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 วนัที ่19 กนัยายน 2565   

 

เรยีน  ท่านผูไ้ดร้บัใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 

เรื่อง ขอน าส่งขอ้ก าหนดว่าดว้ยสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธแิละผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ทีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 

  
ตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่  1/2565 เมื่อวนัที่ 9 สิงหาคม 2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี 

จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ได้อนุมตัิใหบ้รษิทัฯ ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (“SABUY-W2”) จ านวนไม่เกิน 616,428,376 หน่วย อตัราการใช้
สทิธทิีใ่บส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิื้อหุน้สามญับรษิทัได ้1 หุน้ ในราคาใชส้ทิธ ิ5.00 บาทต่อหุน้ โดยออกและ
จดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วนการจดัสรรที่ 5 หุ้นสามญัเดมิ 
(มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้(Par Value) หุน้ละ 1.00 บาท) ต่อ 2 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(5:2) ในกรณีทีม่เีศษใหปั้ดทิ้ง ความ
ทราบแลว้นัน้ 

ในการนี้ บรษิัทฯ ได้ด าเนินการออกและจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิทัฯ เมื่อวนัที่ 19 กนัยายน 2565 
ตามรายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่2 กนัยายน 2565 (วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการรบัจดัสรร SABUY-W2 (Record 
date)) เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว จงึขอน าส่งสรุปสาระส าคญัของขอ้ก าหนดว่าด้วยสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกใบส าคญัแสดง
สิทธิและผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 
(“ขอ้ก าหนดสทิธฯิ”) พรอ้มทัง้เอกสารการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธฯิ มายงัท่านเพื่อโปรดทราบ 

ทัง้นี้ ท่านสามารถ Download ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  ครัง้ที่ 2 ได้ที่ 
www.sabuytech.com > หวัขอ้ Investor Relations > หวัขอ้ Press Release Archive หรอืตาม QR Code ทา้ยเอกสาร
นี้ หรอืหากท่านประสงคจ์ะขอรบัขอ้ก าหนดสทิธฯิ เป็นรปูเล่ม สามารถตดิต่อเพื่อจดัส่งใหไ้ดท้ี ่เลขานุการบรษิทั 
บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน 
กรุงเทพมหานคร 10150 หรอื email : company.secretary@sabuytech.com 

 
จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี
 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
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สรปุสาระส าคญัของข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (“ข้อก าหนดสิทธิฯ”) 

 

ชื่อ : ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที ่1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรอื “SABUY-W2”) 

ชนิดของใบส าคญั
แสดงสทิธ ิ

: ระบุชื่อผูถ้อืและสามารถโอนเปลีย่นมอืได ้

วธิกีารจดัสรร : ออกและจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วน
การจดัสรรที ่5 หุน้สามญัเดมิ (มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้(Par Value) หุน้ละ 1.00 บาท) ต่อ 2 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(5:2) ในกรณีทีม่เีศษใหปั้ดทิง้ และในกรณีทีม่ใีบส าคญัแสดงสทิธคิงเหลอื
ภายหลงัการจดัสรร บรษิทัจะด าเนินการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่หลอือยู่ทัง้จ านวน 

จ านวนทีอ่อก : ไม่เกนิ 616,428,376 หน่วย  

จ านวนทีจ่ดัสรรได้
และน าจดทะเบยีน 

: 594,869,516 หน่วย (คงเหลือ 21,558,860 หน่วย บริษัทฯ จะด าเนินการยกเลิกใบส าคัญ
แสดงสทิธคิงเหลอื) 

ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย 

: หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คดิมลูค่า) 

อตัราการใชส้ทิธ ิ : ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิื้อหุ้นสามญับรษิัทได้ 1 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 
1.00 บาท) เวน้แต่กรณีมกีารปรบัอตัราการใชส้ทิธติามเงื่อนไขการปรบัสทิธติามที่ระบุไว้ใน
ขอ้ 6 ของขอ้ก าหนดสทิธฯิ ในกรณีทีม่เีศษของหุน้หรอืของใบส าคญัแสดงสทิธ ิใหปั้ดเศษนัน้
ทิง้ 

ราคาการใชส้ทิธ ิ : 5.00 บาท ต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมกีารปรบัอตัราการใชส้ทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธติามทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 6 ของขอ้ก าหนดสทิธฯิ 

วนัทีอ่อกใบส าคญั
แสดงสทิธ ิ

: วนัที ่19 กนัยายน 2565 

วนัครบก าหนดอายุ
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

: วนัที ่19 กนัยายน 2567 

อายุของใบส าคญั
แสดงสทิธ ิ

: 2 ปี นับแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิทัง้นี้ ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัจะ
ไม่ขยายอายุใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 

จ านวนหุน้สามญัที่
จดัสรรไวเ้พื่อ
รองรบัการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพ 

: ไม่เกนิ 616,428,376 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนหุน้รองรบัต่อ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ณ วนัที่ 29 สงิหาคม  2565 เท่ากบัร้อยละ 
41.45 
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ระยะเวลาการใช้
สทิธ ิ

: ใชส้ทิธใินวนัท าการของทุก 3 เดอืน นับจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ("วนัก าหนดการใช้
สิทธิ") โดยหากวนัใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ไม่ตรงกบัวนัท าการ ใหเ้ลื่อนวนัก าหนดใชส้ทิธคิรัง้นัน้
เป็นวนัท าการก่อนหน้า ไดแ้ก่ 

ครัง้ท่ี วนัใช้สิทธิ 
1 วนัจนัทร ์ที ่19 ธนัวาคม 2565 
2 วนัศุกร ์ที ่ 17 มนีาคม 2566 
3 วนัจนัทร ์ที ่19 มถิุนายน 2566 
4 วนัองัคาร ที ่19 กนัยายน 2566 
5 วนัองัคาร ที ่19 ธนัวาคม 2566 
6 วนัองัคาร ที ่19 มนีาคม 2567 
7 วนัพุธ 19 ที ่มถิุนายน 2567 
8 วนัพฤหสับด ีที ่19 กนัยายน 2567 

 

ทัง้นี้ วนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย คอื วนัที่ใบส าคญัแสดงสทิธ ิมอีายุครบ 2 ปีนับจาก
วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งได้แก่วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2567 โดยหากวัน
ก าหนดการใชส้ทิธแิต่ละครัง้ และวนัก าหนดใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ยไม่ตรงกบัวนัท าการ ใหเ้ลื่อน
วนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้ดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหน้า ซึ่งใบส าคญัแสดงสทิธจิะพน้สภาพ
จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในวนัถดัไปนับจากวนัใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย 

ระยะเวลาการแจง้
ความจ านงในการ
ใชส้ทิธ ิ

: ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธซิึ่งประสงค์ทีจ่ะใชส้ทิธใินการซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจะต้อง
แจ้งความจ านงในการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(“ความจ านงใน
การใช้สิทธิ”) ในระหว่าง 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธใินแต่ละครัง้ ในกรณีที่วนั
ก าหนดการใช้สทิธติรงกบัวนัหยุดท าการของบรษิทั ให้เลื่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธดิงักล่าว
เป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อนหน้าวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้ดงักล่าว ยกเวน้การแสดงความจ านง
ในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันก่อนวัน
ก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย 

ตลาดรองของ
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

: บริษัทจะน า ใบส าคัญแสดงสิทธิ เ ข้าจดทะ เบียน เ ป็นหลักทรัพย์ จ ดทะ เบียน ใน  
ตลาดหลกัทรพัย์ทีหุ่น้สามญัของบรษิทัท าการซื้อขายอยู่ในขณะนัน้ คอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

ตลาดรองของหุน้
สามญั 
เพิม่ทุนทีเ่กดิจาก
การใชส้ทิธติาม
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

: บรษิัทจะน าหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่เกิดจากการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามใบส าคญัแสดง
สทิธเิขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ทีหุ่ ้นสามญัของบรษิทัท า
การซื้อขายอยู่ในขณะนัน้ คอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

นายทะเบยีน
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

: บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
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เหตุในการตอ้งออก
หุน้ใหม่เพื่อรองรบั
การเปลีย่นแปลง
การใชส้ทิธ ิ

: บรษิทัจะด าเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัราการใชส้ทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธิ
ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6 ของขอ้ก าหนดสทิธฯิ เมื่อมเีหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามทีก่ าหนดไว้
ในข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลกัษณะตามที่
ก าหนดไว้ในขอ้ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ทีอ่อกใหม ่และหุน้ที่
ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) หรอืเหตุการณ์อื่นใดใน
ท านองเดยีวกนั 

 


