
ที ่SABUY 052-2565  

 วนัที ่27 ตุลาคม 2565 

เรื่อง  แจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W1(การใชส้ทิธคิรัง้ที ่3) 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

อา้งถงึ ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธแิละผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั บรษิทั 
สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 (“SABUY-W1”) 

ตามที ่บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ 
บริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (SABUY-W1) จ านวนรวมทัง้สิ้น 102,650,408 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัเดิมตาม
สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่11 พฤษภาคม 2564 แลว้นัน้ 
 
บริษทัฯ ขอแจ้งวนัใช้สิทธิครัง้ท่ี 3 คือ วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. อตัราและราคาการใช้สิทธิ 
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ได ้1.34719 หุน้ ในราคาใชส้ทิธ ิ2.41236 บาทต่อหุน้ 

2. ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ และขอรบัใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 
วนัที ่3-4 พฤศจกิายน 2565 และ 7-9 พฤศจกิายน 2565 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. – 15.30 น. 

3. สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรบัใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 
ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงการใชส้ทิธ ิ(ฝ่ายปฏบิตักิารหลกัทรพัย์) 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  เลขที ่87/2 อาคารซอีารซ์ ีทาวเวอร ์ออลซซีัน่ส ์เพลส ชัน้
ที ่18 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
คุณนงนุช เชยกลิน่ และคุณวลัลภ ประสานนานุรกัษ์ 
โทรศพัท:์ 02-351-1801 ต่อ 5887, 5898 E-mail: custodian@daol.co.th 

4. วิธีการใช้สิทธิ 
ผูท้ีป่ระสงค์จะใชส้ทิธ ิต้องด าเนินการและจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงการใชส้ทิธติาม

สถานทีต่ดิต่อขา้งตน้ 
4.1 ใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธทิี่ได้กรอกขอ้ความถูกต้องชดัเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมทัง้ลง

ลายมอืชื่อของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
4.2 หลกัฐานใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนตามแบบทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด ตามจ านวนทีร่ะบุอยู่ในใบแจง้

ความจ านงการใชส้ทิธ ิทัง้นี้ กรณีทีใ่บส าคญัแสดงสทิธอิยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดง
สทิธทิี่จะประสงค์จะใชส้ทิธแิจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืเพื่อให้
ออกใบแทนตามทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ ก าหนด โดยยื่นต่อบรษิทัหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ 



(Broker) ของตน และบรษิัทหลกัทรพัย์ดงักล่าวจะด าเนินการแจ้งบรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (นายทะเบยีน) เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืเพื่อออกใบแทนส าหรบัน าไปใชเ้ป็นหลกัฐาน
ประกอบการใชส้ทิธดิงักล่าวในการรบัใบหุน้และใบส าคญัแสดงสทิธใิบใหม่ ส าหรบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งั
ไม่ไดใ้ชส้ทิธ ิ(ถา้ม)ี หากไม่สามารถมารบัดว้ยตนเองจะตอ้งมหีนังสอืมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นมารบัแทน 

4.3 เอกสารประกอบการแจง้ความจ านงการใชส้ทิธแิปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นหุน้สามญัของ 
บุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีบตัรตลอดชพี แนบส าเนาทะเบยีนบ้าน) หรอืส าเนาบตัรขา้ราชการ 
ทีย่งัไม่หมดอายุ (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ท าใหช้ื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิให้
แนบเอกสารทีอ่อกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจง้เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) กรณีชาวต่างชาต ิให้
ใชส้ าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

กรณีนิติบุคคล 

• ส าเนาหนังสอืรบัรองบรษิทัทีก่ระทรวงพาณิชย์ออกใหไ้ม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธใินครัง้
นัน้ๆ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อี านาจทีม่ชีื่อปรากฎอยู่ในหนังสอืรบัรองบรษิทันัน้ 

• หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี 
• ส าเนาบตัรประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามกระท าการแทนนิติบุคคล หรือผู้รบัมอบอ านาจและผู้มอบ

อ านาจ 
• กรณีนิตบิุคคลต่างชาต ิใหใ้ชห้นังสอืจดัตัง้นิตบิุคคล หนังสอืบรคิณหส์นธ ิและ/หรอืหนังสอืรบัรองทีม่อีายุ

ไม่เกนิ 6 เดอืนนับแต่วนัออกจนถงึวนัใชส้ทิธ ิโดยใหก้รรมการผูม้อี านาจลงนามรบัรอง พรอ้มประทบัตรา 
(ถ้าม)ี และเอกสารยนืยนัตวัของกรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม พรอ้มลงนามรบัรอง ทัง้นี้ เอกสารทัง้หมด
ต้องได้รบัการลงลายมือชื่อโดย Notary Public และรบัรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศทีเ่อกสารไดจ้ดัท า (Authentication) ทีม่อีายุไม่เกนิ  6 เดอืนนับแต่วนัออกจนถงึวนัใชส้ทิธ ิ

 
5 เอกสารการช าระเงิน/หลกัฐานการช าระเงิน 

5.1 ให้ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ประสงค์จะใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ กรอกขอ้มูลในใบแจง้การช าระเงนิ (Bill 
Payment) ทีแ่นบมาพรอ้มกบัแบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเท่านัน้ โดยกรอก Ref.1 หมายเลข
โทรศพัท์มอืถือ Ref.2 เลขบตัรประชาชนหรอืเลขที่หนังสือเดินทาง และช าระเงนิสดได้ท่ี บมจ. ธนาคารไทย
พาณิชย ์ทุกสาขาทัว่ประเทศ ช่ือบญัชี “บริษทัหลกัทรพัย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซือ้
หุ้น” เลขท่ีบญัชี 049-3-14389-9 โดยสามารถช าระเงนิค่าใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัได้ระหว่างเวลา 9.00 น. ของวนัที ่
3 พฤศจกิายน 2565 ถงึเวลา 15.30 น. ของวนัที่ 9 พฤศจกิายน 2565 พรอ้มน าส่งหลกัฐานการโอนเงนิ และยื่น
พรอ้มเอกสารทีใ่ชใ้นการยื่นความจ านงการใชส้ทิธภิายในเวลา 15.30 น. ของวนัที ่9 พฤศจกิายน 2565 
 

5.2 กรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิประสงค์จะใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญั และช ำระค่ำหุน้ดว้ย เชค็/ดรำฟท์/แคชเชยีร์เชค็ 
จะต้องสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้ากส านักหกับญัชใีนเขตกรุงเทพฯ ภายใน 1 วนัท าการ เท่านัน้ โดยขดีคร่อมเฉพาะ
สัง่จ่าย “บรษิทัหลกัทรพัย ์ดาโอ (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุน้” พรอ้มน าส่งส าเนาหลกัฐานการ
ช าระเงนิ (Bill Payment) ไม่เกนิวนัที ่7 พฤศจกิายน 2565 เวลา 11.00 น. 



5.3 กรณีที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธ ิประสงค์จะใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญั และช ำระค่ำหุน้โดยกำรโอนผ่ำนระบบบำทเนต
(BAHTNET) โดยสัง่จ่าย ชื่อบญัชี “บริษัทหลกัทรพัย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนวทิยุ เลขที่บญัช ี049-3-14389-9 โดยสามารถช าระเงนิค่าใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามญัได้ในระหว่างเวลา 9.00 น. ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 11.00 น. ของวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2565 การโอนเงินผ่านระบบบาทเนตผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและ/หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่กดิจากการท าธุรกรรมโอนเงนิทัง้หมด 
 

ทัง้นี้ การใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธไิด้รบัมอบหลกัฐาน
ประกอบการใชส้ทิธติามที่กล่าวขา้งต้น และเรยีกเกบ็เงนิจ านวนดงักล่าวไดแ้ล้วเท่านัน้ หากตวัแทนรบัแจง้ความจ านงใน
การใชส้ทิธไิม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของบรษิทัฯ และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความ
จ านงในการใชส้ทิธ ิจะถอืว่าผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธแิสดงเจตนายกเลกิการใช้สทิธซิื้อหุน้สามญัในครัง้นัน้ ๆ บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธใินการรบัจองทางไปรษณียแ์ละช าระดว้ยเงนิสด 

 
รายละเอยีดและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากทีก่ล่าวมาขา้งต้น โปรดพจิารณาจากขอ้ก าหนดว่าด้วยสทิธแิละหน้าที่

ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธแิละผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W1 ซึง่สามารถดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ที ่http://www.sabuytechnology.com 
หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ กรุณาตดิต่อสอบถามทีส่ถานทีต่ดิต่อขา้งต้น ในวนัและเวลาท า
การ (จนัทร ์– ศุกร ์เวลา 09.00 น. ถงึ 17.00 น.) 

 
จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถอื 
 

_______________________________________ 
(นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 

(เลขานุการบรษิทั) 
 

 

http://www.sabuytechnology.com/

