิธีตามทฤษฎี Black-

Scholes 
13.35 – 13.35 

วิธีตามทฤษฎี Black-Scholes เปนวิธีในการประเมินมูลคาที่เหมาะสมเนื่องจากมีการพิจารณาปจจัย
ตาง ๆ ไดแก ราคาหุนสามัญของ AS อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใชสิทธิ ความแปรปรวนของ
ราคาหุนสามัญของ AS อัตราผลตอบแทนเงินปนผล และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ปราศจาก
ความเส่ียง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาการประเมินมูลคายุติธรรมของมูลคาใบสำคัญแสดง
สทิธิดวยวิธีนี้มคีวามเหมาะสม เนื่องจากมีการพิจารณาปจจัยตาง ๆ เชน มูลคาหุนสามัญของ AS อายุ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ และราคาใชสิทธิ เปนตน 
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5. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ตามที่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการเขาลงทุนในหุนสามัญในบริษัท เอเชียซอฟท   

คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“AS”) จำนวนไมเกิน 73,720,904 หุน หรือคิดเปนรอยละ 15.70 ของจำนวนหุนทั้งหมดใน AS 

(“หุน AS”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ AS ครั้งที่ 2 (“AS-W2”) จำนวนไมเกิน 33,837,554 หนวย จากนาย

ปราโมทย สุดจิตพร และนางสาวเสาวลักษณ จิตสัมฤทธิ์ (รวมเรยีกวา “กลุมผูถือหุนเดิมของ AS”) โดยหุนสามัญที่บริษัทฯ จะไดรบั

จากการเขาทำรายการนี้ในกรณีที่มีการใชสิทธิแปลงสภาพ AS-W2 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ AS ซึ่งจัดสรร

ใหแกคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ AS และบริษัทยอยของ AS (“AS-WB”) เต็มจำนวน (Fully Dilute) จะคิดเปน

รอยละ 20.97 (ไดแก รอยละ 14.37 สำหรับหุน AS และรอยละ 6.60 สำหรับการใชสิทธิแปลงสภาพ AS-W2) ของจำนวนหุน

ทั้งหมดใน AS ภายหลังการใชสิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิดังกลาวเต็มจำนวน ทั้งนี้ AS เปนผูใหบริการดานความบันเทิง

ออนไลน (Online Entertainment Service) ในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต โดยเปนผูนำในการใหบริการเกมออนไลน (Game 

Online Operator) อันดับหนึ่งในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร และอันดับสองในประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม 

ปจจุบัน AS ใหบริการเกมออนไลนรวม 33 เกม ในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส ประเทศ

เวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย 

โดยบริษัทฯ จะชำระคาตอบแทนจำนว0นไมเกิน 1,710.06 ลานบาท ใหแกกลุมผูถือหุนเดิมของ AS และ บริษัทฯ จะใชสิทธิซื้อหุน

สามัญตาม AS-W2 ในราคาใชสิทธิ 3.50 บาทตอหุน คิดเปนจำนวนเงินไมเกิน 118.43 ลานบาท ดังนั้น มูลคาของรายการดังกลาว

จึงมีจำนวนรวมทั้งส้ินไมเกิน 1,828.49 ลานบาท (“ธรุกรรม AS”) 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของการเขาทำรายการในครั้งนี้ บรษิัท อวานการด แคปปตอล จำกัด ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระไดวิเคราะหวัตถปุระสงคของการเขาทำรายการ วิเคราะหความสามารถในการดำเนินงานโดยพิจารณาขอมูลในอดีตทั้งจากงบ

การเงินประจำปในอดีต 3 ปยอนหลัง ขอมูลการประมาณการที่ไดรับจากฝายบรหิารของบริษัทฯ และ AS รวมไปถึง ขอมูล ขาวสาร

ตาง ๆ ที่เปดเผยสูสาธารณะ เพื่อทำการวิเคราะหขอดีและขอเสียของการเขาทำรายการ ซึ่งการเขาทำรายการดังกลาว บริษัทฯ มี

วัตถุประสงคจะเขาลงทุนใน AS ซึ่งเปนผูใหบริการดานความบันเทิงออนไลน (Online Entertainment Service) ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉยีงใต โดยเปนผูนำในการใหบริการเกมออนไลน (Game Online Operator) โดยใหบริการในลักษณะที่ผูเลนเกมเลน

ไดโดยไมมีคาใชจาย (Free to Play) และมีการขายสิ่งของตาง ๆ ภายในเกม ซึ่งเปน Platform ที่ทำใหเกิดการซื้อขายขนาดเล็ก 

(Micro-transaction) และลูกคาที่มีการซื้อซ้ำ (Repeat Customer) จำนวนมาก ซึ่งทำใหเกิดการใชบริการชำระเงิน และสราง

ฐานขอมูลของลูกคาเปนจำนวนมาก ซ่ึงจะเปดโอกาสใหบริษัทฯ สามารถขยายระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัทฯ จากการเขาถึงฐาน

ลูกคาท่ีใหญข้ึน และสามารถนำเสนอสินคาและบริการไดหลากหลายมากขึ้น ดังนั้น เมื่อรวมระบบนิเวศทางธุรกจิของท้ังสองบริษัท

เขาดวยกัน จะเพิ่มโอกาสในการเติบโตของรายได และกระแสเงินสดของทั้งสองบริษัท อีกทั้งเพิ่มโอกาสในการสรางผลตอบแทน 

อัตราการเติบโตของสินทรัพย ผลกำไร และกระแสเงินสดใหแกบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ไดอยางตอเนื่องในระยะยาว 

นอกจากนี ้ การลงทุนใน AS เปนการลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรมที ่มีโอกาสเติบโตในอนาคต และเทาทันยุคสมัยที่มีการ

เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีและดิจิทัล เนื่องจากตลาดเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใตถูกประมาณการวาจะมีอัตราการ

เติบโตอยางตอเนื่อง โดยปจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมในภูมิภาคนี้นอกเหนือจากการระบาดของโควิด-19 ไดแก 

การเติบโตของการลงทุนในสาธารณูปโภคดานอินเตอรเน็ต เชน การลงทุนในเทคโนโลยปีระเภท 5G ในป 2020 ในภูมิภาค และ

การลงทุนในอินเตอรเน็ตไรสาย (Wireless Network) และอีกหนึ่งปจจัย คือ ความนิยมในการแขงขันกีฬาที่หลากหลายมากขึ้น 

เชน การเกิดขึ้นของกีฬาประเภท eSports อีกทั้ง ในป 2021 ตลาดเกมมือถือออนไลนมีผูใชงานถึง 250 ลานคน และอินโดนเีซีย

เปนตลาดที่มีผูเลนมากที่สุด ทั้งนี้ AS ถือเปนผูใหบริการรายใหญในตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังนั้น การที่บริษัทฯ 
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ลงทุนในกิจการของ AS ซึ ่งถือเปนผูใหบริการเกมออนไลนรายใหญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเกมอันดับตน ๆ ของประเทศไทย จึงเปนการลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีโอกาส

เติบโตในอนาคต และเทาทันยุคสมัยที่มีการเปล่ียนแปลงตามเทคโนโลยีและดิจิทัล 

โดยการเขาลงทุนใน AS บริษัทฯ จะลงทุนในหุนสามัญจำนวนไมเกิน 73,720,904 หุน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามญั

AS-W2 จำนวนไมเกิน 33,837,554 หนวย จากนายปราโมทย สุดจติพร และนางสาวเสาวลักษณ จิตสัมฤทธิ์ ซึ่งเปนผูถือหุนเดิม

ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อรวมการใชสิทธิในใบสำคัญแสดงสทิธิทั้งหมดของ AS แลว จะทำใหบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนใน AS รวมท้ัง

สิ้นคิดเปนรอยละ 20.97 ของจำนวนหุนทั้งหมดใน AS ภายหลังการใชสิทธิทั้งหมด ดังนั้น การไดมาซ่ึงใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุน

สามัญของ AS จะทำใหบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงคในการถือครองตามสัดสวนที่คาดหวัง ซึ่งจะทำใหบริษัทฯ ไดมาซึ่ง

อิทธิพลอยางมีสาระสำคัญในกิจการของ AS โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอชื่อผูแทนเพื่อรับการพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการใน 

AS เมื่อหรือภายหลังจากที่ธุรกรรมดังกลาวเสร็จสมบูรณ อยางไรก็ดี บริษัทฯ จะไมมีอำนาจในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ

ของ AS เนื่องจากการลงทุนในหุนสามัญไมทำใหบริษัทฯ ไดมาซ่ึงอำนาจควบคมุ  

อีกทั้ง ราคาเขาทำรายการของหุนสามัญ AS และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AS-W2 นั้นสูงกวาราคาหุนตามราคาตลาด

ยอนหลัง 7 – 30 วันทำการจากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ของหุนสามัญของ AS และใบสำคัญแสดงสิทธิของ AS-W2 ในตลาด

หลักทรัพยฯ อยางไรก็ตาม หากพิจารณามลูคาตลาดยอนหลัง 7 วันจากวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ราคาเขาทำรายการการเขาซื้อหุน

สามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามญัอยูในชวงมูลคาตลาด ทั้งนี้ หากบริษัทฯ เขาซื้อหุนสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุน

สามัญจากกระดานหลักอาจทำใหบริษัทฯ ไมไดจำนวนหุนสามัญในสัดสวนที่คาดหวัง และบริษัทฯ อาจตองใชระยะเวลายาวนานใน

การรวบรวม อีกทั้งยังเปนการทำใหเกิดความผันผวนแกราคาหุนสามัญและราคาใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญในกระดานหลักได 

นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ ใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ เงินสดจากการใชสิทธิจะเปนเงินสดที่ AS จะไดรับโดยตรง ซ่ึง 

AS สามารถนำไปเปนเงินทุนตอยอดในการดำเนินธุรกิจ และสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนตอไปในอนาคต  

ทั้งนี้ การเขาทำรายการดังกลาวบรษิัทฯ จะชำระมูลคาส่ิงตอบแทนทั้งหมดเปนเงินสดใหแกผูขาย ทั้งนี้ ภายหลังจากท่ีเงื่อนไขบังคับ

กอนทั้งหมดภายใตสัญญาซื้อขายหุนเสร็จสมบูรณ หรือไดรับการผอนผันหรือสละสิทธิโดยคูสัญญาฝายที่เกี่ยวของ และไดมีการ

ดำเนินการตาง ๆ เพื่อใหธุรกรรมเสร็จสมบูรณตามที่ไดระบุไวในสัญญาดังกลาวแลว โดยบริษัทฯ จะใชกระแสเงินสดภายในจากการ

ออกหุนกูที่ในวงเงิน 1,000.00 ลานบาท รวมไปถึงการขอกูยืมจากสถาบันการเงิน และกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ มาใชในการ

เขาทำธุรกรรมดังกลาว ดังนั้น หากบริษัทฯ ใชเงินที่ไดรบัจากการออกหุนกู และ/หรือเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ จะมี

ภาระทางการเงินที่เกิดข้ึนจากการทำธุรกรรม โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาตนทุนทางการเงินของหุนกูของบริษัทฯ ซ่ึง

เทากับรอยละ 6.25 ตอป อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยหุนกูในงบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ

ตนทุนทางการเงินสำหรับหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียของบริษัทฯ รอยละ 1.82 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการการใชเงินจาก

หุนกูเทากับ 1,000.00 ลานบาท กระแสเงินสดภายในจากการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ประมาณ 522.43 ลานบาท และ

สวนที่เหลือจากวงเงินกูยืมสถาบันการเงินประมาณ 306.07 ลานบาท ดังนั้น หากบริษัทฯ ขายหุนกูเพิ่มเติมในวงเงิน 1,828.49 

ลานบาท บริษัทฯ จะมีตนทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้นปละ 68.08 ลานบาท ภายหลังการเขาทำรายการลงทุนซื้อหุนสามัญใน AS อัตรา

ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย และอัตราความสามารถในการชำระภาระผูกพันของบริษัทฯ มีอัตราสวนที่ลดลง โดยอัตรา

ความสามารถในการชำระภาระผูกพันมีคาต่ำกวา 1.00 ซึ่งอาจทำใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะผิดเงื่อนไขการดำรงอัตราสวนทาง

การเงินกับสถาบันการเงิน อยางไรก็ดี บริษัทฯ อาจพิจารณาตออายุหุนกู (Roll-over) เพื่อขยายการครบกำหนดของหุนกูและเพ่ือ

รักษาความสามารถในการชำระภาระผูกพันของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน ณ 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 ในงบการเงินรวมเทากับ  2,897.92 ลานบาท ซ่ึงประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจาก

สถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาว และหุนกู ซ่ึงบริษัทฯ มีอัตราสวนทางการเงินที่ตองดำรง คือ อัตราสวนหนี้สิน
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ตอสวนของผูถอืหุนไมต่ำกวา 1.5 เทา และอัตราสวนความสามารถในการชำระภาระผูกพันไมต่ำกวา 1.20 เทา ทั้งนี้ ปจจบุันบริษัท

ฯ มิไดมีการผิดเงื่อนไขแตอยางใด แมวาอัตราสวนความสามารถในการชำระหนี้ในงบการเงินรวมหลังเขาทำรายการอาจเทากับ 

0.72 เทา เนื่องจากการพิจารณาอัตราสวนความสามารถในการชำระหนี้ของสถาบันการเงินนั้นจะพิจารณาจากเงินกูยืมและภาระ

ผูกพันของบริษัท สบายเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยไมรวมกับหนี้สินของบริษัทยอยและหนี้สินที่ใหกูยืมระหวางบริษัทที่

เกี่ยวของกัน ดังนั้น จากการพิจารณาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวาบริษัทฯ ยังมีความสามารถในการรักษาเงื่อนไขตาม

สัญญาเงินกูและยงัสามารถดำรงอัตราสวนทางการเงินตามเง่ือนไขสัญญาเงินกูเดิมได ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไมสามารถรักษาอัตราสวน

ความสามารถในการชำระภาระผูกพันได บริษัทฯ อาจผิดเงื่อนไขการขอสินเชื่อกับเจาหนี้ ซึ่งอาจสงผลใหบริษัทฯ ตองจายคืนหน้ี

ทั้งหมดกอนกำหนด 

สำหรับกระแสเงินสดภายในของกลุมบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนผูถือหุนวิสามัญครั้งที่  1/2565 ให

สามารถออกหุนสามัญแบบ General Mandate  จำนวน  80,000,000  หุน  สำหรับการระดมทุนเพื่อใชในการลงทุนเพิ่มเติม ซึ่ง

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2565 ไดมีมติอนมุัติการออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบ

มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 1 โดยการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบรษิัทฯ ใหแกบุคคลในวงจำกัด 

(Private Placement) ไดแก นางสาวเสาวลักษณ จิตสัมฤทธิ์ (ผูถือหุนเดิมของ AS) ในจำนวนไมเกิน 26,121,350 หุน ที่ราคา

เสนอขายหุนละ 20.00 บาท คิดเปนมูลคารวม 522.43 ลานบาท โดยการเสนอขายดงักลาวเปนไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน

ครั้งที่ 1/2565 โดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนไดพิจารณาอนุมัติมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัตขิองผูไดรับ

จัดสรร และพิจารณาราคาเสนอขาย โดยราคาเสนอขายดังกลาวเปนราคาไมต่ำกวารอยละ 90.00 ของราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก

ของหุนสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 15 วนัทำการซึ่งมีจำนวนเทากับ 17.50 บาทตอหุน ดังนั้น ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการเสนอขายในราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสมเนื่องจากเปนการขายในราคาที่สูงกวาราคาถัว

เฉลี่ยถวงน้ำหนกัของหุนสามัญ และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลววาเปนประโยชนสูงสุดของบรษิัทฯ และผูถือหุนของบริษัท

ฯ เนื่องจากนางสาวเสาวลักษณ จิตสัมฤทธิ์ (ผูถือหุนเดิมของ AS) มีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของผูไดรับจัดสรร อีกทั้ง ยัง

เปนกลุมผูถือหุนของ AS โดยที่การเปนพันธมิตรกับ AS จะเปนประโยชนกับระบบนิเวศของบริษัทฯ และเปนประโยชนตอขยาย

ผลิตภัณฑและการบริการ รวมถึงการขยายฐานลูกคาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อยางไรก็ดี การเสนอขายหุนสามัญของ

บริษัทใหกลุมผูถือหุนเดิมของ AS นั้น เปนการเสนอขายหุนใหนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ซึ่งจะแตกตางจากการทำธุรกรรม

แลกหุนในอดีตท่ีผานมาของบริษัท ดังนั้น การเขาทำรายการเสนอขายหุนโดยใชราคาถัวเฉลีย่ถวงน้ำหนักจึงมีความเหมาะสม 

นอกจากนี้ การเขาทำรายการยังมีความเส่ียงท่ีผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนในอนาคตไมเปนไปตามคาดหวัง เน่ืองจากความ

เส่ียงทางธุรกิจของ AS หากแต AS มีวิธีการดำเนินงานเพื่อองกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการดำเนินธุรกิจอยางเหมาะสม

และเพียงพอ อีกทั้ง การเขาทำรายการอาจมคีวามเสี่ยงจากการที่การประสานธุรกิจระหวางองคกร (Synergy) ไมเปนไปตามแผน 

และความเสี่ยงจากการไมมีแหลงเงินทุนเพียงพอเพื่อใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามญัของ AS เนื่องจากไมสามารถ

เบิกถอนสินเช่ือจากสถาบันการเงิน และ/หรือ ไมไดรับอนุมัติการออกหุนกู รวมถึงความเสี่ยงจากการลดลงของมูลคาหุนสามัญ AS 

และ AS-W2 การลงทุนใน AS อาจเกิดการดอยคาหรือเกิดขาดทุนจากการจำหนายหุนของ AS ในอนาคต และใบสำคัญแสดงสิทธิ

อาจไมมีมูลคา (Out-of-the-money) 

สำหรับความสมเหตุสมผลดานราคาที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดประเมินมูลคารายการการเขาซ้ือหุนสามัญของ AS จำนวนไมเกิน 

73,720,904 หุน หรือคิดเปนรอยละ 15.70 ของจำนวนหุนทั้งหมดใน AS และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ AS ครั้งที่ 

2 จำนวนไมเกิน 33,837,554 หนวย โดยพิจารณาจากวิธีการตาง ๆ เพื่อหาชวงมูลคายุติธรรมที่เหมาะสมสำหรับการเขาทำธุรกรรม

ดังกลาว ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การประเมินมูลคาปจจุบันของหุนสามัญของ AS ดวยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ

กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) เปนวิธีการประเมินมูลคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถ
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สะทอนผลประกอบการในอนาคตภายใตแผนธุรกิจและสมมติฐานตาง ๆ ที่มีความสมเหตุสมผล โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได

ทำการประเมินหุนสามัญของ AS พบวาอยูในชวงราคาหุนละ 17.58 – 19.70 บาท หรือคิดเปนมูลคา 1,295.77 – 1,452.24  ลาน

บาท สำหรับหุนสามัญ AS จำนวนไมเกิน 73,720,904 หุน ซึ่งเมื่อเปรยีบเทียบกับราคาเขาทำรายการซื้อหุนสามัญของ AS ราคา

หุนละ 17.00 บาท หรือคิดเปนมูลคารายการรวมเทากับ 1,253.25 ลานบาท ราคาเขาทำรายการดังกลาวมีความเหมาะสม

เนื่องจากบริษัทฯ ไดมาในราคาที่ต่ำกวาชวงมูลคายุติธรรมขางตน ซึ่งบริษัทฯ อาจไดรับประโยชนจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาหุน

สามัญ AS ในอนาคต ดังนั้น ราคาเขาทำรายการจึงเปนราคาที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ การเขาซื้อหุนสามัญของ AS จำนวนไมเกิน 

73,720,904 หุน หรือคดิเปนมลูคารายการรวมเทากับ 1,253.25 ลานบาท น้ันจะชำระคาตอบแทนเปนเงินสด ดังนั้น ราคาเขาทำ

รายการการเขาซื้อหุนสามัญของ AS จำนวนไมเกิน 73,720,904 หุน หรือคิดเปนรอยละ 15.70 ของจำนวนหุนทั้งหมดใน AS จึง

เปนราคาที่สมเหตสุมผล 

สำหรับการเขาซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ AS ครั้งที่ 2 จำนวนไมเกิน 33,837,554 หนวย ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระมีความเห็นวา การประเมินมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของ AS ครั้งที่ 2 โดยใชวิธีตามทฤษฎี Black-Scholes 

พบวามูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิเทากับ 13.35 – 13.35 บาทตอหนวย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเขาทำรายการซ้ือ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงเทากับ 13.50 บาทตอหนวย หรือคิดเปนมูลคารวมไมเกิน 456,806,979 บาท ราคาเขาทำรายการดังกลาว

สูงกวาราคายุติธรรมตามทฤษฎี Black-Scholes อยางไรก็ตาม หากพิจารณาราคาตลาดยอนหลัง 7 วันทำการจากวันที ่ 30 

สิงหาคม 2565 พบวาราคาตลาดของใบสำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญ AS-W2 อยูระหวาง 11.60 – 14.70 บาทตอหุน ซ่ึงราคาเขา

ทำรายการอยูในชวงมูลคาตลาดดังกลาว โดยการเพิ่มข้ึนของราคาตลาดดังกลาวทำใหบรษิัทฯ อาจไดประโยชนจากการเพิ่มข้ึนของ

มูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกลาวในอนาคต อีกทั้ง บริษัทฯ จะใชสิทธิซื้อหุนสามัญตาม AS-W2 ในราคาใชสิทธิ 3.50 

บาทตอหุน คดิเปนจำนวนเงินไมเกิน 118,431,439 บาท  ดังนั้น เมื่อรวมกับราคาเขาทำรายการท่ี 13.50 บาทตอหนวย ตนทุนเขา

ทำรายการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ AS ครั้งที่ 2 จะเทากับ 17.00 บาทตอหนวย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมลูคา

ยุติธรรมของหุนสามญัของ AS ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซ่ึงเทากับ 17.58 – 19.70  บาทตอหุน ราคาเขาทำรายการ

ต่ำกวาชวงมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AS  ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเหน็วาราคาเขาทำรายการการเขาซ้ือ

หุนสามัญของ AS จำนวนไมเกิน 73,720,904 หุน หรือคิดเปนรอยละ 15.70 ของจำนวนหุนทั้งหมดใน AS และใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุนสามัญของ AS ครั้งที่ 2 จำนวนไมเกิน 33,837,554 หนวย เปนราคาท่ีมีความสมเหตสุมผล 

ในการนี้ ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นวาการทำรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยดังกลาวของบริษทัฯ เปนรายการที่มีความเหมาะสม

และผูถือหุนควรอนุมัติการเขาทำรายการดังกลาว ทั้งนี้ ในการพิจารณาการทำเขาทำรายการ ผูถือหุนควรพิจารณาขอมูล 

ความเห็น และรายละเอียดตาง ๆ ในการจัดทำความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่กลาวมาแลวขางตน รวมถึงควรพิจารณา

ขอดีและขอเสียของการเขาทำรายการในคร้ังนี้ประกอบการพิจารณาดวย อยางไรก็ตาม การตัดสินใจอนมุัติหรือไมอนุมตัิการเขาทำ

รายการในคร้ังนี้ขึ้นอยูกบัดลุพินิจของผูถือหุนเปนสำคัญ  
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6. เอกสารแนบ 1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ บรษิัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

1. ขอมูลทั่วไปของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

ชื่อบริษัท บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

ที ่ต ั ้ งสำน ักงาน

ใหญ 
230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ  

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร, 10150 

ประเภทธุรกิจ 1. ใหบริการธุรกรรมทางการเงินผานตูเติมเงินอัตโนมัติภายใตเครื่องหมายการคา "เติมสบายพลัส" และการ

จำหนายตูเติมเงินอตัโนมัติทั้งในรูปแบบการชำระดวยเงนิสดและเงินผอน  

2. การจำหนายเคร่ืองด่ืมและอาหารสำเร็จรูปผานตูขายสินคาอัตโนมัติ ภายใตเคร่ืองหมายการคา "เวนด้ิง พลัส"  

3. ใหบริการติดตั้งและวางระบบศูนยอาหาร รวมถึงการใหบริการจัดการศูนยอาหารพรอมการจางบำรุงรักษา

ซอมแซมศูนยอาหาร  

4. ธุรกิจรับชำระเงินและเงินอิเล็กทรอนิกส (e-wallet, e-money) 

เลขทะเบียน 0107562000017 

เว็บไซต http://www.sabuytechnology.com 

ทุนจดทะเบียน 2,249,389,341 บาท 

ทุนชำระแลว 1,487,192,290 บาท 

กรรมการ ลำดับ ชื่อ ตำแหนง 

1 นาย จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล 
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

2 นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจ ี ประธานเจาหนาที่บริหาร, กรรมการ 

3 นาย วรวิทย ชัยลิมปมนตรี รองประธานกรรมการ 

4 นาย วชริธร คงสขุ กรรมการ 

5 นาย วิรัช มรกตกาล กรรมการ 

6 นาย จุติพันธุ มงคลสุธี กรรมการ 

7 นาย ฆนทั ครุธกูล กรรมการ 

8 นาย ศรัณย สุภัคศรัณย กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ 

9 นาง อมุาวดี รัตนอุดม กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ 
 

ที่มา: เว็บไซตตลาดหลักทรัพยฯ  
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2. ประวัติความเปนมาของบริษทัฯ 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SABUY”) (Sabuy Technology Company Limited) 

กอตั้งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสหลากหลายรูปแบบ ผานระบบ

นิเวศทางการเงิน (Financial Ecosystem) ของบริษัทฯ ผานตูเติมเงินภายใตเครื่องหมายการคา “เติมสบายพลัส” ตู

สินคาภายใตเครือ่งหมายการคา “เวนด้ิงพลัส” การขายสินคาออนไลน ระบบบริหารศูนยอาหาร ระบบ POS ศูนยบริการ

รับสงพัสดุ (Delivery drop-off) ตลอดจนธุรกรรมทางการเงิน เชน สินเชื่อและนายหนาประกันภัย และไดแปรสภาพ

เปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 และเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 

พฤศจิกายน 2563 โดย ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,078,059,025.00 บาท และทุนจด

ทะเบียนชำระแลว 1,416,749,146.00 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 1,416,749,146 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท  

ปจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมด 36 บริษัท ไดแก บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด บริษัท สบาย เอ็กเชนจ 

จำกัด บริษัท แพลท ฟนเซิรฟ จำกัด บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เวนดิ้งพลัส จำกัด บริษัท 

สบาย มารเก็ต พลัส จำกัด บริษัท สบาย ฟูด พลัส จำกัด บริษัท เทโร สบาย จำกัด บริษัท ฟอรทสมารท สบาย เทค 

จำกัด บริษัท อินดีม กรุป จำกัด บริษัท เธียรสุรัตน จำกัด (มหาชน) บริษัท สบาย โซลูชั่นส จำกัด บริษัท สบาย วอช 

จำกัด บริษัท ลอนดรี้บาร ไทย จำกัด บริษัท สบาย พอซ จำกัด บริษัท ซิตี้ซอฟท อินโฟเทค จำกัด บริษัท สบาย สปด 

จำกดั บริษัท เอ.ที.พี. เฟรนด เซอรวิส จำกัด บริษัท สปดดี้ เอ็กซเพรส เซอรวิส จำกัด บริษัท เอ็มพอยทเอก็ซเพรส จำกัด 

บริษัท เพยโพสต เซอรวิส จำกดั บริษัท เดอะ เลตเตอร โพสต เซอรวิส จำกัด บริษัท ลอคบอกซ กรุป จำกัด บริษัท ดิ อะ

ชีฟเวอร 59 จำกัด บริษัท ลอค สบาย จำกัด บริษัท บัซซี่บีส จำกัด บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 

(มหาชน) บริษัท สบาย แมกซี่ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด บริษัท สบาย แคปปตอล พลัส จำกัด บริษัท โอ แคปปตอล 

จำกัด บริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท คารฟนน อินเตอร กรุป จำกัด บริษัท สบาย ดิจิตอล จำกัด 

บริษัท สบาย แอคเซลเลอเรเตอร จำกัด บริษัท อี๊ตแล็บ จำกัด และ บริษัท คีน โปรไฟล (ประเทศไทย) จำกัด (รวม

เรียกวา “กลุมบริษัทฯ” หรือ “บริษัทฯ และบริษัทยอย”) ทั้งนี้กลุมบริษัทฯ อยูระหวางการจัดตั้งบริษัทและเขาลงทุน

เพิ่มเติมบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในป 2562 2563 2564 และไตรมาสที่ 2 ป 2565 ดังนี้ 

ป เหตุการณสำคัญ 

2562 

- วันท่ี 2 มกราคม 2562 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด 

- บริษัทฯ ไดต้ังศูนยบริการเพิ่มที่จังหวัดชลบุรีเพื่อรองรับการขยายจำนวนตูเติมเงินของบริษัทฯ ในภาคตะวันออก 

- วันท่ี 19 เมษายน 2562 บริษัทฯ ไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนใหบริการรับฝากเงิน (Banking Agent) ของธนาคารออมสิน 

- วันที่ 8 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ไดตกลงกับบริษัท บางกอก สมารทการด ซิสเทม จำกัด ในการเปนตัวแทนเติมเงิน และ

จำหนายบตัรแรบบทิ (Rabbit Card) ผานขาตั้งเครื่องเติมเงนิและจำหนายบตัรแรบบิทอัตโนมัติซึ่งจะติดต้ังเสริมไปยังตูเติมเงิน

ของบริษัทฯ 

2563 

- วันท่ี 12 มีนาคม 2563 SBM ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจบริการการชำระเงนิภายใตการกำกับของธนาคารแหงประเทศ

ไทยท้ังส้ิน 4 ประเภทธุรกิจ ไดแก 

1. ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส (E-Money license)  

2. ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการรับชำระเงินดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส (Payment Agent license: PA) 

3. ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการสนับสนุนบริการแกผูรับบัตร Payment (Facilitator license: PF) 

4. ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการโอนเงินดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (Fund Transfer license) 

- วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI กลุมอุตสาหกรรมบริการ 
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ป เหตุการณสำคัญ 

2564 

-  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2564 ไดมีมติอนุมัตริวมทุนกับบริษัท บัซซีบีส จำกัด ใน

การจัดต้ังบริษัท สบาย เอ็กเชนจ จำกัด เพื่อพัฒนาธุรกิจรวมกันในการจัดทำระบบ Loyalty Program สำหรับการใหบริการแก

กลุมลูกคา 

- อนุมัติการเขารวมลงทุนกับบริษัท ฮาวเดน แมกซี่ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด และบริษัท มิลเลนเนียม กรุป คอรปอเรชั่น 

(เอเชีย) จำกัด ในการจดัต้ังบริษทั สบาย แมกซ่ี จำกัด ทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ลานบาท สัดสวนการถอืหุนของบริษัทฯ รอย

ละ 50.00 

2565 

- ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 และ ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุม

เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดมีมติอนุมัติกรอบ การเขาลงทุนใน

ธุรกจิใหม 

       1. อนุมตัิใหบริษทัฯ เขาลงทุนในบริษัท อินดีม กรุป จํากัด (“INDEEM”) 

       2. อนุมัติใหบริษัทฯ และ/หรือ บริษัท สบาย แอคเซลเลอเรเตอร จํากัด (“SABUYAC”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ 

เขาลงทุนในบริษัท ลอคบอกซ กรุป จํากัด (“Lockbox”)  

       3. อนุมตัิใหบริษทัฯ และ/หรือ SABUYAC เขาลงทุนใน บริษัท ดิ อะชฟีเวอร 59 จํากัด (“Achiever59”) 

       4. อนุมัติใหบริษัทฯ เขารวมทุนกับ Achiever59 ในการจัดตั้งบริษัทรวมทุนแหงใหม เพื่อลงทุนรวมกันในธุรกิจการ

ใหบริการ Smart locker box  

       5. อนุมตัิใหบริษทัฯ เขาลงทุนในบริษัท อนิโฟแกรมเมอร จำกัด และจัดตั้งบริษัทยอย 3 บริษัท 

       6. อนุมตัิใหบริษทัฯ เขาลงทุนในบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซอฟตเทล คอมมนูิเคชั่น (ไทย 

แลนด) จำกัด 

       7. อนุมตัิใหบริษทัฯ เขาลงทุนบริษัท อุปส เน็ตเวิรค จำกัด และบริษทั เรดเฮาส ดิจิทัล จำกัด 
 

3. รายชื่อผูถือหุนของบริษัทฯ  

ตารางผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกของ บริษัทฯ 

ลำดับ ผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

1 นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจ ี 418,126,045 29.22 

2 นาย อานนทชัย วีระประวตั ิ 209,000,000 14.60 

3 บริษัท บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 82,500,000 5.76 

4 บริษัท แคช แมชชีน แคปปตอล จำกัด 70,000,000 4,89 

5 บริษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน) 48,571,428 3.39 

6 นาย วรวิทย ชัยลิมปมนตรี 34,340,995 2.40 

7 น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจ ี 31,515,260 2.20 

8 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกดั (มหาชน) 27,500,000 1.92 

9 น.ส. วิจิตรา ปนเรืองหรัิญ 25,200,000 1.76 

10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกดั 16,977,444 1.19 

ที่มา: ขอมูลจากตลาดหลักทรัพยฯ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 
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4. โครงสรางของบริษัทฯ 

แผนภูมิแสดงโครงสรางของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 1 บริษัทลูกอยูระหวางการรอ EBT              
                          2 บรษิัทลูกอยูระหวางการจัดต้ัง 
                          3 บรษิัทลูกอยูระหวางการซ้ือ 

ที่มา :   ขอมูลจากบริษัทฯ ณ วันที่ 25 มนีาคม 2565
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5. ลักษณะผลิตภัณฑของบริษัทฯ 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสหลากหลายรูปแบบผานระบบนเิวศ

ทางการเงิน (Financial Ecosystem) ของบริษัทฯ ผานตูเติมเงินภายใตเคร่ืองหมายการคา “เตมิสบายพลัส” ตูสินคาภายใต

เครื่องหมายการคา “เวนดิ้งพลสั” การขายสินคาออนไลน ระบบบริหารศูนยอาหาร ระบบ POS ศูนยบริการรับสงพสัดุ (Delivery 

drop-off) ตลอดจนธุรกรรมทางการเงิน เชน สินเชื่อและนายหนาประกันภัย โดยปจจุบันประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท ไดแก 1) ธุรกิจ

บริการระบบชำระเงิน (Payment) 2) ธุรกิจจัดจำหนายสินคาและผลิตภณัฑ (Merchandising) 3) ธุรกิจระบบโซลูชั่นส (Solutions) 

และ 4) ธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Service) โดยมรีายละเอียด ดังนี้ 

1) ธรุกิจบริการระบบชำระเงิน (Payment) 

การใหบริการรับชำระเงนิแทนผานตูเติมเงินอัตโนมติั  

 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเปนผูใหบริการรับชำระเงินแทนผานตูเติมเงินอัตโนมัติ (Top-Up Machine) ภายใตเครื่องหมายการคา 

“เตมิสบายพลัส” โดยบริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจบริการการชำระเงนิภายใตการกำกับประเภท “การใหบริการรับชำระเงิน

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส – การใหบริการรับชำระเงินแทน” จากธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งเปนการใหบริการรับชำระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกสแทนผูขายสินคาหรือผูใหบริการหรือเจาหนี้ เชน Mobile Operator ธนาคารพาณิชย การไฟฟานครหลวง การไฟฟา

สวนภูมิภาค และการประปาสวนภูมิภาค เปนตน  

 นอกจากการใหบริการการรับชำระเงินแทนผานตูเติมเงินแลวบริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจขายตูเติมเงินอัตโนมัติ โดยบริษัทฯ 

ไดรับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ให

สามารถประกอบหรือทำตูเติมเงินและขายตูเติมเงินใหแกลูกคาไดผานใบอนุญาตใหคาซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณใด ๆ ของ

เครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตใหทำซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม (เนื่องจากตูเติมเงินของ

บริษัทฯ เปนอุปกรณที่มีการเช่ือมตอกับคลื่นความถ่ีที่ตองไดรับอนุญาตจาก กสทช. กอน)  

 โดยลูกคาผูที่ตองการเติมเงนิโทรศัพท หรือชำระคาบริการตาง ๆ สามารถทำธรุกรรมผานตูเติมเงินของบริษัทฯ ไดดวยตนเอง 

โดยการเลือกคำสั่งตาง ๆ บนตูเติมเงิน ซึ่งใชโปรแกรมแอพพลิเคชั่นสำหรับการใหบริการเติมเงินและชำระเงินโดยเฉพาะ และมีการ

เช่ือมตอกับระบบเซิรฟเวอรกลาง เพ่ือเช่ือมตอไปยังระบบเซิรฟเวอรของผูใหบรกิารตาง ๆ ดวยความสะดวกรวดเร็วและมีความแมนยำ 

โดยลูกคาจะชำระเงินดวยการหยอดเหรียญหรือใชธนบัตรเพื่อชำระคาบริการ โดยตูเติมเงินของบริษัทฯ มีการใหบริการตลอด 24 

ชั่วโมง และยังมีศูนยบริการใหคำปรึกษา (Call Center) ตลอด 24 ชั่วโมง เพื ่อแกไขปญหาและอำนวยความสะดวกใหแกลูกคา

ผูใชบริการอีกดวย เปนไปตามสโลแกนของบริษัทฯ ที่วา “เติมสบายพลัส สินคาคุณภาพ บริการดวยใจ” ปจจุบัน บริษัทฯ มีการ

ใหบริการรับชำระเงินผานตูเติมเงินอัตโนมัติ (Top-Up Machine Service) ไดแก 

1. การใหบริการเติมเงินคาโทรศพัทเคลื่อนที่ระบบเติมเงิน (Prepaid) ของทกุระบบทกุเครือขาย ไดแก 

- One-2-Call ของกลุมบริษัท AIS 

- TRUE MOVE/TRUE MOVE H ของกลุมบริษัท TRUE 

- DTAC ของกลุมบริษัท DTAC 

- my by CAT ของ CAT 

- เพนกวนิ ของบริษัท เดอะ ไวทสเปซ จำกัด 

2. การใหบริการชำระบิลคาไฟฟา-คาน้ำประปา ไดแก การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค และการประปาสวน

ภูมิภาค  



 
รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย                             บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
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3. การใหบริการฝากเงนิเขาบัญชีธนาคาร (Banking Agent) ไดแก ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย 

ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทั้งนีบ้ริษัทฯ มีแผนการทีจ่ะ

ขยายการใหบริการฝากเงินเขาบัญชขีองธนาคารอ่ืน ๆ เพิ่มเติมในอนาคต 

4. การใหบริการชำระบิลคาโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบรายเดือน (Post-paid) ของทกุระบบทกุเครือขาย ไดแก 

1. AIS ของกลุมบริษัท AIS 

2. TRUE MOVE/TRUE MOVE H ของกลุมบริษัท TRUE 

3. DTAC ของกลุมบริษัท DTAC 

5. การใหบริการเติมเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money) ไดแก 

(1) mPAY Wallet ของกลุมบริษัท AIS  

(2) TRUE Money Wallet ของกลุมบริษทั TRUE 

(3) Rabbit LINE Pay 

6. การใหบริการชำระบิลคาอินเตอรเน็ต ไดแก 

1. AIS Fibre ของกลุมบริษัท AIS  

2. TRUE Online ของกลุมบริษัท TRUE 

3. 3BB ของบริษัท ทรปิเปลที อินเทอรเน็ต จำกดั 

7. การใหบริการการซื้อบัตรเงินสด บัตรเกม สติกเกอรไลน ฯลฯ 

8. การใหบริการการชำระบิลคาสินคา เชน มิสทีน True Vision/True Convergence 

9. การใหบริการการเติมเงินเขาบัตร Rabbit Card (เฉพาะตูที่ตดิต้ังเคร่ืองรองรับการอานบัตร Rabbit Card) 

10. การใหบริการชำระบิลอื่น ๆ เชน บลิบตัรเครดิต บลิบัตรเงินสดหรือบัตรผอนสินคา บิลสินเชื่อ บลิประกันชีวิต/ประกันภยั 

การจำหนายตูเตมิเงินอัตโนมัติ (Top-Up Machine Sale) 

 นอกจากการใหบริการการรับชำระเงินแทนผานตู เติมเงินแลวบริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจขายตู เติมเงินอัตโนมัติภายใต

เครื่องหมายการคา “เติมสบายพลัส” โดยบรษิัทฯ ไดรับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ใหสามารถประกอบหรือทำตูเติมเงิน และขายตูเติมเงินใหแกลูกคาไดผานใบอนญุาตใหคาซ่ึง

เครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตใหทำซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณใด ๆ ของ

เครื่องวิทยุคมนาคม เนื่องจากตูเติมเงินของบริษัทฯ เปนอุปกรณที่มกีารเชื่อมตอกับคลื่นความถี่ที่ตองไดรับอนุญาตจาก กสทช. กอน 

  

 บริษัทฯ มีการสรางแรงจูงใจใหแกลกูคาในการซื้อตูเติมเงินของบริษัทฯ ดวยการใหสวนแบงคาธรรมเนียมท่ีเกิดขึ้นจากการทำ

ธุรกรรมผานตูเติมเงินของลูกคา และยังมกีารอำนวยความสะดวกแกผูซื้อตูเติมเงิน เชน การใหบริการการผอนชำระตูเติมเงินเปนงวด 

โดยการผอนชำระ 36 งวด หรือ 60 งวด เปนตน การใหบริการ Call Center เพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับตูเติมเงิน ตลอด 24 

ชั่วโมง เปนตน 

 โดยตูเติมเงินท่ีบริษัทฯ ไดขายขาดใหกับลกูคา ลกูคาจะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในตู และบริษัทฯ จะมีการรับประกนัตูเติมเงิน

เปนระยะเวลา 1-3 ป บริการซอมแซมตูเติมเงินหากเกิดปญหา บริการอัพเดตโปรแกรมซอฟทแวร เพื่อรองรับบริการใหม ๆ หรือ

โปรโมชั่นสงเสริมการตลาดที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคตได เพื่อใหมั่นใจไดวาตูเติมเงินทุกตูมีบริการที่ครบครัน มีมาตรฐานการทำงานที่

แมนยำ มีความทันสมัยและนาเชื่อถือเสมอ โดยบริษัทฯ มกีารขยายตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” อยางตอเนื่อง ซึ่งจำนวนตูเติมเงินของ

บริษัทฯ และตูเติมเงินของลูกคา ณ สิ้นป  2561 ถึง 2564 เปนดังนี ้
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ตารางจำนวนตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” ของบริษัทฯ 

จำนวนตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” 

(หนวย: เครื่อง) 
2561 2562 2563 2564 

จำนวนตูเติมเงินของลูกคา 33,754 37,346 39,041 38,321 

จำนวนตูเติมเงินของบริษัทฯ 13,286 15,437 16,229 16,229 

รวม 47,040 52,783 55,270 54,550 

 

ภาพตัวอยางตูเติมเงินอัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ธุรกิจใหบริการการชำระเงิน (Payment Service Provider / Facilitator Business Unit)  

 SBM ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใตการกำกับของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวันที่ 12 

มีนาคม 2563 และไดเร่ิมดำเนินการเชิงพาณิชยเมื่อชวงเดือนมกราคม 2564 โดยไดรับใบอนุญาตทั้งส้ิน 4 ประเภทธุรกิจ ไดแกซ่ึง 

1. ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส (E-Money license) 

2. ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบรกิารรับชำระเงินดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (Payment Agent License: 

PA) 

3. ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการสนับสนุนบริการแกผูรับบัตร Payment (Facilitator License: PF) 

4. ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการโอนเงินดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (Fund Transfer License) โดย

กลุมบริษัทฯ 

วางแผนที่จะดำเนินธุรกิจเปนผูใหบริการและเปนตัวกลางในการชำระเงินดวยเทคโนโลยีในรูปแบบตาง ๆ ผาน SBM โดย

ระบบการชำระเงนิดังกลาวจะถูกออกแบบใหมีความยืดหยุนกลาวคือในแงของการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money Service) ก็

เปน e-Money ที่สามารถนำไปใชชำระคาสินคาหรือบริการไดหลากหลายชองทางในแงของการใหบริการระบบการรับชำระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส (Payment Platform Provider) ก็เปน Payment Platform ที่รองรับการรับชำระของผู ใหบริการรายอื ่น ๆ ได

หลากหลายไมจำกัดแตเพียง e-Money ของ SBM เพียงอยางเดียว โดยระบบการชำระเงินของ SBM จะถูกออกแบบใหเหมาะกับธุรกิจ

ในหลากหลายประเภทรวมถึง ตูเติมเงินอัตโนมัติ ตูขายสินคาอัตโนมัติ และศูนยอาหาร ซึ่งเปนธุรกิจหลักของกลุมบริษัทฯ โดยธุรกิจ

ใหบริการการชำระเงินของ SBM จะเปนธุรกิจที่เขามาเชื่อมโยงกับระบบนิเวศทางธุรกิจในปจจุบันของบริษัทฯ (Existing Business 

Ecosystem) และสรางระบบนิเวศใหม (New Business Ecosystem) ที่มีการเช่ือมโยงระบบการชำระเงินทั้งจากภายนอก และภายใน

กลุมบริษัทฯ ซึ่งจะเปนสรางความสะดวกสบายใหกับกลุมลูกคาเปาหมายที่จะเขามาอยูใน Ecosystem ของกลุมบริษทัฯ นอกจากนี้ 

ธุรกิจใหบริการการชำระเงินของ SBM จะชวยลดปริมาณการใชเงินสดภายในกลุมบริษัทฯ ซึ่งจะชวยลดตนทุนในการบริหารจัดการเงิน

สดภายในกลุมบริษัทฯ ได 
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ภาพตัวอยางหนาแอพพลเิคชัน SABUY MONEY 

 

 ระบบ Loyalty Program และ Customer Relationship Management (“SBE”) 

 บริษัทฯ และ บัซซี่บีส รวมกันดำเนินธุรกิจสราง Loyalty Program ใหกับกลุมธุรกิจของบริษัทฯ แบบ One Stop Service 

เพื่อเปนแรงเสริมใหกับระบบ POS ของบริษทัฯ โดยในปจจุบันระบบ POS ของบริษัทฯ เปนการรวมเอาบรกิารจากในตูเติมเงินเขามา

ไวในระบบ POS ดวยทำใหสามารถใหบริการรองรับดานการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานตูเติมเงินบน POS โดยสามารถจายผาน 

QR Code ไมวาจะเปน QR Promptpay และบริการ E-Wallet ตาง ๆ รวมถึงมีบริการโอนเงินไปยังธนาคารในตางประเทศ อาทิ 

เมียนมา ลาว กัมพูชา หรือการเปดบริการซื้อไลนสติ๊กเกอร, ซื้อประกันภัย และพรบ. รถจักรยานยนต รถยนต ชำระบิลคาไฟฟา - คา

น้ำประปาสวนภูมิภาคซึ่งถือเปนตัวแทนรับชำระที่ถูกตองตามกฎหมายที่เปดใหบริการชำระผานตู เปนตน นับวาเปนขอไดเปรียบดาน

นวัตกรรมการใหบริการรูปแบบใหม ๆ  ที่หลากหลายและมีความทันสมัยบนระบบ SABUY POS และสามารถตอบสนองความตองการ

และไลฟสไตลของผูบริโภคอยางตอเนื่อง 

โดยในอนาคตระบบ POS จะทำหนาที ่เปนตัวกลางใน Ecosystem ของบริษัทฯ โดยจะนำระบบ CRM และ Loyalty 

Program ที่ไดกลาวไวขางตน ผานระบบของ SABUY Exchange และโดยจุดนี้จะเปนการเชื่อมโยงและนำไปพัฒนาตอยอดในการ

สั่งซื้อวัตถุดิบใหแกรานอาหารและครัวเรือนผานระบบของ SABUY Foodplus และ SABUY Market Plus 

2) ธรุกจิจัดจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ (Merchandising) 

ธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก (Plastic Card Business Unit) 

 TBSP ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บรษิัท ถอืหุนในสัดสวนรอยละ 73.54 เปนผูดําเนินงานธุรกิจ ผลิตบัตรพลาสติก และใหบริการ

บันทกึขอมูลสวนบุคคลลงบนบตัรดวยเครื่องพิมพและอุปกรณที่ทันสมัย รวมถึงการจดัการระบบความปลอดภัยดวยมาตรฐานระดับสูง

ไดรบัการรับรองจาก Visa, MasterCard , CUP, JCB, TBCC และ AMERICAN EXPRESS (AMEX) ใหเปนผูผลิตบตัรไดตามมาตรฐาน

บัตรเดบิต บัตรเครดติ บัตรเครดิตติดชิป (EMV) และรวมถึงการผลติบัตร Smart Card ประเภทตาง ๆ  นอกจากนี้ การใหบริการลงขอมูล

บนบตัร มบีริการในหลายรูปแบบ เชน การพิมพช่ือ พิมพรูป หมายเลขสมาชิก Barcode ลงขอมลูแถบแมเหล็ก ลงขอมลูในชปิและการ

ผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใช เปนตน พรอมท้ังรับจดัหาเอกสารประกอบ บรรจุบตัรลงในซองจดหมาย เพ่ือ

เตรียมพรอมในการสงไปตามชองทางตาง ๆ ไดอยางครบวงจร 
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ภาพตัวอยางหนาบัตรศูนยอาหาร 

 
 ธุรกิจตูขายสินคาอัตโนมัติ (Vending Machine Business Unit) 

 กลุมบริษัทฯ ไดดำเนินธุรกิจตูขายสินคาอัตโนมัติ (Vending Machine Business Unit) ผานบริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด 

(VDP) ภายใตเครื่องหมายการคา “เวนดิ้ง พลัส”  โดยเปนการใหบริการจำหนายสินคาบริโภค (Food and Beverage) โดยสามารถ

แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 1) เครื่องดื่ม (Beverage) เชน น้ำด่ืม น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำผลไม กาแฟ ชา เครื่องดื่มชูกำลัง เคร่ืองดื่ม

เกลือแร 2) อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป (Processed Food) เชน ขนมขบเค้ียว บะหมี่ก่ึงสำเร็จรูป โดยสนิคาท่ีจำหนายท้ังหมดจะ

จำหนายผานตูขายสินคาอัตโนมัติของ VDP กระจายอยูใน 21 จังหวัด ในพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดใกลเคียงตาง ๆ  บริเวณ

ภาคกลางตอนลาง โดยเปนตูขายสินคาอัตโนมัติท่ีอยูในโครงการดื่มไดบุญกับสภากาชาดจำนวน 401 ตูทั้งนี้ VDP ตั้งเปาหมายในการ

เพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติกระจายไปยังจังหวัดอื่น ๆ และพื้นที่อื ่น ๆ เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะตามหางสรรพสินคา ออฟฟศ

สำนักงาน โรงอาหาร สถานีขนสง สถานบีริการน้ำมัน หอพกั สถานศึกษา รวมถึง ราน 6.11 Corner 

 โดยที่ผานมา VDP มีการขยายตูขายสินคาอัตโนมัติอยางตอเนื่อง ซึ่งจำนวนตูขายเครื่องดื่มอัตโนมัตินับตั้งแตสิ้นป 2560 

จนถึงป 2563 และสิ้นเดือนกันยายน 2564 ตามรายละเอียดดานลาง 

ตารางจำนวนตูขายสินคาอัตโนมติั “เวนด้ิง พลัส” ของบริษัทฯ 

ป 2561 2562 2563 2564 

จำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติ “เวนดิ้ง พลัส”   1,397 3,928 5,789 5,868 

  

 ตูขายสินคาอัตโนมติัของ VDP จะเนนการขายสนิคาภายในตูที่หลากหลาย ราคายอมเยา เหมาะกับลูกคาทกุเพศทุกวัย 

นอกจากนี้ VDP ยังมตีูขายสินคาอัตโนมัตปิระเภทออนไลน (Online) ซึ่งอำนวยความสะดวกแกผูซ้ือสนิคาโดยการเพิ่มชองทางการชำระ

เงินจากเดิมทีต่องชำระดวยเหรียญหรอืธนบัตรเทานั้นใหสามารถรองรับการชำระเงินผาน QR Code Payment เพื่อชวยใหผูซือ้

สามารถซื้อสินคาผานตูไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน และภายในตูดังกลาวยังมีระบบบริหารจัดการสินคา (Routeman App) เพื่อใชในการ

ตรวจสอบยอดขายสินคาภายในตูไดแบบ Real time อีกดวยซ่ึงทั้งสองฟงกชันการทำงานดังกลาวขางตนชวย VDP ในการลดคาใชจาย

ในการบริหารจัดการเงนิสดในตู และทำให VDP สามารถวางแผนการเติมสินคาแตละตูไดงายขึ้น โดยตวัอยางสถานที่ที่มีการต้ังตูขาย

สินคาอัตโนมัติประเภทออนไลน (Online) ไดแก เซ็นทรัลเวิลด TERMINAL21 สาขาพัทยา Tesco Lotus สาขาพระราม 1 ธนาคาร

กสกิรไทยสาขาราษฎรบูรณะ และ เซ็นทรลั แกรนด พระราม 9 เปนตน  
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ภาพตัวอยางตูชายสินคาอัติโนมัติ 

 
 นอกจากนี ้ VDP ยังมีตู ขายสินคาที่เนนการขายสินคาในกลุ มราคาประหยัด (Budget Brands) ภายใตแบรนด “6.11 

ซีเลคท” (6.11 Select) โดยจะเนนขายสนิคาท่ีมีราคาไมสูง ซึ่งเนนเปนสินคาประเภทเครื่องด่ืมชูกำลัง น้ำผลไม น้ำดื่ม เกลือแร กาแฟ 

ฯลฯ ที่มีราคาถูกกวาทองตลาดทั่วไป และยงัมีการขายสินคาประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสินคาภายใตแบรนด “6.11 ซีเลคท” (6.11 

Select) ผานตูขายสินคาอัตโนมัติ 6.11 Select เชน สินคาประเภทลูกอม ขนม หนากากผา/หนากากอนามัย ถุงยางอนามัย เปนตน 

โดยการตั้งตูขายสินคาอัตโนมัติ 6.11 Select มีทั้งรูปแบบที่เรียกวา “6.11 Corner” ซึ่งเปนการเชาหองแถวขนาดเล็กเพื่อเปนสาขา

สำหรับวางตู ขายสินคารอใหบริการประมาณ 4-8 ตู ขึ ้นไปตอสาขา โดยไมจำเปนตองมีพนักงานประจำ และไมตองมีการเปด

เครื่องปรับอากาศดังเชนลักษณะของรานสะดวกซื้อทั่วไป รวมถึงการวางตู 6.11 Select แบบการเชาพื้นที่วางทั่วไป (Standalone) 

โดยบริษัทฯ มีกลยุทธในการติดตั้งตู 6.11 Select ในบริเวณพื้นที่ชุมชน หรือพืน้ที่ใกลเคียงรานสะดวกซื้อ ซึ่งมักเปนเขตที่มีประชากร

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีจำนวนสาขาของ 6.11 Corner จำนวน 166 สาขา ซึ่งมีตูขายสินคาอัตโนมัติในสาขาของ 

6.11 Corner จำนวน 991 ตู 

 VDP มีขั้นตอนการปฏิบติังานหลัก 5 ข้ันตอนในการดำเนินธุรกิจตูขายสินคาอัตโนมัติ ดังนี้ 

1) ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการจำหนายสินคาผานตูขายสินคาอตัโนมัติ (สำหรับการชำระดวยเงินสด)  

2) ข้ันตอนการปฏิบัติงานสำหรับการจำหนายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัต ิ(สำหรับการชำระเงิน QR Code Payment)  

3) ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการกระจายสินคาเขาตูและการเก็บเงินจากตู  

4) ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการจัดการเงิน และ 

5) ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับบริการการซอมแซม (Maintenance) ตูขายสินคาอัตโนมติั 

 สำหรับการจัดหาสินคาขายในตู VDP จะส่ังซื้อจากคูคา (Supplier) ซ่ึงในแตละเดือน VDP จะประมาณยอดสินคาที่ตองการ

สั่งซื้อ และจะสั่งสินคาจาก Supplier ใหเพียงพอตอการนำไปขายใหไดประมาณ 45-60 วัน โดย VDP จะสตอกสินคาเขาคลังแยกตาม

ประเภทสินคาไว และมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องด่ืม และอาหารอยางสมำ่เสมอ 

ธุรกิจจัดจำหนายสินคา อาหารสด อาหารแหง และวัตถดุิบ สำหรับธรุกิจการซื้อขายสินคา (Merchandising) และแพลตฟอรมซื้อขาย 

 SABUY Market Plus ซ่ึงเปนบรษิัทยอยของบริษัทฯ เพ่ือลงทุนในธุรกิจการขายสนิคาตาง ๆ ไมวาจะเปนแบบ Online และ 

Offline ผานระบบนเิวศ (Ecosystem) ของกลุมบริษัท และมเีปาหมายเพ่ือทำหนาที่เปนตัวเชื่อมระหวาง SABUY Ecosystem กับกลุม

ธุรกิจ Supply Chain บริษัทในกลุมธุรกิจนี้ประกอบดวย Sabuy Market Plus และ Sabuy Food Plus  
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SABUY Market Plus  

เปนแพลตฟอรมอีคอมเมริซสำหรบัการซื้อ-ขายสนิคาหลากหลายประเภทอยางครบวงจรไมวาจะเปน เครื่องใชไฟฟา ผัก 

ผลไมอาหาร ขนม และเครื่องแตงกาย รวมไปถึงสินคาประเภทอ่ืน ๆ อีกมากมาย  เพื่อชวยใหผูบริโภคสามารถเลือกผลติภณัฑที่

หลากหลายและเปนการเพิ่มชองทางการขายใหกับผูประกอบการ รวมไปถึงสรางชองทางการเขาถึงสนิคาใหม ๆ และพรอมสรางความ

สะดวกสบายใหทั้งผูซ้ือและผูขายดวยแพลตฟอรมออนไลนที่ใชงานงาย สะดวก ปลอดภัย อกีท้ังยังรองรับธุรกรรมการโอนและการชำระ

เงินผานทาง Ecosystem ของบริษัทฯ นอกจากนี้เรายังเปนพันธมิตรกับ e-Marketplace รายใหญเพ่ือสง ๆ  เสรมิธุรกิจ e-Commerce 

ในประเทศไทยใหเติบโตมากย่ิงข้ึน 

ภาพตัวอยางตลาดออนไลน 

 

 SABUY Food Plus 

SABUY Food Plus เปนการรวมทุนระหวางบรษิัทฯ และ Foodville ซ่ึงเปนผูนำตลาดบริการจัดหาอาหารแบบครบวงจร ขึ้น

โดยมีวัตถปุระสงคหลักคือ การขยายชองทางการขายสินคาเพ่ือใหบริการในรูปแบบของ One-Stop-Service ที่จัดหาและขนสงวัตถุดิบ

ใหกับรานอาหารและครัวเรือนท่ีใชบริการตาง ๆ ผาน Ecosystem ของบริษัทฯ และจะเนนใหบริการแบบ B2B ทั้งรานอาหารขนาด

ใหญและรานอาหารทั่วไป ในอนาคต โดยบริการดังกลาวจะพรอมใชงานในรูปแบบ B2C โดยมี ShipSmile พารทเนอรดานการจัดสงจะ

จัดการการจัดสงโดยใชระบบจัดสงในวันเดียวกันเพ่ือรักษาคุณภาพของอาหารจะเนนใหบริการแบบ B2B ทั้งรานอาหารขนาดใหญและ

รานอาหารท่ัวไป ในอนาคต บริการดังกลาวจะพรอมใชงานในรูปแบบ B2C โดยมี ShipSmile  
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ภาพตัวอยางของ SABUY Food Plus 

 
3) ธรุกิจระบบโซลูชัน่ส (Solutions) 

 ธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court System Business Unit) 

 กลุมบริษัทฯ ดำเนินธรุกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court System Business Unit) ผานบริษัท สบาย โซลูช่ันส จำกัด 

(“SBS”) โดยมีรายไดจากการขายอปุกรณ ของระบบศูนยอาหาร พรอมการใหบริการตดิต้ังและวางระบบศูนยอาหาร (Hardware & 

System Installation) รายไดคาเชาจากการใหเชาอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหาร และรายไดจากการใหบริการจัดการศูนย

อาหารพรอมการจางบำรุงรักษาตลอดอายสัุญญา (Maintenance Service Agreement) นอกจากนี้ SBS ยังดำเนินธุรกิจเคร่ืองซักผา

แบบหยอดเหรียญภายใตเคร่ืองหมายการคา “SABUY WASH” โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 SBS มีสาขาท่ีใหบริการเคร่ืองซักผา

แบบหยอดเหรียญภายใตเคร่ืองหมายการคา “SABUY WASH” จำนวนทั้งสิ้น 2 สาขา และมเีคร่ืองซกัผาแบบหยอดเหรยีญภายใตสาขา

ดังกลาวทั้งหมด 20 เครื่อง และในปจจุบัน SBS ยังไมไดมีแผนการท่ีจะขยายสาขาเพ่ิมเติมในชวงป 2563 – 2564 แตอยางใด โดย

สำหรับธุรกจิระบบศูนยอาหาร กลุมลกูคาปจจบุันของ SBS คือ ศนูยอาหารในแหลงชอปปง ไฮเปอรมารเก็ต หางสรรพสินคา หอพัก 

สถานที่ราชการ ในบรษิัทเอกชน สถานศกึษา สวนน้ำ และสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ โดย SBS มีจำนวนศูนยอาหารแยกตาม

ประเภทสถานที่นับต้ังแต ป 2561 จนถึง ป 2564 มีรายละเอียดดังนี ้

 

สถานที่ (จำนวนศูนย) 2561 2562 2563 2564 

หางสรรพสินคา 194 196 207 208 

โรงงาน 3 4 4 4 

สถานศึกษา 7 6 9 9 

โรงพยาบาล 2 2 3 3 

อ่ืน ๆ 7 8 7 7 

รวม 213 216 230 231 

 

 ทั้งนี้ SBS ไดรับใบอนุญาตจาก กสทช. ใหสามารถขายอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหาร ใหแกลูกคาไดผาน

ใบอนุญาตใหคาซ่ึงเคร่ืองวทิยุคมนาคม หรืออุปกรณใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม เนื่องจากอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหาร

ของ SBS เปนอุปกรณที่มีการเชื่อมตอกบัเคลื่อนความถ่ีที่ตองไดรับอนุญาตจาก กสทช. กอน นอกจากนี้อุปกรณ Hardware ที่ SBS ได
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ขายใหกับลูกคานั้น ทุกอุปกรณอยูในรายชื่อที่เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ผานการรับรองมาตรฐาน และมีใบรับรองเครื่อง

โทรคมนาคมและอุปกรณจาก กสทช. แลวทั้งหมด  

 สำหรับการขายอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหาร พรอมการใหบริการติดตั้งและวางระบบศูนยอาหาร (Hardware 

& System Installment Service) นั้น SBS จะรับรูรายไดจากการขายอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหาร SBS จะรับรู ณ 

วันที่ทำการติดตั้งและวางระบบศูนยอาหารเสร็จสิ้นและสงมอบระบบศูนยอาหารใหแกลูกคา โดยในกรณีที่ลูกคาไมซื ้ออุปกรณ 

Hardware ของระบบศูนยอาหาร ก็สามารถเลือกเชาอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหารโดยมีการชำระคาเชาเปนรายเดอืน ซึ่ง

สัญญาสวนใหญจะมีอายุประมาณ 3-5 ป โดยในระหวางสัญญาเชาอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหาร ทาง SBS จะมีการ

ใหบริการซอมบำรุงรักษาระบบศูนยอาหารตลอดอายุสัญญาใหแกลูกคา  

 ในสวนของการใหบริการ SBS จะเปนการใหบริการจัดการศูนยอาหารพรอมการจางบำรุงรักษาตลอดอายุส ัญญา 

(Maintenance Service Agreement) แกลูกคาที่ซื้ออปุกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหารของ SBS ไป โดยมีการจายคาบริการ

เปนรายเดือน โดยสัญญาการใหบริการดังกลาวสวนใหญจะมีอายสุัญญาประมาณ 1 ป SBS มีศูนยอาหารภายใตการดูแล โดยแบงเปน

ศูนยอาหารรูปแบบด้ังเดิม ศูนยอาหารรูปแบบใหมตั้งแตป 2561 ถึง 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ประเภท 2561 2562 2563 2564 

ศูนยอาหารรูปแบบเกา 213 215 189 48 

ศูนยอาหารรูปแบบใหม - 1 41 183 

รวม 213 216 230 231 

  

 สำหรับธุรกิจเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญ SBS ดำเนินการภายใตเครื่องหมายการคา “SABUY WASH” โดยเปนการ

ใหบริการซักผาแกลูกคาผานการหยอดเหรียญเครื่องซักผา โดย SBS จะดำเนินการเชาหองแถวหรือสถานที่ตาง ๆ ภายในเขตชุมชนที่

อยูอาศัย แลวจึงนำเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญที่ SBS พัฒนามาไปติดต้ังไวเพ่ือใหบริการซักผา 

ภาพตัวอยางของ SABUY WASH 

 
  

ธุรกิจใหบริการจุดรบั-สงพสัดุสำหรับการขนสง (“Shipsmile”) 

 ธุรกิจใหบริการจุดรับ-สงพัสดุสำหรบัการขนสงเปนการใหบริการงานไปรษณียและการรับสงพัสดภุายในประเทศผานชองทาง

ที่เปนจุดรับฝากที่อยูในระบบ Ecosystem ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถชวยใหลูกคาสงและรับพัสดุภายใต เจาของแฟรนไชส ไปรษณีย

เอกชน ชิปปสไมล เซอรวิส ที่เปนรานสารพัดงานบริการที่รวมรวมไวตั้งแต งานสงพัสดุดวน ซึ่งมีบริษัทขนสงชั้นนำในประเทศไทย

รองรับเชน Flash, Kerry ไปรษณียไทย และใหบริการธุรกรรมทางดานการเงิน การทำธุรกรรมผานมือถือ รวมไปถึงการใหบริการ 

eKYC ที่เปนการระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงานเพื่อใหผูคนในชุมชนสามารถเขาถึงบริการสินเช่ือไดสะดวกมากยิ่งขึ้น ปจจุบันการซื้อ
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ขายสิ่งของไดเปลี่ยนรูปแบบจากการซื้อขายแบบหนาราน เขาสูยุคของการซื้อสนิคาผานออนไลนแพลตฟอรมตาง ๆ ทำใหธุรกิจการ

ใหบริการรับสงสินคาเติบโตมากยิ่งขึ้น ทั้งมูลคาตลาด จำนวนผูประกอบการ และประเภทของธรกุิจ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

บริษัทฯ มีจุดใหบริการรับสงพัสดุมากกวา 4,040 จดุท่ัวประเทศผานสาขาของชิปปสไมล ซึ่งมุงเนนการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว และ

ครอบคลุมทั่วประเทศ บริษัทฯ จึงมองเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจและไดเขาไปลงทุนเพื่อที่จะสรางระบบ Ecosystem ที่แข็งแรง

ยิ่งขึ้น โดยการนำจุดเดนของธุรกิจของรานสงพัสดุนำมาใชคือจำนวนสาขาที่ครอบคลุมและกระจายไปทั่วประเทศ และนำมาสรางจุด

จำหนายสินคาและใหบริการโดยมีรานสงพัสดุตัวเปนตัวกลาง ซึ่งทำใหธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเขาถึงผูคนไดงายและสะดวกมาก

ยิ่งข้ึน 

 

4) ธรุกิจบริการทางการเงิน (Financial Service) 

 ธุรกิจใหบริการสนิเชื่อ (“SCAP”) 

 ธุรกิจสินเชื่อภายใตบริษัท สบาย แคปตอล พลัส จะเปนประโยชนตอคูคาและลูกคาภายใต Ecosystem ของบริษัทในการ

เขาถงึแหลงทุนเพื่อใชในการขยายธุรกิจโดยกลุมเปาหมายจะเปนไดตั้งแตลกูคาประเภทรานคาที่ทำธุรกรรมผานระบบ Payment POS 

ระบบศูนยอาหาร หรือ รานคาทีท่ำการซื้อขายผาน Market Place ของกลุมสบาย และยังอาจตอยอดไปถึงลูกคาประเภทบุคคลใน

อนาคต (อยูในระหวางการขอใบอนุญาต) 

 ธุรกิจนายหนาประกันภยั (“SBMX”) 

 ธุรกิจดานประกนัภัยของทางบริษัทโดยมีตั้งแต ประกันภัยรถยนตภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประกัน

อุบัติเหตุ ประกันการเดินทาง ประกันสขุภาพ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยการขนสงสินคา รวมถึงประกนัภัยรายยอยประเภทอื่น ๆ และ

ยังซ้ือไดงายโดยผานตัวแทนและทุกจุดใน Ecosystem ของบริษัทฯ และชวยเพิ่มศักยภาพการใหบริการกบัลกูคาในอนาคตไดเปนอยาง

ดี โดยเฉพาะรานชปิปสไมล ซ่ึงเปนชองทางสำคัญในการขยายบริการและผลิตภัณฑใหม ๆ ของ ฮาวเดน แมกซี่ ซ่ึงเปนบริษัทที่ปรึกษา

ดานการประกันภัยชั้นนำที่ใหบริการดานประกนัภัยแบบมอือาชีพ ไมวาจะเปน การประกันภัย ทรัพยสิน รถยนต อุบัติเหตุ สุขภาพสวน

บุคคล หรือการประกันภัยสำหรับธุรกิจ อีกทั้งยังเปนการเพิ่มความหลากหลายของบริการจากทางรานฯ เพื่อตอบโจทยความตองการ

ของลูกคาไดอยางดีที่สุด 

6. กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทฯ 

กลุมบริษัทฯ มีกลุมลูกคาเปาหมายหลัก ไดแก 1) กลุมประชากรผูมีรายไดนอยซึ่งคิดเปนราว 13.56 ลานคนโดยเฉพาะใน

ตางจังหวัด ซึ่งมีจำนวนสาขาของธนาคารไมมาก และยังมีแนวโนมที่จะลดลงอยางตอเนื่องในอนาคตอีกดวย 2) กลุมคนไทยที่มีบัญชี

เงินฝากแตไมสะดวกในการเดินทางไปยังธนาคารเนื่องจากตนเองอาศัยอยูในพื้นที่หางไกล รวมถึงมีคาใชจายสูงในการเดินทางเขาเมือง

เพื่อมาทำธุรกรรมทีธ่นาคาร 3) แรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบานไดแก พมา ลาว เขมร อีกราว 2.48 ลานคน  โดยจะเห็นไดวา

กลุมลูกคาเปาหมายของกลุมบริษัทฯ เปนกลุมคนที่สวนใหญไมม ีFinancial Identity และเปนกลุมคนคนละกลุมกับกลุมลกูคาธนาคาร

ซึ่งทางกลุมบริษัทฯ เล็งเห็นวา ตูเติมเงินอัตโนมัติที่สามารถใหบริการรับชำระที่หลากหลายครอบคลุมการใชจายในชีวิตประจำวัน ตู

จำหนายสินคาอัตโนมัติที่จำหนายสินคาหลากหลาย จะสามารถเปนตัวชวยในการดำรงชีวิตของกลุมลูกคาเปาหมายเหลานั้นได ทำให

ไมตองเสียเวลาเดินทาง และลดคาใชจายการเดนิทาง ในการไปทำธรุกรรมหรือการไปซ้ือสินคายังสถานที่อื่น 
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กลยุทธดานการตลาดของกลุมบรษิัทฯ 

 โดยกลยุทธดานการตลาดหลักของกลุมบริษัทฯ คือการสรางระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ใหกับกลุมลูกคา

เปาหมาย โดยเปนการรวมจุดแข็งและการดำเนนิการดานตาง ๆ ของแตละธุรกิจในกลุมบริษัทฯ มาดำเนินกิจกรรมรวมกัน และสงเสริม

กัน (Synergy) ซ่ึงทำใหเกิดการเช่ือมโยงการใหบริการและขอมูลกันระหวางกลุมธุรกิจ เพ่ือกอใหเกิดการเก้ือหนุนสงเสริมสนับสนุนซึ่ง

กันและกัน เปนเครือขายการใหบริการแกผูบริโภคเพ่ือตอบสนองตอความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกผูบรโิภค  

 จากธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจบริการระบบชำระเงิน (Payment) เชื่อมโยงไปยงั ธุรกิจจัดจำหนายสินคาและผลติภณัฑ 

(Merchandising) ธุรกิจระบบโซลชูั่น (Solutions) และธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Service) กลุมบริษัทฯ มุงมั่นที่จะ “ขาย

สินคาและการชำระเงินที่สะดวกสบายแกทุกชุมชน” และคำนึงถึงความสะดวกสบายของผูบริโภคเปนสำคัญ โดยเฉพาะใน

ชีวิตประจำวันของกลุมคนฐานราก คนที่ทำงานตามโรงงาน คนตางจังหวัด และแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน ซ่ึงมีอยูเปนจำนวนมาก  

โดยการจับจายใชสอยในชีวิตประจำวันของกลุมคนเหลานี้นั้นลวนมีความเกี่ยวของและสัมพันธกบักลุมธุรกิจของบริษัทฯ เชน 

การบริโภคเครื่องดื่มชูกำลัง ชา กาแฟ น้ำอัดลม ผานตูขายสินคาอัตโนมัติ ตอนกลางวันจะมีการบริโภคอาหารกลางวันที่ศูนยอาหาร

ภายในโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ การใชไฟฟา-น้ำประปา ซึ่งตองมีการเติมเงินและชำระบิลผานชองทาง

ตาง ๆ เปนประจำ หรือในการทำงานจะมีการเบิกเงิน ฝากเงิน เติมเงินบัตรตาง ๆ เปนตน กิจกรรมดังกลาวขางตนลวนตองใชเงนิสดซ่ึง

กอใหเกิดความไมปลอดภัยและความยุงยากในการพกพา โดยเพื่อการกาวสูการเปนสังคมไรเงินสด การใหบริการระบบบริการการชำระ

เงินทางอิเล็กทรอนิกส จึงเปนธุรกิจท่ีเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทยความพยายามในการลดธุรกรรมเงินสดของกลุมลูกคาเปาหมายดังกลาว ซ่ึง

เปลี่ยนการทำธุรกรรมเงินสดทั้งหมดเปนเงินอิเล็กทรอนิกสภายใน Ecosystem ที่จะเกิดขึ้นตอไปในกลุมธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน

อนาคต 

7. การจัดหาผลิตภณัฑและบริการของบริษัทฯ 

ธุรกิจบริการระบบชำระเงิน (Payment) 

การจัดหาบริการตาง ๆ ภายในตูเติมเงิน  

บริษัทฯ มีการจัดหาสินคาหรือบริการตาง ๆ จากผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ (Mobile Operator) โดยการซ้ือเงินคาบริการ

ล วงหนา (Air Time) จาก AIS TRUE DTAC My by CAT และ Penguin เพ ื ่อนำมาให ผ ู  ใช บร ิการต ู  เต ิมเง ินสามารถเติมเงิน

โทรศัพทเคลื่อนที่ผานตูเติมเงินได สวนใหญแลวในแตละวันบริษัทฯ จะประมาณมูลคายอดเติมเงินโทรศัพทเคลื่อนที่ของแตละระบบ 

โดยพิจารณาจากรายงานยอดการเตมิเงินในแตละวัน ประกอบกับยอดเงินคงเหลือท่ีบริษัทฯ มีกับผูใหบริการระบบนั้น แลวจึงโอนเงิน

เขาไปยังบัญชีธนาคารหรอืบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกสตามที่ตกลงกันไว โดยทุกครั้งที่มีการโอนจะมีการตรวจสอบกับฝงผูใหบริการเสมอ 

เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ จะสามารถเปนผูแทนการใหบริการเติมเงินโทรศัพทเคลื่อนที่ บริการชำระคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ

รายเดือน และบริการเสริมอื่น ๆ ของผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ ในแตละวันได  

 สำหรับการจัดหาบรกิารอื่น ๆ เชน การรับชำระบิลคาน้ำ-คาไฟ บิลบัตรเครดิต การเติมเงิน e-Money บริษัทฯ มีการจัดหา

บริการตาง ๆ เพื่อสอดคลองตอความตองการของลูกคา และสำหรับบริการฝากเงินเขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร น้ัน บริษัทฯ ไดทำสัญญากำหนดเง่ือนไขการเปนตัวแทนใหบริการ

ฝากเงนิไปยังบัญชีธนาคารดังกลาว  

 นอกจากนี้บริษัทฯ มุงเนนท่ีจะพัฒนาบริการรับชำระและเพิ่มบริการรับชำระใหม ๆ บนตูเติมเงินอยูเสมอ เพ่ือสรางความพ่ึง

พอใจแกลูกคาที่มาใชบริการ โดยบริษัทฯ มีฝายพัฒนาธุรกิจ ที่จะคอยติดตอประสานงานกับผูใหบริการรายปจจุบัน รวมถึงการติดตอ

กับผูใหบริการรายใหม ๆ และคอยสำรวจตลาดหรือสอบถามความตองการของลูกคาเพื่อการจัดหาบริการใหม ๆ เขาตูเติมเงิน  
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ธุรกิจจัดจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ (Merchandising)  

 ธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก (TBSP) ทางบริษัทมุงเนนการเปนผูนำในระดับสากลของการสรางสรรคนวัตกรรมสินคา และเพื่อการ

ปองกันการปลอมแปลงที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ดวยเทคโนโลยีสมัยใหม อยางครบวงจรและย่ังยืน และบริษัทไดมกีารปรับ 

กลยุทธโดยขยายฐานลูกคา สิ่งพิมพเดิมที่มีปริมาณการสั่งซื้อนอยลงโดยเสริมสินคาและบริการเพิ่มใหกับลูกคาแบบหลากหลายและ

ครบวงจรที่เรียกวา One Stop Service โดยการเสริมและสรางเสรมิศักยภาพ (Synergy) ในการทำตลาดรวมกับบริษัทในเครือที่มีทั้ง

ธุรกิจเกี่ยวกับ งานพิมพที่บริษัทยังไมมี เชน บัตรพลาสติก ฯ และธุรกิจเกี่ยวกับดิจิตอลแพลตฟอรม เพื่อชวยลูกคาคิดและพัฒนา

บริการดวย เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบยอนกลับของสินคาไดพรอมทั้งฉลากสิ่งพิมพปลอดการปลอมแปลงที่ชวยให

ผูบริโภค สามารถตรวจสอบยอนกลับวาสินคาท่ีซื้อนั้นเปนของแท 

 เกณฑการคดัเลือกและประเมนิคูคาของบริษัท มีดงันี ้  

1. คุณภาพของสินคาและการใหบริการ   

2. คุณสมบัติของสินคาที่ตองตรงตามความตองการ และสามารถใหนำมา ทดลองตรวจสอบกอนได  

3. ความเช่ียวชาญและประสบการณ  

4. สถานภาพทางการเงิน   

5. ความมีช่ือเสียงทางธุรกิจ   

6. ดำเนินธรุกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีหลักกำกับกจิการที่ดี   

7. ความเส่ียงจากการใหบริการลูกคาหลายราย 

 การจัดหาเครื ่องดื่มและอาหารกึ ่งสำเร็จรูปภายในตู ขายสินคาอัตโนมัติของ VDP มีการจัดหาสินคาขายในตูจากคูคา 

(Supplier) ในรูปแบบของการส่ังซื้อสินคาแบรนดทั่วไปจากคูคา และการส่ังผลิตสินคาแบรนดบริษัท (OEM) จากคูคาที่มีโรงงานผลิตที่

ไดมาตรฐานและผานการตรวจสอบคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดแก น้ำดื่มภายใตตราสินคา “เวน

ดิ้งพลัส” นำ้ดื่ม น้ำเกลอืแร และเครื่องดื่มชูกำลัง ภายใตตราสนิคา “6.11 Select” เปนตน โดยในแตละเดอืน VDP จะประมาณยอด

สินคาที่ตองการส่ังซื้อหรือสั่งผลิต และจะส่ังสินคาจาก Supplier ใหเพียงพอตอการนำไปขาย 45-60 วัน โดย VDP จะ สตอกสินคาเขา

คลังแยกตามประเภทสนิคาไว และมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องด่ืม และอาหารอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหมั่นใจเสมอวาสินคาที่จำหนาย

ในตูขายสนิคาอตัโนมัติแบรนดเวนด้ิงพลัส และ 6.11 Select ของ VDP เปนสินคาที่ไดมาตรฐาน 

 ทั้งนี้ VDP มีกระบวนการแจกจายสินคาไปยังตูขายสินคาตาง ๆ ผานการขนสงโดยรูทแมน (Route Man) ซึ่งเปนพนักงาน

ของ VDP ซ่ึงมหีนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสงสินคาไปยงัตูขายสนิคา และการเก็บเงินจากตูกลับมาท่ีคลัง โดยจะรับผิดชอบเปนราย

พื้นที่ไป ซึ่ง VDP จะกำหนดขอบเขตการรับผิดชอบของรูทแมนแตละทีม ตามความเหมาะสมในการเดินทาง การขนสงสินคา และ

ผลประโยชนที่เทาเทียมกันของรูทแมนในแตละทีม 

 โดยในทกุวัน รูทแมนจะทำการเบกิสินคาที่คลังสนิคาของ VDP และนำสินคาที่เบิกออกจากคลงัไปใสตามตูที่ใหบริการตามจุด

ตาง ๆ ทำการเปดตูและเช็คยอดขายจากระบบในตูและบันทึกยอดขายตามระบบ รวมทั้งทำการเก็บเงินที่ไดจากการขายในตูใสถุงผาที่

เตรียมไว เมื่อเดินทางไปยังตูขายสินคาครบทุกตูตามที่วางแผนไวในแตละวันแลว รูทแมนจึงเดินทางกลับมายังออฟฟศเพื่อนำถุงเงนิที่

เก็บไดนำมาสงที่หองนับเงิน  VDP มีการส่ังเคร่ืองด่ืมและอาหารจากคูคาซ่ึงสวนใหญเปนผูผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศซึ่งมีตราสินคา

ที่เปนท่ีรูจักทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ VDP ยังมกีารจำหนายเครื่องด่ืมในตราสินคาของตนเอง โดยทำการวาจางบุคคลภายนอก

เปนผูผลิต  

ธุรกิจระบบโซลูชั่นส (Solutions) 

 สำหรับการจัดทำระบบศูนยอาหารมีรายละเอียดการจัดหา Software และ Hardware เพื่อจัดทำระบบศูนยอาหารดังนี้ 
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1)   SBS วิเคราะหความตองการเก่ียวกับระบบศูนยอาหารของลกูคา และทำการวางแผนประมาณการใชอุปกรณ Hardware 

และโปรแกรม Software ประกอบการจัดทำระบบศูนยอาหารตามที่ลูกคาตองการ 

2)   SBS จะทำการคัดเลือกคูคา (Supplier) อะไหลและชิ้นสวนอุปกรณที่เก่ียวกับระบบศูนยอาหาร ไดแก เครื่องใหบริการ

ซื้อบัตรศูนยอาหาร บริการเติมเงิน และแลกบัตรศูนยอาหารอตัโนมัติ (Self Service Kiosk) ซ่ึงรองรับทั้งเหรียญและธนบัตร 

เครื่อง Smart POS เครื่อง Payment Acceptor เครื่อง Cashier Terminal บัตรศูนยอาหาร โปรแกรม Software ไดแก 

โปรแกรมระบบจัดการศูนยอาหาร โปรแกรมจัดการและบันทึกขอมูลการทำรายการซึ ่งสามารถอยูในรูปแบบ Cloud 

Computing หรือ on-premise server ได โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากขอมูลเกี่ยวกับตัวอุปกรณเชน แหลงที่ซื ้อ ราคา 

โปรโมชั่น วันที่สามารถจัดสงได Credit Term ขอมูลเกี่ยวกับ Supplier เชน ทุนจดทะเบียน ความนาเชื่อถือ และประวัติ

การใหบริการ เปนตน โดยปจจุบัน SBS มีการสั่งซื้อชิ้นสวนอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบศูนยอาหารจากคูคาประมาณ 2-3 

ราย 

3)   Supplier สงสินคามาที ่คลังสินคาของ SBS ตามวันที ่ตกลงกันไวในสัญญาซื ้อขาย โดยถาเปนชิ ้นสวนหรืออะไหล 

เจาหนาที่ของ SBS จะทำการประกอบขึ้นเอง และเมื่อประกอบเสร็จแลวจะถูกเก็บไวในคลังพรอมกับอุปกรณแบบสำเร็จรปูท่ี

ซื้อมา โดยจะแยกตามประเภทของอุปกรณหรือโครงการที่จะนำไปติดต้ัง 

4)   เมื่อถึงวันท่ีติดต้ังระบบศูนยอาหาร เจาหนาที่ของ SBS จะทำการติดต้ังอุปกรณศูนยอาหารของลูกคา เมื่อติดต้ังเสร็จสิ้น

จึงทำการทดสอบระบบกับโปรแกรมที่เตรียมไว เพ่ือใหพรอมใชงานจริง 

 สำหรับการซอมแซมปญหาระบบศูนยอาหาร ในกรณีที่เปนปญหาดาน Software เจาหนาที่ของ SBS จะทำการแกไขปญหา

เบื้องตนผานการพูดคุยทางโทรศัพท (On-call Service) ตอจากนั้นเจาหนาที่จะทำการ Remote (การควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร

ระยะไกล) จากระบบคอมพิวเตอรของ SBS เขาไปแกปญหาใหคอมพิวเตอรของลูกคา สำหรับกรณีที่เปนปญหาดาน Hardware ทาง

เจาหนาท่ีของ SBS จะทำการแกไขปญหาผานทางโทรศัพทกอน โดยทั้ง 2 กรณีขางตน หากไมสามารถแกปญหาหรือซอมแซมได 

สำหรับพ้ืนที่ กทม. และปริมณฑล SBS จะจัดสงเจาหนาที่ไปยังพ้ืนที่เพ่ือดำเนนิการตอไป สวนพื้นท่ีจังหวัดอื่น ๆ SBS จะวาจางตัวแทน

ซอมบำรุงภายนอกใหดำเนินการแทนโดยจะจัดสงอุปกรณและเครื่องมือให  

 ธุรกิจใหบรกิารจุดรับ-สงพัสดุสำหรับการขนสง ทางบริษัทฯ ใหความสำคัญอยางยิ่งในเรื่องของบุคลากร โดยมีความมุงมั่นที่

จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูความสามารถเพ่ือเติบโตไปพรอมกับบริษัท รวมถึงการมอบโอกาสและความกาวหนาใหกับ

ทุกระดับ โดยบริษัทฯ มองหาโอกาสในการลงทุน และขยายฐานลูกคาจากการรวมมือกับพันธมิตรตาง ๆ ในรอบปที่ผานมา ทำให

เกิดผลประกอบการที่มีกำไรมากขึ้น อนึ่งทางบริษัทฯ ไมมีนโยบายการผูกขาดการทำธุรกิจกับคูคารายใดรายหนึ่ง และทำการคัดเลือก

และกำหนดโดยพิจารณาจาก สัญญาและเง่ือนไขที่ไดรับมาจากคูคา และมีการวางแผนการใหบริการแบบครบวงจรสำหรับการจำหนาย

สินคาและใหบรกิารที่อยูใน Ecosystem ของบริษัทฯ ซึ่งเปนไปตามวิสัยทัศนของบริษัท “เราขายสินคาและบริการที่สะดวกสบายกบั

ทุกชุมชน”   

 สำหรับธุรกิจใหบริการจุดรับ-สงพัสดุสำหรับการขนสงมรีายละเอยีดดังนี้ 

1)   ShipSmile ไดมีการสรรหาคูคา โดยพัฒนาในเรื่องของระบบโปรแกรมหนารานแบบออนไลน และเชื่อมตอขอมูลแบบ 

API ที่เปนการเชื ่อมตอขอมูลที่รวดเร็วและแมนยำ เพื่อสื่อสารทางตรงระหวางหนาราน และบริการขนสงชั้นนำที ่เปน

พันธมิตรกบับริษัทฯ  

2)   ตัวระบบของ ShipSmile สามารถสั่งงานออกคำสั่งสงพัสดุ ออกเลขพัสดุ เรียกพนักงานรับพัสดุที่หนาราน รวมไปถึง 

ระบบจัดการพัสดุ แสดงสถานะและบัญชีรายวัน รายเดือน รวมเบ็ดเสร็จทุกการจัดการ ซึ่งมีความเสถียร และสอดคลองกับ

การเติบโตท่ีสูงข้ึนของธรุกิจคาขายออนไลนภายในประเทศ  
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3)   มีระบบดูแลหลังการขาย โดยทางบริษัทมีเจาหนาที่ เพื่อรองรับปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจแฟรนไชส ไมวาจะเปน

ปญหาจากการระบบโปรแกรม ขนสง ติดตามพัสดุ รวมไปถึงการประชาสัมพันธระหวางบริษัท และสาขาแฟรนไชส อีกทั้งยัง

มีการวางแผนในเร่ืองของจำนวนเจาหนาที่เพื่อใหดูแลจำนวนสาขาที่เกดิข้ึนอยางเพียงพอ 

4)   นอกจากนี้บริษัทฯ ไดพัฒนาแผนความมั่นคงและยั่งยืนของสาขาแฟรนไชส โดยมีการเจรจากับพันธมิตร ในเรื่องของ 

สวนแบงรายไดตอยอดสงพัสดุ เพื่อเพิ่มจำนวนการสงพัสดุ ลดตนทุนจากการจัดสง และเพื่อใหบริษัทฯ และคูคาเติบโตไป

ดวยกันอยางย่ังยืน 

ธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Services) 

 สำหรับธุรกิจสินเชื่อ โดยแหลงที่มาของเงินทุนของกลุมบริษัทฯ มาจากกำไรทีส่ะสมมาของบรษิัทฯ และนำมาลงทุนในธรุกิจ

สินเชื่อ และประกอบกับเงินกูยืมจากสถาบันการเงินทั้งระยะส้ันและยาว อยางไรก็ตามทางบริษัทฯ ยังมีแหลงเงินกูอ่ืน เชน ต๋ัวแลกเงิน 

และหุนกูตาง ๆ เพื่อนำเสนอขายใหแกนักลงทุนรายยอยและใหญ รวมไปถึงสถาบันทางการเงิน เพื่อนำมาเสริมสรางเปนเงินทุน

หมุนเวยีนในธุรกิจ ลักษณะของลูกคาและกลุมเปาหมาย ทางบริษัทฯ ไดวางเปาหมายในระยะเร่ิมตนคือการปลอยกูใหกับบุคคลที่อยูใน 

Ecosystem ของบริษัทฯ เนื่องจากสามารถดูประวัติการชำระสินคาและบริการตลอดจนธุรกรรมตาง ๆ ไดอยางละเอียด ซึ่งสามารถใช

วิเคราะหศักยภาพตลอดจนความนาเชื่อถอืของผูใชงานไดอยางครบวงจร 

สำหรับธุรกิจนายหนาประกันภัย โดยการคัดเลือกและสรรหาคูคาบริษัทฯ มีแนวทางในการคัดเลือกและสรรหาคูคาซึ่ง ไดแก บริษัท

ประกันภัย โดยสามารถสรุปนโยบายการคัดเลือกและสรรหาคูคาไดดังนี้ (1) บริษัท ประกันภัยนั้น ๆ จะตองมีความมั่นคงทางการเงิน

และปฏิบัติตามกฎหมายหลักเกณฑวิธีการที่เกี่ยวของและประกาศภายใตการกำกับดูแลของ ค.ป.ภ. (2) บริษัท ประกันภัยนั้น ๆ 

สามารถจัดผลิตภณัฑเพ่ือตอบสนองความตองการของลกูคาของกลุมบริษัทได (3) บริษัท ประกันภัยนั้น ๆ จะตองมคีวามเชี่ยวชาญและ

มีประสบการณในการรับประกันภัยการบริหารและ จัดการความเสี่ยง (4) บริษัท ประกันภัยนั้น ๆ จะตองมีการบริหารจดัการเรื่องการ

ใหบริการหลังการขาย และการเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเปนอยางดี มีความซื่อสัตย ยุติธรรม มีความรับผิดชอบตอลูกคาใหเปนไป

ตามเง่ือนไขที่ระบุไวในกรมธรรม 

8. โครงสรางรายไดของบริษัทฯ ตามรายธุรกิจ 

หนวย: ลานบาท 
ธุรกจิบรกิารระบบ

ชำระเงนิ 

ธุรกจิจดัจำหนาย

สินคาและผลิตภัณฑ 
ธุรกจิระบบโซลูชัน่ 

ธุรกจิบรกิารทาง

การเงิน 
รวม สัดสวนรายได 

ป 

2564 

รายไดจากการ

ใหบริการ 

563.63 

 
50.56 577.37 - 

1,191.56 

 
56.02 

รายไดจากการขาย 
0.88 

 

633.61 

 
30.95 - 665.44 31.29 

รายไดจากการ

ใหบริการตามสัญญา

และดอกเบีย้ผอนชำระ 

267.94 - 

1.90 

 

 

 

- 269.84 12.69 

รายไดรวม 832.45 684.17 610.21 - 2,126.84 100.00 

ป 

2563 

รายไดจากการ

ใหบริการ 

604.66 

 
42.78 - - 647.43 

44.32 
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 รายไดจากการขาย 0.60 517.35 60.28 - 578.23 39.58 

รายไดจากการ

ใหบริการตามสัญญา

และดอกเบีย้ผอนชำระ 

235.16 - - - 235.16 16.10 

รายไดรวม 840.42 560.12 60.28 - 1,460.82 100.00 

ป 

2562 

รายไดจากการ

ใหบริการ 
660.62 12.58 25.54 - 698.73 56.59 

รายไดจากการขาย - 352.37 6.83 - 359.20 29.09 

รายไดจากการ

ใหบริการตามสัญญา

และดอกเบีย้ผอนชำระ 

176.69 - - - 176.69 14.31 

รายไดรวม 837.31 364.94 32.37 - 1,234.61 100.00 

หมายเหตุ 

(1) ธุรกิจบริการทางการเงินยงัไมไดเปดใหบริการในป 2564 
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9. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทำการวิเคราะหผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเปนงบการเงิน

รวมป 2562 – 2564 และไตรมาส 2 ของป 2565 ที่ผานการตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 

จำกดั สรุปรายการสำคัญในงบการเงินรวม  

1. งบกำไรขาดทุนรวม 

งบกำไรขาดทุนรวม 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ไตรมาส 2 ป 2565 

ลานบาท รอยละ ลานบาท ลานบาท ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการใหบริการ 698.72 54.61 689.48 45.58 1,191.56 50.94 815.69 49.07 

รายไดจากการขาย 359.20 28.08 536.18 35.44 665.44 28.45 529.95 31.88 

รายไดจากการใหบริการตามสญัญา 65.25 5.10 169.97 11.24 238.80 10.21 136.58 8.22 

รายไดดอกเบ้ียจากการขายผอนชำระ 111.44 8.71 65.19 4.31 31.04 1.33 8.79 0.53 

รายไดอื่น 44.76 3.50 51.90 3.43 212.27 9.07 171.18 10.30 

รวมรายได 1,279.37 100.00 1,512.72 100.00 2,339.11 100.00 1,662.20 100.00 

ตนทุนการใหบริการ 468.95 36.65 435.79 28.81 852.62 36.45 635.50 38.23 

ตนทุนขาย 215.24 16.82 322.31 21.31 436.51 18.66 373.06 22.44 

ตนทุนจากการใหบริการตามสญัญา 37.23 2.91 77.67 5.13 87.74 3.75 42.24 2.54 

ตนทุนในการจัดจำหนาย 196.82 15.38 293.56 19.41 287.12 12.27 163.13 9.81 

คาใชจายในการบริหาร 241.00 18.84 216.20 14.29 271.06 11.59 241.24 14.51 

รวมคาใชจาย 1,159.24 90.61 1,345.53 88.95 1,935.05 82.73 1,455.16 87.54 

กำไรจากกิจกรรมดำเนนิงาน 120.14 9.39 167.19 11.05 404.06 17.27 207.04 12.46 

ตนทุนทางการเงิน (9.64) -0.75 (25.83) -1.71 (37.08) -1.59 (36.99) -2.23 

กำไร (ขาดทุน) จากการยกเลิกสัญญา (74.82) -5.85 (53.33) -3.53 (58.45) -2.50 13.70 0.82 

กลับรายการผลขาดทุนดานเครดิต ที่

คาดวาจะเกิดขึ้นของลูกหนี ้
39.57 3.09 32.07 2.12 4.28 0.18 3.17 0.19 

ผลกำไรจากการวัดมลูคาเงินลงทุนใน

ตราสารทุน 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 420.27 25.28 

สวนแบงกำไร (ขาดทนุ) ของการรวม

คาและบริษัทรวมที่ใชวิธสีวนไดเสีย 
- 0.00 - 0.00 0.55 0.02 (3.62) -0.22 

กำไรกอนภาษีเงินได 75.24 5.88 120.10 7.94 313.36 13.40 603.56 36.31 

คาใชจายภาษีเงินได (17.44) -1.36 (22.48) -1.49 (55.83) -2.39 (116.46) -7.01 

กำไรสำหรับป 57.81 4.52 97.62 6.45 257.53 11.01 487.10 29.30 

ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ ในป 2562 – 2564 และไตรมาสที่ 2 ป 2565 
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2. งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 30 ม.ิย. 2565 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 127.46 5.64 93.44 3.37 236.04 3.85 320.76 2.85 

ลูกหน้ีการคา 69.39 3.07 58.97 2.13 157.06 2.56 378.01 3.36 

ลูกหน้ีผอนชำระที่ครบกำหนดชำระ

ภายในหน่ึงป 
167.39 7.40 118.60 4.28 87.64 1.43 67.10 0.60 

ลูกหน้ีอื่น 47.59 2.10 44.88 1.62 1,126.71 18.36 384.44 3.42 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน - - - - 18.50 0.30 57.29 0.51 

สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวท่ีถึงกำหนด

ชำระภายในหนึ่งป 
- - - - - - - - 

สินคาคงเหลือ 86.89 3.84 108.36 3.91 192.68 3.14 227.29 2.02 

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนที่เปน

หลักประกัน 
- 0.00 220.00 7.94 4.00 0.07 4.00 0.04 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 39.10 1.73 49.11 1.77 58.95 0.96 59.34 0.53 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่จัดประเภทเปน

สินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย 
- - - - - - - - 

รวมสนิทรัพยหมุนเวยีน 537.84 23.79 693.36 25.01 1,881.58 30.66 1,498.23 13.32 

ลูกหน้ีผอนชำระ 292.37 12.93 133.98 4.83 37.11 0.60 21.53 0.19 

เงินลงทนุในตราสารทนุ       2,862.26 25.45 

เงินลงทนุในบริษทัยอย - - - - - - - - 

เงินลงทนุในบริษทัรวม       50.00 0.44 

เงินลงทนุในการรวมคา - - - - 5.95 0.10 1,132.95 10.08 

เงินใหกูยืมระยะยาว - - - - - - 0.00 0.00 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 1,012.61 44.78 1,133.07 40.87 1,405.91 22.91 1,498.60 13.33 

สินทรัพยเพื่อการใหบริการ 148.73 6.58 207.20 7.47 181.56 2.96 162.23 1.44 

สินทรัพยตนทุนของสัญญา 46.86 2.07 75.88 2.74 81.22 1.32 86.20 0.77 

สินทรัพยสิทธิการใช - - 237.40 8.56 311.98 5.08 327.61 2.91 

คาความนิยม - - - - 1,228.51 20.02 1,430.74 12.72 

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 111.48 4.93 163.08 5.88 335.13 5.46 456.54 4.06 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 68.11 3.01 78.01 2.81 97.59 1.59 50.68 0.45 

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนที่เปน

หลักประกัน 
2.00 0.09 11.31 0.41 157.32 2.56 170.84 1.52 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 41.08 1.82 39.19 1.41 412.67 6.72 1,496.32 13.31 

รวมสนิทรัพยไมหมุนเวยีน 1,723.23 76.21 2,079.10 74.99 4,254.95 69.34 9,746.48 86.68 

รวมสนิทรัพย 2,261.07 100.00 2,772.46 100.00 6,136.53 100.00 11,244.71 100.00 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน

จากสถาบันการเงิน 
92.21 4.08 241.67 8.72 223.34 3.64 361.24 3.21 

เจาหนี้การคา 185.32 8.20 181.62 6.55 277.40 4.52 329.63 2.93 

เจาหนี้อื่น 276.23 12.22 108.90 3.93 1,240.74 20.22 253.39 2.25 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 63.66 2.82 46.17 1.67 13.82 0.23 - - 
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งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 30 ม.ิย. 2565 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกำหนด

ชำระภายในหนึ่งป 
58.51 2.59 127.01 4.58 178.43 2.91 166.71 1.48 

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกำหนด

ชำระภายในหนึ่งป 
25.07 1.11 111.73 4.03 133.49 2.18 152.36 1.35 

เงินกูยืมระยะส้ัน - - - - - - 1.00 0.01 

ภาษีเงินไดนติิบุคคลคางจาย 1.78 0.08 17.76 0.64 7.46 0.12 43.62 0.39 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 8.64 0.38 7.79 0.28 12.62 0.21 14.61 0.13 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 711.41 31.46 842.65 30.39 2,087.29 34.01 1,322.57 11.76 

เงินกูยืมระยะยาว 23.95 1.06 127.13 4.59 385.76 6.29 395.20 3.51 

หนี้สินตามสญัญาเชา 58.70 2.60 255.32 9.21 218.94 3.57 160.20 1.42 

หุนกู - - - - - - 1,973.78 17.55 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี - - - - 22.86 - 43.48 0.39 

ประมาณการหน้ีสินสำหรับผลประโยชน

พนักงาน 
4.08 0.18 6.52 0.24 27.93 0.46 17.82 0.16 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 9.15 0.40 6.73 0.24 5.85 0.10 7.04 0.06 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 95.88 4.24 395.71 14.27 661.34 10.78 2,597.51 23.10 

รวมหน้ีสิน 807.29 35.70 1,238.36 44.67 2,748.62 44.79 3,920.07 34.86 

ทุนเรือนหุน         

ทุนจดทะเบียน 1,050.00 46.44 1,050.00 37.87 1,365.41 22.25 2,078.06 18.48 

ทุนที่ออกและชำระแลว 887.98 39.27 1,005.00 36.25 1,201.38 19.58 1,431.16 12.73 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 187.23 8.28 348.60 12.57 1,497.03 24.40 4,682.60 41.64 

สวนตางจากการรวมธุรกิจภายใตการ

ควบคุมเดียวกัน 
(42.01) -1.86 (42.01) -1.52 (42.01) -0.68 (42.01) -0.37 

สวนตางจากการเปล่ียนแปลงสัดสวนการ

ถือหุนในบริษทัยอย 
- - - - - - (146.22) -1.30 

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน 7.15 0.32 18.01 0.65 12.07 0.20 9.75 0.09 

กำไรสะสม         

จัดสรรแลว         

ทุนสำรองตามกฎหมาย 8.22 0.36 13.80 0.50 18.00 0.29 18.00 0.16 

ยังไมไดจัดสรร 370.23 16.37 139.47 5.03 250.84 4.09 548.22 4.88 

รวมสวนของบริษทัใหญ 1,418.80 62.75 1,482.86 53.49 2,937.31 47.87 6,501.50 57.82 

สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม 34.98 1.55 51.24 1.85 450.60 7.34 823.14 7.32 

รวมสวนของผูถือหุน 1,453.78 64.30 1,534.10 55.33 3,387.91 55.21 7,324.64 65.14 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 2,261.07 100.00 2,772.46 100.00 6,136.53 100.00 11,244.71 100.00 

ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ ในป 2562 – 2564  และไตรมาสที่ 2 ป 2565
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อัตราสวนสำคัญทางการเงิน 

ตารางอัตราสวนทางการเงินของบริษัทฯ ป 2562 – 2564 และไตรมาส 2 ของป 2565 

 อัตราสวนสำคัญทางการเงิน หนวย ป 2562 ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 2 ป 

2565 

อตัราสวนสภาพคลอง      

อตัราสวนสภาพคลอง  เทา 0.76 0.82 0.90 1.13 

อตัราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว  เทา 0.63 0.69 0.81 0.96 

ระยะเวลาการเกบ็หนี้  วัน 22.55 15.42 27.35 102.53 

ระยะเวลาการเกบ็สนิคาคงเหลือ  วัน 43.96 47.32 51.08 82.26 

ระยะเวลาการชำระหนี้  วัน 93.76 79.32 73.54 119.29 

วงจรเงินสด  วัน -27.25 -16.57 4.89 65.50 

อตัราสวนความสามารถในการทำกำไร          

อตัรากำไรขั้นตน  รอยละ 46.52 49.88 44.89 39.32 

อตัรากำไรจากการดำเนินงาน  รอยละ 9.39 11.05 17.27 12.46 

อตัรากำไรสุทธ ิ รอยละ 4.52 6.45 11.01 29.30 

อตัราผลตอบแทนผูถือหุน  รอยละ 3.98 6.36 7.60 4.33 

อตัราสวนภาระหน้ีสิน          

อตัราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  เทา 0.18 0.56 0.34 0.54 

อตัราสวนความสามารถในการชำระ

ดอกเบ้ีย  
เทา 12.46 6.47 10.90 5.60 

ที่มา: คำนวณจากงบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 – 2564 และไตรมาสที่ 2 ป 2565 
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คำอธิบายผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน 

ผลการดำเนินงาน  

รายไดรวม 

ในป 2563 กลุมบริษัทฯ มีรายไดรวมเทากับ 1,512.72 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2562 ซึ่งเทากับ 1,279.37 ลานบาท เปน

จำนวน 233.34 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 18.24 สาเหตุหลักมาจากการโดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได

จากการขายสินคา ผานตูจำหนายสินคาอัตโนมติั โดยตูจำหนายสินคาอัตโนมัติของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนเทากับ 

3,951 ตู ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนเทากับ 5,876 ตูถึงแมวาบริษัทฯ จะไดรับผลกระทบจากวิกฤติ การแพร

ระบาด COVID-19 ที่สงผลใหยอดจำหนายผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่มชะลอตัว แตบริษัทฯ ไดนำสินคาที่มีความ เหมาะสมกับ

สถานการณปจจุบันเขามาจำหนายผานตูจำหนายสินคาอัตโนมัติแทน เชน หนากากอนามัย ที่ซึ่งมีราคาตอชิ้นสูงกวาเครื่องด่ืม 

ประกอบกับเมื่อสถานการณการระบาดไดผอนคลายลง 

ในป 2564 กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากการขายเทากับ 2,339.11 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหนาเปนจำนวน  826.39 ลาน

บาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 54.63 สาเหตุหลักมาจากเปนผลมาจากการที่บริษัทสามารถรักษาฐานรายไดจากการ

ใหบริการผานตู เติมเงินตลอดจนธุรกรรมตาง ๆ ไวไดอยางดีแมวาจะถูกกระทบจากวิกฤติการณ COVID-19 ดวยลูกคามีความ

สะดวกสบายที่สามารถทำรายการผานตูเตมิเงินของบริษัท ซึ่งเขาถึงผูบริโภคในพื้นทีต่าง ๆ รวมไปถึงรายไดจากการขายบริการระบบ

ฟูดคอรทของศูนยอาหารยังคงเติบโตไดดี โดยมีผูเชาในระบบศูนยอาหารเพิ่มขึ้น 12 ราย เปน 3,194 ราย จากชวงเดียวกันในปกอน

หนา และยังมีรายไดจากการพัฒนาระบบใหกับลูกคาอีกดวย ทั้งนี้บริษัทฯ มีการรับรูรายไดจากเขาลงทุนซ้ือหุนสามัญของบรษิัท Tech 

Plus ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตบัตรพลาสติกและบริการบันทึกขอมูลสวนบุคคล เปนจำนวนรอยละ 73.54 ของทั้งหมด ใน

สวนรายไดจากการขายสินคาจากตูขายสินคาอัตโนมัติยังคงปรับตัวไดดี โดยมีการขยายปริมาณการติดตั้งตูขายสินคาอัตโนมัติและตู

น้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากการไดรับความนิยมและสะดวกสบายในการเขาถึง ทั้งในสวนของชุมชน รานคา โรงงาน และออฟฟศ ในสวนของ

ธุรกิจ Drop-off แบรนด ”ชิปปสไมล” มีรายไดเติบโตตอเนื่องจากความสามารถในการขยายสาขาไดอยางกาวกระโดดเปน 4,640  

สาขา โดยเพิ่มข้ึน 3,890 สาขา จากปกอนหนาที่มีเพยีง 750 สาขา และหากรวมพลัส เอกซเพลสจะมีสาขาทั้งหมด 5,984 สาขา  

ในไตรมาส 2 ป 2565 กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากการขายเทากับ 1,662.20 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 892.81 ลานบาทจากชวง

เดียวกันของปกอนหนา คิดเปนรอยละ 116.04 โดยมีรายละเอียดของสัดสวนรายไดดังตอไปนี ้

1.รายไดจากการใหบรกิารในไตรมาส 2 ป 2565 อยูที่ 815.69 ลานบาท เพิ่มขึ้น 439.91 ลานบาทจากชวงเดียวกันของปกอนหนา คิด

เปนรอยละ 117.06  

2. บริษัทมีรายไดจากการขายในชวงไตรมาส 2 ป 2565 เทากับ 529.95 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 285.39 ลานบาทจากชวงเดียวกันของป

กอนหนา คิดเปนรอยละ 116.70  

3. มีรายไดจากการใหบริการตามสัญญาในชวงไตรมาส 2 ป 2565 เทากับ 136.58 เพิ่มขึ้น 24.01 ลานบาทจากชวงเดียวกันของปกอน

หนา หรือคดิเปนรอยละ 21.33 
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อัตรากำไรข้ันตน 

แผนภูมริายได กำไรขั้นตน และอัตรากำไรขั้นตนของบริษทัฯ ป 2562 – 2564 และไตรมาส 2 ของป 2565 

 

ในป  2563 กล ุ มบร ิษ ัทฯ ม ีกำไรข ั ้นต น เท าก ับ 625.05 ล านบาท เพ ิ ่มข ึ ้นจากป  2562 ซ ึ ่ งเท าก ับ 513.19 

ลานบาท เปนจำนวน 111.86 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 21.70 โดยมีสาเหตุหลักจากเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นตนจาก

รายไดจากการขาย ซึ่งสวนใหญเปนรายไดจากการขาย สินคาผานตูจำหนายสินคาอัตโนมัติที่มีอัตราการทำกำไรขั้นตนสูง โดยในสวน

ของอัตรากำไรขั้นตนสำหรับงวด 12 เดือน ป 2563 อยูที่รอยละ 42.79 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนที่อยูที่รอยละ 41.57 

ในป 2564 กลุมบริษัทฯ มีกำไรขั้นตน เทากับ 749.97 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหนาเปนจำนวน 124.92 ลานบาท หรือ

คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 19.99 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรูคาใชจายของบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด เซอรวิส จำกัด (ชิปปสไมล) 

ซึ่งเปนบริษัทใหบริการจุดรับสงสินคา และบริษัท Tech Plus ซึ่งเปนผูผลิตบัตรพลาสติก โดยทั้งสองบริษัทมีอัตรากำไรขั้นตนที่นอย

กวาธุรกิจเดิมของบริษัทฯ 

ในไตรมาส 2 ป 2565 กลุมบริษัทฯ มกีำไรข้ันตน เทากับ 440.22 ลานบาท เพิ่มขึ้น 89.94 ลานบาท จากชวงเดียวกันของป

กอน อตัรากำไรข้ันตนของบรษิัทฯ เทากับรอยละ 39.32 ลดลง จากรอยละ 45.53 ในชวงเดียวกันของปกอน  
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อัตรากำไรสุทธ ิ

แผนภูมกิำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ ป 2562 – 2564 และไตรมาส 2 ของป 2565 

 

กำไรสุทธิในระหวางป 2562 – 2564 มีคาเทากับ 57.81 ลานบาท 97.62 ลานบาท และ 257.53 ลานบาท คิดเปนอัตรา

กำไรสุทธิเทากับรอยละ 4.52 รอยละ 6.45 และรอยละ 11.01 ตามลำดับ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 7.33 ของรายไดจากการขาย 

ซึ่งคดิเปนอัตราการเตบิโตประจำปของกำไรสุทธิ (CAGR) ระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอยละ 3.70 

ในป 2563 กลุมบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเทากับ 97.62 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2562 เปนจำนวน 39.82 ลานบาท หรือคิดเปน

อัตราการเติบโตรอยละ 68.88 สอดคลองกับกำไรขั้นตนที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการบริหารจัดการตนทุนในสวนคาใชจายในการ

บริหาร ทำใหสามารถสรางผลประกอบการไดดี 

ในป 2564 กลุมบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเทากับ 257.53 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหนาเปนจำนวน 159.90 ลานบาท หรือคิด

เปนอัตราการเติบโตรอยละ 163.80 สอดคลองกับการรับรูสวนแบงรายได และกำไรจากบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด เซอรวิส จำกัด และ 

บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด  (มหาชน) นับไดวาบริษัทไดดำเนินธุรกิจตามแนวกลยุทธที่วางไวและสามารถสรางผลการกำไรที่แข็งแกรงได

เปนอยางดี 

ในไตรมาส 2 ป 2565 กลุมบริษทัฯ มีกำไรสทุธิเทากับ 487.10 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนหนาเปนจำนวน 

407.95 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 515.37 สอดคลองกับการรับรูสวนแบงรายได และกำไรเนื่องจากการเพิ่มข้ึนของ

รายไดธุรกจิจำหนายสินคาและบริการ และการเพิ่มข้ึนของกำไรจากธุรกิจใหบริการธรุกรรมทางดานการเงิน 
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ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 

ณ ส้ินป 2563 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 2,772.46 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก ณ สิ้นป 2562 ซึ่งเทากับ 2,261.07 ลาน

บาท เปนจำนวน 511.39 ลานบาท หรือคิดเปนอตัราการเติบโตรอยละ 22.62 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายการตดิตั้งตูจำหนาย

สินคาอัตโนมัติที่เปนทรัพยสินหลกัในการใหบริการของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน การบันทึกรายการตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินเรื่องสญัญาเชา (TFRS 16) ทำใหมีการบันทึกรายการสิทธิการเชาจากสญัญาเชาตาง ๆ ซ่ึงกระทบตอท้ังสินทรัพยและหนีส้ินที่

ปรับเพิ่มสงูขึ้น นอกจากนี้จากการที่บรษิัทฯ ไดมีการระดมทุนผานการเสนอขายหุนสามญัตอประชาชนท่ัวไปเปนครั้งแรก (IPO) ซ่ึงทำ

ใหบริษัทฯ ไดเงินมาจำนวนกวา 292.54 ลานบาท  

ณ ส้ินป 2564 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 6,136.53 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินป 2563 เปนจำนวน  3,364.07 

ลานบาท หรือคดิเปนอัตราการเติบโตรอยละ 121.34 โดยสาเหตุหลักมาจากขยายตัวของธุรกิจในการเขาลงทุนซื้อกจิการบริษัท Tech 

Plus และการขยายสัดสวนการถือหุนในบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด เซอรวิส จำกัด  (ชิปปสไมล)  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กลุมบริษัทฯ มสีินทรัพยรวมเพิ่มข้ึน 5,108.18 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 83.24 จาก ณ สิ้น

ป 2564 โดยมีสาเหตหุลักมาจากรายการเงินลงทนุในตราสารทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 2,862.26 ลานบาท โดยมาจากการเขาลงทุนในบริษัท 

เธียรสุรัตน จำกัด (มหาชน) บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกดั (มหาชน) บริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) 

บริษัท บัซซ่ีบีส จำกัด บริษัท คีน โปรไฟล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อ๊ีตแล็บ จำกัด และรายการเงินลงทุนในการรวมคาเพ่ิมข้ึน

จำนวน 1,127.00 ลานบาท โดยมาจากการท่ีบริษัทไดซ้ือสวนไดเสียในบริษทั แพลท ฟนเซิรฟ จำกัด จากผูถือหุนเดิมในสดัสวนรอยละ 

50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแลว  

หนี้สิน 

ณ สิ้นป 2563 กลุมบริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 1,238.36 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2562 ซึ่งเทากับ  807.29 ลาน

บาท เปนจำนวน  431.07 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 53.40 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยิมจาก

สถาบันการเงินระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรองรับการดำเนนิงานของบริษทัฯ และบริษัทยอย และรวมถึงผลกระทบจากการบันทึกบัญชี

ตามมาตราฐาน TFRS 16 เชนเดียวกันกับการปรับเพิ่มข้ึนของสินทรัพยรวม  

ณ ส้ินป 2564 กลุมบริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 2,748.62 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก ณ ส้ินป 2563 เปนจำนวน  1,510.26 ลาน

บาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 121.96 สาเหตุหลักมาจากหนี้สินในการเขาไปลงทุนในบริษัท Tech Plus  และการกูยืมเงิน

จากสถาบันการเงินเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 

ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2565 กลุมบริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 3,920.07 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,171.45 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 42.62 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยที่สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายการหุนกู จากเดิมที่เทากับ 0 บาท ซ่ึงเกิดจาก

การออกหุนกูเปนจำนวน 2 ครั้ง 
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สวนของผูถือหุน  

ณ สิ ้นป 2563 กลุ มบริษัทฯ มีสวนของผู ถือหุ นรวมทั้งสิ ้น 1,534.10 ลานบาท เพิ ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2562 ซึ่งเทากับ 

1,453.78 ลานบาท เปนจำนวน 80.32 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 5.52 ตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 

ประกอบกับสวนของทุนที่ปรับเพิ่มขึ้นจากการระดมทุนผาน IPO จำนวนกวา 278.38 ลานบาท อยางไรก็ดีในชวงป 2563 ที่ผานมา

บริษัทฯ มีการจายเงินปนผลระหวางกาลกอนที่จะเขาตลาดจำนวนเทากบั 322.34 ลานบาท ในชวงเดือนกรกฎาคมและกันยายน 2563 

ณ สิ้นป 2564 กลุมบริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 3,387.91 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2563 เปนจำนวน 

1,853.81 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 120.84 ตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับสวนของทุนที่ปรับ

เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทนุใหกับ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) การใชสิทธิ์ซื้อหุนสามัญจากใบสำคญัแสดงสิทธิซ์ื้อหุนของ

พนักงาน และสวนทุนนอกเหนือการควบคุมของ บริษัท Tech Plus  และ บรษิัท เอ.ที.พี.เฟรนด เซอรวิส จำกัด  (ชิปปสไมล)ภาพรวม

อุตสาหกรรมและแนวโนมของธุรกิจ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กลุมบริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวมทั้งส้ิน 7,324.64 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 3,936.73 ลานบาท หรือ

คิดเปนรอยละ 116.20 จาก วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากการเพ่ิมขึ้นของทุนจดทะเบียนชําระแลว และสวนเกินมูลคาหุนสามัญ โดยมี

สาเหตุหลักจากการเพิ่มทุนหุนสามัญของบริษัทฯ ใหกับ บริษัท แคช แมชชีน แคปปตอล จำกัด ดวยสวนเกินมูลคาหุนสามัญ 700.0 

ลานบาท เพื่อซ้ือหุนสามัญของบริษทั แพลท ฟนเซิรฟ จำกัด และการเพิ่มทนุหุนสามัญของบรษิัทฯ ใหแกบุคคลในวงจำกัด เพื่อซื้อหุน

สามัญของบริษัท ดับเบ้ิลเซเวน จำกดั บริษัท เธียรสรุัตน จำกัด (มหาชน) บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

บริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท อินโฟแกรมเมอร จำกัด บริษัท เอสเควี ยูนิตี้ ซัพพลาย จำกัด และบริษัท สบาย 

อลอิันซ จำกัด ดวยสวนเกินมูลคาหุนสามัญรวมมูลคากวา 2,313.55 ลานบาท 
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10. ภาพรวมอุตสาหกรรมและแนวโนมของธุรกิจ 

ธุรกิจบริการระบบชำระเงิน (Payment) 

 ตลาดตูเติมเงินเปนตลาดที่มีการแขงขันที่คอนขางสงู โดยจากการประมาณการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คาด

วามีจำนวนตูเติมเงินในตลาดทั้งหมดจำนวนประมาณ 250,000 ตู โดยเปนของผูใหบริการ 2 รายใหญ ไดแก บุญเติม (Boonterm) 

ของบริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน) ประมาณ 130,000  ตู ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 52.00 ของจำนวนตูเติมเงิน

ทั้งหมดในตลาด และเติมสบายพลัส ของบริษัทฯ ประมาณ 55,000 ตู ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 22.00 ของจำนวนตูเติมเงินทั้งหมด

ในตลาด นอกจากนี้ยังมีผูใหบริการรายอ่ืน ๆ ไดแก ซิงเกอร (Singer) และกระปุกทอปอัพ (Kapook Topup) เปนตน  

 โดยในวันที่ 8 พฤษจิกายน 2564 ที่ผานมาบริษัทฯ จับมือ FSMART กอตั้งบริษัทรวมทุนใหม เปาหมายสำคัญจากความ

รวมมือครั้งนี้คือการใชประโยชนจากขอดีของทั้งสองบริษัทในการโปรโมตผลิตภัณฑและบริการอื่น ๆ เชน ธุรกรรมทางการเงิน e-

Wallet ตูเอทีเอ็มขนาดเล็ก ตูจำหนายและบำรุงรักษา ตูจำหนายน้ำมันอัตโนมัติและสถานีชารจ EV ระบบการจัดการศูนยอาหาร 

ธุรกิจนายหนาประกันภัยและสินเชื่อ เปนตน ความรวมมือคร้ังนี้ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญทางเศรษฐกิจของทั้งบริษัทฯ และ 

FSMART โดยจะมีตูจำหนายสินคาอัตโนมัติมากกวา 10,000 เคร่ือง เครื่องเติมเงิน 200,000 เครื่อง ชองทางการฝากสินคา 4,000 ชอง 

และศูนยอาหาร 231 แหงทั่วประเทศ กลยุทธทั้งหมดเหลานี้จะชวยใหบริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกคาจาก FSMART และปรับปรุง 

Ecosystem ของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตัวแทนและพันธมิตรตาง ๆ ของบริษัทฯ พรอมที่จะสนับสนุนในการเปนผูนำ

เทคโนโลยีทางการเงินของบริษัทฯ ในอนาคต 

ธุรกิจจัดจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ (Merchandising) 

 อุตสาหกรรมตูขายสินคาอัตโนมัติ (Vending) ในป 2564 มีแนวโนมการเติบโตในชวงหลายปที่ผานมา จากปจจัยหลัก 2 

ปจจัยไดแก 1) เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับตูขายสินคาอัตโนมัต ิเชน เทคโนโลยีการชำระเงินแบบใหมที่มีความสะดวกรวดเร็วอยาง QR 

Code Payment หรือเทคโนโลยีการเก็บรักษาสินคาภายในตูใหมีสภาพดี 2) ตัวผลิตภัณฑหรือสินคาภายในตู ที่มีความแปลกใหม

หลากหลายและมคีุณภาพดี เพื่อที่จะสามารถแขงขันกับธุรกิจคาปลีก หรือชองทางการขายอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 7-Eleven ที่มีการ

ขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ ไดมีการควบคุมคาใชจายตาง ๆ และขยายสาขาในพื้นที่ปดหรือ Captive Area อยางเชนสำนักงาน

ออฟฟศ หรือ ตามโรงงาน มากกวาพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ และมีการสรางภาพลักษณตูขายสินคาที่มีความทันสมัย สะอาด เพื่อให

ผูบริโภครูสกึดี และเขาถึงตูขายสนิคาอัติโนมัตมิากย่ิงขึ้น 

จากการประมาณการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 ที่ผานมา คาดวามีจำนวนตูขายสินคาอัติโนมัติในตลาดทั้งหมด

จำนวนประมาณ 30,000 ตู โดยเปนของผูใหบรกิาร 2 รายใหญ ไดแก SUN Vending ของบริษัท ซันเวนด้ิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

ประมาณ 14,000 ตู ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 40.00 และ เวนดิ้ง พลัส ของบริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ของกลุม

บริษัท ฯ มีจำนวน 5,900 ตู คิดเปนสวนแบงประมาณรอยละ 20.00 ของจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติทั้งหมดในตลาด นอกจากนีย้งัมี

ผูใหบริการรายอื่น ๆ ไดแก Forth Vending ของบริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน) TG Vending ของบริษัท ที.จี. เวนด้ิง 

แอนด โชวเคส อินดัสทรีส จำกัด และอื่น ๆ 

 สำหรับในธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก การตลาดและการแขงขันภาพรวมสำหรับป 2564 ท่ีผานมาเกดิการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคที่หันมาใชเทคโนโลยีมากขึ้นอันเปนผลมากจากการผลักดันนโยบายสงเสริมใหมีการใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาครัฐ สงผลใหภาวะทางการตลาดของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพปองกันการปลอมแปลงมแีนวโนมการเติบโต

ที่ลดลง เพื่อยกระดับศักยภาพในการแขงขัน บริษัทฯ จึงไดมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาตอยอดธุรกิจใหมอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนรากฐาน
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ที่สำคัญสำหรับแผนการขยายธุรกิจใน Ecosystem ของบริษัทฯ และเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาไดอยาง

ครบวงจรมากขึ้นในอนาคต 

ธุรกิจระบบโซลูชั่นส (Solutions) 

1. ธุรกิจระบบศูนยอาหารลูกคาที่ใชบริการระบบศูนยอาหารสวนใหญคือหางสรรพสินคา เชน Lotus’s Tops Robinson และกลุม

เซ็นทรัล นอกจากนี้มีกลุมธุรกิจอื่น เชน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงงาน เปนตน นอกจากนี้ยังมีผูใหบริการระบบชำระเงินใน

ศูนยอาหารในศูนยอาหารรายสำคัญอีก 2 ราย ไดแก ส.สหธารา และ CODE CONNEXT 

2. ธุรกิจใหบริการจุดรับ-สงพัสดุสำหรับการขนสง ในป 2564 บริษัทไดมีกลยุทธและแนวทางการปรับตัวใหอยูรอดและเติบโต

ทามกลางการแขงขันที่เขมขน ตามคำแนะนำของ Economic Intelligence Center หรือ EIC ซึ่งเปนหนวยงานภายใตธนาคาร

ไทยพาณิชย คือ 1.การเปนพันธมติรหรือคูคากับ แฟลตฟอรมออนไลนตาง ๆ 2. สรางความแตกตางโดยเนนใหบริการลูกคาเฉพาะ

กลุม และยกระดับการใหบริการเพื่อเปนการสรางจุดเดนใหกับแบรนดของตัวเอง โดยทางบริษัทฯ จึงนำสาขาที่มีอยู นำมา

ประยุกตใชเปนจุดใหบริการของสินคา ผาน Ecosystem ของบริษัทฯ 3. การสรางความรวมมือระหวางผูใหบริการขนสง บริษัทฯ 

ไดจับมือกับรานแฟรนไชสพัสดุ และ ขนสงทั้งเอกชนและภาครัฐ เชน Triple I logistic, Kerry Express, CPlus Express, Quick 

Express และอื่น ๆ โดยจากกลยุทธตางๆทีบ่ริษัทไดลงมือทำ จึงกอใหเกิดความนิยมและประสบความสำเร็จทั่วทั้งประเทศเปน

อยางมาก 

ธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Services) 

1. ในธุรกิจสินเชื่อ ความตองการยังเติบโตอยูตอเนื่อง ทั้งในธุรกิจขนาดใหญและ SMEs เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อการ

สงออกตางๆ เนื่องจากธุรกิจตางๆ    ไดรับผลกระทบจาก การแพรระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศ เหตุนี้เศรษฐกิจและ

เงินหมุนภายในประเทศเกิดการชะงัก ในธุรกิจรายใหญและยอยจึงมีความตองการสินเชื่อเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ความตองการ

สินเชื่อในระดับครัวเรือนปรบัลดลงสอดคลองกับความเช่ือมั่นของผูบรโิภคจากสถานการณการระบาด โดยสำหรบัป 2564 มีการ

คาดการณแนวโนมวาความตองการสินเชื่อภาคครวัเรือนทุกหมวดจะมีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่ปรับดีขึ้น

หลังจากที่รัฐบาลผอนคลายมาตรการการควบคมุรคระบาด 

2. ในสวนของธุรกิจประกันภัยในชวงป 2564 ซึ่งมกีารระบาดของโควิด-19 ไดสงผลตอการดำเนินธุรกิจประกันภัยเชนกัน ขอมูลจาก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับสงเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย (ค.ป.ภ.) คาดการณธุรกิจประกันภยัในป 2564 ทรงตัวเมื่อ

เทียบกับป 2563 ที่มีเบี้ยประกันภัยรวมเติบโตขึ้นเพียงรอยละ 0.64 ในขณะที่ประกันสุขภาพมีเบี้ยประกันภัยรวมเติบโตรอยละ 

1.59 ภายใตการขยายตัวเศรษฐกิจในป 2564 เติบโตรอยละ 4 จากป 2563 หดตัวรอยละ 6.00 ทั้งนี้ยอดประกันสุขภาพยัง

สามารถเติบโตไดดี แมจะมีวัคซีนปองกันโควิด-19 แตการระบาดรอบใหมยังสรางความกังวลใหเกิดกระแสรักษาสุขภาพและ

สุขอนามัยอยางตอเนื่อง อีกท้ังคนไทยยังใหความสำคัญในการทำประกันภยัเพื่อเปนเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงมากข้ึนอีกดวย 
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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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หมวดท่ี 6 
การประชมุผู้ถือหุ้น 

 
ขอ้ 39. การประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิทัหรอืทอ้งทีอ่นัเป็น

ทีต่ัง้ของสาขาของบรษิทั หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง 
 

ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ การประชุมเช่นว่านี้ใหเ้รยีกว่า 
“ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวใหก้ระท าภายในสี ่(4) เดอืนภายหลงัการสิน้สุดรอบปีทางการ
บญัชขีองบรษิทั 

 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรยีกว่าการประชุมวสิามญัคณะกรรมการจะเรยีก
ประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่คณะกรรมการจะเหน็สมควร หรอืเมื่อผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนซึง่มี
หุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด เขา้ชื่อกนัท าหนังสอื
ขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่อให้เรยีก
ประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุ้น
ภายในสีส่บิหา้ (45) วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 
ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่
เขา้ชื่อกนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายในสีส่บิ
หา้ (45) วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ใหถ้อืว่าเป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ที่
คณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชมุ
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 
ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในขอ้ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง
ร่วมกนัรบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 

 
ขอ้ 41. ในการบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนังสอืนัดประชุมระบุสถานที ่วนั เวลา 

ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อทีป่ระชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชดัเจนว่าเป็นเรื่องทีเ่สนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา (แล้วแต่กรณี) พรอ้มทัง้ความเหน็ของ
คณะกรรมการในเรื่องดงักล่าวและจดัส่งใหผู้้ถอืหุน้ นายทะเบยีน และต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทยในกรณีทีบ่รษิทัเขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุมเวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นตามกฎหมาย 
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ค าบอกกล่าวเรยีกประชุมผู้ถอืหุน้นัน้ใหโ้ฆษณาในหนังสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุม
ดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัตดิต่อกนั 

 
ขอ้ 42. การประชุมผูถ้อืหุน้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมดว้ยตนเอง หรอืโดยมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และ

ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี เขา้ประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่ายี่สบิหา้ (25) คนหรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง 
(1/2) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้
ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 

 
ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้
ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว ้หากว่าการประชุมผู้ถอืหุน้นัน้ได้เรยีกนัด
เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุม
เพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และใหส่้งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนั
ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
ขอ้ 43. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชุม

กไ็ด ้หนังสอืมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัทีแ่ละลายมอืชื่อของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตามแบบ
ทีน่ายทะเบยีนบรษิทัมหาชนก าหนด 
หนังสอืมอบฉนัทะนี้จะตอ้งยื่นใหแ้ก่ประธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานก าหนด ณ ทีป่ระชุมก่อนผูร้บัมอบ
ฉนัทะเขา้ร่วมประชุม และอย่างน้อยใหม้รีายการดงัต่อไปนี้ 

(1) จ านวนหุน้ทีผู่ม้อบฉนัทะนัน้ถอือยู่ 
(2) ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 
(3) ครัง้ทีข่องการประชุมทีม่อบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
ขอ้ 44. ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นมหีน้าทีค่วบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัของบรษิทัว่าดว้ยการประชุม ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่อาจปฏบิตัิ
หน้าที่ได้ ถ้ามรีองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มรีองประธาน
กรรมการ หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ่งเป็นประธาน
ในทีป่ระชุม การประชุมผูถ้อืหุน้ใหก้ารประชุมด าเนินไปตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัด
ประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมมีติให้เปลี่ยนล าดบัระเบยีบวาระด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม 
(2/3) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

 
เมื่อทีป่ระชุมพจิารณาเรื่องตามระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้อืหุน้ซึง่มี
หุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจขอให้ทีป่ระชุม
พจิารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมได ้
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ในกรณีทีท่ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องตามระเบยีบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุม หรอืเรื่องทีผู่ถ้ือหุ้น
เสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วนั เวลา และ
ระเบยีบวาระการประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนการประชุม โดยจะตอ้งโฆษณาค าบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วนัตดิต่อกนั 
 

ขอ้ 45. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น การออกเสียง
ลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมเีสยีงหนึ่งนัน้ มใิห้ใช้บงัคบักบักรณีที่บรษิัทได้ออกหุ้นบุรมิสทิธแิละ
ก าหนดใหม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนน้อยกว่าหุน้สามญั 

 
ในกรณีที่มผีู้ถือหุ้นร่วมกนัในหุ้นเดยีว บุคคลเหล่านัน้จะต้องแต่งตัง้ใหบุ้คคลในจ านวนนัน้แต่เพยีงคน
เดยีวเป็นผูใ้ชส้ทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน 

  
การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แตผู่ถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่หา้ (5) คนรอ้งขอ และทีป่ระชุม
ลงมตใิหล้งคะแนนลบักใ็หล้งคะแนนลบั ส่วนวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามทีป่ระธานใน
ทีป่ระชุมก าหนด 

 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมส่ีวนได้เสียเป็นพเิศษในเรื่องอนัใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้มไิด้
นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

 
ขอ้ 46. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้  

(1) ในกรณีปกติ การออกเสยีงลงมติใดๆ หรอืการอนุมตัิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ จะต้อง
ได้รบัคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่ง (1) เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้ือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคล

อื่น 
(ข) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของ

บรษิทั 
(ค) การท า แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิทัทัง้หมด

หรอืบางส่วนทีส่ าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั 
หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่น โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การเพิม่ทุนหรอืการลดทุน 
(จ) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทั 



 สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 

(ฉ) การออกหุน้กู ้
(ช) การควบบรษิทั 
(ซ) การเลกิบรษิทั 
(ฌ) การด าเนินอื่นๆ ตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิวว้่าต้องไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 ขอ้ 47. กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจ าปีพงึกระท า มดีงันี้ 

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมเกีย่วกบักจิการ 
ทีบ่รษิทัไดด้ าเนินการไปในระยะรอบปีทีผ่่านมา 

   (2) พจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน 
   (3) พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล 

 (4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตาม 
  วาระ 

   (5) พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
   (6) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีอง 
    บรษิทั 
   (7) กจิการอื่นๆ (ถา้ม)ี 



 
 

 

ข้อปฏิบติัส ำหรบักำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกส ์เอกสำรและหลกัฐำนท่ีผู้เข้ำร่วมประชมุต้องแสดง
ก่อนเข้ำร่วมประชมุ วิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน กำรออกเสียงลงคะแนน และแบบฟอรม์กำรลงทะเบยีนเข้ำ

ร่วมประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2565 ผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง ขอ้พงึปฏบิตัสิาหรบัการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัจดทะเบยีน ลงวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2542 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รษิทัจดทะเบยีนถอืเป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ ีซึ่งจะ
เป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ใหเ้กดิขึน้แก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ายและเพื่อใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจด
ทะเบยีนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทั
ฯ”) จงึเหน็ควรก าหนดขัน้ตอนการประชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ การตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรอื
ผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มสีทิธเิขา้ร่วมประชุม หลกัเกณฑ์การออกคะแนนเสยีง วธิกีารลงคะแนนเสยีง และการส่งค าถามค าตอบ
เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบิตัติ่อไป  

ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2565 ของบรษิทัฯ เป็นการจดัประชุมผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ (Electronic 
Meeting) ผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงค์จะเขา้ร่วมประชุม หรอืมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุม ใหผู้ถ้อืหุน้แจง้ความ
ประสงค์ตามแบบฟอร์มลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2565 พรอ้มเอกสารยนืยนัตวัตนตามทีร่ะบุไวใ้น
ข้อ 1. มายังบริษัทฯ ภำยในวนัท่ี 27 กนัยำยน 2565 และเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุด
ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2565 ที่ก าหนดไว้เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 
(Record Date) ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้รกิารจดัประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์จะส่งลงิค ์(Link) ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุม
และคู่มอืการใชง้านระบบการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) ไปยงัอเีมล (E-mail) ทีไ่ด้
แจง้บรษิทัฯ โดยจะส่ง Link ดงักล่าว ล่วงหน้า 2 วนัก่อนวนัประชุม 

1. กำรแจ้งควำมประสงคเ์ขำ้ร่วมประชมุผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจง้ความประสงค์ที่จะเขา้ร่วมประชุม ได้  2 วธิ ี
ดงัต่อไปนี้ 

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุ ดว้ยวธิส่ีงขอ้มลูทางอเีมล (E-mail) หรอืไปรษณีย ์

2. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุ ดว้ยวธิส่ีงขอ้มลูทางเวบ็ไซต ์หรอื QR Code  

กรณีผู้ถือหุ้นต้องกำรแจ้งควำมประสงคเ์ขำ้ร่วมประชุมผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) ด้วยวิธีกำร
ส่งข้อมูลทำงอีเมล (E-mail) หรือไปรษณีย ์ 

1. โปรดกรอกเอกสารแบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2565 ตามตวัอย่างทีร่ะบุไวท้า้ยเอกสาร
ฉบบันี้โดยขอใหท้่านระบุอเีมล (E-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืของท่านใหช้ดัเจน ส าหรบัใชใ้นการลงทะเบยีนเขา้
ร่วมประชุม  

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 6 



 
2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยนืยนัสทิธเิขา้ร่วมประชมุ  

2.1 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

• กรณีผูถ้อืหุน้ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ เช่นบตัรประจ าตัวประชาชน หรือบตัร
ประจ าตวัราชการ หรอืใบอนุญาตขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงชื่อ -สกุล ขอใหผู้้
ถอืหุน้แนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

• กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) 

o หนังสอืมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลง
ลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และตดิอากรครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว
ขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุและลงลายมอืชื่อ
รบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูม้อบฉนัทะ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้รบัมอบฉันทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ า ตัว
ขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุและลงลายมอืชื่อ
รบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคล 

• กรณีผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ประสงค์เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
(Electronic Meeting) 

o ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ ออกใหไ้ม่เกนิ 1 ปีก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ทีม่อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาบตัร
ประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุและลง
ลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

• กรณีทีม่กีารมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขา้ร่วมประชุมแทน ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) 

o หนังสอืมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลง
ลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และตดิอากรครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ ออกใหไ้ม่เกนิ 1 ปีก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ทีม่อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล 



 
o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาบตัร

ประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุและลง
ลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ 

กรณีทีเ่อกสารหรอืหลกัฐานทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษ ผูถ้อืหุน้จะตอ้งแสดงเอกสารค า
แปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถ้อืหุน้ หรอืโดยผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลนัน้ (ในกรณีเป็นนิติ
บุคคล) 

3. ส่งเอกสารแจง้ความประสงค์เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสต์ามแบบฟอร์มลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผู้
ถอืหุน้ฯ และหลกัฐานยนืยนัตวัตน พรอ้มเอกสารประกอบต่าง ๆ โดยจดัส่งมาใหบ้รษิทัฯ ตามรูปแบบทีร่ะบุไวด้า้นล่างนี้
อย่างใดอย่างหนึ่ง ภำยในวนัท่ี 27 กนัยำยน 2565 

• อเีมล (E-mail Address): company.secretary@sabuytech.com 

• ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนมาที ่

เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่230 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า  
เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 

กรณีผู้ถือหุ้นต้องกำรแจ้งควำมประสงคเ์ขำ้ร่วมประชุมผ่ำนระบบอิเลก็ทรนิกส ์(Electronic Meeting) โดยช่องทำง
เวบ็ไซต์ หรือ QR Code 

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเขา้ไปที ่

Scan QR Code เขา้ไปที ่Link 
 

  
  

 
https://app.inventech.co.th/SABUY091822R 

https://app.inventech.co.th/SABUY091822R


 
     และด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 

1.1 เลอืกประเภทในการยื่นแบบค ารอ้ง 

1.2 กรอกขอ้มลูตามทีร่ะบบแสดง 

1.3  เพื่อยอมรบัเงือ่นไขและตกลงปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการเขา้ร่วมประชุม 

1.4 กดปุ่ ม “ส่งแบบค ารอ้ง / Request” 

1.5 รออเีมลจากเจา้หน้าทีแ่จง้รายละเอยีดขอ้มลูการประชุมและ Username & Password 

2. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมกา รบริษัทฯ ผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ระบบลงทะเบยีนยื่นแบบค ารอ้งจะเปิดใหด้ าเนินการตัง้แต่วนัที ่21 กนัยายน 2565 เวลา 08:30 น. โดย
ระบบจะปิดการลงทะเบยีนวนัที ่28 กนัยายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม 

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวนัที ่28 กนัยายน 2565 เวลา 8:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 
ชัว่โมง) โดยผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะใช ้Username และ Password ทีไ่ดร้บัและปฏบิตัติามคู่มอืการใชง้านในระบบ 

หมายเหตุ : ระบบรบัแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม จะเปิดให้ด าเนินการตัง้แต่วนัที่ 21 กันยายน 2565 ถึงวนัที่ 28 
กนัยายน 2565 (ระบบไม่เปิดรบัขอ้มลูในวนัเสาร ์อาทติย ์และวนัหยุดราชการ)  

กรณีทีเ่อกสารหรอืหลกัฐานทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษ ผูถ้ือหุน้จะตอ้งแสดงเอกสารค า
แปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถ้อืหุน้ หรอืโดยผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ (ในกรณีเป็นนิติ
บุคคล)   

  



 
2. กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) 

1. เมื่อผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีแ่จง้ความประสงค์เขา้ร่วมประชุมและไดร้บัการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะไดร้บั
อเีมล (E-mail) จากทางผูใ้หบ้รกิารจดัประชุม ซึ่งจะเป็น Link ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุม และคู่มอืการเขา้ใชง้านระบบ 
ก่อนวนัประชุม 2 วนั โปรดศกึษาคู่มอืวธิกีารใชง้านระบการประชุม Electronic Meeting โดยละเอยีด กรณีทีย่งัไม่ไดร้บั
อเีมล (E-mail) ดงักล่าวภำยในวนัท่ี 26 กนัยำยน 2565 ใหต้ดิต่อบรษิทัฯ โดยทนัท ี

2. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชุมล่วงหน้า 120 นาท ีก่อนเริม่การประชุม อย่างไรกต็ามการถ่ายทอดสดจะเริม่เมื่อถงึเวลา
ประชุมเท่านัน้  

3. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ และเลขทีบ่ตัรประชาชนของผูถ้อืหุน้ 

4. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงด
ออกเสยีง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ กรณีทีไ่ม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถอืว่าท่านลงคะแนนเสยีงเป็นเหน็ดว้ย
โดยทนัท ี(ใชว้ธิกีารนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสยีงไปทางเหน็ดว้ย) 

5. กรณีที่ผู้เขา้ร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ Electronic Meeting ท่านสามารถติดต่อ Inventech Call Center 
ตามเบอรโ์ทรศพัท ์02-931-9139  

 
3. กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ  

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมแบบ Electronic Meeting ดว้ยตนเอง หรอืไม่ประสงคม์อบฉนัทะใหผู้ร้บั
มอบฉันทะท่านอื่นเขา้ร่วมประชุมแบบ Electronic Meeting ผูถ้อืหุน้สามารถจะมอบฉันทะใหก้บักรรมการอสิระของบรษิทัฯ 
เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนได้ โดยผู้ถือหุ้นส่งหนังสอืมอบฉันทะ (ส่ิงท่ีส่งมำด้วย 7) โดยระบุผู้รบัมอบฉันทะเป็น
กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งซึ่งมรีายชื่อและรายละเอียดขอ้มูลโดยสงัเขปของกรรมการอสิระ (ส่ิงท่ีส่งมำด้วย 8) พร้อม
เอกสารประกอบ ใหบ้รษิทัฯ ตามรปูแบบทีร่ะบุไวด้า้นล่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ภำยในวนัท่ี 27 กนัยำยน 2565 

• อเีมล (Email Address): company.secretary@sabuytech.com 

• ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนมาที ่
เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่230 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า  
เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 

หมายเหตุ : กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ระบุการลงคะแนนเสยีงแต่ละวาระ กรรมการอสิระจะท าการลงคะแนนเสยีงตามทีท่่านไดร้ะบุมาใน
หนังสอืมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมสีทิธอิอกเสยีงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีง 
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสยีงของ 
Custodian) 
 



 
4. กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝำกและดูแล
หุ้น  

กรุณาน าส่งขอ้มลูต่อไปนี้  

1. เอกสารของคสัโตเดยีน (Custodian) 

• หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. (ส่ิงท่ีส่งมำด้วย 7) กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถ้วน ลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะและ
ผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

• หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของคสัโตเดยีน (Custodian) และลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย
ผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลของคสัโตเดยีน (Custodian) หรอืผูร้บัมอบอ านาจ พรอ้มประทบัตราส าคญัของ
นิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

• หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 

• ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผูก้ระท าการแทนคสัโตเดยีน (Custodian) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. เอกสารจากผูถ้อืหุน้ 

• หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน 

3. เอกสารจากผูร้บัมอบฉนัทะ 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

4. จดัส่งขอ้มลูตามรปูแบบทีร่ะบุไวด้า้นล่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

• อเีมล (Email Address): company.secretary@sabuytech.com 

• ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนมาที ่
เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่230 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า  
เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 
 

หมายเหตุ : หาก Custodian ใชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. Custodian สามารถบนัทกึขอ้มูลการออกเสยีงตามหนังสอืมอบ
ฉันทะ แบบ ค. ในระบบ e-Proxy Voting ของบรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (แห่งประเทศไทย) จ ากดั (TSD) โดยสามารถ
บนัทกึขอ้มลูล่วงหน้าถงึเวลา 17.00 น. ภายในวนัที ่27 กนัยายน 2565 



 
5. กำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมเก่ียวข้องกบัธรุกิจ อตุสำหกรรม ผลประกอบกำรของบริษทัฯ หรือเก่ียวข้องกบัวำระ
ใดๆ ซ่ึงจะพิจำรณำในกำรประชุมผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิสก ์(Electronic Meeting)  

กรณีท่านผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคจ์ะส่งค าแนะน าหรอืค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได ้2 วธิ ีดงัต่อไปนี้ 

1. ส่งค าแนะน าหรอืค าถามล่วงหน้ำใหบ้รษิทัฯ ก่อนวนัประชุม ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี้ 

• อเีมล (Email Address): company.secretary@sabuytech.com 

• ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนมาที ่
เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่230 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า  
เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 

• เลขานุการบรษิทั เบอรต์ดิต่อ 02-009-0577 กด 2  

2. ส่งค าแนะน าหรอืค าถามระหว่างการประชุม ส าหรบัผู้ที่เขา้ร่วมประชุม Electronic Meeting โดยผู้เขา้ร่วมประชุม
จะต้องระบุชื่อและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเอง หรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ก่อนทีจ่ะมกีารส่ง
ค าแนะน าหรอืค าถามทุกครัง้ บรษิทัฯ เปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชุม ดงันี้ 

• ผ่านระบบ Inventech Connect มขี ัน้ตอนดงันี้ 

1. กดเมนู “การส่งค าถาม” หรอืสญัลกัษณ์ 

2. การพมิพค์ าถาม 
เลอืกวาระทีต่อ้งการสอบถามค าถาม 
พมิพค์ าถามแลว้ กดปุ่ ม “ส่งค าถาม”  
หรอื  

3. การส่งขอ้ความเสยีง 
เลอืกวาระทีต่อ้งการสอบถามค าถาม 
กดปุ่ ม “ไมโครโฟน” หรอืสญัลกัษณ์ 
จากนัน้ท าการพดูค าถามทีต่อ้งการถาม 
เมื่อตอ้งการหยุด อดัเสยีงใหก้ดทีส่ญัลกัษณ์การบนัทกึเสยีง 
กดปุ่ ม “ส่งค าถาม” หรอืสญัลกัษณ์ 
 

หมายเหตุ การท างานของระบบประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และระบบ Inventech Connect ขึน้อยู่กบัระบบอนิเทอร์เน็ตที่
รองรบัของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ รวมถงึอุปกรณ์ และ/หรอื โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใชอุ้ปกรณ์ และ/หรอืโปรแกรม
ดงัต่อไปนี้ในการใชง้านระบบ 

 1. ความเรว็ของอนิเทอรเ์น็ตทีแ่นะน า 



 
     - High Definition Video: ควรมคีวามเรว็อนิเทอรเ์น็ตที ่2.5 Mbps (ความเรว็อนิเทอรเ์น็ตทีแ่นะน า) 
     - High Quality Video: ควรมคีวามเรว็อนิเทอรเ์น็ตที ่1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมคีวามเรว็อนิเทอรเ์น็ตที ่0.5 Mbps 

 2. อุปกรณ์ทีส่ามารถใชง้านได ้
     - โทรศพัทเ์คลื่อนที/่อุปกรณ์แทป็เลต็ ระบบปฎบิตักิาร iOS หรอื Android 
     - เครื่องคอมพวิเตอร/์เครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค ระบบปฏบิตักิาร Windows หรอื Mac 

 3. อนิเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรอื Chrome (เบราว์เซอร์ทีแ่นะน า) หรอื Safari โดยระบบไม่รองรบั Internet 
Explorer 

ทัง้นี้ หากผูถ้อืหุน้มขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการประชุมสามารถตดิต่อเจา้หน้าที ่ดงันี้ 

1. เรื่องการส่งเอกสารยนืยนัตัวตนเพื่อเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) 
ตดิต่อเลขานุการบรษิทัเพื่อสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ตามช่องทางการตดิต่อบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดขา้งตน้ 

2. เรื่องขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนเสยีงผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) กรณีที่
ยนืยนัตวัตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ตดิต่อบรษิทั โอเจ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ตามเบอร์โทรศพัทท์ี่
ระบุไวใ้น E-mail ทีจ่ดัส่งคู่มอืการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

6. หลกัเกณฑก์ำรลงคะแนนเสียง 

(1) การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวธิแีจง้ความจ านงผ่านระบบออนไลน์ โดยใหนั้บ
หนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ ซึง่ผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอยา่งใดอยา่งหนึ่ง คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย 
หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของคสัโตเดียน 
(Custodian) 

(2) ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รบัมอบฉันทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามทีผู่้มอบฉันทะระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ
เท่านัน้ การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะใหถ้ือว่า การลงคะแนน
เสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้ง และไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

(3) หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะ หรอืระบุ
ไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใด นอกเหนือจากทีร่ะบุในหนังสือมอบฉนัทะรวมถงึกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ร ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่
เหน็สมควร 

ขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีง (E-Voting) ดงันี้ 

1. กดเมนู “การลงคะแนน” หรอืสญัลกัษณ์ 
2. เลอืกวาระทีต่อ้งการลงคะแนนเสยีง 
3. กดปุ่ มลงคะแนนเสยีงตามความประสงค ์



 
4. ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสยีงล่าสุดทีไ่ดท้ าการเลอืกลงคะแนน 

หากตอ้งการยกเลกิการลงคะแนนเสยีงล่าสุด กรุณากดปุ่ ม            (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนน
ล่าสุดของท่านจะเท่ากบัการไม่ออกเสยีงลงคะแนน หรอืผลคะแนนของท่านจะถูกน าไปรวมกบัคะแนนเสยีงที่การประชุม
ก าหนด) โดยท่านสามารถแกไ้ขการออกเสยีงลงคะแนนไดจ้นกว่าระบบจะปิดรบัผลคะแนน 

7. วิธีปฏิบติัในกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ 

ประธานทีป่ระชุม หรอืผูด้ าเนินการประชุมจะชีแ้จงรายละเอยีดวธิกีารลงคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบโดยมแีนวทางดงันี้ 

(1) ประธานทีป่ระชุม หรอืผูด้ าเนินการประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดย
จะมกีารสอบถามความเหน็จากทีป่ระชุมว่า ผูถ้อืหุน้ท่านใด เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง 

(2) เมื่อประธานทีป่ระชุม หรอืผูด้ าเนินการประชุมสอบถามความเหน็ตามขอ้ (1) ใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉันทะ
ลงคะแนนเสยีงผ่านระบบออนไลน์ โดยใหม้คีวามเหน็เพยีงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ และใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ประมวลผล
และตรวจนับคะแนน 

8. มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
▪ กรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิองทีป่ระชุม 
▪ กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบงัคบัก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่

กฎหมายหรอืขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในทีป่ระชุมจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ในทีป่ระชุมรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ
วาระดงักล่าว 

(1) หากคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงต่างหากเป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ผูถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะใดมส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมใิหอ้อกเสยีงในเรื่องนัน้ และ
ประธานในทีป่ระชุมอาจจะเชญิใหผู้ถ้ือหุน้ หรอืผู้รบัมอบฉันทะนัน้ ออกนอกที่ประชุมชัว่คราวได้ เว้นแต่เป็นการออกเสยีง
ลงคะแนนเพื่อการเลอืกตัง้กรรมการ 

9. กำรนับคะแนนเสียงและแจ้งกำรนับคะแนน 

ประธานทีป่ระชุม หรอืผูด้ าเนินการประชุมจะชีแ้จงวธิกีารนับคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชมุทราบก่อนเริม่วาระประชุม โดย
บรษิทัฯ จะนับคะแนนเสยีงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนทีผู่ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงได้
ลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ และจะแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบทุกวาระก่อนเสรจ็สิน้การประชุม 

(1) การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ใหถ้ือว่าหุ้นหน่ึงมหีน่ึงเสยีง และผูถ้ือหุน้คนใดมส่ีวนไดส่้วนเสยี
เป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

(2) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสียง
เท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 



 
(3) การนับคะแนน จะนับเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนน ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงเท่านัน้ จากนั ้นจะน า

คะแนนเสยีงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม คะแนนเสยีงส่วนทีเ่หลอืถอืว่าเป็นคะแนน
เสยีงทีเ่หน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ 

(4) เมื่อเสรจ็สิน้การประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศผลใหท้ีป่ระชุมรบัทราบทนัททีีท่ าการรวบรวมคะแนนเสรจ็ 
โดยแบ่งเป็นคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี (ถา้ม)ี โดยคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละของผูถ้อืหุน้ตามมติ
ทีต่อ้งใช ้

 

*** กำรประชมุ Electronic Meeting น้ีจะเป็นกำรประชุมผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกสเ์ท่ำนัน้ และจะไม่มีกำรจดัสถำนท่ี
กำรประชมุในรปูแบบเดิม ขอควำมร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทำงมำท่ีบริษทัฯ*** 

 

  



 
 

แบบฟอรม์ลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2565  
ผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) 

(Registration form to attend the Extraordinary General Meeting No. 2/2022   
through Electronic Meeting method) 

      วนัที…่…..เดอืน…………………….พ.ศ……………… 
      Date       Month            Year 
 

 ขา้พเจา้ (I/We)……………………………………………………สญัชาต ิ(Nationality)……………………….. 

อยู่ที ่(Reside at)…………………………………………………………………………………………………………….. 

อเีมล (E-mail)……………………………………………เบอรโ์ทรศพัท ์(Phone number)……………………………….. 

เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) โดยถอืหุน้สามญั 
as a shareholder of Sabuy Technology Public Company Limited (the “Company”) holding 

จ านวนทัง้สิน้รวม (a total number of) ………………………………………….หุน้ (shares) 

 ขา้พเจ้าประสงค์เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2565 ผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) ในวนัพุธที ่28 กนัยายน 2565 เวลา 10.00 น. โดย 
 I hereby wish to attend the meeting and cast the votes in the Extraordinary General Meeting No. 2/2022 
through Electronic Meeting method on Wednesday, September 28, 2022 at 10.00 a.m. by: 

  เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง (Attending this meeting on my own behalf) หรอื/or 

  มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว (Proxy holder to Mr./Mrs./Miss) …………………................................ 
หมายเลขบัตรประชาชน  (Identification number) ……………………………………………………………………………. 
อเีมล (E-mail)…………………………………………เบอรโ์ทรศพัท ์(Phone number)………………..………………….. 
มาเขา้ร่วมประชุมแทนขา้พเจา้ในครัง้นี้ (to attend this meeting on my/our behalf) 

กรุณาส่งลงิค์ส าหรบัเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) และคู่มอืการใช้งานระบบมาที ่(Please 
kindly send a link for attending the Electronic Meeting and the Electronic Meeting Manual to this  
E-mail) 

อเีมล (E-mail)……………………………………………………………………………………………………………… 

 ลงชื่อ/Signed…………………………….…………ผูถ้อืหุน้/shareholder/Grantor 
                                                       (…………………………………………………..) 



 
หมำยเหตุ (Remark):  

1. กรณีผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โปรดด าเนินการจดัส่งแบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อื
หุน้ ครัง้ที ่2/2565 ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) ฉบบันี้ทีก่รอกเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มเอกสารหลกัฐานยนืยนั
ตนรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมำด้วย 6 นี้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ ให้แก่บรษิทัฯ 
ภายในวนัที ่27 กนัยายน 2565 โดยจดัส่งมาทีอ่เีมล company.secretary@sabuytech.com หรอืส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีน
มาที ่“เลขานุการบรษิทั” บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) เลขที ่230 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขต
บางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 

1. In the case that the shareholder wishes to attend this meeting on your own behalf, please kindly send this 
registration form to attend the Extraordinary General Meeting No. 2/2022 through Electronic Meeting method which 
is completely filled in and attached all identification documents according to Attachment 6, for inspection in attending 
this meeting to the Company within September 27 , 2022 via E-mail company.secretary@sabuytech.com or by post 
to “Company Secretary” Sabuy Technology Public Company Limited 230 Bang Khun Thian-Chai Thale Road, Samae 
Dam Subdistrict, Bang Khun Thian District, Bangkok 10150” 

2. กรณีผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม โปรดส่งจดัส่งแบบฟอร์มลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อื
หุน้ ครัง้ที ่2/2565 ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) ฉบบันี้ทีก่รอกเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มเอกสารหลกัฐานยนืยนั
ตนรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมำด้วย 6 นี้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้  ให้แก่บรษิัทฯ 
ภายในวนัที ่27 กนัยายน 2565 โดยจดัส่งมาทีอ่เีมล company.secretary@sabuytech.com หรอืส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีน
มาที ่“เลขานุการบรษิทั” บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) เลขที ่230 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขต
บางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150”  

2. In the case that the shareholder wishes to appoint proxy to attend this meeting, please kindly send this registration 
form to attend the Extraordinary General Meeting No. 2/2022 through Electronic Meeting method which is completely 
filled in and attached all identification documents according to Attachment 6, for inspection in attending this meeting 
to the Company within September 27, 2022 via E-mail company.secretary@sabuytech.com or by post to “Company 
Secretary” Sabuy Technology Public Company Limited 2 3 0  Bang Khun Thian-Chai Thale Road, Samae Dam 
Subdistrict, Bang Khun Thian District, Bangkok 10150”  

3. เมื่อท่านผูถ้อืหุน้ไดร้บัการยนืยนัตนแลว้ ผูถ้อืหุน้ และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจะไดร้บัลิง้ค์การเขา้ร่วมประชุม และคู่มอืการใช้
งานระบบตามอเีมลทีไ่ดร้ะบุไว ้

3. When the shareholder verification is confirmed, the link to attend the Electronic Meeting and the Electronic Meeting 
manual will be sent to the shareholder and/or the proxy via the E-mail provided. 

mailto:IR@sabuytech.com
mailto:company.secretary@sabuytech.com


 
4. กรณีผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมแบบ Electronic Meeting ไดด้ว้ยตนเอง หรอืไม่ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น
เข้าร่วมประชุมแบบ Electronic Meeting ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ 
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมำด้วย 8 เขา้ร่วมประชุมได้ โปรดจดัส่งหนังสอืมอบฉันทะส่ิงท่ีส่งมำด้วย 7 และเอกสาร
หลกัฐานยนืยนัตนรายละเอยีดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมำด้วย 6 นี้ ใหแ้ก่บรษิทัฯ ภายในวนัที ่27 กนัยายน 2565 โดยจดัส่งมาที่
อีเมล company.secretary@sabuytech.com หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท สบาย 
เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) เลขที ่230 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150” 
โดยผูถ้อืหุน้ไม่จ าเป็นตอ้งกรอกขอ้มลูตามแบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2565 ฉบบันี้แต่อย่าง
ใด 

4. In the case that the shareholder cannot attend the Electronic Meeting on your own behalf or does not wish to 
appoint the proxy to attend the Electronic Meeting, the shareholder can appoint one of the Independent Director of 
the Company as shown in Attachment 8 to attend the meeting, by submitting the Proxy Form Attachment 7 and 
attached all identification documents according to Attachment 6 to the Company within September 27 , 2022. The 
shareholder is not required to fill in this registration form to attend the Extraordinary General Meeting No. 2/2022. 

5. ขอ้มลูส่วนบุคคล 
 Personal data 
5.1 บรษิทัจะมกีารเกบ็รวบรวม ใช ้และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถ้ือหุน้และผู้รบัมอบฉันทะเพื่อการตรวจสอบสทิธ ิ
การยนืยนัตวัตน การเขา้ร่วมการประชุม การออกเสยีงลงคะแนน และการจดัท ารายงานการประชุม รวมถงึเกบ็รวบรวม ใช ้
เผยแพร่และบนัทกึภาพและ/หรอืเสยีงของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเพื่อประโยชน์ในการประชุมดงักล่าวดว้ย โดย ผูถ้อืหุน้
และผูร้บัมอบฉันทะสามารถอ่านเพิม่เตมิเพื่อเขา้ใจถงึวธิกีารทีบ่ริษทัเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลและสทิธิ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
https://sabuytech.com/privacy-policy/ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะไดม้กีารใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น 
ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมหีน้าทีแ่จง้ใหบุ้คคลดงักล่าวทราบถงึรายละเอยีดการเกบ็รวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มลู
ส่วนบุคคลและสทิธติามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัดงักล่าวดว้ย  

The Company will collect, use and process personal data of shareholders and proxies in support of rights and identity 
verification, meeting attendance, voting, and meeting minutes preparation. The Company will also collect, use, 
distribute and create video and audio records of shareholders and proxies for the benefit of the meeting. Shareholders 
and proxies may further study the Privacy Policy Notice on the Company’s website https://sabuytech.com/privacy-
policy/ to understand how the Company collects, uses and discloses personal data and the data owner’s legitimate 
rights under the Personal Data Protection Law. Shareholders and proxies who have provided personal data of third 
parties shall be accountable for notifying such third parties the details about the collection, use and disclosure of 
personal data and rights according to the Privacy Policy Notice. 

https://sabuytech.com/privacy-policy/
https://sabuytech.com/privacy-policy/
https://sabuytech.com/privacy-policy/


 
5.2 บรษิทัจะเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลตามระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดทัง้นี้ไม่เกนิ 10 ปี และบรษิทัจะลบ/ท าลายขอ้มลูส่วน
บุคคลเมื่อพน้ระยะเวลาดงักล่าว 

Personal data will be retained by the Company according to the data retention period prescribed by laws but no 
longer than 10 years. Such personal data will be erased/destroyed upon the end of the data retention period. 

6. ขอ้ก าหนดอื่น ๆ 
Other terms and conditions 
6.1 เน้ือหา ภาพ และเสยีงในการประชุมถอืเป็นทรพัยส์นิทางปัญญาแต่เพยีงผูเ้ดยีวของบรษิทั โดยบรษิทัไม่อนุญาตใหท้ าการ
บนัทกึ คดัย่อ คดัลอก ใช ้รวมถงึเผยแพร่เน้ือหา ภาพ และ/หรอืเสยีงในการประชุมไม่วา่ดว้ยวธิกีารใด ๆ ทัง้นี้ บรษิทัขอสงวน
สทิธใินการด าเนินการตามกฎหมายกบัผูท้ีก่ระท าการดงักล่าว 

Contents, including video and audio records, of this meeting are intellectual property of the Company as the sole 
owner. Recording, extraction, copying, use, and distribution of contents, including video and/or audio records, of the 
meeting by any means are strictly prohibited, and the Company reserves the right to take legal actions against any 
breaches of such prohibitions.  

6.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะใชง้านระบบต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัการประชุมผ่านระบบ Inventech Connect ไม่ว่าดว้ย
ประการใด ๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดฉบบันี้ หรอืหลกัเกณฑ์อื่นใดทีบ่รษิทัก าหนดส าหรบัการประชุม ซึ่งอาจเป็นเหตุให้
บรษิทัไดร้บัความเสยีหายไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ ผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งรบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 
ทีเ่กดิจากการฟ้องรอ้งด าเนินคดโีดยบุคคลภายนอกใด ๆ รวมถงึการฟ้องรอ้งด าเนินคดโีดยบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะ 
หรอืผูด้ าเนินการดงักล่าวใหแ้ก่บรษิทัทัง้จ านวน 

In the event that shareholders/proxies use any systems related to the meeting via Inventech Connect in any manners 
which violate the terms and conditions stated herein or any other stipulations of the Company for this meeting and 
therefore potentially cause damages or losses to the Company in any manners whatsoever, such 
shareholders/proxies shall be liable for fully compensating the Company for all costs and expenses arising from 
litigation initiated by any third parties and litigation initiated by the Company against them or violators. 

6.3 บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่อนุญาตใหผู้ถ้อืหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบฉันทะซึ่งไม่ยนิยอมปฏบิตัติามขอ้ก าหนดฉบบันี้เขา้ร่วม
การประชุม และสงวนสิทธิในการระงบัการเข้าร่วมการประชุมหากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ร ับมอบฉันทะไม่ด าเนินการตาม
ขอ้ก าหนดฉบบันี้ หรอืตามค าวนิิจฉยัของประธานในทีป่ระชุม  

The Company reserves the rights to deny access to this meeting by shareholders/proxies who do not agree to 
comply with the terms and conditions stated herein and to terminate access to this meeting by shareholders/proxies 
who do not follow the terms and conditions stated herein or the decisions of the chairman of the meeting. 



 
6.4 ผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะรบัทราบว่าคุณภาพของเสยีงและภาพของการประชุมขึน้อยู่กบัเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต ( Internet) 
การเชื่อมต่อและรบัขอ้มลู รวมถงึอุปกรณ์ของผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ ดงันัน้ หากผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมอนัเนื่องมาจากเหตุใด ๆ ซึง่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทั ผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะจะไมเ่รยีกรอ้งหรอืด าเนินการ
ใด ๆ เพื่อใหบ้รษิทัรบัผดิชอบ 

Shareholders/proxies acknowledge that the audio and video quality of the meeting will vary with the internet network, 
data transmission and connectivity, and devices of shareholders/proxies. Shareholders/proxies agree that if they 
cannot attend the meeting due to any reasons that are beyond the Company’s control, they will not make any claims 
nor take any actions to impose responsibilities on the Company. 

 

 

 

 

 



 

1  

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีงา่ยไมซ่บัซ้อน)  
ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

-------------- 
เขยีนที.่................................................................... 
วนัที.่.............เดอืน...........................พ.ศ.................  

(1) ขา้พเจา้......................................................................................สญัชาต.ิ... ......................................  
อยู่บ้านเลขที.่...................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง........................ ............................... 
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์.......................................  

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม......................หุน้ 
และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสยีง ดงัน้ี  

หุน้สามญั.......................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสยีง  
หุน้บุรมิสทิธ.ิ..................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสยีง  

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
(1) .....................................................................................อายุ............ปี อยู่บ้านเลขที.่................. 

ถนน................................ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต.............................................. 
จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์................................ หรอื  

(2) .....................................................................................อายุ............ปี อยู่บ้านเลขที.่................. 
ถนน................................ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต.............................................. 
จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์................................ หรอื 

(3) .....................................................................................อายุ............ปี อยู่บ้านเลขที.่................. 
ถนน................................ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต.............................................. 
จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์................................  
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2565 ในวนัที่ 28 กนัยายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวธิกีารประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสดจาก หอ้งประชุมชัน้ 2 ส านักงานของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่230 ถนนบางขุนเทยีน - ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
 

ลงชื่อ ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ  
        (..........................................................)  
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
        (..........................................................)  
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
        (..........................................................)  
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
        (..........................................................)  

หมายเหตุ  
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

-------------- 
เขยีนที.่................................................................... 
วนัที.่.............เดอืน...........................พ.ศ.................  

(1) ขา้พเจา้...........................................................................................สญัชาต.ิ.................. ..................  
อยู่บ้านเลขที.่...................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง.......... ............................................. 
อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์.......................................  

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................หุน้ 
และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................เสยีง ดงันี้  

หุน้สามญั.................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสยีง  
หุน้บุรมิสทิธ.ิ............................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสยีง  

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
(1) ........................................................................................................อายุ.................................ปี 

อยู่บา้นเลขที.่................................. ถนน...........................................ต าบล/แขวง........................................................
อ าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั.................... .....................รหสัไปรษณีย.์....................................
หรอื 

(2) ........................................................................................................อายุ.................................ปี 
อยู่บา้นเลขที.่................................. ถนน...........................................ต าบล/แขวง........................................................
อ าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์........ ............................
หรอื 

(3) ........................................................................................................อายุ.................................ปี 
อยู่บา้นเลขที.่................................. ถนน...........................................ต าบล/แขวง........................................................
อ าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์.................................... 
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2565 ในวนัที ่28 กนัยายน 2565 เวลา 10.00 น. ดว้ยวธิกีารประชุมผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสดจาก หอ้งประชุมชัน้ 2 ส านักงานของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่230 ถนนบางขุนเทยีน - ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2565   
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 
5,000 ล้านบาท  

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
(ไม่มกีารลงมตใินวาระนี้) 

 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่า

การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอื

ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้งตน รวมถึงกรณีที่มกีารแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามทีเ่หน็สมควร 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้
ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
 

ลงชื่อ ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ  
        (..........................................................)  
 
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
        (..........................................................)  
 
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
        (..........................................................)  
 
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
        (..........................................................)  

 
หมายเหตุ  
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่

สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบ

ประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัประชุม 

วสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2565 ในวนัที ่28 กนัยายน 2565 เวลา 10.00 น. ดว้ยวธิกีารประชุมผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสดจาก หอ้งประชุมชัน้ 2 ส านักงานของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่230 ถนนบางขุนเทยีน - ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป
ในวนัเวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  

------------------- 
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดแูลหุ้น)  

ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
-------------- 

เขยีนที.่................................................................... 
วนัที.่.............เดอืน...........................พ.ศ.................  

(1) ขา้พเจา้...........................................................................................สญัชาต.ิ........................................  
อยู่บ้านเลขที.่...................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง........................ ............................... 
อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์.......................................
ฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั………………………………………………………..
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม....................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................เสยีง 
ดงันี้  

หุน้สามญั.................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสยีง  
หุน้บุรมิสทิธ.ิ.............................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสยีง  

(2) ขอมอบฉนัทะให ้ 
(1) ........................................................................................................อายุ.................................ปี 

อยู่บา้นเลขที.่................................. ถนน...........................................ต าบล/แขวง........................................................
อ าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั................... ......................รหสัไปรษณีย.์....................................
หรอื 

(2) ........................................................................................................อายุ.................................ปี 
อยู่บา้นเลขที.่................................. ถนน...........................................ต าบล/แขวง........................................................
อ าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์........ ............................
หรอื 

(3) ........................................................................................................อายุ.................................ปี 
อยู่บา้นเลขที.่................................. ถนน...........................................ต าบล/แขวง........................................................
อ าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์.................................... 
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2565 ในวนัที ่28 กนัยายน 2565 เวลา 10.00 น. ดว้ยวธิกีารประชุมผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสดจาก หอ้งประชุมชัน้ 2 ส านักงานของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่230 ถนนบางขุนเทยีน - ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 
มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้  
มอบฉนัทะบางส่วน คอื  

       หุน้สามญั……….……หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได…้……....เสยีง  
       หุน้บุรมิสทิธ…ิ………..หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได…้..……..เสยีง  

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด……………….…เสยีง 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 
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วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2565 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมติัการเข้าลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉทัะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติัการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 

5,000 ล้านบาท 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 

วาระท่ี 4  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
                              (ไม่มกีารลงมตใินวาระนี้) 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่า
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอื
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้งตน รวมถึงกรณีที่มกีารแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามทีเ่หน็สมควร 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้
ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
 
 

ลงชื่อ ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ  
        (..........................................................)  
 
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
        (..........................................................)  
 
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
        (..........................................................)  
 
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
        (..........................................................)  
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หมายเหตุ   
1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้

ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉนัทะ คอื 

(1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน 
(2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian)  

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบ

ประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ในการประชุมวสิามญัผูถ้ือ

หุน้ ครัง้ที ่2/2565 ในวนัที ่28 กนัยายน 2565 เวลา 10.00 น. ดว้ยวธิกีารประชุมผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic 
Meeting) โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชัน้ 2 ส านักงานของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) เลขที่ 230 
ถนนบางขุนเทยีน - ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนัเวลา 
และสถานทีอ่ื่นดว้ย  

------------------- 
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ค) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ง) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง  
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ค) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ง) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง  
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ค) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ง) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง   
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ค) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ง) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง  
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ค) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ง) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง  
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ข้อมูลโดยสงัเขปของกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะในการประชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ท่ี 2/2565  

และคณุสมบติักรรมการอิสระ 

 ช่ือ :  นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์

 ต าแหน่งในบริษทั :  กรรมการบรษิทั 
  กรรมการอสิระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ : 48 ปี 

ท่ีอยู่ติดต่อ :  230 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กทม. 

วนัเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการอิสระ : วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2562 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ :  3 ปี  

คณุวฒิุการศึกษา : ปรญิญาโท วทิยาศาสตรก์ารเงนิมหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรม :  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 114 ปี 2558 

  หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program 25/2560 - IOD 
 หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program 8/2562 - IOD 

การถือหุ้นในบริษทัฯ :  จ านวน 13,180,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.89 (ณ วนัที ่2 กนัยายน 2565) 
(ตวัเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ)  

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ/บริษทัย่อย: ไม่ม ี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชมุ :  ไม่มส่ีวนไดเ้สยีพเิศษ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

• บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2564 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ บรษิทั เนวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
2559 - ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / 

กรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั โรงพยาบาลราชธานี จ ากดั (มหาชน) 

• บรษิทัอื่นทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนฯ 

2563 - ปัจจุบนั ทีป่รกึษาในคณะกรรมการวชิาชพีบญัช ี สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์
2562 - ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั บรษิทั เอสเอส ไอพโีอ คอนโซลเิดชนั จ ากดั 
2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั อนิฟราเซท จ ากดั 

• การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 
-ไม่ม-ี 

javascript:showCompanyProfile('0107559000419','6')
javascript:showCompanyProfile('0107538000509','6')
javascript:showCompanyProfile('0107559000419','6')
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 (จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม/จ านวนครัง้ท่ีมีสิทธิเข้าประชุม) 

การประชมุคณะกรรมการในปี 2565 

กรรมการ
บริษทั 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

กรรมการบริหารความ
เส่ียง 

กรรมการบริหาร 

15/15 6/6 2/2 - - 

 

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ท่ี
ผ่านมา 

-ไม่ม-ี 
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 ช่ือ : นางอุมาวด ีรตันอุดม 

 ต าแหน่งในบริษทั :  กรรมการบรษิทั 
  กรรมการอสิระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ : 58 ปี 

ท่ีอยู่ติดต่อ :  230 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กทม. 

วนัเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการอิสระ : วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2562 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ :  3 ปี  

คณุวฒิุการศึกษา :  ปรญิญาตร ีสาขานิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรม :  หลกัสตูร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 163 ปี 
2562 

การถือหุ้นในบริษทัฯ :  จ านวน 1,277,700 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.09 (ณ วนัที ่2 กนัยายน 2565) 
(ตวัเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ)  

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ/บริษทัย่อย: ไม่ม ี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชมุ :  ไม่มส่ีวนไดเ้สยีพเิศษ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

• บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
-ไม่ม-ี 

• บรษิทัอื่นทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนฯ 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั บรษิทั พเีอสแอล แอนด ์ทยี ูโฮลดิง้ จ ากดั 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั บรษิทั พเีอสแอล บราเธอร ์จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั บรษิทั เบลสซิง่อนิเตอรแ์นชชัน่นัล จ ากดั 
2552 - ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั  บรษิทั ยมู่าลอว ์จ ากดั 

• การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 
-ไม่ม-ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 (จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม/จ านวนครัง้ท่ีมีสิทธิเข้าประชุม) 

การประชมุคณะกรรมการในปี 2565 

กรรมการ
บริษทั 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

กรรมการบริหารความ
เส่ียง 

กรรมการบริหาร 

15/15 6/6 2/2 - - 
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การมีส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ท่ี
ผ่านมา 

-ไม่ม-ี 
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คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั* ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุน้ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง
ของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการอสิระทัง้นี้ ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษา ของ
ส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบยีนตามกฏหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บรหิารบรษิัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจ
ควบคุมหรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั*ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของ
ตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั *เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิดงักล่าว รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การเช่าหรอื
ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการ
รบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัย์ เป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลให้
บรษิทัหรอืคู่สญัญา มภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองผูข้ออนุญาต 
หรอื ตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตาม วธิกีาร
ค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์  ในการท า
รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้  ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั* สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 
ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ  

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการ
เงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั* และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วน
ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บัการ
แต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ่งเป็นผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มนีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดือน
ประจ า หรอืถอืหุน้เกนิ 1%ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่าง
เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
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*รวมถงึบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  

 

อ้างอิง  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อก
ใหม่ ขอ้ 17 (2) 
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แผนท่ีสถานท่ีการถ่ายทอดสดการจดัประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2565  

ผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) ณ ส านักงานใหญ่ของบริษทัฯ  

 

ห้องประชมุส านักงานใหญ่ของบริษทัฯ  

แผนท่ีโดยสงัเขป 

 

 


