รายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้นครัง้ ที่ 2/2564
บริ ษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้
โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชัน้ 2 สานักงานของบริษัท เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

รองประธานกรรมการ

3. นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

4. นางอุมาวดี รัตนอุดม

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

5. นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการ

6. นายวิรชั มรกตกาล

กรรมการ

7. นายวชิรธร คงสุข

กรรมการ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุมอื่น
1. นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สายงานบัญชีและการเงิน

2. นายอนุภทั ร ศรีสุวรรณชัย

ผูจ้ ดั การฝ่ ายพาณิชย์และการลงทุน

3. นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์

เลขานุการบริษทั

เริ่ มประชุม เวลา 14.00 น.
ก่ อ นเริ่ม ประชุ ม นายอธิศ กัณ ฐกมาลากุ ล ผู้ท าหน้ า ที่เ ป็ น ผู้ดาเนิ น การประชุ ม (“ผู้ดาเนิ นการประชุม”)
ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่าเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ เป็ น
โรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทีย่ งั คงมีการแพร่ระบาด และยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติ
บริษทั จึงมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ อื หุน้ รวมถึงผูท้ ม่ี สี ่วนร่วมในการจัดประชุม
อย่างยิง่ และเพื่อเป็ นการปฏิบตั ติ ามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ซึง่ ประกาศไว้
ณ วันที่ 18 เมษายน 2563 บริษทั จึงได้นาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้จดั การประชุม วิสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 2/2564
เพื่ออานวยความสะดวกในการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม การลงคะแนนเสียง การตอบข้อ
ซักถาม และการนับคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษทั ได้จดั ส่งคูม่ อื การ
ใช้งานในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
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ผู้ดาเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ปี ระชุม ทราบข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและหุ้นของบริษัท ณ ปั จจุบนั
ในเบือ้ งต้น ดังนี้
• บริษทั มีทุนจดทะเบียนจานวน 1,292,250,000 บาท
• ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

1,201,379,956 บาท

• แบ่งออกหุน้ สามัญจานวน

1,201,379,956 หุน้

• มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ

1 บาท

ทัง้ นี้ จานวนทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั มีการเปลีย่ นแปลงไปจากทีร่ ะบุในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เนื่องจากมีการใช้สทิ ธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั เป็ นหุน้ สามัญ
ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการลาดับ ระเบียบวาระการประชุม การ
ซักถาม การแสดงความคิดเห็นหรือการแนะนา วิธกี ารออกเสียงลงคะแนนและวิธกี ารนับคะแนนเสียง รวมทัง้ รายละเอียด
เกี่ยวกับการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2564 ให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบดังนี้
1. ลาดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นและการแนะนา
การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี้ บริษัทจะพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามลาดับที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมและจะไม่มกี ารสลับวาระการประชุม โดยบริษทั จะนาเสนอข้อมูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการ
ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะท่านใด
ประสงค์จะซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือแนะนา สามารถกระทา ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1) ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ขอ้ ความ (Chat) โดยกดปุ่มเครือ่ งมือ Chat แล้วให้ผรู้ ่วมประชุมพิมพ์
ชื่อ นามสกุล และรายละเอียดว่าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเองหรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ หลังจากนัน้ ให้กด
Enter เพือ่ ส่งข้อความ
2) ช่องทางระบบเสียง โดยกดปุ่ม Raise Hand และเปิ ดไมโครโฟนทีอ่ ุปกรณ์ของท่าน เมือ่ ได้รบั สัญญาณ
จากเจ้าหน้าทีค่ วบคุมระบบให้สนทนา ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็ นผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองหรือเป็ นผู้รบั มอบฉันทะให้ท่ปี ระชุมทราบก่อนซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือแนะนา เมื่อสอบถามเสร็จ
เรียบร้อย ให้กดปุ่ม Lower Hand เพือ่ เป็ นการเอามือลงและกรุณาปิ ดไมค์โครโฟนหลังจากทีส่ นทนาเสร็จทุกครัง้
หลังจากนัน้ บริษทั จึงจะให้มกี ารลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดยกรรมการ และ/หรือผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้อง
จะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนา เสนอข้อมูลในแต่ละวาระ
ครบถ้วนแล้ว
สาหรับผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีไ่ ด้ส่งข้อซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือได้ส่งคาแนะนาล่วงหน้ามาทีบ่ ริษทั ก่อน
วันประชุม บริษทั จะตอบข้อซักถามหรือชีแ้ จงต่อผูถ้ อื หุน้ ทีส่ อบถามในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนาเสนอข้อมูลใน
แต่ละวาระครบถ้วนแล้วเช่นกัน
2. การออกเสียงลงคะแนนและวิธกี ารนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2.1 ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ถืออยู่ หรือเท่ากับจานวนหุน้ ที่
ได้รบั มอบฉันทะ ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีม่ สี ่วนได้เสียเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
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2.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้วยวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะต้องออกเสียง
ลงคะแนนเพีย งอย่างใดอย่า งหนึ่ ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสีย ง และไม่สามารถแบ่ งการออกเสีย ง
ลงคะแนนเป็ นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็ นการลงคะแนนเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) โดยบริษทั จะใช้วธิ กี ารหักคะแนน
เสียงทีไ่ ม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจานวนคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม และคะแนนส่วนที่
เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ
2.3 สาหรับกรณีการมอบฉันทะ ถ้าผูม้ อบฉันทะได้ออกเสียงมาล่วงหน้าแล้ว เจ้าหน้าทีจ่ ะนับคะแนนเสียง
ตามความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะรายนัน้ ๆ ดังนัน้ ผูร้ บั มอบฉันทะจึงไม่ตอ้ งออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุม แต่ถา้ ผูม้ อบ
ฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริง
ประการใด ผูร้ บั มอบฉันทะจะมีสทิ ธิพจิ ารณาและออกเสียงลงคะแนนสาหรับระเบียบวาระนัน้ ๆ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
2.4 ในการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-voting) สามารถกระทาได้โดยการกดปุ่มที่
ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านัน้ โดยปุ่มทีป่ รากฏอยูบ่ นหน้าจอของผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
มีทงั ้ หมด 3 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง
2.5 หากผูถ้ อื หุ้นหรือผูร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษทั จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนัน้ ๆ
และการออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลีย่ นแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิ ดการออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
2.6 ผูถ้ อื หุ้นและผูร้ บั มอบฉันทะมีเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเป็ นเวลา 2 นาทีหลังจากที่มกี ารแจ้ง
เปิ ดการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีสอบถามอีกครัง้ ว่า ยืนยันการ
ลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็ นการยืนยันการลงคะแนน ทัง้ นี้ หากผูเ้ ข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนแปลงการ
ลงคะแนนสามารถทาได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อกี ครัง้ และเมือ่ มีการแจ้งปิ ดการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
แล้ว ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้ หลังจากนัน้ จะมีการประกาศผลของ
การออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบต่อไปโดยผูด้ าเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่ี
ประชุม ผูถ้ อื หุน้ ทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิน้ การประชุม โดยแบ่งเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2.7 สาหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่กาหนดไว้ในการประชุม
วิสามัญ ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้ แบ่งเป็ น 2 ประเภท ตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ทีม่ แี ก้ไขเพิม่ เติม) (“พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด”) และข้อบังคับของบริษทั ได้แก่
1) วาระทีต่ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 และ 4 ซึง่ บริษทั จะคานวนฐานเสียงโดยคิดเฉพาะคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึ่ง
ออกเสียงลงคะแนนทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ โดยไม่คดิ รวมเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง
2) วาระทีต่ อ้ งผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2 และ 3 ซึ่งบริษทั จะคานวนฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนน
เสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศ
กระทรวงดิจิท ัล เพื่อ เศรษฐกิจ และสัง คม เรื่อ ง มาตรฐานการรัก ษาความมันคงปลอดภั
่
ย ของกา รประชุ ม ผ่ า นสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษทั จะจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ ข้อมูล
เสียง หรือทัง้ เสียงและภาพ และข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อมูลอื่นทีเ่ กิดจากการประชุม
การประชุ ม วิส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 มีผู้ถือ หุ้น ของบริษัท เข้า ร่ ว มประชุ ม ผ่า นระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Meeting) ด้วยตนเองจานวน 6 ราย และโดยการมอบฉันทะ 107 ราย รวมมีผถู้ อื หุน้ ทัง้ สิน้ จานวน 113 ราย
คิดเป็ นจานวนหุ้นทัง้ สิ้น 934,449,509 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 79.0733 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดจานวน
1,181,751,263 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 42 ของข้อบังคับของบริษทั ซึง่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้
บริษทั ได้เชิญทีป่ รึกษากฎหมายจาก บริษทั เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชันแนล
่
ลอว์ ออฟฟิ ศ จากัด ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูต้ รวจสอบ
ความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม และการนับคะแนนเสียงในการประชุม
นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการบริษทั ทาหน้าที่เป็ นประธานในทีป่ ระชุม (“ประธานฯ”) ได้
กล่าวเปิ ดการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) และเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึง่ ได้จดั
ขึน้ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 โดยคณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มกี ารบันทึกไว้
อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดัง กล่าว
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย (1) ซึง่ บริษทั ได้ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว
ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซัก ถามหรือแสดง
ความคิดเห็น หรือมีคาถามทีท่ ่านผูถ้ อื หุน้ ส่งมาล่วงหน้าหรือไม่ โดยมีผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็น ดังนี้
นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย แสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
ว่า ในรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึง่ ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 มีการบันทึกชื่อ-สกุล
ของตนผิด
เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอีก ประธานฯ จึง
เสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติรบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึง่ ได้จดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม 2564
วาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น ที่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งได้จดั ขึน้ เมื่อ
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามทีป่ ระธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
การออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง

คะแนน (เสียง)
931,898,109
931,898,109
2,551,400
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คิ ดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00
-

ผูด้ าเนินการประชุมได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า ในการนาเสนอวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ 2/2564 จะอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขดังต่อไปนี้
1. เนื่ อ งจากวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 4 เป็ นวาระที่ม ีค วามเกี่ย วเนื่ อ งกัน และเป็ นเงื่อ นไขซึ่ง กัน และกัน
ดังนัน้ ในการพิจารณาอนุ มตั วิ าระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ดังกล่าว หากมีวาระทีม่ คี วามเกี่ยวเนื่องกันวาระใด
วาระหนึ่งไม่ได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะถือว่าวาระอื่น ๆ ซึ่งมีความเกีย่ วเนื่องกัน และเป็ น
เงื่อนไขซึ่งกันและกันทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั แิ ล้ว เป็ นอันยกเลิกและจะไม่มกี ารพิจารณาวาระอื่น ๆ ทีม่ คี วาม
เกีย่ วเนื่องกัน และเป็ นเงือ่ นไขซึง่ กันและกันกับวาระซึง่ ไม่ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
2. แม้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุ มตั ิวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ดังกล่าวแล้วก็ตาม บริษัทจะเข้าทารายการ
ต่าง ๆ ดังกล่าวต่อเมื่อ บริษทั แพลท ฟิ นเซิรฟ์ จากัด (“PFS”) สามารถดาเนินการตามเงื่อนไขทีจ่ ะระบุ
ลงในสัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่างบริษทั และบริษทั แคช แมชชีน แคปปิ ตอล จากัด (“CMC”) ดังนี้ คือ
(1) สัญญาระหว่างบริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วสิ จากัด (“CS”) และ PFS ต้องระบุจานวนตู้ CDM (เครื่อง
แคช รีไ ซคลิ่ง แมชชีน หรือ CDM Terminal: Cash Recycling Machine ซึ่ง เป็ นเครื่อ งรับ ฝาก
ถอน โอน และรับชาระบิล) อย่างชัดเจน จานวน 10,000 ตู้ พร้อมทัง้ มีการกาหนดตาราง Roll Out
รายเดือน ทัง้ นี้ หาก CS และ/หรือ บริษทั แพลท เนรา จากัด (“PNR”) ทาการลดจานวนตู้ CDM ลง
ควรมีการชดเชยรายได้ทจ่ี ะขาดหายไปให้กบั PFS
(2) เจรจาให้ PNR ในฐานะผู้ให้บริการติดตัง้ และดูแลระบบ มีการรับรองและรับประกัน (Undertake)
การติดตัง้ ตู้ CDM โดย PNR จะชาระค่าปรับทีเ่ กิดจากความล่าช้าในการติดตัง้ ตู้ CDM พร้อมชดเชย
รายได้ทข่ี าดหายไปจากความล่าช้าในการติดตัง้
(3) เจรจาให้ PNR ในฐานะผู้ให้บริการติดตัง้ และดูแลระบบ มีการรับรองและรับประกัน (Undertake)
ตู้ CDM Downtime โดย PNR จะจ่ า ยชดเชยค่ า ปรับ ที่ PFS ต้ อ งจ่ า ยให้ กั บ CS และรายได้
Transaction Revenue เฉลีย่ ในช่วงเวลา Downtime
(4) ตรวจสอบความเหมาะสมของ CDM Installation Cost และ/หรือ CDM M&A cost ให้เป็ นไปตามที่
ทัง้ สองฝ่ ายได้ตกลง
(5) PFS ดาเนินการเพิม่ ทุนเป็ น 200,000,000 บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ตามสัดส่วน ก่อนทีบ่ ริษทั จะเข้าลงทุน
เพือ่ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และ รองรับเงินกูร้ ะยะยาวของสถานบันการเงิน
(6) PFS จะให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมข้อมูลในการปิ ดงบการเงินและข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการ
จัดทางบการเงินรายไตรมาสและรายปี สาหรับการจัดทางบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั
(7) PFS ต้องได้สญ
ั ญาเงินกู้ และ Leasing ทีม่ เี งื่อนไขตามที่ PFS ได้แจ้งกับบริษทั ไว้ เพื่อรองรับการ
ซือ้ ตู้ CDM และลงทุนพัฒนาระบบทีเ่ กีย่ วข้อง
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วาระที่ 2

พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์ เลขานุ การบริษทั (“เลขานุการบริ ษทั ”) ชี้แจง
รายละเอียดของวาระเพือ่ พิจารณาดังกล่าว โดยเลขานุการบริษทั ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมดังนี้
ปั จ จุ บ ัน บริษั ท มีทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 1,292,250,000 บาท มีทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ ว จ านวน
1,201,379,956 บาท แบ่งออกเป็ น 1,201,379,956 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยหุน้ ทีย่ งั ไม่ได้ออกจาหน่ าย
ของบริษทั จานวน 90,870,044 หุน้ ซึ่งเป็ นหุน้ ทีจ่ ดั สรรไว้สาหรับรองรับการใช้สทิ ธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
จานวน 3 รุน่ ดังนี้
(1) ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ที่ออก
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 1
(SABUY-WA) และ
(2) ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ที่ออก
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 2
(SABUY-WB) และ
(3) ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ SABUY-W1
ทัง้ นี้ จานวนทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั และจานวนหุน้ ทีย่ งั ไม่ได้ออกจาหน่ ายของบริษทั มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถื อหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 เนื่องจากมีการใช้สทิ ธิแปลงสภาพ
ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั เป็ นหุน้ สามัญ
เนื่องจากบริษทั มีแผนทีจ่ ะเข้าลงทุนใน PFS เพื่อก่อเกิด Business Synergy ในการนาจุดแข็งของ PFS
ซึ่งเป็ นผูไ้ ด้รบั สัญญาติดตัง้ ตู้ CDM จานวน 10,000 เครื่อง ให้กบั CS เป็ นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษทั มี
แหล่งรายได้เพิม่ เติม คือ รายได้จากค่าเช่าจากการติดตัง้ เครือ่ ง CDM (Rental Revenue) และรายได้ค่าธรรมเนียมจาก
การใช้บริการตู้ CDM (Transaction Revenue) จาก CS โดย PFS จะดาเนินการว่าจ้าง PNR ในการติดตัง้ ดาเนินการ
และบารุงรักษาตูก้ ดเงินสด และระบบ ATM Switching
ทัง้ นี้ บริษัทจะเข้าลงทุนใน PFS โดยการซื้อหุ้นสามัญของ PFS จากบริษัท แคช แมชชีน แคปปิ ตอล
จากัด (“CMC”) ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุ้นเดิมของ PFS ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของ PFS หรือคิดเป็ น
จานวนไม่เกิน 1,000,000 หุ้น รวมมูลค่าทัง้ สิ้นไม่เกิน 1,130,000,000 บาท ซึ่งมูลค่า ดังกล่าวเกิดจากการประเมิน
มูลค่าหุ้นโดยวิธี Discounted Cash Flow (DCF) และการเจรต่อรองกัน ระหว่างบริษทั และ CMC โดยบริษทั จะชาระ
ค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่ CMC เป็ นเงินสดจานวน 360,000,000 บาท และส่วนที่เหลืออีกจานวน
770,000,000 บาท บริษทั จะชาระเป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวน 70,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ดังนัน้ เพื่อรองรับแผนการลงทุนดังกล่าว และเพื่อเป็ นการรองรับผลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิของ
บริษทั บริษทั จึงมีความประสงค์ทจ่ี ะเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจานวน 73,161,624 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 1,292,250,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,365,411,624 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น
จานวน 73,161,624 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
โดยรายละเอียดการเพิม่ ทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ซึง่ บริษทั ได้
ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อ
พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารเพิ่ม ทุ น จดทะเบีย นของบริษัท อีก จ านวน 73,161,624 บาท จากทุ น จดทะเบีย นเดิม จ านวน
1,292,250,000 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบีย นใหม่จ านวน 1,365,411,624 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น จ านวน
73,161,624 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับแผนการเข้าลงทุนใน PFS เพื่อขยายธุรกิจของบริษทั ใน
ด้านการเป็ นผูใ้ ห้บริการตู้ CDM และระบบทีเ่ กีย่ วข้อง และเพื่อสร้างรายได้จากค่าเช่าจากการติดตัง้ และค่าธรรมเนียม
จากการใช้บริการเครือ่ งกดเงิน และเพือ่ เป็ นการรองรับผลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั
ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมว่า มีผถู้ อื หุน้ หรือผู้รบั มอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น หรือมีคาถามทีท่ ่านผูถ้ อื หุน้ ส่งมาล่วงหน้าหรือไม่ โดยมีผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็น ดังนี้
นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผูถ้ อื หุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามว่าตามที่บริษทั
ระบุว่าแม้ทป่ี ระชุมจะมีมติอนุ มตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนแล้ว แต่การเข้าลงทุนจะอยู่ภายใต้มเี งื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
ซื้อขายหุน้ ระหว่างบริษทั และ CMC หลายประการ เช่น ต้องมีการระบุจานวนตู้ 10,000 ตู้ ดังนัน้ มีโอกาสทีจ่ ะติดตัง้
ตูไ้ ม่ครบ 10,000 ตู้ หรือไม่ และกาหนดการติดตัง้ ตูจ้ ะเสร็จสิน้ เมือ่ ใด
นายวิรชั มรกตกาล ชี้แจงว่า ปั จจุบนั บริษทั ได้มกี ารลงนามในสัญญาฉบับนี้ไปแล้ว และสัญญาได้ระบุ
จานวนตูไ้ ว้ 10,000 ตู้ ชัดเจน และบริษทั จะต้องดาเนินการติดตัง้ ตูเ้ สร็จสิน้ ภายใน 2 ปี ทัง้ นี้ ในความเป็ นจริงแล้วบริษทั
สามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี แต่ได้กาหนดระยะเวลาไว้โดยประมาณ 2 ปี
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ภายหลังการเพิม่ ทุน จะมีการ
ปรับสิทธิ SABUY-W1 หรือไม่
นายวิรชั มรกตกาล ชี้แจงว่าตามที่พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดไว้ หาก ณ
วันทีจ่ ดั สรรหุน้ ดังกล่าวมีผลทาให้บริษทั ต้องมีการปรับสิทธิให้แก่ใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษทั จะดาเนินการการปรับสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทงั 3 รุน่ ได้แก่ SABUY-WA, SABUY-WB และ SABUY-W1
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ี
ประชุม พิจารณาอนุ มตั ิเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจานวน 73,161,624 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน
1,292,250,000 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบีย นใหม่จ านวน 1,365,411,624 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น จ านวน
73,161,624 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจานวน 73,161,624 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจานวน 1,292,250,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,365,411,624 บาท โดยการ
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 73,161,624 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
การออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละ
932,770,309
1,679,100
100
934,449,509
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99.82
0.18
0.00
100.00

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุ มตั ิ การแก้ ไขเพิ่ มเติ มหนั งสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัท ข้อ 4. ให้ สอดคล้องกับการ
เพิ่ มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้เ ลขานุ ก ารบริษัท ชี้แ จงรายละเอีย ดของวาระเพื่อ พิจ ารณาดัง กล่ า ว
โดยเลขานุการบริษทั ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุม ดังนี้
สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งบริษัทได้เสนอที่ป ระชุม พิจารณาเพิ่ม ทุ นจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน
73,161,624 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,292,250,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,365,411,624
บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 73,161,624 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท และทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั ิ
แล้วนัน้ จึงทาให้บริษทั ต้องดาเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน โดยการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิดงั กล่าวต้องได้รบั การพิจารณา และอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เลขานุ การบริษัท จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน พร้อมทัง้ เสนอให้พจิ ารณากาหนดให้บุคคลทีค่ ณะกรรมการมอบหมายใน
การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่กี รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิม่ เติม
ถ้อยคาเพือ่ ให้เป็ นไปตามคาสังของนายทะเบี
่
ยนด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น

1,365,411,624 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าล้านสีแ่ สน
หนึ่งหมืน่ หนึ่งพันหกร้อยยีส่ บิ สีบ่ าท)
1,365,411,624 หุน้ (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าล้านสีแ่ สน
หนึ่งหมืน่ หนึ่งพันหกร้อยยีส่ บิ สีห่ นุ้ )

มูลค่าหุน้ ละ

1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ

1,365,411,624 หุน้ (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าล้านสีแ่ สน
หนึ่งหมืน่ หนึ่งพันหกร้อยยีส่ บิ สีบ่ าท)

หุน้ บุรมิ สิทธิ

- หุน้ ( - )”

ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมว่า มีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น หรือมีคาถามทีท่ ่านผูถ้ อื หุน้ ส่งมาล่วงหน้าหรือไม่
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นหรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
พร้อมทัง้ เสนอให้พจิ ารณากาหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคาเพือ่ ให้เป็ นไปตามคาสังของนายทะเบี
่
ยน
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับ
การเพิม่ ทุนจดทะเบียนพร้อมทัง้ กาหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไ ข
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หนังสือบริคณห์สนธิท่กี รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคา
เพือ่ ให้เป็ นไปตามคาสังของนายทะเบี
่
ยน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
การออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 4

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละ
932,770,287
1,679,100
122
934,449,509

99.82
0.18
0.00
100.00

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอนุ ภทั ร ศรีสุวรรณชัย ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว
โดยนายอนุภทั ร ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมดังนี้
สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจานวน 73,161,624
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,292,250,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,365,411,624 บาท โดยการ
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 73,161,624 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ดังนี้
(1) ออกและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน จานวน 70,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอ
ขาย 11 บาท ต่ อ หุ้ น คิด เป็ นมู ล ค่ า รวม 770,000,000 บาท ให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด (Private
Placement) ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ได้แก่ บริษทั แคช แมชชีน แคปปิ ตอล จากัด
(“CMC”)
(2) ออกและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน จานวนไม่เกิน 476,949 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาทเพื่อรองรับ
การปรับ สิท ธิใ บสาคัญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด
(มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 1 (SABUY-WA)
(3) ออกและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน จานวนไม่เกิน 598,850 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาทเพื่อรองรับ
การปรับ สิท ธิใ บสาคัญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด
(มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 2 (SABUY-WB)
(4) ออกและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน จานวน 2,085,825 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
ปรับ สิท ธิใ บส าคัญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้อ หุ้น สามัญ ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)
(SABUY-W1)
การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่ CMC ดังกล่าว เป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุ นแบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่ บุค คลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทได้เ สนอให้ท่ีป ระชุม ผู้ถือหุ้น ของบริษัท มีม ติ
กาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาเสนอขาย 11 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุ ญาตให้
บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องได้รบั การอนุมตั จิ าก
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมี
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สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย นอกจากนี้ แม้บริษทั จะได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ให้เสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั แล้ว บริษทั จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนของบริษทั ด้วย
โดยทีร่ าคาตลาดสาหรับการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ CMC คานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของหุน้ สามัญของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทาการ
ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการออกแล ะ
จัด สรรหุ้ น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษัท ให้ แ ก่ CMC ซึ่ง เป็ นบุ ค คลในวงจ ากัด คือ ระหว่ า งวัน ที่ 15 ตุ ล าคม 2564
ถึง 5 พฤศจิกายน 2564 ซึง่ มีราคาเท่ากับ 10.98 บาทต่อหุน้ (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ CMC ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาถัว
เฉลีย่ ถ่วงน้ าหนัก (ราคาปิ ดหรือราคาเฉลีย่ ของการซื้อขาย) ย้อนหลัง 7-15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกทีม่ กี ารเสนอ
ขายหุ้น) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ CMC ขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวทัง้ หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่หุ้น
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั เริม่ ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันทีห่ ุน้ สามัญเพิม่
ทุนของบริษทั ดังกล่าวเริม่ ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน CMC จึงจะสามารถทยอย
ขายหุน้ ทีถ่ ูกสังห้
่ ามขายดังกล่าวได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ ูกสังห้
่ ามขาย ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารพิจารณาคาขอให้รบั หุ้น
สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิในส่วนเพิม่ ทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และทีไ่ ด้ม ี
การแก้ไขเพิม่ เติม)
ทัง้ นี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่ CMC ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของ
บริษทั จะส่งผลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั ได้แก่ ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่
ทุนของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (SABUY-WA) และ ครัง้ ที่ 2
(SABUY-WB) และใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั (SABUY-W1) โดยหาก ณ วันทีจ่ ดั สรรหุน้ ดังกล่าวมี
ผลท าให้บ ริษัท ต้อ งมีก ารปรับ สิท ธิใ ห้แ ก่ ใ บสาคัญ แสดงสิท ธิด ัง กล่ า วข้า งต้น ตามข้อ ก าหนดสิท ธิ บริษัท จะเร่ ง
ดาเนินการเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อเพิม่ ทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนสาหรับรองรับการปรับสิทธิ
ดังกล่าวต่อไป
รายละเอีย ดการจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ให้แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด (Private Placement) ปรากฏตาม
สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 3 ซึ่ง
บริษทั ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
นอกจากนี้ ขอเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณามอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีอานาจพิจารณา
กาหนดรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวข้างต้น เช่น
(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) เป็ นครัง้ เดียวหรือเป็ น
คราว ๆ การกาหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุน้ รวมถึงเงือ่ นไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เกีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
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(2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่ม ทุนดังกล่าว รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวและ
(3) ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่าง ๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุ ญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควร
เกีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมวิสามัญ
ผูถ้ อื หุ้นครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการออกและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 73,161,624 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ หุ้ น ละ 1 บาท ให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่ ง ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่เ กี่ ย วโยงกัน ของบริษั ท
ได้แก่ CMC และเพือ่ เป็ นการรองรับผลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ได้แก่ CMC ในราคาเสนอขาย 11 บาท ต่อหุน้ คิดเป็ น
มูลค่ารวม 770,000,000 บาท นัน้ เป็ นไปเพื่อการเข้าลงทุนใน PFS และเพื่อก่อให้เกิด Business Synergy ในการนา
จุดแข็งของ PFS มาร่วมสร้างการลงทุนใหม่ สร้างรายได้จากค่าเช่าจากการติดตัง้ และค่าธรรมเนียมจากการใช้บริการ
เครื่องกดเงินซึ่งหากบริษทั จะดาเนินการหาเงินทุนโดยวิธอี ่นื แทนการเพิม่ ทุ น อาทิ การกู้ยมื เงิน อาจทาให้บริษทั มี
ภาระเงินกูย้ มื ทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังนัน้ การเพิม่ ทุน และการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครัง้ นี้ จะเป็ นแหล่ง
เงินทุนของบริษทั ในการเข้าซือ้ หุน้ ของ PFS
นอกจากนี้ บริษทั ได้กาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวน 70,000,000 หุน้ ในราคา
เท่ากับ 11 บาท ต่อหุน้ ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็ นราคาทีม่ าจากการเจรจาตกลงร่วมกันระหว่างบริษทั และ CMC
โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็ นราคาทีไ่ ม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/255
เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลความจาเป็ น และประโยชน์ ทบ่ี ริษทั จะได้รบั จากการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่
ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษทั จึงมีมติเห็นชอบการออกและจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่ม ทุน เพื่อเสนอขาย ให้แก่ CMC โดยมีค วามเห็นว่าการจัด สรรหุ้น สามัญให้แ ก่บุ ค คลในวงจ ากัด เงื่อ นไข
การจัดสรร ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนนัน้ มีความเหมาะสมและเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้
ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผูถ้ อื หุ้นหรือผูม้ อบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น หรือมีคาถามทีท่ ่านผูถ้ อื หุน้ ส่งมาล่วงหน้าหรือไม่ เมื่อไม่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 73,161,624
หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ดังนี้
(1) ออกและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน จานวน 70,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอ
ขาย 11 บาท ต่ อ หุ้ น คิด เป็ นมู ล ค่ า รวม 770,000,000 บาท ให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด (Private
Placement) ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ได้แก่ CMC
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(2) ออกและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน จานวนไม่เกิน 1,075,799 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาทเพื่อรองรับ
การปรับ สิท ธิใ บสาคัญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด
(มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 1 (SABUY-WA) และ ครัง้ ที่ 2 (SABUY-WB)
(3) ออกและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน จานวนไม่เกิน 2,085,825 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพือ่ รองรับ
การปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
(SABUY-W1)
และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวข้างต้น
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมี
อานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
ข้างต้นโดยมีรายละเอียดตามทีเ่ สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
การออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง
วาระที่ 5

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละ
932,770,309
1,679,100
934,449,409
100

99.82
0.18
100.00
-

พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้
ทีไ่ ด้เข้าร่วมประชุมแ ละลงมติอนุมตั วิ าระต่างๆ ทีบ่ ริษทั เสนอในวันนี้
ปิ ดประชุมเวลา 15.10 น.

ลงชือ่ …………………………………..........ประธานทีป่ ระชุม
(นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล)

ลงชือ่ …………………………………..........เลขานุการบริษทั
(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์)
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2

ขัน้ ตอนการใช้รหัสคิ วอาร์ (QR Code)
สาหรับดาวน์ โหลด รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (ประกอบการพิ จารณาวาระที่ 2)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ใน
ฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พฒ
ั นาระบบเพือ่ ให้บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผูถ้ อื หุน้
และรายงานประจาปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเรียกดูขอ้ มูลได้อย่างสะดวก
และรวดเร็วนัน้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
สาหรับระบบปฎิ บตั ิ การ iOS (iOS 11 ขึน้ ไป)
1. เปิ ดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีขอ้ ความแจ้งเตือน (Notification) ขึน้ มาด้านบน ให้กดทีข่ อ้ ความนัน้ เพือ่ ดูขอ้ มูลเอกสาร
ประกอบการประชุม
หมายเหตุ: กรณีทไ่ี ม่มขี อ้ ความ (Notification) บนมือถือ ผูถ้ อื หุน้ สามารถสแกน QR Code จาก แอปพลิเคชัน
(Application) อืน่ ๆ เช่น QR CODE READER และ Line เป็ นต้น
สาหรับระบบ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน QR CODE READER หรือ Line
ขัน้ ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
• เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิม่ เพือ่ น)
• เลือก QR Code
• สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพือ่ ดูขอ้ มูลประกอบการประชุม

QR Code สาหรับดาวน์ โหลด PDF

QR Code สาหรับดาวน์ โหลด E-Book

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2 หน้า 1

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 4

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่ งใหม่
ชือ่

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

อายุ

48 ปี

ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้
- กรรมการบริษทั
คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร และการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรม
- Director Certification Program (DCP) รุน่ 268/2561
วันเริม่ ต้นตาแหน่งกรรมการ
22 มกราคม 2559
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
6 ปี
การถือหุน้ ในบริษทั ฯ
จานวน 400,118,545 หุน้ คิดเป็ น ร้อยละ 33.30 และคูส่ มรสถือหุน้ 20,634,000 หุน้ คิดเป็ น ร้อยละ 1.72
ประสบการณ์ทางาน (5 ปี ยอ้ นหลัง)
2564-ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั ทีบเี อสพี จากัด (มหาชน)
2559-ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร /
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
2560-ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั เวนดิง้ พลัส จากัด
2560-ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั สบาย โซลูชนั ่ จากัด (เดิมชือ่ สบาย
ซิสเต็มส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จากัด)
2560-ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั สบาย มันนี่ จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั สมาร์โทลคอลเลคชัน่ จากัด
2547-2552
Managing Director Head of Sales,
Standard Chartered Bank Singapore
Singapore,Thailand, Vietnam
ความเชีย่ วชาญ/ ความรูค้ วามชานาญเฉพาะด้าน
ธุรกิจธนาคาร การเงิน
การดารงตาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปั จจุบนั
• บริษทั จดทะเบียนอื่น
- ไม่ม ี

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 4 หน้า 1

• กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี
• กิจการอืน่ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
-ไม่ม-ี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
การประชุมคณะกรรมการในปี 2564
กรรมการบริ ษทั
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริ หารความ
และกาหนด
เสี่ยง
ค่าตอบแทน
13/13
4/4

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 4 หน้า 2

กรรมการบริ หาร

11/11

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่ งใหม่
ชือ่

นายวชิรธร คงสุข

อายุ

55 ปี

ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้
- กรรมการบริษทั
คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 157/2562
วันเริม่ ต้นตาแหน่งกรรมการ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
2 ปี
การถือหุน้ ในบริษทั ฯ
จานวน 2,934,669 หุน้ คิดเป็ น ร้อยละ 0.24
ประสบการณ์ทางาน (5 ปี ยอ้ นหลัง)
กรรมการบริษทั /
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด
2562-ปั จจุบนั
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
(มหาชน)
2562-ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั สบาย มันนี่ จากัด
บริษทั เคพีเอ็นดี คอร์ปอเรชัน่
2562-ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
จากัด
2562-ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั เอดับบลิวดี ๗๘๙ จากัด
2560-ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั เวนดิง้ พลัส จากัด
บริษทั สบาย โซลูชนั ่ จากัด (เดิมชือ่
2560-ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
สบาย ซิสเต็มส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
จากัด)
2556-ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั แอมเพิล แอคเคาท์ตง้ิ จากัด

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 4 หน้า 3

ความเชีย่ วชาญ/ ความรูค้ วามชานาญเฉพาะด้าน
การเงิน/บริหาร/เศรษฐศาสตร์
การดารงตาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปั จจุบนั
• บริษทั จดทะเบียนอื่น
- ไม่ม ี
• กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี
• กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
-ไม่ม-ี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
การประชุมคณะกรรมการในปี 2564
กรรมการบริ ษทั
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริ หารความ กรรมการบริ หาร
และกาหนด
เสี่ยง
ค่าตอบแทน
13/13
4/4
-
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่ งใหม่
ชือ่

นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์

อายุ

47 ปี

ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้
- กรรมการอิสระ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การเงินมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
- Director Accreditation Program รุน่ 114/2558
- Audit Committee Program รุน่ 25/2560
- Board Nomination and Compensation Program 8/2562
วันเริม่ ต้นตาแหน่งกรรมการอิสระ
20 กุมภาพันธ์ 2562
จานวนวาระการเป็ นกรรมการอิสระ
1 วาระ
จานวนปี ทด่ี ารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
2 ปี
การถือหุน้ ในบริษทั ฯ
จานวน 11,967,330 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.00
ประสบการณ์ทางาน (5 ปี ยอ้ นหลัง)
2558-2562
กรรมการบริษทั
บริษทั บัญชีกจิ พีแอนด์เอส คอน
โซดิชนั ่ จากัด
2556-2558
ผูอ้ านวยการ
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์
ความเชีย่ วชาญ/ ความรูค้ วามชานาญเฉพาะด้าน
การเงินและการลงทุน การธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย์
การดารงตาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปั จจุบนั
• บริษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ / กรรมการบริษทั /
2562-ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 4 หน้า 5

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด
(มหาชน)

2564 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการบริษทั / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

2557 – ปั จจุบนั

บริษทั เนวานา ไดอิ จากัด
(มหาชน)
บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์
จากัด (มหาชน)
บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จากัด
(มหาชน)

• กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
2562 - ปั จจุบนั

กรรมการบริษทั

2561 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษทั เอสเอส ไอพีโอ คอนโซลิเด
ชัน จากัด
บริษทั อินฟราเซท จากัด

• กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
-ไม่ม-ี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
การประชุมคณะกรรมการในปี 2564
กรรมการบริ ษทั
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริ หารความ กรรมการบริ หาร
และกาหนด
เสี่ยง
ค่าตอบแทน
13/13
4/4
2/2
-

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 4 หน้า 6

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 5
ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นผู้สอบบัญชี
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (KPMG)
1. นายวัชระ ภัทรพิ ทกั ษ์
อายุ 44
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6669

สานักงานสอบบัญชี

• บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด

ประสบการณ์ทางาน

• หุน้ ส่วน สอบบัญชี (Audit Partner) บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
• ผูเ้ ชีย่ วชาญงานด้านสอบบัญชีโดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค
และธุรกิจงานการให้บริการ รวมถึงประสบการณ์ทางานกับบริษทั ต่างชาติ และ
บริษทั จากัด (มหาชน)

คุณวุฒกิ ารศึกษา

• ปริญญาโท มหาธุรกิจบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย
• ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย

ใบอนุญาต / ใบรับรอง

• ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ประเทศไทย
• ผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจาก กลต.

ความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้
เสียกับบริษทั / บริษทั ย่อย /
ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคลดังกล่าว

• ไม่ม ี

จานวนปี ทเ่ี ป็ นผูส้ อบบัญชีให้
บริษทั

• 4 ปี

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 5 หน้า 1

2. นางสาวพรทิ พย์ ริ มดุสิต
อายุ 48
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5565

สานักงานสอบบัญชี

• บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด

ประสบการณ์ทางาน

• หุน้ ส่วน สอบบัญชี (Audit Partner) บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
• ผูเ้ ชีย่ วชาญงานด้านสอบบัญชีโดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก สินค้าอุปโภค บริโภค
ธุรกิจซือ้ มาขายไป ธุรกิจเยือ่ กระดาษและกระดาษ และธุรกิจปิ โตรเคมี ทัง้
บริษทั ภายในประเทศและต่างชาติ รวมถึง บริษทั จากัด (มหาชน)

คุณวุฒกิ ารศึกษา

• ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บธ.ม.)
• ปริญญาตรีดา้ นการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บช.บ.)

ใบอนุญาต / ใบรับรอง

• ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ประเทศไทย
• ผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจาก กลต.
• ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้
เสียกับบริษทั / บริษทั ย่อย /
ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคลดังกล่าว
จานวนปี ทเ่ี ป็ นผูส้ อบบัญชีให้
บริษทั

• 1 ปี

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 5 หน้า 2

3. นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิ จ
อายุ 49 ปี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6333

สานักงานสอบบัญชี

• บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด

ประสบการณ์ทางาน

• หุน้ ส่วน สอบบัญชี (Audit Partner) บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
• มีประสบการณ์การตรวจสอบธุรกิจทีห่ ลากหลาย ได้แก่ การเงินการธนาคาร
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็ นต้น ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ และบริษทั จากัด (มหาชน)
• บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีบณ
ั ฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพาณิชยพระนคร
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรวิชาภาษีธุรกิจและหลักการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ประเทศไทย
• ผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจาก กลต.
• ไม่ม ี

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ใบอนุญาต / ใบรับรอง
ความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้
เสียกับบริษทั / บริษทั ย่อย /
ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคลดังกล่าว
จานวนปี ทเ่ี ป็ นผูส้ อบบัญชีให้
บริษทั

• 1 ปี

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 5 หน้า 3

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 6
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) กรณี เข้าซื้อหุ้นสามัญ AIT และ AIT-W2 (บัญชี 2)
ตามทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2565 ของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผุถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าลงทุนเข้าซื้อหุน้
สามัญและใบสาคัญแสดงสิทธิของ บริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“AIT”) จากนายอานนท์
ชัย วีระประวัติ (“นายอานนท์ชยั ”) ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของ AIT โดย (1) ซื้อหุน้ สามัญ จานวน 30,000,000 หุน้ หรือคิด
เป็ นร้อยละ 2.91 ของทุนที่ออกและชาระแล้วของ AIT ราคาต่อหุ้น 7.08 บาท รวมมูลค่า 212,400,000 บาท และ (2)
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (“AITW2”) จ านวน 140,000,0000 หน่ ว ย ราคาหน่ ว ยละ 3.55 บาท รวมมูลค่ า 497,000,000 รวมมูลค่ า การเสนอขาย
709,400,000 บาท โดยทางบริษทั ฯ จะชาระค่าหุน้ และใบสาคัญแสดงสิทธิ AIT ให้แก่ นายอานนท์ชยั ด้วยการออกหุน้
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่นายอานนท์ชยั จานวน 25,111,504 ในราคาหุน้ ละ 28.25 บาท โดยราคาทีอ่ อกเสนอ
ขายดังกล่าวเป็ นราคาหุน้ ทีไ่ ม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (โดยทีร่ าคาตลาดคานวณจากราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก
ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ มีมติอนุมตั ใิ ห้เข้าลงทุนใน AIT และ ออกหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนเสนอขายให้แก่นายอานนท์ชยั เพื่อเป็ นค่าตอบแทน โดยมีระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์
2565 (เฉพาะวัน ท าการ) ซึ่ ง เท่ า กับ 30.6413 บาทต่ อ หุ้ น ) และ (3) การใช้ สิท ธิแ ปลงสภาพ AIT-W2 จ านวน
140,000,000 หน่วย ในราคาใช้สทิ ธิหนุ้ ละ 2.00 บาท อีกจานวน 280,000,000 บาท
ทัง้ นี้ ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ AIT บริษัทฯ จะเข้าดาเนินการภายใต้เงื่อนไข 2
ประการ คือ
1) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่
บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นายอานนท์ชยั
2) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ AIT
และ AIT-W2 จากนายอานนท์ชยั ซึ่งเป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั และการอนุ มตั กิ ารแปลงสภาพใบสาคัญแสดง
สิทธิ AIT-W2 ในอนาคต
รายการดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ ายไป”)
โดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญ จานวน 30,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.08 บาท (ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 2.97
บาท) และใบสาคัญแสดงสิทธิของ AIT จานวน 140,000,0000 หน่ วย ในราคาหน่ วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่าทัง้ สิ้น
709,400,000 บาท และการใช้สทิ ธิแปลงสภาพ AIT-W2 จานวน 140,000,000 หน่ วย ในราคาใช้สทิ ธิหนุ้ ละ 2.00 บาท
อีกจานวน 280,000,000 บาท คิดเป็ นการคานวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 25.18 ตามเกณฑ์ทรัพย์สนิ ทีม่ ตี วั ตน
สุทธิ ซึ่งเป็ นเกณฑ์ท่คี านวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รบั การสอบทานจากผู้สอบ
บัญชีรบั อนุ ญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือน
ย้อนหลัง (ได้แก่ รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่
หน้าที่ 1 จาก 43

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 6
ทุนออกใหม่ของ บริษทั นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) รายละเอียดปรากฎตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2. และรายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ บริษทั บัซซี่บสี ์ จากัด
รายละเอียดปรากฎตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย 3.) บริษทั ฯ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวม
ของสิง่ ตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ทค่ี านวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบ
และสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ จากขนาดรายการมีมลู ค่ามากกว่าร้อยละ 50
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิ ดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลั กทรัพย์ฯ ตามประกาศ
รายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ และขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมแต่งตัง้ ทีป่ รึกษา
ทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รบั มติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย
นอกจากนี้ การเข้าลงทุนข้างต้นของบริษทั ฯ ยังเข้าข่ายเป็ นการเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษทั ฯ ประเภทสินทรัพย์และบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ใน
การทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูล
และการปฏิบ ัติก ารของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เ กี่ย วโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่ไ ด้มีก ารแก้ ไ ขเพิ่มเติม)
(“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจากเป็ นการเข้าทารายการระหว่ างบริษัทฯ และนายอานนท์ชยั วีระ
ประวัติ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ AIT จานวน 30,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 7.08
บาท และใบสาคัญแสดงสิทธิของ AIT จานวน 140,000,0000 หน่ วย ในราคาหน่ วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่าทัง้ สิ้น
709,400,000 บาท ซึ่ง มีมูลค่าของรายการมากกว่ า 20 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 55.59 ของมูลค่ าสินทรัพย์ท่มี ี
ตัวตนสุทธิของบริษทั ฯ อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษทั ฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีขนาด
รายการรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของ อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ไม่มกี ารเข้าทารายการที่
เกี่ยวโยงกันในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง โดย บริษทั ฯ มีหน้าทีต่ ้องเปิ ดเผยข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน และขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมแต่งตัง้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รบั มติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย
ในการนี้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุมตั แิ ต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ซึง่ ได้แก่ บริษทั อวาน
การ์ด แคปปิ ตอล จากัด เพื่อจัดทาและแสดงความเห็นต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เกีย่ วกับการเข้าลงทุนของบริษทั ฯ ซึง่ เข้า
ข่ายเป็ นรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ขอนาเสนอรายละเอียดของสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทา
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
บริษทั ฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าวข้างต้น ดังนี้
1. สารสนเทศตามบัญชี (1)
1.

วัน เดือน ปี ที่ทารายการ

ในการเข้า ลงทุน โดยการเข้าซื้อ หุ้นสามัญของ AIT บริษัท ฯ จะเข้า ดาเนิ น การภายใต้เ งื่อ นไข 2
ประการ คือ
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1)
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุ มตั ิให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นายอานนท์ชยั
2)
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ
AIT จากนายอานนท์ชยั ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชาระค่ าตอบแทนเป็ นหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังต้องได้รบั อนุ ญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุน้ แก่บุคคลในวงจากัด
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565
2.

คู่กรณี ที่เกี่ยวข้อง
ผู้จะซื้อ:

บริษทั ฯ

ผู้จะขาย:

นายอานนท์ชยั วีระประวัติ

ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ:

ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565 กลุ่มนายอานนท์ชยั วีระประวัติ เป็ น
ผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ของบริษัท ฯ จ านวนหุ้น 190,055,000 คิด เป็ น
ร้อยละ 15.82 ของหุน้ ทีส่ ทิ ธิออกเสียง ประกอบไปด้วย
รายชื่อผุ้ถือหุ้น
(1) นายอานนท์ชยั วีระประวัติ
(2) นางเพ็ญศรี วีระประวัติ
รวม

จานวนหุ้น
190,000,000
55,000
190,055,000

ร้อยละ
15.82
0.00
15.82

หมายเหตุ: นางเพ็ญศรี วีระประวัติ เป็ นมารดา ของนายอานนท์ชยั วีระประวัติ

3.

ลักษณะโดยทั ่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1

ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
่
เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ เข้าลงทุนใน AIT เนื่องจากธุรกิจของ AIT มีทิศทางที่
สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ในการเป็ น 7 สะดวก 7 SMART เพื่อชีวติ ทีส่ บายของ
ผูบ้ ริโภคตัง้ แต่ต่นื จนเข้านอนด้วยบริการจาก SABUY ได้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

7 สะดวก
สะดวกซื้อ ผ่าน Retail Platform
สะดวกส่ ง ผ่ า นร้ า นแฟรนไชส์ ร ับ ส่ ง พัส ดุ (Drop-off
stores)
สะดวกซัก ผ่านร้านแฟรนไชส์รา้ นซักอบ
สะดวกใช้ ระบบปฏิ บ ั ติ ก ารที่ ใ ห้ ลู ก ค้ า SME หรื อ
Enterprise
สะดวกจ่าย รองรับการจ่ายเงินทุกรูปแบบทุกประเภท
รวมถึงเงินสกุลดิจทิ ลั ในอนาคต
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

7 SMART
SMART Factory
SMART Office
SMART School
SMART Canteen
SMART Parking
SMART Home
SMART Locker
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(6) สะดวกโอน ให้บ ริก ารฝาก ถอน โอน ครอบคลุ ม ทุ ก
สถาบันการเงิน
(7) สะดวกชาระ รองรับการชาระบิลสาธารณูปโภค สินค้า
และบริการต่างๆ
ซึ่ง กลุ่ ม บริษัท มีค วามต้อ งการสร้า ง SABUY Infrastructure (โครงการลงทุ น ในธุ ร กิจ โครงสร้าง
พืน้ ฐานทางเทคโนโลยี เพื่อใช้ประโยชน์ในของกลุ่มบริษทั เช่น ลงทุนในธุรกิจ Cloud System and
Data Center Services โปรแกรมระบบปฏิ บ ัติ ก ารต่ า งๆ รองรั บ การเติ บ โตของการใช้ ง าน
อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีได้ในอนาคต และยังรวมถึงธุรกิจพืน้ ฐานอื่นๆ) ซึง่ IT Infrastructure เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัท หรือ 7 สะดวก 7 SMART ของ
กลุ่มบริษัท นอกเหนือไปจากการพัฒนา Solution และ Hardware ให้ใช้งานได้ดแี ล้ว ปั จจุบนั กลุ่ม
บริ ษั ท มี ก ารใช้ ง าน IT Infrastructure จากผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายอื่ น ๆ เช่ น Storage Data Center
Networking เป็ นต้น และเนื่องจาก AIT เป็ นผูอ้ อกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบ
วงจร (System Integrator หรือ SI) โดยมีลกั ษณะการขายเป็ นแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Turn Key ตัง้ แต่
การให้คาปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดาเนินการ การติดตัง้ การ
ฝึ ก อบรม และการซ่ อ มบ ารุ ง รัก ษา ซึ่ง มีค วามช านาญเกี่ย วกับ ระบบโครงสร้า งพื้น ฐานด้ า น
สารสนเทศ หากบริษทั ได้ลงทุนหรือเป็ นพันธมิตร กับ AIT จะทาให้บริษทั มีผเู้ ชีย่ วชาญในเรื่องการ
วาง IT Infrastructure ซึ่งเป็ นระบบที่กลุ่มบริษัทมีความต้องการใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการ
ของกลุ่มบริษทั ในการเป็ นผูใ้ ห้บริการ 7 สะดวก 7 smart เช่น การเพิม่ ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
การสื่อสาร การเก็บข้อมูล การประมวลผล ระบบ Cloud เป็ นต้น ดังนัน้ การเข้าลงทุนใน AIT ซึ่ง
เป็ นผู้มีความชานาญ จะช่วยสานประโยชน์ ในเรื่องดังกล่าว ทัง้ ในด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพของ
โครงสร้างการสื่อสารและเครือข่าย ให้สอดคล้องกับการใช้พฒ
ั นาสินค้าและบริการของกลุ่มบริษทั
การดูแ ลซ่ อ มบ ารุ ง (Maintenance) ภายใต้ง บประมาณที่สามารถแข่งขัน ได้ เพื่อ ให้ก ลุ่ ม SMEs
สามารถเข้าถึง Solution ต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ด้วยต้นทุ นที่เข้าถึงได้เพื่อแข่งขัน กับธุรกิจขนาด
ใหญ่ทม่ี คี วามสามารถในการเข้าถึง Solution ด้วยทรัพยากรทีม่ มี ากกว่า
บริษทั ฯ จึงจะเข้าลงทุนซื้อ (1) หุน้ สามัญของ AIT จานวน 30,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 7.08 บาท
รวมเป็ นเงิน 212,400,000 บาท และ (2) ใบสาคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จานวน 140,000,000 หน่ วย
ในราคาหุ้น ละ 3.55 บาท รวมเป็ น เงิน 497,000,000 บาท (3) การใช้สิท ธิแปลงสภาพ AIT-W2
จานวน 140,000,000 หน่ วย ในราคาใช้สทิ ธิหุน้ ละ 2.00 บาท รวมเป็ นเงิน 280,000,000 บาท รวม
มูลค่าการเข้าทารายการ 989,400,000 บาท
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ข้อมูลโครงสร้างการถือหุน้ ก่อนเข้าทารายการ และหลังเข้าทารายการ ปรากฎดังนี้
โครงสร้างการถือหุน้ ก่อนเข้าทารายการ

โครงสร้างการถือหุน้ หลังเข้าทารายการ

ทัง้ นี้ นายอานนท์ชยั ได้มาซึง่ ใบสาคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ในวันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 จานวน
140,000,000 หน่ วย ต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 บาทต่อหน่ วย ซึ่งเท่ากับราคาเข้าทารายการ และได้มาซึ่งหุน้
สามัญของ AIT ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 จานวน 30,000,000 หุน้ ต้นทุนเฉลี่ยต่อหุน้ เท่ากับ 7.08 บาท
ซึง่ เท่ากับราคาเข้าทารายการ
เนื่องจาก AIT ยังไม่มแี ผนในการออกหุน้ เพิม่ ทุนเพิม่ เติม หลังจากการออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิ จานวนไม่เกิน 515,802,242 หน่ วย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 แต่อย่างใด ดังนัน้ บริษัทฯ จึง
หารือกับนายอานนท์ชยั ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่อนั ดับ 2 ของบริษทั ฯ ทีม่ ศี กั ยภาพ และลงทุนในบริษทั ฯ ใน
ระยะยาว โดยบริษทั ฯ เสนอแนวทางการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) แก่
นายอานนท์ชยั หากสามารถได้มาซึ่งหุน้ ของ AIT ในจานวนทีม่ นี ัยสาคัญ ดังนัน้ นายอานนท์ชยั จึงได้เข้าซื้อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิซ้อื หุน้ สามัญ AIT-W2 จานวน 140,000,000 หน่ วยในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างวันที่ 14
– 18 กุ ม ภาพัน ธ์ 2565 ในราคาทุ น เฉลี่ย หน่ ว ยละ 3.55 บาท และเข้า ซื้อ หุ้น สามัญ ของ AIT จ านวน
30,000,000 หุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ในราคาทุนเฉลีย่ หุน้ ละ 7.08 บาท บริษทั
ฯ จึงได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการเข้าซื้อหุ้น
สามัญของ AIT จานวน 30,000,000 หุน้ และ AIT-W2 จานวน 140,000,000 หน่ วย จากนายอานนท์ชยั ใน
ราคาดังกล่าว โดยบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาว่าแนวทางดังกล่าวเป็ นแนวทางทีม่ คี วามเหมาะสมและเกิดประโยชน์
ในภาพรวม ดังนี้
(1) เกิดภาระทางการเงินน้อยกว่าการเข้าทารายการด้วยเงินสด เนื่องจากนายอานนท์ชยั ยอมรับการ
จ่ายชาระค่าตอบแทนเป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ซึ่งราคาเข้าทารายการเท่ากับต้นทุนเฉลีย่ ที่
นายอานนท์ชยั ได้มาซึง่ หุน้ สามัญและใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ของ AIT
(2) เป็ นการลดผลกระทบต่อราคาหุน้ สามัญของ AIT เมื่อเทียบกับแนวทางทีบ่ ริษทั ฯ ออกหุน้ สามัญเพิม่
ทุนให้กบั บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้แก่นายอานนท์ชยั เพื่อบริษัทฯ จะนาเงินเพิม่
ทุนดังกล่าวไปซื้อหุน้ สามัญของ AIT ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เอง
(3) เป็ นการลดระยะเวลาในการเข้าทารายการซื้อหุ้นสามัญของ AIT เนื่องจากหากดาเนินการตามข้อ
(2) อาจส่งผลให้บริษทั ฯ ต้องจัดประชุมผูถ้ ือหุ้น 2 ครัง้ เพื่ออนุ มตั ิการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แ ก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และเพื่ออนุมตั กิ ารเข้าทารายการการเข้าลงทุนซื้อหุน้ สามัญ
ของ AIT
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ในส่วนของการเข้าลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิซ้อื หุ้นสามัญจานวน 140,000,000 หน่ วยนัน้ บริษทั ฯ เห็นว่า
เป็ นการลงทุนในมูลค่าทีต่ ่ากว่าการได้มาซึง่ หุน้ สามัญทัง้ หมด อีกทัง้ เงินสดจากการใช้สทิ ธิยงั เป็ นเงินสดที่ AIT
จะได้รบั โดยตรง ซึง่ AIT สามารถนาไปเป็ นเงินทุนต่อยอดในการดาเนินธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ อื
หุน้ ต่อไปในอนาคต ทัง้ นี้ แม้ว่าการลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิซ้อื หุน้ จะมีความเสีย่ งจากการทีใ่ บสาคัญแสดง
สิทธิไม่มมี ลู ค่า (Out-of-the-money) ภายในระยะเวลาใช้สทิ ธิ เนื่องจากมูลค่าหุน้ สามัญของ AIT มีมลู ค่าต่ากว่า
ต้นทุนการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนจากการลงทุนเท่ากับต้นทุนการได้มาซึ่ง
ใบสาคัญแสดงสิทธิซ้อื หุน้ สามัญ 140,000,000 หน่วย รวมจานวน 497.00 ล้านบาท หรือเท่ากับหน่วยละ 3.55
บาท ในขณะที่ หากบบริษทั ฯ ซื้อหุน้ สามัญในจานวนทีเ่ ท่ากันคือ 140,000,000 หุน้ บริษทั ฯ อาจมีผลขาดทุน
จากการลงทุนถึง 991.20 ล้านบาท (สมมติให้ต้นทุนการได้มาเท่ากับหุน้ ละ 7.08 บาท) ดังนัน้ การลงทุนใน
ใบสาคัญแสดงสิทธิซ้อื หุน้ สามัญจึงเปรียบเสมือนการป้ องกันความเสีย่ ง (Hedging) จากการลงทุนของบริษทั ฯ
3.2

ประเภทของรายการและขนาดของรายการ
รายการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ

รายการดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไป จะเข้าลงทุนซื้อ (1) หุ้นสามัญของ AIT จานวน 30,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.08
บาท รวมเป็ นเงิน 212,400,000 บาท และ (2) ใบสาคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จานวน 140,000,000 หน่ วย ใน
ราคาหุ้ น ละ 3.55 บาท รวมเป็ นเงิน 497,000,000 บาท (3) การใช้ สิท ธิแ ปลงสภาพ AIT-W2 จ านวน
140,000,000 หน่ วย ในราคาใช้สทิ ธิหุน้ ละ 2.00 บาท รวมเป็ นเงิน 280,000,000 บาท รวมมูลค่าการเข้าทา
รายการ 989,400,000 บาท คิดเป็ นสัดส่วนการได้มาหากมีการใช้สทิ ธิแปลงสภาพ ร้อยละ 10.99 ของทุนชาระ
แล้วของ AIT โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ตามประกาศรายการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ซึง่ คานวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 25.18 ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์
ทีม่ ตี วั ตนสุทธิ (NTA) ซึ่งเป็ นเกณฑ์ทค่ี านวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั
การสอบทานจากผู้สอบบัญ ชีร ับ อนุ ญ าตสิ้น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 โดยรวมขนาดรายการได้ม าซึ่ง
สินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง (ได้แก่ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั สบาย เทคโนโลยี
จากัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนออกใหม่ของ บริษทั นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
รายละเอียดปรากฎตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2. และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด
(มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บัซซี่บสี ์ จากัด รายละเอียดปรากฎตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย 3.)
บริษัทฯ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ท่ี
คานวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบและสอบทานจากผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาต สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อมูลทางการเงิน
(หน่ วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

บริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
6,136.53
1,661.22
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(หน่ วย: ล้านบาท)
หนี้สนิ รวม
ส่วนผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม (ถ้ามี)
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตน (NTA)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
2,748.62
450.60
1,276.09
257.00

AIT
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
2,690.87
0.00
2,923.83
527.12

การคานวณรายการ
หลักเกณฑ์

สูตรคานวณ

เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์
ทีม่ ตี วั ตนสุทธิ (NTA)

NTA ของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา x สัดส่วนทีไ่ ด้มา x 100
NTA ของบริษทั ฯ

เกณฑ์กาไรสุทธิจาก
การดาเนินงาน

กาไรสุทธิของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา x สัดส่วนทีไ่ ด้มา x 100
กาไรสุทธิของบริษทั ฯ

เกณฑ์มลู ค่ารวมของ
สิง่ ตอบแทน

มูลค่ารายการทีไ่ ด้รบั x 100
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ

เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุนที่
ออกเพือ่ ชาระราคา
สินทรัพย์

จานวนหุน้ ทีอ่ อกเพือ่ ชาระค่าสินทรัพย์ x 100
จานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้วของบริษทั ฯ

การคานวณ

ขนาดรายการ

(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

2,923.83𝑥10.99%
1,276.09

25.18

527.12𝑥10.99%
257.00

22.54

989.40
6,136.53

16.12

25.11
1,201.38

2.09

เนื่องจากขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีต่ อ้ ง
เปิ ดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือ
จาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ และขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการ
เงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รบั มติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
การเข้าลงทุนข้างต้นของบริษทั นอกจากนี้ การเข้าลงทุนข้างต้นของบริษทั ฯ ยังเข้าข่ายเป็ นการเข้า
ทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ประเภทสินทรัพย์ และบริการ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ ใ นการท ารายการที่เ กี่ย วโยงกัน และตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยว
โยงกัน”) เนื่องจากเป็ นการเข้าทารายการระหว่างบริษทั ฯ กับนายอานนท์ชยั วีระประวัติ ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ของบริษทั ฯ
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โดยมีมูลค่าของรายการมากกว่ า 20 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 55.59 ของมูลค่ าสินทรัพย์ท่มี ี
ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 มีขนาดรายการรวมกันมากกว่ าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของ และบริษทั ฯ ไม่มกี าร
เข้าทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันในช่ วงระยะเวลา 6 เดือน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงต้องขออนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้
ก่อนการเข้าทาเข้าลงทุนของบริษทั ฯ และมีหน้ าที่ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่กาหนดในประกาศเรื่องรายการที่
เกีย่ วโยงกัน
โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และขออนุมตั กิ ารเข้าทารายการต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงิน
อิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รบั มติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย อย่างไรก็ดี
บริษทั ฯ ไม่มกี ารเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง
4.

รายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่ได้มา

หุ้นสามัญของ AIT จะเข้าลงทุนซื้อ (1) หุ้นสามัญของ AIT จานวน 30,000,000 หุ้น ในราคาหุน้ ละ
7.08 บาท รวมเป็ นเงิน 212,400,000 บาท และ (2) ใบสาคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จานวน 140,000,000 หน่วย
ในราคาหุ้น ละ 3.55 บาท รวมเป็ น เงิน 497,000,000 บาท (3) การใช้สิท ธิแ ปลงสภาพ AIT-W2 จ านวน
140,000,000 หน่ วย ในราคาใช้สทิ ธิหุน้ ละ 2.00 บาท รวมเป็ นเงิน 280,000,000 บาท รวมมูลค่าการเข้าทา
รายการ 989,400,000 บาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนการได้มาหากมีการใช้สทิ ธิแปลงสภาพ ร้อยละ 10.99 ของทุน
ชาระแล้วของ AIT โดยข้อมูลเกีย่ วกับ AIT มีรายละเอียดสรุป ดังนี้
โดยข้อมูลเกีย่ วกับ AIT มีรายละเอียดสรุป ดังนี้
1.

ข้อมูลทัวไป
่

ชื่อบริษทั
วันจดทะเบียนบริษทั
ประเทศทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้
ทีต่ งั ้ บริษทั
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
ประเภทธุรกิจ

ประเภทของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ชนิ ดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

:
:
:
:
:
:
:

บริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
30 มกราคม 2535
ประเทศไทย
37/2 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10320
1,547,406,727บาท / 1,547,406,727 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
1,031,604,485 บาท / 1,031,604,485 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรือ
SI) ให้บ ริก ารในกลุ่ ม ลู ก ค้า ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน โดยมีล ัก ษณะการขายเป็ น แบบ
เบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตัง้ แต่การให้คาปรึกษา การวางแผนงานโครงการ
การออกแบบระบบ การดาเนินการ การติดตัง้ การฝึกอบรม และการซ่อมบารุงรักษา

ใบแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 2
ระบุชอ่ื ผูถ้ อื และโอนเปลีย่ นมือได้
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อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

อัตราการใช้สิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
วันครบอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

2 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ (วันครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิจะ
ตรงกับวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายในวันที่ 12 มกราคม 2567 และใบสาคัญแสดง
สิทธิจะพ้นสภาพในวันถัดไป
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนได้ 1 หุน้ (อาจเปลีย่ นแปลงได้
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.3 ของข้อกาหนดสิทธิ)
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 สามารถใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ในวันทาการ
สุดท้ายของเดือนมีนาคมและกันยายน ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถ
เริม่ ใช้สทิ ธิครัง้ แรก คือวันทาการสุดท้ายของเดือนกันยายนซึง่ ตรงกับที่ 30 กันยายน
2565 และวันใช้สทิ ธิสุดท้าย คือ วันทีใ่ บสาคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 2 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่
ออกใบแสดงสิทธิ ซึง่ จะตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2567 ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั ใช้สทิ ธิตรงกับ
วันหยุดทาการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันใช้สทิ ธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการสุดท้าย
ก่อนหน้าวันใช้สทิ ธิดงั กล่าว
2.00 บาทต่อหุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท) อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ สรุปได้ดงั นี้
(ก) เมื่อ AIT มีการเปลีย่ นแปลงทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ อันเป็ นผลมาจาก
การรวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้
(ข) เมื่อ AIT ได้เสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม และ/หรือ ประชาชน
ทัวไป
่ และ/หรือ บุคคลในวงจากัด ใน “ราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่”
คานวณได้ต่ากว่าร้อยละ 90.00 ของ ราคาตลาดต่อหุน้ สามัญของ AIT
(ค) เมื่อ AIT ได้เสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม และ/หรือ ประชาชน
ทัวไป
่ และ/หรือ บุคคลในวงจากัด โดยทีห่ ลักทรัพย์นนั ้ ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หลักทรัพย์ใน
การใช้สทิ ธิแปลงสภาพ หรือเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สทิ ธิในการซื้อหุน้ สามัญ
เช่น หุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญ โดยทีร่ าคาสุทธิต่อ
หุน้ ของหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าว คานวณได้ต่ากว่าร้อยละ 90.00
ของราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของ AIT
(ง) เมื่อ AIT จ่ายปันผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ AIT
(จ) เมื่อ AIT จ่ายปันผลเป็ นเงินเกินกว่าร้อยละ 100.00 ของกาไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของ AIT หลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและเงินสารองตามกฎหมาย
สาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการจ่ายเงินปันผล
จากผลการดาเนินงานหรือกาไรสะสม ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
(ฉ) ในกรณีทม่ี เี หตุการณ์ใด ๆ อันทาให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและ
ผลประโยชน์อนั พึงได้ โดยทีเ่ หตุการณ์ใด ๆ นัน้ ไม่ได้กากับอยู่ใน (ก) – (จ) AIT จะ
พิจารณาเพื่อกาหนดการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิ และ/หรือ อัตราการใช้สทิ ธิ
ใหม่ (หรือปรับจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สทิ ธิ) อย่างเป็ น
ธรรม โดยไม่ทาให้สทิ ธิของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่าผล
การพิจารณานัน้ เป็ นทีส่ ุด

13 มกราคม 2565
12 มกราคม 2567
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คณะกรรมการบริษทั ของ AIT
1. นาย ธนา ไชยประสิทธิ ์

ประธานกรรมการ

2. นาย ศิรพิ งษ์ อุ่นทรพันธุ์

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ / กรรมการ

3. นาย พงษ์เทพ ผลอนันต์

รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

4. นาย กิตติศกั ดิ ์ สพโชคชัย

กรรมการ

5. นาย สุรพร รักตประจิต

กรรมการ

6. นาย ภิสกั จารุดลิ ก

กรรมการ

7. นาง ศศิเนตร พหลโยธิน

กรรมการ

8. นาย โชคชัย ตัง้ พูลสินธนา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

9. นาย ศรีภพ สารสาส

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

10. นาย ธนารักษ์ พงษ์เภตรา
2.

กรรมการอิสระ

รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ณ วันก่อนการเข้าทารายการ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็ นวันปิ ดสมุด
ทะเบียนครัง้ ล่าสุดของ AIT

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1 นาย ศิรพิ งษ์ อุน่ ทรพันธุ์
2 บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
3 น.ส. ศศิเนตร พหลโยธิน
4 นาย กิตติศกั ดิ ์ สพโชคชัย
5 นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์
6 นาย โชดิวตั ดันธนสาร
่
7 นาย อานนท์ชยั วีระประวัติ
8 นาย สุรพร รักตประจิต
9 น.ส. ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์
10 นาง สร้อยสน จารุดลิ ก
11 อื่นๆ
รวม

3.

จานวนหุ้น
53,766,125
43,959,276
34,490,575
34,373,295
33,307,200
30,000,000
30,000,000
27,279,425
25,409,540
13,031,890
705,987,159
1,031,604,485

ร้อยละ
5.21
4.26
3.34
3.33
3.23
2.91
2.91
2.64
2.46
1.26
68.44
100.00

ข้อมูลทางการเงินของ AIT
งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 2562

(หน่ วย : ล้านบาท)

(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม
2563
(ตรวจสอบ)

190.18

204.47

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบ)

378.50
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งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 2562

(หน่ วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื
สินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ทถ่ี อื ไว้เพือ่ ขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
อุปกรณ์สาหรับให้เช่า
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่ายจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ต้นทุนทีย่ งั ไม่เรียกชาระ
ส่วนของหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาการจัดการทางการเงินทีถ่ งึ
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ กาหนดชาระ ภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญา
สารองค่าปรับงานล่าช้า
หนี้สนิ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน

(ตรวจสอบ)
2,268.61
1,705.04
745.93
307.24
5,217.00

31 ธันวาคม
2563
(ตรวจสอบ)
2,633.93
1,303.89
3.00
1,575.93
130.59
5,851.81

38.03
84.99
101.90
120.56
36.19
12.77
67.86
49.32
511.62
5,728.61

139.58
30.71
93.04
24.70
88.67
34.93
87.80
77.94
577.37
6,429.18

82.25
94.27
23.37
197.50
34.12
103.29
64.56
599.36
5,752.11

400.00
738.50
713.54

250.00
1,341.01
830.35

790.77
896.11

42.59

143.22

96.18

32.40
544.48
115.55
0.67
94.31
2,682.05

10.53
37.46
351.07
77.50
3.12
133.73
3,177.98

11.31
29.27
405.90
77.10
0.12
133.34
2,440.10
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31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบ)
720.00
2,070.83
913.46
863.56
168.57
37.85
5,152.76
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งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 2562

(หน่ วย : ล้านบาท)
หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาการจัดการทางการเงิน - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,547,406,727 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(2562-2563: 206,320,897 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท)
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 1,031,604,485 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(2562-2563: 206,320,897 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุน้

(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม
2563
(ตรวจสอบ)

62.92

171.91

117.98

-

14.49

11.52

97.77
160.69
2,842.74

139.57
325.98
3,503.96

121.28
250.78
2,690.87

1,031.60

1,031.60

1,547.41

1,031.60

1,031.60

1,031.60

303.44

303.44

303.44

103.16
1,445.11
2.57

103.16
1,484.45
2.57

128.78
1,594.85
2.57

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

2,885.88

2,925.22

3,061.24

รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

5,728.61

6,429.18

5,752.11

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม
2563
(ตรวจสอบ)

6,903.42
118.90
51.39
7,073.72

6,529.65
131.23
70.08
6,730.97

6,765.97
179.38
89.39
7,034.75

5,882.79
59.14
215.31
375.37

5,414.92
90.20
264.78
338.53
107.84

5,582.17
95.32
267.51
324.27
14.67

31 ธันวาคม 2562

(หน่ วย : ล้านบาท)
รายได้
การขายและบริการ
ค่าเช่าจากอุปกรณ์สาหรับให้เช่า
รายได้อ่นื
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการขายและบริการ
ต้นทุนอุปกรณ์สาหรับให้เช่า
ค่าใช้จ่ายในการขายและจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบ)
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

31 ธันวาคม 2562

(หน่ วย : ล้านบาท)
ขาดทุนจากตราสารทุนทีก่ าหนดให้วดั มูลค่ายุตธิ รรม ผ่าน
กาไรหรือขาดทุน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรจากการดาเนิ นงาน
ส่วนบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการทีจ่ ะบันทึกในส่วนของกาไรขาดทุนในภายหลัง
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
รายการทีจ่ ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

5.

(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม
2563
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบ)

-

69.00

6,216.27
514.69
(7.32)
26.26
(21.12)
512.52
(118.25)
394.27

6,352.94
681.81
(5.86)
0.91
(11.55)
665.32
(138.19)
527.12

4.33

(14.50)

11.21

(0.78)
391.32

(14.50)
379.77

11.21
538.33

6,532.61
541.11
(28.55)
2.96
(8.94)
506.58
(114.49)
392.09

(5.10)

มูลค่าสิ นทรัพย์ที่ได้มา มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน และวิ ธีการชาระเงิ น

มูลค่าสิง่ ตอบแทนจานวน ของ AIT และ AIT-W2 รวมจานวน 709,400,000 บาท โดยบริษทั ฯ พิจารณา
ราคาต้นทุนการได้มาซึง่ หุน้ สามัญของ AIT และ AIT-W2 ของผูถ้ อื หุน้ เดิม และการเจรจาต่อรองระหว่างบริษทั ฯ
และผูข้ าย ซึ่งบริษทั ฯ ได้มกี ารประเมินมูลค่าด้วยวิธคี ดิ ลดกระแสเงินสดในอนาคต (DCF) ยังเห็นว่า AIT ธุรกิจ
ของ AIT ยังมีโอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจ พิจารณาจากผลประกอบการที่เติบโตขึน้ งานทีย่ งั ไม่ได้ส่งมอบ
(Backlog) อัตราการจ่ายเงินปั นผล ซึง่ มีความน่าสนใจและสามารถเข้าไปเข้าลงทุนได้ คาดว่าจะให้ผลตอบแทน
ทัง้ ในแง่ของการลงทุนทางการเงิน และ การสานประโยชน์ ท างธุร กิจกับ กลุ่ม บริษัท โดยบริษัทฯ จะชาระ
ค่าตอบแทนเป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวน 25,111,504 หุน้ หุน้ ราคาหุน้ ละ 28.25 บาท (ซึง่ เป็ นมิใช่
เกณฑ์ราคาต่ า) รวมเป็ นมูลค่าทัง้ สิ้น 709,399,988 บาท และ เงินสดสาหรับการแปลงสิทธิ AIT-W2 จานวน
280,000,000 บาท (ราคาใช้สทิ ธิหุ้นละ 2.00 บาท ตามข้อกาหนดสิทธิของ AIT-W2) อีกทัง้ การซื้อ AIT และ
AIT-W2 กับนายอานนท์ชยั ทาให้ บริษทั ฯ มีโอกาสทีจ่ ะได้หุน้ หรือสิทธิในการแปลงสภาพเพื่อให้สดั ส่วนตามที่
บริษทั ฯ ต้องการได้อกี ด้วย
สาหรับการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนครัง้ นี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่า
หุ้นสามัญ AIT ด้วยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (DCF) ได้มูลค่า ยุติธรรมอยู่ระหว่าง 6.47 – 7.13
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บาทต่อหุน้ ในขณะทีม่ ลู ค่าหุน้ ของ AIT ณ ราคาเข้าทารายการอยู่ท่ี 7.08 บาทต่อหุน้ ซึง่ จะเห็นได้ว่าราคาเข้าทา
รายการในครัง้ นี้นัน้ อยู่ระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมจากการประเมินมูลค่าของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ในส่วนของ
AIT-W2 ที่ป รึก ษาทางการเงิน อิส ระได้ป ระเมิน มู ล ค่ า AIT-W2 ด้ว ยวิธีต ามทฤษฎี Black-Sholes ได้มู ล ค่ า
ยุติธรรม 4.40บาทต่อหน่ วย ในขณะที่มูลค่าของ AIT-W2 ณ ราคาเข้าทารายการอยู่ท่ี 3.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าราคาเข้าทารายการในครัง้ นี้นัน้ ต่ากว่ามูลค่ายุตธิ รรมจากการประเมินมูลค่าของทีป่ รึกษาทางการเงิน
อิสระ รายละเอียดในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมจากทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ โปรดพิจารณา AIT IFA Report
หัวข้อ 4.1 และ 4.2 ความเหมาะสมด้านราคาของมูลค่าสินทรัพย์ท่ไี ด้มา – หุ้นสามัญของ AIT และใบสาคัญ
แสดงสิทธิของ AIT
6.

ผลประโยชน์ ที่คาดว่าจะเกิ ดกับบริษทั ฯ
1) บริษทั ฯ ได้เข้าลงทุนใน AIT ตามสัดส่วนทีต่ อ้ งการ
2) บริษทั ฯ ไม่ตอ้ งใช้เงินสดในการเข้าลงทุน AIT และ AIT-W2
3) กลุ่มบริษัทมีความต้องการสร้าง SABUY Infrastructure (การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องระบบ
โครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น Cloud System and Data Center Services โปรแกรมระบบปฏิบตั กิ าร
ต่างๆ รองรับการเติบโตของการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีได้ในอนาคต และยังรวมถึง
ธุรกิจพืน้ ฐานอื่นๆ ทีช่ ่วยต่อยอด หรือ สร้างความแข็งแกร่งให้กบั กลุ่มธุรกิจของ SABUY และ
พันธมิตร เช่น ระบบธุรกิจขายตรง ระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management)
ระบบการติ ด ตามหนี้ เป็ นต้ น ) ซึ่ ง IT Infrastructure เป็ นองค์ ป ระกอบหนึ่ ง ในการสร้ า ง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบ ริ ก า รของกลุ่ มบริ ษั ท ห รื อ 7 สะ ดว ก 7 SMART ข อง กลุ่ ม บริ ษั ท
นอกเหนือไปจากการพัฒนา Solution และ Hardware ให้ใช้งานได้ดแี ล้ว ปั จจุบนั กลุ่มบริษทั มี
การใช้งาน IT Infrastructure จากผูใ้ ห้บริการรายอื่นๆ เช่น Storage Data Center Networking
เป็ นต้น และเนื่องจาก AIT เป็ นผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร
(System Integrator หรือ SI) โดยมีลกั ษณะการขายเป็ นแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Turn Key ตัง้ แต่
การให้คาปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดาเนินการ การติดตัง้ การ
ฝึ กอบรม และการซ่อมบารุงรักษา ซึ่งมีความชานาญเกี่ยวกับ ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน
สารสนเทศ หากบริษทั ได้ลงทุนหรือเป็ นพันธมิตร กับ AIT จะทาให้บริษทั มีผเู้ ชีย่ วชาญในเรือ่ ง
การวาง IT Infrastructure ซึ่งเป็ นระบบทีก่ ลุ่มบริษทั มีความต้องการใช้ในการพัฒนาสินค้าและ
บริการของกลุ่มบริษัท ในการเป็ นผู้ให้บริการ 7 สะดวก 7 smart เช่น การเพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร การเก็บข้อมูล การประมวลผล ระบบ Cloud เป็ นต้น ดังนัน้ การ
เข้าลงทุนใน AIT ซึ่งเป็ นผูม้ คี วามชานาญ จะช่วยสานประโยชน์ในเรื่องดังกล่าว ทัง้ ในด้านการ
เพิม่ ประสิทธิภาพของโครงสร้างการสื่อสารและเครือข่าย ให้สอดคล้องกับการใช้พฒ
ั นาสินค้า
และบริการของกลุ่มบริษัท การดูแลซ่อมบารุง (Maintenance) ภายใต้งบประมาณที่สามารถ
แข่งขันได้ เพื่อให้กลุ่ม SMEs สามารถเข้าถึง Solution ต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ด้วยต้นทุนที่
เข้า ถึ ง ได้เ พื่อ แข่ ง ขัน กับ ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ท่ีมีค วามสามารถในการเข้า ถึง Solution ด้ ว ย
ทรัพยากรทีม่ มี ากกว่า
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7.

แหล่งเงิ นทุนที่ใช้ในการซื้อสิ นทรัพย์
1) การได้มาซึ่งหุน้ สามัญของ AIT และ AIT-W2 รวมจานวน 709,400,000 บาท บริษัทฯจะชาระ
ค่าหุน้ สามัญของ AIT และ AIT-W2 ด้วยการออกหุน้ ใหม่ของบริษทั ฯ จานวน 25,111,504 หุน้
ที่ราคาเสนอขายเท่ากับ 28.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่า 709,399,988 บาท ให้แก่กลุ่มนาย
อานนท์ชยั วีระประวัติ
2) เงินสดเพื่อใช้ในการแปลงสภาพ AIT-W2 รวมจานวน 280,000,000 บาท มากการออกหุน้ กูข้ อง
บริษัท ฯ และ/หรือ การกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือ จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั ฯ รุ่นต่างๆ

8.

เงื่อนไขในการเข้าทารายการ
บริษทั ฯ จะเข้าดาเนินการภายใต้เงือ่ นไข 2 ประการ คือ
1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ให้แก่นายอานนท์ชยั
2) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของ AIT และ AIT-W2 ซึ่ ง เป็ นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ฯ โดยบริ ษั ท ฯ จะช าระ
ค่ า ตอบแทนเป็ นหุ้น สามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ และให้สิท ธิในการแปลงสภาพ AIT-W2 ใน
อนาคต

9.

บุคคลที่เกี่ยวโยงและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

บุคคลที่เกี่ยวโยงและลักษณะขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันมีรายละเอียดตามข้อ 2.
(คู่กรณีทเ่ี กีย่ วข้องและความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ) ข้างต้น
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการเข้าทารายการ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า ในการเข้าทารายการดังกล่าวของบริษทั ฯ
มีความสมเหตุสมผลและจะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เนื่องจากการเข้าซื้อหุน้ ดังกล่าว
เป็ นการ เป็ นการเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มบริษัท ในการลงทุนที่เกี่ยวข้องลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องระบบ
โครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น Cloud System and Data Center Services โปรแกรมระบบปฏิบตั กิ ารต่างๆ เพื่อใช้ต่อ
ยอดในการเข้าถึงฐานลูกค้าองค์กร และยังสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพืน้ ฐานดังกล่าว เพื่อลดต้นทุนการ
เข้าถึงระบบสารสนเทศ ให้แก่ผู้ใช้งานใน Ecosystem ของกลุ่มบริษัท เนื่องจากการลงทุนในระบบโครงสร้าง
พื้น ฐานซึ่ง เป็ นสิ่งที่บริษัทฯ ใช้ใ นการดาเนิ นธุร กิจจะช่วยลดต้นทุน ค่า ใช้จ่ายของบริษัท ฯ ส่ ง ผล ให้บริษัทฯ
สามารถให้บริการแก่ผใู้ ช้งานใน Ecosystem ของกลุ่มบริษทั ในราคาทีถ่ ูกลง ซึ่งเป็ นประโยชน์ระยะยาวกับกลุ่ม
บริษทั เพื่อเป็ นรากฐานของการขยายธุรกิจตามกลยุทธ์ทก่ี าหนดไว้ของกลุ่มบริษทั
นอกจากนี้ การเข้าซื้อหุน้ สามัญของ AIT จานวน 30,000,000 หุน้ และ AIT-W2 จานวน 140,000,000
หน่ วย จากคุณอานนท์ชยั ในราคาดังกล่ าวข้างต้น ซึ่งเป็ นช่วงราคาทีบ่ ริษทั ฯ ประเมินได้ และมีความใกล้เคียง
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กับราคาตลาดทีซ่ ้อื ขายกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีโอกาสเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ ราคาดังกล่าวเป็ น
ราคาต้นทุนที่คุณอานนท์ชยั ได้หุ้นดังกล่าวมา ประกอบกับคุณอานนท์ชยั ยอมรับในเงื่อนไขการจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ในราคาไม่ตา่ กว่าราคาตลาดได้ จึงทาให้บรรลุขอ้ ตกลงกันทัง้ สอง
ฝ่ าย และไม่เป็ นการชี้นาตลาดในกรณีท่บี ริษัทฯ เป็ นผู้เข้าดาเนินการรายการเองตัง้ แต่แรก อีกทัง้ การเข้าทา
รายการดังกล่าวไม่กระทบกับกระแสเงินสดของบริษทั ฯ จากการทีไ่ ม่ตอ้ งชาระเป็ นเงินสดโดยชาระเป็ นหุน้ สามัญ
ของบริษั ท ฯ การท ารายการดัง กล่ า ว จะท าให้ บ ริษั ท ฯ ใช้ เ งิน ทุ น ในการแปลงสภาพ AIT-W2 จ านวน
280,000,000 บาท ในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ มีแผนในการออกหุ้นกู้ หรือ กู้เงินจากสถาบันการเงิน รวมทัง้ การ
แปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิรุ่นต่างๆ ของบริษทั ฯ ซึง่ เพียงพอและไม่กระทบต่อแผนการระดมทุนของบริษทั ฯ
นอกจากนี้การเข้าซื้อหุน้ AIT และ AIT-W2 โดยการออกหุน้ PP ของบริษทั ฯ เป็ นค่าตอบแทน ในคราวเดียวกัน
ยังช่วยในการลดขัน้ ตอนการทารายการและค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ ในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ เป็ นการให้
ข้อมูลแก่นักลงทุนในทราบอย่างเท่าเทียมและทัวถึ
่ ง แต่อย่างไรก็ตามการเข้าทารายการดังกล่าวเป็ นการซื้อหุน้
จากบุคคลทีเ่ กี่ยวโยง ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนการเข้าทารายการ และได้รบั การ
อนุญาตให้เสนอขายหุน้ แก่บุคคลในวงจากัด จากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเข้าทารายการ
11.

ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อ กรรมการของบริ ษัท ฯ ที่ แ ตกต่ า งจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
- ไม่มี –

2.

ความรับผิดชอบของกรรมการที่มีต่อสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัท ได้สอบทานข้อ มูลในสารสนเทศฉบับ นี้ แล้ว ด้ว ยความระมัด ระวัง และขอรับ รองว่า
ข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็ นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทาให้บุคคลอื่นสาคัญผิดใน
สาระสาคัญ และมิได้มกี ารปกปิ ดข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญซึง่ ควรแจ้ง
3.

คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการ

บริษัท อวานการ์ด แคปปิ ตอล จากัด ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็น
เกี่ยวกับการเข้าทารายการในครัง้ นี้ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท และไม่มคี วามสัมพันธ์กับ
บริษทั ฯ และทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระยินยอมให้เผยแพร่รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ โดยรายงาน
ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 สิ่ งที่ส่งมาด้วย 7
4.

หนี้ สินของบริษทั ฯ
4.1

หนี้ สินที่มีภาระดอกเบีย้
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงิ นรวม
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ และระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
กระแสเงิ นสด
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495.81

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
379.87
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เงินสดรับจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ (จากบริ ษทั ย่อย)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
กระแสเงิ นสด
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.2

งบการเงิ นรวม
1,875.14
(1,583.43)
787.52

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
1,047.13
(813.73)
613.27

-

63.97

-

622.00
(194.16)
491.81

หนี้ สินตามสัญญาเช่า
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงิ นรวม

งบการเงินเฉพาะกิ จการ

หนี้ สินตามสัญญาเช่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
367.05
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับ
เงินสดจ่ายชาระหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
(110.78)
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่า
96.16
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
352.43
หมายเหตุ: ในปี 2563 ผูท้ าคาเสนอซื้อได้ทาสัญญาขายและเช่ากลับคืนเครื่องจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอัตโนมัติ
กับบริษทั แห่งหนึ่งจานวน 3 ฉบับ เป็ นจานวนเงินรวม 19.49 ล้านบาท สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 3-6 ปี (ในปี 2564
ไม่มเี พิม่ )

4.3

33.18
(10.94)
2.08
24.32

ภาระผูกพันอื่นๆ
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงิ นรวม
หนังสือคา้ ประกันจากธนาคาร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
หนังสือค้าประกันจากธนาคารส่วนเพิม่
หนังสือค้าประกันจากธนาคารส่วนลด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คาสังซื
่ ้อที่ผ้ขู ายสิ นค้าและวัสดุตกลงแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
คาสังซื
่ ้อทีผ่ ขู้ ายสินค้าและวัสดุตกลงแล้วส่วนเพิม่
คาสังซื
่ ้อทีผ่ ขู้ ายสินค้าและวัสดุตกลงแล้วส่วนลด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิ จการ

47.84
74.25
122.09

25.46
0.50
25.96

145.86
(123.62)
22.24

18.81
(15.08)
3.73

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผูท้ าคาเสนอซื้อมีภาระผูกพันจากหนังสือค้าประกันทีอ่ อกโดยธนาคาร
เพื่อค้าประกันการรับชาระค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการรับชาระเงินภายใต้

หน้าที่ 17 จาก 43

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 6
บันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชาระเงิน การซื้อสินค้า การใช้ไฟฟ้ าและเพื่อเป็ นหลักประกันการ
ปฏิบตั ติ ามสัญญา จานวน 122.09 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผูท้ าคาเสนอซื้อมีภาระผูกพันจากคาสั ่งซื้อทีผ่ ขู้ ายสินค้าหรือวัสดุตกลง
แล้ว ได้แก่ วัสดุอะไหล่ จานวน 3.50 ล้านบาท สินค้าสาหรับเครื่องจาหน่ ายอาหารและเครื่องดื่ม
อัตโนมัติ จานวน 0.96 ล้านบาท สินค้าระบบศูนย์จาหน่ ายอาหาร 16.24 ล้านบาท และบริการอื่นๆ
1.54 ล้านบาท
4.4
5.

หนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้นภายหน้ า
- ไม่มี -

ข้อมูลของบริษทั
5.1

ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิ จและแนวโน้ มธุรกิ จของบริษทั ฯ บริษทั ย่อยและ
บริษทั ร่วม

บริษทั ฯ เป็ นบริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ เป็ นผูน้ าด้านการทาธุรกรรมทางการเงิน (Financial Service Provider) และธุรกิจอื่น
ๆ ดังนี้
(1)

ธุรกิ จบริการระบบชาระเงิ น (Payment)
ธุรกิจการให้บริการรับชาระเงินแทนผ่านตูเ้ ติมเงินอัตโนมัติ
บริษัทฯ ดาเนิน ธุรกิจเป็ นผู้ให้บริการรับชาระเงินแทนผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ (Top-Up
Machine) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส” โดยได้รบั อนุญาตให้ประกอบ ธุรกิจ
บริการการชาระเงินภายใต้การกากับ ประเภท “การให้บริการรับชาระเงินด้วย วิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ – การให้บริการรับชาระเงินแทน” จากธนาคารแห่งประเทศ ไทย ซึ่งเป็ น
การให้บริการรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผูข้ ายสินค้าหรือผู้ให้บริการ หรือเจ้าหนี้
เช่น (1) การเติมเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนทีร่ ะบบเติมเงิน (Prepaid) หรือการ ชาระค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือน (Postpaid) ของเครือข่ายต่าง ๆ (2) การให้บริการชา
ระบิลค่าไฟฟ้ า-ค่าน้ าประปา (3) การให้บริการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร (Banking Agent)
(4) การเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) และการซื้อบัตรเงินสด และ (5) การชาระค่า
สิน ค้า รวมถึง การช าระบิล อื่น ๆ เช่ น บัต รเครดิต บัต รเงิน สด สิน เชื่อ ประกัน ชีวิต /
ประกันภัย
ธุรกิจการจาหน่ายตูเ้ ติมเงินอัตโนมัติ (Top-Up Machine Sale)
ดาเนินธุรกิจขายตูเ้ ติมเงินอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส” โดยบริษทั
ฯ ได้รบั ใบอนุญาตให้คา้ ซึง่ เครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุ คมนาคม
จากสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม
แห่งชาติ ให้สามารถประกอบหรือทาตู้เติมเงิน และขายตู้เติมเงินให้แก่ ลูกค้าได้โดยการ
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จาหน่ ายตู้เติมเงินของบริษัทฯ จะเป็ นการจาหน่ ายผ่าน 2 ช่องทางคือ การจาหน่ ายผ่าน
พนักงานขายของบริษทั ฯ และการจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่ายตูเ้ ติมเงิน
ธุรกิจให้บริการการชาระเงิน (Payment Service Provider / Facilitator Business Unit)
SBM ได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการการชาระเงินภายใต้การกากับของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 และได้เริม่ ดาเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อช่วง
เดือนมกราคม 2564 โดยได้รบั ใบอนุญาตทัง้ สิน้ 4 ประเภทธุรกิจ ได้แก่
1. ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money license)
2. ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการรับชาระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(Payment Agent License: PA)
3. ใบอนุ ญ าตให้ป ระกอบธุ ร กิจ การให้บ ริก ารสนั บ สนุ น บริก ารแก่ ผู้ร ับ บัต ร Payment
(Facilitator License: PF)
4. ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการโอนเงินด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Fund
Transfer License) โดยกลุ่มบริษทั ฯ
ระบบ Loyalty Program และ Customer Relationship Management (“SBE”)
บริษัทฯ และ บัซซี่บสี ์ ร่วมกันดาเนินธุรกิจสร้าง Loyalty Program ให้กบั กลุ่มธุรกิจของ
บริษทั ฯแบบ One Stop Service เพื่อเป็ นแรงเสริมให้กบั ระบบ POS ของบริษทั ฯ โดยใน
ปั จจุบนั ระบบ POS ของบริษทั ฯเป็ นการรวมเอาบริการจากในตู้เติมเงินเข้ามาไว้ในระบบ
POS ด้วยทาให้สามารถให้บริการรองรับด้านการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตู้เติมเงิน
บน POS โดยสามารถจ่ายผ่าน QR Code ไม่ว่าจะเป็ น QR Promptpay และบริการ EWallet ต่าง ๆ รวมถึงมีบริการโอนเงินไปยังธนาคารในต่างประเทศ หรือการเปิ ดบริการซื้อ
ไลน์สติ๊กเกอร์, ซื้อประกันภัย และพรบ. รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ชาระบิลค่าไฟฟ้ า - ค่า
น้ าประปาส่วนภูมภิ าคซึ่งถือเป็ นตัวแทนรับชาระที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เปิ ดให้บริการ
ชาระผ่านตู้ เป็ นต้น นับว่าเป็ นข้อได้เปรียบด้านนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ๆ ที่
หลากหลายและมีค วามทัน สมัย บนระบบ SABUY POS และสามารถตอบสนองความ
ต้องการและไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนื่อง
(2)

ธุรกิ จจัดจาหน่ ายสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์(Merchandising)
ธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก (Plastic Card Business Unit)
TBSP ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 73.54 เป็ นผู้ดาเนินงานธุรกิจ
ผลิตบัตรพลาสติก และให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลลงบนบัตรด้วยเครื่องพิมพ์แ ละ
อุปกรณ์ทท่ี นั สมัย รวมถึงการจัดการระบบความปลอดภัยด้วยมาตรฐานระดับสูงได้รบั การ
รับรองจาก Visa, MasterCard , CUP, JCB, TBCC และ AMERICAN EXPRESS (AMEX)
ให้เป็ นผูผ้ ลิตบัตรได้ตามมาตรฐาน บัตรเดบิต บัตรเครดิต บัตรเครดิตติดชิป (EMV) และ
รวมถึงการผลิตบัตร Smart Card ประเภทต่างๆ นอกจากนี้ การให้บริการลงข้อมูลบนบัตร
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มีบริการในหลายรูปแบบ พร้อมทัง้ รับจัดหาเอกสารประกอบ บรรจุบตั รลงในซองจดหมาย
เพื่อเตรียมพร้อมในการส่งไปตามช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างครบวงจร
ธุรกิจตูข้ ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine Business Unit)
VDP ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ย่อยของบริษทั ได้แก่ บริษทั ทีบเี อสพี จากัด (มหาชน) ถือ
หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 86.12 ประกอบธุรกิจตูข้ ายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า
“เวนดิง้ พลัส” โดยเป็ นการ ให้บริการจาหน่ายสินค้าบริโภค (Food and Beverage) ต่าง ๆ
เช่น น้าดื่ม น้าหวาน น้าผลไม้ กาแฟ ชา เครื่องดื่มชูกาลัง เครื่องดื่มเกลือแร่ ขนมขบเคีย้ ว
บะหมี่ก่งึ สาเร็จรูป และยังเน้นการขาย สินค้าในกลุ่มราคาประหยัด (Budget Brands) ซึ่ง
ยังมีการขายสินค้าประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจาก สินค้าบริโภค เช่น หน้ากากผ้า/หน้ากาก
อนามัย และถุงยางอนามัย เป็ นต้น
ธุรกิจจัดจาหน่ ายสินค้า อาหารสด อาหารแห้ง และวัตถุดบิ สาหรับธุรกิ จการซื้อขายสินค้า
(Merchandising) และแพลตฟอร์มซื้อขาย
SABUY Market Plus ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ เพื่อลงทุนในธุรกิจการขายสินค้าต่าง
ๆ ไม่ว่าจะเป็ นแบบ Online และ Offline ผ่านระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ของกลุ่มบริษทั
และมีเ ป้ า หมายเพื่อ ท าหน้ า ที่เ ป็ น ตัว เชื่อ มระหว่ า ง SABUY Ecosystem กับ กลุ่ ม ธุ ร กิจ
Supply Chain บริษทั ในกลุ่มธุรกิจนี้ประกอบด้วย Sabuy Market Plus และ Sabuy Food
Plus
(3)

ธุรกิ จระบบโซลูชั ่นส์ (Solutions)
ธุรกิจระบบศูนย์อาหาร (Food Court System Business Unit)
บริษทั สบาย โซลูชนส์
ั ่ จากัด (“SBS”) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อย
ละ 100 มีรายได้จากการขายอุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์อาหาร พร้อมการให้บริการ
ติดตัง้ และวาง ระบบศูนย์อาหาร (Hardware & System Installment Service) รายได้ค่า
เช่าจากการให้เช่า อุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์อาหาร และรายได้จากการให้บริการ
จัด การศู นย์อาหารพร้อ ม การจ้า งบารุ งรัก ษาตลอดอายุ สญ
ั ญา (Maintenance Service
Agreement) นอกจากนี้ SBS ยัง ด าเนิ น ธุ ร กิจ เครื่อ งซัก ผ้า แบบหยอดเหรีย ญภายใต้
เครื่องหมายการค้า “SABUY WASH”
ธุรกิจให้บริการจุดรับ-ส่งพัสดุสาหรับการขนส่ง (“Shipsmile”)
ธุรกิจให้บริการจุดรับ -ส่งพัสดุสาหรับการขนส่งเป็ นการให้บริการงานไปรษณีย์และการ
รับ ส่ ง พัสดุ ภายในประเทศผ่านช่องทางที่เป็ นจุด รับ ฝากที่อ ยู่ในระบบ Ecosystem ของ
บริษทั ฯ ซึง่ สามารถช่วยให้ลูกค้าส่งและรับพัสดุภายใต้ เจ้าของแฟรนไชส์ ไปรษณียเ์ อกชน
ชิปป์ สไมล์ เซอร์วสิ ทีเ่ ป็ นร้านสารพัดงานบริการทีร่ วมรวมไว้ตงั ้ แต่ งานส่งพัสดุด่วน ซึ่งมี
บริษัทขนส่งชัน้ นาในประเทศไทยรองรับ และให้บริการธุรกรรมทางด้านการเงิน การทา
ธุรกรรมผ่านมือถือ รวมไปถึงการให้บริการ eKYC ที่เป็ นการระบุและยืนยันตัวตนของ
ผูใ้ ช้งานเพื่อให้ผคู้ นในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อได้สะดวกมากยิง่ ขึน้
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(4)

ธุรกิ จบริการทางการเงิ น (Financial Service)
ธุรกิจให้บริการสินเชื่อ (“SCAP”)
ธุรกิจสินเชื่อภายใต้บริษทั สบาย แคปิ ตอล พลัส จะเป็ นประโยชน์ต่อคู่คา้ และลูกค้าภายใต้
Ecosystem ของบริษทั ในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจโดยกลุ่มเป้ าหมาย
จะเป็ นได้ตงั ้ แต่ ลูกค้าประเภทร้านค้าที่ทาธุรกรรมผ่ านระบบ Payment POS ระบบศูนย์
อาหาร หรือ ร้านค้าทีท่ าการซื้อขายผ่าน Market Place ของกลุ่มสบาย และยังอาจต่อยอด
ไปถึงลูกค้าประเภทบุคคลในอนาคต (อยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาต)
ธุรกิจนายหน้าประกันภัย (“SBMX”)
ธุรกิจด้านประกันภัยของทางบริษัทโดยมีตงั ้ แต่ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ประกัน ภัย รถยนต์ภ าคสมัค รใจ ประกัน อุ บ ัติเ หตุ ประกัน การเดิน ทาง ประกัน สุ ขภาพ
ประกันอัคคีภยั ประกันภัยการขนส่งสินค้า รวมถึงประกันภัยรายย่อยประเภทอื่น ๆ และ
ยังซื้อได้งา่ ยโดยผ่านตัวแทนและทุกจุดใน Ecosystem ของบริษทั ฯ และช่วยเพิม่ ศักยภาพ
การให้บริการกับลูกค้าในอนาคตได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะร้านชิปป์ สไมล์ ซึ่งเป็ นช่องทาง
สาคัญ ในการขยายบริก ารและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของ ฮาวเด้น แมกซี่ ซึ่ง เป็ น บริษัทที่
ปรึกษาด้านการประกันภัยชัน้ นาทีใ่ ห้บริการด้านประกันภัยแบบมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็ น การ
ประกันภัย ทรัพย์สนิ รถยนต์ อุบตั เิ หตุ สุขภาพส่วนบุคคล หรือการประกันภัยสาหรับธุรกิจ
อีกทัง้ ยังเป็ นการเพิ่มความหลากหลายของบริการจากทางร้า นฯ เพื่ อตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างดีทส่ี ุด

5.2

สรุปข้อมูลทางการเงิ นในปี พ.ศ. 2561 – 2564 ประกอบคาอธิ บายและวิ เคราะห์ฐานะทาง
การเงิ นและ ผลการดาเนิ นงาน และปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกาไรของบริษทั
ข้อมูลงบการเงิน

ปี 2563

1,772.68
395.91

2,261.07
807.29

2,772.46
1,238.36

6,136.53
2,748.62

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

1,354.40

1,418.80

1,482.86

2,937.31

รายได้รวม

1,327.78

1,279.37

1,512.72

2,339.11

ค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

1,216.01
91.82

1,204.13
57.99

1,345.53
97.62

1,935.05
257.53

อ้างอิงจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษทั ฯ สาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 2563
และ 2564

ประมาณการทางการเงิ นในปี ปัจจุบนั
- ไม่มี -

5.4

ปี 2562

สิ นทรัพย์รวม
หนี้ สินรวม

หมายเหตุ:

5.3

ปี 2561

หน่วย: ล้านบาท
ปี 2564

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษทั
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รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1. นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.

นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์

กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

3.

นางอุมาวดี รัตนอุดม

กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

4.

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

กรรมการบริษทั

5.

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

กรรมการบริษทั

6.
7.

นายวชิรธร คงสุข
นายวิรชั มรกตกาล

กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั

รายชื่อผูบ้ ริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ - นามสกุล
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
นางสาวทัศน์วรรณ บุญอนันต์
นายวชิรธร คงสุข
นายประสิทธิ ์ เหล่าเกษมสุขวงศ์
นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์
นายวิรชั มรกตกาล
นายสันติธร บุญเจือ
นางสาวพิมพ์ศริ ิ โภชนพาณิชย์
นายณัฐตภาคย์ นวลแก้ว
นางสาวอนัญญา วงศ์วรรณวัฒน์

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานขายและการตลาด
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานปฏิบตั กิ าร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานเซอร์วสิ และกฎหมาย
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ & B2B
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานบัญชีและการเงิน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานนวัตกรรมเทคโนโลยี
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานดิจทิ ลั บิสเนสและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. กลุ่มครอบครัวรุจนพรพจี
2. กลุ่มครอบครัววีระประวัติ
3. บริษทั ที เค เอส เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
4. บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
5. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
6. นายบัญชา พันธุมโกมล
7. นางธนภร เล้าตระกูล
8. นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์
9. นายสันติธร บุญเจือ
10. นายกิตติณฐั ทีคะวรรณ
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
รวม
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จานวนหุ้น
481,551,860
233,100,000
110,000,000
64,655,384
30,918,270
10,000,000
11,950,000
11,967,330
9,006,100
8,481,500
229,749,692
1,201,379,956

ร้อยละ
40.08
19.40
9.16
5.38
2.57
0.83
0.99
1.00
0.75
0.71
19.12
100.00

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 6
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้อยละ
หมายเหตุ: จากการปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ล่าสุดของบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 (ทีม่ า: www.set.or.th)

5.5

ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
- ไม่มี -

6.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับความเพียงพอของเงิ นทุนหมุนเวียน
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า เงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ

7.

คดีหรือข้อเรียกร้องที่สาระสาคัญซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนิ นการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัท ย่อยไม่มีข้อพิพาทหรือเข้าเกี่ยวข้องในคดีความหรือการ
ดาเนินการทางกฎหมายอื่นใดทีม่ ผี ลกระทบในด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยทีเ่ ป็ นจานวนสูงกว่าร้อย
ละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
8.

ผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อมตัง้ แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ
บริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
สรุปรายละเอียดความสัมพันธ์ของบุคคลและนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษทั
รายละเอียดของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดงั นี้
บริษทั

1. บริษทั สบาย เทคโนโลยี
จากัด (มหาชน)

2. บริษทั สบาย มันนี่ จากัด
(“SBM”)

3. บริษทั สบาย โซลูชนส์
ั ่ จากัด
(“SBS”)

4. บริษทั เวนดิง้ พลัส จากัด
(“VDP”)

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ธุ ร กิจ ให้บ ริก ารธุ ร กรรมทางการเงิน ผ่ า นตู้เ ติม เงิน
อัตโนมัติภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส ”
และการจาหน่ ายตู้เติมเงินอัตโนมัติทงั ้ ในรูปแบบการ
ชาระด้วยเงินสดและเงินผ่อน
ธุรกิจให้บริการและเป็ นตัวกลางในการชาระเงิน (ระบบ
E-Payment) ตลอดจนรับเงินโอนได้ครบวงจร

สัดส่วนการถือหุ้น
-

ถื อ หุ้ น โดยบริ ษั ท ฯ ร้ อ ยละ
100.00 ของทุน จดทะเบีย นที่
ชาระแล้ว
ถื อ หุ้ น โดยบริษัท ฯ ร้ อ ยละ
100.00 ของทุน จดทะเบีย นที่
ชาระแล้ว

ธุรกิจระบบศูนย์อาหาร และการขายอุปกรณ์ ของระบบ
ศู น ย์อ าหาร พร้อ มการให้บริการติดตัง้ และวางระบบ
ศูนย์อาหาร การให้บริการจัดการศูนย์อาหารพร้อมการ
จ้างบารุงรักษาตลอดอายุสญ
ั ญา
ธุรกิจจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มผ่านเครื่องจาหน่าย ถือหุน้ โดยบริษทั ฯ ร้อยละ ร้อย
สิน ค้า อัต โนมัติ ภายใต้เ ครื่อ งหมายการค้า "เวนดิ้ง ละ 86.12 ของทุนจดทะเบียนที่
พลัส"
ชาระแล้ว
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บริษทั

5. บจก.สบาย เอ็กเชนจ์
(“SBE”)

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

สัดส่วนการถือหุ้น

ผูใ้ ห้บริการจัดทาระบบ Loyalty และ CRM สาหรับการ
ให้บริการลูกค้า

ถื อ หุ้ น โดยบริ ษั ท ฯ ร้ อ ยละ
50.00 ของทุ น จดทะเบี ย นที่
ชาระแล้ว
ถื อ หุ้ น โดยบริ ษั ท ฯ ร้ อ ยละ
43.00 ของทุ น จดทะเบี ย นที่
ชาระแล้ว

ธุ ร กิจ ให้บ ริก ารจุ ด รับ -ส่ ง พัส ดุ ส าหรับ การขนส่ ง ใน
เซอร์วสิ จากัด (“Shipsmile”) รูปแบบแฟรนไชส์ไปรษณีย์เอกชน และให้บริการเป็ น
เคาน์เตอร์เซอร์วสิ สสาหรับการต่อพรบ. ภาษีรถยนต์
หรือชาระบิลต่างๆ
7. บริษทั สบาย แคปปิ ตอล พลัส ให้บริการสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ สินเชื่อส่วนบุคคลทัง้
มีหลักประกัน และไม่มหี ลักประกัน
จากัด (“SCAP”)

6. บริษทั เอ.ที.พี.เฟรนด์

8. บริษทั สบาย มาร์เก็ต พลัส
จากัด (“SBMK”)

9. บริษทั สบาย ฟู้ด พลัส จากัด
(“SBFP”)

10. บริษทั ทีบเี อสพี จากัด
(มหาชน)
(‘’TBSP’’)

11. บริษทั สบาย แมกซี่ อินชัว
รันส์ โบรกเกอร์ จากัด
(“SBMX”)

ธุร กิจจัดจาหน่ ายอาหารสด อาหารแห้ง และวัตถุดิบ
สาหรับประกอบอาหาร ผ่านระบบจัดการร้านค้าปลีก
(POS)
ธุร กิจผลิต บัตรพลาสติกและบริการบันทึกข้อมูลส่วน
บุคคลลงบนบัตรด้วยเครื่องพิมพ์และการจัดการระบบ
ความปลอดภัย

ถื อ หุ้ น โดยบริ ษั ท ฯ ร้ อ ยละ
100.00 ของทุน จดทะเบีย นที่
ชาระแล้ว
ถื อ หุ้ น โดยบริ ษั ท ฯ ร้ อ ยละ
100.00 ของทุน จดทะเบีย นที่
ชาระแล้ว
ถือ หุ้น ทางอ้อ มผ่ าน “SBMK”
ร้ อ ย ล ะ 50. 00 ข อ ง ทุ น จ ด
ทะเบียนทีช่ าระแล้ว
ถื อ หุ้ น โดยบริ ษั ท ฯ ร้ อ ยละ
73.54 ของทุ น จดทะเบี ย นที่
ชาระแล้ว

ธุ ร กิจ นายหน้ า ประกัน ภัย (Broker Insurance) เพื่อ
ให้บริการผลิตภัณฑ์ และบริการทางด้านการประกัน
ผ่าน Ecosystem ของกลุ่มบริษทั ฯ

ถื อ หุ้ น โดยบริ ษั ท ฯ ร้ อ ยละ
100.00 ของทุน จดทะเบีย นที่
ชาระแล้ว

ประกอบกิจการบริษทั โอลดิ้ง(Holding Company) เพื่อ
ลงทุนในธุรกิจบริหาร Supply Chain ใน Ecosystem

ทัง้ นี้ บุคคลและนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับบริษทั ฯ ประกอบด้วย
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

กรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรสหรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคล
ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึง่ ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตร
(จ) นิตบิ ุคคลใด ๆ ทีบ่ ุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้ หรือมีอานาจควบคุมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียอื่น
ใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสาคัญ
โดยบริษทั ฯ มีบุคคลและนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับบริษทั ฯ สาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ดังนี้
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บุคคล/นิ ติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิ จ

1. นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

-

2. นายวชิรธร คงสุข

-

ลักษณะความสัมพันธ์
- กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ โดยถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.30 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ว
ของบริษทั ฯ (เท่ากับร้อยละ 40.08 เมื่อนับรวมทัง้ กลุ่มครอบครัวรุจน
พรพจี)
- กรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
0.24 ของทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและชาระแล้วของบริษทั ฯ

หน้าที่ 25 จาก 43

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 6
สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบุคคลและนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษทั
(1) บริษทั ฯ กับ บริษทั เวนดิ้ง พลัส จากัด (“VDP”)
ลักษณะรายการ

1. ต้นทุนจากการขายสิ นค้า
เจ้าหนี้การค้า

2. รายได้การบริหารจัดการ
ลูกหนี้อน่ื

3. ค่าแนะนาสถานที่ตงั ้ ตู้
เจ้าหนี้อ่นื

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
0.88
2.21
บริษัท ฯ ได้มีก ารซื้อ สิน ค้า จาก VDP ซึ่ง เป็ น สิน ค้า ที่จ ะมีก าร
พิจ ารณายกเลิกจ าหน่ า ยสิน ค้า ที่มีอ ัต ราการหมุ น เวีย นต่ า (หรือ มี
0.12
3.64
ยอดขายน้อย) เพื่อเป็ นการระบายสินค้าคงเหลือดังกล่าว ซึง่ VDP จึง
ได้ขายสินค้าให้แก่กรรมการ, พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ที่
ราคาทุนของสินค้าแต่ละประเภท
0.81
0.06

0.81
0.62

3.73
0.16

0.54
-

บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญารับจ้างบริหารงานให้กบั VDP โดยมีผล
ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2562 – ธันวาคม 2562 และต่อสัญญาอัตโนมัติ
ต่อไปอีกคราวละ 6 เดือน อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 100,000 บาท ทัง้ นี้
การคิดอัต ราค่ าบริการดังกล่ าวของบริษัทฯ ได้พ ิจารณาตามจ านวน
บุคลากร และงานทีด่ าเนินการใน VDP
อย่ า งไรก็ ต ามตัง้ แต่ ใ นไตรมาส 1/2563 ซึ่ง ได้ เ กิด โรคระบาด
COVID-19 ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและลักษณะการทางานของ
บุค คลากรที่เปลี่ย นไป ดังนัน้ ทางบริษัทฯ จึง มีน โยบายให้ส่ว นลดค่า
บริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั ในอัตรา 50%
จากอัตราปกติดงั กล่าวข้างต้นตลอดมาจนถึงปัจจุบนั
VDP ทาสัญญาตัว แทนกับบริษัทฯ ระยะเวลาตัง้ แต่ 1 มกราคม
2563 - 1 ธันวาคม 2563 และต่อสัญญาอัตโนมัตติ ่อไปอีกคราวละ 1 ปี
อัตราค่าตอบแทน 900 บาทต่อตู้
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดัง กล่ า วมีค วามเหมาะสมในด้า นราคา
และเป็ น ประโยชน์ ต่อบริษัทย่อยและบริษัทฯ ใน
การระบายสิน ค้า คงเหลือ ที่เ ลิก จ าหน่ า ยผ่ า นตู้
จาหน่ายสินค้าอัตโนมัติ โดยไม่ขาดทุน
คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็น ว่ า การ
เรียกเก็บค่าบริหารจัดการระหว่างบริษทั ฯ และ VDP
มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับงานที่ดาเนินการ
และจานวนบุคลากรทีไ่ ด้จดั สรรเข้าไปให้บริการ ทัง้ นี้
ในกรณี ท่ี มี ก ารลดอั ต ราค่ า บริ ห ารจั ด การ ซึ่ ง
สอดคล้องกับทัง้ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรของบริษทั ฯ
ที่ให้บริการ VDP จึงมีความสมเหตุสมผลสอดคล้อง
จากสถานการณ์ขา้ งต้น

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อรายการ
ดังกล่าวว่าการจ่ายค่าส่วนแบ่งผลตอบแทน มีความ

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 6
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

4. รายการ QR payment
เจ้าหนี้อ่นื

5. รายได้ จ ากการขายสิ นค้ า และ
อะไหล่/สติ๊ กเกอร์อะไหล่รอง/สติ ก
เกอร์
ลูกหนี้อ่นื

6. สิ นค้าน้าดื่มโดราเอม่อน
ลูกหนี้การค้า

2.24

2.22

4.10

1.27

0.05

11.92
-

46.50
(42.28)
4.22

4.22
(4.22)
-

0.38

-

7. ตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิน้ งวด
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ รับ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เหมาะสม และเป็ นไปตามการดาเนินธุรกิจปกติของ
บริษทั ฯ
ทาง VDP ได้มกี ารขึน้ ระบบตูข้ ายสินค้าอัตโนมัติ ซึง่ ชาระค่าสินค้า
คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็ น ว่ า
ดังกล่าวผ่านระบบการเงินของบริษทั ฯ ซึ่งเป็ นไปตามใบอนุญาตการรับ รายการดัง กล่ า วเป็ น ไปตามการด าเนิ น ธุ ร กิจ
ชาระเงิน และการสร้าง QR Code ของบริษัทฯ โดยจะมีการเรีย กเงิน ปกติข องบริษัท ฯ
ระหว่างกันทุกสิน้ เดือน
VDP ได้ว่าจ้างบริษัทฯ เพื่อ ผลิต สติ๊กเกอร์ ส าหรับติดบนตู้ข าย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อรายการ
สินค้าอัตโนมัติ โดยกาหนดโดยคานวณต้นทุนทัง้ ทางตรง และทางอ้อม ดังกล่าวว่ามีความเหมาะสม เพื่อบริหารจัดการด้าน
ของบริษทั ฯ ในการผลิต บวกกาไรร้อยละ 6
ต้นทุนของกลุ่มบริษทั ฯ
บริษัทฯ ได้จ้างผลิตน้ าดื่มและน้ าแร่ ลิขสิทธิโดราเอม่
์
อน เพื่อทา
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อรายการ
การขายให้กบั VDP โดยกาหนดราคาขายน้ าดื่มขวดละ 2.71 บาท และ ดัง กล่ า วว่ า มีค วามเหมาะสม เนื่ อ งจากมีบ ริษัท ฯ
น้าแร่ขวดละ 3.32 บาท
สามารถจัดหาแหล่งผลิตได้ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าการ
VDP ซื้อตรงจากผูผ้ ลิต
บริษัทฯ มีค วามต้อ งการในการใช้เงิน ทุน หมุนเวีย นจานวนมาก
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
บริษทั ฯ จึงกู้ยมื เงินระยะสัน้ จาก VDP ในรูปแบบของตั ๋วสัญญาใช้เงิน มี ดังกล่าวเป็ นการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก
กาหนดการชาระคืนเมื่อทวงถาม และมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่รอ้ ยละ 3.72 บริษัทย่ อ ยของบริษัทฯ และเป็ น รายการได้ร บั การ
ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็ นอัตราดอกเบี้ยที่สามารถเทียบเคียง พิ จ าร ณาแล้ ว ตั ้ง แต่ ปี 2563 แล ะ บริ ษั ท ฯ ไ ด้
ได้กบั อัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ชาระ ดาเนินการชาระตั ๋วสัญญาใช้เงินจานวนดังล่าวเป็ นที่
ตั ๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
เรียบร้อยแล้ว
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ลักษณะรายการ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
0.01
-

8. เงินให้ก้ยู ืมแก่บริษทั ที่เกี่ยวข้อง
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิน้ งวด
ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

43.06
295.24
(175.03)
163.27

163.27
119.30
(37.96)
244.61

6.65
1.08

7.63
0.73

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทางบริษทั ฯ ได้ขอวงเงินสินเชื่อกับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย โดยจะ
น าเงิน กู้ไ ปใช้ใ นวัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ สนับ สนุ น การลงทุ น ใน VDP กู้ย ืม
ส าหรับซื้อ ตู้จาหน่ ายเครื่อ งดื่มอัตโนมัติในโครงการ “ดื่มได้บุญ ” ของ
สภากาชาดไทย
โดยบริษทั ฯ ได้ให้เงินกู้ยมื กับ VDP เป็ นตั ๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อใช้
ในวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น
ทัง้ นี้ ทาง VDP ต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนจานวนมากจึงกูย้ มื เงิน
ระยะสัน้ จากบริษทั ฯ ในรูปแบบของตั ๋วสัญญาใช้เงิน มีกาหนดการชาระ
คืนเมื่อทวงถาม และมีอตั ราดอกเบี้ยคงทีร่ อ้ ยละ 3.57 – 4.95 ต่อปี โดย
อัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวเป็ นอัตราดอกเบีย้ ต้นทุนถัวเฉลีย่ ของกลุ่มบริษทั ที่
กู้จากสถาบันการเงินต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% ตามนโยบายการ
กูย้ มื เงินในกลุ่มบริษทั หรืออัตราดอกเบีย้ ทีก่ ตู้ รงจากสถาบันการเงินเพื่อ
ธุรกรรมนี้ (ก่อนมีนโยบายดังกล่าว)

คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดังกล่ าวเป็ น การให้ค วามช่วยเหลือทาง
การเงิน แก่ บ ริษัท ย่ อ ยของบริษัท ฯ เพื่อ ใช้เ ป็ น
เงิน ทุ น ในการประกอบธุ ร กิจ หลัก ของ VDP ซึ่ง
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รบั
อนุมตั ิ
ทัง้ นี้ อัต ราดอกเบี้ย ที่เ รีย กเก็บ ระหว่ า งกัน
อ้างอิงตามต้นทุน ทางการเงินที่บริษัทฯ ได้กู้ย ืม
จากสถาบัน การเงิน บวกด้ว ยต้น ทุ น ค่ า บริห าร
จัดการทีร่ อ้ ยละ 0.5 เห็นว่าเป็ นอัตราทีเ่ หมาะสม
อย่ า งไรก็ ดี ส าหรับ การปรับ เปลี่ ย นอัต รา
ดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ย ื ม ระหว่ า งกั น คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีค วามเห็น ว่ า เพื่อ เป็ น การช่ ว ยเหลือ
สภาพคล่ อ งของ VDP ในส่ ว นของภาระดอกเบี้ย
ประกอบกับ ค่ า บริห ารจัด การที่ล ดลง ท าให้ก าร
ปรับเปลีย่ นดังกล่าวเป็ นอัตราทีเ่ หมาะสม อย่างไรก็ดี
หากมีส ถานการณ์ ก ลับ เข้ า สู่ ภ าวะปกติ แ ล้ ว ให้
ดาเนิน การปรับเปลี่ย นให้ส อดคล้อ งกับนโยบายที่
ได้รบั ไว้ต่อไป

หน้าที่ 28 จาก 43

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 6
(2) บริษทั ฯ กับ บริษทั สบาย มันนี่ จากัด (“SBM”)
ลักษณะรายการ
1. รายได้การบริหารจัดการ
ลูกหนี้อน่ื

2. ตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิน้ งวด
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
0.72
0.72
บริษัท ฯ ได้เ ข้า ท าสัญ ญารับ จ้ า งบริห ารงานให้กับ SBM อัต รา
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การ
0.54
ค่าตอบแทนเดือนละ 60,000 บาท ทัง้ นี้ การคิดอัตราค่าบริการดังกล่าว เรีย กเก็บค่ าบริห ารจัดการระหว่างบริษัทฯ และ
ของบริษัทฯ ได้พจิ ารณาตามจานวนบุคลากร และงานที่ดาเนินการใน SBM มีค วามสมเหตุ ส มผลสอดคล้อ งกับ งานที่
SBM
ดาเนินการ และจานวนบุคลากรที่ได้จดั สรรเข้าไป
ให้บริการ
บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึง
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
กู้ ย ื ม เงิ น ระยะสัน้ จาก SBM ในรู ป แบบของตั ว๋ สัญ ญาใช้ เ งิ น มี รายการดังกล่ าวเป็ นการรับความช่ว ยเหลือทาง
67.10
57.49
กาหนดการชาระคืนเมื่อทวงถาม และมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 0.55 การเงินจากบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
200.00
– 3.57 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็ นอัตราดอกเบี้ยต้นทุนถัว
(9.61)
(24.58)
เฉลี่ยของกลุ่มบริษัทที่กู้จากสถาบันการเงินต่างๆ และบวกส่วนต่าง
57.49
232.91
0.25% ตามนโยบายการกูย้ มื เงินในกลุ่มบริษทั หรืออัตราดอกเบีย้ ทีก่ ู้
ตรงจากสถาบันการเงินเพื่อธุรกรรมนี้ (ก่อนมีนโยบายดังกล่าว)
0.63
2.78
0.02

0.72

(3) บริษทั ฯ กับ บริษทั สบาย โซลูชนส์
ั ่ จากัด (“SBS”)
ลักษณะรายการ
1. รายได้การบริหารจัดการ
ลูกหนี้อน่ื

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
0.24
2.07
บริษัท ฯ ได้ เ ข้า ท าสัญ ญารับ จ้ า งบริห ารงานให้กับ SBS อัต รา
บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญารับจ้างบริห ารงาน
ค่าตอบแทนเดือนละ 120,040 บาท ทัง้ นี้ การคิดอัตราค่าบริการดังกล่าว ให้กับ SBS อัต ราค่ าตอบแทนเดือนละ 120,040
บาท ทัง้ นี้ การคิด อัต ราค่ า บริก ารดัง กล่ า วของ
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทฯ ได้พจิ ารณาตามจานวนบุคลากร และงานที่ดาเนินการใน บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาตามจานวนบุคลากร และงาน
SBS
ทีด่ าเนินการใน SBS
2. ตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิน้ งวด
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

54.56
(52.30)
2.26

2.26
118.00
(64.66)
55.60

0.19
-

0.89
0.15

บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึง
กู้ ย ื ม เงิ น ระยะสัน้ จาก SBS ในรู ป แบบของตั ว๋ สัญ ญาใช้ เ งิ น มี
กาหนดการชาระคืนเมื่อทวงถาม และมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 2.05
– 3.57 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็ นอัตราดอกเบี้ยต้นทุนถัว
เฉลี่ยของกลุ่มบริษทั ที่กู้จากสถาบันการเงินต่างๆ และบวกส่วนต่าง
0.25% ตามนโยบายการกูย้ มื เงินในกลุ่มบริษทั หรืออัตราดอกเบีย้ ทีก่ ู้
ตรงจากสถาบันการเงินเพื่อธุรกรรมนี้ (ก่อนมีนโยบายดังกล่าว)

คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดังกล่ าวเป็ นการรับความช่ว ยเหลือทาง
การเงินจากบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึง
กู้ ย ืม เงิน ระยะสัน้ จาก SCAP ในรู ป แบบของตัว๋ สัญ ญาใช้ เ งิน มี
กาหนดการชาระคืนเมื่อทวงถาม และมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 3.57
ต่อปี โดยอัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวเป็ นอัตราดอกเบีย้ ต้นทุนถัวเฉลี่ยของ

คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดังกล่ าวเป็ นการรับความช่ ว ยเหลือทาง
การเงินจากบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ

(4) บริษทั ฯ กับ บริษทั สบาย แคปปิ ตอล พลัส จากัด (“SCAP”)
ลักษณะรายการ
1. ตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิน้ งวด

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
-

200.00
(15.70)
184.3
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ลักษณะรายการ
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
-

3.85
0.29

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

กลุ่ มบริษัทที่กู้จากสถาบัน การเงิน ต่า งๆ และบวกส่ ว นต่าง 0.25%
ตามนโยบายการกูย้ มื เงินในกลุ่มบริษทั

(5) บริษทั ฯ กับ บริษทั สบาย มาร์เก็ต พลัส จากัด (“SBMK”)
ลักษณะรายการ
1. ตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิน้ งวด
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
-

19.00
19.00

-

0.30
0.06

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึง
กู้ ย ืม เงิน ระยะสัน้ จาก SBMK ในรู ป แบบของตัว๋ สัญ ญาใช้ เ งิน มี
กาหนดการชาระคืนเมื่อทวงถาม และมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 3.57
ต่อปี โดยอัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวเป็ นอัตราดอกเบีย้ ต้นทุนถัวเฉลี่ยของ
กลุ่ มบริษัทที่กู้ จากสถาบัน การเงิน ต่า งๆ และบวกส่ ว นต่าง 0.25%
ตามนโยบายการกูย้ มื เงินในกลุ่มบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดังกล่ าวเป็ นการรับความช่ว ยเหลือทาง
การเงินจากบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
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(6) บริษทั ฯ กับ บริษทั เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จากัด (“Shipsmile”)
ลักษณะรายการ
1. รายได้ค่าบริ การดูแลระบบ
ลูกหนี้อน่ื

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
2.62
บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญารับจ้างบริการดูแลระบบสารสนเทศใน
1.00
การประกอบธุร กิจให้กับ ATP อัต ราค่ าตอบแทนเดือนละ 450,000
บาท ทัง้ นี้ การคิดอัตราค่าบริการดังกล่าวของบริษัทฯ ได้พจิ ารณา
ตามจานวนบุคลากร และงานทีด่ าเนินการใน ATP

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การ
เรีย กเก็บค่ าบริห ารจัดการระหว่างบริษัทฯ และ
ATP มีค วามสมเหตุ ส มผลสอดคล้ อ งกับ งานที่
ดาเนินการ และจานวนบุคลากรที่ได้จดั สรรเข้าไป
ให้บริการ

(7) บริษทั ฯ กับ บริษทั สบาย ฟู้ด พลัส จากัด (“SBFP”)
ลักษณะรายการ
1. ตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิน้ งวด
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
-

13.50
13.50

-

0.08
0.03

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ฯ ให้เ งิน กู้ย ืม เงิน ระยะสัน้ แก่ SBFP ในรูป แบบของตั ๋ว
สัญญาใช้เงิน เพื่อ เป็ น ใช้เงิน ทุนหมุน เวีย นในการประกอบธุรกิจ มี
กาหนดการชาระคืนเมื่อทวงถาม และมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 3.57
ต่อปี โดยอัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวเป็ นอัตราดอกเบีย้ ต้นทุนถัวเฉลี่ยของ
กลุ่ มบริษัทที่กู้จากสถาบัน การเงิน ต่า งๆ และบวกส่ ว นต่าง 0.25%
ตามนโยบายการกูย้ มื เงินในกลุ่มบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดังกล่ าวเป็ น การให้ค วามช่วยเหลือทาง
การเงิน แก่ บ ริษัท ย่ อ ยของบริษัท ฯ เพื่อ ใช้เ ป็ น
เงินทุนในการประกอบธุรกิจหลักของ SBFP
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(8) บริษทั สบาย โซลูชั ่นส์ จากัด (“SBS”) และ บริษทั เวนดิ้ง พลัส จากัด (“VDP”)
ลักษณะรายการ
1. รายได้ค่าสาธารณูปโภค Sabuy
Wash
ลูกหนี้อน่ื

2. ตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิน้ งวด
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 2564
2563
0.23
0.36
0.06

0.16

-

15.00
15.00

-

0.14
0.05

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

SBS ได้ทาสัญญาเช่าช่วงกับ VDP เพื่อดาเนินการเปิ ดร้าน Sabuy
คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็น ว่ า
Wash โดยทาง SBS เป็ นผู้ออกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และเรียกเก็บ รายการดังกล่าวเป็ นการดาเนินการตามปกติ
จาก VDP ตามที่ใ ช้ นอกจากนี้ ทาง SBS เป็ น ผู้ด าเนิ น การจ่ า ยค่ า
ปรับปรุงสถานที่และค่ าตกแต่ งร้านไปทัง้ หมด จึงได้ทาการเรีย กเก็ บ
ค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนทีไ่ ด้ตกลงกัน
และในวัน ที่ 1 มิถุ น ายน 2563 SBS ด าเนิ น การเซ็ น สัญ ญากับ
เจ้าของพืน้ ทีแ่ ทน VDP จึงให้ VDPทาสัญญาเช่าช่วงกับ SBS แทนโดยมี
อัตราค่าเช่าเดือนละ 10,500 บาท ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่
3 ตุลาคม 2565
VDP มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึงกู้ยมื
คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็น ว่ า
เงินระยะสัน้ จาก SBS ในรูปแบบของตั ๋วสัญญาใช้เงิน มีกาหนดการชาระ รายการดังกล่าวเป็ นการให้ความช่วยเหลือ ทาง
คืนเมื่อทวงถาม และมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.57 ต่อปี โดยอัตรา การเงินแก่ VDP
ดอกเบีย้ ดังกล่าวเป็ นอัตราดอกเบีย้ ต้นทุนถัวเฉลีย่ ของกลุ่มบริษทั ที่กู้จาก
สถาบันการเงินต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% ตามนโยบายการกูย้ มื เงิน
ในกลุ่มบริษทั หรืออัตราดอกเบี้ยทีก่ ู้ตรงจากสถาบันการเงินเพื่อธุรกรรม
นี้
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(9) บริษทั สบาย มันนี่ จากัด (“SBM”) และ บริษทั สบาย โซลูชนส์
ั ่ จากัด (“SBS”)
ลักษณะรายการ
1. รายได้การบริหารจัดการ
ลูกหนี้อน่ื

2. รายได้ขายบัตร Food court
ลูกหนี้การค้า

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
1.80
1.80
บริษัท ฯ ได้เ ข้า ท าสัญ ญารับ จ้า งบริห ารงานให้กับ SBS อัต รา
ค่ า ตอบแทนเดือ นละ 150,000 บาท ทัง้ นี้ การคิด อัต ราค่ า บริก าร
ดัง กล่ า วของบริษัท ฯ ได้พ ิจ ารณาตามจานวนบุ ค ลากร และงานที่
ดาเนินการใน SBM
7.65
6.62

10.88
17.52

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การ
เรีย กเก็บค่ าบริห ารจัดการระหว่างบริ ษัทฯ และ
SBS มีค วามสมเหตุ ส มผลสอดคล้ อ งกับ งานที่
ดาเนินการ และจานวนบุคลากรที่ได้จดั สรรเข้าไป
ให้บริการ
SBS ได้ซ้อื บัตร Food court ผ่าน SBM เพื่อนาไปใช้ในธุรกิจ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ต่ อ
บวกกาไรร้อยละ 7 เนื่องจาก SBM เป็ นผูซ้ ้อื บัตรรายใหญ่ มีอานาจการ รายการดังกล่าวว่ามีความเหมาะสม เพื่อบริหาร
ต่อรองสูงกับคู่คา้
จัดการด้านต้นทุนของกลุ่มบริษทั ฯ

(10) บริษทั สบาย มันนี่ จากัด (“SBM”) และ บริษทั เวนดิ้ง พลัส จากัด (“VDP”)
ลักษณะรายการ
1. รายการ Sabuy money Wallet
เจ้าหนี้อ่นื

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
-

0.18

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

SBS ได้ทาสัญญาเช่าช่วงกับ VDP เพื่อดาเนินการเปิ ดร้าน Sabuy
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
Wash โดยทาง SBS เป็ นผู้ออกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และเรียกเก็บ ดังกล่าวเป็ นการดาเนินการตามปกติ
จาก VDP ในปี 2563 ทาง VDP ได้มกี ารขึ้นระบบตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ
ซึ่ง การช าระค่ า สิน ค้า ดัง กล่ า วผ่ า น Sabuy money wallet ของบริษัท
SBM โดยจะมีก ารเรีย กเงิน ระหว่ า งกัน ทุ ก สิ้น เดือ น โดยบัน ทึก เป็ น
รายการลูกหนี้อ่นื ในเครือของ VDP
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สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 6
รายการคา้ ประกัน
บริษทั ฯ มีรายการค้าประกันระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
ผู้ได้รบั
วงเงินกู้

ผู้คา้ ประกัน

รูปแบบสัญญา

รายละเอียดวงเงิ นสิ น
เชื่อ

วงเงิน
(ล้านบาท)

ยอดการใช้
คงค้าง ณ สิ้น
งวด
(ล้านบาท)

บริษทั ฯ

VDP

เงินกูร้ ะยะยาว

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
100.00 ล้านบาท

100.00

-

VDP

เงินกูย้ มื ระยะยาว

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
168.40 ล้านบาท

169.92

120.79

VDP

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
25.00 ล้านบาท

25.00

21.24

VDP

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
บริษทั ฯ และนายชูเกียรติ
รุจนพรพจี

เงินกูร้ ะยะยาว

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
80.00 ล้านบาท

80.00

39.87

สัญญาเช่าแบบ
ลีสซิง่

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
56.00 ล้านบาท

56.00

24.88

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
40.00 ล้านบาท
(ใช้ร่วมกับ SBT)

40.00

13.88

VDP

SBS
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายการดังกล่าวเป็ นรายการการกู้ยมื
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า
เงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดาเนิน รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ เพื่อ
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริษั ท ฯ และเป็ นไปตาม การค้ า ประกัน วงเงิน สิน เชื่อ กับ สถาบัน
เงื่อนไขทีส่ ถาบันการเงินกาหนด
การเงิน ในกลุ่ ม บริษัท ระหว่ า งบริษัทฯ
และ VDP ในฐานะบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ น ายชู เ กีย รติ รุ จ นพรพจี ใน
รายการดังกล่าวเป็ นรายการการกู้ยมื
ฐานะกรรมการเข้า ประกัน วงเงิน ให้แก่
เงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดาเนิน
VDP โดยการค้าประกันดังกล่าว บริษทั
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริษั ท ฯ และเป็ นไปตาม
ฯ และ VDP ไม่ได้มกี ารคิดค่าธรรมเนียม
เงื่อนไขทีส่ ถาบันการเงินกาหนด
ค้าประกันระหว่างกัน และเป็ นประโยชน์
นอกจากผู้ค้ า ประกัน ได้แ ก่ บริษัทฯ
ต่อการดาเนินธุรกิจซึง่ กัน
และนายชูเกียรติ รุจนพรพจี แล้ว VDP ยัง
ได้ว างเงิน จานวน 0.97 ล้านบาท เพื่อ เป็ น
เงินวางประกันตามสัญญานี้ดว้ ย
รายการดังกล่าวเป็ นรายการการกู้ยมื
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า
เงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดาเนิน รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ เพื่อ
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริษั ท ฯ และเป็ นไปตาม การค้ า ประกัน วงเงิน สิน เชื่อ กับ สถาบัน
เงื่อนไขทีส่ ถาบันการเงินกาหนด
การเงินในกลุม่ บริษทั

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 6
ผู้ได้รบั
วงเงินกู้

ผู้คา้ ประกัน

รูปแบบสัญญา

รายละเอียดวงเงิ นสิ น
เชื่อ

วงเงิน
(ล้านบาท)

ยอดการใช้
คงค้าง ณ สิ้น
งวด
(ล้านบาท)

SBT

SBS

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
40.00 ล้านบาท
(ใช้ร่วมกับ VDP)

40.00

10.00

รายการดังกล่าวเป็ นรายการการกู้ยมื
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า
เงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดาเนิน รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ เพื่อ
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริษั ท ฯ และเป็ นไปตาม การค้ า ประกัน วงเงิน สิน เชื่อ กับ สถาบัน
เงื่อนไขทีส่ ถาบันการเงินกาหนด
การเงินในกลุม่ บริษทั

บริษทั ฯ

SBS, VDP, SBM

เงินกูย้ มื ระยะสัน้

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
100.00 ล้านบาท
(ค้าประกัน 25.00 ล้าน
บาท)

100.00

100.00

รายการดังกล่าวเป็ นรายการการกู้ยมื
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า
เงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดาเนิน รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ เพื่อ
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริษั ท ฯ และเป็ นไปตาม การค้ า ประกัน วงเงิน สิน เชื่อ กับ สถาบัน
เงื่อนไขทีส่ ถาบันการเงินกาหนด
การเงินในกลุม่ บริษทั

บริษทั ฯ

SBS

เงินกูย้ มื ระยะยาว

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
167.00 ล้านบาท

167.00

156.60

เมื่อ วัน ที่ 22 มิถุน ายน 2564 บริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า
ได้ท าสัญญากู้ย ืมเงิน ระยะยาวกับ สถาบัน รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ เพื่อ
การเงินในประเทศแห่งหนึ่งจานวน 167.00 การค้ า ประกัน วงเงิน สิน เชื่อ กับ สถาบัน
ล้า นบาท เงิน กู้ย ืม ดัง กล่ า วค้า ประกัน โดย การเงินในกลุม่ บริษทั
SBS ซึ่ง รายการดัง กล่ า วเป็ น รายการการ
กู้ย ืมเงิน จากสถาบัน การเงิน เพื่อ ใช้ในการ
ดาเนิน ธุร กิจปกติข องบริษัทฯ และเป็ น ไป
ตามเงื่อนไขทีส่ ถาบันการเงินกาหนด
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ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 6
ผู้ได้รบั
วงเงินกู้

ผู้คา้ ประกัน

รูปแบบสัญญา

รายละเอียดวงเงิ นสิ น
เชื่อ

วงเงิน
(ล้านบาท)

ยอดการใช้
คงค้าง ณ สิ้น
งวด
(ล้านบาท)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

SBS

บริษทั สบายเทคโนโลยี
จากัด (มหาชน) และนาย
ชูเกียรติ รุจนพรพจี และ
นายวชิรธร คงสุข

เงินกูย้ มื ระยะสัน้

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
8.80 ล้านบาท

8.80

6.46

เมื่อ วัน ที่ 30 เมษายน 2563 SBS ได้
ท าสั ญ ญากู้ ย ื ม เงิ น ระยะสั น้ กั บ สถาบั น
การเงิน ในประเทศแห่ ง หนึ่ ง จ านวน 8.80
ล้า นบาท เงิน กู้ย ืม ดัง กล่ า วค้า ประกัน โดย
บริษทั ฯ และกรรมการ และค้าประกันโดยมี
เงินฝากสถาบันการเงินจานวน 4.4 ล้านบาท
ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นรายการการกูย้ มื เงิน
จากสถาบัน การเงิน เพื่อ ใช้ใ นการด าเนิ น
ธุรกิจปกติของบริษทั ฯ ที่เกิดขึน้ ในช่วงก่อน
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการ
กู้ ย ื ม ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ ผ่ า น ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก
คณะกรรมการบริษัท เป็ น ที่เ รีย บร้อ ยก่อ น
ดาเนินการ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ เป็ น
รายการช่วยเหลือการค้าประกันกับบริษทั
ย่ อ ย โดยมีก รรมการซึ่ง ได้ แ ก่ นายชู
เกียรติ รุจนพรพจี และ นายวชิรธร คงสุข
ค้ า ประกั น ตามเงื่ อ นไขของสถาบั น
การเงิน โดยไม่ มีก ารคิด มูล ค่ า ซึ่ง เป็ น
ประโยชน์ต่อ SBS

SBS

บริษทั สบายเทคโนโลยี
จากัด (มหาชน)

เงินกูย้ มื ระยะยาว

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
60.00 ล้านบาท

60.00

52.45

เมื่อ วัน ที่ 17 มิถุ น ายน 2564 SBS ได้
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า
ท าสั ญ ญากู้ ย ื ม เงิ น ระยะยาวกั บ สถาบั น รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ เพื่อ
การเงิน ในประเทศแห่ ง หนึ่ ง จ านวน 60.00 การค้ า ประกัน วงเงิน สิน เชื่อ กับ สถาบัน
ล้ า นบาท เงิน กู้ ย ืม ดัง กล่ า วค้ า ประกัน โดย การเงินในกลุม่ บริษทั ฯ
บริษทั ฯ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นรายการการ
กู้ย ืม เงิน จากสถาบัน การเงิน เพื่อ ใช้ใ นการ
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สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 6
ผู้ได้รบั
วงเงินกู้

ผู้คา้ ประกัน

รูปแบบสัญญา

รายละเอียดวงเงิ นสิ น
เชื่อ

วงเงิน
(ล้านบาท)

ยอดการใช้
คงค้าง ณ สิ้น
งวด
(ล้านบาท)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ด าเนิ น ธุ ร กิจ ปกติข องบริษัท ฯ และเป็ น ไป
ตามเงื่อนไขทีส่ ถาบันการเงินกาหนด
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ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 6
9.

สรุปสาระสาคัญของสัญญาที่สาคัญในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

9.1

สรุปสัญญาการดาเนิ นธุรกิ จกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ของบริษทั ฯ

ตัวแทนให้บริการเติมเงินและรับ
ชาระ
อายุสญ
ั ญา

ลักษณะสัญญา

หน้าทีข่ องบริษทั ฯ

หน้าทีข่ องผูใ้ ห้บริการ
โทรศัพท์เคลือ่ นที่
ค่าธรรมเนียมและการชาระ
ผลตอบแทน
เหตุแห่งการผิดสัญญา
ผลแห่งการผิดสัญญา

9.2

: บริษทั ฯ
: อายุสญ
ั ญาขึ้นอยู่กบั สัญญาของแต่ละผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) โดยส่วน
ใหญ่มอี ายุระหว่าง 1-2 ปี และสามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้ โดยแจ้งให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้า
: ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่งตัง้ บริษทั ฯ ให้เป็ นผู้ให้บริการเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ รับชาระ
ค่าบริการแพ็กเกจเสริม บริการจาหน่ ายเงินอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cash
Card) ผ่านช่องทางให้บริการของบริษทั ฯ (ตูเ้ ติมเงินของบริษทั ฯ)
: จัดให้มพี นักงานทีเ่ หมาะสมเพื่อการให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องตามสัญญา
ดู แ ลช่ อ งทางและอุป กรณ์ ป ระกอบการให้บ ริการ ตลอดจนจัด ทาและพัฒ นาระบบการ
ให้บริการ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ยิ น ย อ มให้ ผู้ ต ร ว จส อ บภาย ใน ผู้ ต ร ว จส อ บภาย น อ กที่ ไ ด้ ร ั บ มอ บห มา ย จาก
ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และธปท. หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าทาการตรวจสอบการ
ดาเนินงาน
จัดให้มกี ารรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยทางระบบสารสนเทศ
: อานวยความสะดวกให้แก่บริษทั ฯ ในการเชื่อมโยงระบบระหว่างกัน
ให้คาแนะนาและความร่วมมือกับบริษทั ฯ ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
: ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตกลงชาระผลตอบแทนให้แก่บริษทั ฯ โดยคิดเป็ นอัตราค่าตอบแทน
ของยอดการให้บริการ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ประเภทการให้บริการ
: เปิ ดเผยเอกสารความลับหรือเอกสารสาคัญทางธุรกิจ
กระทาการทุจริต ผิดกฎหมาย
: บอกกล่าวตักเตือน
ระงับการให้บริการ
ระงับการชาระผลตอบแทน
ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญา

สรุป สัญ ญาแต่ ง ตัง้ ตัว แทนให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น (Banking Agent) และบริ ก ารรับ ช าระอื่ นๆ กับ
สถาบันการเงิ น

ตัวแทนให้บริการทางการเงิน
อายุสญ
ั ญา
ลักษณะสัญญา

หน้าทีข่ องบริษทั ฯ

: บริษทั ฯ
: สัญญามีอายุ 1-5 ปี โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ โดยแจ้งให้ค่สู ญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้า
: ธนาคารมีค วามประสงค์ท่ีจะแต่งตัง้ บริษัทฯ ให้เป็ น ตัว แทนของธนาคาร ในการให้บริการทาง
การเงินแก่ลูกค้าของธนาคาร ได้แก่ การให้บริการรับฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร รับชาระเงิน เช่น
ค่างวดสินเชื่อ ค่าใช้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด ผ่านช่องทางการให้บริการของบริษทั
ฯ (ตูเ้ ติมเงินของบริษทั ฯ)
: จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วางรูปแบบการดาเนินการและขัน้ ตอน
การปฏิบตั งิ านภายในทีเ่ หมาะสมตามทีธ่ นาคารกาหนด
จัดหาบุคคลากรให้เพียงพอต่อความจาเป็ นในการดูแลและบารุงรักษาอุปกรณ์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ควบคุมดูแลเจ้าหน้าทีแ่ ละอุปกรณ์ให้บริการทางการเงิน ณ
จุดทีใ่ ห้บริการของบริษทั ฯ ตูเ้ ติมเงินของบริษทั ฯ
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9.3
คู่สญ
ั ญา
อายุสญ
ั ญา

: : -

ให้บริการทางการเงินแก่ผู้ใช้บริการถูกต้องตามเงื่อนไข วิธกี าร และคู่มอื การปฏิบตั ิงานที่
ธนาคารกาหนดและตกลงร่วมกันกับบริษทั ฯ
จัดให้ผู้ใช้บริการกรอกเลขบัต รประชาชนทุ กครัง้ ก่อ นท ารายการฝากเงิน รวมทัง้ จัด ให้
ผูใ้ ช้บริการแสดงตน และตรวจสอบเพื่อระบุตวั ตนผูใ้ ช้บริการ
ออกเอกสารหรือหลักฐานยืนยันการทารายการให้แก่ผใู้ ช้บริการที่มาใช้บริการทางการเงิน
โดยมีรปู แบบและรายละเอียดตามทีธ่ นาคารกาหนด
ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ฟ อ ก เ งิ น
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพทาลายล้าง
สูง
จั ด ท าแผน Business Continuity Plan และจั ด เตรี ย มรายงาน Business Continuity
Management ทีส่ อดคล้องกับแนวปฏิบตั ขิ อง ธปท.
ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียม และ/หรือจัดส่งข้อมู ลต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการทาง
การเงิน เพื่อการตรวจสอบของธปท. และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร้องขอ
ทาการสารองข้อมูลการรับชาระค่าสินค้า และ/หรือบริการจากลูกค้า ย้อนหลังเป็ นเวลา 30
วัน นับตัง้ แต่วนั ทีร่ บั ชาระเงินจากลูกค้า
จัดให้มแี นวทางการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และระบบการประสานงานกับ
ธนาคาร
โ ฆ ษ ณ า ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ท ร า บ ถึ ง ก า ร แ ต่ ง ตั ้ ง บ ริ ษั ท ฯ
เป็ นตัวแทนของธนาคารในการให้บริการทางการเงิน
หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในการให้บริการทางการเงิน หรือการปฏิบตั งิ าน ธนาคารจะแจ้ง
ให้บริษทั ฯ ทราบก่อนล่วงหน้า
บริษทั ฯ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกับบุคคลทัวไปที
่ ท่ ารายการที่
ตูเ้ ติมเงิน ที่ 1-60 บาท ต่อรายการ ทัง้ นี้ขน้ึ กับประเภทบริการและยอดเงินทีท่ ารายการ
ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อรายการจากบริษทั ฯ โดยมีทงั ้ รูปแบบการเรียกเก็บทันที
หรือการชาระเป็ นรายเดือน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั แต่ละธนาคาร
ปฏิบตั ผิ ดิ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
เปิ ดเผยเอกสารความลับหรือเอกสารสาคัญทางธุรกิจ
กระทาการทุจริต ผิดกฎหมาย
บอกเลิกสัญญา โดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า
เรียกร้องให้ค่สู ญ
ั ญาชดใช้ค่าเสียหาย
เรียกร้องดอกเบีย้ ภายใต้กฎหมาย และ/หรือตามประกาศของธปท. โดยมีสทิ ธิเรียกได้ใน
อัตราผิดนัดสูงสุด

สรุปสัญญาความร่วมมือทางธุรกิ จของบริษทั ฯ กับ บริษทั ธนทัต โซลูชั ่น จากัด
: ผูว้ ่าจ้าง : บริษทั ฯ
ผูร้ บั จ้าง : บริษทั ธนทัต โซลูชนั ่ จากัด (“TNT”)
: 7 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2566 โดยหากก่อนครบกาหนดระยะเวลาของ
สัญญา หากไม่มฝี ่ ายใดแจ้งความประสงค์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังอีกฝ่ ายหนึ่งไม่น้อยกว่า 60
วัน ว่าจะให้สญ
ั ญาสิน้ สุดลง เมื่อครบกาหนดระยะเวลาของสัญญาให้ถอื ว่าทัง้ สองฝ่ ายตกลงกันต่อ
ระยะเวลาของสัญญานี้ออกไปอีกมีกาหนดคราวละ 5 ปี
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9.4

: : -

TNT ตกลงให้ความร่วมมือกับบริษทั ฯ ในการเขียนโปรแกรม พัฒนาโปรแกรม บารุงรักษา
และแก้ไ ขโปรแกรม ที่ไ ด้จัดทาขึ้น ให้กับบริษัทฯ สาหรับใช้เป็ น ระบบปฏิบัติการในการ
ให้บริการตูเ้ ติมเงิน
บริษทั ฯ และ TNT จะร่วมกันกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรมเพิม่ เติมขึน้ ใหม่อย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร เ พิ่ ม เ ติ ม ใ น ส่ ว น ข อ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ ช่ น
การเพิม่ ช่องทางการบริการ การเพิม่ รายการสินค้าหรือบริการ วิธกี ารชาระเงินและอื่น ๆ
Software ตามสัญญานี้เป็ นการซื้อขายสิทธิการใช้ Software เด็ดขาดจาก TNT โดยบริษทั
ฯ มีสทิ ธิใช้ประโยชน์จาก Software นี้ตราบเท่าที่ระบบของบริษทั ฯ ยังมีการเชื่อมต่อกับ
ระบบของ TNT
จัดหาและเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย (Server) ทีพ่ ร้อมเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต
ได้ตลอดอายุสญ
ั ญา
อนุญาตให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแล ผูต้ รวจสอบบัญชี ผูต้ รวจสอบ
ภายในของบริษทั ฯ เข้าตรวจสอบหรือเรียกข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ทต่ี อ้ งการ โดยบริษท
ฯ จะมีหนังสือแจ้งบอกกล่าวแก่ TNT ทราบก่อนอย่างน้อย 7 วัน
เพิม่ บริการการชาระสินค้า / บริการผ่านตูเ้ ติมเงิน ตามทีบ่ ริษทั ฯ ร้องขออย่างน้อย 2 บริการ
ต่อเดือน
ให้ความช่วยเหลือตามที่บริษัทฯ ร้องขอในด้านการฝึ กอบรม การใช้โปรแกรม และการ
แก้ไขปัญหาเบือ้ งต้น
ลงทุนระบบ Server เพิม่ เป็ นของตนเอง
ส่ ง ข้ อ มู ล ที่ จ า เ ป็ น ใ น ก า ร พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม ใ ห้ TNT ล่ ว ง ห น้ า ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า
1 เดือน
ป้ องกันการดัดแปลง แก้ไขรหัสหรือเรียบเรียงใหม่ซ่งึ โปรแกรม รวมทัง้ การเปิ ดเผยข้อมูล
สาคัญ
บ ริ ษั ท ฯ ต ก ล ง จ่ า ย ค่ า ต อ บ แ ท น ใ ห้ แ ก่ TNT จ า ก บ ริ ก า ร ร ะ บ บ Server แ ล ะ
ทุกรอบเดือน โดยคานวณจากปริมาณการทารายการให้บริการเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่
และการให้บริการชาระค่าสินค้าและบริการ ทีท่ ารายการผ่านระบบของ TNT
TNT ตกลงจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ จากค่ า คอมมิ ช ชั น่ จากการเติ ม เงิ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และชาระค่าสินค้าและบริการแบบออนไลน์ทุกประเภททีท่ ารายการจากตู้
เติมเงินผ่านระบบ TNT ทัง้ หมดที่ TNT ได้รบั จากผู้ประกอบการทุกประเภท (Operator)
ให้กบั บริษทั ฯ ทุกรอบเดือน
ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา และมิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีก่ าหนด
คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา

สรุปสัญญาโอนกิ จการทัง้ หมดของบริษทั วีดีพี โฮลดิ้ง จากัด กับ บริษทั ทีบีเอสพี จากัด (มหาชน)

คู่สญ
ั ญา

รายละเอียดสัญญา

: ผูโ้ อน : บริษทั วีดพี ี โฮลดิง้ จากัด (“VDPH”) (ซึง่ บริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
100 ของหุน้ ทัง้ หมดของ VDPH)
ผูร้ บั โอน : บริษทั ทีบเี อสพี จากัด (มหาชน) (“TBSP”)
: - บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะจัดโครงสร้างของกลุ่มบริษทั โดยทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ใน VDPH รวมถึง
หุ้น สามัญของบริษัท เวนดิ้ง พลัส จากัด (“VDP”) ให้แก่ TBSP ภายใต้การโอนกิจการ
ทัง้ หมดให้แก่กนั
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10.

: เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันหรือสละสิทธิเป็ นหนังสือจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่มสี ทิ ธิผ่อนผันหรือสละ
สิทธิเพื่อการโอนทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของ VDPH ทัง้ หมด คู่สญ
ั ญาต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขบังคับ
ก่อนตามทีร่ ะบุดงั ต่อไปนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ
(ก) ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของ VDPH มีมติอนุ มตั ิการโอน
ทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของ VDPH ทัง้ หมด ซึ่งประกอบด้วยหุ้น VDP ทรัพย์สนิ และ
หนี้สนิ อื่นให้แก่ TBSP
(ข) ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของ TBSP มีมติอนุมตั ริ บั การโอน
ทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของ VDPH ทัง้ หมด ซึ่งประกอบด้วยหุ้น VDP ทรัพย์สนิ และ
หนี้สนิ อื่นจาก VDPH
: - VDPH ตกลงโอนกิจการ รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สนิ ทัง้ หมดของผู้โ อนให้แก่ TBSP ซึ่ง
สินทรัพย์หลักของผูโ้ อนประกอบด้วยหุน้ สามัญของ VDP
- VDPH ตกลงและรับรองว่า VDPH ได้ดาเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
รวมถึงกฎหมายอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องในการดาเนินการโอนและรับโอนกิจการ
- VDPH ตกลงที่จะจดทะเบียนเลิกบริษทั โดยพลันและชาระบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีท่มี ี
การโอนกิจการ ภายหลังการโอนกิจการทัง้ หมดให้แก่ผรู้ บั โอน
- VDPH ตกลงโอนหุ้น สามัญของ VDP ให้แก่ TBSP ในวัน ที่โ อนกิจการทัง้ หมดให้แก่กนั
และ VDPH ตกลงจัดเตรียมและส่งมอบสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของ VDP และใบหุน้ ใหม่ของ
VDP ซึง่ ออกให้แก่ TBSP
- VDPH ตกลงจะแจ้งให้บุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมถึงลูกค้าของผูโ้ อนทราบถึงการโอน
กิจการทัง้ หมดตามสัญญาฉบับนี้
: - TBSP ตกลงชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการโดยการโอนเงินให้แก่ VDPH ในวันทีโ่ อน
กิจการทัง้ หมดให้แก่กนั
- TBSP ตกลงจะจัดให้บุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมถึงลูกค้าของผูโ้ อนเข้าทาสัญญาแปลง
หนี้ใหม่กบั ผูร้ บั โอน เพื่อให้การโอนสิทธิ หน้าที่และความรับผิดของผูโ้ อนไปยังผูร้ บั โอนอัน
เนื่องมาจากการโอนกิจการทัง้ หมดตามสัญญาฉบับนี้
- TBSP ตกลงและจะดาเนินการแจ้งข้อมูลรายชื่อผูถ้ อื หุน้ จานวนหุน้ และมูลค่าหุน้ ทัง้ ตาม
บัญชีและตามทะเบียนหุน้ ของผู้โอนและผูร้ บั โอน ข้อมูลของผูโ้ อนและผูร้ บั โอน รวมทัง้ การ
เป็ นลูกหนี้ค่าภาษีอากร ให้แก่อธิบดีกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบีย น
เปลี่ย นแปลงการโอนกิจการทัง้ หมดให้แก่กัน ต่อ นายทะเบีย นกระทรวงพาณิช ย์ ตาม
หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขตามประมวลรัษ ฎากร พระราชกฤษฏีก า และประกาศอธิบ ดี
กรมสรรพากรทีเ่ กีย่ วข้อง
: - TBSP จะชาระค่าตอบแทนการโอนหุน้ โดยการโอนเงินให้แก่ VDPH ในวันทีโ่ อนกิจการ
ทัง้ หมดให้แก่กนั
: - ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา
: - คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา

แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมชื่อกรรมการอิ สระที่บริษทั เสนอชื่อให้ผ้ถู ือหุ้นมอบฉันทะ

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ทีไ่ ด้จดั ส่งให้กบั
ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2565 สิ่ งที่ส่งมาด้วย 20.
หน้าที่ 42 จาก 43

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 6
บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์)
เลขานุการบริษทั
ผูม้ อี านาจรายงานสารสนเทศ

หน้าที่ 43 จาก 43

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เสนอตอ
ผูถือหุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

จัดทำโดย
บริษัท อวานการด แคปปตอล จำกัด

วันที่ 12 เมษายน 2565

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

12 เมษายน 2565

เรื่อง

เรียน

ความเห็นของที่ปรึกษาอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคลที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัท สบาย
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
4/2564 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 ไดมีมติอนุมัติเพื่อนำเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 ของ บริษัทฯ เพื่อการเขา
ลงทุนเขาซื้อหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัทฯ จะเขาลงทุนเขาซื้อ (1) หุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
(“AIT”) จากนายอานนทชัย วีระประวัติ (“นายอานนทชัย”) ซึ่งเปนผูถือหุนเดิมของ AIT จำนวน 30,000,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ
2.91 ของทุนที่ออกและชำระแลวของ AIT ราคาตอหุน 7.08 บาท รวมมูลคา 212.40 ลานบาท และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“AIT-W2”) จำนวน 140,000,0000 หนวย ราคา
หนวยละ 3.55 บาท รวมมูลคา 497.00 ลานบาท รวมมูลคาการเสนอขาย 709.40 ลานบาท โดยทางบริษัทฯ จะชำระคาหุนและ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT ใหแก นายอานนทชัยดวยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกนายอานนทชัยจำนวน 25,111,504 หุน
ในราคาหุนละ 28.25 บาท โดยราคาที่ออกเสนอขายดังกลาวเปนราคาหุนที่ไมต่ำกวารอยละ 90.00 ของราคาตลาด (โดยที่ราคาตลาด
คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักยอนหลัง 7 วันทำการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเขาลงทุนใน
AIT และ ออกหุนสามัญเพิ่มทุนเสนอขายใหแกนายอานนทชัยเพื่อเปนคาตอบแทน โดยมีระยะเวลาตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ - 18
กุมภาพันธ 2565 (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งเทากับ 30.6413 บาทตอหุน) และ (3) การใชสิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,000
หนวย ในราคาใชสิทธิหุนละ 2.00 บาท อีกจำนวน 280.00 ลานบาท
ทั้งนี้ ในการเขาลงทุนโดยการเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ AIT บริษัทฯ จะเขาดำเนินการภายใตเงื่อนไข 2 ประการ คือ
1)

ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลเฉพาะเจาะจง
ไดแก นายอานนทชัย

2)

ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาลงทุนโดยการเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ AIT และ AIT-W2 จากนาย
อานนทชัย ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และการอนุมัติการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ในอนาคต

รายการดังกลาวขางตน เขาขายเปนรายการไดมาซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551
เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย
พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไป”) โดยการเขาซื้อหุนสามัญ จำนวน 30,000,000 หุน ในราคาหุนละ 7.08 บาท
และใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT จำนวน 140,000,0000 หนวย ในราคาหนวยละ 3.55 บาท รวมมูลคาทั้งสิ้น 709.40 ลานบาท และ
การใชสิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หนวย ในราคาใชสิทธิหุนละ 2.00 บาท อีกจำนวน 280.00 ลานบาท คิดเปน
การคำนวณขนาดรายการไดเทากับรอยละ 25.18 ตามเกณฑทรัพยสินที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเปนเกณฑที่คำนวณขนาดรายการไดสูงสุด จาก
งบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ไดรับการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรวมขนาดรายการไดมา
ซึ่งสินทรัพยในรอบระยะเวลา 6 เดือนยอนหลัง (ไดแก รายการที่เกิดขึ้นกอนหนา รวมกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท สบาย

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนออกใหมของ บริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) และรายการ
ไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของ บริษัท บัซซี่บีส จำกัด บริษัทฯ จะมีขนาด
รายการรวมเทากับรอยละ 79.33 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเปนเกณฑที่คำนวณขนาดรายการไดสูงสุด จากงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ ที่ไดรับการตรวจสอบและสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจากขนาดรายการมี
มูลคามากกวารอยละ 50.00 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยฯ
ตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน และขออนุมัติการเขาทำรายการตอที่ประชุมผูถือหุน พรอมแตงตั้งที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็น ซึ่งตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย
นอกจากนี้ การเขาลงทุนขางตนของบริษัทฯ ยังเขาขายเปนการเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ประเภทสินทรัพย
และบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจากเปนการเขาทำรายการ
ระหวา งบริษ ัทฯ และนายอานนทช ัย วีระประวัติ ซึ่ง เปน ผูถือหุน ใหญข องบริษั ทฯ โดยการเขา ซื้อหุน สามั ญของ AIT จำนวน
30,000,000 หุน ในราคาหุนละ 7.08 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT จำนวน 140,000,0000 หนวย ในราคาหนวยละ 3.55
บาท รวมมูลคาทั้งสิ้น 709.40 ลานบาท ซึ่งมีมูลคาของรายการมากกวา 20.00 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 25.18 ของมูลคาสินทรัพย
ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อางอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยางไรก็ดี บริษัทฯ
ไมมีการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในรอบระยะเวลา 6 เดือนยอนหลัง โดย บริษัทฯ มีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และขออนุมัติการเขาทำรายการตอที่ประชุมผูถือหุน พรอมแตงตั้งที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็น ซึ่งตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดแตงตั้ง บริษัท อวานการด แคปปตอล จำกัด เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เพื่อให
ความเห็นตอผูถือหุนเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเขาทำรายการในครั้งนี้ ทั้งนี้ ในการจัดทำรายงานความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระฉบับนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดศึกษาความสมเหตุสมผลในการเขาทำรายการ รวมถึงขอมูลและเอกสารที่ไดรับ
จากบริษัทฯ และขอมูลตาง ๆ ที่บริษัทฯ เปดเผยตอสาธารณชน อาทิ รายงานประจำป งบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานแลวโดย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ จนถึงขอมูลอื่น ๆ จากแหลงขอมูลสาธารณะ รวมถึงขอมูลจากการสัมภาษณผูบริการ เปนตน ทั้งนี้
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยูบนสมมติฐานวา ขอมูลและเอกสารทั้งหมดที่ไดรับจากบริษัทฯ รวมทั้งจากการสัมภาษณ
ผูบริหารของบริษัทฯ เปนขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน เปนจริง แสดงถึงมุมมองลาสุดที่มีตอบริษัทฯ และไมมีการเปลี่ยนแปลงใน
นาคตที่อาจมีผลตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีวัตถุประสงคเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการอนุมัติการเขาทำรายการเทานั้น โดยผู
ถือหุนควรศึกษาขอมูลและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในแงมุมตาง ๆ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
อยางไรก็ดี การตัดสินใจสุดทายในการอนุมัติขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูถือหุนแตละรายการของกิจการเปนสำคัญ

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คำนิยาม
“AIT”

บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

“AIT-W2”

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
(มหาชน) ครั้งที่ 2

“CAGR”

อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (Compound Annual Growth Rate)

“DCF”

วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)

“D/E”

อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio)

“EV/EBITDA”

มูลคากิจการตอกำไรจากการดำเนินงานกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และ
คาใชจายตัดจำหนาย (Enterprise Value/Earnings before interest, tax, depreciation
and amortization)

“FCFF”

กระแสเงินสดอิสระสุทธิจากการดำเนินงานของกิจการ (Free Cash Flow to Firm)

“Kd”

อัตราดอกเบี้ยจากการกูยืม (Cost of Debt)

“Ke”

อัตราตนทุนสวนของผูถือหุน (Cost of Equity)

”NAKON”

บริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

“P/BV”

อัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price-to-book Value Ratio)

“P/E”

อัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิ (Price-to-earnings Ratio)

“SBE”

บริษัท สบาย เอ็กเชนจ จำกัด

“SBFP”

บริษัท สบาย ฟูด พลัส จำกัด

“SBM”

บริษัท สบาย มันนี่ 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.พี.เฟรนด เซอรวิส จำกัด และหมายถึงธุรกิจใหบริการจุดรับ-สงพัสดุสำหรับการ
ขนสง

“SI”

System Integrator

“Tech Plus”

บริษัท เทค พลัส จำกัด

“VDP”

บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด

“WACC”

อัตราตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital)

“Wd”

สัดสวนของหนี้ (Weight of Debt)

“We”

สัดสวนของสวนผูถือหุน (Weight of Equity)

“กลุมบริษัทฯ” หรือ “บริษัทฯ และบริษัทยอย”

บริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมด 10 บริษัท ของบริษัท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ไดแก
บริษัท เทค พลัส จำกัด บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด บริษัท สบาย โซลูชั่นส จำกัด บริษัท
สบาย มันนี่ จำกัด บริษัท สบาย เอ็กเชนจ จำกัด บริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด เซอรวิส จำกัด

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย มารเก็ต พลัส จำกัด บริษัท สบาย ฟูด พลัส จำกัด บริษัท สบาย แคปปตอล
พลัส จำกัด และบริษัท สบาย แมกซี่ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด
“นายอานนทชัย”

นายอานนทชัย วีระประวัติ

“ตลาดหลักทรัพยฯ”

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

“บริษัทฯ” หรือ “SABUY”

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการที่
มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551
(และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจำหนายไป
ซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการที่
เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผย
ขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มี
การแกไขเพิ่มเติม)

“ประกาศเรื่องรายการไดมาหรือจำหนายไป”

“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”
“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”

บริษัท อวานการด แคปปตอล จำกัด

รายงานความเห็นฯ

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการ
ทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอร
เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

“สำนักงาน ก.ล.ต.”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

“DEPA” หรือ “ดีปา”

สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
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1. บทสรุปผูบริหาร
ภาพรวมและวัตถุประสงคของการเขาทำรายการ
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 ไดมีมติอนุมัติเพื่อนำเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 ของ
บริษัทฯ เพื่อการเขาลงทุนเขาซื้อหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
(มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัทฯ จะเขาลงทุนเขาซื้อ (1) หุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
(มหาชน) (“AIT”) จากนายอานนทชัย วีระประวัติ (“นายอานนทชัย”) ซึ่งเปนผูถือหุนเดิมของ AIT จำนวน 30,000,000 หุน
หรือคิดเปนรอยละ 2.91 ของทุนที่ออกและชำระแลวของ AIT ราคาตอหุน 7.08 บาท (ซึ่งมีมูลคาทางบัญชีตอหุนเทากับ 2.97
บาท) รวมมูลคา 212.40 ลานบาท และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“AIT-W2”) จำนวน 140,000,0000 หนวย ราคาหนวยละ 3.55 บาท รวมมูลคา 497.00
ลานบาท รวมมูลคาการเสนอขาย 709.40 ลานบาท โดยทางบริษัทฯ จะชำระคาหุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT ใหแก นาย
อานนทชัยดวยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกนายอานนทชัยจำนวน 25,111,504 หุน ในราคาหุนละ 28.25
บาท โดยราคาที่ออกเสนอขายดังกลาวเปนราคาหุนที่ไมต่ำกวารอยละ 90.00 ของราคาตลาด (โดยที่ราคาตลาดคำนวณจาก
ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักยอนหลัง 7 วันทำการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเขาลงทุนใน AIT
และ ออกหุนสามัญเพิ่มทุนเสนอขายใหแกนายอานนทชัยเพื่อเปนคาตอบแทน โดยมีระยะเวลาตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ - 18
กุมภาพันธ 2565 (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งเทากับ 30.6413 บาทตอหุน) และ (3) การใชสิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน
140,000,000 หนวย ในราคาใชสิทธิหุนละ 2.00 บาท อีกจำนวน 280.00 ลานบาท
ทั้งนี้ ในการเขาลงทุนโดยการเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ AIT บริษัทฯ จะเขาดำเนินการภายใตเงื่อนไข 2 ประการ คือ
• ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคล
เฉพาะเจาะจง ไดแก นายอานนทชัย
• ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาลงทุนโดยการเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ AIT และ AIT-W2
จากนายอานนทชัย ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และการอนุมัติการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ใน
อนาคต
รายการดังกลาวขางตน เขาขายเปนรายการไดมาซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.
20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมา
หรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไป”) โดยการเขาซื้อหุนสามัญ จำนวน
30,000,000 หุน ในราคาหุนละ 7.08 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT จำนวน 140,000,0000 หนวย ในราคาหนวยละ
3.55 บาท รวมมูลคาทั้งสิ้น 709.40 ลานบาท และการใชสิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หนวย ในราคาใช
สิทธิหุนละ 2.00 บาท อีกจำนวน 280.00 ลานบาท คิดเปนการคำนวณขนาดรายการไดเทากับรอยละ 25.18 ตามเกณฑ
ทรัพยสินที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเปนเกณฑที่คำนวณขนาดรายการไดสูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ไดรับการสอบทานจาก
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรวมขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในรอบระยะเวลา 6 เดือน
ยอนหลัง (ไดแก รายการที่เกิดขึ้นกอนหนา รวมกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนออกใหมของ บริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) และรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
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บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของ บริษัท บัซซี่บีส จำกัด) บริษัทฯ จะมีขนาดรายการ
รวมเทากับรอยละ 79.33 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน (รายละเอียดแสดงในหัวขอ 2.4.2) ซึ่งเปนเกณฑที่คำนวณ
ขนาดรายการไดสูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ไดรับการตรวจสอบและสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจากขนาดรายการมีมูลคามากกวารอยละ 50.00 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหนาที่ตองเปดเผยขอมูล
รายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน และขอ
อนุมัติการเขาทำรายการตอที่ประชุมผูถือหุน พรอมแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็น ซึ่งตองไดรับมติอนุมัติ
ดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับ
รวมสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย
นอกจากนี้ การเขาลงทุนขางตนของบริษัทฯ ยังเขาขายเปนการเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ประเภท
สินทรัพยและบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยว
โยงกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยง
กัน”) เนื่องจากเปนการเขาทำรายการระหวางบริษัทฯ และนายอานนทชัย วีระประวัติ ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ โดย
การเขาซื้อหุนสามัญของ AIT จำนวน 30,000,000 หุน ในราคาหุนละ 7.08 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT จำนวน
140,000,0000 หนวย ในราคาหนวยละ 3.55 บาท รวมมูลคาทั้งสิ้น 709.40 ลานบาท ซึ่งมีมูลคาของรายการมากกวา 20.00
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 25.18 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อางอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบ
ของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมมีการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในรอบระยะเวลา 6
เดือนยอนหลัง โดย บริษัทฯ มีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยว
โยงกัน และขออนุมัติการเขาทำรายการตอที่ประชุมผูถือหุน พรอมแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็น ซึ่งตอง
ไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย
ทั้งนี้ อวานการด แคปปตอล จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) มีความเห็นวาการเขาทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล (ผู
ถือหุนสามารถอานรายละเอียดเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเขาทำธุรกรรมเพิ่มเติมไดในหัวขอที่ 3.1 ความสมเหตุสมผลและ
ประโยชนของการเขาทำรายการ) สำหรับความสมเหตุสมผลดานราคาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินมูลคารายการไดมาซึ่ง
สินทรัพย หุนสามัญของ AIT และมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุน AIT-W2 และราคาใชสิทธิ โดยพิจารณาจากวิธีการตาง ๆ เพื่อหา
ชวงมูลคายุติธรรมที่เหมาะสมสำหรับการเขาทำธุรกรรมดังกลาว ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การประเมินมูลคา
ปจจุบันของกิจการดวยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) เปนวิธีการประเมินมูล
คาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถสะทอนผลประกอบการในอนาคตภายใตแผนธุรกิจและสมมติฐานตาง ๆ ที่มีความ
สมเหตุสมผล โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินชวงมูลคายุติธรรมของรายการไดมาซึ่งสินทรัพย หุนสามัญของ AIT
พบวาอยูในชวง 6.47 – 7.13 บาทตอหุน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาเขาทำรายการซื้อหุนสามัญของ AIT ที่ราคาหุนละ 7.08 บาท
จำนวน 30,000,000 หุน รวมมูลคาเทากับ 212.40 ลานบาท และมูลคาการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ที่ 3.55 บาท ซึ่งมี
มูลคาการใชสิทธิที่หุนละ 2.00 บาทรวมเทากับ 5.55 บาท จำนวน 140,000,0000 หนวย รวมมูลคารายการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ
AIT-W2 เทากับ 497.00 ลานบาท ราคาการเขาทำรายการดังกลาวจึงเปนราคาที่เหมาะสม เนื่องจากมูลคาการเขาซื้อหุนสามัญที่
7.08 บาทตอหุน และมูลคาการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ที่ 3.55 บาท รวมมูลคาการใชสิทธิที่หุนละ 2.00 บาท เทากับ 5.55
บาท อยูในชวงมูลคายุติธรรม อีกทั้ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินมูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยใชวิธีตาม
ทฤษฎี Black-Scholes พบวามูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิเทากับ 4.40 – 4.40 บาทตอหนวย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
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ราคาเขาทำรายซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิจากนายอานนทชัยซึ่งเทากับ 3.55 บาทตอหนวย ราคาเขาทำรายการดังกลาวมีความ
เหมาะสม เพราะบริษัทฯ ไดมาในราคาต่ำกวามูลคายุติธรรมเล็กนอย ทั้งนี้ การเขาซื้อหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT
รวมมูลคา 709.40 ลานบาท (ไมรวมการใชสิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ) จากนายอานนทชัย จะเปนการชำระคาหุนของ
บริษัทฯ จำนวน 25,111,504 หุน โดยราคาที่ออกเสนอขายเทากับ 28.25 บาทตอหุน คิดเปนมูลคา 709.40 ลานบาท ใหแกกลุม
นายอานนทชัย ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาราคาเขาทำรายการที่ 28.25 บาทตอหุนมีความเหมาะสม เนื่องจากชวงมูลคา
ยุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทฯ ตามวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิกระแสเงินสด เทากับ 25.72 – 28.97 บาทตอหุน ดังนั้น ราคาเขาทำ
รายการแลกเปลี่ยนโดยใชหุนสามัญของบริษัทฯ จึงเปนราคาที่เหมาะสม เนื่องจากราคาดังกลาวอยูในชวงมูลคายุติธรรมที่ประเมิน
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาราคาการเขาทำการเขาซื้อหุนสามัญของ AIT มี
ความเหมาะสม
ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นวาการทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เปน
รายการที่มีความเหมาะสมและผูถือหุนควรอนุมัติการเขาทำรายการดังกลาว ทั้งนี้ ในการพิจารณาการเขาทำรายการ ผูถือหุน
ควรพิจารณาขอมูล ความเห็น และรายละเอียดตาง ๆ ในการจัดทำความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่กลาวมาแลวขางตน
รวมถึงควรพิจารณาขอดีและขอเสียของการเขาทำรายการในครั้งนี้ประกอบการพิจารณาดวย อยางไรก็ตาม การตัดสินใจอนุมัติ
หรือไมอนุมัติการเขาทำรายการในครั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูถือหุนเปนสำคัญ
ลักษณะของการเขาทำรายการ
ผูซื้อ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด ("บริษัทฯ" หรือ “SABUY”)

ผูขาย

นายอานนทชัย วีระประวัติ (“นายอานนทชัย”)
บริษัทฯ จะเขาลงทุนเขาซื้อ

ลักษณะรายการ

(1) หุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”)
จากนายอานนทชัย ซึ่งเปนผูถือหุนเดิมของ AIT จำนวน 30,000,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 2.91 ของ
ทุนที่ออกและชำระแลวของ AIT ราคาตอหุน 7.08 บาท รวมมูลคา 212.40 ลานบาท และ
(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้ง
ที่ 2 (“AIT-W2”) จำนวน 140,000,0000 หนวย ราคาหนวยละ 3.55 บาท รวมมูลคา 497.00 ลานบาท
รวมมูลคาการเสนอขาย 709.40 ลานบาท โดยทางบริษัทฯ จะชำระคาหุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT
ให แ ก นายอานนท ช ั ย ด ว ยการออกหุ  น สามั ญ เพิ ่ ม ทุ น ของบริ ษ ั ท ฯ ให แ ก น ายอานนท ช ั ย จำนวน
25,111,504 หุน ในราคาหุนละ 28.25 บาท โดยราคาที่ออกเสนอขายดังกลาวเปนราคาหุนที่ไมต่ำกวา
รอยละ 90.00 ของราคาตลาด (โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักยอนหลัง 7 วันทำ
การติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเขาลงทุนใน AIT และ ออกหุนสามัญเพิ่ม
ทุนเสนอขายใหแกนายอานนทชัยเพื่อเปนคาตอบแทน โดยมีระยะเวลาตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ - 18
กุมภาพันธ 2565 (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งเทากับ 30.6413 บาทตอหุน) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 มี
รายละเอียดังนี้
ประเภทของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ
ชนิดของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ
อายุของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

ใบแสดงสิ ท ธิ ท ี ่ จ ะซื ้ อ หุ  น สามั ญ ของบริ ษ ั ท แอ็ ด วานซ อิ น ฟอร เ มชั่ น
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
ระบุชื่อผูถือและโอนเปลี่ยนมือได
2 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันครบกำหนดอายุใบสำคัญ
แสดงสิทธิจะตรงกับวันกำหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายในวันที่ 12 มกราคม
2567 และใบสำคัญแสดงสิทธิจะพนสภาพในวันถัดไป
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อัตราการใชสิทธิ

ระยะเวลาการใชสทิ ธิ

ราคาการใชสิทธิ

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนได 1 หุน (อาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ
2.3 ของขอกำหนดสิทธิ)
ผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 สามารถใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ได ในวั นทำการสุ ดท ายของเดื อนมีนาคมและกั นยายน ตลอดอายุ ข อง
ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถเริ่มใชสิทธิครั้งแรก คือวันทำการสุดทาย
ของเดือนกันยายนซึ่งตรงกับที่ 30 กันยายน 2565 และวันใชสิทธิสุดทาย
คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 2 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบแสดง
สิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2567 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใชสิทธิตรง
กับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพยฯ ใหเลื่อนวันใชสิทธิดังกลาวเปนวัน
ทำการสุดทายกอนหนาวันใชสิทธิดังกลาว
2.00 บาทตอหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) อาจเปลี่ยนแปลงได
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ สรุปไดดังนี้
(ก) เมื่อ AIT มีการเปลี่ยนแปลงที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ อันเปน
ผลมาจากการรวมหุนหรือแบงแยกหุน
(ข) เมื่อ AIT ไดเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ใน “ราคาสุทธิตอหุน
ของหุนสามัญที่ออกใหม” คำนวณไดต่ำกวารอยละ 90.00 ของ ราคา
ตลาดตอหุนสามัญของ AIT
(ค) เมื่อ AIT ไดเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพยนั้นให
สิทธิแกผูถือหลักทรัพยในการใชสิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเปนหุน
สามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ เชน หุนกูแปลงสภาพหรือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ โดยที่ราคาสุทธิตอหุนของหุน
สามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับสิทธิดังกลาว คำนวณไดต่ำกวารอยละ
90.00 ของราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของ AIT
(ง) เมื่อ AIT จายปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุน
ของ AIT
(จ) เมื่อ AIT จายปนผลเปนเงินเกินกวารอยละ 100.00 ของกำไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการของ AIT หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงิน
สำรองตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด
ๆ ไมวาจะเปนการจายเงินปนผลจากผลการดำเนินงานหรือกำไรสะสม
ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณใด ๆ อันทำใหผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิ
และผลประโยชนอันพึงได โดยที่เหตุการณใด ๆ นั้นไมไดกำกับอยูใน
(ก) – (จ) AIT จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช
สิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิใหม (หรือปรับจำนวนหนวยใบสำคัญ
แสดงสิทธิแทนอัตราการใชสิทธิ) อยางเปนธรรม โดยไมทำใหสิทธิของ
ผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม ทั้งนี้ ใหถือวาผลการพิจารณา
นั้นเปนที่สุด
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วันที่ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิ
วันครบอายุใบสำคัญ
แสดงสิทธิ
และ

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

13 มกราคม 2565
12 มกราคม 2567

(3) การใชสิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หนวย ในราคาใชสิทธิหุนละ 2.00 บาท อีกจำนวน
280.00 ลานบาท
ทั้งนี้ ภายหลังการเขาลงทุนซื้อหุนสามัญของ AIT บริษัทฯ จะบันทึกเงินลงทุนใน AIT เปนเงินลงทุนอื่น ซึ่ง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เงินลงทุนดังกลาวจะถูกวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมเขางบกำไร
ขาดทุนหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดังนั้น บริษัทฯ จะมีผลกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคา
ยุติธรรมของหุนสามัญของ AIT
วั น เดื อ น ป ที ่ เ กิด บริษัทฯ คาดวาจะไดรับหุนสามัญของ AIT และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AIT-W2 จากนายอานนทชัย
รายการ
พรอมกับการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกเปลี่ยนสินทรัพยกัน ทั้งนี้ การเขาทำรายการจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหเขาทำรายการและออกหุนเพิ่มทุนใหกับบุคลในวงจำกัดแกนายอานนทชัย
และยังตองไดรับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ใหเสนอขายหุนแกบุคคลในวงจำกัด โดยคาดวาจะแลวเสร็จใน
เดือนมิถุนายน 2565
ความสัมพันธ
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565 กลุมนายอานนทชัย วีระประวัติ เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ จำนวน
190,055,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 15.82 ของหุนที่ที่มีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อผูถือหุน
จำนวนหุน
สัดสวน (รอยละ)
นายอานนทชัย วีระประวัติ
190,000,000
15.82
นางเพ็ญศรี วีระประวัติ (มารดาของนายอานนทชัย)
55,000
0.00
รวม
190,055,000
15.82
.
เงื่อนไขในการเขา
ทำรายการ

การเขาลงทุนโดยการเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ AIT บริษัทฯ จะเขาดำเนินการภายใตเงื่อนไข 2 ประการ
คือ
• ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก
บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแก นายอานนทชัย
• ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาลงทุนโดยการเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ AIT
และ AIT-W2 จากนายอานนทชัย ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และการอนุมัติการแปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ในอนาคต
อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังมิไดทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือขอตกลงใด ๆ กับนายอานนทชัย
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ขอมูลโครงสรางการถือหุนกอนเขาทำรายการ และหลังเขาทำรายการปรากฎดังนี้
โครงสรางการถือหุน กอนเขาทำรายการ

กลุมอุน ทรพันธุ
รอยละ 10.90

ไทยเอ็นวีดีอาร น.ส.ศศิเนตร
พหลโยธิน
รอยละ 4.26 รอยละ 3.34

นายกิตติศักดิ์
สพโชคชัย
รอยละ 3.33

นายโชดิวัต กลุมนายอานนทชัย นายสุรพร นางสรอยสน ผูถือหุนรายยอย
อื่น ๆ
รักตประจิต จารุดิลก
วีรประวัติ
ดั่นธนสาร
รอยละ 2.91 รอยละ 2.91 รอยละ 2.64 รอยละ 1.26 รอยละ 68.44

โครงสรางการถือหุน หลังเขาทำรายการ
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด
รอยละ 2.91 และรอยละ 8.08
รวมเทากับรอยละ 10.99

ผูถือหุนรายยอย
อื่น ๆ
รอยละ 89.01

ทั้งนี้ นายอานนทชัยไดมาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ในวันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ 2565 จำนวน 140,000,000 หนวย
ตนทุนเฉลี่ยเทากับ 3.55 บาทตอหนวย ซึ่งเทากับราคาเขาทำรายการ และไดมาซึ่งหุนสามัญของ AIT ในวันที่ 21 กุมภาพันธ
2565 จำนวน 30,000,000 หุน ตนทุนเฉลี่ยตอหุนเทากับ 7.08 บาท ซึ่งเทากับราคาเขาทำรายการ
ลักษณะของสินทรัพยที่ไดมา
ชื่อบริษัท

บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ

37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งใหบริการดานบำรุงรักษาและพัฒนา
โปรแกรมระบบงาน

เลขทะเบียน
วันจดทะเบียนบริษทั
ทุนจดทะเบียน
กรรมการ

0107546000067
30 กรกฎาคม 2546
1,031,604,485.00 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 1,031,604,485 หุน
ชื่อ-สกุล
ตำแหนง
นายธนา ไชยประสิทธิ์
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการ
นายศิริพงษ อุนทรพันธุ
ใหญ / กรรมการ
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิ ส ระ /
นายพงษเทพ ผลอนันต
กรรมการตรวจสอบ
นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย
กรรมการ
นายสุรพร รักตประจิต
กรรมการ
นายภิสัก จารุดิลก
กรรมการ
นางศศิเนตร พหลโยธิน
กรรมการ
นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายศรีภพ สารสาส
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายธนารักษ พงษเภตรา
กรรมการอิสระ

ที่มา: ขอมูลจาก AIT

บริษ ัท แอ็ดวานซ อิน ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) ไดจ ดทะเบี ย นเมื ่อ วั น ที่ 30 มกราคม 2535 มี
วัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีลักษณะธุรกิจคือ ซีสเตมสอินทิเกรเตอร
(System Integrator) หรื อ “SI” หรื อ เป น ผู ร วมระบบคอมพิ ว เตอร แ ละระบบสื่ อ สารคอมพิ ว เตอร ซึ่ ง ประกอบด ว ย
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คอมพิวเตอรฮารดแวร ซีสเตมสซอฟตแวร แอพพลิเคชั่นซอฟตแวร และอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใหสามารถ
ทำงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตรงตอความตองการของลูกคา การขายของ AIT เปนระบบเบ็ดเสร็จ
หรือ เทิรนคีย (Turn Key) ซึ่งรวมถึงการใหคำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การ
ติดตั้ง การฝกอบรม และการซอมบำรุงรักษา
ความสมเหตุสมผลของการเขาทำรายการ
การเขาทำรายการเปนสวนหนึ่งของการสราง SABUY Infrastructure (โครงการลงทุน ในธุรกิจโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี
เพื ่ อ ใช ป ระโยชน ใ นของกลุ  ม บริ ษ ั ท เช น ลงทุ น ในธุ ร กิ จ Cloud System and Data Center Services โปรแกรม
ระบบปฏิบัติการตาง ๆ รองรับการเติบโตของการใชงานอินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีไดในอนาคต และยังรวมถึงธุรกิจพื้นฐาน
อื่น ๆ ที่ชวยตอยอด หรือ สรางความแข็งแกรงใหกับกลุมธุรกิจของ SABUY และพันธมิตร เชน ระบบธุรกิจขายตรง ระบบการ
บริหารจัดการสินทรัพย (Asset Management) ระบบการติดตามหนี้ เปนตน) ซึ่ง IT Infrastructure เปนองคประกอบหนึ่งใน
การสรา งผลิตภัณฑและบริก ารของกลุมบริษัท หรือ 7 สะดวก 7 SMART ของกลุมบริษัท นอกเหนือไปจากการพัฒนา
Solution และ Hardware ใหใชงานไดดีแลว ปจจุบันกลุมบริษัทมีการใชงาน IT Infrastructure จากผูใหบริการรายอื่น ๆ เชน
Storage Data Center Networking เปนตน อีกทั้ง ธุรกิจของ AIT มีทิศทางที่สอดคลองกับการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัท
ในการเปน 7 สะดวก 7 SMART เพื่อชีวิตที่สบายของผูบริโภคตั้งแตตื่นจนเขานอนดวยบริการจาก SABUY โดยระบบปฏิบัติการ
ของการใหบริการภายใต 7 สะดวก 7 SMART นั้นมีการเก็บขอมูลบนระบบคลาวด และ AIT เปนผูออกแบบระบบเครือขาย
และระบบสื่อสารอยางครบวงจร (System Integrator หรือ SI) โดยมีลักษณะการขายเปนแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Turn Key ตั้งแต
การใหคำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝกอบรม และการซอม
บำรุงรักษา ซึ่งมีความชำนาญเกี่ยวกับ ระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ หากบริษัทฯ ไดลงทุนหรือเปนพันธมิตรกับ AIT
จะทำใหบริษัทฯ มีผูเชี่ยวชาญในเรื่องการวาง IT Infrastructure ซึ่งเปนระบบที่กลุมบริษัทมีความตองการใชในการพัฒนา
สินคาและบริการของกลุมบริษัท ในการเปนผูใหบริการ 7 สะดวก 7 SMART เชน การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีการ
สื่อสาร การเก็บขอมูล การประมวลผล ระบบคลาวด เปนตน ดังนั้น การเขาลงทุนใน AIT ซึ่งเปนผูมีความชำนาญ จะชวยสาน
ประโยชนในเรื่องดังกลาว ทั้งในดานการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสรางการสื่อสารและเครือขาย ใหสอดคลองกับการใชพัฒนา
สินคาและบริการของกลุมบริษัท การดูแลซอมบำรุง (Maintenance) ภายใตงบประมาณที่สามารถแขงขันได เพื่อใหกลุม
SMEs สามารถเขาถึง Solution ตางๆ ของกลุมบริษัท ดวยตนทุนที่เขาถึงไดเพื่อแขงขัน กับธุรกิจขนาดใหญที่มีความสามารถ
ในการเขาถึง Solution ดวยทรัพยากรที่มีมากกวา ดังนั้น หากบริษัทฯ มีพันธมิตรเปนผูใหบริการระบบคลาวดที่นาเชื่อถือและ
มีศักยภาพ บริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพราะหากเกิดปญหาบนระบบคลาวด การ
ดำเนินการของกิจการก็อาจติดขัดได
ทั้งนี้ การเขาลงทุนใน AIT สอดคลองกับความประสงคของบริษัทฯ ที่จะลงทุนในธุรกิจที่เปนโครงสรางพื้นฐานตามสัดสวนที่มี
นัยสำคัญ (ไมต่ำกวารอยละ 10.00) สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) เพื่อใชในกลุมบริษัท และสามารถสราง
รายไดในอนาคต บริษัทฯ จึงไดเขาเจรจากับ AIT เพื่อแจงความประสงคที่จะลงในธุรกิจของ AIT โดยการออกหุนสามัญใหมใน
สัดสวนที่บริษัทฯ ตองการ คือไมต่ำกวารอยละ 10.00 และการรับชำระเปนหุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ AIT ยังไมมีแผนในการออก
หุนเพิ่มทุนเพิ่มเติม หลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไมเกิน 515,802,242 หนวย เมื่อวันที่ 13
มกราคม 2565 แตอยางใด ดังนั้น บริษัทฯ จึงหารือกับนายอานนทชัย ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญอันดับ 2 ของบริษัทฯ ที่มี
ศักยภาพ และลงทุนในบริษัทฯ ในระยะยาว โดยบริษัทฯ เสนอแนวทางการออกหุนสามัญเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) แกนายอานนทชัย หากสามารถไดมาซึ่งหุนของ AIT ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ ดังนั้น นายอานนทชัย จึงไดเขาซื้อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หนวยในตลาดหลักทรัพยฯ ระหวางวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ
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2565 ในราคาทุนเฉลี่ยหนวยละ 3.55 บาท และเขาซื้อหุนสามัญของ AIT จำนวน 30,000,000 หุน ในตลาดหลักทรัพยฯ ใน
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 ในราคาทุนเฉลี่ยหุนละ 7.08 บาท บริษัทฯ จึงไดเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 21
กุ ม ภาพั น ธ 2565 เพื ่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ั ต ิ ก ารเข า ซื ้ อ หุ  น สามั ญ ของ AIT จำนวน 30,000,000 หุ  น และ AIT-W2 จำนวน
140,000,000 หนวย จากนายอานนทชัย ในราคาดังกลาว โดยบริษัทฯ ไดพิจารณาวาแนวทางดังกลาวเปนแนวทางที่มีความ
เหมาะสมและเกิดประโยชนในภาพรวม ดังนี้
(1) เกิดภาระทางการเงินนอยกวาการเขาทำรายการดวยเงินสด เนื่องจากนายอานนทชัยยอมรับการจายชำระคาตอบแทนเปน
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งราคาเขาทำรายการเทากับตนทุนเฉลี่ยที่นายอานนทชัยไดมาซึ่งหุนสามัญและใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ ของ AIT
(2) เปนการลดผลกระทบตอราคาหุนสามัญของ AIT เมื่อเทียบกับแนวทางที่บริษัทฯ ออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับบุคคลใน
วงจำกัด (Private Placement) ใหแกนายอานนทชัย เพื่อบริษัทฯ จะนำเงินเพิ่มทุนดังกลาวไปซื้อหุนสามัญของ AIT ใน
ตลาดหลักทรัพยฯ เอง
(3) เปนการลดระยะเวลาในการเขาทำรายการซื้อหุนสามัญของ AIT เนื่องจากหากดำเนินการตามขอ (2) อาจสงผลใหบริษัทฯ
ตองจัดประชุมผูถือหุน 2 ครั้ง เพื่ออนุมัติการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ
เพื่ออนุมัติการเขาทำรายการการเขาลงทุนซื้อหุนสามัญของ AIT
ในสวนของการเขาลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจำนวน 140,000,000 หนวยนั้น บริษัทฯ เห็นวาเปนการลงทุนใน
มูลคาที่ต่ำกวาการไดมาซึ่งหุนสามัญทั้งหมด อีกทั้ง เงินสดจากการใชสิทธิยังเปนเงินสดที่ AIT จะไดรับโดยตรง ซึ่ง AIT สามารถ
นำไปเปนเงินทุนตอยอดในการดำเนินธุรกิจ และสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนตอไปในอนาคต โดยหากเปรียบเทียบกับการ
ซื้อหุนสามัญของ AIT จำนวน 140,000,000 หุน ในชวงเวลาเดียวกันกับการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (ชวงวันที่ 14 – 18
กุมภาพันธ 2565) ซึ่งมีราคาหุนเฉลี่ยถวงน้ำหนักเทากับ 6.60 บาทตอหุน บริษัทฯ จะตองใชเงินในการเขาซื้อหุนสามัญทั้งหมด
924.00 ลานบาท เมื่อเทียบกับราคาเขาทำรายการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจำนวน 140,000,000 หนวย ในราคา
หนวยละ 3.55 บาท และคาใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 2.00 บาทตอหนวย รวมตนทุน 5.55 บาทตอหนวย จะมีมูลคาการทำรายการ
เทากับ 777.00 ลานบาท ดังนั้น บริษัทฯ จะประหยัดไดทั้งสิ้น 147.00 ลานบาท (ผูถือหุนสามารถศึกษาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงราคาหุนสามัญของ AIT ตอการใชสิทธิแลกซื้อหุนสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติมไดที่หัวขอ 3.1 ความ
สมเหตุสมผลของการเขาทำรายการ)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นตอวิธีการไดมาซึ่งหุนสามัญของ AIT ขางตน วาเปนการดำเนินการภายใตกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ที่เกี่ยวของ โดยมิไดมีเจตนาปกปดซอนเรน อีกทั้ง ยังเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทฯ ตามนโยบายและแผนการ
ดำเนินธุรกิจที่จะสรางระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) เพื่อรองรับการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัทฯ
ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา การเขาลงทุนซื้อหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของ AIT จาก
นายอานนทชัยมีความสมเหตุสมผล และเกิดประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ได
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ขอดีของการเขาทำรายการ
1) การลงทุนใน AIT เปนการสนับสนุนระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุมบริษัทฯ และเปนการสนับสนุนระบบของ
โครงสรางพื้นฐานของบริษัทฯ (SABUY Infrastructure)
การเขาลงทุนในธุรกิจของ AIT จะเปนการตอยอดในธุรกิจการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสหลากหลายรูปแบบผานระบบ
นิเวศนทางการเงิน (Financial Ecosystem) ของบริษัทฯ ทั้ง 4 ประเภทธุรกิจหลัก ไดแก 1) ธุรกิจบริการระบบชำระเงิน
(Payment) 2) ธุรกิจจัดจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ (Merchandising) 3) ธุรกิจระบบโซลูชั่นส (Solutions) และ 4)
ธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Service) และการใหใหบริการภายใต 7 สะดวก 7 SMART เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนิน
ธุรกิจตาง ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีคลาวด และขอมูลในการทำธุรกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศนของ SABUY นั้นจะ
ถูกเก็บในระบบคลาวด เชน ระบบการจายเงินสำหรับเครื่อง Kiosk ตาง ๆ เมื่อบริษัทฯ ไดเขาลงทุนในธุรกิจของ AIT จึง
เปรียบเสมือนการสนับสนุนระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุมบริษัทฯ และเปนการสนับสนุนระบบของ
โครงสรางพื้นฐานของบริษัทฯ (SABUY Infrastructure) หากบริษัทฯ มีพันธมิตรเปนผูใหบริการระบบคลาวดที่นาเชื่อถือ
และมีศักยภาพ บริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพราะหากเกิดปญหาบนระบบคลาวด
การดำเนินการของกิจการก็อาจติดขัดได อีกทั้ง การเขาถือหุนใน AIT ทำใหบริษัทฯ สามารถติดตามการดำเนินงาน
ความกาวหนาของเทคโนโลยีและการใหบริการของ AIT ไดอยางใกลชิด
สำหรับเทคโนโลยีคลาวดนั้น AIT ถือเปนผูเชี่ยวชาญอันดับตน ๆ ของประเทศในการออกแบบและติดตั้งระบบโครงสราง
พื้นฐานที่สำคัญ และ AIT มีบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication
Technology: ICT) คือโครงสรางพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมตอของอุปกรณตาง ๆ เชน คอมพิวเตอรเซิรฟเวอรเครือขายทั้ง
ใชสาย/ไรสาย ดาตาเซ็นเตอร
2) เปนการลงทุนในหุนกลุมเทคโนโลยีธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต
การลงทุนใน AIT ซึ่งอยูในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงเปนเสมือนการ
ลงทุนในหุนที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ จะไดประโยชนจากการเติบโตของมูลคาหุน หรืออาจมีกำไรจากการขาย
หุนของ AIT ในอนาคต อยางไรก็ดี การลงทุนในหุนกลุมเทคโนโลยียังคงมีความเสี่ยงสูงมากจากการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว
ของเทคโนโลยี เนื่องจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงมากในปจจุบัน โดยการ
ระบาดของโรคโควิด-19 เปนอีกหนึ่งปจจัยที่กระตุนใหการเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคดิจิตอลรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
3) เปนการสรางผลตอบแทนจากผลการดำเนินงาน และสรางกระแสเงินสดใหแกผูถือหุน
จากการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินดานผลการเนินงานของ AIT พบวา อัตรากำไรขั้นตนของ AIT เติบโตอยางตอเนื่อง
ในป 2564 และอัตราผลตอบแทนผูถือหุนมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงตามผลกำไรสุทธิของ AIT ซึ่งในป 2564 เพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 17.61 เชนเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและสินทรัพยถาวร นอกจากนี้ สำหรับอัตราสวนการ
จายเงินปนผลของ AIT ซึ่งคำนวณจากงบเฉพาะกิจการของ AIT เนื่องจากพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งเปน
สวนที่มีผลการดำเนินงานที่เปนกำไรสุทธิ จะเห็นวาในอดีตที่ผานมา AIT มีผลกำไรมาตลอดและในขณะเดียวกันก็ได
จายเงินปนผลอยางตอเนื่องซึ่งอัตราการจายเงินปนผลที่จายจริงนั้นสูงกวานโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ซึ่ง
กำหนดไวที่ไมต่ำกวารอยละ 40.00 โดยในป 2563 และ 2564 นั้น AIT มีอัตราสวนการจายเงินปนผลรอยละ 89.80 และ
รอยละ 77.06 ดังนั้น การเขาลงทุนใน AIT จึงเปนการสรางผลตอบแทนจากผลการดำเนินงาน และสรางกระแสเงินสด
ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ
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ขอเสียของการเขาทำรายการ
1) ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม (Dilution Effect) เนื่องจากการเขาทำรายการเปนสวนหนึ่งของการเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
หากบริษัทฯ เขาทำรายการการลงทุนใน AIT บริษัทฯ จะตองจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,111,504 หุน ในราคาหุน
ละ 28.25 บาท (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) คิดเปนมูลคารวม 709.40 ลานบาท ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ไดแกกลุมนายอานนทชัย เพื่อเปนคาตอบแทนในการเขาซื้อหุนสามัญ
และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนของ AIT ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณผลกระทบจากการออกหุนเพิ่มทุนจำนวน
25,111,504 หุน ตอผูถือหุนของบริษัทฯ โดยคำนวณผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนของผูถือหุนเดิม (Control
Dilution) ไดเทากับรอยละ 2.05 ผลกระทบตอราคาตลาดหุน (Price Dilution) เทากับรอยละ 0.16 และผลกระทบตอ
กำไรตอผูถือหุน (Earnings per share Dilution: EPS Dilution) เทากับรอยละ 2.05
เมื่อพิจารณารวมกับรายการเขาลงทุนในหุนสามัญของ NAKON ซึ่งบริษัทฯ จะตองจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน
6,896,005 หุน ในราคาหุนละ 28.25 บาท (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) คิดเปนมูลคารวม 194.81 ลานบาท ใหแก
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ไดแก NAKON เพื่อเปนคาตอบแทนใน
การเขาทำรายการ ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม (Dilution Effect) ในภาพรวมของการทำรายการจะ
เปลี่ยนไปดังนี้ กลาวคือ ผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) จะเทากับ 2.60 เทา
ผลกระทบตอราคาตลาดหุน (Price Dilution) จะเทากับรอยละ 0.20 และผลกระทบตอกำไรตอผูถือหุน) (Earnings per
share Dilution: EPS Dilution) จะเทากับรอยละ 2.60 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไดเขาซื้อหุนสามัญของ บริษัท บัซซี่บีส จำกัด
หากแตสิ่งตอบแทนในการไดมาซึ่งสินทรัพยดังกลาวมิไดเปนการออกหุนเพิ่มทุน รายการดังกลาวจึงมิไดสงผลกระทบตอ
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม
2) ภาระทางการเงินจากการเขาทำรายการ
การดำเนินการเขาลงทุนใน AIT โดยการซื้อหุนสามัญและ AIT-W2 ของ AIT รวมมูลคา 989.40 ลานบาท นั้น บริษัทฯ จะ
จายชำระเปนเงินสดจำนวน 280.00 ลานบาท เพื่อใชสิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 โดยแหลงเงินทุนที่ใชในการจายชำระการใช
สิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จะมาจากการออกและเสนอขายหุนกูซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ของบริษัทฯ จะ
ไดอนุมัติตอไป และ/หรือเงินสดรับจากการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ รุนตาง ๆ ดังนั้น หาก
บริษัทฯ ออกหุนกูเพื่อจายชำระมูลคาสิ่งตอบแทนจำนวน 280.00 ลานบาท บริษัทฯ จะมีตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากการ
เขา ทำรายการการลงทุนใน AIT และเมื่อคำนึง ถึง การออกหุน เพิ่มทุน ใหบ ุคคลในวงจำกัดใหน ายอานนทชัยจำนวน
25,111,504 หุน ในราคาหุนละ 28.25 บาท (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) คิดเปนมูลคารวม 709.40 ลานบาท
อัตราสวนหนี้สินตอทุนของบริษัทฯ จะเปลี่ยนไปจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเทากับ 0.81 เทา เปน 0.74 เทา และ
เมื่อพิจารณาการเขาทำรายการทั้งหมด 3 รายการในครั้งนี้ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนจะเปลี่ยนแปลงไปเทากับ
1.07 เทา
ทั้งนี้ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนหลังเขาทำรายการดังกลาวเปนอัตราสวนที่ลดลงเนื่องจากบริษัทฯ มีการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนเพื่อเปนสิ่งตอบแทนใหกับนายอานนทชัยในสัดสวนที่สูงกวามูลคาสิ่งตอบแทนที่จายเปนเงินสด ซึ่งอาจตองใช
เงินจากการออกและเสนอขายหุนกู นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุนกู บริษัทฯ จะมีตนทุนทางการเงินที่
เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดและขอกำหนดของหุนกู ซึ่งจะสงผลใหความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
ของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไปจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยางไรก็ดี ภายหลังการเขาทำรายการลงทุนซื้อหุนสามัญใน
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AIT และภายหลังการเขาทำรายการทั้งหมด 3 รายการนั้น ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย และความสามารถในการ
ชำระภาระผูกพันของบริษัทฯ มีอัตราสวนที่ลดลง ในขณะเดียวกัน อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบี้ย
จา ย ภาษีเงิน ได คา เสื่อมราคา และคา ตัดจำหนา ย มีอัตราสว นที่เพิ่มขึ้น (ผูถือหุน สามารถศึกษารายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราสวนทางการเงินที่เกี่ยวของเพิ่มเติมที่หัวขอ 3.3 ขอเสียของการเขาทำรายการ 2) ภาระทางการเงิน
จากการเขาทำรายการ)
ขอดีของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
1) ราคาเขาทำธุรกรรมการเขาเขาลงทุนใน AIT โดยการซื้อหุนสามัญและ AIT-W2 ของ AIT จากนายอานนทชัย เปนราคาที่
เหมาะสม
จากการประเมินมูลคายุตธิ รรมของหุนสามัญของ AIT พบวามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิอยูระหวาง 6.47 – 7.13
บาทตอหุน โดยบริษัทฯ จะเขาทำรายการซื้อหุนสามัญของ AIT ในราคา 7.08 บาทตอหุน และราคาซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ
AIT-W2 เทากับ 3.55 บาทตอหุน เมื่อรวมราคาใชสิทธิ 2.00 บาทตอหุน จะเทากับ 5.55 บาทตอหุน เมื่อเทียบราคาทำ
รายการซื้อหุนสามัญของ AIT ในราคา 7.08 บาทตอหุนกับมูลคายุติธรรมของหุนสามัญ AIT ราคาเขาซื้อหุนสามัญจึงเปน
ราคาที่เหมาะสม และเมื่อเปรียบเทียบราคาซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ที่ 3.55 บาทตอหุน กับมูลคาใบสำคัญแสดง
สิทธิ AIT-W2 โดยประเมินมูลคายุติธรรมตามวิธีตามทฤษฎี Black-Scholes พบวามูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิ
เทากับ 4.40 – 4.40 บาทตอหนวย ซึ่งราคาเขาทำรายการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่ำกวามูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดง
สิทธิ ดังนั้น ราคาเขาทำธุรกรรมการเขาเขาลงทุนใน AIT โดยการซื้อหุนสามัญและ AIT-W2 ของ AIT จากนายอานนทชัย
เปนราคาที่เหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดหุนสามัญของ AIT ตามสัดสวนที่คาดหวัง โดยมิตองไลซื้อจากรายยอยในตลาดหลักทรัพยฯ อีก
ทั้ง นายอานนทชัยยอมรับการชำระคาตอบแทนเปนหุนสามัญของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน หากบริษัทฯ ซื้อหุนสามัญจาก
บุคคลภายนอก บริษัทฯ อาจจะตองใชเงินสดเพื่อจายคาซื้อหุนสามัญจากรายยอยในตลาดหลักทรัพยฯ
2) เปนการเจรจาฉันมิตรเพื่อใหเกิดประโยชนแกกลุมบริษัทฯ โดยไมกอใหเกิดการเอื้อประโยชนตอบุคคลเกี่ยวโยง
การเขาทำรายการเปนการเจรจากันฉันมิตรบนพื้นฐานการเจรจาตอรองไดอยางเปนธรรมในราคายุติธรรมและเปนที่พึง
พอใจและสรางประโยชนสูงสุดกับทุกฝาย เกิดประสิทธิผลและเกิดความคลองตัวในการสนับสนุนการดำเนินการของกลุม
ธุรกิจ ซึ่งนายอานนทชัยเดิมเปนผูถือหุนของบริษัทฯ และ AIT เมื่อเห็นวาการประกอบธุรกิจของ AIT นั้นเปนการตอยอด
และสนับสนุนธุรกิจของ SABUY ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดเขาเจรจากับ AIT เพื่อแจงความประสงคที่จะลงในธุรกิจของ AIT
โดยการออกหุนสามัญใหมในสัดสวนที่บริษัทฯ ตองการ คือไมต่ำกวารอยละ 10.00 และการรับชำระเปนหุนของบริษัทฯ
ทั้งนี้ AIT ยังไมมีแผนในการออกหุนเพิ่มทุนเพิ่มเติม หลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไมเกิน
515,802,242 หนวย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 แตอยางใด ดังนั้น บริษัทฯ จึงหารือกับนายอานนทชัย ซึ่งเปนผูถือหุน
รายใหญอันดับ 2 ของบริษัทฯ ที่มีศักยภาพ และลงทุนในบริษัทฯ ในระยะยาว โดยบริษัทฯ เสนอแนวทางการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แกนายอานนทชัย หากสามารถไดมาซึ่งหุนของ AIT ในจำนวน
ที่มีนัยสำคัญ ดังนั้น นายอานนทชัย จึงไดเขาซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หนวยใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ระหวางวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ 2565 ในราคาทุนเฉลี่ยหนวยละ 3.55 บาท และเขาซื้อหุนสามัญ
ของ AIT จำนวน 30,000,000 หุน ในตลาดหลักทรัพยฯ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 ในราคาทุนเฉลี่ยหุนละ 7.08 บาท
บริษัทฯ จึงไดเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนสามัญของ
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AIT จำนวน 30,000,000 หุน และ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หนวย จากนายอานนทชัย ในราคาดังกลาว โดยบริษัท
ฯ ไดพิจารณาวาแนวทางดังกลาวเปนแนวทางที่มีความเหมาะสมและเกิดประโยชนในภาพรวม
ทั้งนี้ โดยนายอานนทชัยมิไดกำไรจากสวนตางการขายหุนดังกลาวและราคาดังกลาวเปนชวงราคาที่บริษัทฯ ประเมินได
และมีความใกลเคียงกับราคาตลาดที่ซื้อขายกันอยูในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ จึงตัดสินใจเขาซื้อหุนสามัญจากนาย
อานนทชัย ประกอบกับนายอานนทชัยยอมรับในเงื่อนไขการจายเปนคาตอบแทนดวยหุนสามัญของบริษัทฯ ในราคาไมต่ำ
กวาราคาตลาดได จึงทำใหบรรลุขอตกลงกันทั้งสองฝาย ซึ่งชวยใหประหยัดเวลาและไมเปนการชี้นำตลาดในกรณีที่บริษัทฯ
เปนผูเขาดำเนินการรายการเอง อีกทั้งการเขาทำรายการดังกลาวไมกระทบกับกระแสเงินสดของบริษัทฯ จากการที่ไมตอง
ชำระเปนเงินสดโดยชำระเปนหุนสามัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเขาทำรายการมิไดกอใหเกิดประโยชนใด ๆ ตอบุคคลเกี่ยว
โยง
ขอเสียของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
1) บุคคลภายนอกอาจเสนอเงื่อนไขที่ดีกวา
เนื่องจากการเขาทำรายการดังกลาวเปนการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จึงอาจสงผลใหการเจรจาตอรองเงื่อนไข
ตาง ๆ เปนการเจรจาฉันมิตร การเจรจาจึงไมสามารถกระทำไดเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ อาจ
สามารถเจรจาตอรองดานราคาเขาทำธุรกรรมที่สูงกวาได ซึ่งจะสงผลใหบริษัทฯ ไดรับเงินจากการเขาทำธุรกรรมสูงขึ้น
อยางไรก็ตาม ราคาเขาทำธุรกรรมอยูในชวงราคายุติธรรมซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาเปนราคาที่มีความเหมาะสม
ความเสี่ยงของการเขาทำรายการ
1.9.1 ความเสี่ยงกอนเขาทำรายการ
1) ความเสี่ยงที่เงื่อนไขบังคับกอนเขาทำรายการจะไมประสบความสำเร็จ หรืออาจเกิดความลาชา
การเขาทำรายการมีเงื่อนไขบังคับสำคัญกอนเขาทำรายการ ไดแก
1) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคล
เฉพาะเจาะจง ใหแกนายอานนทชัย
2) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาลงทุนโดยการเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ AIT และ AITW2 ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระคาตอบแทนเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
และใชสิทธิในการแปลงสภาพ AIT-W2 ในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตองไดรับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ใหเสนอขายหุนแกบุคคลในวงจำกัด โดยคาดวาจะแลว
เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565
ดังนั้น หากบริษัทฯ ไมสามารถทำใหเงื่อนไขบังคับกอนเขาทำรายการสำเร็จลุลวงได การทำรายการก็จะไมประสบ
ความสำเร็จ หรือเกิดความลาชา
2) ความเสี่ยงจากการที่นายอานนทชัยไมขายหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิใหกับบริษัทฯ ตามที่ไดตกลงกันเนื่องจาก
บริษัทฯ และนายอานนทชัยมิไดทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือขอตกลงใด ๆ ระหวางกัน
การจะเขาลงทุนในหุนสามัญของ AIT โดยรับซื้อหุนสามัญของ AIT และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AIT-W2 จาก
นายอานนทชัยนั้น บริษัทฯ ไมไดทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือขอตกลงใด ๆ กับนายอานนทชัย ซึ่งเปนผูถือหุนของ
บริษัทฯ ดังนั้น หากเกิดกรณีใด ๆ ที่สงผลใหนายอานนทชัยตัดสินใจไมขายหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิใหกับ
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บริษัทฯ เชน มูลคาหุนของ AIT เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกอใหเกิดแรงจูงใจใหนายอานนทชัยนำหุนสามัญไปแลกเปลี่ยนกับผูซื้อ
รายอื่น หรือนำไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ แทนการขายใหบริษัทฯ รายการเขาลงทุนซื้อหุนสามัญใน AIT จะมี
ความเสี่ยงที่จะไมประสบความสำเร็จตามประสงคของบริษัทฯ
1.9.2 ความเสี่ยงหลังเขาทำรายการ
1) ความเสี่ยงของการสูญเสียโอกาสในอนาคตหากมูลคาหุนของบริษัทฯ สูงกวามูลคาซื้อขาย
กรณีที่ผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ สูงกวาประมาณการมูลคายุติธรรมที่ใชในการเขาทำรายการ ซึ่งเทากับ
หุนละ 28.25 บาทตอหุน ซึ่งผลตางดังกลาวเกิดจากผลประกอบการที่นอกเหนือจากแผนการลงทุนและการขยาย
กิจการที่นำมาใชเปนสมมติฐานในการประเมินมูลคา ซึ่งทำใหบริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสจากผลตางตอบแทนดังกลาว
เนื่องจากบริษัทฯ อาจไดสินทรัพยหรือผลตอบแทนจากการลงทุนอื่นที่สูงกวาการลงทุนในหุนสามัญของ AIT ทั้งนี้
ราคามูลคายุติธรรมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดถูกประเมินดวยสมมติฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปจจุบัน
ประกอบกับแผนการลงทุนและการขยายกิจการที่มีแผนการลงทุนชัดเจน ณ ปจจุบัน อยางไรก็ตาม มูลคาของบริษัทฯ
ที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินไดสะทอนการเติบโตของธุรกิจตามแผนและนโยบายการลงทุนและการ
ดำเนินงานแลว ราคาการเขาทำรายการอยูในชวงมูลคายุติธรรม ณ ชวงเวลาการประเมิน
2) ความเสี่ยงผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนในอนาคตไมเปนไปตามคาดหวัง เนื่องจากความเสี่ยงทางธุรกิจของ AIT
การเขาลงทุนใน AIT อาจมีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนในอนาคตไมเปนไปตามคาดหวัง เนื่องจาก
การดำเนินธุรกิจของ AIT ยังคงมีปจจัยที่มีผลกระทบตอการดำเนินงานในอนาคต และความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ
ภายใตการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เชน ความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลสำคัญตอการวางแผนการ
ดำเนินงาน ความเสี่ยงดานบุคลากร ซึ่งเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจสูความสำเร็จและมีการแขงกันดึงดูด
บุคลากรที่มีความสามารถกันระหวางบริษัทดานเทคโนโลยี และความเสี่ยงจากการที่การดำเนินงานโครงการของ AIT
ไมเปนไปตามที่ประมาณไว เชน การที่โครงการที่ AIT ประมูลมาไดไมแลวเสร็จตามแผนงานที่ไดกำหนดไว โดยเฉพาะ
โครงการที่มีขอจำกัดดานงบประมาณและบุคลากร ตลอดจนมีความซับซอนดานเทคโนโลยี
ทั้งนี้ หากบริษัทฯ นำหุนสามัญของบริษัทฯ หรือเงินทุนดังกลาวไปลงทุนในสินทรัพยอื่นที่อาจใหผลตอบแทนสูงกวา
การลงทุนในหุนสามัญของ AIT บริษัทฯ อาจไดผลตอบแทนที่สูงกวาการเขาทำรายการดังกลาว
3) ความเสี่ยงจากการที่ทิศทางการดำเนินธุรกิจของ AIT ไมเปนไปตามคาดหวัง เนื่องจากบริษัทฯ มิไดมีอำนาจควบคุม
หรือมิไดมีอิทธิพลอยางมีนัยสำคัญตอ AIT
เนื่องจากการเขาลงทุนในหุนสามัญของ AIT จำนวน 30,000,000 หุนนั้นทำใหบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนเทากับรอย
ละ 2.91 ของทุนจดทะเบียนและชำระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือเทากับรอยละ 1.94 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัทเพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ และการเขาลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2
จำนวน 140,000,000 หนวย หรือเทากับการแลกเปลี่ยนเปนหุนสามัญจำนวน 140,000,000 ลานหุน ซึ่งคิดเปน
สัดสวนการถือหุนใน AIT รอยละ 9.05 ของทุนของทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญจาก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อรวมการถือหุนสามัญทั้งหมดภายหลังการใชสิทธิซื้อหุน บริษัทฯ จะถือครองหุนสามัญของ AIT
เทากับรอยละ 10.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้
การถือครองหุนสามัญใน AIT ในสัดสวนดังกลาวมิไดทำใหบริษัทฯ ไดมาซึ่งอำนาจควบคุม หรืออิทธิพลอยางมี
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นัยสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จะไมไดครอบครองเสียงสวนใหญในการประชุมผูถือหุน และมิอาจเปนผูกำหนดทิศทางการ
ดำเนินธุรกิจของ AIT ใหเปนไปตามที่หวังทั้งหมดได
ทั้งนี้ ภายหลังการเขาลงทุนซื้อหุนสามัญของ AIT บริษัทฯ จะบันทึกเงินลงทุนใน AIT เปนเงินลงทุนอื่น ซึ่งตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เงินลงทุนดังกลาวจะถูกวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมเขางบกำไรขาดทุนหรือ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดังนั้น บริษัทฯ จะมีผลกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหุน
สามัญของ AIT
4) ความเสี่ยงจากการไมมีแหลงเงินทุนเพียงพอเพื่อใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญของ AIT เนื่องจาก
ไมไดรับอนุมัติการออกหุนกู และ/หรือ จากการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ รุนตาง ๆ
เนื่องจากการเขาทำรายการในครั้งนี้บริษัทฯ ตองใชเงินสดในการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 เพื่อซื้อหุน
สามัญของ AIT จำนวน 140,000,000 หนวย ราคาใชสิทธิเทากับ หนวยละ 2.00 บาท รวมจำนวนเงินสดเทา กั บ
280.00 ลานบาท โดยแหลงเงินทุนในครั้งนี้มาจากการออกหุนกูของบริษัทฯ และ/หรือ จากการใชสิทธิแปลงสภาพ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ รุนตาง ๆ ซึ่งสำหรับหุนกูของบริษัทฯ นั้นอยูในขั้นตอนการขออนุมัติการออกหุนกู
และเสนอขายหุนกูของบริษัทฯ ในวงเงินไมเกินจำนวน 3,000.00 ลานบาท จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565
หากผูถือหุนมีมติไมอนุมัติการออกและเสนอขายดังกลาว บริษัทฯ จะมีขอจำกัดในการใชแหลงเงินทุนดังกลาว สำหรับ
แหลงเงินทุนจากจากการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ รุนตาง ๆ นั้น หากราคาใชสิทธิแปลง
สภาพไมมีมูลคา (Out-of-the-money) ในชวงเวลาที่บริษัทฯ ตองการใชเงินสดแปลงสภาพ ซึ่งทำใหผูถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิซื้อหุนสามัญไมมาใชสิทธิ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการไมมีแหลงเงินทุนเพียงพอเพื่อใชสิทธิแปลงสภาพ
ในสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ของ AIT ตามกำหนด (ซึ่งกำหนดการแปลงสภาพครั้งแรกในวันที่ 30 กันยายน 2565) (ผู
ถือหุนสามารศึกษารายละเอียดการมีมูลคาของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ในหัวขอ 2.7 แหลงเงินทุน
ที่ใชในการซื้อสินทรัพย)
อยางไรก็ดี หากบริษัทฯ ไมสามารถออกและเสนอขายหุนกู และไมมีเงินทุนเพียงพอจากการมาใชสิทธิแปลงสภาพของ
ผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จะใชแหลงเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ ใน
การแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของ AIT
5) ความเสี่ยงจากการลดลงของมูลคาหุนสามัญ AIT และ AIT-W2
หากการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของ AIT ไมเปนไปตามคาดหวัง มูลคาของหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ
ซื้อหุนสามัญของ AIT อาจไดรับผลกระทบ เชน การลงทุนใน AIT อาจเกิดการดอยคาหรือเกิดขาดทุนจากการจำหนาย
หุนของ AIT ในอนาคต และใบสำคัญแสดงสิทธิอาจไมมีมูลคา (Out-of-the-money) ซึ่งจะทำใหบริษัทฯ พิจารณาไม
แสดงความจำนงในการเขาซื้อหุนสามัญตลอดจนใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนหมดอายุ เปนตน ผลขาดทุนและกำไรจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาหุนสามัญของ AIT จะมีผลกระทบจากการเขาทำรายการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ AIT ตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพบวา หากราคาหุนสามัญต่ำกวา 5.55 บาท แตไมต่ำกวา 2.00 บาท
บริษัทฯ อาจพิจารณาเขาทำรายการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ AIT อยางไรก็ดี บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนจากการเขาทำ
รายการสูงสุดไมเกิน 497.00 ลานบาท (กลาวคือเมื่อหุนสามัญของ AIT เทากับ 2.00 บาทตอหุน) ในกรณีที่หุนสามัญ
ของ AIT มีมูลคาต่ำกวา 2.00 บาทตอหุน บริษัทฯ จะไมเขาทำรายการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ AIT เนื่องจากการใช
สิทธิซื้อหุนสามัญจะทำใหบริษัทฯ ขาดทุนมากกวาการไมใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ AIT
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ความสมเหตุสมผลของราคา
สำหรับความสมเหตุสมผลดานราคาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินมูลคารายการไดมาซึ่งสินทรัพย หุนสามัญของ AIT และ
มูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุน AIT-W2 และราคาใชสิทธิ โดยพิจารณาจากวิธีการตาง ๆ เพื่อหาชวงมูลคายุติธรรมที่เหมาะสม
สำหรับการเขาทำธุรกรรมดังกลาว ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การประเมินมูลคาปจจุบันของกิจการดวยวิธี
มูลคาปจจุบันสุทธิกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) เปนวิธีการประเมินมูลคาที่มีความเหมาะสม
เนื่องจากสามารถสะทอนผลประกอบการในอนาคตภายใตแผนธุรกิจและสมมติฐานตาง ๆ ที่มีความสมเหตุสมผล โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระไดทำการประเมินชวงมูลคายุติธรรมของรายการไดมาซึ่งสินทรัพย หุนสามัญของ AIT พบวาอยูในชวง 6.47 –
7.13 บาทตอหุน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาเขาทำรายการซื้อหุนสามัญของ AIT ที่ราคาหุนละ 7.08 บาท จำนวน 30,000,000
หุน รวมมูลคาเทากับ 212.40 ลานบาท และมูลคาการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ที่ 3.55 บาท ซึ่งมีมูลคาการใชสิทธิที่หุนละ
2.00 บาทรวมเทากับ 5.55 บาท จำนวน 140,000,0000 หนวย รวมมูลคารายการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 เทากับ 497.00
ลานบาท ราคาการเขาทำรายการดังกลาวจึงเปนราคาที่เหมาะสม เนื่องจากมูลคาการเขาซื้อหุนสามัญที่ 7.08 บาทตอหุน และ
มูลคาการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ที่ 3.55 บาท รวมมูลคาการใชสิทธิที่หุนละ 2.00 บาท เทากับ 5.55 บาท อยูในชวงมูลคา
ยุติธรรม อีกทั้ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินมูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยใชวิธีตามทฤษฎี Black-Scholes
พบวามูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิเทากับ 4.40 – 4.40 บาทตอหนวย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเขาทำรายซื้อใบสำคัญ
แสดงสิทธิจากนายอานนทชัยซึ่งเทากับ 3.55 บาทตอหนวย ราคาเขาทำรายการดังกลาวมีความเหมาะสม เพราะบริษัทฯ ไดมาใน
ราคาต่ำกวามูลคายุติธรรมเล็กนอย ทั้งนี้ การเขาซื้อหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT รวมมูลคา 709.40 ลานบาท (ไมรวม
การใชสิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ) จากนายอานนทชัย จะเปนการชำระคาหุนของบริษัทฯ จำนวน 25,111,504 หุน โดย
ราคาที่ออกเสนอขายเทากับ 28.25 บาทตอหุน คิดเปนมูลคา 709.40 ลานบาท ใหแกกลุมนายอานนทชัย ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเห็นวาราคาเขาทำรายการที่ 28.25 บาทตอหุนมีความเหมาะสม เนื่องจากชวงมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทฯ ตาม
วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิกระแสเงินสด เทากับ 25.72 – 28.97 บาทตอหุน ดังนั้น ราคาเขาทำรายการแลกเปลี่ยนโดยใชหุนสามัญของ
บริษัทฯ จึงเปนราคาที่เหมาะสม เนื่องจากราคาดังกลาวอยูในชวงมูลคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนั้น ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาราคาการเขาทำการเขาซื้อหุนสามัญของ AIT มีความเหมาะสม
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2. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ
ภายหลังจากที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 ที่จะจัดใหมีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2565 บริษัทฯ ยัง
ตองไดรับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ใหเสนอขายหุนแกบุคคลในวงจำกัด โดยคาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
2565 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 สามารถใชสิทธิครั้งแรกไดในวันที่ 30 กันยายน 2565 และสำหรับการใชสิทธิครั้ง
ตอไป สามารถใชสิทธิไดวันทำการสุดทายของเดือนมีนาคมและกันยายนของแตละป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ์ โดย
สามารถใชสิทธิไดครั้งสุดทายในวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 12 มกราคม 2567
ภาพรวมของการเขาทำรายการ
เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงคเขาลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) เนื่องจาก
ธุรกิจของ AIT มีทิศทางที่สอดคลองกับการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัท ในการเปน 7 สะดวก 7 SMART เพื่อชีวิตที่สบายของ
ผูบริโภคตั้งแตตื่นจนเขานอนดวยบริการจาก SABUY ไดแก
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

7 สะดวก
สะดวกซื้อ ผาน Retail Platform
สะดวกสง ผานรานแฟรนไชสรับสงพัสดุ (Drop-off stores)
สะดวกซัก ผานรานแฟรนไชสรานซักอบ
สะดวกใช ระบบปฏิบัติการที่ใหลูกคา SME หรือ Enterprise
สะดวกจาย รองรับการจายเงินทุกรูปแบบทุกประเภท รวมถึงเงินสกุล
ดิจิทัลในอนาคต
สะดวกโอน ใหบริการฝาก ถอน โอน ครอบคลุมทุกสถาบันการเงิน
สะดวกชำระ รองรับการชำระบิลสาธารณูปโภค สินคาและบริการตาง ๆ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

7 SMART
SMART Factory
SMART Office
SMART School
SMART Canteen
SMART Parking
SMART Home
SMART Locker

ซึ่งกลุมบริษัทมีความตองการสราง SABUY Infrastructure (โครงการลงทุน ในธุรกิจโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี เพื่อใช
ประโยชนในของกลุมบริษัท เชน ลงทุนในธุรกิจ Cloud System and Data Center Services โปรแกรมระบบปฏิบัติการตาง
ๆ รองรับการเติบโตของการใชงานอินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีไดในอนาคต และยังรวมถึงธุรกิจพื้นฐานอื่นๆ) เพื่อเสริมสราง
ความแข็งแกรง ชวยตอยอดธุรกิจ และกาวเขาไปในธุรกิจ Cloud and Data Center Services เพื่อใหฐานลูกคาของบริษัทฯ
ใน Ecosystem ของกลุมบริษัทโดยเฉพาะ กลุม SMEs ซึ่งเปนกลุมลูกคารายสำคัญของบริษัทฯ มีศักยภาพในการแขงขันไดใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจ ดวยตนทุนที่สามารถเขาถึงได มีความสมเหตุสมผล และเปนไปตามอีกหนึ่ง
เปาหมายของกลุมสบายที่ตองการชวยพัฒนาศักยภาพใหแก SMEs ซึ่งเปนรากฐานของเศรษฐกิจไทย อีกทั้ง ธุรกิจของ AIT มี
ทิศทางที่สอดคลองกับการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัท ในการเปน 7 สะดวก 7 SMART เพื่อชีวิตที่สบายของผูบริโภคตั้งแตตื่น
จนเขานอนดวยบริการจาก SABUY
ทั้งนี้ การเขาลงทุนใน AIT สอดคลองกับความประสงคของบริษัทฯ ที่จะลงทุนในธุรกิจที่เปนโครงสรางพื้นฐานตามสัดสวนที่มี
นัยสำคัญ (ไมต่ำกวารอยละ 10.00) สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) เพื่อใชในกลุมบริษัท และสามารถสราง
รายไดในอนาคต บริษัทฯ จึงไดเขาเจรจากับ AIT เพื่อแจงความประสงคที่จะลงในธุรกิจของ AIT โดยการออกหุนสามัญใหมใน
สัดสวนที่บริษัทฯ ตองการ คือไมต่ำกวารอยละ 10.00 และการรับชำระเปนหุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ AIT ยังไมมีแผนในการออก
หุนเพิ่มทุนเพิ่มเติม หลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไมเกิน 515,802,242 หนวย เมื่อวันที่ 13
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มกราคม 2565 แตอยางใด ดังนั้น บริษัทฯ จึงหารือกับนายอานนทชัย ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญอันดับ 2 ของบริษัทฯ ที่มี
ศักยภาพ และลงทุนในบริษัทฯ ในระยะยาว โดยบริษัทฯ เสนอแนวทางการออกหุนสามัญเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) แกนายอานนทชัย หากสามารถไดมาซึ่งหุนของ AIT ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ ดังนั้น นายอานนทชัย จึง
ไดเขาซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หนวยในตลาดหลักทรัพยฯ ระหวางวันที่ 14 – 18
กุมภาพันธ 2565 ในราคาทุนเฉลี่ยหนวยละ 3.55 บาท และเขาซื้อหุนสามัญของ AIT จำนวน 30,000,000 หุน ในตลาด
หลักทรัพยฯ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 ในราคาทุนเฉลี่ยหุนละ 7.08 บาท บริษัทฯ จึงไดเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนสามัญของ AIT จำนวน 30,000,000 หุน และ AIT-W2 จำนวน
140,000,000 หนวย จากนายอานนทชัย ในราคาดังกลาว โดยบริษัทฯ ไดพิจารณาวาแนวทางดังกลาวเปนแนวทางที่มีความ
เหมาะสมและเกิดประโยชนในภาพรวม ดังนี้
(1) เกิดภาระทางการเงินนอยกวาการเขาทำรายการดวยเงินสด เนื่องจากนายอานนทชัยยอมรับการจายชำระคาตอบแทน
เปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งราคาเขาทำรายการเทากับตนทุนเฉลี่ยที่นายอานนทชัยไดมาซึ่งหุนสามัญและ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของ AIT
(2) เปนการลดผลกระทบตอราคาหุนสามัญของ AIT เมื่อเทียบกับแนวทางที่บริษัทฯ ออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับบุคคลใน
วงจำกัด (Private Placement) ใหแกนายอานนทชัย เพื่อบริษัทฯ จะนำเงินเพิ่มทุนดังกลาวไปซื้อหุนสามัญของ AIT
ในตลาดหลักทรัพยฯ เอง
(3) เปนการลดระยะเวลาในการเขาทำรายการซื้อหุนสามัญของ AIT เนื่องจากหากดำเนินการตามขอ (2) อาจสงผลใหบริษัท
ฯ ตองจัดประชุมผูถือหุน 2 ครั้ง เพื่ออนุมัติการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
และเพื่ออนุมัติการเขาทำรายการการเขาลงทุนซื้อหุนสามัญของ AIT
ในสวนของการเขาลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจำนวน 140,000,000 หนวยนั้น บริษัทฯ เห็นวาเปนการลงทุนใน
มูลคาที่ต่ำกวาการไดมาซึ่งหุนสามัญทั้งหมด อีกทั้ง เงินสดจากการใชสิทธิยังเปนเงินสดที่ AIT จะไดรับโดยตรง ซึ่ง AIT
สามารถนำไปเปนเงินทุนตอยอดในการดำเนินธุรกิจ และสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนตอไปในอนาคต โดยหากเปรียบเทียบ
กับการซื้อหุนสามัญของ AIT จำนวน 140,000,000 หุน ในชวงเวลาเดียวกันกับการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (ชวงวันที่ 14 – 18
กุมภาพันธ 2565) ซึ่งมีราคาหุนเฉลี่ยถวงน้ำหนักเทากับ 6.60 บาทตอหุน บริษัทฯ จะตองใชเงินในการเขาซื้อหุนสามัญทั้งหมด
924.00 ลานบาท เมื่อเทียบกับราคาเขาทำรายการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจำนวน 140,000,000 หนวย ในราคา
หนวยละ 3.55 บาท และคาใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 2.00 บาทตอหนวย รวมตนทุน 5.55 บาทตอหนวย จะมีมูลคาการทำรายการ
เทากับ 777.00 ลานบาท ดังนั้น บริษัทฯ จะประหยัดไดทั้งสิ้น 147.00 ลานบาท (ผูถือหุนสามารถศึกษาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงราคาหุนสามัญของ AIT ตอการใชสิทธิแลกซื้อหุนสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติมไดที่หัวขอ 3.1 ความ
สมเหตุสมผลของการเขาทำรายการ)
ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะเขาลงทุนซื้อ (1) หุนสามัญของ AIT จำนวน 30,000,000 หุน ในราคาหุนละ 7.08 บาท (ซึ่งมีมูลคาทาง
บัญชีตอหุนเทากับ 2.97 บาท) รวมเปนเงิน 212.40 ลานบาท และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จำนวน 140,000,000
หนวย ในราคาหุนละ 3.55 บาท รวมเปนเงิน 497.00 ลานบาท (3) การใชสิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,000
หนวย ในราคาใชสิทธิหุนละ 2.00 บาท รวมเปนเงิน 280.00 ลานบาท รวมมูลคาการเขาทำรายการ 989.40 ลานบาท
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โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทของใบสำคัญแสดง
สิทธิ
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใชสิทธิ
ระยะเวลาการใชสทิ ธิ

ราคาการใชสิทธิ

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันครบอายุใบสำคัญแสดง
สิทธิ

ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
ระบุชื่อผูถือและโอนเปลี่ยนมือได
2 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิจะตรงกับวันกำหนดการใช
สิทธิครั้งสุดทายในวันที่ 12 มกราคม 2567 และใบสำคัญแสดงสิทธิจะพนสภาพในวันถัดไป
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนได 1 หุน (อาจเปลี่ยนแปลงไดตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิ ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 2.3 ของขอกำหนดสิทธิ)
ผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 สามารถใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิไดในวันทำการสุดทายของเดือน
มีนาคมและกันยายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถเริ่มใชสิทธิครั้งแรก คือวันทำการสุดทาย
ของเดือนกันยายนซึ่งตรงกับที่ 30 กันยายน 2565 และวันใชสิทธิสุดทาย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุ
ครบ 2 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2567 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใชสิทธิตรง
กับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพยฯ ใหเลื่อนวันใชสิทธิดังกลาวเปนวันทำการสุดทายกอนหนาวันใชสิทธิ
ดังกลาว
2.00 บาทตอหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) อาจเปลี่ยนแปลงไดตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ สรุปไดดังนี้
(ก) เมื่อ AIT มีการเปลี่ยนแปลงที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ อันเปนผลมาจากการรวมหุนหรือแบงแยก
หุน
(ข) เมื่อ AIT ไดเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคล
ในวงจำกัด ใน “ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม” คำนวณไดต่ำกวารอยละ 90.00 ของ ราคา
ตลาดตอหุนสามัญของ AIT
(ค) เมื่อ AIT ไดเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคล
ในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพยนั้นใหสิทธิแกผูถือหลักทรัพยในการใชสิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเปนหุน
สามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ เชน หุนกูแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
โดยที่ ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับสิทธิดังกลาว คำนวณไดต่ำกวารอยละ 90.00
ของราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของ AIT
(ง) เมื่อ AIT จายปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนของ AIT
(จ) เมื่อ AIT จายปนผลเปนเงินเกินกวารอยละ 100.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ AIT
หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด
ๆ ไมวาจะเปนการจายเงินปนผลจากผลการดำเนินงานหรือกำไรสะสม ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณใด ๆ อันทำใหผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนอันพึงได โดยที่
เหตุการณใด ๆ นั้นไมไดกำกับอยูใน (ก) – (จ) AIT จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช
สิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิใหม (หรือปรับจำนวนหนวยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใชสิทธิ)
อยางเปนธรรม โดยไมทำใหสิทธิของผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม ทั้งนี้ ใหถือวาผลการพิจารณา
นั้นเปนที่สุด
13 มกราคม 2565
12 มกราคม 2567

ทั้งนี้ ภายหลังการเขาลงทุนซื้อหุนสามัญของ AIT บริษัทฯ จะบันทึกเงินลงทุนใน AIT เปนเงินลงทุนอื่น ซึ่งตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เงินลงทุนดังกลาวจะถูกวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมเขางบกำไรขาดทุนหรืองบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ดังนั้น บริษัทฯ จะมีผลกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AIT

2-3 | หนา

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
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คูสัญญาและความสัมพันธที่เกี่ยวของ
ผูซ ื้อ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด ("บริษัทฯ" หรือ “SABUY”)

ผูข าย

นายอานนทชัย วีระประวัติ (“นายอานนทชัย”)
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565 กลุมนายอานนทชัย วีระประวัติ เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ จำนวน 190,055,000 หุน หรือคิด
เปนรอยละ 15.82 ของหุนที่ที่มีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อผูถือหุน
จำนวนหุน
สัดสวน (รอยละ)
นายอานนทชัย วีระประวัติ
190,000,000
15.82
นางเพ็ญศรี วีระประวัติ (มารดาของนายอานนทชัย)
55,000
0.00
รวม
190,055,000
15.82

ความสัมพันธ

ขอมูลโครงสรางการถือหุนกอนเขาทำรายการ และหลังเขาทำรายการ ปรากฏดังนี้
โครงสรางการถือหุน กอนเขาทำรายการ

กลุมอุน ทรพันธุ
รอยละ 10.90

ไทยเอ็นวีดีอาร น.ส.ศศิเนตร
พหลโยธิน
รอยละ 4.26 รอยละ 3.34

นายกิตติศักดิ์
สพโชคชัย
รอยละ 3.33

นายโชดิวัต กลุมนายอานนทชัย นายสุรพร นางสรอยสน ผูถือหุนรายยอย
อื่น ๆ
รักตประจิต จารุดิลก
วีรประวัติ
ดั่นธนสาร
รอยละ 2.91 รอยละ 2.91 รอยละ 2.64 รอยละ 1.26 รอยละ 68.44

โครงสรางการถือหุน หลังเขาทำรายการ
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด
รอยละ 2.91 และรอยละ 8.08
รวมเทากับรอยละ 10.99

ผูถือหุนรายยอย
อื่น ๆ
รอยละ 89.01

ประเภทและขนาดรายการ และการคำนวณขนาดรายการ
เนื่องจากการเขาทำรายการเขาขายเปนรายการไดมาซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.
20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมา
หรือจำหนา ยไปซึ่ง สิ น ทรั พ ย พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการไดมาหรื อจำหนา ยไป”) โดยการเข า ซื้ อ หุ น สามั ญ จำนวน
30,000,000 หุน ในราคาหุนละ 7.08 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT จำนวน 140,000,0000 หนวย ในราคาหนวยละ
3.55 บาท รวมมูลคาทั้งสิ้น 709.40 ลานบาท และการใชสิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หนวย ในราคาใชสิทธิ
หุนละ 2.00 บาท อีกจำนวน 280.00 ลานบาท คิดเปนการคำนวณขนาดรายการไดเทากับรอยละ 25.18 ตามเกณฑทรัพยสินที่
มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเปนเกณฑที่คำนวณขนาดรายการไดสูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ไดรับการสอบทานจากผูสอบบัญชี
รับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรวมขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในรอบระยะเวลา 6 เดือนยอนหลัง (ไดแก
รายการที่เกิดขึ้นกอนหนา รวมกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเขาซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนออกใหมของ บริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) และรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท สบาย
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของ บริษัท บัซซี่บีส จำกัด) บริษัทฯ จะมีขนาดรายการรวมเทากับรอยละ
79.33 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเปนเกณฑที่คำนวณขนาดรายการไดสูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่
ไดรับการตรวจสอบและสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจากขนาดรายการมีมูลคา
มากกวารอยละ 50.00 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยฯ
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ตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน และขออนุมัติการเขาทำรายการตอที่ประชุมผูถือหุน พรอมแตงตั้งที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็น ซึ่งตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย
นอกจากนี้ การเขาลงทุนขางตนของบริษัทฯ ยังเขาขายเปนการเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ประเภท
สินทรัพยและบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยง
กัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจาก
เปนการเขาทำรายการระหวางบริษัทฯ และนายอานนทชัย วีระประวัติ ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ โดยการเขาซื้อหุนสามัญ
ของ AIT จำนวน 30,000,000 หุน ในราคาหุนละ 7.08 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT จำนวน 140,000,0000 หนวย ใน
ราคาหนวยละ 3.55 บาท รวมมูลคาทั้งสิ้น 709.40 ลานบาท ซึ่งมีมูลคาของรายการมากกวา 20.00 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ 25.18 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อางอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมมีการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในรอบระยะเวลา 6 เดือนยอนหลัง โดย บริษัทฯ มี
หนาที่ตองเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และขออนุมัติการเขาทำ
รายการตอที่ประชุมผูถือหุน พรอมแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็น ซึ่งตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไม
ต่ำกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผูถือหุนที่มี
สวนไดเสีย
บริษัทฯ จึงประสงคจะขออนุมัติการเขาทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของ AIT จากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ
ดำเนินการดังตอไปนี้
ก.

เปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาและจำหนายไปซึ่งสินทรัพยตามบัญชี 1 และบัญชี 2 และการเขาทำรายการที่
เกี่ยวโยงกันของกลุมบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจำหนายไป และประกาศเรื่อง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

ข.

จัดใหมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับการเขาทำรายการไดมาและจำหนายไปซึ่งสินทรัพย และ
การเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของกลุมบริษัทฯ และ

ค.

จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเขาทำรายการดังกลาว ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยบริษัทฯ
จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย

ทั้งนี้ รายละเอียดของการคำนวณขนาดของรายการตามประกาศเรื่องการไดมาซึ่งสินทรัพย และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยง
กัน เปนดังนี้
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2.4.1 การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
ขอมูลทางการเงิน
บริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพยรวม
6,136.53
สินทรัพยไมมีตัวตน
1,661.22
หนี้สินรวม
2,748.62
สวนของผูถือหุนที่ไมมีอำนาจควบคุม (ถามี)
450.60
สินทรัพยที่มีตัวตน (NTA)
1,276.09
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
257.00

AIT
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
5,752.11
137.41
2,690.87
0.00
2,923.83
527.12

(หนวย: ลานบาท)

การคำนวณรายการ
หลักเกณฑ

การคำนวณ

สูตรคำนวณ

ขนาดรายการ

(ลานบาท)

1. เกณฑมูลคาสินทรัพยที่มี
ตัวตนสุทธิ (Net tangible
asset – NTA)
2. เกณฑกำไรสุทธิจากการ
ดำเนินงาน

NTA ของสินทรัพยที่ไดมา x สัดสวนที่ไดมา
NTA ของบริษัทฯ

2,923.83x10.99%
1,276.09

รอยละ 25.18

กําไรสุทธิของสินทรัพยทีไดมา x สัดสวนที่ไดมา
กําไรสุทธิของบริษัทฯ

527.12x10.99%
257.00

รอยละ 22.54

3. เกณฑมูลคารวมของสิ่ง
ตอบแทน
4. เกณฑมูลคาหุนทุนที่ออก
เพื่อชำระราคาสินทรัพย

มูลคารายการที่ไดรับ x 100
สินทรัพยรวมของบริษัทฯ
จำนวนหุนที่ออกเพื่อชําระคาสินทรัพย x 100
จำนวนหุนที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ

989.40 )
6,136.53
25.11 )
1,201.38

รอยละ 16.12
รอยละ 2.09

2.4.2 รายการไดมาซึ่งสินทรัพยยอนหลัง 6 เดือน
วันที่ที่ประชุม
คณะกรรมการ
อนุมัติการเขาทำ
รายการ
21 กุมภาพันธ
2565
21 กุมภาพันธ
2565
21 กุมภาพันธ
2565
17 กุมภาพันธ
2565
17 กุมภาพันธ
2565

ขนาดรายการตามเกณฑ (รอยละ)
รายการ

การเขาลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
การเขาซื้อหุนเพิ่มทุนออกใหมของ บริษัท
นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)
การลงทุนในบริษัท บัซซี่บีส จำกัด
การเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษทั
ล็อคบอกซ กรุป จำกัด
การเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษทั ดิ
อะชีฟเวอร 59 จำกัด

NTA

กำไรสุทธิ

มูลคารวมของสิ่ง
ตอบแทน

มูลคาหุน

25.18

22.54

16.12

2.09

15.52

0.50

12.70

0.57

7.08

2.40

15.82

-

-

-

0.77

-

0.74

0.99

0.02
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วันที่ที่ประชุม
คณะกรรมการ
อนุมัติการเขาทำ
รายการ
17 กุมภาพันธ
2565
17 กุมภาพันธ
2565

30 มกราคม
2565
30 มกราคม
2565
10 มกราคม
2565
10 มกราคม
2565
10 มกราคม
2565
10 มกราคม
2565

16 ธันวาคม
2564

10 พฤศจิกายน
2564
10 พฤศจิกายน
2564
10 พฤศจิกายน
2564
10 พฤศจิกายน
2564
10 พฤศจิกายน
2564
8 พฤศจิกายน
2564

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ขนาดรายการตามเกณฑ (รอยละ)
รายการ

การเขารวมลงทุนกับกลุมบริษัทล็อค
บอกซในการจัดตั้งบริษัทรวมทุนใน
สัดสวนรอยละ 50.00
การเขาลงทุนในบริษัท อินดีม กรุป จำกัด
(มหาชน) การเขารวมกับบริษัท อินดีม
กรุป จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนกอตั้ง
บริษัทรวมทุน
การรวมลงทุนกับกลุมบริษัท โอมันนี่
การเขาซื้อกิจการ บริษัท คารฟน
อินเตอร กรุป จำกัด
การเขาซื้อหุนสามัญของ บริษัท เพย
โพสต เซอรวิส จำกัด
การเขาซื้อกิจการบริษัท ลอนดรี้บารไทย
จำกัด
การเขาซื้อกิจการ บริษัท ซิตี้ซอฟท
อินโฟเทค จำกัด
การเพิ่มทุนในบริษัท สบาย แอคเซล
เลอเรเจอร จำกัด เพื่อเขาซื้อกิจการ
บริษัท อีตตี้แล็บ จำกัด และบริษัท คีน
โปรไฟล (ประเทศไทย) จำกัด
การเพิ่มทุนในบริษัทยอย การจัดตั้ง
บริษัทยอยแหงใหม และการไดมาซึ่งหุน
สามัญในบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด เซอรวิส
จำกัด
การเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท แพลท
ฟนเซิรฟ จำกัด
การรวมจัดตั้งบริษัทรวมทุนกับบริษัท
ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน)
การเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท เดอะ เลต
เตอร โพสต เซอรวิส จำกัด
การเขาซื้อหุนสามัญของ บริษัท เอ็ม
พอยทเอ็กซเพรส จำกัด
การที่บริษัทในกลุมจะเขาซื้อทรัพยสิน
จากบริษัท ฟอรท เวนดิ้ง จำกัด
การเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท เอ.ที.พี.
เฟรนด เซอรวิส จำกัด (Shipsmile)

NTA

กำไรสุทธิ

มูลคารวมของสิ่ง
ตอบแทน

มูลคาหุน

-

-

0.56

-

0.22

0.14

0.83

-

-

-

0.79

-

0.27

-

0.48

-

0.08

0.00

0.89

-

0.30

1.64

0.72

-

0.33

0.58

0.93

-

-

-

1.59

-

0.91

4.16

0.89

-

0.61

1.20

17.96

6.16

-

-

0.16

-

0.12

-

0.67

-

0.06

-

0.38

-

-

-

5.40

-

0.26

2.04

1.29

-
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วันที่ที่ประชุม
คณะกรรมการ
อนุมัติการเขาทำ
รายการ
20 ตุลาคม
2564

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ขนาดรายการตามเกณฑ (รอยละ)
รายการ

การรวมลงทุนกับบริษัท เทโร เอ็นเตอร
เทนเมนท จำกัด
รวมขนาดรายการตามเกณฑ

NTA

กำไรสุทธิ

มูลคารวมของสิ่ง
ตอบแทน

มูลคาหุน

0.00

0.00

0.34

-

รอยละ
51.68

รอยละ
36.19

รอยละ 79.331/

รอยละ
8.82

หมายเหตุ: 1/ มีผลตางจากการปดเลข

เนื่องจากขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพย มีขนาดรายการเทากับรอยละ 79.33 ซึ่งเปนขนาดรายการสูงที่สุดที่คำนวณ
ไดตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน โดยเปนขนาดรายการที่มีมูลคามากกวารอยละ 50.00 บริษัทฯ มีหนาที่ตอง
เปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเขาทำรายการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) โดยมี
สารสนเทศอยางนอยตามบัญชี (1) ทายประกาศการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย และขออนุมัติการเขาทำรายการ
ตอที่ประชุมผูถือหุน พรอมแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็น ซึ่งตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมต่ำ
กวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผูถือ
หุนที่มีสวนไดเสีย
2.4.3 การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นอกจากนี้ การเขาลงทุนขางตนของบริษัทฯ ยังเขาขายเปนการเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
ประเภทสินทรัพยและบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการ
ทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)
(“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจากเปนการเขาทำรายการระหวางบริษัทฯ นายอานนทชัย วีระประวัติ
ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ
โดยมีมูลคาของรายการมากกวา 20.00 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 25.18 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัทฯ อางอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีขนาดรายการ
รวมกันมากกวารอยละ 3.00 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ และบริษัทฯ ไมมีการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในชวงระยะเวลา 6 ดังนั้น บริษัทฯ จึงตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการเขาทำเขาลงทุนของบริษัทฯ และ
มีหนาที่ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยบริษัทฯ มีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยง
กัน และขออนุมัติการเขาทำรายการตอที่ประชุมผูถือหุน พรอมแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็น
ซึ่งตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมมีการเขาทำรายการที่เกี่ยว
โยงกันในรอบระยะเวลา 6 เดือนยอนหลัง
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของสินทรัพยที่ไดมา
บริษัทฯ จะลงทุนเขาซื้อหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT จากนายอานนทชัย วีระประวัติ (“นายอานนทชัย”) ซึ่งเปนผู
ถือหุนเดิมของ AIT จำนวน 30,000,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 2.91 ของทุนที่ออกและชำระแลวของ AIT ราคาตอหุน 7.08
บาท รวมมู ล ค า 212,400,000 บาท และใบสำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ท ี ่ จ ะซื ้ อ หุ  น สามั ญ ของ AIT ครั ้ ง ที ่ 2 (“AIT-W2”) จำนวน
140,000,0000 หนวย ราคาหนวยละ 3.55 บาท รวมมูลคา 497,000,000 บาท รวมมูลคาการเสนอขาย 709,400,000 บาท
โดยทางบริษัทฯ จะชำระคาหุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT ใหแก นายอานนทชัยดวยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ใหแกนายอานนทชัยจำนวน 25,111,504 หุน ในราคาหุนละ 28.25 บาท
1)

ขอมูลทั่วไปของ AIT

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียน
วันจดทะเบียน
บริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแลว
มูลคาหุนที่ตราไว
(หุนละ)

2)

บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”)
37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งใหบริการดานบำรุงรักษาและพัฒนาโปรแกรม
ระบบงาน
0107546000067
30 กรกฎาคม 2546
1,547,406,727.00 บาท แบงเปนหุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 1,547,406,727 หุน
1,031,604,485.00 บาท แบงเปนหุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดที่ออกและชำระแลวจำนวน 1,031,604,485 หุน
1.00 บาท

คณะกรรมการของ AIT
ตารางแสดงรายชื่อคณะกรรมการของ AIT กอนเขาทำรายการ

ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ-สกุล
นายธนา ไชยประสิทธิ์
นายศิริพงษ อุนทรพันธุ
นายพงษเทพ ผลอนันต
นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย
นายสุรพร รักตประจิต
นายภิสัก จารุดิลก
นางศศิเนตร พหลโยธิน
นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
นายศรีภพ สารสาส
นายธนารักษ พงษเภตรา

ตำแหนง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการใหญ / กรรมการ
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
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กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงรายชื่อคณะกรรมการของ AIT หลังเขาทำรายการ
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ-สกุล
นายธนา ไชยประสิทธิ์
นายศิริพงษ อุนทรพันธุ
นายพงษเทพ ผลอนันต
นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย
นายสุรพร รักตประจิต
นายภิสัก จารุดิลก
นางศศิเนตร พหลโยธิน
นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
นายศรีภพ สารสาส
นายธนารักษ พงษเภตรา

ตำแหนง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการใหญ / กรรมการ
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

อยางไรก็ตามบริษัทฯ จะสงกรรมการผูแทนอยางนอย 1 ตำแหนง
3)
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายชื่อผูถือหุนของ AIT
ตารางแสดงรายชื่อผูถือหุนของ AIT กอนเขาทำรายการ
รายชื่อผูถือหุน
นายศิริพงษ อุนทรพันธุ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด
น.ส.ศศิเนตร พหลโยธิน
นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย
นายศิณะ อุนทรพันธุ
นายโชดิวัต ดั่นธนสาร
นายอานนทชัย วีระประวัติ
นายสุรพร รักตประจิต
น.ส.ศิณานางค อุนทรพันธุ
นางสรอยสน จารุดิลก
ผูถือหุนรายอื่น
รวม

จำนวนหุน ที่ถือ
(หุน)
53,766,125
43,959,276
34,490,575
34,373,295
33,307,200
30,000,000
30,000,000
27,279,425
25,409,540
13,031,890
705,987,159
1,031,604,485

สัดสวนรอยละ
5.21
4.26
3.34
3.33
3.23
2.91
2.91
2.64
2.46
1.26
68.44
100.00

ที่มา: รายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนครั้งลาสุด

ตารางแสดงรายชื่อผูถือหุนของ AIT หลังเขาทำรายการ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายชื่อผูถือหุน
นายศิริพงษ อุนทรพันธุ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด
น.ส.ศศิเนตร พหลโยธิน
นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย
นายศิณะ อุนทรพันธุ
นายโชดิวัต ดั่นธนสาร
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) /1

จำนวนหุน ที่ถือ
(หุน)
53,766,125
43,959,276
34,490,575
34,373,295
33,307,200
30,000,000
30,000,000

สัดสวนรอยละ
5.21
4.26
3.34
3.33
3.23
2.91
2.91
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ลำดับ
8
9
10
11

จำนวนหุน ที่ถือ
(หุน)
27,279,425
25,409,540
13,031,890
705,987,159
1,031,604,485

รายชื่อผูถือหุน
นายสุรพร รักตประจิต
น.ส.ศิณานางค อุนทรพันธุ
นางสรอยสน จารุดิลก
ผูถือหุนรายอื่น
รวม

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สัดสวนรอยละ
2.64
2.46
1.26
68.44
100.00

หมายเหตุ: /1 สัดสวนถือหุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ใน AIT ยังไมรวมจำนวนหุนที่จะไดจากการใชสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT (AIT-W2)

4)

ประวัติความเปนมาและลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษ ัท แอ็ดวานซ อิน ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) ไดจ ดทะเบี ย นเมื ่อ วั น ที่ 30 มกราคม 2535 มี
วัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีลักษณะธุรกิจคือ ซีสเตมสอินทิเกรเตอร
(System Integrator) หรื อ “SI” หรื อ เป น ผู ร วมระบบคอมพิ ว เตอร แ ละระบบสื่ อ สารคอมพิ ว เตอร ซึ่ ง ประกอบด ว ย
คอมพิวเตอรฮารดแวร ซีสเตมสซอฟตแวร แอพพลิเคชั่นซอฟตแวร และอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใหสามารถ
ทำงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตรงตอความตองการของลูกคา การขายของ AIT เปนระบบเบ็ดเสร็จ
หรือ เทิรนคีย (Turnkey) ซึ่งรวมถึงการใหคำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง
การฝกอบรม และการซอมบำรุงรักษา
แผนภาพแสดงโครงสรางการถือหุนของ AIT กอนเขาทำรายการ

กลุมอุน ทรพันธุ
รอยละ 10.90

ไทยเอ็นวีดีอาร น.ส.ศศิเนตร
พหลโยธิน
รอยละ 4.26 รอยละ 3.34

นายกิตติศักดิ์
สพโชคชัย
รอยละ 3.33

นายโชดิวัต กลุมนายอานนทชัย นายสุรพร นางสรอยสน ผูถือหุนรายยอย
อื่น ๆ
รักตประจิต จารุดิลก
วีรประวัติ
ดั่นธนสาร
รอยละ 2.91 รอยละ 2.91 รอยละ 2.64 รอยละ 1.26 รอยละ 68.44

ปจจุบัน AIT มีกลุมอุนทรพันธุ เปนผูถือหุนใหญ จำนวน 112,482,865 หุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 10.90 หุนจากหุน
ทั้งหมด 1,031,604,485 หุน และผูถือหุนอื่นประกอบดวย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด คิดเปนรอยละ 4.26 นางสาวศศิเนตร
พหลโยธิน คิดเปนรอยละ 3.34 นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย คิดเปนรอยละ 3.33 นายโชดิวัต ดั่นธนสาร คิดเปนรอยละ 2.91
นายอานนทชัย วีระประวัติ คิดเปนรอยละ 2.91 นายสุรพร รักตประจิต คิดเปนรอยละ 2.64 นางสรอยสน จารุดิลก คิดเปน
รอยละ 1.26 และ ผูถือหุนรายอื่นคิดเปนรอยละ 68.44
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

5)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

โครงสรางรายไดของ AIT

โครงสรางรายได
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดจากคาเชาจากอุปกรณสำหรับใหเชา
รายไดอื่น ๆ
รายไดรวม

ป 2562
ลานบาท
รอยละ
6,903.42
97.59
118.90
1.68
51.39
0.73
7,073.72
100.00

ป 2563
ลานบาท
รอยละ
6,529.65
97.01
131.23
1.95
70.08
1.04
6,730.97
100.00

ป 2564
ลานบาท
รอยละ
6,765.97
96.18
179.38
2.55
89.39
1.27
7,034.75
100.00

ที่มา: งบการเงินรวมของ AIT ป 2562 – 2564

รายไดของ AIT แบงออกเปน 3 ประเภท (1) รายไดหลักกวารอยละ 90.00 ของรายไดรวมมาจากรายไดจากการขายและ
บริการ ไดแก รายไดจากการขายเฉพาะอุปกรณ การขายซอฟตแวร โครงการ Turnkey หรือ โครงการที่พัฒนาหรือทำงานจน
แลวเสร็จในสภาพพรอมใชงานแลวจึงสงมอบโครงการนั้นใหแกลูกคา รายไดการใหคำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง อบรม
ตลอดจนบำรุงรักษาอุปกรณ รายไดสวนใหญของ AIT มาจากงานโครงการจากลูกคารายใหญซึ่งจะเปนหนวยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนรายใหญ เชน โครงการจางงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคารรัฐสภาแหงใหม โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบคลาวด (Cloud) เพื่อรองรับการใหบริการโครงการคลาวด กลางภาครัฐ
ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม โครงการพัฒนาระบบการจำหนายตั๋วโดยสารและสำรองที่นั่ง (D-Ticket) ของการรถไฟแหง
ประเทศไทย โครงการจัดใหมีการบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในพื้นที่หางไกล และโครงการซื้อขายครุภัณฑเครือขาย
สื่อสารของธนาคารออมสิน ตามโครงสรางรายไดของ AIT มีรายไดจากโครงการภาครัฐคิดเปนสัดสวนเฉลี่ยประมาณรอยละ
70.00 และจากโครงการภาคเอกชนคิดเปนสัดสวนเฉลี่ยประมาณรอยละ 30.00 (2) รายไดจากคาเชาจากอุปกรณสำหรับให
เชา ไดแก รายไดจากโครงการใหเชาสิทธิการใชงานระบบและจากการใหเชาอุปกรณคอมพิวเตอร และ (3) รายไดอื่น ๆ โดย
สวนใหญมาจากรายไดสงเสริมการขายซึ่งไดมาจากยอดซื้อจากผูขายในตางประเทศตามเงื่อนไขสงเสริมการขายที่ใหในแตละ
ประเภทสินคาหรือบริการ การโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ และการโอนกลับสำรองคาปรับและโอนกลับสำรองผลเสียหายจากคดี
ความที่เคยบันทึกสำรองไวในปกอน ๆ
6)

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในอดีต

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทำการวิเคราะหผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของ AIT ซึ่งเปนงบการเงินรวมป 2562 –
2564 ที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีรายละเอียดดังตอไปนี้
 งบแสดงฐานะการเงินของ AIT ระหวางป 2562 – 2564
หนวย : ลานบาท
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย

31 ธันวาคม 2562
ลานบาท
รอยละ
190.18
0.00
2,268.61
1,705.04
0.00
745.93
307.24
0.00

3.32
0.00
39.60
29.76
0.00
13.02
5.36
0.00

31 ธันวาคม 2563
ลานบาท
รอยละ
204.47
0.00
2,633.93
1,303.89
3.00
1,575.93
130.59
0.00

3.18
0.00
40.97
20.28
0.05
24.51
2.03
0.00

31 ธันวาคม 2564
ลานบาท
รอยละ
378.50
720.00
2,070.83
913.46
0.00
863.56
168.57
37.85

6.58
12.52
36.00
15.88
0.00
15.01
2.93
0.66
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

หนวย : ลานบาท
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในการรวมคา
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยสิทธิการใช
อุปกรณสำหรับใหเชา
สินทรัพยไมมีตัวตน
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายจายลวงหนา
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ตนทุนที่ยังไมเรียกชำระ
สวนของหนี้สินภายใตสัญญาการจัดการทางการเงินที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนึ่งป
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกำหนดชำระภายใน
หนึ่งป
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
สำรองคาปรับงานลาชา
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินภายใตสัญญาการจัดการทางการเงิน - สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิ
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิ้น
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กำไรสะสม
จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร

31 ธันวาคม 2562
ลานบาท
รอยละ
5,217.00
91.07
0.00
0.00
0.00
0.00
38.03
0.66
84.99
1.48
101.90
1.78
0.00
0.00
120.56
2.10
36.19
0.63
12.77
0.22
67.86
1.18
49.32
0.86
511.62
8.93
5,728.61
100.00

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

31 ธันวาคม 2563
ลานบาท
รอยละ
5,851.81
91.02
139.58
2.17
0.00
0.00
30.71
0.48
0.00
0.00
93.04
1.45
24.70
0.38
88.67
1.38
34.93
0.54
0.00
0.00
87.80
1.37
77.94
1.21
577.37
8.98
6,429.18
100.00

31 ธันวาคม 2564
ลานบาท
รอยละ
5,152.76
89.58
82.25
1.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94.27
1.64
23.37
0.41
197.50
3.43
34.12
0.59
0.00
0.00
103.29
1.80
64.56
1.12
599.36
10.42
5,752.11
100.00

400.00
738.50
713.54

6.98
12.89
12.46

250.00
1,341.01
830.35

3.89
20.86
12.92

0.00
790.77
896.11

0.00
13.75
15.58

42.59

0.74

143.22

2.23

96.18

1.67

0.00
32.40
544.48
115.55
0.67
94.31
2,682.05
62.92
0.00
97.77
160.69
2,842.74

0.00
0.57
9.50
2.02
0.01
1.65
46.82
1.10
0.00
1.71
2.80
49.62

10.53
37.46
351.07
77.50
3.12
133.73
3,177.98
171.91
14.49
139.57
325.98
3,503.96

0.16
0.58
5.46
1.21
0.05
2.08
49.43
2.67
0.23
2.17
5.07
54.50

11.31
29.27
405.90
77.10
0.12
133.34
2,440.10
117.98
11.52
121.28
250.78
2,690.87

0.20
0.51
7.06
1.34
0.00
2.32
42.42
2.05
0.20
2.11
4.36
46.78

1,031.60
1,031.60
303.44
0.00
103.16
1,445.11

18.01
18.01
5.30
0.00
1.80
25.23

1,031.60
1,031.60
303.44
0.00
103.16
1,484.45

16.05
16.05
4.72
0.00
1.60
23.09

1,547.41
1,031.60
303.44
0.00
128.78
1,594.85

26.90
17.93
5.28
0.00
2.24
27.73
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

31 ธันวาคม 2562
ลานบาท
รอยละ
2.57
0.04
2,885.88
50.38
5,728.61
100.00

หนวย : ลานบาท
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

ที่มา: งบการเงินรวมของ AIT ป 2562 – 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ

หนวย : ลานบาท
รายได
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดคาเชาจากอุปกรณสำหรับใหเชา
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ
ตนทุนอุปกรณสำหรับใหเชา
คาใชจายในการขายและจัดจำหนาย
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
ขาดทุนจากตราสารทุนที่กำหนดใหวัดมูลคายุติธรรม
ผานกำไรหรือขาดทุน
รวมคาใชจาย
กำไรจากการดำเนินงาน
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา
รายไดทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน
กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กำไรสำหรับป

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

31 ธันวาคม 2563
ลานบาท
รอยละ
2.57
0.04
2,925.22
45.50
6,429.18
100.00

31 ธันวาคม 2564
ลานบาท
รอยละ
2.57
0.04
3,061.24
53.22
5,752.11
100.00

AIT ระหวางป 2561 – 2564

31 ธันวาคม 2562
ลานบาท
รอยละ

31 ธันวาคม 2563
ลานบาท
รอยละ

31 ธันวาคม 2564
ลานบาท
รอยละ

6,903.42
118.90
51.39
7,073.72

97.59
1.68
0.73
100.00

6,529.65
131.23
70.08
6,730.97

97.01
1.95
1.04
100.00

6,765.97
179.38
89.39
7,034.75

96.18
2.55
1.27
100.00

5,882.79
59.14
215.31
375.37
0.00

83.16
0.84
3.04
5.31
0.00

5,414.92
90.20
264.78
338.53
107.84

80.45
1.34
3.93
5.03
1.60

5,582.17
95.32
267.51
324.27
14.67

79.35
1.35
3.80
4.61
0.21

0.00
6,532.61
541.11
(28.55)
2.96
(8.94)
506.58
(114.49)
392.09

0.00
92.35
7.65
(0.40)
0.04
(0.13)
7.16
(1.62)
5.54

0.00
6,216.27
514.69
(7.32)
26.26
(21.12)
512.52
(118.25)
394.27

0.00
92.35
7.65
(0.11)
0.39
(0.31)
7.61
(1.76)
5.86

69.00
6,352.94
681.81
(5.86)
0.91
(11.55)
665.32
(138.19)
527.12

0.98
90.31
9.69
(0.08)
0.01
(0.16)
9.46
(1.96)
7.49

ที่มา: งบการเงินรวมของ AIT ป 2562 – 2564

 อัตราสวนสำคัญทางการเงิน
ตารางอัตราสวนทางการเงินของ AIT ป 2562 – 2564
อัตราสวนสำคัญทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนหมุนเวียนของลูกหนี้การคา
ระยะเวลาการเก็บหนี้
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินคา
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา

หนวย

ป 2562

ป 2563

ป 2564

เทา
เทา
วัน
เทา
วัน
เทา

1.95
3.10
117.92
7.97
45.82
8.05

1.84
2.53
144.33
3.49
104.49
4.11

2.11
3.35
108.83
6.57
55.52
7.18
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อัตราสวนสำคัญทางการเงิน
ระยะเวลาการชำระหนี้
อัตราสวนความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นตน
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราสวนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

หนวย
วัน

ป 2562
45.36

ป 2563
88.91

ป 2564
50.84

รอยละ
รอยละ
รอยละ

15.39
7.65
5.54

17.35
7.65
5.86

18.25
9.69
7.49

รอยละ
รอยละ

6.84
13.59

6.13
13.48

9.16
17.22

เทา
เทา

0.18
60.52

0.20
24.37

0.08
59.05

ที่มา: คำนวณจากงบการเงินรวมของ AIT ป 2562 – 2564

คำอธิบายผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงาน
รายไดรวม
รายไดรวมระหวางป 2562 – 2564 มีคาเทากับ 7,073.72 ลานบาท 6,730.97 ลานบาท และ 7,034.75 ลานบาท ตามลำดับ
ซึ่งคิดเปนอัตราการลดลงเฉลี่ยตอป (CADR) ระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอยละ 0.28
ในป 2563 AIT มีรายไดรวม 6,730.97 ลานบาท ลดลง 342.75 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 4.85 จากป 2562 ซึ่งเทากับ
7,073.72 ลานบาท เนื่องจากรายไดจากการขายและบริการของ AIT ในป 2563 ซึ่งเทากับ 6,529.65 ลานบาท ลดลงจำนวน
373.77 ลานบาท จากป 2562 ซึ่งเทากับ 6,903.42 ลานบาท ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักเนื่องจากในป 2563 AIT ไมไดงานโครงการ
ขนาดใหญมากเหมือนโครงการในป 2562 แต AIT เองไดดำเนินงานและรับรูรายไดจากงานโครงการที่ตอเนื่องมาจากป 2562
ประกอบกับ AIT ไดงานโครงการใหญหลายโครงการเพิ่มขึ้น เนื่องจากงบประมาณรายจายภาครัฐในสวนของเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอนุมัติแลวกอนชวงการแพรระบาดของโรค COVID-19
ในป 2564 AIT มีรายไดรวม 7,034.75 ลานบาท เพิ่มขึ้น 303.78 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.51 จากป 2563 ซึ่งเทากับ
6,730.97 ลานบาท เนื่องจากในไตรมาสที่ 2 ป 2564 AIT ไดทำงานแลวเสร็จและสงมอบงานโครงการขนาดใหญหลาย
โครงการซึ่งสวนใหญเปนโครงการที่ไดงานโครงการในไตรมาสกอน ๆ และดำเนินโครงการมาตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีโครงการ
ใหมในป 2564 ที่สำคัญ เชน โครงการสัญญาซื้อขาย Storage สำหรับขยายระบบคลาวดกลางภาครัฐ และโครงการสัญญา
จางบำรุงรักษาระบบและอุปกรณโครงขายสื่อสารขอมูลของ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด เปนตน
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อัตรากำไรขั้นตน
แผนภูมิรายได กำไรขั้นตน และอัตรากำไรขั้นตนของ AIT ป 2562– 2564
ลานบาท
8,000.00

18.25%
17.35%

6,000.00
4,000.00

% ของรายได
19.00%
18.00%
17.00%

15.39%

16.00%
15.00%

2,000.00

14.00%

0.00

13.00%
2562

2563
รายได

กําไรขั้นตน

2564
อัตรากําไรขั้นตน

ในป 2562 – 2564 AIT มีกำไรขั้นตนเทากับ 1,080.40 ลานบาท 1,155.76 ลานบาท และ 1,267.87 ลานบาท ตามลำดับ หรือ
คิดเปนอัตราสวนกำไรขั้นตนเทากับรอยละ 15.39 รอยละ 17.35 และรอยละ 18.25 ตามลำดับ
ในป 2563 AIT มีกำไรขั้นตน เทากับ 1,155.76 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2562 ซึ่งเทากับ 1,080.40 ลานบาท เปนจำนวน
75.37 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 6.98 จากปกอนหนา เนื่องจากการรับรูรายไดงานโครงการขนาดใหญที่มี
อัตรากำไรขั้นตนต่ำซึ่งดำเนินงานโครงการตอเนื่องมาจากป 2562 ลดลง ในขณะที่ในป 2563 ไดงานโครงการขนาดใหญและมี
อัตรากำไรขั้นตนสูงขึ้นจึงสงผลใหอัตรากำไรขั้นตนโดยรวมของโครงการเพิ่มขึ้น
ในป 2564 AIT มีกำไรขั้นตน เทากับ 1,267.87 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2563 ซึ่งเทากับ 1,155.76 ลานบาท เปนจำนวน
112.11 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 9.70 จากปกอนหนา เนื่องจากมีโครงการบางสวนที่ไดรับรูรายไดในป
2564 มีกำไรสูงขึ้นจากป 2563
อัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิกำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิของ AIT ป 2562 – 2564
% ของรายได

ลานบาท
600.00

8.00%
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%

500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
2562

2563
กําไรสุทธิ

2564
อัตรากําไรสุทธิ
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ในป 2562 – 2564 AIT มีกำไรสุทธิเทากับ 392.09 ลานบาท 394.27 ลานบาท และ 527.12 ลานบาท ตามลำดับ หรือคิดเปน
อัตราสวนกำไรสุทธิเทากับรอยละ 5.54 รอยละ 5.86 และรอยละ 7.49 ตามลำดับ
ในป 2563 AIT มีกำไรสุทธิ เทากับ 394.27 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2562 ซึ่งเทากับ 392.09 ลานบาท เปนจำนวน 2.18 ลาน
บาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 0.56 จากปกอนหนา เนื่องจากไดงานโครงการขนาดใหญและมีอัตรากำไรขั้นตน
สูงขึ้น จึงสงผลใหอัตรากำไรขั้นตนรวมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 15.39 ในป 2562 เปนรอยละ 17.35 ในป 2563 และรายไดอื่น
เพิ่มขึ้น 18.69 ลานบาท จากรายไดสงเสริมการขายที่เพิ่มขึ้น
ในป 2564 AIT มีกำไรสุทธิ เทากับ 527.12 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2563 ซึ่งเทากับ 394.27 ลานบาท เปนจำนวน 132.85
ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 33.70 จากปกอนหนา เนื่องจากมีโครงการบางสวนที่ไดรับรูรายไดในป 2564 มี
กำไรสูงขึ้นจากป 2563 เนื่องจากไดงานโครงการขนาดใหญและมีอัตรากำไรขั้นตนสูงขึ้น จึงสงผลใหอัตรากำไรขั้นตนรวม
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 17.35 ในป 2563 เปนรอยละ 18.25 ในป 2564 และรายไดอื่นเพิ่มขึ้น 19.31 ลานบาท จากรายได
สงเสริมการขายที่เพิ่มขึ้น
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 AIT มีสินทรัพยเพิ่มขึ้น 700.57 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 12.23 จากของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 โดยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมมาจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพยดังตอไปนี้ 1)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นของไตรมาสที่ 4 ป 2563 เพิ่มขึ้น 365.32 ลานบาทหรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 16.10 สาเหตุสวน
ใหญมาจากในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2563 ไดออกใบแจงหนี้สำหรับงานโครงการที่แลวเสร็จและสงมอบงานแลว จึงทำใหลูกหนี้
การคาเพิ่มขึ้น 2) สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 830.00 ลานบาทหรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 111.27 เนื่องจากในชวงป 2563 ได
ลงทุนในงานโครงการขนาดใหญหลายโครงการ เชน โครงการซื้อและติดตั้งระบบคลาวดของ กสท.โทรคมนาคม โครงการจาง
งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาคารรัฐสภาแหงใหม ทั้ง Phase I และ Phase II
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 AIT มีสินทรัพยเพิ่มขึ้น 677.07 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 10.53 จากของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 โดยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมมาจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพยดังตอไปนี้ 1)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 174.03 ลานบาทหรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 85.11 และสินทรัพยทางการเงิน
หมุนเวียนอื่น (เงินลงทุนในหนวยลงทุนในกองทุนเปดตราสารหนี้) เพิ่มขึ้น 720.00 ลานบาทหรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ
100.00 เนื่องจากในชวงปลายป 2564 AIT สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ไดเปนจำนวนมาก และสวนหนึ่งไปซื้อหนวยลงทุนใน
กองทุนเปดตราสารหนี้ 2) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นลดลง 563.10 ลานบาทหรือคิดเปนลดลงรอยละ 21.38 เนื่องจากในชวง
ปลายป 2564 AIT สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้จากงานโครงการขนาดใหญไดเปนจำนวนมาก 3) สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา
ลดลง 390.44 ลานบาทหรือคิดเปนลดลงรอยละ 29.94 เนื่องจากในชวงปลายป 2564 ไดออกใบแจงหนี้สำหรับงานโครงการ
ที่แลวเสร็จและสงมอบงานแลวจึงทำใหสินทรัพยที่เกิดจากสัญญาลดลง 4) สินคาคงเหลือลดลง 712.37 ลานบาทหรือคิดเปน
ลดลงรอยละ 45.20 เนื่องจากในชวงปลายป 2564 ไดสงมอบงานโครงการขนาดใหญหลายโครงการ ขณะที่โครงการขนาด
ใหญที่เขามาใหมยังอยูในชวงชะลอตัวจึงทำใหสินคาคงเหลือลดลง
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หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 AIT มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 661.23 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 23.26 จากของ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 โดยการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมมาจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของหนี้สินดังตอไปนี้
1) เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 150.00 ลานบาทหรือคิดเปนลดลงรอยละ 37.50 เนื่องจากในชวงปลายป 2563
AIT สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้รายใหญหลายรายจึงไดจายชำระเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 2) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เพิ่มขึ้น 602.51 ลานบาท หรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 81.59 เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 ป 2563 AIT ทำการซื้อสินคาและบริการ
ในงานโครงการขนาดใหญซึ่งยังไมครบกำหนดชำระเงิน จึงทำใหเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 3) ตนทุนที่ยังไมเรียกชำระเพิ่มขึ้น
116.81 ลานบาท หรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 16.37 เนื่องจากการสงมอบงานโครงการในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2563 ไดสงมอบ
งานโครงการขนาดใหญ และยังไมไดรับใบแจงหนี้จากเจาหนี้การคาทำใหมีตนทุนที่ยังไมไดเรียกชำระสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตร
มาสที่ 4 ป 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 AIT มีหนี้สินรวมลดลง 813.09 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 23.20 จากของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 โดยการลดลงของหนี้สินรวมมาจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของหนี้สินดังตอไปนี้ 1) เงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 250.00 ลานบาท หรือคิดเปนลดลงรอยละ 100.00 เนื่องจากในชวงปลายป 2564 AIT
สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้รายใหญหลายรายจึงไดจายชำระเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 2) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นลดลง
550.24 ลานบาท หรือคิดเปนลดลงรอยละ 41.03 เนื่องจากในชวงปลายป 2564 AIT ยังไมมีงานโครงการขนาดใหญที่ตอง
ลงทุนมากเมื่อเทียบกับในชวงปลายป 2563 ที่มีโครงการขนาดใหญซึ่งอยูระหวางดำเนินการจึงไดทำการซื้อสินคาและบริการ
ในงานดังกลาวซึ่งยังไมครบกำหนดชำระเงิน 3) หนี้สินภายใตสัญญาการจัดการทางการเงิน (ทั้งในสวนที่ถึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งปและสุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป) ลดลง 100.97 ลานบาท เนื่องจากในป 2564 AIT ไดจายชำระ
คืนหนี้สินดังกลาวซึ่งไดเขาทำสัญญาการจัดการทางการเงินเพิ่มเติมในป 2563
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 AIT มีสวนของผูถือหุนรวมเทากับ 2,925.22 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 39.34 ลานบาท จากของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเทากับ 2,885.88 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.36 โดยการเพิ่มขึ้นนั้นมาจากกำไรจากการ
ดำเนินงานสำหรับป 2563 สุทธิดวยการจายเงินปนผลประจำปในชวงไตรมาสที่ 2 และเงินปนผลระหวางกาลในชวงไตรมาส
ที่ 3
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 AIT มีสวนของผูถือหุนรวมเทากับ 3,061.24 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 136.02 ลานบาทหรือคิด
เปนเพิ่มขึ้นรอยละ 4.65 จากของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเทากับ 2,925.22 ลานบาท โดยการเพิ่มขึ้นนั้นมาจากกำไร
จากการดำเนินงานสำหรับป 2564 สุทธิดวยการจายเงินปนผลประจำปในชวงไตรมาสที่ 2 และเงินปนผลระหวางกาลในชวง
ไตรมาสที่ 3 นอกจากนี้ AIT มีการสำรองเงินตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้นจากป 2563 จำนวน 25.62
ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 24.83 เนื่องจากการโอนกำไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรไปยังสำรองตามกฎหมาย ตามขอบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5.00 ของ
กำไรสุทธิ
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7)
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ภาพรวมของอุตสาหกรรมและแนวโนมของธุรกิจ

การทเนอร/1 บริษัทวิจัยและวิเคราะหขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของโลก ประเมินวาในป 2564 ประเทศไทยจะมี
มูลคาใชจายดานเทคโนโลยีทั้งสิ้น 6.59 แสนลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5.60 จากป 2563 เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ผลักดันใหองคกรตาง ๆ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสงเสริมการทำงานผานระยะไกลแกบุคลากร
ภายในองคกรมากขึ้น ทั้งนี้ การใชจายในตลาดซอฟตแวรคาดวามีมูลคาเติบโตสูงสุดที่รอยละ 13.80 ตามมาดวยการใชจายใน
ตลาดดาตาเซ็นเตอรที่คาดวาขยายตัวรอยละ 12.30 ตลาดอุปกรณดีไวซ (สมารตโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอรสวนบุคคล)
ขยายตัวรอยละ 12.10 ตลาดบริการดานการสื่อสารขยายตัวรอยละ 2.80 ขณะที่ตลาดบริการดานไอทีคาดวามีมูลคาลดลง
รอยละ 2.00
ขณะเดียวกัน การทเนอร คาดการณคาใชจายดานสินคาและบริการทางเทคโนโลยี รวมไปถึงระบบไอทีสำหรับการดำเนินงาน
ภายในองคกรของธุรกิจธนาคารและบริษัทหลักทรัพยของประเทศไทยในป 2564 จะเติบโตที่รอยละ 6.60 หรือประมาณ
52,133.00 ลานบาท โดยแบงเปน บริการสำหรับองคกรที่ 7,141.00 ลานบาท ดานซอฟตแวรระดับองคกรที่ 6,352.00 ลาน
บาท บริ ก ารด า นไอที ท ี ่ 10,894.00 ล า นบาท ด า นอุ ป กรณ ห รื อ ดี ไ วซ ท ี ่ 7,133.00 ล า นบาท บริ ก ารด า นการสื ่ อสารที่
15,213.00 ลานบาท และระบบดาตาเซ็นเตอร ที่ 5,400.00 ลานบาท
นอกจากนี้ สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีปา ไดประมาณการมูลคาตลาดดิจิทัลไทยป 2563 – 2565 ซึ่งครอบคลุม
5 กลุมอุตสาหกรรม ประกอบดวย อุตสาหกรรมซอฟตแวรและบริการซอฟตแวร (Software) อุตสาหกรรมฮารดแวร และ
อุปกรณอัจฉริยะ (Hardware & Smart Devices) อุตสาหกรรมบริการดานดิจิทัล (Digital Services) อุตสาหกรรมดิจิทัลคอน
เทนต (Digital Content) และอุตสาหกรรมบิ๊กดาตา (Big Data) โดยคาดวาอุตสาหกรรมซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรจะ
หดตัวเฉลี่ยรอยละ 1.20 โดยมีสาเหตุมาจากวิกฤต COVID-19 แมจะมีการนำซอฟตแวรบางดานมาประยุกตใช เนื่องจากการ
ทำงานแบบรีโมท อาทิ การประชุมผานระบบออนไลน CRM และ Document แตซอฟตแ วรดัง กลาวสว นใหญมาจาก
ตางประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะ คาดวาจะเติบโตลดลงรอยละ 10.10 โดยไดรับผลกระทบจาก
COVID-19 เชนกัน แตคาดวาทั้งสองอุตสาหกรรมจะกลับมาขยายตัวตามปกติ โดยเฉพาะสินคากลุม IoT ที่จะขยายตัวเดนกวา
กลุมอื่นในป 2564 – 2565 ปจจัยบวกที่จะชวยสนับสนุนอุตสาหกรรมฮารดแวรและสมารทดีไวซไทย คือ การเขามาของ AI
ทำใหเกิดระบบอัตโนมัติมากขึ้น อีกทั้งยังมีการลงทุน 4G ตอเนื่องกอนการประมูล 5G ซึ่งรองรับความตองการใชงานของ
ผูบริโภค ประกอบกับภาครัฐที่ยังมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล ขณะที่ปจจัยลบคือการขาดผลิตภัณฑที่กระตุนความ
ตองการซื้อ การผันผวนของคาเงิน ปญหาเศรษฐกิจ และสงครามการคาระหวางจีนและสหรัฐฯ
สำหรับอุตสาหกรรมบริการดิจิทัล ดีปาไดประเมินวามูลคาตลาดดังกลาวจะขยายตัวสูงกวา 258,470.00 ลานบาท ในป 2565
เนื่องจากไดรับแรงหนุนจากวิกฤต COVID-19 ที่ทำใหสังคมปรับตัวสูการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเร็วขึ้นและมีการใชบริการดิจิทัล
มากขึ้น ในสวนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 10.10 เนื่องจากตลาดเกมและบิ๊กดาตามีอัตรา
การขยายตัวสอดคลองกับตลาดโลก สุดทายที่อุตสาหกรรมบิ๊กดาตาคาดวาจะมีอัตราการเติบโตสูงรองลงมาจากอุตสาหกรรม
บริการดิจิทัล โดยเติบโตที่รอยละ 13.20 และมูลคาตลาดจะขยับสู 16,871.00 ลานบาทในป 2564 จากแรงหนุนที่ทุกภาค
สวนเล็งเห็นประโยชนจากการวิเคราะหขอมูล ประกอบกับการมีทางเลือกใหใชบริการแบบเชาใช ซึ่งงายตอการตัดสินใจลงทุน
และมูลคารวมอุตสาหกรรมดังกลาวนี้จะเพิ่มขึ้นเปน 18,558.00 ลานบาทในป 2565 เนื่องจากสถานการณความผันผวนทาง
เศรษฐกิจและการระบาดของโรค COVID-19 จะกลับเขาสูภาวะปกติ
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มูลคารวมของสินทรัพยที่ไดมา มูลคาสิ่งตอบแทน และเกณฑที่ใชกำหนดมูลคาสิ่งตอบแทน
มูลคาสิ่งตอบแทนจำนวน ของ AIT และ AIT-W2 รวมจำนวน 709.40 ลานบาท โดยบริษัทฯ พิจารณาราคาตนทุนการไดมาซึ่ง
หุนสามัญของ AIT และ AIT-W2 ของผูถือหุนเดิม ซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาดของ AIT และ AIT-W2 และการเจรจาตอรอง
ระหวางบริษัทฯ และผูขาย รวมไปถึงการเติบโตของธุรกิจ AIT ซึ่งมีความนาสนใจและสามารถเขาไปเขาลงทุนได โดยบริษัทฯ
จะชำระคาตอบแทนเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 25,111,504 หุน หุน ราคาหุนละ 28.25 บาท (ซึ่งเปนมิใช
เกณฑราคาต่ำ) รวมเปนมูลคาทั้งสิ้น 709.40 ลานบาท และ เงินสดสำหรับการแปลงสิทธิ AIT-W2 จำนวน 280.00 ลานบาท
(ราคาใชสิทธิหุนละ 2.00 บาท ตามขอกำหนดสิทธิของ AIT-W2) อีกทั้งการซื้อ AIT และ AIT-W2 กับนายอานนทชัยทำให
บริษัทฯ มีโอกาสที่จะไดหุน หรือสิทธิในการแปลงสภาพเพื่อใหสัดสวนตามที่บริษัทฯ ตองการไดอีกดวย
แหลงเงินทุนที่ใชในการซื้อสินทรัพย
1) การไดมาซึ่งหุนสามัญของ AIT และ AIT-W2 รวมจำนวน 709.40 ลานบาท บริษัทฯ จะชำระคาหุนสามัญของ AIT และ
AIT-W2 ดวยการออกหุนใหมของบริษัทฯ จำนวน 25,111,504 หุน โดยราคาที่ออกเสนอขายเทากับ 28.25 บาทตอหุน คิด
เปนมูลคา 709.40 ลานบาท ใหแกกลุมนายอานนทชัย วีระประวัติ
2) เงินสดเพื่อใชในการแปลงสภาพ AIT-W2 รวมจำนวน 280.00 ลานบาท มาจากการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท และ/
หรือ จากการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ รุนตาง ๆ ซึ่งสามารถสรุปวันจายชำระเงินไดดังนี้
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ซื้อหุนของบริษัทฯ
SABUY-W1

SABUY-WA (ESOP1)

SABUY-WB (ESOP2)

SABUY-W2

วันที่รับชำระเงินจากการใชสิทธิ

ราคาใชสิทธิ

2 - 9 พฤษภาคม 2565
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ซื้อหุน
(จำนวนคงเหลือ ณ วันที่ 1
สามัญของบริษัทฯ ได 1.0549 หุน
เมษายน 2565 เทากับ
ในราคาใชสิทธิ 3.08079 บาทตอหุน
58,304,365 หนวย หรือคิดเปนเงิน
(วันปรับสิทธิ 15 มีนาคม 2565)
ที่จะไดรับหากใชสิทธิครบจำนวน
เทากับ 149.43 ลานบาท)
25 - 30 มีนาคม 2565
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ซื้อหุน
(จำนวนคงเหลือ ณ วันที่ 1
สามัญของบริษัทฯ ได 1.057 หุน
เมษายน 2565 เทากับ
ในราคาใชสิทธิ 1.892 บาทตอหุน
1,831,336 หนวย หรือคิดเปนเงินที่
(วันปรับสิทธิ 15 มีนาคม 2565)
จะไดรับหากใชสิทธิครบจำนวน
เทากับ 3.66 ลานบาท)
24 - 30 พฤษภาคม 2565
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ซื้อหุน
(จำนวนคงเหลือ ณ วันที่ 1
สามัญของบริษัทฯ ได 1.055 หุน
เมษายน 2565 เทากับ
ในราคาใชสิทธิ 7.347 บาทตอหุน
10,261,821 หนวย หรือคิดเปนเงิน
(วันปรับสิทธิ 15 มีนาคม 2565)
ที่จะไดรับหากใชสิทธิครบจำนวน
เทากับ 79.51 ลานบาท)
อยูระหวางการขออนุมัติจากผูถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ซื้อหุน
หุน (จำนวน ณ วันที่ 1 เมษายน
สามัญของบริษัทฯ ได 1 หุน
2565 เทากับ 508,551,983 หนวย
ในราคาใชสิทธิ 5.00 บาทตอหุน
หรือคิดเปนเงินที่จะไดรับหากใช

การมีมูลคาของใบสำคัญแสดง
สิทธิซื้อหุน สามัญของบริษัทฯ1/
In-the-money
เมื่อเปรียบเทียบราคาใชสิทธิกับ
ราหุนสามัญของบริษัทฯ ตาม
หมายเหตุ 1/

In-the-money
เมื่อเปรียบเทียบราคาใชสิทธิกับ
ราหุนสามัญของบริษัทฯ ตาม
หมายเหตุ 1/

In-the-money
เมื่อเปรียบเทียบราคาใชสิทธิกับ
ราหุนสามัญของบริษัทฯ ตาม
หมายเหตุ 1/

-

2-20 | หนา

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ซื้อหุนของบริษัทฯ

SABUY-WC

วันที่รับชำระเงินจากการใชสิทธิ
สิทธิครบจำนวนเทากับ 2,542.76
ลานบาท)
อยูระหวางการขออนุมัติจากผูถือ
หุน (จำนวน ณ วันที่ 1 เมษายน
2565 เทากับ 40,000,000 หนวย
หรือคิดเปนเงินที่จะไดรับหากใช
สิทธิครบจำนวนเทากับ 1,520.00
ลานบาท)

ราคาใชสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ซื้อหุน
สามัญของบริษัทฯ ได 1 หุน
ในราคาใชสิทธิ 38.00 บาทตอหุน

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การมีมูลคาของใบสำคัญแสดง
สิทธิซื้อหุน สามัญของบริษัทฯ1/

-

หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเปรียบเทียบราคาใชสิทธิ กับราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักยอนหลัง 7 วันทำการติดตอกันกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
10/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 ระหวางวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565 – 18 กุมภาพันธ 2565 ซึ่งเทากับ 30.64 บาทตอหุน ตามขอมูลการซื้อขายหุนของ
บริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพยฯ อยางไรก็ดี ผูถือหุนอาจพิจารณาราคาหุนสามัญของบริษัทฯ ในวันประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาการมี
มูลคาของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญอีกครั้ง เพื่อใหราคาหุนสามัญสะทอนความทันตอเวลาและเปนราคาที่ลาสุด

อยางไรก็ดี หากบริษัทฯ ไมสามารถออกและเสนอขายหุนกู และไมมีเงินทุนเพียงพอจากการมาใชสิทธิแปลงสภาพของผูถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จะใชแหลงเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ ในการแปลง
สภาพใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของ AIT
เงื่อนไขในการเขาทำรายการ
บริษัทฯ จะเขาดำเนินการภายใตเงื่อนไข 2 ประการ คือ
1) ที่ป ระชุมผูถ ือหุน ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบ ริษัทฯ เพิ่มทุน จดทะเบียนและจัดสรรหุน สามัญเพิ่มทุน ใหแ กบุคคล
เฉพาะเจาะจง ใหแกนายอานนทชัย
2) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาลงทุนโดยการเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ AIT และ AIT-W2 ซึ่ง
เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระคาตอบแทนเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใชสิทธิในการ
แปลงสภาพ AIT-W2 ในอนาคต
อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังมิไดทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือขอตกลงใด ๆ กับนายอานนทชัย
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

3. ความสมเหตุสมผลของรายการ
ความสมเหตุสมผลและประโยชนของการเขาทำรายการ
เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงคเขาลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) เนื่องจาก
ธุรกิจของ AIT มีทิศทางที่สอดคลองกับการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัท ในการเปน 7 สะดวก 7 SMART เพื่อชีวิตที่สบายของ
ผูบริโภคตั้งแตตื่นจนเขานอนดวยบริการจาก SABUY ไดแก
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

7 สะดวก
สะดวกซื้อ ผาน Retail Platform
สะดวกสง ผานรานแฟรนไชสรับสงพัสดุ (Drop-off stores)
สะดวกซัก ผานรานแฟรนไชสรานซักอบ
สะดวกใช ระบบปฏิบัติการที่ใหลูกคา SME หรือ Enterprise
สะดวกจาย รองรับการจายเงินทุกรูปแบบทุกประเภท รวมถึงเงินสกุลดิจิทัล
ในอนาคต
สะดวกโอน ใหบริการฝาก ถอน โอน ครอบคลุมทุกสถาบันการเงิน
สะดวกชำระ รองรับการชำระบิลสาธารณูปโภค สินคาและบริการตาง ๆ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

7 SMART
SMART Factory
SMART Office
SMART School
SMART Canteen
SMART Parking
SMART Home
SMART Locker

ซึ่งกลุมบริษัทมีความตองการสราง SABUY Infrastructure (โครงการลงทุน ในธุรกิจโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี เพื่อใช
ประโยชนในของกลุมบริษัท เชน ลงทุนในธุรกิจ Cloud System and Data Center Services โปรแกรมระบบปฏิบัติการตาง
ๆ รองรับการเติบโตของการใชงานอินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีไดในอนาคต และยังรวมถึงธุรกิจพื้นฐานอื่น ๆ ที่ชวยตอยอด
หรือ สรางความแข็งแกรงใหกับกลุมธุรกิจของ SABUY และพันธมิตร เชน ระบบธุรกิจขายตรง ระบบการบริหารจัดการ
สินทรัพย (Asset Management) ระบบการติดตามหนี้ เปนตน) ซึ่ง IT Infrastructure เปนองคประกอบหนึ่งในการสราง
ผลิตภัณฑและบริการของกลุมบริษัท หรือ 7 สะดวก 7 SMART ของกลุมบริษัท นอกเหนือไปจากการพัฒนา Solution และ
Hardware ใหใชงานไดดีแลว ปจจุบันกลุมบริษัทมีการใชงาน IT Infrastructure จากผูใหบริการรายอื่นๆ เชน Storage Data
Center Networking เปนตน อีกทั้ง ธุรกิจของ AIT มีทิศทางที่สอดคลองกับการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัท ในการเปน 7
สะดวก 7 SMART เพื่อชีวิตที่สบายของผูบริโภคตั้งแตตื่นจนเขานอนดวยบริการจาก SABUY โดยระบบปฏิบัติการของการ
ใหบริการภายใต 7 สะดวก 7 SMART นั้นมีการเก็บขอมูลบนระบบคลาวด และ AIT เปนผูออกแบบระบบเครือขายและ
ระบบสื่อสารอยางครบวงจร (System Integrator หรือ SI) โดยมีลักษณะการขายเปนแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Turn Key ตั้งแต
การใหคำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝกอบรม และการซอม
บำรุงรักษา ซึ่งมีความชำนาญเกี่ยวกับ ระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ หากบริษัทฯ ไดลงทุนหรือเปนพันธมิตรกับ AIT
จะทำใหบริษัทมีผูเชี่ยวชาญในเรื่องการวาง IT Infrastructure ซึ่งเปนระบบที่กลุมบริษัทมีความตองการใชในการพัฒนาสินคา
และบริการของกลุมบริษัท ในการเปนผูใหบริการ 7 สะดวก 7 SMART เชน การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร
การเก็บขอมูล การประมวลผล ระบบคลาวด เปนตน ดังนั้น การเขาลงทุนใน AIT ซึ่งเปนผูมีความชำนาญ จะชวยสาน
ประโยชนในเรื่องดังกลาว ทั้งในดานการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสรางการสื่อสารและเครือขาย ใหสอดคลองกับการใชพัฒนา
สินคาและบริการของกลุมบริษัท การดูแลซอมบำรุง (Maintenance) ภายใตงบประมาณที่สามารถแขงขันได เพื่อใหกลุม
SMEs สามารถเขาถึง Solution ตางๆ ของกลุมบริษัท ดวยตนทุนที่เขาถึงไดเพื่อแขงขัน กับธุรกิจขนาดใหญที่มีความสามารถ
ในการเขาถึง Solution ดวยทรัพยากรที่มีมากกวา ดังนั้น หากบริษัทฯ มีพันธมิตรเปนผูใหบริการระบบคลาวดที่นาเชื่อถือและ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

มีศักยภาพ บริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพราะหากเกิดปญหาบนระบบคลาวด การ
ดำเนินการของกิจการก็อาจติดขัดได
ทั้งนี้ การเขาลงทุนใน AIT สอดคลองกับความประสงคของบริษัทฯ ที่จะลงทุนในธุรกิจที่เปนโครงสรางพื้นฐานตามสัดสวนที่มี
นัยสำคัญ (ไมต่ำกวารอยละ 10.00) สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) เพื่อใชในกลุมบริษัท และสามารถสราง
รายไดในอนาคต บริษัทฯ จึงไดเขาเจรจากับ AIT เพื่อแจงความประสงคที่จะลงในธุรกิจของ AIT โดยการออกหุนสามัญใหมใน
สัดสวนที่บริษัทฯ ตองการ คือไมต่ำกวารอยละ 10.00 และการรับชำระเปนหุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ AIT ยังไมมีแผนในการออก
หุนเพิ่มทุนเพิ่มเติม หลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไมเกิน 515,802,242 หนวย เมื่อวันที่ 13
มกราคม 2565 แตอยางใด ดังนั้น บริษัทฯ จึงหารือกับนายอานนทชัย ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญอันดับ 2 ของบริษัทฯ ที่มี
ศักยภาพ และลงทุนในบริษัทฯ ในระยะยาว โดยบริษัทฯ เสนอแนวทางการออกหุนสามัญเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) แกนายอานนทชัย หากสามารถไดมาซึ่งหุนของ AIT ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ ดังนั้น นายอานนทชัย จึงไดเขาซื้อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หนวยในตลาดหลักทรัพยฯ ระหวางวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ
2565 ในราคาทุนเฉลี่ยหนวยละ 3.55 บาท และเขาซื้อหุนสามัญของ AIT จำนวน 30,000,000 หุน ในตลาดหลักทรัพยฯ ใน
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 ในราคาทุนเฉลี่ยหุนละ 7.08 บาท บริษัทฯ จึงไดเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 21
กุ ม ภาพั น ธ 2565 เพื ่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ั ต ิ ก ารเข า ซื ้ อ หุ  น สามั ญ ของ AIT จำนวน 30,000,000 หุ  น และ AIT-W2 จำนวน
140,000,000 หนวย จากนายอานนทชัย ในราคาดังกลาว โดยบริษัทฯ ไดพิจารณาวาแนวทางดังกลาวเปนแนวทางที่มีความ
เหมาะสมและเกิดประโยชนในภาพรวม ดังนี้
(1) เกิดภาระทางการเงินนอยกวาการเขาทำรายการดวยเงินสด เนื่องจากนายอานนทชัยยอมรับการจายชำระคาตอบแทนเปน
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งราคาเขาทำรายการเทากับตนทุนเฉลี่ยที่นายอานนทชัยไดมาซึ่งหุนสามัญและใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ ของ AIT
(2) เปนการลดผลกระทบตอราคาหุนสามัญของ AIT เมื่อเทียบกับแนวทางที่บริษัทฯ ออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับบุคคลใน
วงจำกัด (Private Placement) ใหแกนายอานนทชัย เพื่อบริษัทฯ จะนำเงินเพิ่มทุนดังกลาวไปซื้อหุนสามัญของ AIT ใน
ตลาดหลักทรัพยฯ เอง
(3) เปนการลดระยะเวลาในการเขาทำรายการซื้อหุนสามัญของ AIT เนื่องจากหากดำเนินการตามขอ (2) อาจสงผลใหบริษัทฯ
ตองจัดประชุมผูถือหุน 2 ครั้ง เพื่ออนุมัติการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ
เพื่ออนุมัติการเขาทำรายการการเขาลงทุนซื้อหุนสามัญของ AIT
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นตอวิธีการไดมาซึ่งหุนสามัญของ AIT ขางตน วาเปนการดำเนินการภายใตกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ที่เกี่ยวของ โดยมิไดมีเจตนาปกปดซอนเรน อีกทั้ง ยังเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทฯ ตามนโยบายและแผนการ
ดำเนินธุรกิจที่จะสรางระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) เพื่อรองรับการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัทฯ
ในสวนของการเขาลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจำนวน 140,000,000 หนวยนั้น บริษัทฯ เห็นวาเปนการลงทุนใน
มูลคาที่ต่ำกวาการไดมาซึ่งหุนสามัญทั้งหมด อีกทั้ง เงินสดจากการใชสิทธิยังเปนเงินสดที่ AIT จะไดรับโดยตรง ซึ่ง AIT สามารถ
นำไปเปนเงินทุนตอยอดในการดำเนินธุรกิจ และสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนตอไปในอนาคต โดยหากเปรียบเทียบกับการ
ซื้อหุนสามัญของ AIT จำนวน 140,000,000 หุน ในชวงเวลาเดียวกันกับการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (ชวงวันที่ 14 – 18
กุมภาพันธ 2565) ซึ่งมีราคาหุนเฉลี่ยถวงน้ำหนักเทากับ 6.60 บาทตอหุน บริษัทฯ จะตองใชเงินในการเขาซื้อหุนสามัญทั้งหมด
924.00 ลานบาท เมื่อเทียบกับราคาเขาทำรายการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจำนวน 140,000,000 หนวย ในราคา
หนวยละ 3.55 บาท และคาใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 2.00 บาทตอหนวย รวมตนทุน 5.55 บาทตอหนวย จะมีมูลคาการทำรายการ
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กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เท า กั บ 777.00 ล า นบาท ดั ง นั ้ น บริ ษ ั ท ฯ จะประหยั ด ได ท ั ้ ง สิ ้ น 147.00 ล า นบาท ทั ้ ง นี้ ผลขาดทุ น และกำไรจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหุนสามัญของ AIT จะมีผลกระทบจากการเขาทำรายการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ AIT ตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสรุปไดดังนี้
ชวงราคาที่เปนไปได
ความเปน
ผลกระทบจากการเขาทำรายการ
ของหุนสามัญของ AIT
ไปได1/
กรณีที่ 1 ราคาหุนสามัญ บริษัทฯ จะไดประโยชนจากการเขาทำรายการเนื่องจากราคาหุนสามัญของ
สูง1/
มากกวา 5.55 บาทตอ AIT มีมูลคามากกวาตนทุนการไดมารวมตนทุนการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ
หุน
AIT
ในกรณีที่บริษัทฯ เขาซื้อหุนสามัญ AIT ในชวงวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ 2565
จำนวน 140,000,000 หุน ดวยราคาหุนเฉลี่ยถวงน้ำหนักเทากับ 6.60 บาทตอ
หุน บริษัทฯ จะมีขาดทุนจากมูลคาหุนไมเกินกวา 147.00 ลานบาท
ขอสรุป: การเขาซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิลดความเสี่ยงจากผลขาดทุนไดไมเกิน
กวา 147.00 ลานบาท เมื่อเทียบกับการเขาซื้อหุนสามัญ
กรณีที่ 2 ราคาหุนสามัญ บริษัทฯ จะไมไดประโยชนหรือเสียประโยชนจากการเขาทำรายการ เนื่องจาก
เทากับ 5.55 บาทตอหุน ราคาหุนสามัญของ AIT มีคาเทากับตนทุนการไดมารวมตนทุนการใชสิทธิซื้อ
หุนสามัญของ AIT โดยคำนวณไดดังนี้
รายการ
(1) ตนทุนการไดมาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ
(2) ราคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อ
หุนสามัญ
(3) ตนทุนรวม (1) + (2)
(4) ราคาหุนสามัญตามกรณีที่ 2
(5) ผลตางระหวางตนทุนและราคาหุนสามัญ (3) – (4)
(6) การใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หนวยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตอ 1 หุนสามัญ
(7) ผลประโยชนหรือผลขาดทุนรวม (5) x (6)

ปานกลาง

มูลคา
3.55 บาทตอหนวย
2.00 บาทตอหนวย
5.55 บาทตอหนวย
5.55 บาทตอหุน
- บาทตอหุน
140,000,000 หุน
- ลานบาท

ในกรณีที่บริษัทฯ เขาซื้อหุนสามัญ AIT ในชวงวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ 2565
จำนวน 140,000,000 หุน ดวยราคาหุนเฉลี่ยถวงน้ำหนักเทากับ 6.60 บาทตอ
หุน บริษัทฯ จะมีขาดทุนจากมูลคาหุนเทากับ 147.00 ลานบาท
ขอสรุป: การเขาซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิลดความเสี่ยงจากผลขาดทุนไดเทากับ
147.00 ลานบาท เมื่อเทียบกับการเขาซื้อหุนสามัญ
กรณีที่ 3 ราคาหุนสามัญ บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนจากการเขาทำรายการ ทั้งนี้ ในกรณีเลวรายที่หุน
ต่ำกวา 5.55 บาทตอหุน สามัญของ AIT ลดลงเทากับ 2.00 บาทตอหุน บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนเทากับ
แตไมต่ำกวา 2.00 บาท 497.00 ลานบาท ซึ่งเทากับตนทุนการไดมาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ
ตอหุน
ของ AIT โดยคำนวณไดดังนี้

ต่ำ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
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ชวงราคาที่เปนไปได
ของหุนสามัญของ AIT

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ความเปน
ไปได1/

ผลกระทบจากการเขาทำรายการ
รายการ
(1) ตนทุนการไดมาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ
(2) ราคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อ
หุนสามัญ
(3) ตนทุนรวม (1) + (2)
(4) ราคาหุนสามัญตามกรณีที่ 3 หากเลวรายสุด
(5) ผลตางระหวางตนทุนและราคาหุนสามัญ (3) – (4)
(6) การใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หนวยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตอ 1 หุนสามัญ
(7) ผลประโยชนหรือผลขาดทุนรวม (5) x (6)

มูลคา
3.55 บาทตอหนวย
2.00 บาทตอหนวย
5.55 บาทตอหนวย
2.00 บาทตอหุน
(3.55) บาทตอหุน

140,000,000 หุน
(497.00) ลานบาท

ในกรณีที่บริษัทฯ เขาซื้อหุนสามัญ AIT ในชวงวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ 2565
จำนวน 140,000,000 หุน ดวยราคาหุนเฉลี่ยถวงน้ำหนักเทากับ 6.60 บาทตอ
หุน บริษัทฯ จะมีขาดทุนจากมูลคาหุนมากกวา 147.00 ลานบาท แตไมเกิน
676.20 ลานบาท
ขอสรุป: การเขาซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิลดความเสี่ยงจากผลขาดทุนไดมากสุด
เทากับ 179.20 ลานบาท เมื่อเทียบกับการเขาซื้อหุนสามัญ ในกรณีที่หุนสามัญ
มีมูลคาเทากับ 2.00 บาทตอหุน
กรณีที่ 4 ราคาหุนสามัญ ในกรณีที่หุนสามัญต่ำกวา 2.00 บาทตอหุน บริษัทฯ จะไมเขาทำรายการใช
ต่ำกวา 2.00 บาทตอหุน สิทธิซื้อหุนสามัญของ AIT เนื่องจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะทำใหบริษัทฯ
ขาดทุนมากกวาการไมใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ AIT ซึ่งจะมีผลขาดทุนเทากับ
ตนทุนการเขาทำรายการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิเทากับ 777.00 ลานบาท

ต่ำมาก

ในกรณีที่บริษัทฯ เขาซื้อหุนสามัญ AIT ในชวงวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ 2565
จำนวน 140,000,000 หุน ดวยราคาหุนเฉลี่ยถวงน้ำหนักเทากับ 6.60 บาทตอ
หุน บริษัทฯ จะมีขาดทุนจากมูลคาหุนมากกวา 676.20 ลานบาท แตไมเกิน
924.00 ลานบาท (ซึ่งเทากับตนทุนเขาทำรายการทั้งหมด)
ขอสรุป: การเขาซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิลดความเสี่ยงจากผลขาดทุนไดถึง
147.00 – 179.20 ลานบาท เมื่อเทียบกับการเขาซื้อหุนสามัญ
หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินระดับความเปนไปได โดยพิจารณารวมกับราคายอนหลัง 7- 360 วันทำการ (ผูถือหุนศึกษาไดที่หัวขอ 4.1.3 วิธีมูลคาหุนตาม
ราคาตลาด) อีกทั้ง ที่ปรึกษาทางการเงินไดประมาณการรายไดและผลการดำเนินงานของ AIT ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่สะทอนมูลคาหุน
สามัญและความคาดหวังของผูถือหุนตอหุนสามัญของ AIT พบวา รายไดรวมมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปของรายได (CAGR) รวมระหวางป 2564 – 2569 มีคา
เทากับรอยละ 1.41 และ AIT สามารถสรางกำไรสุทธิไดอยางสม่ำเสมอ โดยในป 2565 AIT มีรายไดจากมูลคางานในมือ (Backlog) ที่แนนอน ซึ่งจะสงผลใหกรณีที่
1 ราคาหุนสามัญมากกวา 5.55 บาทตอหุนมีความเปนไปไดสูง และราคาหุนสามัญในระดับที่มีมูลคาลดต่ำลงมีความเปนไปไดนอยลงตามลำดับ

ดังนั้น การเขาทำรายการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิและใชสิทธิซื้อหุนสามัญ รวมตนทุน 5.55 บาทตอหุน จึงเปนวิธีที่จะชวยลด
ความเสี่ยงจากการลดลงของมูลคาหุนสามัญของ AIT ทั้งนี้ จากการประมาณการการเติบโตของรายไดของ AIT จากการ
สัมภาษณผูบริหาร AIT พบวาภายในระยะเวลาการใชสิทธิ AIT-W2 นั้น AIT นาจะมีรายไดและกำไรสุทธิไมนอยกวาป 2564
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ซึ่งสะทอนพื้นฐานของราคาหุน AIT ที่เติบโตขึ้นอยางตอเนื่องเมื่อเทียบกับป 2563 ดังนั้น การที่ราคาหุนสามัญของ AIT มี
มูล คา ต่ำ กวา 2.00 บาทตอหุน จึง มีค วามเปน ไปไดต่ำ มาก อยา งไรก็ดี การเขา ซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุน สามัญนั้น
เปรียบเสมือนการปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุนของบริษัทฯ
ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา การเขาลงทุนซื้อหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของ AIT จาก
นายอานนทชัยมีความสมเหตุสมผล และเกิดประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ได
ขอดีของการเขาทำรายการ
1) การลงทุนใน AIT เปนการสนับสนุนระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุมบริษัทฯ และเปนการสนับสนุนระบบของ
โครงสรางพื้นฐานของบริษัทฯ (SABUY Infrastructure)
เนื่องดวย AIT ดำเนินธุรกิจใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมแบบวงจร หรือ System
Integrator (“SI”) และเปนธุรกิจหลักที่สรางรายไดในสัดสวนกวารอยละ 70.00 ของ AIT โดยการเปนผูออกแบบระบบ
คอมพิวเตอรและระบบสื่อสารคอมพิวเตอรใหสามารถทำงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและและมีประสิทธิผล ตรงตอ
ความตองการงานของลูกคา โดยมีระบบที่ใหบริการประกอบไปดวย คอมพิวเตอรฮารดแวรซิสเต็มสซอฟตแวรแอพพลิเคชั่น
ซอฟตแวรและอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอรโดย AIT มีลักษณะการขายแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิรนคีย (Turn Key)
ตั้งแตการทำความเขาใจถึงความตองการของลูกคา การใหคำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การ
ดำเนินการการติดตั้ง การซอมบำรุงรักษา ตลอดจนมีการฝกอบรมเพื่อสรางความเขาใจในการใชงาน นอกจากนี้ AIT ยังมี
กลุมธุรกิจใหมที่เนนไปทางดานวิศวกรรมพื้นฐานที่ตอยอดธุรกิจบนฐานลูกคาเดิม เชน การสรางสถานีไฟฟา (Substation)
เปนตน ดานวิศวกรรมพื้นฐานเกี่ยวกับสายงานไอซีที เชน การเดินสายสัญญาณรอยทอลงดิน เปนตน และดานวิศวกรรม
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) บิ้กดาตา (Big Data) และ Business Intelligence (BI) เชน ระบบ CCTV การ
จดจำใบหนา การพิสูจนตัวตน การรายงานในเชิงวิเคราะหขอมูลเชิงธุรกิจ เปนตน
AIT มีเทคโนโลยีเพื่อใหบริการแกลูกคา เชน (1) IT Infrastructure and business cloud (2) IT Innovation, AI and Big
Data (3) Infrastructure and Engineering โดยบริษัทฯ คาดวา เทคโนโลยีป ระเภท IT Infrastructure and business
cloud และ Infrastructure and Engineering ของ AIT จะเปนประโยชนตอกลุมบริษัทฯ เนื่องจากสำหรับเทคโนโลยี
คลาวดนั้น AIT ถือเปนผูเชี่ยวชาญอันดับตน ๆ ของประเทศในการออกแบบและติดตั้งระบบโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญ
ระดับประเทศ โดยเฉพาะโครงสรางพื้นฐานที่อยูบนสถาปตยกรรมที่ เรียกวา Software Defined AIT มี ผลงานที่สำเร็จ
และติดตั้งเปนที่เรียบรอยแลว โดยมีสวนแบงการตลาดเปนอันดับหนึ่ง ทั้งในสวน Software Defined Data Center,
Software Defined Infrastructure และ Software Defined WAN
สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) ซึ่งเปนโครงสราง
พื้นฐานสำคัญในการเชื่อมตอของอุปกรณตาง ๆ เชน คอมพิวเตอรเซิรฟเวอรเครือขายทั้งใชสาย/ไรสาย ดาตาเซ็นเตอร เปน
ตน และจากการที่ AIT เปนผูใหบริการมายาวนานทางดาน ICT และ System Integrator AIT ไดติดตั้ง Core ICT ไปแลว
ในหลายหนวยงาน เชน โครงสรางพื้นฐานของโครงการพัฒนาระบบคลาวดกลางภาครัฐ โครงสรางพื้นฐานดานไอทีของ
รัฐสภาแหงใหม เปนตน ตัวอยางของงานดานศูนยขอมูล/คลาวด (Data Centers/Cloud) เชน โครงสรางพื้นฐานของ
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งของหนวยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากจะมีการขยายตัวอยางมากแลว ยังมีความสลับซับซอน
ของเครือขายเปนอยางมาก ธุรกิจเอกชนขนาดใหญไดเพิ่มการลงทุนในเรืองศูนยขอมูล (Data Centers) มากขึ้น โดยการ
สนับสนุนจากโครงขายระดับนานาชาติและกลยุทธดานการจัดเก็บขอมูล (Storage) ในการดำเนินการจัดหาและตอบสนอง
ตอความตองการในการเติบโตอยางรวดเร็วของเครือขายดังกลาวที่ตองอาศัยการติดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ความ
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ชำนาญประสบการณและการเอาใจใสอยางมาก ในปจจุบันนี้การดำเนินธุรกิจตาง ๆ ไดใชเทคโนโลยีคลาวด (Cloud) กัน
เพิ่มมากขึ้น คลาวดไดทำใหธุรกิจเหลานั้นสามารถจัดการดานการใชทรัพยากรคอมพิวเตอรไดดีขึ้น เชน ดานเครือขาย ดาน
การจัดการที่เก็บขอมูล (Storage) เปนตน AIT ไดทำการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบศูนยขอมูล (Datacenters) ไป
หลายแหง และไดแนะนำลูกคาเกี่ยวกับกลยุทธตาง ๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยีคลาวดที่เกิดขึ้น
ดังนั้น การเขาลงทุนในธุรกิจของ AIT จะเปนการตอยอดในธุรกิจการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสหลากหลายรูปแบบผาน
ระบบนิเวศนทางการเงิน (Financial Ecosystem) ของบริษัทฯ ทั้ง 4 ประเภทธุรกิจหลัก ไดแก 1) ธุรกิจบริการระบบชำระ
เงิน (Payment) 2) ธุรกิจจัดจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ (Merchandising) 3) ธุรกิจระบบโซลูชั่นส (Solutions) และ 4)
ธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Service) และการใหใหบริการภายใต 7 สะดวก 7 SMART เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนิน
ธุรกิจตาง ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีคลาวด และขอมูลในการทำธุรกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศนของ SABUY นั้นจะถูก
เก็บในระบบคลาวด เชน ระบบการจายเงินสำหรับเครื่อง Kiosk ตาง ๆ เมื่อบริษัทฯ ไดเขาลงทุนในธุรกิจของ AIT จึง
เปรี ยบเสมื อนการสนับ สนุน ระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุมบริษัทฯ และเปน การสนับ สนุน ระบบของ
โครงสรางพื้นฐานของบริษัทฯ (SABUY Infrastructure) หากบริษัทฯ มีพันธมิตรเปนผูใหบริการระบบคลาวดที่นาเชื่อถือ
และมีศักยภาพ บริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพราะหากเกิดปญหาบนระบบคลาวด
การดำเนินการของกิจการก็อาจติดขัดได อีกทั้ง การเขาถือหุนใน AIT ทำใหบริษัทฯ สามารถติดตามการดำเนินงาน
ความกาวหนาของเทคโนโลยีและการใหบริการของ AIT ไดอยางใกลชิด
2) เปนการลงทุนในหุนกลุมเทคโนโลยีธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงมากในปจจุบัน โดยการระบาดของโรคโควิด-19 เปน
อีกหนึ่งปจจัยที่กระตุนใหการเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคดิจิตอลรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เมื่อทั้งภาคองคกรและภาคครัวเรือนมีการ
ปรับตัวเขาสูยุคดิจิตอล โดยการทำงานจากที่บาน หรือมีการฝากขอมูลบนแพล็ตฟอรมคลาวดมากขึ้น ผูประกอบธุรกิจใน
ดานเทคโนโลยีจึงไดรับอุปสงคบวกจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยหากดูจากการเติบโตของหุนของบริษัทในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีจะเห็นวา การเติบโตเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป เทากับรอยละ 60.57 และหุนในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมีการเติบโตเฉลี่ยยอนหลัง 3 ปเทากับรอยละ 35.31

ที่มา : SETSMART วันที่ 19 มีนาคม 2563 – 21 กุมภาพันธ 2565

3-6 | หนา

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ดังนั้น การลงทุนใน AIT ซึ่งอยูในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงเปนเสมือน
การลงทุนในหุนที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ จะไดประโยชนจากการเติบโตของมูลคาหุน หรืออาจมีกำไรจากการ
ขายหุนของ AIT ในอนาคต อยางไรก็ดี การลงทุนในหุนกลุมเทคโนโลยียังคงมีความเสี่ยงสูงมากจากการเปลี่ยนแปลง
อันรวดเร็วของเทคโนโลยี
3) เปนการสรางผลตอบแทนจากผลการดำเนินงาน และสรางกระแสเงินสดใหแกผูถือหุน
AIT มีอัตราสวนทางการเงินดานผลการดำเนิน สรุปไดดังนี้
อัตราสวนทางการเงิน (หนวย : รอยละ)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นตน
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
อัตราสวนเงินสดตอการทำกำไร
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราตอบแทนผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราตอบแทนจากการสินทรัพยถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย

2564

2563

18.25
8.46
320.47
7.49

17.35
6.96
87.61
5.86

17.61
8.65
267.93
1.16

13.57
6.49
244.10
1.11

ที่มา : รายงานประจำป 2564 ของ AIT

จากการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินดานผลการเนินงานของ AIT พบวา อัตรากำไรขั้นตนของ AIT เติบโตอยางตอเนื่อง
โดยในป 2563 เปนตนมา AIT ไดงานโครงการใหมซึ่งสวนใหญเปนงานจางเหมาซึ่งมีอัตรากำไรขั้นตนที่สูงกวาการขาย
อุปกรณ ฮารดแวรอยางเดียว ทั้งนี้ การที่ AIT มีอัตรากำไรขั้นตนที่สูงขึ้นสงผลใหอัตรากำไรจากการดำเนินงานสูงขึ้นตามไป
ดวย สำหรับอัตรากำไรสุทธิของป 2564 นั้นเติบโตจากป 2563 เนื่องจากในป 2563 AIT มีีคาใชจายในการขายและการ
บริหารเพิ่มขึ้น โดยสวนใหญเปนคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นจำนวน 107.84 ลานบาท ซึ่งเปนคาใชจายที่
ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการเพิ่มขึ้นของรายได สวนในป 2564 นั้น เนื่องจาก AIT มีอัตรากำไรขั้นตนที่สูงกวาและคาเผื่อผล
ขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นนอยกวาป 2563
สำหรับอัตราผลตอบแทนผูถือหุนมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงตามผลกำไรสุทธิของ AIT ซึ่งในป 2564 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ
17.61 ในขณะที่ป 2563 อยูที่รอยละ 13.57 เชนเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและสินทรัพยถาวร กลาวคือ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนของป 2564 เพิ่มขึ้นจากป 2563 ตามกำไรสุทธิที่สูงขึ้น ซึ่งมาจากการเติบโตของรายไดและ
โครงการที่รับรูรายไดมีอัตรากำไรที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ สำหรับอัตราสวนการจายเงินปนผลของ AIT ซึ่งคำนวณจากงบเฉพาะกิจการของ AIT เนื่องจากพิจารณาจากผล
การดำเนินงานของบริษัทซึ่งเปนสวนที่มีผลการดำเนินงานที่เปนกำไรสุทธิ จะเห็นวาในอดีตที่ผานมา AIT มีผลกำไรมาตลอด
และในขณะเดียวกันก็ไดจายเงินปนผลอยางตอเนื่องซึ่งอัตราการจายเงินปนผลที่จายจริงนั้นสูงกวานโยบายการจายเงินปน
ผลของ AIT ซึ่งกำหนดไวที่ไมต่ำกวารอยละ 40.00 โดยในป 2563 และ 2564 นั้น AIT มีอัตราสวนการจายเงินปนผลรอย
ละ 89.80 และรอยละ 77.06
ดังนั้น การเขาลงทุนใน AIT จึงเปนการสรางผลตอบแทนจากผลการดำเนินงาน และสรางกระแสเงินสดใหแกผูถือหุนของ
บริษัทฯ
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ขอเสียของการเขาทำรายการ
1) ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม (Dilution Effect) เนื่องจากการเขาทำรายการเปนสวนหนึ่งของการเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ตามทีท่ ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 จัดขึ้น ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 มีมติใหความเห็นชอบการเพิ่มทุน
จดทะเบียนอีกจำนวน 712.65 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,365.41 ลานบาทหรือเทากับ 1,365,411,624 หุน โดย
การออกหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 712,647,401 หุน ในราคาหุนละ 28.25 บาท (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) และ
ใหความเห็นชอบจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
(1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,111,504 หุน ในราคาหุนละ 28.25 บาท (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท)
คิดเปนมูลคารวม 709.40 ลานบาท ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ ไดแก นายอานนทชัย เพื่อเปนคาตอบแทนในการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอร
เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ AIT ครั้งที่ 2 (“AITW2”)
(2) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,896,005 หุน ในราคาหุนละ 28.25 บาท (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท)
คิดเปนมูลคารวม 194.81 ลานบาท ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ ไดแก NKON เพื่อเปนคาตอบแทนในการเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนออกใหมของบริษัท นครหลวง
แคปปตอล จำกัด (มหาชน) (“NKON”)
(3) จั ด สรรหุ  น สามั ญ เพิ ่ ม ทุ น เพื ่ อ รองรั บ การเพิ ่ ม ทุ น แบบมอบอำนาจทั ่ ว ไป (General Mandate) จำนวน
100,000,000 หุน (คิดเปนรอยละ 8.32 ของจำนวนหุนที่ชำระแลวของบริษัทฯ) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท
ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่จะไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบ
มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด
(4) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 508,551,983 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอ
ขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering)
ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) โดยไมคิดมูลคา (ศูนยบาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเทากับ 2 หุนเดิมตอ 1 หนวยใบสำคัญ
แสดงสิทธิ
(5) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอ
ขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท
ยอย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) โดยไมคิดมูลคา (ศูนยบาท) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 3 ปนับแตวันที่
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญเพิ่มทุน 1 หุน ใน
ราคาใชสิทธิ 38.00 บาทตอหุน
(6) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 32,087,909 หุน มูลคาที่ตราวไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA) และ ครั้งที่ 2 (SABUY-WB) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ (SABUY-W1)
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ดังนั้น หากบริษัทฯ เขาทำรายการการลงทุนใน AIT บริษัทฯ จะตองจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,111,504 หุน ใน
ราคาหุนละ 28.25 บาท (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) คิดเปนมูลคารวม 709.40 ลานบาท ใหแกบุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ไดแกกลุมนายอานนทชัย เพื่อเปนคาตอบแทนในการเขาซื้อ
หุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนของ AIT ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณผลกระทบจากการออกหุนเพิ่มทุน
จำนวน 25,111,504 หุน ตอผูถือหุนของบริษัทฯ โดยคำนวณผลกระทบดา นการลดลงของสัดสวนของผูถือหุน เดิม
(Control Dilution) ผลกระทบตอราคาตลาดหุน (Price Dilution) และผลกระทบตอกำไรตอผูถือหุน (Earnings per
share Dilution: EPS Dilution)
Control Dilution

= จำนวนหุนเพิ่มทุนแกนายอานนทชัย / ( จำนวนหุนที่ออกและชำระแลว + จำนวนหุนเพิ่มทุนแกนายอานนท
ชัย )
= 25,111,504 / ( 1,201,379,956 + 25,111,504 )
= 2.05%

ราคาตลาดกอนออก
หุนเพิ่มทุนแก AIT

ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักยอนหลัง 7 วันทำการติดตอกันกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2563
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 ระหวางวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565 – 18 กุมภาพันธ 2565 ซึ่งเทากับ 30.64 บาท
ตอหุน ตามขอมูลการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพยฯ
ราคาตลาดหลังเพิ่มทุน = (ราคาตลาด x จำนวนหุนที่ชำระแลว) + (ราคาเขาทำรายการ x จำนวนหุนเพิ่มทุนแกนายอานนทชัย )
ให AIT
/ ( จำนวนหุนที่ชำระแลว + จำนวนหุนเพิ่มทุนแกนายอานนทชัย )
= ( 30.64 x 1,201,379,956 ) + ( 28.25 x 25,111,504 ) / (1,201,379,956 + 25,111,504 )
= 30.59 บาทตอหุน
Price Dilution
= ( 30.64 – 30.59 ) / 30.64
= 0.16%
EPS กอนเสนอขาย

EPS หลังเสนอขาย

EPS Dilution

= กำไรสุทธิ1/ / จำนวนหุนที่ชำระแลว
= 213,604,884 / ( 1,201,379,956 )
= 0.1778 บาทตอหุน
= กำไรสุทธิ1/ / ( จำนวนหุนที่ชำระแลว + จำนวนหุนเพิ่มทุนแกนายอานนทชัย )
= 213,604,884 / (1,201,379,956 + 25,111,504 )
= 0.1742 บาทตอหุน
= (0.1778 - 0.1742 ) / 0.1778
= 2.05%

หมายเหตุ : 1/ กำไรที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ (หนวย: บาท) อางอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผานการตรวจสอบและสอบทานของผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต สำหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

เมื่อพิจารณารวมกับรายการเขาลงทุนในหุนสามัญของ NAKON ซึ่งบริษัทฯ จะตองจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,896,005
หุน ในราคาหุนละ 28.25 บาท (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) คิดเปนมูลคารวม 194.81 ลานบาท ใหแกบุคคลใน
วงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ไดแก NAKON เพื่อเปนคาตอบแทนในการเขาทำ
รายการ ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม (Dilution Effect) ในภาพรวมของการทำรายการจะเปลี่ยนไปดังนี้
กลาวคือ ผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) จะเทากับ 2.60 เทา ผลกระทบตอราคา
ตลาดหุน (Price Dilution) จะเทากับรอยละ 0.20 และผลกระทบตอกำไรตอผูถือหุน) (Earnings per share Dilution: EPS
Dilution) จะเทากับรอยละ 2.60 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไดเขาซื้อหุนสามัญของ บริษัท บัซซี่บีส จำกัด หากแตสิ่งตอบแทนในการ
ไดมาซึ่งสินทรัพยดังกลาวมิไดเปนการออกหุนเพิ่มทุน รายการดังกลาวจึงมิไดสงผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม
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2) ภาระทางการเงินจากการเขาทำรายการ
การดำเนินการเขาลงทุนใน AIT โดยการซื้อหุนสามัญและ AIT-W2 ของ AIT รวมมูลคา 989.40 ลานบาท นั้น บริษัทฯ จะ
จายชำระเปนเงินสดจำนวน 280.00 ลานบาท เพื่อใชสิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 โดยแหลงเงินทุนที่ใชในการจายชำระการใช
สิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จะมาจากการออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินไมเกิน 3,000.00 ลานบาท ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนประจำป 2565 ของบริษัทฯ จะไดอนุมัติตอไป และ/หรือเงินสดรับจากการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ของบริษัทฯ รุนตาง ๆ
โดยสำหรับหุนกูนั้นจะมีภาระดอกเบี้ยขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกู หรือตามขอตกลงและเงื่อนไข
ของหุนกูที่ไดออกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยใหอยูภายใตบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่มีผลบังคับใชในขณะที่
ออกและเสนอขายหุนกูในแตละคราว
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีอัตราสวนเพื่อวิเคราะหความสามารถในการชำระหนี้
รายการ
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (interest
coverage ratio : ICR) (เทา)
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษี
เงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย (interest
bearing debt to EBITDA ratio) (เทา)
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (debt service
coverage ratio :DSCR) (เทา)

ป 2564

ภายหลังการเขาทำรายการการ
ลงทุนซื้อหุนสามัญของ AIT

ภายหลังการเขาทำรายการ
ทั้งหมด 3 รายการ

14.91

12.78

4.60

2.06

2.04

4.27

1.03

0.80

0.28

ที่มา : อัตราสวนทางการเงินของบริษัทฯ
หมายเหตุ: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราดอกเบีย้ เทากับรอยละ 6.25 ตอป อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยหุนกูในอดีตของบริษัทฯ และระยะเวลา
ในการคำนวณเทากับ 1 ป ทั้งนี้ นอกจากการลงทุนซื้อหุนสามัญใน AIT ซึ่งจะจายเปนเงินสดจำนวน 280.00 ลานบาท บริษัทฯ ยังไดเขาทำรายการลงทุนซื้อ
หุนสามัญของ NAKON ใชเงินสดในการเขาทำรายการเทากับ 584.44 ลานบาท และรายการเขาซื้อหุนสามัญของ บริษัท บัซซี่บีส จำกัด จำนวน 970.80 ลาน
บาท ซึ่งอาจมีแหลงเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุนกู ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดแสดงอัตราสวนทางการเงินกรณีภายหลังการเขาทำรายการ
ลงทุนซื้อหุนสามัญของ AIT และกรณีภายหลังการเขาทำรายการทั้งหมด 3 รายการดังกลาว

จากอัตราสวนขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการชำระหนี้ เนื่องจากอัตราสวน
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย ความสามารถในการชำระผูกพัน มีคามากกวาศูนย และบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินรวม
ตอสวนของผูถือหุนเทากับรอยละ 0.81 ซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทฯ มีภาระหนี้สินในระดับที่ไมสูง เมื่อเปรียบเทียบกับสวน
ของผูถือหุน
อยางไรก็ดี ภายหลังการเขาทำรายการลงทุนซื้อหุนสามัญใน AIT และภายหลังการเขาทำรายการทั้งหมด 3 รายการดังกลาว
นั้น ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย และความสามารถในการชำระภาระผูกพันของบริษัทฯ มีอัตราสวนที่ลดลง ใน
ขณะเดียวกัน อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย มี
อัตราสวนที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี บริษัทฯ อาจพิจารณาตออายุหุนกู (Roll-over) เพื่อขยายการครบกำหนดของหุนกูและเพื่อ
รักษาความสามารถในการชำระภาระผูกพันของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา หากบริษัทฯ ไม
สามารถรักษาอัตราสวนความสามารถในการชำระภาระผูกพันได บริษัทฯ อาจผิดเงื่อนไขการขอสินเชื่อกับเจาหนี้ ซึ่งอาจ
สงผลใหบริษัทฯ ตองจายคืนหนี้ทั้งหมดกอนกำหนด
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีอัตราดอกเบี้ยจำแนกตามประเภทหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ย สรุปได
ดังตอไปนี้
ประเภทหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย (รอยละ)
5.82 - 5.84
2.00 - 4.53
2.00 - 5.25
1.89 - 18.36

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชา
ที่มา : งบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ดังนั้น หากบริษัทฯ ออกหุนกูเพื่อจายชำระมูลคาสิ่งตอบแทนจำนวน 280.00 ลานบาท บริษัทฯ จะมีตนทุนทางการเงิน
เพิ่มขึ้นจากการเขาทำรายการการลงทุนใน AIT และเมื่อคำนึงถึงการออกหุนเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจำกัดใหนายอานนทชัย
จำนวน 25,111,504 หุน ในราคาหุนละ 28.25 บาท (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) คิดเปนมูลคารวม 709.40 ลาน
บาท อัตราสวนหนี้สินตอทุนของบริษัทฯ จะเปลี่ยนไปจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเทากับ 0.81 เทา เปน 0.74 เทา
และเมื่อพิจารณาการเขาทำรายการทั้งหมด 3 รายการในครั้งนี้ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนจะเปลี่ยนแปลงไป
เทากับ 1.07 เทา ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
หนวย: ลานบาท
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนรวม
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของ
ผูถือหุน (เทา)
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวน
ของผูถือหุน (เทา)

กรณีออกหุนกูจำนวน 280.00 ลานบาท
และเพิ่มทุน 709.40 ลานบาท เพื่อเขาทำ
รายการลงทุนในหุน สามัญของ AIT
2,748.62
3,028.62
3,387.91
4,097.31

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

กรณีภายหลังการเขาทำ
รายการทั้งหมด 3 รายการ1/
4,583.86
4,292.12

0.81

0.74

1.07

0.34

0.48

0.69

หมายเหตุ: 1/ กรณีภายหลังการเขาทำรายการทัง้ หมด 3 รายการ กลาวคือ การลงทุนซื้อหุนสามัญใน AIT ซึ่งจะจายเปนเงินสดจำนวน 280.00 ลานบาท และออกหุนสามัญ
เพิ่มทุนจำนวน 709.40 ลานบาท รวมถึงกรณีท่ีบริษัทฯ ไดเขาทำรายการลงทุนซื้อหุนสามัญของ NAKON ใชเงินสดในการเขาทำรายการเทากับ 584.44 ลานบาท และออก
หุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 194.81 ลานบาท และรายการเขาซื้อหุนสามัญของ บริษัท บัซซี่บีส จำกัด จำนวน 970.80 ลานบาท (ไมมีการออกหุนสามัญเพิ่มทุน)

ทั้งนี้ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนหลังเขาทำรายการดังกลาวเปนอัตราสวนที่ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนเพื่อเปนสิ่งตอบแทนใหกับนายอานนทชัยในสัดสวนที่สูงกวามูลคาสิ่งตอบแทนที่จายเปนเงินสด ซึ่งอาจตองใช
เงินจากการออกและเสนอขายหุนกู นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุนกู บริษัทฯ จะมีตนทุนทางการเงินที่
เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดและขอกำหนดของหุนกู ซึ่งจะสงผลใหความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
ของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไปจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

3-11 | หนา

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ขอดีของการทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
1) ราคาเขาทำธุรกรรมการเขาเขาลงทุนใน AIT โดยการซื้อหุนสามัญและ AIT-W2 ของ AIT จากนายอานนทชัย เปนราคาที่
เหมาะสม
จากการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AIT พบวามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิอยูระหวาง 6.73 – 7.38
บาทตอหุน โดยบริษัทฯ จะเขาทำรายการซื้อหุนสามัญของ AIT ในราคา 7.08 บาทตอหุน และราคาซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ
AIT-W2 เทากับ 3.55 บาทตอหุน เมื่อรวมราคาใชสิทธิ 2.00 บาทตอหุน จะเทากับ 5.55 บาทตอหุน เมื่อเทียบราคาทำ
รายการซื้อหุนสามัญของ AIT ในราคา 7.08 บาทตอหุนกับมูลคายุติธรรมของหุนสามัญ AIT ราคาเขาซื้อหุนสามัญจึงเปน
ราคาที่เหมาะสม และเมื่อเปรียบเทียบราคาซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ที่ 3.55 บาทตอหุน กับมูลคาใบสำคัญแสดง
สิทธิ AIT-W2 โดยประเมินมูลคายุติธรรมตามวิธีตามทฤษฎี Black-Scholes พบวามูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิ
เทากับ 4.40 – 4.40 บาทตอหนวย ซึ่งราคาเขาทำรายการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่ำกวามูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดง
สิทธิ ดังนั้น ราคาเขาทำธุรกรรมการเขาเขาลงทุนใน AIT โดยการซื้อหุนสามัญและ AIT-W2 ของ AIT จากนายอานนทชัย
เปนราคาที่เหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดหุนสามัญของ AIT ตามสัดสวนที่คาดหวัง โดยมิตองไลซื้อจากรายยอยในตลาดหลักทรัพยฯ อีกทั้ง
นายอานนทชัยยอมรับการชำระคาตอบแทนเปนหุนสามัญของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน หากบริษัทฯ ซื้อหุนสามัญจาก
บุคคลภายนอก บริษัทฯ อาจจะตองใชเงินสดเพื่อจายคาซื้อหุนสามัญจากรายยอยในตลาดหลักทรัพยฯ
2) เปนการเจรจาฉันมิตรเพื่อใหเกิดประโยชนแกกลุมบริษัทฯ โดยไมกอใหเกิดการเอื้อประโยชนตอบุคคลเกี่ยวโยง
การเขาทำรายการเปนการเจรจากันฉันมิตรบนพื้นฐานการเจรจาตอรองไดอยางเปนธรรมในราคายุติธรรมและเปนที่พึง
พอใจและสรางประโยชนสูงสุดกับทุกฝาย เกิดประสิทธิผลและเกิดความคลองตัวในการสนับสนุนการดำเนินการของกลุม
ธุรกิจ ซึ่งนายอานนทชัยเดิมเปนผูถือหุนของบริษัทฯ และ AIT เมื่อเห็นวาการประกอบธุรกิจของ AIT นั้นเปนการตอยอด
และสนับสนุนธุรกิจของ SABUY ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดเขาเจรจากับ AIT เพื่อแจงความประสงคที่จะลงในธุรกิจของ AIT โดย
การออกหุนสามัญใหมในสัดสวนที่บริษัทฯ ตองการ คือไมต่ำกวารอยละ 10.00 และการรับชำระเปนหุนของบริษัทฯ ทั้งนี้
AIT ยั ง ไม ม ี แ ผนในการออกหุ  น เพิ ่ ม ทุ น เพิ ่ ม เติ ม หลั ง จากการออกและเสนอขายใบสำคั ญ แสดงสิ ท ธิ จำนวนไม เ กิน
515,802,242 หนวย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 แตอยางใด ดังนั้น บริษัทฯ จึงหารือกับนายอานนทชัย ซึ่งเปนผูถือหุน
รายใหญอันดับ 2 ของบริษัทฯ ที่มีศักยภาพ และลงทุนในบริษัทฯ ในระยะยาว โดยบริษัทฯ เสนอแนวทางการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แกนายอานนทชัย หากสามารถไดมาซึ่งหุนของ AIT ในจำนวนที่
มีนัยสำคัญ ดังนั้น นายอานนทชัย จึงไดเขาซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หนวยใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ระหวางวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ 2565 ในราคาทุนเฉลี่ยหนวยละ 3.55 บาท และเขาซื้อหุนสามัญของ
AIT จำนวน 30,000,000 หุน ในตลาดหลักทรัพยฯ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 ในราคาทุนเฉลี่ยหุนละ 7.08 บาท บริษัท
ฯ จึงไดเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนสามัญของ AIT
จำนวน 30,000,000 หุน และ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หนวย จากนายอานนทชัย ในราคาดังกลาว
ทั้งนี้ นายอานนทชัยมิไดกำไรจากสวนตางการขายหุนดังกลาวและราคาดังกลาวเปนชวงราคาที่บริษัทฯ ประเมินได และมี
ความใกลเคียงกับราคาตลาดที่ซื้อขายกันอยูในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ จึงตัดสินใจเขาซื้อหุนสามัญจากนายอานนทชัย
ประกอบกับนายอานนทชัยยอมรับในเงื่อนไขการจายเปนคาตอบแทนดวยหุนสามัญของบริษัทฯ ในราคาไมต่ำกวาราคา
ตลาดได จึงทำใหบรรลุขอตกลงกันทั้งสองฝาย ซึ่งชวยใหประหยัดเวลาและไมเปนการชี้นำตลาดในกรณีที่บริษัทฯ เปนผูเขา
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ดำเนินการรายการเอง อีกทั้งการเขาทำรายการดังกลาวไมกระทบกับกระแสเงินสดของบริษัทฯ จากการที่ไมตองชำระเปน
เงินสดโดยชำระเปนหุนสามัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเขาทำรายการมิไดกอใหเกิดประโยชนใด ๆ ตอบุคคลเกี่ยวโยง
ขอเสียของการทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
1) บุคคลภายนอกอาจเสนอเงื่อนไขที่ดีกวา
เนื่องจากการเขาทำรายการดังกลาวเปนการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จึงอาจสงผลใหการเจรจาตอรองเงื่อนไข
ตาง ๆ เปนการเจรจาฉันมิตร การเจรจาจึงไมสามารถกระทำไดเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ อาจ
สามารถเจรจาตอรองดานราคาเขาทำธุรกรรมที่สูงกวาได ซึ่งจะสงผลใหบริษัทฯ ไดรับเงินจากการเขาทำธุรกรรมสูงขึ้น
อยางไรก็ตาม ราคาเขาทำธุรกรรมอยูในชวงราคายุติธรรมซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาเปนราคาที่มีความเหมาะสม
ความเสี่ยงของการเขาทำรายการ
3.6.1 ความเสี่ยงกอนการเขาทำรายการ
1) ความเสี่ยงที่เงื่อนไขบังคับกอนเขาทำรายการจะไมประสบความสำเร็จ หรืออาจเกิดความลาชา
การเขาทำรายการมีเงื่อนไขบังคับสำคัญกอนเขาทำรายการ ไดแก
1) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคล
เฉพาะเจาะจง ใหแกนายอานนทชัย
2) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาลงทุนโดยการเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ AIT และ AITW2 ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระคาตอบแทนเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
และใชสิทธิในการแปลงสภาพ AIT-W2 ในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตองไดรับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ใหเสนอขายหุนแกบุคคลในวงจำกัด โดยคาดวาจะแลว
เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565
ดังนั้น หากบริษัทฯ ไมสามารถทำใหเงื่อนไขบังคับกอนเขาทำรายการสำเร็จลุลวงได การทำรายการก็จะไมประสบ
ความสำเร็จ หรือเกิดความลาชา
2) ความเสี่ยงจากการที่นายอานนทชัยไมขายหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิใหกับบริษัทฯ ตามที่ไดตกลงกันเนื่องจาก
บริษัทฯ และนายอานนทชัยมิไดทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือขอตกลงใด ๆ ระหวางกัน
การจะเขาลงทุนในหุนสามัญของ AIT โดยรับซื้อหุนสามัญของ AIT และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AIT-W2 จาก
นายอานนทชัยนั้น บริษัทฯ ไมไดทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือขอตกลงใด ๆ กับนายอานนทชัย ซึ่งเปนผูถือหุนของ
บริษัทฯ ดังนั้น หากเกิดกรณีใด ๆ ที่สงผลใหนายอานนทชัยตัดสินใจไมขายหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิใหกับ
บริษัทฯ เชน มูลคาหุนของ AIT เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกอใหเกิดแรงจูงใจใหนายอานนทชัยนำหุนสามัญไปแลกเปลี่ยนกับผูซื้อ
รายอื่น หรือนำไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ แทนการขายใหบริษัทฯ รายการเขาลงทุนซื้อหุนสามัญใน AIT จะมี
ความเสี่ยงที่จะไมประสบความสำเร็จตามประสงคของบริษัทฯ
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3.6.2 ความเสี่ยงภายหลังเขาทำรายการ
1) ความเสี่ยงของการสูญเสียโอกาสในอนาคตหากมูลคาหุนของบริษัทฯ สูงกวามูลคาซื้อขาย
กรณีที่ผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ สูงกวาประมาณการมูลคายุติธรรมที่ใชในการเขาทำรายการ ซึ่งเทากับ
หุนละ 28.25 บาทตอหุน ซึ่งผลตางดังกลาวเกิดจากผลประกอบการที่นอกเหนือจากแผนการลงทุนและการขยาย
กิจการที่นำมาใชเปนสมมติฐานในการประเมินมูลคา ซึ่งทำใหบริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสจากผลตางตอบแทนดังกลาว
เนื่องจากบริษัทฯ อาจไดสินทรัพยหรือผลตอบแทนจากการลงทุนอื่นที่สูงกวาการลงทุนในหุนสามัญของ AIT ทั้งนี้
ราคามูลคายุติธรรมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดถูกประเมินดวยสมมติฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปจจุบัน
ประกอบกับแผนการลงทุนและการขยายกิจการที่มีแผนการลงทุนชัดเจน ณ ปจจุบัน อยางไรก็ตาม มูลคาของบริษัทฯ
ที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินไดสะทอนการเติบโตของธุรกิจตามแผนและนโยบายการลงทุนและการ
ดำเนินงานแลว ราคาการเขาทำรายการอยูในชวงมูลคายุติธรรม ณ ชวงเวลาการประเมิน
2) ความเสี่ยงผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนในอนาคตไมเปนไปตามคาดหวัง เนื่องจากความเสี่ยงทางธุรกิจของ AIT
การเขาลงทุนใน AIT อาจมีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนในอนาคตไมเปนไปตามคาดหวัง เนื่องจาก
การดำเนินธุรกิจของ AIT ยังคงมีปจจัยที่มีผลกระทบตอการดำเนินงานในอนาคต และความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ
ภายใตการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เชน ความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลสำคัญตอการวางแผนการ
ดำเนินงาน ความเสี่ยงดานบุคลากร ซึ่งเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจสูความสำเร็จและมีการแขงกันดึงดูด
บุคลากรที่มีความสามารถกันระหวางบริษัทดานเทคโนโลยี และความเสี่ยงจากการที่การดำเนินงานโครงการของ AIT
ไมเปนไปตามที่ประมาณไว เชน การที่โครงการที่ AIT ประมูลมาไดไมแลวเสร็จตามแผนงานที่ไดกำหนดไว โดยเฉพาะ
โครงการที่มีขอจำกัดดานงบประมาณและบุคลากร ตลอดจนมีความซับซอนดานเทคโนโลยี
อยางไรก็ดี AIT ไดมีการติดตามแนวโนมของเทคโนโลยีใหม ๆ และพัฒนาความรูของบุคลากรในองคกรอยางตอเนื่อง
เพื่อรองรับและสามารถปรับตัวไปพรอมกับนวัตกรรมใหม ๆ ได ในดานการดูแลบุคลากร AIT มีนโยบายการดูแล
พนักงานโดยมีการฝกอบรมและพัฒนาความรูใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะตาง ๆ รวมถึง
การสรางขวัญและกำลังใจ การจายคาตอบแทนและสวัสดิการตาง ๆ ที่เหมาะสมและเปนธรรม ในดานการดำเนินงาน
โครงการ AIT มีขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติจากผูบริหาร โดยมีหนวยงานตรวจสอบและพิจารณาความเปนไปไดของ
โครงการ ความถูกตองของการจัดทำตนทุนงานโครงการ ตลอดจนการวางแผนงานและดำเนินงานโครงการจนแลว
เสร็จซึ่งควบคุมดูแลโดยฝายบริหารจัดการงานโครงการเพื่อใหงานโครงการแลวเสร็จตามกำหนดเวลาดวยงานที่มีประ
สิทธิิภาพและประสิทธิิผลภายใตงบประมาณที่ไดวางแผนไว
ทั้งนี้ หากบริษัทฯ นำหุนสามัญของบริษัทฯ หรือเงินทุนดังกลาวไปลงทุนในสินทรัพยอื่นที่อาจใหผลตอบแทนสูงกวา
การลงทุนในหุนสามัญของ AIT บริษัทฯ อาจไดผลตอบแทนที่สูงกวาการเขาทำรายการดังกลาว
3) ความเสี่ยงจากการที่ทิศทางการดำเนินธุรกิจของ AIT ไมเปนไปตามคาดหวัง เนื่องจากบริษัทฯ มิไดมีอำนาจควบคุม
เนื่องจากการเขาลงทุนในหุนสามัญของ AIT จำนวน 30,000,000 หุนนั้นทำใหบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนเทากับรอย
ละ 2.91 ของทุนจดทะเบียนและชำระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือเทากับรอยละ 1.94 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัทเพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ และการเขาลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2
จำนวน 140,000,000 หนวย หรือเทากับการแลกเปลี่ยนเปนหุนสามัญจำนวน 140,000,000 ลานหุน ซึ่งคิดเปน
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สัดสวนการถือหุนใน AIT รอยละ 9.05 ของทุนของทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญจาก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อรวมการถือหุนสามัญทั้งหมดภายหลังการใชสิทธิซื้อหุน บริษัทฯ จะถือครองหุนสามัญของ AIT
เทากับรอยละ 10.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้
การถือครองหุนสามัญใน AIT ในสัดสวนดังกลาวมิไดทำใหบริษัทฯ ไดมาซึ่งอำนาจควบคุม ดังนั้น บริษัทฯ จะไมได
ครอบครองเสียงสวนใหญในการประชุมผูถือหุน และมิอาจเปนผูกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของ AIT ใหเปนไป
ตามที่หวังทั้งหมดได
ทั้งนี้ ภายหลังการเขาลงทุนซื้อหุนสามัญของ AIT บริษัทฯ จะบันทึกเงินลงทุนใน AIT เปนเงินลงทุนอื่น ซึ่งตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เงินลงทุนดังกลาวจะถูกวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมเขางบกำไรขาดทุนหรือ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดังนั้น บริษัทฯ จะมีผลกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหุน
สามัญของ AIT
4) ความเสี่ยงจากการไมมีแหลงเงินทุนเพียงพอเพื่อใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญของ AIT เนื่องจาก
ไมไดรับอนุมัติการออกหุนกู และ/หรือ จากการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ รุนตาง ๆ
เนื่องจากการเขาทำรายการในครั้งนี้บริษัทฯ ตองใชเงินสดในการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 เพื่อซื้อหุน
สามัญของ AIT จำนวน 140,000,000 หนวย ราคาใชสิทธิเทากับ หนวยละ 2.00 บาท รวมจำนวนเงินสดเทา กั บ
280.00 ลานบาท โดยแหลงเงินทุนในครั้งนี้มาจากการออกหุนกูของบริษัทฯ และ/หรือ จากการใชสิทธิแปลงสภาพ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ รุนตาง ๆ ซึ่งสำหรับหุนกูของบริษัทฯ นั้นอยูในขั้นตอนการขออนุมัติการออกหุนกู
และเสนอขายหุนกูของบริษัทฯ ในวงเงินไมเกินจำนวน 3,000.00 ลานบาท จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565
หากผูถือหุนมีมติไมอนุมัติการออกและเสนอขายดังกลาว บริษัทฯ จะมีขอจำกัดในการใชแหลงเงินทุนดังกลาว สำหรับ
แหลงเงินทุนจากจากการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ รุนตาง ๆ นั้น หากราคาใชสิทธิแปลง
สภาพไมมีมูลคา (Out-of-the-money) ในชวงเวลาที่บริษัทฯ ตองการใชเงินสดแปลงสภาพ ซึ่งทำใหผูถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิซื้อหุนสามัญไมมาใชสิทธิ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการไมมีแหลงเงินทุนเพียงพอเพื่อใชสิทธิแปลงสภาพ
ในสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ของ AIT ตามกำหนด (ซึ่งกำหนดการแปลงสภาพครั้งแรกในวันที่ 30 กันยายน 2565) (ผู
ถือหุนสามารศึกษารายละเอียดการมีมูลคาของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ในหัวขอ 2.7 แหลงเงินทุน
ที่ใชในการซื้อสินทรัพย)
อยางไรก็ดี หากบริษัทฯ ไมสามารถออกและเสนอขายหุนกู และไมมีเงินทุนเพียงพอจากการมาใชสิทธิแปลงสภาพของ
ผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จะใชแหลงเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ ใน
การแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของ AIT
5) ความเสี่ยงจากการลดลงของมูลคาหุนสามัญ AIT และ AIT-W2
หากการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของ AIT ไมเปนไปตามคาดหวัง มูลคาของหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ
ซื้อหุนสามัญของ AIT อาจไดรับผลกระทบ เชน การลงทุนใน AIT อาจเกิดการดอยคาหรือเกิดขาดทุนจากการจำหนาย
หุนของ AIT ในอนาคต และใบสำคัญแสดงสิทธิอาจไมมีมูลคา (Out-of-the-money) ซึ่งจะทำใหบริษัทฯ พิจารณาไม
แสดงความจำนงในการเขาซื้อหุนสามัญตลอดจนใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนหมดอายุ เปนตน ผลขาดทุนและกำไรจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาหุนสามัญของ AIT จะมีผลกระทบจากการเขาทำรายการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ AIT ตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพบวา หากราคาหุนสามัญต่ำกวา 5.55 บาท แตไมต่ำกวา 2.00 บาท
บริษัทฯ อาจพิจารณาเขาทำรายการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ AIT อยางไรก็ดี บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนจากการเขาทำ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

รายการสูงสุดไมเกิน 497.00 ลานบาท (กลาวคือเมื่อหุนสามัญของ AIT เทากับ 2.00 บาทตอหุน) ในกรณีที่หุนสามัญ
ของ AIT มีมูลคาต่ำกวา 2.00 บาทตอหุน บริษัทฯ จะไมเขาทำรายการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ AIT เนื่องจากการใช
สิทธิซื้อหุนสามัญจะทำใหบริษัทฯ ขาดทุนมากกวาการไมใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ AIT (ผูถือหุนสามารถศึกษา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหุนสามัญของ AIT ไดในหัวขอ 3.1 ความสมเหตุสมผลของการเขาทำ
รายการ)
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

4. ความเหมาะสมดานราคา
ความเหมาะสมดานราคาของมูลคาสินทรัพยที่ไดมา – หุนสามัญของ AIT
ในการประเมินมูลคายุติธรรมของสวนของผูถือหุนของ AIT ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาโดยใชขอมูลจากงบการเงินของ
AIT ยอนหลัง 3 ปจากงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2564 ตลอดจนขอมูลที่เผยแพรตอสาธารณะ
ทั่วไป อยางไรก็ตาม ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยูบนสมมติฐานวา ขอมูลและเอกสารสำคัญดังกลาวเปน
ขอมูลที่สมบูรณ ครบถวนและถูกตอง รวมทั้ง พิจารณาจากสถานการณ และขอมูลที่สามารถรับรูไดในปจจุบัน ซึ่งหากมีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่สงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจ การประเมินมูลคาหุนรวมถึงการตัดสินใจของผูถือหุนใน
การพิจารณาราคายุติธรรมของมูลคาหุน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินมูลคาหุน
ของ AIT ดวยวิธีตาง ๆ จำนวน 6 วิธี ไดแก
1) วิธีประเมินมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach)
2) วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
3) วิธีราคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach)
4) วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach) ซึ่งแบงออกเปน 3 วิธีคือ
1. วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach: “P/BV”)
2. วิธีอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิ (Price to Earning Approach: “P/E”)
3. วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย (Enterprise
Value to Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization: “EV/EBITDA”)
5) วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน (Transaction Comparable Approach)
6) วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

4.1.1 วิธีประเมินมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach)
วิธีมูลคาหุนตามบัญชี (Book Value Approach) เปนการประเมินมูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิ หรือมูลคาสวน
ของผูถือหุนตามงบการเงินของ AIT ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชมูลคาทางบัญชีตามงบ
การเงินรวมของ AIT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางมูลคาสวนของผูถือหุนตามบัญชีของ AIT
สวนของผูถือหุน (งบการเงิน)
(หนวย: ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทุนจดทะเบียนชำระแลว

1,031.60

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

303.44

กำไรสะสม – จัดสรรแลว

128.78

กำไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร

1,594.85

สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

2.57

รวมสวนของผูถือหุนของ AIT

3,061.24

จำนวนหุน (ลานหุน)

1,031.60

ราคาตอหุน (บาทตอหุน)

2.97

ที่มา: งบการเงินรวมของ AIT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จากการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AIT ดวยวิธีมูลคาทางบัญชีจะไดมูลคายุติธรรมของสวนของผูถือหุน
ตามบัญชีของ AIT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทากับ 3,061.24 ลานบาท คิดเปนมูลคาตามบัญชีตอหุนเทากับ 2.97
บาทตอหุน ซึ่งต่ำกวาราคาเขาทำรายการที่ 7.08 บาทตอหุน เทากับ 4.11 บาทตอหุน หรือต่ำกวาในอัตรารอยละ
58.09 ของราคาเขาทำรายการ
ทั้งนี้ การประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AIT ดวยวิธีมูลคาทางบัญชี เปนการแสดงมูลคาทางบัญชีของ AIT
ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไมไดคำนึงถึงผลการดำเนินงาน และแนวโนมการเติบโตของ AIT ในอนาคต จึงอาจไม
สะทอนถึงความสามารถในการทำกำไรของ AIT ในอนาคต ดังนั้นที่ปรึกษาการเงินอิสระ จึงเห็นวาวิธีมูลคาทางบัญชี
อาจเปนวิธีที่ไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AIT
4.1.2 วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีนี้ เปนการประเมินมูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิ หรือมูลคาสวนของผูถือหุนตามงบ
การเงินของ AIT ซึ่งปรากฏตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2564 และปรับปรุงดวยรายการตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากวันที่ในงบการเงิน และสวนเพิ่มจากการประเมินใหมของสินทรัพยตามรายงานการประเมินราคาสินทรัพย
อยางไรก็ดี AIT ไมไดมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลคาสินทรัพยแกสาธารณะ และ AIT ไมไดมีการเพิ่มทุน
แตมีการประกาศจายเงินปนผลจากผลการดำเนินงานประจำป 2564 โดยมูลคาสวนของผูถือหุนตามวิธีปรับปรุงมูลคา
ตามบัญชีของ AIT มีรายละเอียดดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางมูลคาสวนของผูถือหุนตามวิธีปรับปรุงมูลคาทางบัญชีของ AIT
สวนของผูถือหุน (งบการเงิน)
(หนวย: ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทุนจดทะเบียนชำระแลว

1,031.60

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

303.44

กำไรสะสม – จัดสรรแลว

128.78

กำไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร

1,594.85

สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

2.57

รวมสวนของผูถือหุนของ AIT

3,061.24

หัก: เงินปนผลจากผลการดำเนินงานประจำป 25641/

(309.48)

รวมสวนของผูถือหุนตามวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี

2,751.76

จำนวนหุน (ลานหุน)

1,031.60

ราคาตอหุน (บาทตอหุน)

2.67

ที่มา: งบการเงินรวมของ AIT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ: 1/ AIT มีการประกาศจายเงินผลการดำเนินงานประจำป 2564 จำนวน 0.30 บาทตอหุน โดยจะจายเงินปนผลแกผูถือหุน ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

จากการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AIT ดวยวิธีปรับปรุงมูลคาทางบัญชีจะไดมูลคายุติธรรมของสวนของ
ผูถือหุนของ AIT เทากับ 2,751.76 ลานบาท คิดเปนมูลคาหุนเทากับ 2.67 บาทตอหุน ซึ่งต่ำกวาราคาเขาทำรายการที่
7.08 บาทตอหุน เทากับ 4.41 บาทตอหุน หรือต่ำกวาในอัตรารอยละ 62.32 ของราคาเขาทำรายการ
วิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชีเปนวิธีที่สะทอนมูลคาทรัพยสินสุทธิที่ใกลเคียงปจจุบันมากกวาวิธีมูลคาหุนตามบัญชี
รวมทั้งไดคํานึงถึงเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใชอางอิง อยางไรก็ตาม วิธีนี้ไมไดคํานึงถึง
ความสามารถในการทํากําไรในอนาคต และไมไดคํานึงถึงแนวโนมของภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ปจจัย ภายนอกอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจในอนาคต ดังนั้นที่ปรึกษาการเงินอิสระ จึงเห็นวาวิธี
ปรับปรุงมูลคาทางบัญชีอาจเปนวิธีที่ไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AIT
4.1.3 วิธีราคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach)
วิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach) เปนการประเมินมูลคาที่ตั้งอยูบนสมมติฐานวาราคาในตลาด
นั้นเปนราคาที่สะทอนอุปสงค-อุปทานของหลักทรัพยของ AIT โดยรวมมูลคาหุนของ AIT แสดงไดตามแผนภูมิตอไปนี้
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แผนภูมิราคาตลาดของหุน AIT ยอนหลัง 360 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
บาท

ลานหุน

20.0

125.0
115.0
105.0
95.0
85.0
75.0
65.0
55.0
45.0
35.0
25.0
15.0
5.0
-5.0

10.0

0.0

ปริมาณหุน (แกนขวา)

ราคาปด

ที่มา: SETSMART ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
หมายเหตุ: ใชราคาเฉลี่ยระหวางวันโดยคำนวณจากมูลคาหุนที่มีการซื้อขายในแตละวันตอปริมาณหุนที่มีการซื้อขายในวันนั้น

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณามูลคาหุนของ AIT ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักดวยปริมาณการซื้อขายของ
หลักทรัพยในแตละราคา (Volume Weighted Average Price – “VWAP”) ยอนหลัง 7 วันทำการ 15 วันทำการ 30
วันทำการ 60 วันทำการ 90 วันทำการ 120 วันทำการ 180 วันทำการ 270 วันทำการ และ 360 วันทำการ จากวันที่
21 กุมภาพันธ 2565 เนื่องจากราคาตลาดสะทอนมูลคาทรัพยสินสุทธิที่ใกลเคียงปจจุบันและคำนึงถึงเหตุการณสำคัญ
ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใชอางอิงหุนของ AIT การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีมูลคาหุนตามราคาตลาดมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางมูลคาหุนตามราคาตลาดของ AIT
ชวงเวลา
7 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
15 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
30 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
60 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
90 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
120 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
180 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
270 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
360 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565

VWAP (บาทตอหุน)
6.78
6.67
6.50
6.96
7.75
7.62
7.36
7.07
6.98

ที่มา: SETSMART ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
หมายเหตุ: ใชราคาเฉลี่ยระหวางวันโดยคำนวณจากมูลคาหุนที่มีการซื้อขายในแตละวันตอปริมาณหุนที่มีการซื้อขาย ณ วันนั้น
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ตารางราคาปดเฉลี่ยตอเดือนของ AIT
ชวงเวลา

ราคาปดเฉลี่ย (บาทตอหุน)
7.17
6.33
6.33
7.73
8.76
8.04
7.44
5.45
4.32
4.37
4.36
4.29
4.22
3.92
3.61

เดือน มีนาคม 2565
เดือน กุมภาพันธ 2565
เดือน มกราคม 2565
เดือน ธันวาคม 2564
เดือน พฤศจิกายน 2564
เดือน ตุลาคม 2564
เดือน กันยายน 2564
เดือน สิงหาคม 2564
เดือน กรกฎาคม 2564
เดือน มิถุนายน 2564
เดือน พฤษภาคม 2564
เดือน เมษายน 2564
เดือน มีนาคม 2564
เดือน กุมภาพันธ 2564
เดือน มกราคม 2564
ที่มา: SETSMART

หนวย: ลานบาท

ไตรมาสที่ 1
ป 2564

ไตรมาสที่ 2
ป 2564

ไตรมาสที่ 3
ป 2564

ไตรมาสที่ 4
ป 2564

กำไรสำหรับงวด

121.33

136.95

117.16

162.90

ที่มา: งบการเงินรวมของ AIT

ราคาหุน AIT ณ วัน ที่ 1 มีน าคม 2565 – 31 มีน าคม 2565 มีราคาปดเฉลี่ยอยูที่ 7.17 บาทตอหุน สูง ขึ้น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับราคาหุนของ AIT ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 มีราคาปดเฉลี่ยอยูที่ 4.22 บาทตอ
หุน ซึ่งมีสาเหตุมาจากปจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของ AIT ในชวงป 2564
กำไรสำหรับงวดไตรมาสมีการเติบโตตอเนื่อง
จากการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AIT ดวยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุนสามัญ จะไดมูลคา
ยุติธรรมของหุนสามัญของ AIT อยูในชวง 6.50 – 7.75 บาทตอหุน หรือมูลคาสวนของผูถือหุนที่อยูระหวาง 1,983.19
– 6,993.71 ลานบาท ซึ่งต่ำกวาราคาเขาทำรายการที่ 7.08 บาทตอหุน เทากับ 0.58 บาทตอหุน หรือต่ำกวาในอัตรา
รอยละ 8.16 ของราคาเขาทำรายการ และสูงกวาราคาเขาทำรายการที่ 7.08 บาทตอหุน เทากับ 0.67 บาทตอหุน
หรือสูงกวาในอัตรารอยละ 9.42 ของราคาเขาทำรายการ
อยางไรก็ตามการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AIT ดวยวิธีราคาหุนตามราคาตลาด (Market Value
Approach) เปนการแสดงมูลคาหุนของ AIT ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ตามอุปสงคและอุปทานของนักลงทุน ซึ่งอาจมี
ปจจัยอื่นที่สงผลตอราคาหุน ณ ชวงเวลานั้น ๆ เชน สภาพเศรษฐกิจ สภาพตลาดทุน ดอกเบี้ย หรือปจจัยระยะสั้นอื่น
ๆ เปนตน ซึ่งทำใหราคาหุนไมเปนไปตามมูลคาที่แทจริง (Fair Price) โดยไมไดคำนึงถึงผลการดำเนินงาน และแนวโนม
การเติบโตของ AIT ในอนาคต จึงอาจไมสะทอนถึงความสามารถในการทำกำไรของ AIT ในอนาคต ดังนั้นที่ปรึกษา
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การเงินอิสระ จึงเห็นวาวิธีราคาหุนตามราคาตลาดอาจเปนวิธีที่ไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุน
สามัญของ AIT
4.1.4 วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach)
วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach) เปนการประเมินมูลคา
หลักทรัพยของกิจการซึ่งอยูบนสมมติฐานวาบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกันควรมีอัตราสวน
มูลคาตลาดใกลเคียงกัน โดยในการเลือกบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกลเคียงกันเพื่อประเมินมูลคากิจการของบริษัทนั้น
แตละบริษัทที่นำมาเปรียบเทียบนั้นอาจมีความแตกตางกัน อาทิ นโยบายทางการบัญชี นโยบายการลงทุน ขนาดของ
กิจการ โครงสรางรายได โครงสรางตนทุน และแหลงที่มาของรายไดอื่น ๆ เปนตน ดังนั้น การนำบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจที่ใกลเคียงกันมาเปรียบเทียบนั้นอาจจะไมไดครอบคลุมบริษัทที่คลายคลึงกันทั้งหมดและอาจมีความแตกตางกัน
ในหลายประการดังที่อธิบายไปแลวขางตน
ในการประเมินมูลคาสวนของผูถือหุนของ AIT ดวยวิธีเปรียบเทียบอัตราสวนตลาด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำ
การประเมินมูลคาโดยใชอัตราสวนตลาด ดังนี้
1. อัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชี (Price to Book Value Ratio : “P/BV”)
2. อัตราสวนราคาตอกำไร (Price to Earnings Ratio : “P/E”)
3. อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาตัด
จำหนาย (Enterprise Value to Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization:
“EV/EBITDA”)
เนื่องจาก AIT ประกอบธุรกิจออกแบบระบบเครือขายและระบบสื่อสารครบวงจร ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
นำขอมูลของบริษัทเทียบเคียงที่อยูในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ ของประเทศไทยมาใช โดยสามารถสรุปรายชื่อและรายละเอียดของแตละบริษัทเทียบเคียงไดดังตอไปนี้
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ตารางขอมูลบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกลเคียงกัน
บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กำไรสุทธิ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564
(หนวย:
ลานบาท)

บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ออกแบบระบบเครื อ ข า ยและระบบสื ่ อ สารอย า งครบวงจร (System
Integrator หรือ SI) ใหบริการในกลุมลูกคาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี
ลักษณะการขายเปนแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิรนคีย (Turn Key) ตั้งแตการให
คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ
การติดตั้ง การฝกอบรม และการซอมบำรุงรักษา

527.12

7,118.07

บริษัท ล็อกซเลย จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจ 5 สายธุรกิจ คือ 1) สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผู
ใหบริการครบวงจรสำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร
2) สายธุรกิจบริการ เปนผูใหบริการงานรักษาความปลอดภัยครบวงจรและ
การบริหารจัดการงานสนามบิน งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย 3) สายธุรกิจ
พลังงาน เปนผูใหบริการครบวงจรเกี่ยวกับระบบควบคุมการทำงานของ
สถานี ไ ฟฟ า ก อ สร า งและปรั บ ปรุ ง สถานี ไ ฟฟ า งานก อ สร า งสายส ง
ไฟฟาแรงสูง ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและธุรกิจน้ำประปา 4) สาย
ธุรกิจเน็ตเวิรคโซลูชั่นส เปนผูจัดจำหนายผลิตภัณฑและใหบริการเกี่ยวกับ
ระบบสื่อสารโทรทัศนและวิทยุ ระบบขนสงทางพิเศษ ผลิตภัณฑกอสราง
และ 5) สายธุรกิจเทรดดิ้ง เปนผูจัดจำหนาย ตัวแทนจำหนาย สินคาอุปโภค
บริโภค สินคาเคมีอุตสาหกรรม และธุรกิจรานอาหาร

794.45

5,526.49

บริ ษ ั ท สามารถคอร ป อเรชั่ น
จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจ 5 สายหลัก คือสายธุรกิจ ICT Solution and Service สาย
ธุ ร กิ จ Digital สายธุ ร กิ จ Call Center สายธุ ร กิ จ Utilities and
Transportations และสายธุรกิจ Technology Related Services

(379.82)

6,592.60

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด
(มหาชน)

พัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร โดยมุงออกแบบการ
ใหบริการในเชิงลึก เพื่อตอบสนองความตองการจำเพาะในการใชงานของ
ลูกคา

271.53

4,370.39

มูลคา
หลักทรัพย
(หนวย:
ลานบาท)

ที่มา: Bloomberg Terminal ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

1) วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach: P/BV)
การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี เปนการนำมูลคาหุนตามบัญชีของ AIT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ซึ่งเทากับ 3,061.24 ลานบาท ตามที่แสดงในวิธีมูลคาหุนตามบัญชี คูณกับคาเฉลี่ยมัธยฐาน (Median) สวนราคาตลาดตอมูลคาตาม
บัญชี (P/BV Ratio) ของบริษัทเทียบเคียงขางตนในระยะเวลาเฉลี่ย 7 วันยอนหลังไปจนถึง 360 วันยอนหลัง โดยมูลคาสวนของผูถือหุน
ของ AIT มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางมูลคาหุนตามราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีของ AIT
บริษัท
บริษัท ล็อกซเลย จำกัด
(มหาชน)
บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด
(มหาชน)
คามัธยฐาน P/BV
มูลคาสวนของผูถือหุนตาม
บัญชีของ AIT (ลานบาท)
มูลคาสวนของผูถือหุนของ
AIT (ลานบาท)
ราคาตอหุน (บาทตอหุน)

P/BV Ratio (เทา)
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน

180 วัน

270 วัน

360 วัน

0.94

0.94

0.94

0.92

0.96

0.98

1.00

0.93

0.83

1.48

1.52

1.48

1.48

1.49

1.53

1.67

1.71

1.58

2.26

2.31

2.38

2.39

2.40

2.29

2.01

1.79

1.62

1.48

1.52

1.48

1.48

1.49

1.53

1.67

1.71

1.58

3,061.24 3,061.24 3,061.24 3,061.24 3,061.24 3,061.24 3,061.24 3,061.24 3,061.24
4,533.43 4,643.89 4,539.53 4,528.26 4,564.04 4,687.76 5,118.43 5,246.18 4,850.41
4.39

4.50

4.40

4.39

4.42

4.54

4.96

5.09

4.70

ที่มา: Bloomberg Terminal ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน P/BV ของบริษัทเทียบเคียง สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังเทากับ 1.48 – 1.71 เทา สงผลใหมูลคา
สวนของผูถือหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีของ AIT อยูในชวง 4,528.26 – 5,246.18 ลานบาท หรือคิดเปนมูลคาหุน
เทากับ 4.39 – 5.09 บาทตอหุน ซึ่งต่ำกวาราคาเขาทำรายการที่ 7.08 บาทตอหุน เทากับ 1.99 – 2.69 บาทตอหุน หรือต่ำกวาในอัตรา
รอยละ 28.17 – 38.00 ของราคาเขาทำรายการ
ทั้งนี้ การประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AIT ดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี ไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแต
ละบริษัท อาทิ ขนาดของบริษัท โครงสรางรายได โครงสรางเงินทุน และไมไดคำนึงถึงผลประกอบการของ AIT ในอนาคต ดังนั้น ที่
ปรึกษาการเงินอิสระจึงเห็นวาวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีอาจเปนวิธีที่ไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของ
หุนสามัญของ AIT
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2) วิธีอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิ (Price to Earnings Approach: P/E)
การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิตอหุน (P/E) เปนการนำกำไรสุทธิของ AIT ตามกำไรสุทธิที่ปรากฏในงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเทากับ 527.12 ลานบาท คูณดวยคามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวนราคาตลาดตอกำไรสุทธิ (P/E
Ratio) ของบริษัทที่เทียบเคียงขางตนในระยะเวลาเฉลี่ย 7 วันยอนหลังไปจนถึง 360 วันยอนหลัง โดยมูลคาสวนของผูถือหุนของ AIT มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางมูลคาสวนของผูถือหุนตามราคาตลาดตอกำไรสุทธิของ AIT
บริษัท
บริษัท ล็อกซเลย จำกัด
(มหาชน)
บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน)1/
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด
(มหาชน)
คามัธยฐาน P/E
กำไรสุทธิของ AIT (ลาน
บาท)
มูลคาสวนของผูถือหุนของ
AIT (ลานบาท)
ราคาตอหุน (บาทตอหุน)

P/E Ratio (เทา)
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน

180 วัน

270 วัน

360 วัน

7.09

7.07

7.03

6.93

7.22

7.38

7.48

6.97

6.24

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

15.94

16.35

16.83

16.85

16.97

16.20

14.18

12.62

11.42

11.52

11.71

11.93

11.89

12.09

11.79

10.83

9.79

8.83

527.12

527.12

527.12

527.12

527.12

527.12

527.12

527.12

527.12

6,070.09 6,171.71 6,289.10 6,269.23 6,375.35 6,214.09 5,709.47 5,161.68 4,654.79
5.88

5.98

6.10

6.08

6.18

6.02

5.53

5.00

4.51

ที่มา: Bloomberg Terminal ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
หมายเหตุ: 1/ เนื่องจากกำไรสุทธิ ณ ป 2564 ของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขาดทุนจำนวน (2,472.90) ลานบาท จึงไมสามารถหาอัตราสวน P/E ได
2/ เนื่องจากกำไรสุทธิ ณ ป 2564 ของบริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขาดทุนจำนวน (379.82) ลานบาท จึงไมสามารถหาอัตราสวน P/E ได

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน P/E ของบริษัทเทียบเคียง สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังเทากับ 8.83 – 12.09 เทา สงผลใหมูลคา
สวนของผูถือหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอกำไรสุทธิของ AIT อยูในชวง 4,654.79 – 6,375.35 ลานบาท หรือคิดเปนมูลคาหุน
เทากับ 4.51 – 6.18 บาทตอหุน ซึ่งต่ำกวาราคาเขาทำรายการที่ 7.08 บาทตอหุน เทากับ 0.90 – 2.57 บาทตอหุน หรือต่ำกวาในอัตรา
รอยละ 12.71 – 36.27 ของราคาเขาทำรายการ
ทั้งนี้ การประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AIT ดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอกำไรสุทธิ ไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละ
บริษัท อาทิ โครงสรางรายได โครงสรางเงินทุน เงินทุน และไมไดคำนึงถึงผลประกอบการของ AIT ในอนาคต ดังนั้น ที่ปรึกษาการเงิน
อิสระจึงเห็นวาวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอกำไรสุทธิอาจเปนวิธีที่ไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AIT
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

3) วิธีอัตราส วนเปรี ยบเทียบระหวางมูลคา กิจ การต อกำไรกอนหัก ดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหน า ย
(Enterprise Value to Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization: EV/EBITDA)
การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาตัด
จำหน า ย (Enterprise Value to Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization: EV/EBITDA) เป น การนำ
กำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย (EBITDA) ของ AIT ที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 ซึ่งเทากับ 716.00 ลานบาท คูณดวยคามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน EV/EBITDA ของบริษัทที่เทียบเคียงขางตนในระยะเวลา
เฉลี่ย 7 วันยอนหลังไปจนถึง 360 วันยอนหลัง โดยมูลคาสวนของผูถือหุนของ AIT มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางมูลคาหุนตามมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนายของ AIT
บริษัท

7 วัน

15 วัน

30 วัน

EV/EBITDA Ratio (เทา)
60 วัน
90 วัน
120 วัน

180 วัน

270 วัน

360 วัน

บริษัท ล็อกซเลย
จำกัด (มหาชน)1/
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
บริษัท สามารถ
คอรปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน)
45.84
46.20
45.86
45.83
45.94
46.34
47.72
48.12
46.86
บริษัท เอ็ม เอฟ
อี ซี จำกัด
(มหาชน)
16.84
17.09
17.39
17.41
17.48
17.00
15.75
14.78
14.04
คามัธยฐาน
EV/EBITDA
33.34
33.63
33.78
33.44
33.08
33.03
33.53
33.44
32.53
EBITDA ของ
AIT (ลานบาท)
716.00
716.00
716.00
716.00
716.00
716.00
716.00
716.00
716.00
มูลคากิจการของ
AIT (ลานบาท) 23,872.78 24,075.97 24,190.21 23,941.99 23,687.73 23,650.57 24,007.99 23,946.40 23,294.00
บวก: เงินสดและ
เงินลงทุนชั่วคราว
2/ (ลานบาท)
378.50
378.50
378.50
378.50
378.50
378.50
378.50
378.50
378.50
3/
หัก: หนี้สินสุทธิ
(ลานบาท)
-236.99
-236.99
-236.99
-236.99
-236.99
-236.99
-236.99
-236.99
-236.99
หัก:สวนของผูถือ
หุนสวนนอย4/
(ลานบาท)
-2.57
-2.57
-2.57
-2.57
-2.57
-2.57
-2.57
-2.57
-2.57
มูลคาสวนของผู
ถือหุนของ AIT
(ลานบาท)
24,011.73 24,214.92 24,329.16 24,080.94 23,826.68 23,789.52 24,146.94 24,085.35 23,432.95
ราคาตอหุน
(บาทตอหุน)
23.28
23.47
23.58
23.34
23.10
23.06
23.41
23.35
22.72
ที่มา: Bloomberg Terminal ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
หมายเหตุ: 1/ เนื่องจาก EBITDA ณ ป 2564 ของบริษัท ล็อกซเลย จำกัด (มหาชน) ขาดทุนจำนวน (351.84) ลานบาท จึงไมสามารถหาอัตราสวน EV/EBITDA ได
2/ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย เงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากประจำประเภทครบกำหนดไมเกินหนึ่งป ณ 31 ธันวาคม 2564
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3/ ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ประกอบดวย เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุนกู และหนี้สินตามสัญญาเชา ณ
31 ธันวาคม 2564
4/ จากงบการเงินรวมของ AIT ณ 31 ธันวาคม 2564

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน EV/EBITDA ของบริษัทเทียบเคียง สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังเทากับ 32.53 – 33.78 เทา อัน
สงผลใหมูลคาสวนของผูถือหุนดวยวิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา
และคาตัดจำหนาย อยูในชวง 23,432.95 – 24,329.16 ลานบาท คิดเปนมูลคาหุนเทากับ 22.72 – 23.58 บาทตอหุน ซึ่งสูงกวาราคาเขา
ทำรายการที่ 7.08 บาทตอหุน เทากับ 15.64 – 16.50 บาทตอหุน หรือสูงกวาในอัตรารอยละ 220.83 – 233.10 ของราคาเขาทำ
รายการ
ทั้งนี้ การประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AIT ดวยวิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี
นิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย ไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ โครงสรางรายได โครงสรางเงินทุน เงินทุน
และไมไดคำนึงถึงผลประกอบการของ AIT ในอนาคต ดังนั้น ที่ปรึกษาการเงินอิสระจึงเห็นวาวิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคา
กิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย อาจเปนวิธีที่ไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคา
ยุติธรรมของหุนสามัญของ AIT
4.1.5 วิธีเปรียบเทียบธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน (Transaction Comparable Approach)
วิ ธ ี เ ปรี ย บเที ย บกั บ ธุ ร กรรมที ่ ใ กล เ คี ย งกั น (Transaction Comparable Approach) เป น วิ ธ ี ค ำนวณมู ล ค า หุ  น ที่
เหมาะสมของ AIT โดยใชคามัธยฐานของอัตราสวนมูลคากิจการตอกำไรจากการดำเนินงานกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษี
เงินได คาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดจำหนาย (Enterprise Value/Earnings before interest, tax, depreciation
and amortization –EV/EBITDA) สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังของบริษัทเทียบเคียงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ถูกซื้อขายในอดีต มาคูณกับ EBITDA สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังของ AIT ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 ซึ่งเทากับ 716.00 ลานบาท โดยการประเมินมูลคาดวยวิธีดังกลาวจะมีความแตกตางของแตละธุรกรรม
จากธุรกรรมของกิจการเชน ขนาดของธุรกรรม ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึงเปนวิธีที่อาจสงผลใหการประเมินมูลคามีความ
คลาดเคลื่อน ขอมูลของธุรกรรมเทียบเคียงสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
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ตารางขอมูลของธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน
วันที่

ผูถูกซื้อ

20 ก.ย. 64

Kernex Microsystems India Ltd

25 ส.ค. 64

Kantone Holdings Ltd

6 ก.ค. 64

Rhipe Ltd

14 ส.ค. 63

Softbrain Co Ltd

6 มี.ค. 63

MFEC PCL

19 ต.ค. 60

Simat Technologies PCL

ประเทศ

สัดสวนการซื้อ
(รอยละ)

มูลคาการซื้อขาย
(ลานบาท)

อัตราสวน
EV/EBITDA (เทา)

อินเดีย

8.78

1.11

24.34

ฮองกง

3.91

0.50

11.27

ออสเตรเลีย

100.00

260.82

21.04

ญี่ปุน

49.77

119.71

17.09

ไทย

24.10

16.88

7.19

ไทย

12.31

3.99

7.39

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ดำเนิ น ธุ ร กิ จ เกี ่ ย วกั บ การผลิ ต และจำหน า ยระบบ
ความปลอดภัยและบริการซอฟตแวรสำหรับการรถไฟ
ใหบริการออกแบบฮารดแวรและซอฟตแวร
ออกแบบและการผลิตระบบและอุปกรณการสื่อสาร
ตลอดจนการลงทุนในโครงการเทคโนโลยีขั้นสูงและอี
คอมเมิรซผานบริษัทในเครือ
เปนผูจัดจำหนายบริการคลาวดโซลูชั่น จัดจำหนาย
และรวบรวมโมเดลสิ ท ธิ ์ ใ ช ง านการสมั ค รสมาชิ ก
สำหรับผูใหบริการจากผูจำหนายซอฟตแวรชั้นนำของ
โลกมากมาย เชน Microsoft และ VMware
ใหบริการใบอนุญาตซอฟตแวร บริการคลาวด บริการ
ใหคำปรึกษา การพัฒนาซอฟตแวรแบบกำหนดเอง
พัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร
โดยมุ ง ออกแบบการให บ ริ ก ารในเชิ ง ลึ ก เพื่ อ
ตอบสนองความต องการจำเพาะในการใช ง านของ
ลูกคา
ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรทั้งการ
จำหนายอุปกรณฮารดแวร การพัฒนาซอฟทแวร และ
การใหบริการบำรุงรักษาทั่วประเทศ
คามัธยฐาน

14.18

ที่มา: Bloomberg Terminal ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
หมายเหตุ: เนื่องจากที่ปรึกษาการเงินอิสระไมสามารถหาธุรกรรมของบริษัทเทียบเคียงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ถูกซื้อขายในประเทศไทยไดเพียงพอ ที่ปรึกษาการเงินอิสระจึงพิจารณาใชธุรกรรมใกลเคียงที่เกิดขึ้นในตางประเทศรวมดวย

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน EV/EBITDA ของรายการซื้อขายอื่นในอดีตเทากับ 14.18 เทา
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ตารางการคำนวณมูลคาสวนของผูถือหุนจากการเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน
หนวย: ลานบาท

งวด 12 เดือน ยอนหลัง

อัตราสวน EV/EBITDA (เทา)
EBITDA ของ AIT
มูลคากิจการของ AIT
บวก: เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด1/
หัก: หนี้สินสุทธิ2/
สวนของผูถือหุนสวนนอย3/
มูลคาสวนของผูถือหุนของ AIT
จำนวนหุนสามัญของ AIT (ลานหุน)
ราคาตอหุน (บาทตอหุน)

14.18
716.00
10,152.94
378.50
(236.99)
(2.57)
10,291.89
1,031.60
9.98

ที่มา: งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ: 1/ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย เงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากประจำประเภทครบกำหนดไมเกินหนึ่งป ณ 31 ธันวาคม 2564
2/ ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ประกอบดวย เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุนกู และหนี้สินตามสัญญาเชา ณ
31 ธันวาคม 2564
3/ จากงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2564

มูลคาสวนของผูถือหุนของ AIT ที่คำนวณโดยวิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน เทากับ 10,291.89 ลานบาท
คิดเปนมูลคาหุนเทากับ 9.98 บาทตอหุน ซึ่งสูงกวาราคาเขาทำรายการที่ 7.08 บาทตอหุน เทากับ 2.90 บาทตอหุน
หรือสูงกวาในอัตรารอยละ 40.91 ของราคาเขาทำรายการ
อยางไรก็ดี การประเมินมูลคาดวยวิธีนี้มีความแตกตางของหลายปจจัย เชน ขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้น ระยะเวลาที่
เกิดขึ้น และปจจัยของแตละธุรกรรมเทียบเคียง จึงเปนวิธีที่อาจสงผลใหการประเมินมูลคามีความคลาดเคลื่อน สงผล
ใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาที่แทจริงของ AIT
4.1.6 วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
ในการประเมิน มูล คา ปจ จุบ ัน สุทธิของกระแสเงิน สด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) ของ AIT ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการกระแสเงินสดอิสระสุทธิที่คาดวาจะไดรับจากการดำเนินงานของกิจการ (Free
Cash Flow to Firm) (“FCFF”) ของ AIT ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทำการประมาณการเปนระยะเวลา 5 ป
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ภายใตสมมติฐานวาธุรกิจของ AIT จะยังคงดำเนินไป
อยางตอเนื่อง และเปนไปภายใตภาวะเศรษฐกิจและสถานการณในปจจุบัน และใชมูลคาสุดทาย (Terminal Value)
เพื่อสะทอนรายไดในระยะยาว โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสมมติฐานตาง ๆ ที่มีสาระสำคัญตอการ
ประเมินมูลคา โดยอางอิงจากการวิเคราะหบนขอมูล เอกสาร หลักฐาน ขาวสาร ตาง ๆ ที่เปดเผยตอสาธารณะ และ
การสัมภาษณผูบริหารของ AIT ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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1) สมมติฐานรายได
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายไดของ AIT โดยกำหนดสมมติฐานตามลักษณะรายไดแตละประเภทซึ่งประกอบไปดวย
1) รายไดจากการขายและบริการ 2) รายไดจากคาเชาจากอุปกรณสำหรับใหเชา 3) รายไดอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1)

รายไดจากการขายและบริการ

รายไดจากการขายและบริการประกอบดวย 1) รายไดจากการขายเฉพาะอุปกรณ การขายซอฟตแวร โครงการ Turnkey หรือ
โครงการที่พัฒนาหรือทำงานจนแลวเสร็จในสภาพพรอมใชงานแลวจึงสงมอบโครงการนั้นใหแกลูกคา 2) การบริการ ไดแก
รายไดการใหคำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง อบรม ตลอดจนบำรุงรักษาอุปกรณ
จากงบการเงินรวมของ AIT ในป 2562 2563 และ 2564 รายไดจากการขายและบริการเปนรายไดหลักของ AIT โดยคิดเปน
สัดสวนรายไดจากการขายและบริการตอรายไดรวมเทากับรอยละ 97.59 รอยละ 97.01 และรอยละ 96.18 ตามลำดับ ซึ่งเปน
รายไดจากโครงการที่ AIT ประมูลได เชน โครงการจางงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการจัดซื้อและ
ติดตั้งระบบคลาวน โครงการศูนยขอมูล (Data Center) โครงการจัดใหมีสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่และบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง เปนตน โดยรายไดสวนใหญของ AIT มาจากลูกคารายใหญซึ่งจะเปนหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
ภาครัฐ และบริษัทเอกชนรายใหญ
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานประมาณรายไดจากการขายและบริการจากมูลคาโครงการที่คาดวาจะเขารวม
ประมูล ซึ่งเปนขอมูลที่ AIT ไดเปดเผยในกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน” (Opportunity Day) คูณกับอัตราการ
ชนะการประมูลโครงการเฉลี่ยในอดีตของ AIT ไดเปนมูลคางานในมือคาดการณของ AIT ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
กำหนดสมมติฐานใหมูลคาโครงการที่คาดวาจะเขารวมประมูลโตตามอัตราการเติบโตเฉลี่ย 15 ป ของดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑมวล
รวมของประเทศไทย (GDP Growth Rate) เนื่องจากดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑมวลรวมมีการสะทอนของการใชจายและการลงทุน
ของทั้งภาครัฐ เชน เงินลงทุนตามนโยบายตาง ๆ อยางการสรางทางรถไฟ การสรางและบำรุงสำนักงานตาง ๆ เปนตน และ
ภาคเอกชน เชน การซื้อซอฟตแวร กอสรางอาคารสำนักงาน และโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย เปนตน โดยอัตราการเติบโต
เฉลี่ย 15 ป ของดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศไทยมีคาเทากับรอยละ 2.79 ซึ่งระยะเวลาเฉลี่ย 15 ป เปนระยะเวลา
ที่ครอบคลุมวงจรเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากมูลคาโครงการที่คาดวาจะเขารวมประมูลดังกลาวเปนโครงการของทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมูลคาการลงทุนในโครงการเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อน GDP ของประเทศ ดังนั้น อัตราการ
เติ บ โตเฉลี ่ ย 15 ป ข อง GDP จึ ง สะท อ นอั ต ราการเติ บ โตของมู ล ค า โครงการในภาพรวมในระยะยาว อย า งไรก็ ด ี หาก
เปรียบเทียบอัตราการเติบโตเฉลี่ย 15 ปของ GDP กับเปาหมายการเติบโตของรายไดของ AIT ซึ่งมีคาเทากับรอยละ 10.00
ตอป (อางอิงจากการสัมภาษณผูบริหาร) การใชคาเฉลี่ย GDP เปนการประมาณการการเติบโตที่อนุรักษนิยมที่สุดแลว
(Conservative) โดยไดประมาณการอัตราการเติบโตของมูลคาโครงการที่คาดวาจะเขารวมประมูลคงที่เทากับรอยละ 2.79
ในป 2565 – 2569 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานประมาณอัตราการชนะการประมูลโครงการ ตามอัตราการ
ชนะการประมูลโครงการเฉลี่ยในอดีตของ AIT ซึ่งเทากับรอยละ 71.52
โดยอัตราการชนะการประมูลโครงการ ทางที่ปรึกษาทางการเงินคำนวณมาจากสัดสวนของมูลคางานในมือ (Backlog) ตอ
มูลคาโครงการที่คาดวาจะเขารวมประมูล ณ ปนั้น ๆ จากสัดสวนเฉลี่ยของมูลคางานในมือ (Backlog) ตอมูลคาโครงการที่คาด
วาจะเขารวมประมูลระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอยละ 71.52 โดยไดประมาณการอัตราการชนะการประมูลโครงการ
คงที่เทากับรอยละ 71.52 ในป 2565 – 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

หนวย: รอยละ
มูลคางานในมือ (Backlog)
มูลคาโครงการที่คาดวาจะเขารวม
อัตราการชนะการประมูลโครงการ
คาเฉลี่ยอัตราการชนะการประมูลโครงการ

2562
7,900.00
10,200.00
77.45%

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2563
6,950.00
11,500.00
60.43%
71.52%

2564
6,900.00
9,000.00
76.67%

ที่มา : กิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน” (Opportunity Day)

ตารางมูลคาโครงการที่คาดวาจะเขารวมและมูลคางานในมือ (Backlog) ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565 -2569
หนวย: ลานบาท
มูลคาโครงการที่คาดวาจะเขารวมประมูล
มูลคางานในมือ (Backlog)

2562
2563
2564
2565F
2566F
2567F
2568F
2569F
10,200.00 11,500.00 9,000.00 9,250.00 9,507.00 9,772.00 10,044.00 10,324.00
7,900.00 6,950.00 6,900.00 6,615.00 6,799.00 6,988.00 7,183.00 7,383.00

ที่มา : กิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน” (Opportunity Day) และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นอกจากนี้ ตามโครงสรางรายไดของ AIT มีรายไดจากโครงการภาครัฐคิดเปนสัดสวนเฉลี่ยประมาณรอยละ 70.00 และจาก
โครงการภาคเอกชนคิดเปนสัดสวนเฉลี่ยประมาณรอยละ 30.00 ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการและระยะเวลาการรับรูรายไดที่
แตกตางกันของทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดแบงรายไดจากการขายและบริการออกเปน 2
ประเภท 1) รายไดจากโครงการภาครัฐ 2) รายไดจากโครงการภาคเอกชน โดยคำนวณมูลคาโครงการแตละประเภทจากมูลคา
งานในมือรวมคูณกับสัดสวนเฉลี่ยประมาณรายไดแตละประเภท มีรายละเอียดดังนี้
ตารางโครงสรางมูลคางานในมือ (Backlog) ประมาณการป 2565 -2569
หนวย: ลานบาท
มูลคาโครงการภาครัฐ
มูลคาโครงการภาคเอกชน

2565F
4,630.50
1,984.50

2566F
4,759.30
2,039.70

2567F
4,891.60
2,096.40

2568F
5,028.10
2,154.90

2569F
5,168.10
2,214.90

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

1) รายไดจากโครงการภาครัฐ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานระยะเวลาโครงการ ตามระยะเวลาโครงการ
ของงานภาครัฐที่ AIT ไดรับ ณ ปจจุบัน เทากับ 2 ป เปนขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณผูบริหาร ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการ
เบิกจายคาจางของภาครัฐ ที่กำหนดใหชำระเร็วขึ้นกวาในอดีต โดยระยะเวลาในการเบิกจายคาจางของภาครัฐสำหรับโครงการ
ในปจจุบันอยูระหวางภายใน 1 – 2 ป ที่ปรึกษาทางการเงินจึงกระจายการรับรูรายไดจากมูลคางานในมือ (Backlog) คงที่
ตลอดระยะเวลาโครงการเฉลี่ย ในป 2565 – 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางรายไดจากการขายและบริการจากโครงการภาครัฐ ประมาณการป 2565 -2569

2562

มูลคางาน
ในมือ
(ลาน
บาท)
5,214.00

2563

4,656.50

2.00

-

2,328.25

2,328.25

-

-

-

-

-

2564

5,244.00

2.00

-

-

2,622.00

2,622.00

-

-

-

-

2565F

4,630.50

2.00

-

-

-

2,315.25

2,315.25

-

-

-

2566F

4,759.30

2.00

-

-

-

-

2,379.65

2,379.65

-

-

2567F

4,891.60

2.00

-

-

-

-

-

2,445.80

2,445.80

-

2568F

5,028.10

2.00

-

-

-

-

-

-

2,514.05

2,514.05

-

-

-

-

-

-

-

2,584.05

2,607.00

4,935.25

4,950.25

4,937.25

4,694.90

4,825.45

4,959.85

5,098.10

หนวย:
ลานบาท

ระยะเวลา
โครงการ
เฉลี่ย (ป)

2562

2563

2564

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

2.00

2,607.00

2,607.00

-

-

-

-

-

-

2569F 5,168.10
2.00
รวมรายไดจากการขายและบริการ
จากโครงการภาครัฐ

ที่มา : กิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน” (Opportunity Day) ของ AIT ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ : ไมรวมการรับรูรายไดจากมูลคางานในมือ (Backlog) กอนหนาป 2562

2) รายไดจากโครงการภาคเอกชน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานระยะเวลาโครงการเทากับ 1 ป เนื่องจาก
ระยะเวลาเฉลี่ยของการพัฒนาโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเอกชนมีระยะเวลาไมเกิน 1 ป ซึ่งเปน
ระยะเวลาที่สมเหตุสมผล โดยไดประมาณการ การรับรูรายไดจากมูลคางานในมือ (Backlog) ของภาคเอกชน ณ ปนั้น ๆ ในป
2565 – 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางรายไดจากการขายและบริการจากโครงการภาคเอกชน ประมาณการป 2565 -2569
ระยะเวลา
โครงการ
เฉลี่ย (ป)
1.00

2562

2563

2564

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

2562

มูลคางานใน
มือ (ลาน
บาท)
2,686.00

2,686.00

-

-

-

-

-

-

-

2563

2,293.50

1.00

-

2,293.50

-

-

-

-

-

-

2564

1,656.00

1.00

-

-

1,656.00

-

-

-

-

-

2565F

1,984.50

1.00

-

-

-

1,984.50

-

-

-

-

2566F

2,039.70

1.00

-

-

-

-

2,039.70

-

-

-

2567F

2,096.40

1.00

-

-

-

-

-

2,096.40

-

-

2568F

2,154.90

1.00

-

-

-

-

-

-

2,154.90

-

-

-

-

-

-

-

-

2,214.90

หนวย:
ลานบาท

2569F
2,214.90
1.00
รวมรายไดจากการขายและบริการจาก
โครงการภาคเอกชน

2,686.00 2,293.50 1,656.00 1,984.50 2,039.70 2,096.40 2,154.90 2,214.90

ที่มา : กิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน” (Opportunity Day) ของ AIT ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ : ไมรวมการรับรูรายไดจากมูลคางานในมือ (Backlog) กอนหนาป 2562
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางรายไดจากการขายและบริการ ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565 -2569
หนวย: ลานบาท

2562

2563

2564

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

รายไดจากโครงการภาครัฐ

4,556.26

4,374.87

5,142.14

4,937.25

4,694.90

4,825.45

4,959.85

5,098.10

รายไดจากโครงการภาคเอกชน

2,347.16

2,154.79

1,623.83

1,984.50

2,039.70

2,096.40

2,154.90

2,214.90

รวมรายไดจากการขายและบริการ

6,903.42 6,529.65 6,765.97 6,921.75 6,734.60 6,921.85 7,114.75 7,313.00

ที่มา : งบการเงินรวมของ AIT ป 2562 - 2564 และการประมาณการของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ

1.2)

รายไดจากคาเชาจากอุปกรณสำหรับใหเชา

รายไดจากคาเชาจากอุปกรณสำหรับใหเชาเปนรายไดจากคาใหเชาอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณคอมพิวเตอร โดยลูกคา
ของ AIT เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานราชการและบริษัทเอกชน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐาน
ประมาณรายไดจากคาเชาจากอุปกรณสำหรับใหเชา ตามสัดสวนเฉลี่ยของรายไดจากคาเชาจากอุปกรณสำหรับใหเชาตอ
รายไดจากการขายและบริการระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอยละ 2.13 เพื่อเปนการประมาณการอยางอนุรักษนิยม
(Conservative) อีกทั้งมีคาใกลเคียงกับสัดสวนเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง (ป 2562 – 2564) โดยไดประมาณการสัดสวนของรายได
จากคาเชาจากอุปกรณสำหรับใหเชาตอรายไดจากการขายและบริการคงที่เทากับรอยละ 2.13 ในป 2565 – 2569 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางรายไดจากคาเชาจากอุปกรณสำหรับใหเชา ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565 -2569
หนวย: ลานบาท

2562

2563

2564

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

รายไดจากคาเชาจากอุปกรณสำหรับใหเชา
สัดสวนเฉลี่ยของรายไดจากคาเชาจากอุปกรณสำหรับใหเชา
ตอรายไดจากการขายและบริการ (รอยละ)

118.90

131.23

179.38

147.28

143.30

147.28

151.39

155.61

1.72

2.01

2.65

2.13

2.13

2.13

2.13

2.13

ที่มา : งบการเงินรวมของ AIT ป 2562 - 2564 และการประมาณการของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ

1.3)

รายไดอื่น ๆ

รายไดอื่น ๆ ของ AIT โดยสวนใหญมาจากรายไดสงเสริมการขายซึ่งไดมาจากยอดซื้อจากผูขายในตางประเทศตามเงื่อนไข
สงเสริมการขายที่ใหในแตละประเภทสินคาหรือบริการ การโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ และการโอนกลับสำรองคาปรับและโอน
กลับสำรองผลเสียหายจากคดีความที่เคยบันทึกสำรองไวในปกอน ๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐาน
ประมาณรายไดอื่น ๆ ตามสัดสวนเฉลี่ยของรายไดอื่น ๆ ตอรายไดจากการขายและบริการระหวางป 2562 – 2564 เทากับ
รอยละ 1.05 เพื่อเปนการประมาณการอยางอนุรักษนิยม (Conservative) อีกทั้งมีคาใกลเคียงกับสัดสวนเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง
(ป 2562 – 2564) โดยไดประมาณการสัดสวนของรายไดอื่น ๆ ตอรายไดจากการขายและบริการคงที่เทากับรอยละ 1.05 ใน
ป 2565 – 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางรายไดอื่น ๆ ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565 -2569
หนวย: ลานบาท

2562

2563

2564

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

รายไดอื่น ๆ
สัดสวนเฉลี่ยของรายไดอื่น ๆ ตอรายไดจากการขายและ
บริการ (รอยละ)

51.39

70.08

89.39

72.42

70.46

72.42

74.44

76.51

0.74

1.07

1.32

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

ที่มา : งบการเงินรวมของ AIT ป 2562 - 2564 และการประมาณการของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ

สรุปประมาณการรายได
จากการประมาณการรายไดของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปประมาณการรายไดในระหวางป
2565 – 2569 ไดดังตอไปนี้
ตารางรายไดของ AIT ป 2560 – 2564
หนวย: ลานบาท
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดจากคาเชาจากอุปกรณสำหรับใหเชา
รายไดอื่น ๆ
รายไดรวม
อัตราการเติบโต (รอยละ)

2560
5,171.57
175.09
50.51
5,397.17
-

2561
4,042.57
141.04
54.02
4,237.63
-21.48

2562
6,903.42
118.90
51.39
7,073.72
66.93

2563
6,529.65
131.23
70.08
6,730.97
-4.85

2564
6,765.97
179.38
89.39
7,034.75
4.51

2567F
6,921.85
147.28
72.42
7,141.56
2.78

2568F
7,114.75
151.39
74.44
7,340.58
2.79

2569F
7,313.00
155.61
76.51
7,545.12
2.79

ตารางประมาณการรายไดป 2565 – 2569
หนวย: ลานบาท
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดจากคาเชาจากอุปกรณสำหรับใหเชา
รายไดอื่น ๆ
รายไดรวม
อัตราการเติบโต (รอยละ)

2565F
6,921.75
147.28
72.42
7,141.45
1.52

2566F
6,734.60
143.30
70.46
6,948.36
-2.70

ที่มา : งบการเงินรวมของ AIT ป 2560 - 2564 และการประมาณการของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ: อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปของรายได (CAGR) รวมระหวางป 2560 – 2564 มีคาเทากับรอยละ 6.84 เปรียบเทียบกับประมาณการอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปของรายได (CAGR)
รวมระหวางป 2564 – 2569 มีคาเทากับรอยละ 1.41 ซึ่งต่ำกวาอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปของรายได (CAGR) รวมที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาการประมาณการ
รายไดรวมเปนไปตามวิธีอนุรักษนิยม (Conservative Basis)

2) สมมติฐานตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงานของ AIT โดยตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน
ของ AIT ประกอบดวย 1) ตนทุนขายและบริการ 2) ตนทุนอุปกรณสำหรับใหเชา 3) คาใชจายในการขายและจัดจำหนาย 4)
คาใชจายในการบริการ โดยมีสมมติฐานในการประมาณการดังตอไปนี้
2.1)

ตนทุนขายและบริการ

ตนทุนขายและบริการคือ ตนทุนจากการขายพรอมออกแบบ ติดตั้ง บริหารโครงการ ซอมและบำรุงรักษา ฝกอบรมรับเหมา
วางโครงขายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการใหบริการตามสัญญากอสรางระยะยาวบันทึกตาม
อัตราสวนของงานที่ทำเสร็จ (รับรูรายไดแลว) ของประมาณการตนทุน โดยจะบันทึกคาเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการทั้ง
จำนวน เมื่อทราบแนชัดวาโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน ผลตางระหวางตนทุนที่บันทึกตามอัตราสวนของงานที่ทำเสร็จ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ของประมาณการตนทุนและตนทุนงานโครงการที่เกิดขึ้นจริงบันทึกเปน “งานระหวางทำ” ภายใตสินคาคงเหลือ หรือ “ตนทุน
ที่ยังไมเรียกชำระ” ภายใตหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการตนทุนขายและ
บริการ จากสัดสวนเฉลี่ยตนทุนขายและบริการตอรายไดจากการขายและบริการระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอยละ
83.55 โดยไดประมาณการสัดสวนของตนทุนขายและบริการตอรายไดจากการขายและบริการคงที่เทากับรอยละ 83.55 ในป
2565 – 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางตนทุนขายและบริการป 2562 –2564 และประมาณการป 2565 -2569
หนวย: ลานบาท

2562

ตนทุนขายและบริการ
อัตราสวนของตนทุนขายและบริการตอรายได
จากการขายและบริการ (รอยละ)
อัตราการเติบโตของตนทุนขายและบริการ
(รอยละ)

2563

2564

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

5,882.79 5,414.92 5,582.17 5,783.06 5,626.70 5,783.14 5,944.31 6,109.94
85.22

82.93

82.50

83.55

83.55

83.55

83.55

83.55

-

(7.95)

3.09

3.60

(2.70)

2.78

2.79

2.79

ที่มา : งบการเงินรวมของ AIT ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

2.2)

ตนทุนอุปกรณสำหรับใหเชา

ตนทุนอุปกรณสำหรับใหเชาเปนตนทุนที่เกี่ยวโยงกับการใหเชาสิทธิการใชงานระบบและจากการใหเชาอุปกรณ โดยเปนตนทุน
จากการซื้ออุปกรณสำหรับใหงานโครงการเชา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการตนทุนอุปกรณสำหรับใหเชา จาก
สัดสวนเฉลี่ยตนทุนอุปกรณสำหรับใหเชาตอรายไดจากคาเชาจากอุปกรณสำหรับใหเชาระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอย
ละ 57.20 โดยไดประมาณการสัดสวนของตนทุนอุปกรณสำหรับใหเชาตอรายไดจากคาเชาจากอุปกรณสำหรับใหเชาเทากับ
รอยละ 57.20 ในป 2565 – 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางตนทุนอุปกรณสำหรับใหเชาป 2562 –2564 และประมาณการป 2565 -2569
หนวย: ลานบาท

2562

2563

2564

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

ตนทุนอุปกรณสำหรับใหเชา
อัตราสวนของตนทุนอุปกรณสำหรับใหเชาตอ
รายไดจากคาเชาจากอุปกรณสำหรับใหเชา
(รอยละ)

59.14

90.20

95.32

84.25

81.97

84.25

86.60

89.01

49.74

68.73

53.14

57.20

57.20

57.20

57.20

57.20

-

52.52

5.68

(11.62)

(2.70)

2.78

2.79

2.79

อัตราการเติบโต (รอยละ)

ที่มา : งบการเงินรวมของ AIT ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

2.3)

คาใชจายในการขายและจัดจำหนาย

คาใชจายในการขายและจัดจำหนายเปนคาใชจายในการติดตั้งและบริการ คาซอมบำรุงและรักษา คารับรอง คาคอมมิชชั่น
ของพนักงาน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการคาใชจายในการขายและจัดจำหนาย จากสัดสวนเฉลี่ยคาใชจายใน
การขายและจัดจำหนายตอรายไดรวมระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอยละ 3.59 โดยไดประมาณการสัดสวนของคาใชจา ย
ในการขายและจัดจำหนายตอรายไดรวมคงที่เทากับรอยละ 3.59 ในป 2565 – 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางคาใชจายในการขายและจัดหนายป 2562 –2564 และประมาณการป 2565 -2569
หนวย: ลานบาท
คาใชจายในการขายและจัดจำหนาย
อัตราสวนของคาใชจายในการขายและจัด
จำหนายตอรายไดรวม (รอยละ)
อัตราการเติบโต (รอยละ)

2562
215.31

2563
264.78

2564
267.51

2565F
256.62

2566F
249.68

2567F
256.63

2568F
263.78

2569F
271.13

3.04

3.93

3.80

3.59

3.59

3.59

3.59

3.59

-

22.98

1.03

(4.07)

(2.70)

2.78

2.79

2.79

ที่มา : งบการเงินรวมของ AIT ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

2.4)

คาใชจายในการบริหาร

คาใชจายในการบริหารเปนคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย เงินเดือน โบนัสและผลประโยชนอื่นของพนักงาน ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระไดประมาณการคาใชจายในการบริหาร จากสัดสวนเฉลี่ยคาใชจายในการบริหารตอรายไดรวมระหวางป
2562 – 2564 เทากับรอยละ 4.98 โดยไดประมาณการสัดสวนของคาใชจายในการบริหารตอรายไดรวมคงที่เทากับรอยละ
4.98 ในป 2565 – 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางคาใชจายในการบริหารป 2562 –2564 และประมาณการป 2565 -2569
หนวย: ลานบาท

2562

2563

2564

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

คาใชจายในการบริหาร
อัตราสวนของคาใชจายในการบริหารตอรายไดรวม
(รอยละ)

375.37

338.53

324.27

355.78

346.16

355.78

365.70

375.89

5.31

5.03

4.61

4.98

4.98

4.98

4.98

4.98

-

(9.81)

(4.21)

9.72

(2.70)

2.78

2.79

2.79

อัตราการเติบโต (รอยละ)

ที่มา : งบการเงินรวมของ AIT ป 2562 - 2564 และการประมาณการของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ

สรุปประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน
จากสมมติฐานและการประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน สามารถสรุปการประมาณการดังตอไปนี้
ตารางการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงานของ AIT ป 2562 – 2564 และประมาณการป 2565 – 2569
หนวย: ลานบาท

2562

2563

2564

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

5,882.79

5,414.92

5,582.17

5,783.06

5,626.70

5,783.14

5,944.31

6,109.94

ตนทุนอุปกรณสำหรับใหเชา

59.14

90.20

95.32

84.25

81.97

84.25

86.60

89.01

คาใชจายในการขายและจัดจำหนาย

215.31

264.78

267.51

256.62

249.68

256.63

263.78

271.13

คาใชจายในการบริการ

375.37

338.53

324.27

355.78

346.16

355.78

365.70

375.89

ตนทุนขายและบริการ

รวมตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน

6,532.61 6,108.43 6,269.27 6,479.71 6,304.51 6,479.80 6,660.38 6,845.97

ที่มา : งบการเงินรวมของ AIT ป 2562 - 2564 และการประมาณการของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

3) สมมติฐานอื่น
3.1)

ภาษีเงินได

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการภาษีเงินไดนิติบุคคลของ AIT โดยอางอิงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 20.00
เนื่องจากเปนการสะทอนอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ประกาศใชโดยกรมสรรพากร
3.2)

เงินทุนหมุนเวียน

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสมมติฐานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนโดยอางอิงจากระยะเวลาการเก็บหนี้ ระยะเวลา
การเก็บสินคา ระยะเวลาการชำระหนี้ และระยะเวลาการชำระตนทุน คาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง ในป 2562 – 2564 ทั้งนี้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการใหคาเฉลี่ยของระยะเวลาการเก็บหนี้ ระยะเวลาการเก็บสินคา ระยะเวลาการชำระหนี้
และระยะเวลาการชำระตนทุนของ AIT ระหวางป 2565 – 2569 เทากับ 68.61 วัน 123.69 วัน 61.70 วัน และ 52.17 วัน
ตามลำดับ อันมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางเงินทุนหมุนเวียน
หนวย: วัน
ระยะเวลาการเก็บหนี้
ระยะเวลาการเก็บสินคา
ระยะเวลาการชำระหนี้
ระยะเวลาการชำระ
ตนทุน

2562
117.92
45.82
45.36

2563
144.33
104.49
88.91

2564
108.83
55.52
50.84

2565F
123.69
68.61
61.70

2566F
123.69
68.61
61.70

2567F
123.69
68.61
61.70

2568F
123.69
68.61
61.70

2569F
123.69
68.61
61.70

43.83

55.05

57.61

52.17

52.17

52.17

52.17

52.17

ที่มา : งบการเงินรวมของ AIT ป 2562-2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

3.3)

เงินลงทุนในอนาคต (Capital Expenditure)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการเงินลงทุนของ AIT ในป 2565 – 2569 ตามแผนการลงทุนเฉลี่ยในอดีตของ AIT โดย
คาใชจายในการลงทุนประกอบดวย อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสำนักงาน คอมพิวเตอร
อุปกรณใชในโครงการ อุปกรณสำหรับใหเชา และสินทรัพยไมมีตัวตน ซึ่งเปนคาใชจายสำหรับปรับปรุงและทดแทนสินทรัพยที่
AIT ใชในการดำเนินงานปจจุบันในและในอนาคต เพื่อเปนการประมาณการอยางอนุรักษนิยม (Conservative)
เนื่องจากในปจ จุบ ัน ผูบ ริหาร AIT ยัง ไมมีแ ผนจะขยายกิจ การในอนาคต แตจ ะเนน การประมูล โครงการและงานในมื อ
(Backlog) เพื่อเพิ่มรายได โดยไมจำเปนตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมจากการขยายกิจการ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
อางอิงจากแผนธุรกิจในการประมาณการเงินลงทุน ในป 2565 – 2569 โดยไมมีคาใชจายในการซื้อสินทรัพย หรือขยายกิจการ
ใหมเพื่อการเติบโต (Expansionary CAPEX) เพิ่มเติม แตยังคงมีคาใชจายในการบำรุงรักษาสินทรัพยเกาใหอยูในสภาพใชงาน
ได (Maintenance CAPEX)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณคาใชจายในการบำรุงรักษาสินทรัพยเกาใหอยูในสภาพใชงานได (Maintenance
CAPEX) เพื่อรักษาระดับการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการลงทุนของ AIT สำหรับ
การซอมแซมและปรับปรุงอุปกรณในธุรกิจเดิม โดยกำหนดใหคาใชจายในการลงทุนตั้งแตป 2565 - 2569 คงที่เทากับ 117.30
ลานบาท ซึ่งคำนวณมาจากคาเฉลี่ยคาใชจายเงินลงทุนในป 2562 2563 และ 2564 เพื่อใหสอดคลองกับการทำธุรกิจของ AIT
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการโดยอางอิงมาจากหมายเหตุประกอบงบการเงินของ AIT และที่ปรึกษาทางการเงิน
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อิสระวิเคราะหแลววาคาใชจายเงินลงทุนในป 2562 2563 และ 2564 นั้นอยูในระดับคงที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี
นัยสำคัญ ดังนั้นการใชคาเฉลี่ยจึงสมเหตุสมผล
ดังนั้นคาใชจายในการซื้อสินทรัพยใหมเพื่อการเติบโต (Expansionary CAPEX) และคาใชจายในการบำรุงรักษาสินทรัพยเกา
ใหอยูในสภาพใชงานได (Maintenance CAPEX) จะมีรายละเอียดดังนี้
ตารางประมาณการคาใชจายในการลงทุนในอนาคต
หนวย: ลานบาท

2562

2563

2564

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณ
สำนักงาน
คอมพิวเตอร

0.71

0.86

0.50

0.69

0.69

0.69

0.69

0.69

2.48

0.82

3.67

2.32

2.32

2.32

2.32

2.32

6.13

7.39

9.16

7.56

7.56

7.56

7.56

7.56

อุปกรณใชในโครงการ

13.26

10.14

15.18

12.86

12.86

12.86

12.86

12.86

อุปกรณสำหรับใหเชา

74.00

23.02

169.20

88.74

88.74

88.74

88.74

88.74

สินทรัพยไมมีตัวตน

4.62

4.64

6.12

5.13

5.13

5.13

5.13

5.13

101.20

46.87

203.84

117.30

117.30

117.30

117.30

117.30

รวมคาใชจายในการลงทุนในอนาคต

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและหมายเหตุประกอบงบการเงินของ AIT

3.4)

คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยและคาตัดจำหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนใน AIT เปน
อัตราคงที่ตามวิธีเสนตรง โดยคาเสื่อมราคาของแตละสินทรัพยจะถูกคำนวณแตกตางกันออกไปตามอายุการใชงานคงเหลือ
(Useful Life) ของสินทรัพยแตละประเภท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณอายุการใชงานคงเหลือของสินทรัพยแตละ
ประเภทโดยคำนวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิหารดวยคาเสื่อมของปนั้น ๆ ของสินทรัพยแตละประเภทแยกตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของ AIT รายละเอียดการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยและคาตัดจำหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนสามารถ
สรุปไดดังนี้
ตารางสมมติฐานการคิดคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
สินทรัพยและสินทรัพยไมมีตัวตน
ที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสำนักงาน
คอมพิวเตอร
อุปกรณใชในโครงการ
อุปกรณสำหรับใหเชา
สินทรัพยไมมีตัวตน

อายุการใชงานคงเหลือเฉลี่ย (ป) 1/
3
2
1
1
2
5

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ: 1/ อายุการใชงานคงเหลือเฉลีย่ คำนวณจากสัดสวนมูลคาทางบัญชีสุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณหารดวยคาเสือ่ มในปนั้น ๆ โดยแยกตามแตละประเภทของสินทรัพยตามหมาย
เหตุงบการเงิน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชคาเฉลีย่ ของอายุการใชงานคงเหลือแยกสินทรัพยแตละประเภท 3 ปยอนหลังในป 2562 2563 และ 2564
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ในสวนของรายละเอียดคาเสื่อมของสินทรัพยแตละประเภทตามนโยบายทางบัญชีมีรายละเอียดดังนี้
ตารางคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนายตามนโยบายทางบัญชีของ AIT
สินทรัพยและสินทรัพยไมมีตัวตน
ที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสำนักงาน
คอมพิวเตอร
อุปกรณใชในโครงการ
อุปกรณสำหรับใหเชา
สินทรัพยไมมีตัวตน

อายุการใชงานเฉลีย่ (ป)
5, 20
5, 10
3, 5
3, 5
2, 4
10

ที่มา : หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ ป 2564

3.5)

อัตราคิดลด (Discount Rate)

ในการกำหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ใชในการคำนวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระใชอัตราตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของเงินทุนของ AIT (Weighted Average Cost of Capital – WACC) ซึ่งเปนคาเฉลี่ย
ของตนทุนสวนของผูถือหุน (Cost of Equity – “Ke”) กับอัตราดอกเบี้ยจากการกูยืม (Cost of Debt – “Kd”) ปรับดวย
ผลประโยชนทางภาษีจากการจายดอกเบี้ย ถวงน้ำหนักดวยสัดสวนของสวนผูถือหุน (“We”) และหนี้ (“Wd”) โดยมีสูตรการ
คำนวณดังตอไปนี้
การคำนวณหาตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (WACC)
WACC
=
Ke x We + Kd x (1 – t) x Wd
โดยที่
Ke
=
อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนเทากับรอยละ 8.89
Kd
=
อัตราดอกเบี้ยเงินกูของ AIT โดยอางอิงจากอัตราการจายดอกเบี้ยจริงตอหนี้สินที่มีดอกเบี้ย
เฉลี่ยในอดีตระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอยละ 2.81
T
=
ภาษีเงินไดนิติบุคคลซึ่งกำหนดใหเทากับรอยละ 20.00
We
=
สวนของผูถือหุนเทากับรอยละ 92.81
Wd
=
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเทากับรอยละ 7.19
การคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke) โดยอางอิงจาก
Ke
=
Rf + β x (Rm – Rf)
โดยที่
Risk Free Rate (Rf)
อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 15 ป ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 มีคา
เทากับรอยละ 2.71 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใชพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 15 ป
เนื่องจากสะทอนถึงวงจรธุรกิจ (Business Cycle)
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
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Market Return (Rm)

Levered Beta (β)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อางอิงขอมูลจากผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ (SET Total Return Index: TRI
Index) ยอนหลัง 15 ป (ตั้งแต กุมภาพันธ 2550 – กุมภาพันธ 2565) มีคาเทากับรอยละ 10.09
และบวกเพิ่มเบี้ยประกันความเสี่ยงในประเทศ (country risk premium) จากสถานการณสภาพ
เศรษฐกิจและความผันผวนของตลาดทุนโดยรวมของประเทศ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
อางอิงเบี้ยประกันความเสี่ยงในประเทศมาจาก NYU Stern โดยที่ NYU Stern โรงเรียนสอน
ธุ ร กิ จ (Business School) ภายใต ม หาวิ ท ยาลั ย นิ ว ยอร ค (New York University) 1 ซึ ่ ง เป น
โรงเรียนชั้นนำและมีชื่อเสียงของโลกดานการเงิน ซึ่งคิดคนวิธีการใชคำนวณอัตราความเสี่ยง ซึ่งมี
คาเทากับรอยละ 1.58 สงผลใหอัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ เปนรอยละ
11.67 การบวกเพิ่มความเสี่ยงในประเทศ (country risk premium) เปนการปรับปรุงในระยะ
ยาว เนื่ อ งจากความเสี่ ย งในประเทศ (country risk premium) มี ก ารคำนวณมาจาก
ปจจัยพื้นฐานของประเทศ ดังนั้น การปรับปรุงจึงมีความสอดคลองกับระยะเวลาผลตอบแทน
การลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ อยางไรก็ตามถึงแมวาสถานการณ COVID-19 จะไมกระทบกับ
ผลประกอบการของอุตสาหกรรมที่ AIT อยูในระยะสั้นเนื่องจากมีการเซ็นสัญญาโครงการที่ AIT
ประมูลไวได แตหากสถานการณ COVID-19 มีการขยายความรุนแรงและกระทบกับเศรษฐกิจใน
ระยะยาว ผลประกอบการของอุตสาหกรรมที่ AIT อยูก็จะไดรับผลกระทบเชนกัน ดังนั้นเพื่อเปน
การประเมินมูลคาแบบอนุรักษนิยม (Conservative) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกที่จะ
บวกเพิ่มความเสี่ยงในประเทศ (country risk premium)
Leveraged Beta ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกับ AIT หรือมี
รายไดจากการประกอบธุรกิจออกแบบระบบเครือขายและระบบสื่อสารครบวงจรและเปนบริษัท
ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย ข องประเทศนั ้ น ๆ เฉลี ่ ย ย อ นหลั ง 15 ป (ข อ มู ล จาก
Bloomberg Terminal) เพื่อใชในการคำนวณอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke) มีคาเทากับ
0.69 โดยอางอิงจาก) บริษัท ล็อกซเลย จำกัด (มหาชน) บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) และบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช
บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันเนื่องจากตองการลดผลกระทบจากโครงสรางทางการเงิน
ที่แตกตางและราคาหุนของ AIT ซึ่งมีการพิจารณา Levered Beta และโครงสรางทางการเงิน
ของแตละบริษัท โดยปรับปรุงใหเปน Unlevered Beta ซึ่งมีสูตรคำนวณดังนี้ Unlevered Beta
= Bl / (1+(1-t)(D/E)) หลังจากคำนวณ Unlevered Beta ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดมีการ
ปรับปรุงใหเปน Adjusted Beta (ซึ่งมีสูตรคำนวณดังนี้ Adjusted Beta = Unlevered Beta x
(2/3) + (1/3)) ดังรายละเอียดตอไปนี้

1

หมายเหตุ: การคำนวณมาจากศาสตราจารย Damodaran ผูไดรับรางวัล Herbert Simon Award ที่เปนที่ยอมรับทั่วโลก ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาเหมาะสมในการ
คำนวณ

4-23 | หนา

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท
บริษัท ล็อกซเลย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

15Y Beta (เทา)

D/E (รอยละ)

Tax (รอยละ)

1.06
0.82
0.60

68.77
239.65
33.82

9.68
0.00
20.43

Unlevered
Beta (เทา)
0.66
0.24
0.47

Adjusted
Beta (เทา)
0.77
0.49
0.65

โดยคามัธยฐานของ Adjusted Beta ขอบริษัทเทียบเคียงมีคาเทากับ 0.65 เนื่องจาก AIT มีสัดสวนหนี้สินสวนของผูถือหุน ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระไดปรับปรุง Adjusted Beta เปน Levered Beta เพื่อสะทอนโครงสรางทางการเงินของ AIT (ซึ่งมี
สูตรคำนวณดังนี้ Levered Beta = 0.65 (1+(1 - 20%)(7.74%)) มีคาเทากับ 0.69
ดังนั้น
Ke
=
2.71 + [0.69 x (11.67 - 2.71)] = 8.89%
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC)
ตามโครงสรางเงินทุนของ AIT เทากับรอยละ 8.42 อันมีรายละเอียดดังนี้
WACC
=
(8.89% x 92.81%) + [2.81% x (1.00 – 20.00%) x 7.19%]
=
8.42%
4) มูลคาหุนดวยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดสรุปการประมาณการทางการเงินของ AIT โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางการประมาณการทางการเงินของ AIT
หนวย: ลานบาท

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

EBIT x (1– Tax Rate)

529.40

515.08

529.40

544.16

559.32

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

(353.40)

43.29

(43.31)

(44.62)

(45.85)

คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย

157.59

196.73

113.38

107.81

108.84

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธิ

333.59

755.10

599.47

607.36

622.31

เงินลงทุน

(117.30)

(117.30)

(117.30)

(117.30)

(117.30)

กระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธิ

(117.30)

(117.30)

(117.30)

(117.30)

(117.30)

กระแสเงินสดอิสระสุทธิ

216.28

637.80

482.17

490.05

505.00

0.92

0.85

0.78

0.72

0.67

199.49

542.61

378.36

354.69

337.14

อัตราคิดลด (Discount Factor)
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
มูลคาสุดทาย (Terminal Value)

8,027.09

มูลคาปจจุบันของมูลคาสุดทาย

5,358.83

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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โดยมูลคาสุดทายคือมูลคากระแสเงินสดภายหลังจากระยะเวลาประมาณการ โดยมีสูตรคำนวณ ดังตอไปนี้
ตารางการคำนวณมูลคาสุดทาย
มูลคาสุดทาย (Terminal Value)
Normalized FCFF

=
=

G – อัตราการเติบโตระยะยาว
(Terminal Growth Rate)

=

WACC

=

FCFF x (1 + G) / (WACC – G) = 8,027.09 ลานบาท
มูลคากระแสเงินสดในป 2569 เทากับ 505.00 ลานบาท
อัตราการเพิ่มขึน้ ของกระแสเงินสดตอป อยางตอเนือ่ งไปตลอด (Going Concern Basis) กำหนดให
เทากับรอยละ 2.00/1 ตอป โดยอางอิงจากคาเฉลี่ยอัตราเงินเฟอทั่วไปที่อยูในชวงระหวาง รอยละ
1.00 - 3.00 ตามเปาหมายนโยบายการเงินสำหรับระยะปานกลาง ณ ป 2565 จากธนาคารแหง
ประเทศไทย
อัตราตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของเงินลงทุน เทากับรอยละ 8.42

หมายเหตุ: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวาการใชอัตราเงินเฟอเปนอัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากสะทอนถึงคาใชจายในการ
ลงทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้ง ณ ปจจุบัน ภาครัฐและเอกชนมีการลงทุนโครงการวางระบบเครือขายคอมพิวเตอรมากขึ้น เพื่อรองรับกับ new
normal และภาครัฐมีแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานมากขึ้น ยกตัวอยางเชน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเปนแผนพัฒนาประเทศระยะยาว
นอกจากนี้ อัตราเงินเฟอสามารถสะทอนการถายโอนตนทุนสูอัตราการขายและคาบริการสูลูกคาได (Cost-Push Pricing and Transfer Pricing)

ตารางการคำนวณมูลคาของ AIT
หนวย: ลานบาท
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ AIT ตั้งแตป 2565 – 25691/
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ AIT ณ ปสุดทาย
มูลคากิจการของ AIT (Enterprise Value)
บวก: เงินสดและเงินฝากธนาคาร2/
หัก: ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย3/
หัก: สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม4/
หัก: เงินปนผลจากผลการดำเนินงานประจำป 25645/
มูลคาสวนของผูถือหุน (Equity Value)
จำนวนหุนที่ชำระแลวทั้งหมดของ AIT (ลานหุน)
มูลคาที่แทจริงตอหุน (บาท/หุน)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1,812.30
5,358.83
7,171.12
378.50
(236.99)
(2.57)
(309.48)
7,000.59
1,031.60
6.79

หมายเหตุ: 1/ คิดบนกระแสเงินสดนับจากวันที่ 1 มกราคม 2565 เปนตนไป
2/ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย เงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากประจำประเภทครบกำหนดไมเกินหนึ่งป ณ 31 ธันวาคม 2564
3/ ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ประกอบดวย เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุนกู และหนี้สินตามสัญญาเชา ณ
31 ธันวาคม 2564
4/ จากงบการเงินรวมของ AIT ณ 31 ธันวาคม 2564
5/ AIT มีการประกาศจายเงินผลการดำเนินงานประจำป 2564 จำนวน 0.30 บาทตอหุน โดยจะจายเงินปนผลแกผูถือหุน ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

มูลคาหุนของ AIT ที่คำนวณโดย วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ในกรณีฐานหลัง
ปรับปรุงเงินปนผลเทากับ 7,000.59 ลานบาท หรือเทากับ 6.79 บาทตอหุน
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5) การวิเคราะหความออนไหวของมูลคาหุนสามัญของ AIT
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทำการวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) ของ (1) อัตราคิดลด (Discount Rate)
และ (2) อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) โดยเพิ่มขึ้นและลดลงรอยละ 3.0 ในทั้งสองปจจัยดังกลาว เนื่องจาก
เปนปจจัยสำคัญที่สงผลกระทบโดยตรงตอการประเมินมูลคาหุน โดยชวงเปลี่ยนแปลง +/– รอยละ 3.0 เพียงพอในการครอบคลุม
ความออนไหวในปจจัยที่สำคัญของสมมติฐานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในขณะที่ทำการประเมิน เชน การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ เศรษฐกิจประเทศไทย และปจจัยอื่น ๆ ซึ่งชวงเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนชวงความออนไหวที่มีความเปนไป
ได อันสามารถสรุปสมมติฐานไดดังตอไปนี้
ตารางสมมติฐานการวิเคราะหความออนไหว
ปจจัยที่เปลี่ยนแปลง

ชวงเปลี่ยนแปลง

ตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (WACC)
อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth)

+/– 3.0% (WACC เทากับ 8.16% – 8.67%)
+/– 3.0% (Terminal Growth เทากับ 2.70% – 2.87%)

จากสมมติฐานการวิเคราะหความออนไหวดังกลาว จะไดผลสรุปการวิเคราะหความออนไหวของมูลคาของสวนของผูถือหุนของ AIT
โดยสรุปดังนี้
ตารางผลการวิเคราะหความออนไหวมูลคาตอหุน

อัตราการเติบโต
ระยะยาว

ปจจัยที่เปลี่ยนแปลง
-3.0%
-1.5%
กรณีฐาน
+1.5%
+3.0%

-3.0%
7.02
7.05
7.07
7.10
7.13

-1.5%
6.87
6.90
6.93
6.95
6.98

ตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
กรณีฐาน
+1.5%
6.73
6.60
6.76
6.63
6.79
6.65
6.81
6.67
6.84
6.70

+3.0%
6.47
6.50
6.52
6.54
6.57

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากตารางขางตนจะเห็นวาเมื่อทำการวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) มูลคาสวนของผูถือหุนของ AIT อยูระหวาง
6,676.87 – 7,357.28 ลานบาท หรือคิดเปนมูลคาของ AIT ตอหุน อยูระหวาง 6.47 – 7.13 บาทตอหุน ซึ่งต่ำกวาราคาเขาทำ
รายการที่ 7.08 บาทตอหุน เทากับ 0.61 บาทตอหุน หรือต่ำกวาในอัตรารอยละ 8.58 ของราคาเขาทำรายการ และสูงกวาราคาเขา
ทำรายการที่ 7.08 บาทตอหุน เทากับ 0.05 บาทตอหุน หรือสูงกวาในอัตรารอยละ 0.73 ของราคาเขาทำรายการ
โดยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเปนวิธีที่สะทอนแผนการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการทำกําไร และแนวโนมการ
เติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผูถือหุนในอนาคต ซึ่งเปนการประมาณการมาจากรายไดและรายจายของ AIT ตามหลักเกณฑที่
ตั้งอยูบนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดเห็นวาสมเหตุสมผล ทำใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้สะทอนมูลคาที่เหมาะสม
ของ AIT
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

4.1.7 สรุปการประเมินมูลคายุติธรรมของมูลคาสินทรัพยที่ไดมา – หุนสามัญของ AIT
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินมูลคาหุนของ AIT ดวยวิธีตาง ๆ ที่กลาวมาแลว โดยสามารถสรุปได
ดังตอไปนี้
ตารางสรุปผลการประเมินมูลคาสิ่งตอบแทนของ AIT
วิธีการประเมินมูลคา

1. วิธีมูลคาหุนตามบัญชี

2. วิธีปรับปรุงมูลคาตาม
บัญชี

3. วิธีมูลคาหุนตามราคา
ตลาด

4.1 วิธีอัตราสวน P/BV

4.2 วิธีอัตราสวน P/E

4.3 วิธีอัตราสวน
EV/EBITDA

5. วิธีเปรียบเทียบกับ
ธุรกรรมที่ใกลเคียง

มูลคาหุน
ของ AIT
(บาทตอหุน)

รายละเอียด

2.97

วิธีมูลคาหุนตามบัญชีเปนวิธีที่สะทอนถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง โดยไมไดสะทอนมูลคาตลาดของ
สินทรัพยบางรายการและเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใชอางอิง อีกทั้งไมไดสะทอน
ถึงความสามารถในการนําสินทรัพยเหลานั้นไปทํากําไรในอนาคตของธุรกิจของ AIT ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงไมเลือกใชวิธีนี้

2.67

วิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชีเปนวิธีที่สะทอนมูลคาทรัพยสินสุทธิที่ใกลเคียงปจจุบันมากกวาวิธีมูลคาหุนตาม
บัญชีรวมทั้งไดคํานึงถึงเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใชอางอิง อยางไรก็ตาม วิธีนี้ไมได
คํานึงถึง ความสามารถในการทํากําไรในอนาคต และไมไดคาํ นึงถึงแนวโนมของภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของ รวมทั้งปจจัย ภายนอกอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจในอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงไมเลือกใชวิธีนี้ เนื่องจาก AIT มิไดมีการประเมินราคาสินทรัพยจากผูประเมินราคาสินทรัพยอิสระ

6.50 – 7.75

การประเมิ น มู ล ค า ยุ ต ิ ธ รรมของหุ  น สามั ญ ของ AIT ด ว ยวิ ธ ี ร าคาหุ  น ตามราคาตลาด (Market Value
Approach) เปนการแสดงมูลคาหุนของ AIT ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ตามอุปสงคและอุปทานของนักลงทุน
ซึ่งอาจมีปจจัยอื่นที่สงผลตอราคาหุน ณ ชวงเวลานั้น ๆ เชน สภาพเศรษฐกิจ สภาพตลาดทุน ดอกเบี้ย หรือ
ปจจัยระยะสั้นอื่น ๆ เปนตน ซึ่งทำใหราคาหุนไมเปนไปตามมูลคาที่แทจริง (Fair Price) โดยไมไดคำนึงถึงผล
การดำเนินงาน และแนวโนมการเติบโตของ AIT ในอนาคต จึงอาจไมสะทอนถึงความสามารถในการทำกำไร
ของ AIT ในอนาคต ดังนั้นที่ปรึกษาการเงินอิสระ จึงเห็นวาวิธีราคาหุนตามราคาตลาดอาจเปนวิธีท ี ่ไ ม
เหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AIT ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็น
วาวิธีนี้เปนวิธีที่ไมเหมาะสมในการประเมินมูลคาของ AIT

4.39 – 5.09

วิ ธี อั ตราส วนราคาตลาดต อมู ลค าตามบั ญ ชี เป นวิ ธ ีที ่ สะท อนถึ ง ฐานะการเงิ น ณ เวลาใดเวลาหนึ ่ ง โดย
เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของอัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง เนื่องจากที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระเห็นวา การประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AIT ดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตาม
บัญชี ไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ ขนาดของบริษัท โครงสรางรายได โครงสรางเงินทุน
ผลประกอบการของ AIT ในอนาคต ดังนั้น วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีจึงไมเหมาะสม ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีนี้

4.51 – 6.18

วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอหุน เปนการประเมินโดยพิจารณาอางอิงจากกําไรสุทธิตอหุน ยอนหลัง 12
เดือนลาสุด คูณกับคามัธยฐานของอัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิ (P/E) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นวา วิธีดังกลาวไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ โครงสรางรายได โครงสรางเงินทุน
ทำใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาที่แทจริงของ AIT ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม
เลือกใชวิธีนี้

22.72 –
23.58

วิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อม และคาตัด
จำหนายเปนการประเมินมูลคากิจการของ AIT โดยเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของอัตราสวนดังกลาวของบริษัท
จดทะเบียนที่ใชอางอิง อยางไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา วิธีดังกลาวไมไดคำนึงถึงความ
แตกตางของแตละบริษัท อาทิ โครงสรางเงินทุน ผลประกอบการในอนาคต รวมถึงกำลังการผลิตในปจจุบัน
และอนาคต สงผลใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาที่แทจริงของ AIT ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีนี้

9.98

วิธีการเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน เปนวิธีการประเมินที่สะทอนความสามารถในการสรางกระแส
เงินสดจากการดำเนินงาน ซึ่งหักดวยผลกระทบจากโครงสรางเงินทุนของกิจการที่แตกตางกันออก ที่ปรึกษา
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
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วิธีการประเมินมูลคา

6. วิธีมูลคาปจจุบัน
สุทธิของกระแสเงินสด
(DCF)

มูลคาหุน
ของ AIT
(บาทตอหุน)

6.47 – 7.13

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด
ทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้มีความผันผวนของหลายปจจัย เชน ขนาดของ
ธุรกรรมที่เกิดขึ้น ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึงเปนวิธีที่อาจสงผลใหการประเมินมูลคามีความคลาดเคลื่อน ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีนี้
วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (DCF) เปนวิธีที่สะทอนแผนการดําเนินธุรกิจ และความสามารถในการ
ทํากําไร รวมทั้งผลตอบแทนของผูถือหุนในอนาคต ซึ่งเปนการประมาณการมาจากรายไดและรายจายของ AIT
ตามหลักเกณฑที่ตั้งอยูบนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดเห็นวาสมเหตุสมผล ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงมีความเห็นวาวิธีนี้เปนวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลคารวมของหุนสามัญของ AIT
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ความเหมาะสมดานราคาของมูลคาสินทรัพยที่ไดมา – ใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ 2565 ไดมีมติอนุมัติใหนำเสนอตอที่ประชุมผุถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาลงทุนเขาซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“AIT-W2”) จำนวน 140,000,0000
หนวย ราคาหนวยละ 3.55 บาท รวมมูลคา 497.00 ลานบาท และการใชสิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,000
หนวย ในราคาใชสิทธิหุนละ 2.00 บาท อีกจำนวน 280.00 ลานบาท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินมูลคา
ใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT ดวยวิธีตาง ๆ จำนวน 2 วิธี ไดแก
1)

วิธีราคาใบสำคัญแสดงสิทธิตามราคาตลาด (Market Value Approach)

2)

วิธีตามทฤษฎี Black-Scholes

4.2.1 วิธีราคาใบสำคัญแสดงสิทธิตามราคาตลาด (Market Value Approach)
วิธีมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิตามราคาตลาด (Market Value Approach) เปนการประเมินมูลคาที่ตั้งอยูบนสมมติฐาน
วาราคาในตลาดนั้นเปนราคาที่สะทอนอุปสงค-อุปทานของหลักทรัพยของ AIT-W2 โดยรวมมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิ
ของ AIT-W2 แสดงไดตามแผนภูมิตอไปนี้
แผนภูมิราคาตลาดของ AIT-W2 ยอนหลัง 360 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
บาท

ลานหนวย
200.0
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80.0
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0.0

0.0

ปริมาณหุน (แกนขวา)

ราคาปด

ที่มา: SETSMART ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
หมายเหตุ: ใชราคาเฉลี่ยระหวางวันโดยคำนวณจากมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการซื้อขายในแตละวันตอปริมาณใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการซื้อขายใดยวันนั้น

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณามูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT-W2 ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักดวยปริมาณการ
ซื้อขายของหลักทรัพยในแตละราคา (Volume Weighted Average Price – “VWAP”) ยอนหลัง 7 วันทำการ 15
วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 (AIT-W2 เริ่มเปดใหซื้อขาย ณ วันที่ 26 มกราคม 2565) เนื่องจากราคา
ตลาดสะทอนมูลคาทรัพยสินสุทธิที่ใกลเคียงปจจุบัน จึงสามารถสะทอนอุปสงคและอุปทานของนักลงทุน รวมถึง
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มุมมองของนักลงทุนตอปจจัยตาง ๆ ได ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาวิธีนี้เปนวิธีที่เหมาะสมใน
การประเมินมูลคา AIT-W2 ทั้งนี้การประเมินมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิดวยวิธีมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิตามราคาตลาด
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิตามราคาตลาดของ AIT-W2
ชวงเวลา
7 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
15 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565

VWAP (บาทตอหนวย)
3.82
3.72

ที่มา: SETSMART ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
หมายเหตุ: ใชราคาเฉลี่ยระหวางวันโดยคำนวณจากมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการซื้อขายในแตละวันตอปริมาณใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการซื้อขาย ณ วันนั้น

จากการประเมินมูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT-W2 ดวยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของใบสำคัญแสดง
สิทธิของ AIT-W2 จะไดมูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT-W2 อยูในชวง 3.72 – 3.82 บาทตอหนวย ซึ่ง
สูงกวาราคาเขาทำรายการที่ 3.55 บาทตอหนวย เทากับ 0.17 – 0.27 บาทตอหนวย หรือสูงกวาในอัตรารอยละ 4.87
– 7.71 ของราคาเขาทำรายการ
การประเมินมูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT-W2 ดวยวิธีราคาใบสำคัญแสดงสิทธิของตามราคาตลาด
(Market Value Approach) เปนการแสดงมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT-W2 ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ตามอุป
สงคและอุปทานของนักลงทุน ซึ่งอาจมีปจจัยอื่นที่สงผลตอราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ ชวงเวลานั้น ๆ เชน ราคาหุน
สามั ญ ของ AIT อายุ ข องใบสำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ราคาใช ส ิ ท ธิ ความแปรปรวนของราคาหุ  น สามั ญ ของ AIT อั ต รา
ผลตอบแทนเงินปนผล และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง เปนตน ซึ่งทำใหราคาใบสำคัญ
แสดงสิทธิไมเปนไปตามมูลคาที่แทจริง (Fair Price) จึงเห็นวาวิธีมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิตามราคาตลาดอาจเปนวิธีที่
ไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT-W2
4.2.2 วิธีตามทฤษฎี Black-Scholes
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินมูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ดวยวิธีตามทฤษฎี BlackScholes หรือทฤษฎี Black-Scholes-Merton เปนทฤษฎีที่พัฒนาโดย Fisher Black Myron Scholes และ Robert
Merton ซึ่งทฤษฎีดังกลาวเปนวิธีการประเมินราคาตราสารอนุพันธที่ไดรับการยอมรับมากที่สุดในโลกวิธีหนึ่ง โดย
ทฤษฎี Black-Scholes ถูกเผยแพรในป 2516 ผานการตีพิมพในวารสาร Journal of Political Economy และไดรับ
รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรในป 2540
ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเปนวิธีในการประเมินมูลคาที่เหมาะสมเนื่องจากมีการพิจารณาปจจัยตาง ๆ
ไดแก ราคาหุนสามัญของ AIT อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใชสิทธิ ความแปรปรวนของราคาหุนสามัญของ AIT
อัตราผลตอบแทนเงินปนผล และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง โดยสามารถสรุปสูตรและ
สมมติฐานการคำนวณมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ไดดังตอไปนี้
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สูตรการคำนวณ:
𝐶𝐶 = 𝑆𝑆0 𝑒𝑒 −𝑞𝑞𝑞𝑞 × 𝑁𝑁(𝑑𝑑1 ) − 𝑋𝑋𝑒𝑒 −𝑟𝑟𝑟𝑟 × 𝑁𝑁(𝑑𝑑2 )
โดยที่

𝑆𝑆0
𝜎𝜎 2
ln � � + 𝑡𝑡 �𝑟𝑟 − 𝑞𝑞 +
�
𝑋𝑋
2
𝑑𝑑1 =
𝜎𝜎√𝑡𝑡
𝑑𝑑2 = 𝑑𝑑1 − 𝜎𝜎√𝑡𝑡

จากสูตรการคำนวณขางตน สูตรดังกลาวประกอบดวย 2 สวนหลักดังตอไปนี้
𝐶𝐶 = 𝑆𝑆0 𝑒𝑒 −𝑞𝑞𝑞𝑞 × 𝑁𝑁(𝑑𝑑1 ) − 𝑋𝑋𝑒𝑒 −𝑟𝑟𝑟𝑟 × 𝑁𝑁(𝑑𝑑2 )
ผลตอบแทนของผูใชสิทธิ

ตนทุนของผูใชสิทธิ

ดังนั้น มูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิจึงมีคาเทากับ ผลตอบแทนของผูใชสิทธิ กลาวคือมูลคาของหลักทรัพย
หักดวยตนทุนของผูใชสิทธิในการใชสิทธิดังกลาวซื้อหลักทรัพย คือมูลคาในการใชสิทธิเพื่อใหไดมาซึ่งหลักทรัพย
สมมติฐานการคำนวณสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2
1. 𝐶𝐶 : ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant)

2. 𝑆𝑆0 : ราคาหุน 6.90 บาทตอหุน (ราคาปด ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 ซึ่งเปนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 4/2565 ของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหนำเสนอตอที่ประชุมผุถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาลงทุน
เขาซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ AIT ครั้งที่ 2 (“AIT-W2”))

3. 𝑞𝑞 : อัตราผลตอบแทนเงินปนผลเทากับรอยละ 5.85 อางอิงจากเงินปนผลตอหุน ณ ป 2564 และราคาหุน AIT
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565

4. 𝑡𝑡 : อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ เปนเวลา 1 ป 4 เดือน นับตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2565 – วันที่ 12
มกราคม 2567 (วันที่ 30 กันยายน 2565 เปนวันที่ผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 สามารถใชสิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิไดเปนครั้งแรก)

5. 𝑋𝑋 : ราคาใชสิทธิ (Exercise Price) เทากับ 2.00 บาทตอหุน

6. 𝑟𝑟 : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565) สำหรับ AIT-W2
เทากับรอยละ 0.72 ตอป อางอิงจากอัตราคาตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ป ของประเทศ

ไทย

7. 𝜎𝜎 : ความแปรปรวน (Volatility) โดยความแปรปรวนตอป (Annualized Volatility) เทากับระหวางรอยละ

1.30 – 7.23 อางอิงจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหุนสามัญของ AIT ยอนหลังตั้งแตวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
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เปนระยะเวลา 30 วัน – 3 ป (คำนวณจากอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ย (Daily) ยอนหลังเปนระยะเวลา 30 วัน
– 3 ป และนำคาที่ไดมาปรับใหเปนรายป (Annualize)) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ พิจารณาใชระยะเวลา 30
วัน – 3 ป มีวัตถุประสงคเพื่อใหครอบคลุมความแปรปรวนที่เปนไปไดทั้งระยะสั้น และระยะยาว
8. 𝑁𝑁(𝑧𝑧) : ฟงกชันคาสะสมของการกระจายความนาจะเปนแบบปกติมาตรฐาน (Cumulative standard normal
distribution) ของโอกาสที่ใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกใชสิทธิ

9. Ln : ลอการิทึมธรรมชาติ (Natural Logarithm) กลาวคือ ลอการิทึมฐาน e
10. 𝑒𝑒 : ฟงกชันเลขชี้กำลัง (Exponential Term)

จากสมมติฐานการคำนวณขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถคำนวณมูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิ
AIT-W2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางมูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิ

หนวย: บาทตอหนวย

มูลคายุติธรรมของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ AIT-W2

ยอนหลัง
30 วัน
รอยละ
7.23

ยอนหลัง
60 วัน
รอยละ
4.85

4.40

4.40

ความแปรปรวนตอป (Annualized Volatility)
ยอนหลัง
ยอนหลัง
ยอนหลัง
ยอนหลัง
90 วัน
120 วัน
180 วัน
360 วัน
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
1.49
1.30
4.81
3.60
4.40

4.40

4.40

4.40

ยอนหลัง
2 ป
รอยละ
2.23

ยอนหลัง
3 ป
รอยละ
1.42

4.40

4.40

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากตารางขางตน สรุปไดวา จากการประเมินโดยใชวิธีตามทฤษฎี Black-Scholes Model มูลคายุติธรรมของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ AIT-W2 เทากับ 4.40 – 4.40 บาทตอหนวย เนื่องจากราคาหุนของ AIT มีความแปรปรวนไมมาก จึงทำให
มูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิมมี ูลคาตางกันในระดับทศนิยม ในแตละระดับความแปรปรวน
จากการประเมินมูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT-W2 ดวยวิธีตามทฤษฎี Black-Scholes Model จะได
มูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT-W2 อยูในชวง 4.40 – 4.40 บาทตอหนวย ซึ่งสูงกวาราคาเขาทำ
รายการที่ 3.55 บาทตอหนวย เทากับ 0.85 – 0.85 บาทตอหนวย หรือสูงกวาในอัตรารอยละ 23.97 – 23.97 ของ
ราคาเขาทำรายการ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา การประเมินมูลคายุติธรรมของมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิดวยวิธีนี้มีความเหมาะสม
เนื่องจากมีการพิจารณาปจจัยตาง ๆ เชน มูลคาหุนสามัญของ AIT อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และราคาใชสิทธิ เปน
ตน
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4.2.3 สรุปการประเมินมูลคายุติธรรมของมูลคาสินทรัพยที่ไดมา – ใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT-W2
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT-W2 ดวยวิธีตาง ๆ ที่กลาวมาแลว โดย
สามารถสรุปไดดังตอไปนี้
ตารางสรุปผลการประเมินมูลคาสิ่งตอบแทนของใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT-W2
วิธีการประเมินมูลคา

1. วิธีมูลคาใบสำคัญ
แสดงสิทธิตามราคา
ตลาด

2. วิธีตามทฤษฎี BlackScholes

มูลคาใบสำคัญ
แสดงสิทธิของ
AIT-W2
(บาทตอหนวย)

รายละเอียด

3.72 – 3.82

การประเมินมูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT-W2 ดวยวิธีราคาใบสำคัญแสดงสิทธิของตาม
ราคาตลาด (Market Value Approach) เป น การแสดงมู ล ค า ใบสำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ข อง AIT-W2 ณ
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ตามอุปสงคและอุปทานของนักลงทุน ซึ่งอาจมีปจจัยอื่นที่สงผลตอราคาใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ณ ชวงเวลานั้น ๆ เชน ราคาหุนสามัญของ AIT อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใชสิทธิ
ความแปรปรวนของราคาหุนสามัญของ AIT อัตราผลตอบแทนเงินปนผล และอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง เปนตน ซึ่งทำใหราคาใบสำคัญแสดงสิทธิไมเปนไปตามมูลคาที่แทจริง
(Fair Price) จึงเห็นวาวิธีมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิตามราคาตลาดอาจเปนวิธีที่ไมเหมาะสมสำหรับการ
ประเมินมูลคายุติธรรมของมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT-W2 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเห็นวาวิธีนี้เปนวิธีที่ไมเหมาะสมในการประเมินมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.40 – 4.40

วิธีตามทฤษฎี Black-Scholes เปนวิธีในการประเมินมูลคาที่เหมาะสมเนื่องจากมีการพิจารณาปจจัย
ตาง ๆ ไดแก ราคาหุนสามัญของ AIT อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใชสิทธิ ความแปรปรวนของ
ราคาหุนสามัญของ AIT อัตราผลตอบแทนเงินปนผล และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ปราศจาก
ความเสี่ยง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาการประเมินมูลคายุติธรรมของมูลคาใบสำคัญแสดง
สิทธิดวยวิธีนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากมีการพิจารณาปจจัยตาง ๆ เชน มูลคาหุนสามัญของ AIT อายุ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ และราคาใชสิทธิ เปนตน
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ความเหมาะสมดานราคาของมูลคาสิ่งตอบแทน – หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ในการประเมินมูลคายุติธรรมของสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินดวยมูลคายุติธรรมของสวน
ของผูถือหุนของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบ 1. ใหบริการธุรกรรมทางการเงินผานตูเติมเงินอัตโนมัติภายใตเครื่องหมาย
การคา "เติมสบายพลัส" และการจำหนายตูเติมเงินอัตโนมัติทั้งในรูปแบบการชำระดวยเงินสดและเงินผอน 2. การจำหนาย
เครื่องดื่มและอาหารสำเร็จรูปผานตูขายสินคาอัตโนมัติ ภายใตเครื่องหมายการคา "เวนดิ้ง พลัส" 3. ใหบริการติดตั้งและวาง
ระบบศูนยอาหาร รวมถึงการใหบริการจัดการศูนยอาหารพรอมการจางบำรุงรักษาซอมแซมศูนยอาหาร 4. ธุรกิจรับชำระเงิน
และเงินอิเล็กทรอนิกส (e-wallet, e-money) ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาโดยใชขอมูลที่ไดรับจากบริษัทฯ การ
สัมภาษณผูบริหาร งบการเงินรวมของบริษัทฯ ยอนหลัง 3 ปจากงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562– 31 ธันวาคม 2564
ที่ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ตลอดจนขอมูลที่เผยแพรตอสาธารณะทั่วไป อยางไรก็ตาม
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยูบนสมมติฐานวา ขอมูลและเอกสารสำคัญดังกลาวเปนขอมูลที่สมบูรณ ครบถวน
ละถูกตอง รวมทั้ง พิจารณาจากสถานการณ และขอมูลที่สามารถรับรูไดในปจจุบัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่สงผล
กระทบอยางมีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจ การประเมินมูลคากิจการรวมถึงการตัดสินใจของผูถือหุนในการพิจารณาราคา
ยุติธรรมของมูลคากิจการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินมูลคาหุน ดวยวิธีตาง ๆ
จำนวน 6 วิธี ไดแก
1. วิธีประเมินมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach)
2. วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
3. วิธีราคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach)
4. วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach) ซึ่งแบงออกเปน 3 วิธีคือ
- วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach: “P/BV”)
-

วิธีอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิ (Price to Earning Approach: “P/E”)

-

วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดจาย (Enterprise Value to
Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization: “EV/EBITDA”)

5. วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน (Transaction Comparable Approach)
6. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
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4.3.1 วิธีประเมินมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach)
วิธีมูลคาหุนตามบัญชี (Book Value Approach) เปนการประเมินมูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิ หรือมูลคาสวน
ของผูถือหุนตามงบการเงินของบริษัทฯ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชมูลคาทางบัญชีตาม
งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สวนของผูถือหุน (งบการเงิน)
(หนวย : ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทุนจดทะเบียนชำระแลว

1,201.38

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

1,497.03

สวนตางจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

(42.01)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

12.07

กำไรสะสม - จัดสรรแลว

18.00

กำไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร

250.84

สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

450.60

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

3,387.91

จำนวนหุน

1,201.38

ราคาตอหุน (บาทตอหุน)

2.82

ที่มา: งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จากการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทฯ ดวยวิธีมูลคาทางบัญชีจะไดมูลคายุติธรรมของสวนของผูถือ
หุนตามบัญชีของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทากับ 3,387.91 ลานบาท คิดเปนมูลคาตามบัญชีตอหุนเทากับ
2.82 บาทตอหุน ซึ่งต่ำกวาราคาเขาทำรายการที่ 28.25 บาทตอหุน เทากับ 25.43 บาทตอหุน หรือต่ำกวาในอัตรา
รอยละ 90.00 ของราคาเขาทำรายการ
ทั้งนี้ การประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทฯ ดวยวิธีมูลคาทางบัญชี เปนการแสดงมูลคาทางบัญชีของ
บริษัทฯ ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไมไดคำนึงถึงผลการดำเนินงาน และแนวโนมการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต
จึงอาจไมสะทอนถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ในอนาคต ดังนั้นที่ปรึกษาการเงินอิสระ จึงเห็นวาวิธี
มูลคาทางบัญชีอาจเปนวิธีที่ไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทฯ
4.3.2

วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีนี้ เปนการประเมินมูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิ หรือมูลคาสวนของผูถือหุนตามงบ
การเงินของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2564 และปรับปรุงดวยรายการตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากวันที่ในงบการเงิน และสวนเพิ่มจากการประเมินใหมของสินทรัพยตามรายงานการประเมินราคา
สินทรัพย
อยางไรก็ดีเนื่องจากบริษัทฯ ไมมีการจัดทำรายงานการประเมินสินทรัพยโดยที่ผูประเมินราคาอิสระตอสาธารณะและ
ไมมีการจายเงินปนผลในป 2565 จนถึงปจจุบัน นอกจากนี้แลวยังไมมีการเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินอยางมีนัยสำคัญ
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การคำนวณมูลคาหุนและมูลคายุติธรรมในวิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) จึง
ใหผลลัพธเทากันกับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทฯ ดวยวิธีมูลคาทางบัญชี
4.3.3

วิธีราคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach)

วิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach) เปนการประเมินมูลคาที่ตั้งอยูบนสมมติฐานวาราคาใน
ตลาดนั้นเปนราคาที่สะทอนอุปสงค-อุปทานของหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยรวมมูลคาหุนของบริษัทฯ แสดงไดตามแผนภูมิ
ตอไปนี้
แผนภูมิราคาตลาดของหุน บริษัทฯ ยอนหลัง 360 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565

ที่มา: SETSMART ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
หมายเหตุ: ใชราคาเฉลี่ยระหวางวันโดยคำนวณจากมูลคาหุนที่มีการซื้อขายในแตละวันตอปริมาณหุนที่มีการซื้อขายใดยวันนั้น

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณามูลคาหุนของบริษัทฯ 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 21 กุมภาพันธ
2565 เนื่องจากราคาตลาดสะทอนมูลคาทรัพยสินสุทธิที่ใกลเคียงปจจุบันและคำนึงถึงเหตุการณสำคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ใน
งบการเงินที่ใชอางอิงหุนของบริษัทฯ เปนหุนที่มีสภาพคลองสูง จึงสามารถสะทอนอุปสงคและอุปทานของนักลงทุน รวมถึง
มุมมองของนักลงทุนตอปจจัยตาง ๆ ได ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาวิธีนี้เปนวิธีที่เหมาะสมในการ
ประเมินมูลคาบริษัทฯ ทั้งนี้การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีมูลคาหุนตามราคาตลาดมีรายละเอียดดังตอไปนี้

4-36 | หนา

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางมูลคาหุนมูลคาหุนตามราคาตลาดของบริษัท ฯ
ชวงเวลา
7 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
15 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
30 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
60 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
90 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
120 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
180 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
270 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
360 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565

VWAP (บาทตอหุน)
31.55
31.07
32.21
23.93
21.68
19.51
17.27
9.14
7.27

ที่มา: SETSMART ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
หมายเหตุ: ใชราคาเฉลี่ยระหวางวันโดยคำนวณจากมูลคาหุนที่มีการซื้อขายในแตละวันตอปริมาณหุนที่มีการซื้อขาย ณ วันนั้น

ตารางราคาปดเฉลี่ยตอเดือนของบริษัทฯ
ชวงเวลา
เดือน มีนาคม 2565
เดือน กุมภาพันธ 2565
เดือน มกราคม 2565
เดือน ธันวาคม 2564
เดือน พฤศจิกายน 2564
เดือน ตุลาคม 2564
เดือน กันยายน 2564
เดือน สิงหาคม 2564
เดือน กรกฎาคม 2564
เดือน มิถุนายน 2564
เดือน พฤษภาคม 2564
เดือน เมษายน 2564
เดือน มีนาคม 2564
เดือน กุมภาพันธ 2564
เดือน มกราคม 2564

ราคาปดเฉลี่ย (บาทตอหุน)
27.15
31.38
31.78
18.82
13.52
10.95
11.54
9.74
9.49
9.59
6.20
5.50
3.78
2.25
1.93

ที่มา: SETSMART

ราคาหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 มีราคาปดเฉลี่ยอยูที่ 27.15 บาทตอหุน
จากการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทฯ ดวยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุนสามัญ จะไดมูลคา
ยุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทฯ อยูในชวง 7.27 – 32.21 บาทตอหุน หรือมูลคาสวนของผูถือหุนที่อยูระหวาง 7,712.26 –
38,697.95 ลานบาท ซึ่งต่ำกวาราคาเขาทำรายการที่ 28.25 บาทตอหุน เทากับ 20.98 บาทตอหุน หรือต่ำกวาในอัตรารอยละ
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74.25 ของราคาเขาทำรายการ และสูงกวาราคาเขาทำรายการที่ 28.25 บาทตอหุน เทากับ 3.96 บาทตอหุน หรือสูงกวาใน
อัตรารอยละ 14.02 ของราคาเขาทำรายการ
อยางไรก็ตามหุนของบริษัทฯ นั้นเปนเพียงหนึ่งในหุนในดัชนีราคาหุนที่ตลาดหลักทรัพยฯ จัดทำขึ้นเพื่อใชแสดง
ระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุน ซึ่งไมสามารถสะทอนอุปสงคและอุปทานของนักลงทุน รวมถึงมุมมองของนักลงทุนตอ
ปจจัยตาง ๆ เชน ผลการดำเนินงานและแนวโนมการเติบโตของบริษัทฯ หรือเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได ดังนั้นที่ปรึกษา
การเงินอิสระ จึงเห็นวาวิธีราคาหุนตามราคาตลาด อาจเปนวิธีที่ไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญ
ของบริษัทฯ
4.3.4 วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach)
วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach) เปนการประเมินมูลคา
หลักทรัพยของกิจการซึ่งอยูบนสมมติฐานวาบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกันควรมีอัตราสวน
มูลคาตลาดใกลเคียงกัน โดยในการเลือกบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกลเคียงกันเพื่อประเมินมูลคากิจการของกลุมบริษัท
ยอยนั้น แตละบริษัทที่นำมาเปรียบเทียบนั้นอาจมีความแตกตางกัน อาทิ นโยบายทางการบัญชี นโยบายการลงทุน
ขนาดของกิจการ โครงสรางรายได โครงสรางตนทุน แหลงที่มาของรายไดอื่น ๆ และคุณภาพของกิจการ เปนตน
ดังนั้นการนำบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกลเคียงกันมาเปรียบเทียบนั้นอาจจะไมไดครอบคลุมบริษัทที่คลายคลึงกัน
ทั้งหมดและอาจมีความแตกตางกันในหลาย ๆ ประการดังที่อธิบายไปแลวขางตน
ในการประเมินมูลคาสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยวิธีเปรียบเทียบอัตราสวนตลาด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำ
การประเมินมูลคาโดยใชอัตราสวนตลาด ดังนี้
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(1) อัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชี (Price to Book Value Ratio : “P/BV”)
(2) อัตราสวนราคาตอกำไร (Price to Earnings Ratio : “P/E”)
(3) อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาจัด
จำหนาย (Enterprise Value to Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization:
“EV/EBITDA”)
เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจบริการเชิงพาณิชยซึ่งมีการทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินคาอุปโภคบริโภคผานชองทาง
ตาง ๆ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงนำขอมูลของบริษัทเทียบเคียงที่อยูในอุตสาหกรรมบริการเชิงพาณิชย และจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ของประเทศไทยมาใช ซึ่งประเมินความสมเหตุสมผลของการใชธุรกิจเทียบเคียงจากลักษณะ
ธุรกิจ และอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยสามารถสรุปรายชื่อและรายละเอียดของแตละบริษัทเทียบเคียงไดดังตอไปนี้
บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กำไร ณ
วันที่ 31
ธันวาคม
2564

บริ ษ ั ท ซิ ง เกอร ป ระเทศไทย
จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เปนผูจำหนายผลิตภัณฑ
ภายใตเครื่องหมายการคา “ซิงเกอร” เชน จักรเย็บผา เครื่องใชไฟฟา
ภายในบานตาง ๆ นอกจากนี้ยังจำหนายสินคาเชิงพาณิชย เชน เครื่องมือ
และอุปกรณทางการเกษตร ตูเติมเงินโทรศัพทมือถือออนไลน ตูเติม
น้ำมันแบบหยอดเหรียญ และเครื่องทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ เพื่อสนองตอบ
ตอความตองการของลูกคาไดอยางครอบคลุม และหลากหลายทั้งกลุม
ลูกคาบาน และกลุมลูกคาเชิงพาณิชย ผานรานคาปลีกซึ่งเปนสาขาของ
บริษัทเอง และผานทางตัวแทนจำหนายตาง ๆ มากกวารอยละ 80 ของ
ยอดขายเปนการขายแบบเชาซื้อ โดยบริษัทใหเชาซื้อผานทาง บริษัท เอส
จี แคปปตอล จำกัด ซึ่ง บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ถือ
หุนรอยละ 99.99

611.96

35,078.10

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี
จำกัด (มหาชน)

จำหนายสินคาผานเครื่องจำหนายสินคาอัตโนมัติ ภายใตเครื่องหมาย
การคา "SUNVENDING "

65.15

3,178.00

บริ ษ ั ท สหพั ฒ นพิ บ ู ล จำกั ด
(มหาชน)

เปนตัวแทนจำหนายสินคาอุปโภคบริโภค ดวยระบบโลจิสติกสที่ทันสมัย
ครอบคลุมทุกชองทางการขาย และมีเครือขายกวางขวางในการกระจาย
สิ น ค า หลายรายการและหลากหลายแบรนด ส ู  ค รอบครั ว คนไทยทั่ ว
ประเทศ

1,777.92

20,897.00

มูลคาหลักทรัพย
(หนวย:
ลานบาท)

ที่มา: Bloomberg Terminal ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
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1. วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach: P/BV)
การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี เปนการนำมูลคาหุนตามบัญชีของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 ซึ่งเทากับ 3,387.91 ลานบาท ตามที่แสดงในวิธีมูลคาหุนตามบัญชี ซึ่งเทากับ มาคูณกับคาเฉลี่ยมัธยฐาน (Median) สวนราคา
ตลาดตอมูลคาตามบัญชี (P/BV Ratio) ของบริษัทเทียบเคียงขางตนในระยะเวลาเฉลี่ย 7 วันยอนหลังไปจนถึง 360 วันยอนหลัง
ตารางมูลคาหุนตามราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี
บริษัท

P/BV Ratio (เทา)
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน

180 วัน

270 วัน

360 วัน

9.08

9.54

9.91

10.24

9.78

9.49

9.06

8.51

7.25

5.50

5.69

5.88

6.28

6.26

5.78

5.15

4.46

3.92

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

0.73

0.80

0.83

0.84

0.83

0.82

0.81

0.82

0.84

คามัธยฐาน P/BV

5.50

5.69

5.88

6.28

6.26

5.78

5.15

4.46

3.92

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด
(มหาชน)
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด
(มหาชน)

มูลคาสวนของผูถือหุน (ลานบาท)
มูลคาสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
(ลานบาท)
ราคาตอหุน (บาทตอหุน)
ที่มา:

3,387.91 3,387.91 3,387.91 3,387.91 3,387.91 3,387.91 3,387.91 3,387.91 3,387.91
18,642.39 19,266.02 19,913.99 21,277.04 21,194.00 19,583.55 17,431.84 15,120.36 13,271.15
15.52

16.04

16.58

17.71

17.64

16.30

14.51

12.59

11.05

Bloomberg Terminal ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน P/BV ของบริษัทเทียบเคียง สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังเทากับ 3.92 – 6.28 เทา
อันสงผลใหมูลคาสวนของผูถือหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีอยูในชวง 13,271.15 – 21,277.04 ลานบาท หรือคิด
เปนมูลคาหุนเทากับ 11.05 – 17.71 บาท ซึ่งต่ำกวาราคาเขาทำรายการที่ 28.25 บาทตอหุน เทากับ 10.54 – 17.20 บาทตอหุน หรือ
ต่ำกวาในอัตรารอยละ 37.31 – 60.90 ของราคาเขาทำรายการ
อยางไรก็ดี วิธีดังกลาวไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ โครงสรางรายได โครงสรางเงินทุน ผลประกอบการ
ในอนาคต รวมถึงพื้นที่ใหเชาในปจจุบนั และอนาคต สงผลใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาที่เหมาะสมของบริษัทฯ
2. วิธีอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิ (Price to Earnings Approach: P/E)
การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิตอหุน (P/E) ของบริษัทฯ ตามกำไรสุทธิที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 ซึ่งเทากับ 257.53 ลานบาท คูณดวยคามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน P/E ของบริษัทที่เทียบเคียงขางตน
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางมูลคาสวนของผูถือหุนตามราคาตลาดตอกำไรสุทธิของบริษัทฯ
บริษัท

P/E Ratio (เทา)
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน

180 วัน

270 วัน

360 วัน

56.94

59.84

62.15

64.22

61.36

59.49

56.82

53.40

45.48

51.73

53.46

55.26

59.04

58.81

54.34

48.37

41.96

36.83

10.10

11.02

11.47

11.55

11.45

11.32

11.18

11.27

11.54

คามัธยฐาน P/E

51.73

53.46

55.26

59.04

58.81

54.34

48.37

41.96

36.83

กำไรสุทธิของบริษัทฯ (ลานบาท)

257.53

257.53

257.53

257.53

257.53

257.53

257.53

257.53

257.53

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด
(มหาชน)
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี
จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด
(มหาชน)

มูลคาสวนของผูถือหุน (ลาน
บาท)
ราคาตอหุน (บาทตอหุน)
ที่มา:

13,321.78 13,767.42 14,230.45 15,204.49 15,145.15 13,994.33 12,456.72 10,804.95 9,483.51
11.09

11.46

11.85

12.66

12.61

11.65

10.37

8.99

7.89

Bloomberg Terminal ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน P/E ของบริษัทเทียบเคียง สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังเทากับ 36.83 – 59.04 เทา อัน
สงผลใหมูลคาสวนของผูถือหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอกำไรสุทธิที่อยูในชวง 9,483.51 – 15,204.49 ลานบาท หรือคิดเปนมูลคา
หุนเทากับ 7.89 – 12.66 ซึ่งต่ำกวาราคาเขาทำรายการที่ 28.25 บาทตอหุน เทากับ 15.59 – 20.36 บาทตอหุน หรือต่ำกวาในอัตรา
รอยละ 55.20 – 72.06 ของราคาเขาทำรายการ
อยางไรก็ดี วิธีดังกลาวไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ ขนาดของบริษัท โครงสรางรายได โครงสรางเงินทุน ผล
ประกอบการในอนาคตสงผลใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาที่เหมาะสมของบริษัทฯ
3. วิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาจัดจำหนาย
(Enterprise Value to Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization: EV/EBITDA)
การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคา
จัดจำหนาย (EV/EBITDA) เปนการนำมูลคากิจการที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ มาคูณดวยคามัธย
ฐาน (Median) ของอัตราสวน EV/EBITDA ของบริษัทที่เทียบเคียงขางตน ซึ่งเทากับ 18.80 – 20.95 เทา โดยมูลคาสวนของผูถือหุน
ของแตละบริษัทมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางมูลคาหุนตามมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาจัดจำหนาย
บริษัท

EV/EBITDA Ratio (เทา)
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน

180 วัน

270 วัน

360 วัน

N/A4/

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

16.31

16.80

17.30

18.36

18.29

17.04

15.37

13.57

12.14

18.80

20.16

20.83

20.95

20.80

20.62

20.41

20.53

20.93

คามัธยฐาน EV/EBITDA

17.56

18.48

19.07

19.65

19.55

18.83

17.89

17.05

16.53

EBITDA ของบริษทั ฯ (ลานบาท)

556.91

556.91

556.91

556.91

556.91

556.91

556.91

556.91

556.91

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด
(มหาชน)
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี
จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด
(มหาชน)

มูลคากิจการของบริษัทฯ (ลาน
บาท)
บวก: เงินสดและเงินลงทุน
ชั่วคราว1/ (ลานบาท)
หัก: หนี้สินสุทธิ2/ (ลานบาท)
หัก:สวนของผูถือหุนสวนนอย3/
(ลานบาท)
มูลคาสวนของผูถือหุน (ลาน
บาท)
ราคาตอหุน (บาทตอหุน)

9,777.05 10,290.44 10,618.73 10,945.55 10,886.50 10,486.85 9,962.95 9,495.93 9,208.23
236.04

236.04

236.04

236.04

236.04

236.04

236.04

236.04

236.04

(1,139.96) (1,139.96) (1,139.96) (1,139.96) (1,139.96) (1,139.96) (1,139.96) (1,139.96) (1,139.96)
(450.60)

(450.60)

(450.60)

(450.60)

(450.60)

(450.60)

(450.60)

(450.60)

(450.60)

8,422.54 8,935.93 9,264.21 9,591.03 9,531.98 9,132.34 8,608.44 8,141.42 7,853.71
7.01

7.44

7.71

7.98

7.93

7.60

7.17

6.78

6.54

ที่มา:
Bloomberg Terminal ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
หมายเหตุ: 1/ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย เงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากประจำประเภทครบกำหนดไมเกินหนึ่งป ณ 31 ธันวาคม 2564
2/ ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ประกอบดวย เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุนกู และหนี้สินตามสัญญาเชา ณ
31 ธันวาคม 2564
3/ จากงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564
4/ เนื่องจาก EBITDA ของบริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีคาติดลบทำใหอัตราสวน EV/EBITDA ติดลบ ซึ่งไมสามารถนำมาคำนวณ

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน EV/EBITDA ของบริษัทเทียบเคียง สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังเทากับ 16.53 –
19.65 เทา อันสงผลใหมูลคาสวนของผูถือหุนดวยวิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล
คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย อยูในชวง 7,853.71 – 9,591.03 ลานบาท คิดเปนมูลคาหุนเทากับ 6.54 – 7.98 ซึ่งสูงกวาราคาเขา
ทำรายการที่ 28.25 บาทตอหุน เทากับ 20.27 – 21.71 บาทตอหุน หรือสูงกวาในอัตรารอยละ 71.74 – 76.86 ของราคาเขาทำรายการ
อยางไรก็ดี วิธีดังกลาวไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ โครงสรางรายได ผลประกอบการในอนาคต รวมถึงอัตราการ
เชาพื้นที่ในปจจุบันและอนาคต สงผลใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาที่เหมาะสมของบริษัทฯ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

4.3.5 วิธีเปรียบเทียบธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน (Transaction Comparable Approach)
วิ ธ ี เ ปรี ย บเที ย บกั บ ธุ ร กรรมที ่ ใ กล เ คี ย งกั น (Transaction Comparable Approach) เป น วิ ธ ี ค ำนวณมู ล ค า หุ น
ที่เหมาะสมของบริษัทฯ โดยใชคามัธยฐานของอัตราสวนมูลคากิจการตอกำไรจากการดำเนินงานกอนหักดอกเบี้ยจาย
ภาษี เ งิ น ได ค า เสื ่ อ มราคา และค า ใช จ  า ยตั ด จำหน า ย (Enterprise Value/Earnings before interest, tax,
depreciation and amortization –EV/EBITDA) สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังของบริษัทเทียบเคียงในบริษัทผู
ใหบริการเชิงพาณิชยที่ถูกซื้อขายในอดีต มาคูณกับ EBITDA สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังของบริษัทฯ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 โดยการประเมินมูลคาดวยวิธีดังกลาวจะมีความแตกตางของแตละธุรกรรมจากธุรกรรมของกิจการเชน
ขนาดของธุรกรรม ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึงเปนวิธีที่อาจสงผลใหการประเมินมูลคามีความคลาดเคลื่อน ขอมูลของ
ธุรกรรมเทียบเคียงสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
ตารางขอมูลของธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน
วันที่

ผูถูกซื้อ1/

ประเทศ

สัดสวนการซื้อ
(รอยละ)

มูลคาการซื้อขาย
(ลานบาท)

อัตราสวน
EV/EBITDA (เทา)

พ.ย. 58

AgriPure Holdings PLC

ไทย

8.17

3.33

7.49

ต.ค. 57

Sino Grandness Food Industry Group Ltd

ไทย

12.77

33.77

2.13

ธ.ค. 54

Pakfood PCL

ไทย

40.00

19.58

6.79

พ.ย. 54

CP Pokphand Co Ltd

ไทย

74.18

2,210.61

16.67

ก.ย. 54

Sermsuk PCL

ไทย

100.00

494.87

15.83

ต.ค. 53

Sermsuk PCL

ไทย

100.00

339.15

7.65

คามัธยฐาน

7.57

ที่มา: Bloomberg Terminal ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
หมายเหตุ: 1/ เนื่องจากการธุรกรรมการซื้อขายกิจการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินคาอุปโภคบริโภคผานชองทางตาง ๆ นั้นมีขีดขอจำกัดในเรื่องของขอมูล โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได
จัดหาธุรกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อเปนคูเทียบที่ดีที่สุดกอน อยางไรก็ตาม ธุรกรรมดังกลาวอาจจะเกิดขึ้นในอดีต ดังนั้น ที่ปรึกษทางการเงินอิสระจึงเห็นวา มูลคายุติธรรมตามวิธีของ
ธุรกรรมที่ใกลเคียงกันอาจจะไมเหมาะสมในการประเมินมูลคาของบริษัทฯ

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน EV/EBITDA ของรายการซื้อขายอื่นในอดีตเทากับ 7.57 เทา

4-43 | หนา

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางการคำนวณมูลคาสวนของผูถือหุนจากการเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน
หนวย: ลานบาท
อัตราสวน EV/EBITDA (เทา)
EBITDA ของบริษัทฯ
มูลคาบริษัทของบริษัทฯ
บวก: เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด1/
หัก: หนี้สินสุทธิ2/
สวนของผูถือหุนสวนนอย3/
มูลคาสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ (รอยละ)
ราคาตอหุน (บาทตอหุน)

งวด 12 เดือน ยอนหลัง
คามัธยฐาน
7.57
556.91
4,215.81
236.04
(1,139.96)
(450.60)
2,861.30
1,201.38
2.38

ที่มา: งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ: 1/ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย เงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากประจำประเภทครบกำหนดไมเกินหนึ่งป ณ 31 ธันวาคม 2564
2/ ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ประกอบดวย เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุนกู
และหนี้สินตามสัญญาเชา ณ 31 ธันวาคม 2564
3/ จากงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564

มูลคาสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ที่คำนวณโดยวิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน เทากับ 2,861.30 ลานบาท
คิดเปนมูลคาหุนเทากับ 2.38 บาทตอหุน ซึ่งต่ำกวาราคาเขาทำรายการที่ 28.25 บาทตอหุน เทากับ 25.87 บาทตอหุน
หรือต่ำกวาในอัตรารอยละ 91.57 ของราคาเขาทำรายการ
อยางไรก็ดี การประเมินมูลคาดวยวิธีนี้มีความแตกตางของหลายปจจัย เชน ขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้น ระยะเวลาที่
เกิดขึ้น และปจจัยของแตละธุรกรรมเทียบเคียง จึงเปนวิธีที่อาจสงผลให การประเมินมูลคามีความคลาดเคลื่อน สงผล
ใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาที่แทจริงของบริษัทฯ
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4.3.6 วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
ในการประเมินมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) ของบริษัทฯ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการกระแสเงินสดอิสระสุทธิที่คาดวาจะไดรับจากการดำเนินงานของกิจการ (Free
Cash Flow to Firm) (“FCFF”) ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบริการเชิงพาณิชย ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระไดจัดทำการประมาณการเปนระยะเวลา 15 ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2579 เพื่อสะทอนถึงอัตราการเติบโต
ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการเพิ่มรายไดจากธุรกิจอื่นเขามาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน (Ecosystem
Competitive Advantage) อาทิเชนธุรกิจ Drop-off ของ ATP Service และธุรกิจการทำตูหยอดเหรียญสำหรับซัก
ผาของ SBS ซึ่งไดมีการซื้อขายในป 2564 และอยูในชวงขยายฐานลูกคา ซึ่งระยะเวลาการเติบโตจาก Growth Stage
ไปจนถึง Maturity Stage ของบริษัทในอุตสาหกรรมโดยปกติจะมีอายุเฉลี่ยเทากับ 15 ป ซึ่งสะทอนถึงวงจรธุรกิจโดย
เฉลี่ย (Business Cycle) ที่มีการวิจัยโดยนักเศรษฐศาตรชื่อ Simon Kuznets เกี่ยวกับวงจรเศรษฐกิจและธุรกิจใน
ทฤษฎีเรื่อง Kuznets swing ซึ่งอธิบายวาระยะเวลาวงจรเศรษฐกิจและธุรกิจจะมีระยะเวลาอยูประมาณ 15 – 25 ป
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเพื่อประเมินมูลคาใหสะทอนสภาพการดำเนินงานของธุรกิจตาง ๆ ใหชัดเจน
จำเปนตองประเมินมูลคาเปนระยะเวลา 15 ป โดยในชวง 1-10 ปแรกของการประมาณการจะเปนชวงเติบโตตอเนื่อง
(Growth Stage) และหลังจากนั้นชวง 11-15 ป หลังจะมีอัตราการเติบ โตลดลง โดยที่ปรึกษาทางการเงิ นอิส ระ
ประมาณการสมมติฐานตาง ๆ ที่มีสาระสำคัญตอการประเมินมูลคา โดยอางอิงจากการวิเคราะหบนขอมูล เอกสาร
หลักฐาน ขาวสาร ตาง ๆ ที่เปดเผยตอสาธารณะ และการสัมภาษณผูบริหารของกลุมบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1. สมมติฐานรายได
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายไดของบริษัทฯ โดยกำหนดสมมติฐานตามลักษณะรายไดแตละประเภทซึ่งประกอบไป
ดวย 1) รายไดจากการใหบริการ 2) รายไดจากการขาย 3) รายไดจากการใหบริการตามสัญญา 4) รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอน
ชำระ 5) รายไดอื่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการใหบริการประกอบไปดวยรายไดจาก 1) ATP service หรือธุรกิจ Drop-off แบรนด “ชิปปสไมล” 2)
รายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” 3) ธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court System Business Unit)
(1) ATP service หรือธุรกิจ Drop-off แบรนด “ชิปปสไมล”
ATP service ใหบริการจุดรับ-สงพัสดุสำหรับการขนสงเปนการใหบริการงานไปรษณียและการรับสงพัสดุภายในประเทศ
ผานชองทางที่เปนจุดรับฝากที่อยูในระบบ Ecosystem ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถชวยใหลูกคาสงและรับพัสดุภายใต
เจาของแฟรนไชส ไปรษณียเอกชน ชิปปสไมล เซอรวิส ซึ่งมีบริษัทขนสงชั้นนำในประเทศไทยรองรับเชน Flash, Kerry,
ไปรษณียไทย และใหบริการธุรกรรมทางดานการเงิน การทำธุรกรรมผานมือถือ รวมไปถึงการใหบริการ eKYC ที่เปนการ
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ระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงานเพื่อใหผูคนในชุมชนสามารถเขาถึงบริการสินเชื่อไดสะดวกมากยิ่งขึ้น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีจุดใหบริการรับสงพัสดุมากกวา 4,040 สาขาทั่วประเทศผานสาขาของชิปปสไมล
ชิปปสไมลมีรายไดผานการเปดแฟรนไชสเปนจุด drop-off สินคาสำหรับขนสงซึ่งชิปปสไมลจะเปนตัวกลางระหวางผูสง
สินคาและผูรับสินคา โดยมีพันธมิตรกับแบรนดขนสงเกือบทุกแบรนด ชิปปสไมลเขาไปชวยแบรนดขนสงตาง ๆ ในการลด
ตนทุนในการเปดสาขาจำนวนมากเพื่อรองรับกับพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งแบรนดขนสงจะไดประโยชนในการลดเงินลงทุนใน
สาขา และชิ ป ป ส ไมล ไ ด ป ระโยชน จ ากขนาดของรายได ข องแบรนด ข นส ง ทั ้ ง หมดในรู ป แบบของค า นายหน า
(Commission fee) ซึ่งแบงกันกับแฟรนไชส
รูปภาพแสดงถึงระบบการขนสงทางบกในภาพรวม

กราฟแสดงจำนวนกลองจัดสงโดยธุรกิจใกลเคียงในป 2560 – 2563

ที่มา: สมมติฐานจำนวนพัสดุจัดสงของบริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดทำโดย SCB Research
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ภายใตรายไดรวมของ ATP Service จะประกอบไปดวย 5 รายไดไดแก 1. รายไดของแฟรนไชส 2. รายไดจากการขนสง 3.
รายไดจากการขนสง - รับรูสวนตาง 4. รายไดจาก COD 5. รายไดจากคาคอมมิชชัน่
1. รายไดของแฟรนไชส เปนรายไดจากการรับสินคาจากพัสดุจากลูกคา โดยเกิดจากการคำนวณจากจำนวนพัสดุ คูณกับ
รายไดตอพัสดุ ซึ่งจำนวนพัสดุเทากับ 3,600.00 พันชิ้น ในป 2565 จากการประมาณของบริษัทฯ ซึ่งที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระวิเคราะหจากตัวเลขจริงที่เกิดขึ้นใน 3 เดือนแรกแลวนั้นมีความสมเหตุสมผล หลังจากนั้นมีจำนวนพัสดุคงที่
เพื่อเปนการประเมินแบบอนุรักษนิยม (Conservative) ในสวนของรายไดตอพัสดุไดมีการเติบโตเทากับรอยละ 4.00
ตามนโยบายการขึ้นราคาของบริษัทฯ จนถึงป 2569 เทากับรายไดตอพัสดุเทากับ 14.74 บาทตอชิ้น และใหคงที่จนจบ
ประมาณการเนื่องจากในอุตสาหกรรมดังกลาวอาจจะมีการแขงขันคอนขางสูงและอาจจะมีคูแขงเจาใหมเขามาดำเนินการได
ดังนั้น บริษัทฯ อาจจะไมสามารถเพิ่มรายไดตอพัสดุเพื่อปองการการเสียลูกคาจากความออนไหวตอราคาสินคา (Price
Sensitive)

2. รายไดจากการขนสง เปนรายไดจากการจัดสงสินคาของบริษัทขนสงตาง ๆ ซึ่งรายไดที่ไดรับจากลูกคาทั้งหมด อยางไร
ก็ตามรายไดที่ทางบริษัทฯ จะไดรับจะเปนการหักรายไดจากบริษัทขนสงและรายไดจากเจาของแฟรนไชส โดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหรายไดจากการขนสงอางอิงอัตราการเติบโตจากธุรกิจใกลเคียงซึ่งที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระเลือกใชบริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเปนบริษัทที่มีการเปดกิจการมาได
ไมนาน เพิ่งมีการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย และมีขอมูลเปดเผลตอสาธารณะคอนขางครบถวน โดยการที่เพิ่งเปด
กิจการมาไดไมนานมากนักและสามารถเขาจดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพยไดนั้นสามารถนำมาใชคำนวณวงจรธุรกิจ
ของอุตสาหกรรมการขนสงได ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใชอัตราการเติบโตในป 2565 เทากับรอยละ 58.74
เนื่องจากเปรียบเทียบกับธุรกิจเทียบเคียงที่เพิ่งเริ่มดำเนินงานและมีการเติบโตที่คอนขางสูงเพื่อเปนการประเมินมูลคาที่
แทจริงตามความสามารถในการขยายรายไดของธุรกิจ (Fair Value) ซึ่งเปนการเติบโตแบบกาวกระโดด หรือ S-Curve
ซึ่งเปนรูปแบบที่สมเหตุสมผลเพราะบริษัท ATP service ในชวงแรกเพิ่งเริ่มดำเนินงาน และบริษัท ATP service ไดมี
การรวมงานกับบริษัทขนสงเกือบทุกแบรนดทำใหบริษัท ATP service สามารถรับรายไดจากมูลคาตลาดของการขนสง
ซึ่งมีมูลคารวมประมาณ 5 ลานลานบาทตอป โดย บริษัท ATP service มีกลยุทธในการดึงดูดการรวมงานกับบริษัท
ขนสงเกือบทุกแบรนดไดจากการลดตนทุนการลงทุนของบริษัทตาง ๆ โดยการปลอยสาขาแฟรนไชส ทำใหสามารถเพิ่ม
จำนวนสาขาไดรวดเร็วและใชตนทุนนอย นอกจากนี้แลวบริษัท ATP service มีระบบหลังบาน อาทิเชน Cloud
System และ Digital Dashboard ที่เขามาชวยใหสามารถเชื่อมตอกับบริษัทขนสงได ซึ่งระบบหลังบานของบริษัท
ATP service และกลยุทธการดำเนินธุรกิจทำใหสามารถดึงดูดการรวมงานกับบริษัทขนสงได ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระใหมีการเติบโตลดลงจนในป 2569 มีอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 34.80 ซึ่งเปนปที่ 5 ของการประมาณการ
เนื่องจากหลังจากการเติบโตแบบกาวกระโดด หรือ S-Curve บริษัท ATP service จะมีการเติบโตในรูปแบบเติบโต
ตอเนื่อง หรือ Growth Stage ภายหลังจากชวงเติบโตตอเนื่องที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหบริษัท
ATP Service มี เติบโตลดลงทำใหในป 2579 เทากับ 14.47 ที่เปนการเติบโตในชวงปลายของรูปแบบเติบโตตอเนื่อง
3. รายไดจากการขนสง - รับรูสวนตาง เปนรายไดที่รับยรูตามสัดสวนของรายไดจากการขนสง ซึ่งรายไดรับรูสวนตาง
ดังกลาวจะถูกหักลบกับตนทุนของรายไดจากการขนสง - รับรูสวนตางที่มีจำนวนเทากัน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
กำหนดสมมติฐานเทากับรอยละ 25.00 ซึ่งเปนนโยบายของการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ
4. รายไดจาก COD เปนรายไดจากการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดสง ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานให
สัดสวนตอรายไดจากการขนสงทั้งหมดซึ่งเทากับรอยละ 3.20 ซึ่งเปนสัดสวนของรายได COD ตอรายไดจากการขนสง
ทั้งหมดของป 2564
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บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

5. รายไดจากคาคอมมิชชั่น เปนรายไดจากการขายสินคาของกิจการอืน่ ๆ ในสาขา โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนด
สมมติฐานจากสัดสวนรายไดจากคาคอมมิชชั่นตอรายไดจากการขนสงทั้งหมดจากป 2564 เทากับรอยละ 7.68
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประมาณการทางการเงินเปนระยะเวลา 15 ป เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งไดทำการซื้อกิจการ
ของบริษัท ATP Service มาดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหมีการประมาณการไป 15 ป ตามระยะเวลาเฉลี่ยของ
วงจรธุรกิจ โดยรายละเอียดการประมาณการมีดังนี้
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บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางรายไดจาก ATP service ป 2564 และประมาณการรายไดจาก ATP service ป 2565F – 2576F
หนวย : ลานบาท
(1) จำนวนพัสดุ (พันชิ้น)
(2) รายไดตอพัสดุ (บาทตอชิ้น)
(1) x (2) รายไดของแฟรนไชส
(3) อัตราการเติบโต (รอยละ)
(4) ร า ย ไ ด  จ า ก ก า ร ข น ส ง
(รายไดจากการขนสงT-1 x (1+
(3))
(5) สัดสวนตอรายได จากการ
ขนสง
(4) x (5) รายไดจากการขนสง
– รับรูสวนตาง –(6)
(7) สัดสวนตอรายได จากการ
ขนสงทั้งหมด
(7) x ((4) + (6))
รายไดจาก COD
(8) สัดสวนตอรายได จากการ
ขนสงทั้งหมด
(8) x ((4) + (6))
รายไดจากคาคอมมิชชั่น
รายไดจาก ATP service

25642/
2,288.00
12.12
27.73

2565F
3,600.00
12.60
45.37
58.74%

2566F
3,600.00
13.11
47.19
51.53%

2567F
3,600.00
13.63
49.07
45.21%

2568F
3,600.00
14.18
51.04
39.67%

2569F
3,600.00
14.74
53.08
34.80%

2570F
3,600.00
14.74
53.08
30.46%

2571F
3,600.00
14.74
53.08
26.27%

2572F
3,600.00
14.74
53.08
22.21%

2573F
3,600.00
14.74
53.08
18.28%

2574F
3,600.00
14.74
53.08
14.47%

2575F
3,600.00
14.74
53.08
14.47%

2576F
3,600.00
14.74
53.08
14.47%

399.701/

1,097.62

1,663.27

2,415.27

3,373.33

4,547.27

5,932.58

7,490.96

9,154.45

10,827.50 12,394.40 14,188.04 16,241.25

18.74%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

74.91

274.40

415.82

603.82

843.33

1,136.82

1,483.14

1,872.74

2,288.61

2,706.88

3,098.60

3,547.01

4,060.31

3.20%

3.20%

3.20%

3.20%

3.20%

3.20%

3.20%

3.20%

3.20%

3.20%

3.20%

3.20%

3.20%

14.62

43.97

66.63

96.75

135.12

182.15

237.64

300.06

366.70

433.71

496.48

568.33

650.57

7.68%

7.68%

7.68%

7.68%

7.68%

7.68%

7.68%

7.68%

7.68%

7.68%

7.68%

7.68%

7.68%

39.14

105.36

159.66

231.84

323.80

436.49

569.47

719.05

878.73

1,039.33

1,189.73

1,361.90

1,558.99

556.11

1,566.72

2,352.55

3,396.75

4,726.62

6,355.80

8,275.90

10,435.89

12,741.57

15,060.50 17,232.28 19,718.36 22,564.21

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ: 1/ / บริษัทฯ ไดซื้อกิจการของ ATP service มาในเดือนกรกฎาคม ป 2564 ดังนั้นจะรับรูรายไดเพียงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ป 2564
2/ เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งซื้อกิจการของ ATP service ดังนั้นบริษัทฯ มาในเดือนกรกฎาคม ป 2564 จะไมไดเปดเผยขอมูลกอนป 2564
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บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการรายไดจาก SBS ป 2577F – 2579F
หนวย : ลานบาท
(1) จำนวนพัสดุ (พันชิ้น)
(2) รายไดตอพัสดุ (บาทตอชิ้น)
(1) x (2) รายไดของแฟรนไชส
(3) อัตราการเติบโต (รอยละ)
(4) รายไดจากการขนสง (รายไดจากการขนสงT-1 x (1+ (3))
(5) สัดสวนตอรายไดจากการขนสง
(4) x (5) รายไดจากการขนสง – รับรูสวนตาง –(6)
(7) สัดสวนตอรายไดจากการขนสงทั้งหมด
(7) x ((4) + (6))
รายไดจาก COD
(8) สัดสวนตอรายไดจากการขนสงทั้งหมด
(8) x ((4) + (6))
รายไดจากคาคอมมิชชั่น
รายไดจาก ATP service

2577F
3,600.00
14.74
53.08
14.47%
18,591.59
25.00%
4,647.90
3.20%

2578F
3,600.00
14.74
53.08
14.47%
21,282.06
25.00%
5,320.52
3.20%

2579F
3,600.00
14.74
53.08
14.47%
24,361.88
25.00%
6,090.47
3.20%

744.72

852.49

975.86

7.68%

7.68%

7.68%

1,784.60

2,042.86

2,338.49

25,821.89

29,551.00

33,819.77

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(2) รายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส”
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเปนผูใหบริการรับชำระเงินแทนผานตูเติมเงินอัตโนมัติ (Top-Up Machine) ภายใตเครื่องหมาย
การคา “เติมสบายพลัส” บริษัทฯ มีการสรางแรงจูงใจใหแกลูกคาในการซื้อตูเติมเงินของบริษัทฯ ดวยการใหสวนแบง
คาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมผานตูเติมเงินของลูกคา และยังมีการอำนวยความสะดวกแกผูซื้อตูเติมเงิน เชน
การใหบริการการผอนชำระตูเติมเงินเปนงวด โดยการผอนชำระ 36 งวด หรือ 60 งวด เปนตน มีระบบชำระเงินที่
หลากหลายรวมไปถึง SABUY money และระบบ Loyalty Program และ Customer Relationship Management
(“SBE”) รายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงินเกิดจาก 1) รายไดจากสวนแบงกำไรจากการเติมเงินคาโทรศัพท 2) รายไดจาก
การเติมเงินเขาระบบ 3) รายไดจากการธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคาร 4) รายไดอื่น ๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได
กำหนดสมมติฐานดังนี้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดคำนวณมูลคาธุรกรรมรวมจากผลคูณระหวางจำนวนตูเฉลี่ยและรายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคา
อัตโนมัติ (ARPU) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหรายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติกลับมาเทากับ
รายไดในป 2562 ซึ่งเทากับ 11,531.80 บาทตอเครื่องตอเดือน ในป 2560 ตามสมมติฐานวาสถานการณการแพรระบาด
ของโรค COVID-19 จะกลับสูสภาวะปกติซึ่งอางอิงจากรายงานการวิเคราะหของ Google COVID-19 Community
Trend ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 และรายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติ (ARPU) เติบโตที่อัตรารอยละ 2.79 ซึ่ง
อางอิงกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยของ GDP เปนระยะเวลา 15 ป เพราะดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศไทย (GDP
Growth Rate) เปนดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑมวลรวมที่มีการสะทอนการบริโภคของประชาชนในประเทศ การใชจายและ
ลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐ เปนตนซึ่งธุรกิจดังกลาวของบริษัทฯ เปนธุรกิจที่มีความเกี่ยวของกับความสามารถใน
การใชจายและอุปโภคบริโภคของคนในประเทศ นอกจากนี้การใชระยะเวลาเฉลี่ย 15 ป มีความเหมาะสม เนื่องจากเปน
ระยะเวลาที่ครอบคลุมวงจรเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดมีการวิเคราะหลักษณะการเปลี่ยน
ผานของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผูบริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญในชวงเวลา
เฉลี่ยประมาณ 15 ป
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กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

ตารางมูลคาธุรกรรมรวม ป 2562 –2564 และประมาณการในป 2565F – 2573F
หนวย : เครื่อง
ตูเ ติมเงินที่ เพิ่มขึ้น (เครื่อง)
ตูเ ติมเงินที่หมดอายุการใชงาน (เครื่อง)
ตูเ ติมเงิน สุทธิ (เครื่อง)
ตูเ ติมเงิน เฉลี่ย (เครื่อง)
รายไดเฉลี่ยตอตูเติมเงิน (ARPU) (บาทตอ
เครื่องตอเดือน)
มูลคาธุรกรรมรวม

2562
2563
2564
2565F
2566F
2567F
2568F
2569F
2570F
2571F
2572F
2573F
11,504.00 9,346.00 8,011.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-5,761.00 -6,459.00 -7,231.00 -3,661.00 -3,661.00 -3,455.00 -3,455.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52,783.00 55,670.00 56,450.00 56,789.00 57,128.00 57,673.00 58,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00
52,783.00 54,226.50 56,060.00 56,619.50 56,958.50 57,400.50 57,945.50 60,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00
11,531.80 11,173.73
7,304.20

7,464.50

8,622.22

9,971.45 11,531.80 11,943.10 12,369.07 12,810.24 13,166.36 13,532.39 13,908.59 14,295.25

5,840.69

6,774.94

7,882.01

8,226.48

8,600.79

9,256.88

9,830.22 10,103.50 10,384.37 10,673.06

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณการมูลคาธุรกรรมรวม ป 2574F – 2579F
หนวย : ลานบาท
ตูเติมเงินที่ เพิ่มขึ้น
ตูเติมเงินที่หมดอายุการใชงาน
ตูเติมเงิน สุทธิ
ตูเติมเงิน เฉลี่ย
รายไดเฉลี่ยตอตูเติมเงิน (ARPU)
มูลคาธุรกรรมรวม

2574F
0.00
0.00
62,218.00
62,218.00
14,692.65
10,969.77

2575F
0.00
0.00
62,218.00
62,218.00
15,101.11
11,274.73

2576F
0.00
0.001/
62,218.00
62,218.00
15,520.92
11,588.17

2577F
0.00
0.00
62,218.00
62,218.00
15,952.40
11,910.32

2578F
0.00
0.00
62,218.00
62,218.00
16,395.88
12,241.42

2579F
0.00
0.00
62,218.00
62,218.00
16,851.68
12,581.74

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ: ในอนาคตบริษัทฯ มีนโยบายซอมบำรุงตูเติมเงินแทนการเปลี่ยนใหมเพื่อลดเงินลงทุน
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดคำนวณรายไดแตละประเภทตามคาธรรมเนียมแตละประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้
• รายไดจากสวนแบงกำไรจากการเติมเงินคาโทรศัพทเกิดจากผลคูณระหวางมูลคาธุรกรรมของการเติมเงินแบบ
Prepaid กับคาธรรมเนียมเวลาออกอากาศ (Air time fee) ที่รอยละ 3.50
• รายไดจากการเติมเงินเขาระบบเกิดจากผลคูณระหวางมูลคาธุรกรรมทั้งหมดตามประมาณการขางตน ซึ่งประกอบ
ไปดวย prepaid postpaid การโอนเงิน ใบแจงหนี้ เกมออนไลน และรายการอื่น ๆ กับคาธรรมเนียมธุรกรรม
(Transaction fee) ที่รอยละ 7.00
• รายได จ ากการธุ ร กรรมเกี ่ ย วกั บ ธนาคารเกิ ด จากผลคู ณ ระหว า งมู ล ค า ธุ ร กรรมเกี ่ ย วกั บ การโอนเงิ น กั บ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank fee) ที่รอยละ 1.85
• รายไดอื่น ๆ ใหคงที่เทากับ 12.01 ลานบาทตอป เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะหจากการรับรูรายได
ดังกลาวและลักษณะรายไดอื่น ๆ แลวประมาณมูลคาแบบอนุรักษนิยม (Conservative)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดคำนวณมูลคาธุรกรรมในแตละประเภทตามสัดสวนของป 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดธุรกรรม
เติมเงิน (Prepaid)
จายภายหลัง (Postpaid)
การโอนเงิน (Money Transfer)
ใบแจงหนี้ (Bill)
เกมออนไลน (Game Online)
อยางอื่น (Other)

สัดสวนธุรกรรมแตละประเภทตอธุรกรรมรวม (รอยละ)
75.85%
1.20%
17.62%
4.84%
0.00%
3.32%

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดมีการวิเคราะหถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในตางจังหวัดแลวพบวาผูบริโภคดังกลาวมีการใช
จายรายวันซึ่งจะมีการเติมเงินแบบ prepaid โดยผานตูเติมเงินมากกวาการเติมผานออนไลน โดยกลุมลูกคาหลักของ
การเติมเงินมาจากผูบริโภคตางจังหวัด ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได ทำการประมาณการทางการเงิน เปน
ระยะเวลา 15 ป เพื่อใหครบรอบระยะเวลาเฉลี่ยของวงจรธุรกิจ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดมีสมมติฐานการเพิ่มขึ้น
ของตูเติมเงินในชวงระยะเวลา 5 ปแรกของการประมาณการเทานั้นเนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา
บริษัทฯ ไดมีการครอบคลุมพื้นที่สวนมากของประเทศไทยแลว ดังนั้นหลังจาก 5 ปแรกของการประมาณ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหจำนวนตูคงที่ โดยมีรายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” จาก
ประมาณการดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

รายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” มีประมาณการดังนี้
ตารางรายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” ป 2562 –2564 และการประมาณการป 2565F – 2570F
หนวย : ลานบาท
เติมเงิน (Prepaid)
จายภายหลัง (Postpaid)
การโอนเงิน (Money Transfer)
ใบแจงหนี้ (Bill)
เกมออนไลน (Game Online)
อยางอื่น (Other)
รายไดจากสวนแบงกำไรจากการเติมเงินคาโทรศัพท
รายไดจากการเติมเงินเขาระบบ
รายไดจากการธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคาร
รายไดอื่น ๆ
รายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส”

2562
5,777.56
112.98
909.86
462.17
0.30
41.33
202.21
447.60
16.83
6.53
673.18

2563
5,368.77
85.04
1,247.06
342.76
234.89
187.91
422.20
23.07
14.25
647.43

2564
4,429.93
70.17
1,028.98
282.82
193.82
155.05
348.37
19.04
12.01
534.47

2565F
5,138.51
81.39
1,193.57
328.06
224.82
179.85
404.10
22.08
12.01
618.03

2566F
5,978.18
94.69
1,388.61
381.67
261.56
209.24
470.13
25.69
12.01
717.06

2567F
6,239.45
98.83
1,449.30
398.35
272.99
218.38
490.67
26.81
12.01
747.88

2568F
6,523.34
103.33
1,515.24
416.48
285.41
228.32
513.00
28.03
12.01
781.36

2569F
7,020.97
111.21
1,630.83
448.25
307.18
245.73
552.13
30.17
12.01
840.05

2570F
7,455.82
118.10
1,731.84
476.01
326.21
260.95
586.33
32.04
12.01
891.33

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการตารางรายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” ป 2571F – 2579F
หนวย : ลานบาท
เติมเงิน (Prepaid)
จายภายหลัง (Postpaid)
การโอนเงิน (Money Transfer)
ใบแจงหนี้ (Bill)
เกมออนไลน (Game Online)
อยางอื่น (Other)
รายไดจากสวนแบงกำไรจากการเติมเงินคาโทรศัพท
รายไดจากการเติมเงินเขาระบบ
รายไดจากการธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคาร
รายไดอื่น ๆ
รายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส”

2571F
7,663.09
121.38
1,779.98
489.24
335.28
268.21
602.63
32.93
12.01
915.78

2572F
7,876.12
124.76
1,829.47
502.84
344.60
275.66
619.38
33.85
12.01
940.90

2573F
8,095.08
128.23
1,880.33
516.82
0.00
354.18
283.33
636.60
34.79
12.01
966.73

2574F
8,320.12
131.79
1,932.60
531.19
0.00
364.02
291.20
654.30
35.75
12.01
993.27

2575F
8,551.42
135.45
1,986.33
545.96
0.00
374.14
299.30
672.49
36.75
12.01
1,020.55

2576F
8,789.15
139.22
2,041.54
561.14
0.00
384.54
307.62
691.18
37.77
12.01
1,048.58

2577F
9,033.49
143.09
2,098.30
576.74
0.00
395.23
316.17
710.40
38.82
12.01
1,077.40

2578F
9,284.62
147.07
2,156.63
592.77
0.00
406.22
324.96
730.15
39.90
12.01
1,107.02

2579F
9,542.73
151.16
2,216.59
609.25
0.00
417.51
334.00
750.45
41.01
12.01
1,137.46

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(3) ธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court System Business Unit) ในนามบริษัท SBS
กลุมบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court System Business Unit) ผานบริษัท สบาย โซลูชั่นส จำกัด
(“SBS”) โดยมีรายไดจากการขายอุปกรณของระบบศูนยอาหารพรอมการใหบริการติดตั้งและวางระบบศูนยอาหาร
(Hardware & System Installation) รายไดคาเชาจากการใหเชาอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหาร และรายได
จากการใหบริการจัดการศูนยอาหารพรอมการจางบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญา (Maintenance Service Agreement)
นอกจากนี้ SBS ยังดำเนินธุรกิจเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญภายใตเครื่องหมายการคา “SABUY WASH” โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 SBS มีสาขาที่ใหบริการเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญภายใตเครื่องหมายการคา “SABUY WASH”
จำนวนทั้งสิ้น 2 สาขา และมีเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญภายใตสาขาดังกลาวทั้งหมด 20 เครื่อง
โดยสำหรั บ ธุ รกิ จ ระบบศู น ย อ าหาร กลุ  ม ลู ก คา ปจ จุ บ ัน ของ SBS คื อ ศู น ย อ าหารในแหล ง ชอปป ง ไฮเปอร ม ารเก็ ต
หางสรรพสินคา หอพัก สถานที่ราชการ บริษัทเอกชน สถานศึกษา สวนน้ำ และสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ
SBS มีรายไดจาก 3 รูปแบบดังนี้
1. รายไดจากการดำเนินธุรกิจระบบศูนยอาหารภายใตการดูแลของบริษัทฯ (Under Management) โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐานใหรายไดดังกลาวเทากับผลคูณระหวางจำนวนระบบศูนยอาหารและรายได
ตอจำนวนระบบศูนยอาหาร โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีอัตราการเติบโตของรายไดตอจำนวนระบบศูนย
อาหารเทากับรอยละ 2.00 อางอิงจากคาเฉลี่ยอัตราเงินเฟอ (Inflation rate) ในกรอบที่อยูระหวางรอยละ 1.00
– 3.00 ตอป เนื่องจากธุรกิจดังกลาวมีการปรับเปลี่ยนราคาขายที่มีขั้นต่ำเทากับอัตราเงินเฟอ ซึ่งธุรกิจดังกลาว
ขายผลิตภัณฑที่สามารถถายโอนตนทุนและอัตราเงินเฟอสูผูบริโภคหรือผูซื้อสินคาได (Cost-Push Pricing and
Transfer-Pricing) นอกจากนี้แลวที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประมาณจำนวนระบบศูนยอาหารจากการ
สัมภาษณผูบริหาร เทากับ 60 ระบบศูนยอาหารติดตั้งรวมสุทธิในป 2565 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนด
สมมติฐานใหจำวนระบบศูนยอาหารมีจำนวนคงที่ตลอดระยะประมาณการ เนื่องจากธุรกิจดังกลาวอยูในชวง
เริ่มตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงทำการประมาณการแบบอนุรักษนิยม (Conservative) โดยไมใหมีการเติบโต
ของจำนวนศูนยเพิ่มเติม
2. รายไดจากการดำเนินธุรกิจระบบศูนยอาหารโดยการปลอยใหเชา (Under rent) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ไดกำหนดสมมติฐานใหรายไดดังกลาวเทากับผลคูณระหวางจำนวนระบบศูนยอาหารโดยการปลอยเชาและรายได
ตอจำนวนระบบศูนยอาหารโดยการปลอยเชา โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอัตราการเติบโตของรายไดตอ
จำนวนระบบศูนยอาหารเทากับรอยละ 2.00 อางอิงจากคาเฉลี่ยอัตราเงินเฟอ (Inflation rate) ในกรอบที่อยู
ระหวางรอยละ 1.00 – 3.00 ตอป เนื่องจากธุรกิจดังกลาวมีการปรับเปลี่ยนราคาขายที่มีขั้นต่ำเทากับอัตราเงิน
เฟอ ซึ่งธุรกิจดังกลาวขายผลิตภัณฑที่สามารถถายโอนตนทุนและอัตราเงินเฟอสูผูบริโภคหรือผูซื้อสินคาได (CostPush Pricing and Transfer-Pricing) นอกจากนี้แลวที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประมาณจำนวนระบบ
ศูนยอาหารจากการสัมภาษณผูบริหาร อยางไรก็ตามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการแบบอนุรักษนิยม
(Conservative) โดยไมใหมีการเติบโตของจำนวนศูนยเพิ่มเติม นอกจากนี้แลวบริษัทมีการเพิ่มจำนวนระบบศูนย
อาหารแบบปลอยใหเชาในป 2565 2566 2567 2568 และ 2569 เปนจำนวนสุทธิเทากับ 185 205 225 200
และ 220 เครื่อง ตามแผนดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาแผนการติดตั้ง
ระบบศูนยอาหารแบบปลอยเชามีความสมเหตุสมผลเพราะการปลอยเชาระบบสามารถทำไดงายกวาติดตั้งเอง
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นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังเห็นถึงความสามารถของพนักงานฝายของบริษัทฯ ที่มีความสามารถสูง
รวมถึงการใชความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ ซึ่งมี Ecosystem ที่ครอบคลุมหลายบริการในการเจรจากับ
บริษัทตาง ๆ ได
3. รายไดจากจากการดำเนินธุรกิจเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญภายใตเครื่องหมายการคา “SABUY WASH” โดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐานใหรายไดดังกลาวเทากับผลคูณระหวางจำนวนสาขาเฉลี่ยและรายได
ตอสาขา โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหอัตราการเติบโตของรายไดตอจำนวนสาขาเทากับรอยละ 2.00 อางอิง
จากคาเฉลี่ยอัตราเงินเฟอ (Inflation rate) ในกรอบที่อยูระหวางรอยละ 1.00 – 3.00 ตอป เนื่องจากธุรกิจ
ดังกลาวมีการปรับเปลี่ยนราคาขายที่มีขั้นต่ำเทากับอัตราเงินเฟอ ซึ่งธุรกิจดังกลาวขายผลิตภัณฑที่สามารถถาย
โอนตนทุนและอัตราเงินเฟอสูผูบริโภคหรือผูซื้อสินคาได (Cost-Push Pricing and Transfer-Pricing) นอกจากนี้
แลวที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประมาณจำนวนระบบศูนยอาหารจากการสัมภาษณผูบริหาร อยางไรก็
ตามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการแบบอนุรักษนิยม (Conservative) โดยไมใหมีการเติบโตของจำนวน
ศูนยเพิ่มเติม นอกจากนี้แลวบริษัทมีการเพิ่มสาขาในป 2565 2566 2567 2568 และ 2569 เปนจำนวนสุทธิ
เทากับ 10 30 60 90 120 สาขา ตามแผนดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาไดมีการ
เติบโตของจำนวนหมูบานและคอนโดมากขึ้น ทำใหความตองการของบริการดังกลาวมีเพิ่มมากขึ้น
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐานการเพิ่มขึ้นและลดลงของจำนวนสาขาและจำนวนระบบศูนยอาหาร ตาม
แผนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางรายไดจาก SBS ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565F – 2573F
หนวย : ลานบาท
2562
2563
2564
2565F
2566F
2567F
2568F
2569F
2570F
2571F
2572F
2573F
1. รายได จ ากการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ระบบศู น ย
อาหารภายใตการดูแลของบริษัทฯ (Under
Management)
จำนวนระบบศู น ย อ าหารภายใต ก ารดู แ ลของ
203.00
175.00
38.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
บริษัทฯ
เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
(28.00) (137.00)
22.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
รายไดตอเครื่องผานการดูแลของบริษัทฯ
10,471.32 11,784.49 17,871.71 18,229.14 18,593.73 18,965.60 19,344.91 19,731.81 20,126.45 20,528.98 20,939.55 21,358.35
(บาท/เครื่อง/เดือน)
รายไดร ะบบศูนยอ าหารภายใต การดูแลของ
25.51
30.12
46.11
53.59
59.13
64.86
60.36
66.30
67.62
68.98
70.36
71.76
บริษัทฯ
2. รายได จ ากการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ระบบศู น ย
อาหารโดยการปลอยใหเชา (Under rent)
จำนวนระบบศูนยอาหารผานการปลอยเชา
38.00
177.00
185.00
205.00
225.00
200.00
220.00
220.00
220.00
220.00
220.00
เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
38.00
139.00
8.00
20.00
20.00
-25.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
รายไดตอเครื่องผานการปลอยเชา (บาท/เครื่อง/
- 25,785.00 25,698.00 26,211.96 26,736.20 27,270.92 27,816.34 28,372.67 28,940.12 29,518.92 30,109.30 30,711.49
เดือน)
รายไดระบบศูนยอาหารผานการปลอยเชา
11.76
54.58
58.19
65.77
73.63
66.76
74.90
76.40
77.93
79.49
81.08
3. รายไดจากจากการดำเนินธุรกิจเครื่องซักผา
แบบหยอดเหรียญ
จำนวนสาขาเฉลี่ยของเครื่องซักผาแบบหยอด
0.50
2.00
4.00
10.00
30.00
60.00
90.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
เหรียญ
เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
1.00
2.00
2.00
10.00
30.00
30.00
30.00
30.00
รายไดตอสาขา (บาท/สาขา/เดือน)
4,714.33 7,120.00 6,150.00 6,273.00 6,398.46 6,526.43 6,656.96 6,790.10 6,925.90 7,064.42 7,205.71 7,349.82
รายไดจากธุรกิจเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญ
0.03
0.17
0.30
0.75
2.30
4.70
7.19
9.78
9.97
10.17
10.38
10.58
รายไดจาก SBS
25.54
42.05
100.99
112.54
127.20
143.19
134.30
150.98
154.00
157.08
160.22
163.43
ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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ตารางประมาณการรายไดจาก SBS ป 2574F – 2579F
หนวย : ลานบาท
1. รายไดจากการดำเนินธุรกิจระบบศูนยอาหารภายใตการดูแลของบริษัทฯ (Under
Management)
จำนวนระบบศูนยอาหารภายใตการดูแลของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
รายไดตอเครื่องผานการดูแลของบริษัทฯ
(บาท/เครื่อง/เดือน)
รายไดระบบศูนยอาหารภายใตการดูแลของบริษัทฯ
2. รายไดจากการดำเนินธุรกิจระบบศูนยอาหารโดยการปลอยใหเชา (Under rent)
จำนวนระบบศูนยอาหารผานการปลอยเชา
เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
รายไดตอเครื่องผานการปลอยเชา (บาท/เครื่อง/เดือน)
รายไดระบบศูนยอาหารผานการปลอยเชา
3. รายไดจากจากการดำเนินธุรกิจเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญ
จำนวนสาขาเฉลี่ยของเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญ
เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
รายไดตอสาขา (บาท/สาขา/เดือน)
รายไดจากธุรกิจเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญ
รายไดจาก SBS

2574F

2575F

2576F

2577F

2578F

2579F

60.00
0.00

60.00
0.00

60.00
0.00

60.00
0.00

60.00
0.00

60.00
0.00

21,785.51

22,221.22

22,665.65

23,118.96

23,581.34

24,052.97

73.20

74.66

76.16

77.68

79.23

80.82

220.00
0.00
31,325.72
82.70

220.00
0.00
31,952.23
84.35

220.00
0.00
32,591.28
86.04

220.00
0.00
33,243.10
87.76

220.00
0.00
33,907.97
89.52

220.00
0.00
34,586.12
91.31

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

7,496.82
10.80
166.69

7,646.75
11.01
170.03

7,799.69
11.23
173.43

7,955.68
11.46
176.90

8,114.79
11.69
180.44

8,277.09
11.92
184.04

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากการประมาณการรายไดจากการใหบริการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปประมาณการรายไดในระหวางป 2564 – 2579 ไดดังตอไปนี้
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ตารางรายไดจากการใหบริการ ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565F – 2574F
หนวย : ลานบาท
รายไดจาก ATP service
รายได จ ากธุ ร กรรมผ า นตู  เ ติ ม เงิ น “เติ ม
สบายพลัส”
รายไดจาก SBS
รายไดจากการใหบริการ

2562

2563
-

-

2564
556.11

2565F
1,566.72

2566F
2,352.55

2567F
3,396.75

2568F
4,726.62

2569F
6,355.80

673.18

647.43

534.47

618.03

717.06

747.88

781.36

840.05

25.54
698.72

42.05
689.48

100.99
1,191.56

112.54
2,297.29

127.20
3,196.81

143.19
4,287.82

134.30
5,642.29

150.98
7,346.83

2570F
2571F
2572F
2573F
2574F
8,275.90 10,435.89 12,741.57 15,060.50 17,232.28
891.33

915.78

940.90

966.73

993.27

154.00
157.08
160.22
163.43
166.69
9,321.23 11,508.75 13,842.69 16,190.65 18,392.24

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณการรายไดจากการใหบริการ ป 2575F – 2579F
หนวย : ลานบาท
รายไดจาก ATP service
รายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส”
รายไดจาก SBS
รายไดจากการใหบริการ

2575F
19,718.36
1,020.55
170.03
20,908.93

2576F
22,564.21
1,048.58
173.43
23,786.22

2577F
25,821.89
1,077.40
176.90
27,076.18

2578F
29,551.00
1,107.02
180.44
30,838.45

2579F
33,819.77
1,137.46
184.04
35,141.27

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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1.2 รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายคือ รายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติและตูน้ำมันโดยมีการขยายปริมาณ
การติดตั้งตูขายสินคาอัตโนมัติและตูน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากการไดรับความนิยมและสะดวกสบายในการเขาถึง ทั้งในสวน
ของชุมชน รานคา โรงงาน และสำนักงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการรับรูรายไดจากเขาลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัท
Tech Plus ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตบัตรพลาสติกและบริการบันทึกขอมูลสวนบุคคลอีกดวย ซึ่งรายไดจากการขายมาจาก
การจำหนายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติที่วางบริการไวในบริเวณตาง ๆ โดยมีสินคาไดแก เครื่องดื่ม (นํ้าดื่ม นํ้า
หวาน นํ้าผลไม กาแฟ ชา เครื่องดื่มชูกําลัง เครื่องดื่มเกลือแร) อาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว และสินคาอุปโภค
(หนากากผา/หนากากอนามัย ถุงยางอนามัย) โดยรายไดสวนใหญของบริษัทฯ มาจากการขายสินคาประเภทเครื่องดื่ม
ผานตูขายสินคาอัตโนมัติ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะประมาณการรายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขาย
สินคาอัตโนมัติ จาก ผลคูณ ของ จำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติเฉลี่ย กับ รายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติ (ARPU) ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้
จำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติเฉลี่ย
เมื่อพิจารณาการเติบโตของตลาดตูขายสินคาอัตโนมัติยังมีโอกาสที่จะเติบโตไดสูง จากการวิจัยของ Research and
Market ในป 2564 ตลาดตูขายสินคาอัตโนมัติทั่วโลกคาดวาจะเติบโต 9.33 พันลานดอลลารในชวงป 2564 - 2568
โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปมากกวารอยละ 16.00 โดย บริษัทฯ มีพันธมิตรที่สำคัญอยาง GMM GRAMMY ซึ่งจะ
มีการจัดจำหนายเพลงในรูปแบบ USB MP3 ในกลุมรอบนอก (Rural Area) เพื่อใหลูกคาสามารถซื้อเพลงไดอยาง
สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงพันธมิตรกับ True money เพื่อเพิ่มชองทางการชำระเงินใหกับผูบริโภค รวมถึงพันธมิตรอื่น
ๆ ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ออกสินคาลิขสิทธิ์เปนน้ำแรโดราเอมอนเพื่อดึงดูดใหลูกคาที่ชื่นชอบโดราเอมอน
สามารถหาซื้อจากตูขายสินคาอัตโนมัติได และเปนการตอยอดธุรกิจตูขายสินคาอัตโนมัติในอนาคต อีกทั้งบริษัทฯ ยังมี
ระบบชำระเงินแบบไรเงินสด (cashless) เชน การ Scan QR Code ทำใหผูบริโภคมีความสะดวกในการซื้อสินคามาก
ยิ่งขึ้น สงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคใหเปลี่ยนมาซื้อสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติมากขึ้น และมีการ
พัฒนาการรับชำระเงินไดหลากหลายชองทาง เชน Sabuy Money บริการ E-Wallet ใน Ecosystem ของบริษัทฯ
หรือ Sabuy Exchange ที่เขามาชวยสงเสริมเรื่อง Loyalty Program ในกลุมผูบริโภค ทำใหสามารถเพิ่มศักยภาพใน
การขยายธุรกิจตูขายสินคาในอนาคต และยิ่งมีปจจัยกระตุนจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ยิ่งทำใหพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคเปลี่ยนไป ดวยขอดีที่ไมตองรอคิวเพื่อชำระเงิน
ความรวดเร็วในการเลือกซื้อสินคา และการเขาถึงผูใชบริการไดในทุกทำเลที่ตั้ง จะเปนการสรางความเคยชินในการ
เลือกซื้อสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติของบริษัทฯ มากขึ้น
โดยในป 2562 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีตูขายสินคาอัตโนมัติจำนวน 3,928 เครื่อง 5,950 เครื่อง และ 5,904
เครื่อง ตามลำดับ จากแผนในการติดตั้งตูในป 2564 เพิ่ม 5,000 เครื่อง หากแตเกิดจากการแพรระบาดของโรค
COVID-19 สายพันธใหม OMICRON ทำใหมีการติดตั้งชาลง ซึ่งบริษัทฯ จะมาเรงติดตั้งในป 2565 บริษัทฯ มีจำนวนตู
ขายสินคาอัตโนมัติเพิ่มขึ้นในป 2563 จากป 2562 เทากับ 2,022 และลดลงในป 2564 จากป 2563 เทากับ 46 เครื่อง
เนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 อยางไรก็ดีบริษัทฯ ไดมีแผนการขยายการติดตั้งตูจำหนายสินคาอัตโนมัติให
ครอบคลุมสถานที่ที่มีผูใชบริการในทุกระดับ เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม
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สำนักงาน หนวยงานราชการ หางสรรพสินคา อพารทเมนต และปมน้ำมัน เปนตน ซึ่งเปนการอำนวยความสะดวกและ
เพิ่มการเขาถึงผูใชบริการ โดยการเขาติดตั้งในสถานที่ที่มีขนาดใหญและมีผูใชบริการจำนวนมาก บริษัทฯ จะติดตั้งตู
ขายสินคาอัตโนมัติหลายเครื่องเพื่อใหครอบคลุมการเขาใชบริการ จากแผนการเพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติของ
บริษัทฯ โดยมีการเพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติในป 2565 – 2571 อยูที่ 5,686 เครื่อง 2,000 เครื่อง 2,000 เครื่อง
3,000 เครื่อง 2,000 เครื่อง 2,000 เครื่อง และ 2,000 เครื่อง ตามลำดับ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงจากเผน
การดำเนินงานของบริษัทฯ และการสัมภาษณผูบริหาร โดยในป 2565 ทางบริษัทฯ ไดมี backlog จากป 2564
จำนวน 3,396 เครื่อง และจำนวนตูที่ไดรับมาจาก FSMART จำนวนเทากับ 2,290 เครื่อง ดวยการกระจายตัวของ
ผูใชบริการในสถานที่ที่หลากหลายและการใหบริการตูขายสินคาอัตโนมัติที่กระจุกตัวในบางพื้นที่ ทำใหแผนการขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถชวยอำนวยความสะดวกตอผูใชบริการ และสะทอนการเปนผูนำตลาดผูใหบริการตูขาย
สินคาอัตโนมัติในอนาคต นอกจากนี้แลวบริษัทฯ ยังมีธุรกิจ Drop-off แบรนด ”ชิปปสไมล” ที่มีความสามารถในการ
ขยายสาขาไดอยางกาวกระโดดเปน 4,640 สาขา โดยเพิ่มขึ้น 3,890 สาขา จากปกอนหนาที่มีเพียง 750 สาขา และ
หากรวมพลัส เอกซเพลสจะมีสาขาทั้งหมด 5,984 สาขา ซึ่งบริษัทฯ เพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติไดจากสาขา
ดังกลาวเพิ่มเติม
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนในการเพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติในชวง 2575 – 2579 ตามปที่ตูขายสินคาอัตโนมัติ
หมดอายุการใชงาน ตามสมมติฐานการตัดคาเสื่อมราคาของตูขายสินคาอัตโนมัติ โดยตูขายสินคาอัตโนมัติเดิมที่เพิ่มใน
ปในป 2564 - 2568 เปนตูขายสินคาอัตโนมัติมือหนึ่งและมือสอง ซึ่งจะหมดอายุใชงานในป 2575 – 2579 ตามลำดับ
ทั้งนี้ จำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นจะเปนจำนวนเทากับตูขายสินคาอัตโนมัติที่หมดอายุการใชงานไป แตในป
2569 – 2568 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีสมมติฐานการเพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติใหมีจำนวนตูขายสินคา
อัตโนมัติเปน 18,801 เครื่องในป 2579 เพื่อใหเกิดความประหยัดตอขนาด (Economy of scale) โดยเกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของจำนวนตูรวมทั้งหมดระหวางป 2565 – 2579 เทากับ 33,011 ตูและมีตูหมดอายุการใชงานรวมทั้งหมด
ระหวางป 2565 – 2579 เทากับ 20,114 ตู ซึ่งหากคิดจากป 2564 ที่มีจำนวนเทากับ 5,904 จะทำใหป 2579 มี
จำนวนตูสุทธิเทากับ 18,801
อนึ่ง เนื่องจาก มีการทยอยเพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติในแตละเดือนของแตละปที่แตกตางกัน โดยตูขายสินคา
อัตโนมัติที่เพิ่มเขามาแตละเครื่องมีระยะเวลาเปดใหบริการในแตละปที่แตกตางกัน สงผลตอการรับรูรายไดที่แตกตาง
กั น ตามระยะเวลาการเป ด ให บ ริ ก าร ดั ง นั้ น ที ่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระได ป ระมาณการอั ต ราการใช ป ระโยชน
(Utilization rate) จากขอมูลจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นในแตละเดือน ในป 2562 - 2564 มีคาเฉลี่ย
ระหวางจำนวนตูตนปและปลายป จะไดจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติเฉลี่ยที่นำไปรับรูรายไดดวยการคูณกับรายไดเฉลี่ย
ตอตูขายสินคาอัตโนมัติตอไป

4-62 | หนา

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางการจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติป 2564 และประมาณการ ป 2565F – 2576F
หนวย : เครื่อง
25641/
2565F
2566F
2567F
2568F
2569F
2570F
2571F
2572F
2573F
2574F
2575F
2576F
(1) ตู ข ายสิ น ค า อั ต โนมั ต ิ ที่
1,639.00 5,686.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
0.00
0.00
0.00 1,639.00 5,686.00
เพิ่มขึ้น
(2) ตูขายสินคาอัตโนมัติที่
(1,685.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
-1,397.00 -2,531.00 -1,861.00
0.00
0.00
0.00
-1,639.00 -5,686.00
หมดอายุการใชงาน
(1) + (2) + (3T-1) ตูขายสินคา
5,904.00 11,590.00 13,590.00 15,590.00 18,590.00 19,193.00 18,662.00 18,801.00 18,801.00 18,801.00 18,801.00 18,801.00 18,801.00
อัตโนมัติ สุทธิ – (3)2/
ตูขายสินคาอัตโนมัติ เฉลี่ย3/
5,927.00 8,747.00 12,590.00 14,590.00 17,090.00 18,891.50 18,927.50 18,731.50 18,801.00 18,801.00 18,801.00 18,801.00 18,801.00
ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ: 1/ บริษัทฯ ไดทำการซือ้ บริษัท เทค พลัส จำกัดในป 2564
2/ ตูขายสินคาอัตโนมัตสิ ุทธิคำนวณมาจากตูขายสินคาอัตโนมัติสทุ ธิปกอนบวกกับจำนวนตูเพิ่มขึ้นหักลบตูหมดอายุการใชงาน
3/ ตูขายสินคาอัตโนมัตเิ ฉลี่ยคำนวนณจากคาเฉลี่ยระหวางตูขายสินคาอัตโนมัตสิ ุทธิปทคี่ ำนวณ และปกอนหนา (คาเฉลี่ยระหวาง T และ T-1) อยางไรก็ตามป 2564 คาเฉลีย่ ไดนำมาจากขอมูลบริษทั ฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไดเขาทำการซื้อบริษัท เทค พลัส จำกัดใน
ป 2564 ซึ่งหลังจากป 2572 บริษัทฯ ไมไดมีการเปลีย่ นแปลงของจำนวนตูทำใหคาเฉลี่ยคงที่เทากับ 18,801 ตู

ตารางประมาณการจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2577F – 2579F
หนวย : เครื่อง
(1) ตูขายสินคาอัตโนมัติที่ เพิ่มขึ้น
(2) ตูข ายสินคาอัตโนมัติทหี่ มดอายุการใชงาน
(1) + (2) + (3T-1) ตูขายสินคาอัตโนมัติ สุทธิ –
(3)1/
ตูขายสินคาอัตโนมัติ เฉลี่ย2/

2577F
2,000.00
-2,000.00

2578F
2,000.00
-2,000.00

2579F
3,000.00
-3,000.00

18,801.00

18,801.00

18,801.00

18,801.00

18,801.00

18,801.00

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
1/ ตูขายสินคาอัตโนมัตสิ ุทธิคำนวณมาจากตูขายสินคาอัตโนมัติสทุ ธิปกอนบวกกับจำนวนตูเพิ่มขึ้นหักลบตูหมดอายุการใชงาน
2/ ตูขายสินคาอัตโนมัตเิ ฉลี่ยคำนวนณจากคาเฉลี่ยระหวางตูขายสินคาอัตโนมัตสิ ุทธิปทคี่ ำนวณ และปกอนหนา (คาเฉลี่ยระหวาง T และ T-1) ซึ่งหลังจากป 2572 บริษัทฯ ไมไดมีการเปลีย่ นแปลงของจำนวนตูทำใหคาเฉลี่ยคงที่เทากับ 18,801 ตู ซึ่งหลังจากป 2572 บริษัทฯ
ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงของจำนวนตูทำใหคา เฉลี่ยคงที่เทากับ 18,801 ตู
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รายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติ (ARPU)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดคำนวณรายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติ จากรายไดจากการขายเฉลี่ยตอเดือนหารดวย
จำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติเฉลี่ย ซึ่งในป 2562 – 2564 เทากับ 7,620.53 บาทตอเครื่อง 9,046.65 บาทตอเครื่อง
และ 9,356.09 บาทตอเครื่อง ตามลำดับ คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 10.80 ตอป โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น
ของสัดสวนรายไดจากการขายสินคาจากตูขายสินคาอัตโนมัติที่ยังคงปรับตัวไดดี โดยมีการขยายปริมาณการติดตั้งตู
ขายสินคาอัตโนมัติและตูน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากการไดรับความนิยมและสะดวกสบายในการเขาถึง ทั้งในสวนของชุมชน
รานคา โรงงาน และสำนักงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการรับรูรายไดจากเขาลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัท Tech Plus ซึ่ง
ดำเนินธุรกิจผลิตบัตรพลาสติกและบริการบันทึกขอมูลสวนบุคคลอีกดวย ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงกำหนดให
รายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติเติบโตเทากับรอยละ 4.00 ในป 2565 – 2579 อางอิงจากคาเฉลี่ยการของ GDP
กอนสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชวงป 2017 – 2019 ตอป เนื่องจากตูขาย
สินคาอัตโนมัติของบริษัทฯ ยังมีจำนวนไมมากนัก นอกจากนี้แลวที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการใชอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยของ GDP มีความเหมาะสมเพราะดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศไทย (GDP Growth Rate)
เปนดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑมวลรวมที่มีการสะทอนการบริโภคของประชาชนในประเทศ และคาใชจายการลงทุนของ
ภาคเอกชนและภาครัฐ เปนตน ซึ่งธุรกิจดังกลาวเปนธุรกิจที่มีความเกี่ยวของกับความสามารถในการใชจายและอุปโภค
บริโภคของคนในประเทศ นอกจากนี้การใชระยะเวลาเฉลี่ย 15 ป เนื่องจากเปนระยะเวลาที่ครอบคลุมวงจร
เศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดมีการวิเคราะหลักษณะการเปลี่ยนผานของเทคโนโลยีและ
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผูบริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญในชวงเวลาเฉลี่ยประมาณ 15 ป ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาบริษัทฯ อาจจะยังมีความสามารถในการเติบโตอยู โดยที่ปรึกษาทางการเงิน
อิส ระคาดการณวาสถานการณจ ะกลับ มาเปนปกติหลัง สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) อีกทั้งจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติของบริษัทฯ มีจำนวนมากขึ้น เปนที่รูจักของกลุมผูใชบริการ เกิดการ
รับรูและไววางใจจากกลุมผูใชบริการมากขึ้นในชวงเริ่มตนของการเพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติตามแผนการขยาย
ธุรกิจ

4-64 | หนา

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการรายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2565F – 2576F
หน ว ย : บาทต อ
เครื่องตอเดือน
อัตราการเติบโต
รายไดเฉลี่ยตอตู
ขายสินคาอัตโนมัติ

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

2570F

2571F

2572F

2573F

2574F

2575F

2576F

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

9,730.33

10,119.54

10,524.33

10,945.30

11,383.11

11,838.43

12,311.97

12,804.45

13,316.63

13,849.29

14,403.27

14,979.40

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณการรายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2577F – 2579F
หนวย : บาทตอเครื่องต อ
เดือน
อัตราการเติบโต
รายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคา
อัตโนมัติ

2577F

2678F

2679F

4.00

4.00

4.00

15,578.57

16,201.72

16,849.78

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการ รายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติ จาก ผลคูณของจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติเฉลี่ยกับรายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคา
อัตโนมัติ (ARPU) ผลการประมาณรายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติ สามารถสรุปไดดังตารางตอไปนี้

4-65 | หนา

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการรายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2565F – 2576F
2565F
ตูข ายสินคาอัตโนมัติ เฉลี่ย
(หนวย : เครื่อง)
รายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติ
(ARPU) (หนวย : บาท/เครื่อง/เดือน)
รายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตู
ขายสินคาอัตโนมัติ (หนวย : ลานบาท)

2566F

2567F

2568F

2569F

2570F

2571F

2572F

2573F

2574F

2575F

2576F

8,747.00 12,590.00 14,590.00 17,090.00 18,891.50 18,927.50 18,731.50 18,801.00 18,801.00 18,801.00 18,801.00 18,801.00
9,730.33 10,119.54 10,524.33 10,945.30 11,383.11 11,838.43 12,311.97 12,804.45 13,316.63 13,849.29 14,403.27 14,979.40
1,021.33

1,528.86

1,842.60

2,244.66

2,580.53

2,688.86

2,767.46

2,888.84

3,004.39

3,124.57

3,249.55

3,379.53

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณการรายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2577F – 2579F
2577F
ตูขายสินคาอัตโนมัติ เฉลี่ย
(หนวย : เครื่อง)
รายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติ (ARPU) (หนวย : บาท/
เครื่อง/เดือน)
รายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติ
(หนวย : ลานบาท)

2578F

2579F

18,801.00

18,801.00

18,801.00

15,578.57

16,201.72

16,849.78

3,514.71

3,655.30

3,801.51

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

1.3 รายไดจากการใหบริการตามสัญญา
รายไดจากการใหบริการตามสัญญา (กลุมบริษัทฯ เริ่มมีรายไดจากการใหบริการตามสัญญา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562
เปนตนไป จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับรูรายไดตาม TFRS15) บริษัทฯ ไมบันทึกรายไดจากการขายตูเติมเงิน
และทยอยรับรูรายไดดังกลางวเปนรายไดบริการตามสัญญา ซึ่งเกิดจากการจัดจำหนายตูเติมเงินใหกับลูกคาโดยบริษัทฯ
จะมีการรับรูรายไดจากสัดสวนของการใชงานเปนระยะเวลา 6 ป ของแตละเครื่อง รายไดจากการใหบริการตามสัญญาจะ
แบงออกเปน 2 สวนไดแก รายไดจากดอกเบี้ยรอตัดบัญชีและรายไดจากเงินตนรอตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการจัด
จำหนายตูเติมเงินแบบทรัพยสินปลอยใหเชา (Leasing) จึงมีรายไดจากดอกเบี้ยรอตัดบัญชี โดยที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระกำหนดสมมติฐานรายไดจากการใหบริการตามสัญญาดังนี้
• รายไดจากดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานโดยอางอิงมาตรฐานบัญชีของทางบริษัทฯ และสัดสวนการคืนของ
จำนวนตูเติมเงินที่จัดจำหนายใหการลูกคา ซึ่งคำนวณจากผลคูณของจำนวนดอกเบี้ยคางจาย สัดสวนการรับรู
รายได และหักออกดวยสัดสวนของการคืนของจำนวนตูเติมเงินตอปที่ประมาณรอยละเทากับ 50.00 ในอนาคต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการรายไดจากการดอกเบี้ยรอตัดบัญชี ป 2565F – 2575F
รายไดดอกเบี้ยคางจาย
สัดสวนการรับรูรายได (รอยละ)
รายไดจากการดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

2570F

2571F

2572F

2573F

2574F

2575F

151.64
18.33
102.53

151.64
10.34
98.40

151.64
1.57
83.02

151.64
0.00
77.10

151.64
0.00
75.82

151.64
15.58
75.82

151.64
29.47
75.82

151.64
24.71
75.82

151.64
18.33
75.82

151.64
10.34
75.82

151.64
1.57
75.82

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณการรายไดจากการดอกเบี้ยรอตัดบัญชี ป 2576F – 2579F
2576F

2577F

2578F

2579F

รายไดดอกเบี้ยคางจาย
สัดสวนการรับรูรายได (รอยละ)

151.64
0.00

151.64
0.00

151.64
15.58

151.64
29.47

รายไดจากการดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

75.82

75.82

75.82

75.82

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ และการประมาณการของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

• รายไดจากเงินตนรอตัดบัญชี
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานโดยอางอิงมาตรฐานบัญชีของทางบริษัทฯ และจำนวนตูเติมเงินเชาซื้อ
และซื้อสดใหกับลูกคา ซึ่งคำนวณจากผลคูณของจำนวนตูเติมเงินแบบเชาซื้อและแบบซื้อสด ราคาขายของตูเติม
เงิน และสัดสวนการรับรูรายไดเปนสัดสวนเปนระยะเวลา 6 ป ซึ่งมีการรับรูรายไดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 10.00
รอยละ 20.00 รอยละ 20.00 รอยละ 20.00 รอยละ 20.00 และ รอยละ 10.00 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
กำหนดใหจำนวนเงินตนตอเครื่องเทากับ 39,900 บาทตอเครื่อง อางอิงจากราคาขายของบริษัทฯ ในการคำนวณ
รายไดจากเงินตนรอตัดบัญชีจะเกิดจากจำนวนเงินตนทั้งหมดคงคางคูณกับสัดสวนการรับรูรายไดตามนโยบายของ
บริษัทฯ ขางตน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการรายไดจากเงินตนรอตัดบัญชี ป 2565F – 2575F
จำนวนตูเติมเงินแบบเชาซื้อ
จำนวนตูเติมเงินแบบซื้อสด
ราคาขายตอตู
เงินตนรอตัดบัญชี
รายไดจากเงินตนรอตัดบัญชี

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

2570F

2571F

2572F

2573F

2574F

2575F

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30

169.08

197.06

196.74

179.27

153.86

153.86

153.86

153.86

153.86

153.86

153.86

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณการรายไดจากเงินตนรอตัดบัญชี ป 2576F – 2579F
2576F
จำนวนตูเติมเงินแบบเชาซื้อ
จำนวนตูเติมเงินแบบซื้อสด
ราคาขายตอตู
เงินตนรอตัดบัญชี
รายไดจากเงินตนรอตัดบัญชี

2577F

2578F

2579F

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30

153.86

153.86

153.86

153.86

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ และการประมาณการของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

1.4 รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ
เปนรายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระใหกับลูกหนี้ตามสัญญาที่เกิดขึ้นกอนป 2562 กอนเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
รับรูรายไดตาม TFRS15 (รายไดดอกเบี้ยหลังเปลี่ยนนโยบาย Grouping รวมเปนรายไดจากการใหบริการตามสัญญา) ซึ่ง
รายไดดังกลาวเกิดจากการที่ลูกหนี้ของการจัดจำหนายตูเติมเงินใหกับลูกคามีการผอนชำระเงินตนทำใหเกิดดอกเบี้ย ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหมดสมมติฐานของรายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระจากสัดสวนเฉลี่ยของรายไดดอกเบี้ย
จากการขายผอนชำระตอจำนวนตูเติมเงินจำหนายใหกับลูกคา (3rd party) ในป 2562 2563 และ 2564 เทากับรอยละ
0.81 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางรายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565F – 2573F
หนวย : ลานบาท
จำนวนตูเติมเงินจำหนายใหกับลูกคา (เครื่อง)
สัดสวนของของรายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระตอ
จำนวนตูเติมเงินจำหนายใหกับลูกคา (รอยละ)
รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ

2562
9,353.00

2563
8,120.00

2564
7,011.00

2565F
3,000.00

2566F
3,000.00

2567F
3,000.00

2568F
3,000.00

1.19

0.80

0.44

0.81

0.81

0.81

111.44

65.19

31.04

24.37

24.37

24.37

2569F

2570F

2571F

2572F

2573F

-

-

-

-

-

0.81

0.81

0.81

0.81

0.81

0.81

24.37

-

-

-

-

-

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณการรายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ ป 2574F – 2579F
หนวย : ลานบาท
จำนวนตูเติมเงินจำหนายใหกับลูกคา (เครื่อง)
สัดสวนของของรายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระตอจำนวนตู
เติมเงินจำหนายใหกับลูกคา (รอยละ)
รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ

2574F

2575F

2576F

2577F

2578F

2579F

-

-

-

-

-

-

0.81

0.81

0.81

0.81

0.81

0.81

-

-

-

-

-

-

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

1.5 รายไดอื่น
รายไดอื่นของบริษัทฯ สวนใหญไดแกรายไดจากเครดิตคงคางจากธุรกิจบริการตูเติมเงิน ซึ่งผูบริโภคที่ใชบริการตูเติมเงิน
อาจจะเลือกที่จะผอนชำระเงินบิลคงคางไดผานตูเติมเงินอาทิเชน ผอนจาย 3 เดือน ซึ่งทางบริษัทฯ ไดคิดดอกเบี้ยบนยอด
คงคางดังกลาว โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานประมาณรายไดอื่นตามสัดสวนเฉลี่ยของรายไดอื่นตอ
มูลคาธุรกรรมผานตูเติมเงินในป 2562 2563 และ 2564 เทากับรอยละ 1.65 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางรายไดอื่น ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565F – 2573F
หนวย : ลานบาท
2562
มูลคาธุรกรรมผานตูเติมเงิน
7,304.20
สัดสวนของรายได อื ่ น ต อมู ลค าธุ รกรรมผ านตู  เติมเงิน
0.61
(รอยละ)
รายไดอื่น
44.76

2563
7,464.50

2564
5,840.69

2565F
6,774.94

2566F
7,882.01

2567F
8,226.48

2568F
8,600.79

2569F
9,256.88

2570F
2571F
2572F
2573F
9,830.22 10,103.50 10,384.37 10,673.06

0.70

3.63

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65

51.90

212.27

111.62

129.85

135.53

141.70

152.51

161.95

166.45

171.08

175.84

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณรายไดอื่น ป 2574F – 2579F
หนวย : ลานบาท
มูลคาธุรกรรมผานตูเติมเงิน
สัดสวนของรายไดอื่นตอมูลคาธุรกรรมผานตูเติมเงิน (รอยละ)
รายไดอื่น

2574F
10,969.77
1.65
180.72

2575F
11,274.73
1.65
185.75

2576F
11,588.17
1.65
190.91

2577F
11,910.32
1.65
196.22

2578F
12,241.42
1.65
201.68

2579F
12,581.74
1.65
207.28

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สรุปประมาณการรายได
จากการประมาณการรายไดของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปประมาณการรายไดในระหวางป 2564 – 2579 ไดดังตอไปนี้
ตารางรายไดของบริษัทฯ ป 2562 – 2564 และประมาณการป 2565 – 2572
หนวย: ลานบาท
รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการขาย
รายไดจากการใหบริการตามสัญญา
รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ
รายไดอื่น
รายไดรวม

2562
698.72
359.20
65.25
111.44
44.76
1,279.37

2563
689.48
536.18
169.97
65.19
51.90
1,512.72

2564
1,191.56
665.44
238.80
31.04
212.27
2,339.11

2565
2,297.29
1,021.33
271.61
24.37
111.62
3,726.22

2566
3,196.81
1,528.86
295.45
24.37
129.85
5,175.35

2567
4,287.82
1,842.60
279.76
24.37
135.53
6,570.08

2568
5,642.29
2,244.66
256.37
24.37
141.70
8,309.39

2569
7,346.83
2,580.53
229.68
0.00
152.51
10,309.53

2570
9,321.23
2,688.86
229.67
0.00
161.95
12,401.72

2571
11,508.75
2,767.46
229.67
0.00
166.45
14,672.33

2572
13,842.69
2,888.84
229.67
0.00
171.08
17,132.28

ตารางประมาณการรายไดของบริษัทฯ ป 2573 – 2579
หนวย: ลานบาท
รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการขาย
รายไดจากการใหบริการตามสัญญา
รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ
รายไดอื่น
รายไดรวม

2573
16,190.65
3,004.39
229.67
0.00
175.84
19,600.55

2574
18,392.24
3,124.57
229.67
0.00
180.72
21,927.21

2575
20,908.93
3,249.55
229.67
0.00
185.75
24,573.91

2576
23,786.22
3,379.53
229.67
0.00
190.91
27,586.34

2577
27,076.18
3,514.71
229.67
0.00
196.22
31,016.79

2578
30,838.45
3,655.30
229.67
0.00
201.68
34,925.10

2579
35,141.27
3,801.51
229.67
0.00
207.28
39,379.74

ที่มา: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2. สมมติฐานตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยตนทุนและคาใชจายในการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบดวย 1) ตนทุนการใหบริการ 2) ตนทุนขาย 3) ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา 4) ตนทุนใน
การจัดจำหนาย 5) คาใชจายในการบริหาร โดยมีสมมติฐานในการประมาณการดังตอไปนี้
2.1 ตนทุนการใหบริการ (Cost of Rendering of Services)
ตนทุนการใหบริการประกอบไปดวย 3 ตนทุนหลักคือ 1) ตนทุนจากการใหบริการภายใตแบรนดชิปปสไมล เกี่ยวโยงกับการขนสง
สินคาโดยมีรูปแบบรายไดแบบแฟรนไชส โดยตนทุนของการใหบริการภายใต SBS จะเปนการหักสวนแบงที่นำสงใหกับแบรนด
ขนสงตาง ๆ และสวนแบงสำหรับเจาของแฟรนไชส 2) ตนทุนจากการใหบริการตูเติมเงินซึ่งเปนตนทุนที่เกิดขึ้นจากการใหบริการ
ผานตูเติมเงิน ไดแก ตนทุนสวนแบงรายไดใหเจาของตู, คาเชาพื้นที่, คาบริการซิมอินเตอรเน็ต และคาเสื่อมราคาตูเชา 3) ตนทุน
การใหบริการภายใตบริษัท SBS
1) ตนทุนจากการใหบริการจาก ATP service หรือธุรกิจ Drop-off แบรนด “ชิปปสไมล”
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหตนทุนของแฟรนไชสจากสัดสวนตอรายไดแฟรนไชสเทากับรอยละ 39.43 ตนทุนคาขนสง
จากสัดสวนตอรายไดขนสง ตนทุน COD จากสัดสวนตอรายได COD เทากับรอยละ 72.15 และตนทุนคาธรรมเนียมจาก
สัดสวนตอรายไดคาธรรมเนียมเทากับรอยละ 71.21 ซึ่งมาจากสัดสวนรอยละที่เกิดขึ้นจริงในป 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางตนทุนจากการใหบริการภายใตแบรนดชิปปสไมล ป 2564 และประมาณการป 2565 -2571
หนวย : ลานบาท
ตนทุนของแฟรนไชส
สัดสวนตอรายได (รอยละ)
รายไดของแฟรนไชส
คาขนสง
สัดสวนตอรายได (รอยละ)
คาขนสง
คาขนสง - รับรูมารจิ้น
รายไดคาขนสง - รับรูมารจิ้น
ตนทุน COD
สัดสวนตอรายได (รอยละ)
รายไดของ COD
คาคอมมิชชั่น
สัดสวนตอรายได (รอยละ)
รายไดคาคอมมิชชั่น
ตนทุนจากการใหบริการภายใตแบรนด
ชิปปสไมล

25641/
10.93
39.43
27.73
366.89
+91.79
399.70
74.91
74.91
10.55
72.15
14.62
27.87
71.21
39.14

2565F
17.89
39.43
45.37
1,020.78
91.79
1,097.62
274.40
274.40
32.24
72.15
43.97
72.01
71.21
105.36

2566F
18.60
39.43
47.19
1,546.84
91.79
1,663.27
415.82
415.82
48.85
72.15
66.63
109.42
71.21
159.66

2567F
19.35
39.43
49.07
2,246.20
91.79
2,415.27
603.82
603.82
70.94
72.15
96.75
147.16
71.21
231.84

2568F
20.12
39.43
51.04
3,137.19
91.79
3,373.33
843.33
843.33
99.07
72.15
135.12
197.91
71.21
323.80

2569F
20.93
39.43
53.08
4,228.96
91.79
4,547.27
1,136.82
1,136.82
133.55
72.15
182.15
266.17
71.21
436.49

2570F
20.93
39.43
53.08
5,445.55
91.79
5,932.58
1,483.14
1,483.14
171.46
72.15
237.64
405.49
71.21
569.47

2571F
20.93
39.43
53.08
6,876.00
91.79
7,490.96
1,872.74
1,872.74
216.49
72.15
300.06
512.01
71.21
719.05

2572F
20.93
39.43
53.08
8,402.93
91.79
9,154.45
2,288.61
2,288.61
264.57
72.15
366.70
625.71
71.21
878.73

2573F
20.93
39.43
53.08
9,938.63
91.79
10,827.50
2,706.88
2,706.88
312.92
72.15
433.71
740.06
71.21
1,039.33

2574F
20.93
39.43
53.08
11,376.90
91.79
12,394.40
3,098.60
3,098.60
358.21
72.15
496.48
847.16
71.21
1,189.73

491.16

1,417.33

2,139.53

3,087.46

4,297.63

5,786.42

7,526.57

9,498.17

11,602.75

13,719.42

15,701.79

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ: 1/ บริษทั ฯ เพิ่งทำการซื้อบริษทั ATP service ในเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมมีงบการเงินในป 2562 และ 2563
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการตนทุนจากการใหบริการภายใตแบรนดชิปปสไมล ป 2575 – 2579
หนวย : ลานบาท
ตนทุนของแฟรนไชส
สัดสวนตอรายได (รอยละ)
รายไดของแฟรนไชส
คาขนสง
สัดสวนตอรายได (รอยละ)
คาขนสง
คาขนสง - รับรูมารจิ้น
รายไดคาขนสง - รับรูมารจิ้น
ตนทุน COD
สัดสวนตอรายได (รอยละ)
รายไดของ COD
คาคอมมิชชั่น
สัดสวนตอรายได (รอยละ)
รายไดคาคอมมิชชั่น
ตนทุนจากการใหบริการภายใตแบรนดชิปปสไมล

2575F
20.93
39.43
53.08
13,023.29
91.79
14,188.04
3,547.01
3,547.01
410.04
72.15
568.33
969.76
71.21
1,361.90
17,971.03

2576F
20.93
39.43
53.08
14,907.95
91.79
16,241.25
4,060.31
4,060.31
469.38
72.15
650.57
1,110.10
71.21
1,558.99
20,568.67

2577F
20.93
39.43
53.08
17,065.34
91.79
18,591.59
4,647.90
4,647.90
537.31
72.15
744.72
1,270.74
71.21
1,784.60
23,542.22

2578F
20.93
39.43
53.08
19,534.94
91.79
21,282.06
5,320.52
5,320.52
615.07
72.15
852.49
1,454.64
71.21
2,042.86
26,946.09

2579F
20.93
39.43
53.08
22,361.93
91.79
24,361.88
6,090.47
6,090.47
704.07
72.15
975.86
1,665.14
71.21
2,338.49
30,842.54

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2) ตนทุนจากจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส”
ตนทุนจากกาใหบริการตูเติมเงินประกอบไปดวย 1) คาซิมรายเดือนในเครื่อง 2) การแบงปนผลกำไรและธุรกรรมสำหรับเครื่อง
ของลูกคา 3) คาเสื่อมของตูเติมเงิน 4) คาธรรมเนียมธนาคารจากการเติมเงิน โดยมีรายละเอียดสมมติฐานดังนี้
1. คาซิมรายเดือนในเครื่อง
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหคาซิมเทากับผลคูณระหวางคาใชจายจากซิมรายเดือนตอเครื่อง
กับจำนวนตูเฉลี่ย โดยคาใชจายจากซิมรายเดือนตอเครื่อง มีอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 2.00 อางอิงจาก
กรอบอัตราเงินเฟอของแบงกชาติระหวางรอยละ 1.00 – 2.00
2. การแบงปนผลกำไรและธุรกรรมสำหรับเครื่องของลูกคา
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหการแบงปนผลกำไรและธุรกรรมสำหรับเครื่องของลูกคาเทากับ
ผลคูณระหวางสัดสวนตูเติมเงินของลูกคาตอจำนวนตูทั้งหมด จำนวนธุรกรรม และ สัดสวนการแบงปนผลกำไร
ที่รอยละ 6.73 ซึ่งคืออัตราการแบงปนผลกำไรเฉลี่ยในป 2562 2563 และ 2564
3. คาเสื่อมของตูเติมเงิน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหมีระยะเวลาการใชงานเทากับ 7.00 ป
4. คาธรรมเนียมธนาคารจากการเติมเงิน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหคาธรรมเนียมธนาคารจากการเติมเงินคิดเปนสัดสวนตอรายได
จากธุรกรรมทางเงินที่รอยละ 42.00
ประมาณการตนทุนจากการใหบริการตูเติมเงินทั้งหมดมีดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางตนทุนจากการใหบริการภายใตแบรนดชิปปสไมล ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565 -2571
หนวย : ลานบาท
คาใชจายจากซิมรายเดือนในเครื่องทั้งหมด
คาใชจายจากซิมรายเดือนตอเครื่อง
จำนวนตูโดยเฉลี่ย
การแบ ง ป น ผลกำไรและธุ ร กรรมสำหรั บ
เครื่องของลูกคา
ตูลูกคาโดยเฉลี่ย
จำนวนตูเฉลี่ย
มูลคาธุรกรรม
สัดสวนของสวนแบงกำไร
คาเสื่อมราคา - เครื่องจักรของบริษัท
คาธรรมเนียมธนาคารจากการเติมเงิน
รายไดจากคาธรรมเนียมธนาคาร
สัดสวนของรายไดจากคาธรรมเนียมธนาคาร
ตนทุนการใหบริการทั้งหมด

2562
29.20
48.76
49,911.50

2563
32.36
49.73
54,226.50

2564
34.12
50.72
56,060.00

2565F
35.15
51.74
56,619.50

2566F
36.07
52.77
56,958.50

2567F
37.08
53.83
57,400.50

2568F
38.18
54.91
57,945.50

2569F
40.47
56.00
60,218.00

2570F
42.65
57.12
62,218.00

2571F
43.50
58.27
62,218.00

395.76

345.37

243.37

309.61

351.90

359.07

367.33

393.60

420.48

432.17

35,550.00
49,911.50
7,304.20
7.61
34.05
12.28
16.83
72.96
459.50

38,176.50
54,226.50
7,464.50
6.57
35.72
9.69
23.07
42.00
423.14

38,897.00
56,060.00
5,840.69
6.01
38.74
8.00
19.04
42.00
324.23

38,456.50
56,619.50
6,774.94
6.73
41.48
9.27
22.08
42.00
395.51

37,795.50
56,958.50
7,882.01
6.73
44.27
10.79
25.69
42.00
443.04

37,237.50
57,400.50
8,226.48
6.73
26.25
11.26
26.81
42.00
433.66

36,782.50
57,945.50
8,600.79
6.73
15.98
11.77
28.03
42.00
433.27

38,055.00
60,218.00
9,256.88
6.73
18.95
12.67
30.17
42.00
465.69

39,555.00
62,218.00
9,830.22
6.73
16.98
13.46
32.04
42.00
493.57

39,555.00
62,218.00
10,103.50
6.73
15.62
13.83
32.93
42.00
505.13

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการตนทุนจากการใหบริการภายใตแบรนดชิปปสไมล ป 2572 – 2579
หนวย : ลานบาท
คาใชจายจากซิมรายเดือนในเครื่องทั้งหมด
คาใชจายจากซิมรายเดือนตอเครื่อง
จำนวนตูโดยเฉลี่ย
การแบงปนผลกำไรและธุรกรรมสำหรับเครื่องของ
ลูกคา
ตูลูกคาโดยเฉลี่ย
จำนวนตูเฉลี่ย
มูลคาธุรกรรม
สัดสวนของสวนแบงกำไร
คาเสื่อมราคา - เครื่องจักรของบริษัท
คาธรรมเนียมธนาคารจากการเติมเงิน
รายไดจากคาธรรมเนียมธนาคาร
สัดสวนของรายไดจากคาธรรมเนียมธนาคาร
ตนทุนการใหบริการทั้งหมด

2572F
44.37
59.43
62,218.00

2573F
45.26
60.62
62,218.00

2574F
46.17
61.83
62,218.00

2575F
47.09
63.07
62,218.00

2576F
48.03
64.33
62,218.00

2577F
48.99
65.62
62,218.00

2578F
49.97
66.93
62,218.00

2579F
50.97
68.27
62,218.00

444.19

456.54

469.23

482.27

495.68

509.46

523.62

538.18

39,555.00
62,218.00
10,384.37
6.73
14.21
14.21
33.85
42.00
516.99

39,555.00
62,218.00
10,673.06
6.73
12.75
14.61
34.79
42.00
529.15

39,555.00
62,218.00
10,969.77
6.73
11.22
15.02
35.75
42.00
541.63

39,555.00
62,218.00
11,274.73
6.73
9.64
15.43
36.75
42.00
554.44

39,555.00
62,218.00
11,588.17
6.73
9.50
15.86
37.77
42.00
569.07

39,555.00
62,218.00
11,910.32
6.73
9.50
16.30
38.82
42.00
584.25

39,555.00
62,218.00
12,241.42
6.73
9.50
16.76
39.90
42.00
599.85

39,555.00
62,218.00
12,581.74
6.73
9.50
17.22
41.01
42.00
615.87

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

3) ตนทุนการใหบริการจากธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court System Business Unit) ในนามบริษัท SBS
a. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหตนทุนการใหบริการของระบบศูนยอาหารคิดเปนสัดสวนเฉลี่ยของ
ตนทุนการใหบริการของระบบศูนยอาหารตอรายไดของระบบศูนยอาหารในป 2562 2563 และ 2564 เทากับรอย
ละ 34.50
b. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหตนทุนการใหบริการของธุรกิจเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญคิดเปน
สัดสวนเฉลี่ยของตนทุนการใหบริการของธุรกิจเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญตอรายไดของธุรกิจเครื่องซักผาแบบ
หยอดเหรียญในป 2562 2563 และ 2564 เทากับรอยละ 72.25
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางตนทุนการใหบริการภายใต SBS ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565 -2571
หนวย : ลานบาท
รายไดระบบศูนยอาหารภายใตการดูแลของ
บริษัทฯ
รายไดระบบศูนยอาหารผานการปลอยเชา
สัดสวนของตนทุนการใหบริการ¬ของระบบ
ศูนยอาหารตอรายไดของระบบศูนยอาหาร
(รอยละ)
ตนทุนการใหบริการของระบบศูนยอาหาร
รายได จ ากธุ ร กิ จ เครื ่ อ งซั ก ผ า แบบหยอด
เหรียญ
สัดสวนเฉลี่ยของตนทุนการใหบริการ¬ของ
ธุ ร กิ จ เครื ่ อ งซั ก ผ า แบบหยอดเหรี ย ญต อ
รายได ข องธุ ร กิ จ เครื ่ อ งซั ก ผ า แบบหยอด
เหรียญ (รอยละ)
ตนทุนการใหบริการของธุรกิจเครื่องซักผา
แบบหยอดเหรียญ
ตนทุนการใหบริการภายใต SBS

2562

2563

2564

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

2570F

2571F

25.51

30.12

46.11

53.59

59.13

64.86

60.36

66.30

67.62

68.98

0.00

11.76

54.58

58.19

65.77

73.63

66.76

74.90

76.40

77.93

37.02

29.70

36.78

34.50

34.50

34.50

34.50

34.50

34.50

34.50

9.44

12.44

37.03

38.57

43.09

47.78

43.86

48.72

49.69

50.68

0.03

0.17

0.30

0.75

2.30

4.70

7.19

9.78

9.97

10.17

22.73

122.89

71.14

72.25

72.25

72.25

72.25

72.25

72.25

72.25

0.01

0.21

0.21

0.54

1.66

3.40

5.19

7.06

7.21

7.35

9.45

12.65

37.24

39.11

44.76

51.18

49.05

55.78

56.90

58.03

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการตนทุนการใหบริการภายใต SBS ป 2572 – 2579
หนวย : ลานบาท
รายได ร ะบบศูน ย อ าหารภายใตก ารดู แล
ของบริษัทฯ
รายไดระบบศูนยอาหารผานการปลอยเชา
สั ด ส ว นของต น ทุ น การให บ ริ ก าร¬ของ
ระบบศูนยอาหารตอรายไดของระบบศูนย
อาหาร (รอยละ)
ตนทุนการใหบริการของระบบศูนยอาหาร
รายได จากธุ ร กิ จเครื ่ อ งซั ก ผ าแบบหยอด
เหรียญ
สัดสวนเฉลี่ยของตนทุนการใหบริการ¬ของ
ธุ ร กิ จ เครื ่ อ งซั ก ผ า แบบหยอดเหรี ย ญต อ
รายได ข องธุ รกิ จเครื ่ องซั กผ า แบบหยอด
เหรียญ (รอยละ)
ตนทุนการใหบริการของธุรกิจเครื่องซักผา
แบบหยอดเหรียญ
ตนทุนการใหบริการภายใต SBS

2572F

2573F

2574F

2575F

2576F

2577F

2578F

2579F

70.36

71.76

73.20

74.66

76.16

77.68

79.23

80.82

79.49

81.08

82.70

84.35

86.04

87.76

89.52

91.31

34.50%

34.50%

34.50%

34.50%

34.50%

34.50%

34.50%

34.50%

51.70

52.73

53.79

54.86

55.96

57.08

58.22

59.38

10.38

10.58

10.80

11.01

11.23

11.46

11.69

11.92

72.25%

72.25%

72.25%

72.25%

72.25%

72.25%

72.25%

72.25%

7.50

7.65

7.80

7.96

8.12

8.28

8.44

8.61

59.20

60.38

61.59

62.82

64.07

65.36

66.66

68.00

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากการประมาณการตนทุนการใหบริการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปประมาณการรายไดในระหวางป 2564 – 2579 ไดดังตอไปนี้
ตารางตนทุนการใหบริการ ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565F – 2573F
หนวย : ลานบาท
คาใชจายจาก ATP service
คาใชจายจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส”
คาใชจายจาก SBS
ตนทุนการใหบริการ

2562
0.00
459.50
9.45
468.95

2563
0.00
423.14
12.65
435.79

2564
491.16
324.23
37.24
852.62

2565F
1,417.33
395.51
39.11
1,851.95

2566F
2,139.53
443.04
44.76
2,627.32

2567F
3,087.46
433.66
51.18
3,572.31

2568F
4,297.63
433.27
49.05
4,779.95

2569F
5,786.42
465.69
55.78
6,307.89

2570F
2571F
2572F
2573F
7,526.57 9,498.17 11,602.75 13,719.42
493.57
505.13
516.99
529.15
56.90
58.03
59.20
60.38
8,077.04 10,061.33 12,178.93 14,308.95

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการตนทุนการใหบริการ ป 2573F – 2579F
หนวย : ลานบาท
คาใชจายจาก ATP service
คาใชจายจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส”
คาใชจายจาก SBS
ตนทุนการใหบริการ

2574F
15,701.79
541.63
61.59
16,305.01

2575F
17,971.03
554.44
62.82
18,588.29

2576F
20,568.67
569.07
64.07
21,201.82

2577F
23,542.22
584.25
65.36
24,191.83

2578F
26,946.09
599.85
66.66
27,612.60

2579F
30,842.54
615.87
68.00
31,526.41

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2.2 ตนทุนการขาย (Cost of Sale of Goods)
ตนทุนการขายคือ ตนทุนของสินคาที่จำหนาย โดยทางบริษัทฯ จะรับสินคาจากผูผลิตแลวกระจายสินคาเขาไปบรรจุในตูขายสินคา
อัตโนมัติ ซึ่งเมื่อบริษัทฯ เพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติในทุก ๆ ป จะทำใหบริษัทฯ มีปริมาณการสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อกระจาย
ไปตามชองทางการจัดจำหนายที่มากขึ้น ทำใหบริษัทฯ มีอำนาจตอรองกับผูผลิตมากขึ้น โดยบริษัทฯ จะไดรับการเสนอราคาขาย
สินคาที่ถูกลง สงผลใหมีตนทุนขายที่ลดลง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการตนทุนขาย จากสัดสวนเฉลี่ยตนทุนขายตอ
รายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอยละ 61.88 โดยไดประมาณการ
สัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติคงที่เทากับรอยละ 61.88 ในป 2565 – 2579
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางตนทุนขาย ป 2562 –2564
หนวย : ลานบาท
รายไดจากการขาย
สั ดส วนของต น ทุ นขายต อรายได จากการให บ ริ การขายสิ นค าผ านตู  ข ายสิ น ค า
อัตโนมัติ (รอยละ)
ตนทุนขาย

2562
359.20

2563
536.18

2564
665.44

59.92

60.11

65.60

215.24

322.31

436.51

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณการตนทุนขาย ป 2564F – 2572F
หนวย : ลานบาท
รายไดจากการขาย
สัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตู
ขายสินคาอัตโนมัติ (รอยละ)
ตนทุนขาย

2565F
1,021.33

2566F
1,528.86

2567F
1,842.60

2568F
2,244.66

2569F
2,580.53

2570F
2,688.86

2571F
2,767.46

2572F
2,888.84

61.88

61.88

61.88

61.88

61.88

61.88

61.88

61.88

631.98

946.02

1,140.16

1,388.95

1,596.77

1,663.81

1,712.44

1,787.55

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณการตนทุนขาย ป 2573F – 2579F
หนวย : ลานบาท
รายไดจากการขาย
สัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตู
ขายสินคาอัตโนมัติ (รอยละ)
ตนทุนขาย

2573F
3,004.39

2574F
3,124.57

2575F
3,249.55

2576F
3,379.53

2577F
3,514.71

2578F
3,655.30

2579F
3,801.51

61.88

61.88

61.88

61.88

61.88

61.88

61.88

1,859.05

1,933.41

2,010.75

2,091.18

2,174.82

2,261.82

2,352.29

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2.3 ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา (Cost of rendering of contract services)
ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญาเปนตนทุนขายตูเติมเงินที่ถูกทยอยรับรูเชนเดียวกับรายไดจากการขาย จากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการรับรูรายไดตาม TFRS15 ในป 2562 โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหตนทุนจากการใหบริการตาม
สัญญาเทากับผลคูณระหวางรายไดจากการใหบริการตามสัญญา และ สัดสวนเฉลี่ยของตนทุนจากการใหบริการตามสัญญาตอ
รายไดจากการใหบริการตามสัญญาในป 2562 2563 และ 2564 เทากับรอยละ 46.50 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา ป 2562 –2564
หนวย : ลานบาท
รายไดจากการใหบริการตามสัญญา
สัดสวนของตนทุนจากการใหบริการตามสัญญาตอรายไดจากการใหบริการตาม
สัญญา (รอยละ)
ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา

2562
65.25

2563
169.97

2564
238.80

57.05

45.69

36.74

37.23

77.67

87.74

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา ป 2564F – 2572F
หนวย : ลานบาท
รายไดจากการใหบริการตามสัญญา
สัดสวนของตนทุนจากการใหบริการตามสัญญาตอรายไดจากการ
ใหบริการตามสัญญา (รอยละ)
ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา

2565F
271.61

2566F
295.45

2567F
279.76

2568F
256.37

2569F
229.68

2570F
229.67

2571F
229.67

2572F
229.67

46.50

46.50

46.50

46.50

46.50

46.50

46.50

46.50

126.27

137.33

126.04

109.04

102.49

106.79

106.79

106.79

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณการตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา ป 2573F – 2579F
หนวย : ลานบาท
รายไดจากการใหบริการตามสัญญา
สัดสวนของตนทุนจากการใหบริการตามสัญญาตอรายไดจากการ
ใหบริการตามสัญญา (รอยละ)
ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา

2573F
229.67

2574F
229.67

2575F
229.67

2576F
229.67

2577F
229.67

2578F
229.67

2579F
229.67

46.50

46.50

46.50

46.50

46.50

46.50

46.50

106.79

106.79

106.79

106.79

106.79

106.79

106.79

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2.4 ตนทุนในการจัดจำหนาย (Distribution Costs)
ตนทุนในการจัดจำหนายเปนคาใชจายที่เกี่ยวโยงกับการขายตูเติมเงินใหกับลูกคา (3rd party) โดยตนทุนในการจัดจำหนายคือคา
จัดสงและคาเดินทางไปติดตั้งตูเติมเงินใหกับลูกคา โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการตนทุนในการจัดจำหนายในป
2565 – 2579 ตามสัดสวนเฉลี่ยของตนทุนในการจัดจำหนายตอจำนวนตูเติมเงินจัดสงใหกับลูกคา (3rd party) ในป 2562 2563
และ 2564 เทากับรอยละ 3.27 และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหหลังป 2569 บริษัทฯ ไมไดมีการจำหนายตูเติมเงินใหกับ
ลูกคาเพิ่มเนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะหจากจำนวนตูเติมเงินในป 2569 แลวเห็นวาบริษัทฯ อาจจะจำหนายตูเติม
เงินใหกับลูกคาเพิ่มเติมไดยากมากขึ้นเนื่องจากไดทำการติดตั้งทั่วประเทศคอนขางครอบคลุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางตนทุนในการจัดจำหนายป 2562 –2564 และประมาณการป 2565F – 2572F
หนวย : ลานบาท
จำนวนตูเติมเงินจัดสงใหกับลูกคา
สัดสวนเฉลี่ยของตนทุนในการจัดจำหนายตอจำนวนตูเติมเงิน
จัดสงใหกับลูกคา (รอยละ)
ตนทุนในการจัดจำหนาย

2562
9,353.00

2563
8,120.00

2564
7,011.00

2565F
3,000.00

2566F
3,000.00

2567F
3,000.00

2568F
3,000.00

2569F
3,000.00

2.10

3.62

4.10

3.27

3.27

3.27

3.27

196.82

293.56

287.12

98.15

98.15

98.15

98.15

2570F

2571F

2572F

-

-

-

3.27

3.27

3.27

3.27

98.15

-

-

-

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณการตนทุนในการจัดจำหนายป 2573 – 2579
หนวย : ลานบาท
จำนวนตูเติมเงินจัดสงใหกับลูกคา
สัดสวนเฉลี่ยของตนทุนในการจัดจำหนายตอจำนวนตูเติมเงินจัดสง
ใหกับลูกคา (รอยละ)
ตนทุนในการจัดจำหนาย

2573F

2574F

2575F

2576F

2577F

2578F

2579F

-

-

-

-

-

-

-

3.27

3.27

3.27

3.27

3.27

3.27

3.27

-

-

-

-

-

-

-

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2.5 คาใชจายในการบริหาร (Administrative Expenses)
คาใชจายในการบริหารเปนคาใชจายของสำนักงานสวนกลางและฝายงานสนับสนุน (Back Office) ไดแก เงินเดือนพนักงาน
คาใชจายผลประโยชนพนักงานอื่น ๆ คาเชาสำนักงาน – ปรับปรุง TFRS16 คาสอบบัญชี และกำไร/(ขาดทุน) จากการขายลูกหนี้ โดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดอัตราการเติบของคาใชจายในการบริหารแตละประเภทตามขอมูลของบริษัทฯ การสัมภาษณผูบริหาร
และปรับปรุงเพื่อใหเปนการประเมินแบบอนุรักษนิยม (Conservative) ซึ่งเงินเดือนพนักงานอางอิงจากนโยบายการจางพนักงานของ
บริษัทฯ ซึ่งในชวงป 2565 – 2567 เปนชวงที่จำเปนตองเพิ่มจำนวนคนจากการขยายตัวของธุรกิจอาทิเชน พนักงานบริหารระบบของ
บริษัท ATP service และพนักงานบริหารและดำเนินงานของบริษัท SBS ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจำเปนตองอางอิงนโยบายและ
แผนการขยายจำนวนพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งมีความเห็นวาสมเหตุสมผลและสามารถครอบคลุมแผนการขยายธุรกิจไดเพราะมีการ
ระบบหลังบานที่เขามาชวยใหสามารถทำงานไดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากป 2567 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหเงินเดือน
พนักงานมีการเติบโตเทากับรอยละ 5.00 ตามนโยบายการขึ้นเงินเดือนของบริษัทฯ และอัตราการเติบโตของผลประโยชนพนักงานอื่น ๆ
มีอัตราการเติบโตรอยละเทากับ 5.00 ตามนโยบายบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

4-92 | หนา

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางคาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ ในป 2562 – 2564 และประมาณการป 2565 – 2572
(ลานบาท)
เงินเดือนพนักงาน
อัตราเติบโต (รอยละ)
คาใชจายผลประโยชนพนักงานอื่น
ๆ
อัตราเติบโต (รอยละ)
คาเชาสำนักงาน / ปรับปรุง
TFRS16
คาสอบบัญชี
อัตราเติบโต (รอยละ)
กำไร/(ขาดทุน) จากการขายลูกหนี้
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา1/
โอนกลับผลขาดทุนจากการดอยคา
ของลูกหนี2/้
รวมคาใชจายในการบริหาร

2562
113.82
0.00

2563
156.18
37.22

2564
256.74
64.39

2565F
387.17
50.80

2566F
477.99
23.46

2567F
529.75
10.83

2568F
556.24
5.00

2569F
584.05
5.00

2570F
613.26
5.00

2571F
643.92
5.00

2572F
676.11
5.00

8.07

5.38

5.65

5.93

6.23

6.54

6.87

7.21

7.57

7.95

8.35

0.00%

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

8.28

-0.39

-

5.00
31.39
107.30

3.60
5.00
55.68

3.96
10.00
14.66

4.16
5.00
5.00
5.64

4.37
5.00
5.00
1.80

4.58
5.00
5.00
3.74

4.81
5.00
5.00
4.23

5.05
5.00
5.00
4.71

5.31
5.00
5.00
4.71

5.57
5.00
5.00
4.71

5.85
5.00
5.00
4.71

-39.58

-13.47

-9.95

-10.15

-11.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

407.75

381.58

538.32

392.75

478.59

544.62

572.15

601.03

630.84

662.15

695.02

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ: 1/ ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาคือผลขาดทุนจากการกลับรายการยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ผอนชำระ/ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี/รายไดจากการใหบริการรอตัดบัญชี ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการยึดตูเติมเงินคืนจากลูกคาเนื่องจากการผิดนัดชำระหนี้ คางคางวดเปนเวลานาน
2/ โอนกลับผลขาดทุนจากการดอยคาของลูกหนี้คือบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ของลูกหนี้ผอนชำระ เปนผลขาดทุนเมื่อมีลูกหนี้คางชำระเพิ่มมากขึ้น และโอนกลับเปนรายไดเมื่อยอดลูกหนี้คางชำระลดลง
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการคาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ ในป 2573 – 2579
(ลานบาท)
เงินเดือนพนักงาน
อัตราเติบโต (รอยละ)
คาใชจายผลประโยชนพนักงานอื่นๆ
อัตราเติบโต (รอยละ)
คาเชาสำนักงาน / ปรับปรุง TFRS16
คาสอบบัญชี
อัตราเติบโต (รอยละ)
กำไร/(ขาดทุน)จากการขายลูกหนี้
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา1/
โอนกลับผลขาดทุนจากการดอยคาของลูกหนี2/้
รวมคาใชจายในการบริหาร

2573F
709.92
5.00
8.76
5.00

2574F
745.42
5.00
9.20
5.00

2575F
782.69
5.00
9.66
5.00

2576F
821.82
5.00
10.14
5.00

2577F
862.91
5.00
10.65
5.00

2578F
906.06
5.00
11.18
5.00

2579F
951.36
5.00
11.74
5.00

6.14
5.00

6.45
5.00

6.77
5.00

7.11
5.00

7.47
5.00

7.84
5.00

8.23
5.00

4.71

4.71

4.71

4.71

4.71

4.71

4.71

729.53

765.78

803.83

843.79

885.74

929.79

976.05

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ: 1/ ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาคือผลขาดทุนจากการกลับรายการยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ผอนชำระ/ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี/รายไดจากการใหบริการรอตัดบัญชี ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการยึดตูเติมเงินคืนจากลูกคาเนื่องจากการผิดนัดชำระหนี้ คางคางวดเปน
เวลานาน
2/ โอนกลับผลขาดทุนจากการดอยคาของลูกหนี้คือบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ของลูกหนี้ผอนชำระ เปนผลขาดทุนเมื่อมีลูกหนี้คางชำระเพิ่มมากขึ้น และโอนกลับเปนรายไดเมื่อยอดลูกหนี้คางชำระลดลง
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สรุปประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน
จากสมมติฐานและการประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน สามารถสรุปการประมาณการดังตอไปนี้
ตารางการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ป 2562 – 2564 และประมาณการป 2565 – 2572
หนวย: ลานบาท
ตนทุนการใหบริการ
ตนทุนขาย
ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา
ตนทุนในการจัดจำหนาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน

2562
468.95
215.24
37.23
196.82
241.00
1,159.24

2563
435.79
322.31
77.67
293.56
216.20
1,345.53

2564
852.62
436.51
87.74
287.12
271.06
1,935.05

2565
1,851.95
631.98
126.27
98.15
392.75
3,101.09

2566
2,627.32
946.02
137.33
98.15
478.59
4,287.42

2567
3,572.31
1,140.16
126.04
98.15
544.62
5,481.27

2568
4,779.95
1,388.95
109.04
98.15
572.15
6,948.23

2569
6,307.89
1,596.77
102.49
98.15
601.03
8,706.33

2570
8,077.04
1,663.81
106.79
0.00
630.84
10,478.47

2571
10,061.33
1,712.44
106.79
0.00
662.15
12,542.71

2572
12,178.93
1,787.55
106.79
0.00
695.02
14,768.29

ตารางการประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ป 2573 – 2579
หนวย: ลานบาท
ตนทุนการใหบริการ
ตนทุนขาย
ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา
ตนทุนในการจัดจำหนาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน

2573
14,308.95
1,859.05
106.79
0.00
729.53
17,004.33

2574
16,305.01
1,933.41
106.79
0.00
765.78
19,110.99

2575
18,588.29
2,010.75
106.79
0.00
803.83
21,509.66

2576
21,201.82
2,091.18
106.79
0.00
843.79
24,243.57

2577
24,191.83
2,174.82
106.79
0.00
885.74
27,359.19

2578
27,612.60
2,261.82
106.79
0.00
929.79
30,911.00

2579
31,526.41
2,352.29
106.79
0.00
976.05
34,961.54

ที่มา: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทำกำไรจากการดำเนินงานของแตละธุรกิจของบริษัทฯ โดยการคำนวณจากรายไดของแตละธุรกิจหักลบดวยตนทุนของแตละธุรกิจ ซึ่งคำนวณดังนี้
ตารางรายไดและคูคาใชจายของแตละธุรกิจ (Revenue-Cost Matching Principle)
รายได
ลบ: คาใชจาย
1.รายไดจากการใหบริการ
1. ตนทุนการใหบริการ (Cost of Rendering of Services)
1.1 รายไดจาก ATP service หรือธุรกิจ Drop-off แบรนด
1.1 ตนทุนจากการใหบริการจากATP service หรือธุรกิจ
“ชิปปสไมล
Drop-off แบรนด “ชิปปสไมล”
1.2 รายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส”
1.2 ตนทุนจากจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส”
1.3 ตนทุนการใหบริการจากธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food
1.3 ธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court System Business
Court System Business Unit) ในนามบริษัท SBS
Unit) ในนามบริษัท SBS
2. รายไดจากการขาย
3. รายไดจากการใหบริการตามสัญญา
4. รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ
5. รายไดอื่น

2. ตนทุนการขาย
3. ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา
4. ตนทุนในการจัดจำหนาย
5. คาใชจายในการบริหาร
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

โดยรายละเอียดกำไรจากการดำเนินของแตละธุรกิจมีดังนี้
ตารางกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ป 2562 – 2564 และประมาณการป 2565 – 2572
หนวย: ลานบาท
1. กำไรจากการใหบริการ
สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)
1.1 กำไรจาก ATP service หรือธุรกิจ Drop-off แบ
รนด “ชิปปสไมล
สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)
1.2 กำไรจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส”
สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)
1.3 กำไรจากธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court
System Business Unit) ในนามบริษัท SBS
สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)
2. รายไดจากการขาย
สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)
3. รายไดจากการใหบริการตามสัญญา
สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)
4. รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ
สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)
5. รายไดอื่น
6. คาใชจายในการบริหาร
รวมกำไรจากการดำเนินงาน

2562
229.77
32.88

2563
253.69
36.79

2564
338.93
28.44

2565
445.34
19.39

2566
569.49
17.81

2567
715.52
16.69

2568
862.33
15.28

2569
1,038.93
14.14

2570
1,244.20
13.35

2571
1,447.41
12.58

2572
1,663.76
12.02

64.95

149.39

213.02

309.29

428.99

569.38

749.33

937.72

1,138.82

9.54
222.52
36.00

9.05
274.03
38.22

9.11
314.21
42.01

9.08
348.09
44.55

8.96
374.36
44.56

9.05
397.76
44.63

8.99
410.65
44.84

8.94
423.91
45.05

213.69
31.74

224.29
34.64

11.68
210.24
39.34

16.09

29.40

63.75

73.43

82.45

92.02

85.25

95.20

97.10

99.05

101.03

62.99
143.96
40.08
28.02
42.95
(85.38)
-76.62
44.76
(241.00)
120.14

69.92
213.86
39.89
92.30
54.31
(228.36)
-350.28
51.90
(216.20)
167.19

63.12
228.93
34.40
151.07
63.26
(256.08)
-825.08
212.27
(271.06)
404.06

65.25
389.36
38.12
145.34
53.51
(73.78)
-302.73
111.62
(392.75)
625.13

64.82
582.84
38.12
158.12
53.52
(73.78)
-302.73
129.85
(478.59)
887.94

64.26
702.44
38.12
153.72
54.95
(73.78)
-302.73
135.53
(544.62)
1,088.81

63.48
855.72
38.12
147.33
57.47
(73.78)
-302.73
141.70
(572.15)
1,361.15

63.05
983.76
38.12
127.19
55.38
(98.15)

63.05
1,025.06
38.12
122.89
53.50
-

63.05
1,055.02
38.12
122.89
53.50
-

63.05
1,101.29
38.12
122.89
53.50
-

152.51
(601.03)
1,603.21

161.95
(630.84)
1,923.25

166.45
(662.15)
2,129.62

171.08
(695.02)
2,364.00

ที่มา: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

4-97 | หนา

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางการประมาณการกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ป 2573 – 2579
หนวย: ลานบาท
1. กำไรจากการใหบริการ
สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)
1.1 กำไรจาก ATP service หรือธุรกิจ Drop-off แบรนด “ชิปปสไมล
สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)
1.2 กำไรจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส”
สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)
1.3 กำไรจากธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court System Business Unit) ในนามบริษัท SBS
สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)
2. รายไดจากการขาย
สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)
3. รายไดจากการใหบริการตามสัญญา
สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)
4. รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ
สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)
5. รายไดอื่น
6. คาใชจายในการบริหาร
รวมกำไรจากการดำเนินงาน

2573
2574
2575
1,881.69 2,087.24 2,320.64
11.62
11.35
11.10
1,341.07 1,530.49 1,747.32
8.90
8.88
8.86
437.57 451.63 466.11
45.26
45.47
45.67
103.05 105.11 107.21
63.05
63.05
63.05
1,145.34 1,191.16 1,238.80
38.12
38.12
38.12
122.89 122.89 122.89
53.50
53.50
53.50
-

2576
2,584.40
10.87
1,995.53
8.84
479.51
45.73
109.35
63.05
1,288.35
38.12
122.89
53.50
-

2577
2,884.35
10.65
2,279.66
8.83
493.14
45.77
111.54
63.05
1,339.89
38.12
122.89
53.50
-

2578
3,225.85
10.46
2,604.91
8.81
507.17
45.81
113.77
63.05
1,393.48
38.12
122.89
53.50
-

2579
3,614.86
10.29
2,977.23
8.80
521.59
45.86
116.05
63.05
1,449.22
38.12
122.89
53.50
-

175.84 180.72 185.75
(729.53) (765.78) (803.83)
2,596.22 2,816.22 3,064.25

190.91
(843.79)
3,342.76

196.22
(885.74)
3,657.60

201.68
(929.79)
4,014.10

207.28
(976.05)
4,418.21

ที่มา: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

3. สมมติฐานอื่น
3.1. ภาษีเงินได
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯ โดยอางอิงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ
20.00 เนื่องจากเปนการสะทอนอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ประกาศใชโดยกรมสรรพากร
3.2. เงินทุนหมุนเวียน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสมมติฐานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนโดยอางอิงจากระยะเวลาการเก็บสินคา
ระยะเวลาการเก็บ หนี้ และระยะเวลาการชำระหนี้ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดป ระมาณการใหค าเฉลี่ ย ของ
ระยะเวลาการเก็บหนี้ ระยะเวลาการเก็บสินคา และระยะเวลาการชำระหนี้ของบริษัทฯ ระหวางป 2565 – 2579 เทากับ
21.77 วัน 47.46 วัน และ 82.21 วัน ตามลำดับ อันมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางเงินทุนหมุนเวียน
หนวย : วัน
ระยะเวลาการเก็บหนี้
ระยะเวลาการเก็บสินคา
ระยะเวลาการชำระหนี้

2562
22.55
93.76
43.96

2563
15.42
79.32
47.32

2564
27.35
73.54
51.08

2565F
21.77
82.21
47.46

2566F
21.77
82.21
47.46

2567F
21.77
82.21
47.46

2568F
21.77
82.21
47.46

2569F
21.77
82.21
47.46

2577F
21.77
82.21
47.46

2578F
21.77
82.21
47.46

2579F
21.77
82.21
47.46

2570F
21.77
82.21
47.46

2571F
21.77
82.21
47.46

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562-2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางเงินทุนหมุนเวียน
หนวย : วัน
ระยะเวลาการเก็บหนี้
ระยะเวลาการเก็บสินคา
ระยะเวลาการชำระหนี้

2572F
21.77
82.21
47.46

2573F
21.77
82.21
47.46

2574F
21.77
82.21
47.46

2575F
21.77
82.21
47.46

2576F
21.77
82.21
47.46

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

3.3. เงินลงทุนในอนาคต (Capital Expenditure)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการเงินลงทุนของบริษัทฯ ในป 2565 – 2579 เปน 2 ประเภทคือ 1) คาใชจายใน
การซื้อสินทรัพยใหมเพื่อการเติบโต (Expansionary CAPEX) เพื่อรองรับกับประมาณการรายได 2) คาใชจายในการ
บำรุงรักษาสินทรัพยเกาใหอยูในสภาพใชงานได (Maintenance CAPEX) เพื่อรักษาระดับการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
ในสวนของคาใชจายในการซื้อสินทรัพยใหมเพื่อการเติบโต (Expansionary CAPEX) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดมี
การสัมภาษณผูบริหารของบริษัทฯ และรวบรวมขอมูลจากประมาณการของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับความเปนไปไดในการ
เปดตูขายสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินตามแผนการลงทุนขยายกิจการของบริษัทฯ โดยวิเคราะหจากจำนวนพื้นที่ที่มี
ความสามารถในการติดตั้งตูขายสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินอาทิเชน โรงเรียน หางสรรพสินคา โรงงาน หมูบาน และอาคาร
สำนักงาน เปนตน ซึ่งในปจจุบันตูเติมเงินของทางบริษัทฯ ไดมีการเพิ่มวิธีการจายเงินและเติมเงินในรูปแบบตาง ๆ เพิ่มเติม
ซึ่งพฤติกรรมการเติมเงินของประชาชนในพื้นที่ตางจังหวัดยังคงใชการเติมเงินผานตูอยูเนื่องจากใชการจายเปนรายวันเพื่อให
ไมเปนภาระทางการเงินของผูบริโภคมากเกินไป ซึ่งกลุมประชาชนดังกลาวจะไดรับรายไดเปนรายวัน ดังนั้นพฤติกรรมการ
เติมเงินดังกลาวอาจจะยังไมมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้บริษัทฯ ไดมีการเพิ่มเติมเทคโนโลยีอยางตอเนื่องเพื่อให
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณการใชบริการดีขึ้นอยางตอเนื่อง โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาแผนขยายธุรกิจของบริษัทฯ นั้น
สมเหตุสมผล
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณคาใชจายในการซื้อสินทรัพยใหมเพื่อการเติบโต (Expansionary CAPEX) ที่
เพิ่มขึ้นจาก ผลคูณของ ราคาตูขายสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงิน กับจำนวนตูสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินที่เพิ่มขึ้น โดยมีการ
กำหนดสมมติฐานของจำนวนสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงิน และราคาตูขายสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงิน ดังนี้
1.

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดใหมีการเพิ่มขึ้นของตูขายสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินในชวงป 2565

– 2569 เทานั้นเพื่อเปนการประเมินมูลคาแบบอนุรักษนิยม (Conservative) เนื่องจากบริษัทฯ อาจจะไดมีการขยายตัว
ครอบคลุมพื้นที่สวนมากในอนาคต โดยที่ปรึกษาไดมีการกำหนดสมมติฐานจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินในชวง
ป 2565 – 2569 ดังนี้
ตารางสรุปประมาณการราคาตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2565F - 2572F
หนวย : เครื่อง
ตูขายสินคาอัตโนมัติ
ตูเติมเงิน1/

2565F
5,686.00
1,000.00

2566F
2,000.00
1,000.00

2567F
2,000.00
1,000.00

2568F
3,000.00
1,000.00

2569F
2,000.00
1,000.00

2570F
2,000.00

2571F
2,000.00

2572F
-

-2/

-

-

ที่มา :
การประมาณการของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระและขอมูลจากบริษัทฯ
หมายเหตุ: 1/ ตูเติมเงินที่ถูกนำมาคิดในการลงทุน (CAPEX) เปนเพียงตูเติมเงินทีถ่ ูกจัดอยูในรูปแบบบริษัทฯ บริหารเอง (Company Owned – Company Operate: COCO)
2/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลคาแบบอนุรักษนิยม (Conservative) โดยประมาณการวาบริษัทฯ อาจจะไมไดมีการขยายจำนวนตูเพิ่มเนื่องจากสามารถครอบคลุม
พื้นที่สวนมากของประเทศไดแลว อยางไรก็ดีในสวนของตูเกา ทางบริษัทฯ ใชวิธีการปรับปรุงใหกลับมาใชงานใหมไดทำใหอายุการใชงานนานขึ้นและลดภาระของการลงทุนลงไป

ตารางสรุปประมาณการราคาตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2573F - 2579F
หนวย : เครื่อง
ตูขายสินคาอัตโนมัติ
ตูเติมเงิน1/
ที่มา :

2573F

2574F
-

-2/

-

2575F
1,639.00
-

2576F
5,686.00
-

2577F
2,000.00
-

2578F
2,000.00
-

2579F
3,000.00
-

การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและขอมูลจากบริษัทฯ

หมายเหตุ: 1/ ตูเติมเงินที่ถูกนำมาคิดในการลงทุน (CAPEX) เปนเพียงตูเติมเงินทีถ่ ูกจัดอยูในรูปแบบบริษัทฯ บริหารเอง (Company Owned – Company Operate: COCO)
2/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลคาแบบอนุรักษนิยม (Conservative) โดยประมาณการวาบริษัทฯ อาจจะไมไดมีการขยายจำนวนตูเพิ่มเนื่องจากสามารถครอบคลุม
พื้นที่สวนมากของประเทศไดแลว อยางไรก็ดีในสวนของตูเกา ทางบริษัทฯ ใชวิธีการปรับปรุงใหกลับมาใชงานใหมไดทำใหอายุการใชงานนานขึ้นและลดภาระของการลงทุนลงไป

2.

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดใหราคาตูขายสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินมีรายละเอียดดังนี้
2.1. สำหรับราคาตูสินคาอัตโนมัติในรอบการสั่งซื้อป 2565 - 2569 อางอิงจากราคาสั่งซื้อป 2564 แลวปรับ
ราคาตูขายสินคาอัตโนมัติขึ้นรอยละ 2.00 อางอิงจากกรอบอัตราเงินเฟอ (Inflation rate) ที่อยูระหวาง
รอยละ 1.00 – 3.00 ตอป โดยจะมีราคาตูขายสินคาอัตโนมัติเทากับ 100,000.00 บาทตอเครื่องในป
2564 อางอิงแลวปรับราคาตูขายสินคาอัตโนมัติขึ้นรอยละ 2.00 อางอิงจากกรอบอัตราเงินเฟอ (Inflation
rate) ที่อยูระหวางรอยละ 1.00 – 3.00 ตอป สำหรับประมาณการในรอบการสั่งซื้อป 2565 – 2569 โดย
จะมีราคาตูขายสินคาอัตโนมัติเทากับ 134,586.83 บาทตอเครื่องในป 2579 เนื่องจากธุรกิจดังกลาวมีการ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ปรับเปลี่ยนราคาขายที่มีขั้นต่ำเทากับอัตราเงินเฟอ ซึ่งธุรกิจดังกลาวขายผลิตภัณฑที่สามารถถายโอน
ตนทุนและอัตราเงินเฟอสูผูบริโภคหรือผูซื้อสินคาได (Cost-Push Pricing and Transfer-Pricing)
2.2. สำหรับตูเติมเงินในรอบการสั่งซื้อป 2565 - 2579 อางอิงจากราคาสั่งซื้อป 2564 แลวปรับราคาตูขาย
สินคาอัตโนมัติขึ้นรอยละ 2.00 อางอิงจากกรอบอัตราเงินเฟอ (Inflation rate) ที่อยูระหวางรอยละ 1.00
– 3.00 ตอป โดยจะมีราคาตูขายสินคาอัตโนมัติเทากับ 19,000.00 บาทตอเครื่อง เนื่องจากธุรกิจดังกลาว
มีการปรับเปลี่ยนราคาขายที่มีขั้นต่ำเทากับอัตราเงินเฟอ ซึ่งธุรกิจดังกลาวขายผลิตภัณฑที่สามารถถาย
โอนตนทุนและอัตราเงินเฟอสูผูบริโภคหรือผูซื้อสินคาได (Cost-Push Pricing and Transfer-Pricing)
ตารางสรุปประมาณการราคาตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2564 - 2571F
หนวย : บาท
ราคาตู  ข ายสินคา
อัตโนมัติตอเครื่อง
ราคาตูเติมเงินตอ
เครื่อง

2564

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

2570F

2571F

100,000.00

102,000.00

104,040.00

106,120.80

108,243.22

110,408.08

112,616.24

114,868.57

19,000.00

19,380.00

19,767.60

20,162.95

20,566.21

20,977.54

-

-

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและขอมูลจากบริษัทฯ

ตารางสรุปประมาณการราคาตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2572F - 2579F
หนวย : บาท
ราคาตู  ข ายสินคา
อัตโนมัติตอเครื่อง
ราคาตูเติมเงินตอ
เครื่อง

2572F

2573F

2574F

2575F

2576F

2577F

2578F

2579F

117,165.94

119,509.26

121,899.44

124,337.43

126,824.18

129,360.66

131,947.88

134,586.83

-

-

-

-

-

-

-

-

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและขอมูลจากบริษัทฯ

ในการนี้คาใชจายในการซื้อสินทรัพยใหมเพื่อการเติบโต (Expansionary CAPEX) ซึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนตูขาย
สินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินในอนาคต เพื่อรองรับกับประมาณการรายได ขางตนสอดคลองกับแผนการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ซึ่ง
ไดตั้งเปาหมายไว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาแผนการดำเนินการของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการวิเคราะหถึงขนาดของฐานลูกคาของประชาชนตางจังหวัด และจำนวนคอนโด โรงเรียน และ
โรงงานที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทำใหบริษัทฯ มีโอกาสที่จะขยายจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินไดตามเปาหมายที่ตั้งไว
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางประมาณการคาใชจายในการลงทุนในอนาคต ป 2565F - 2572F
หนวย : ลานบาท
เงินลงทุนสำหรับขยายธุรกิจตู
ขายสินคาอัตโนมัติ
เงินลงทุนสำหรับขยายธุรกิจตู
เติมเงิน
รวม

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

579.97

208.08

212.24

324.73

220.82

0.38

0.39

0.41

0.42

0.44

580.35

208.47

212.65

325.15

221.26

2570F

2571F

2572F

225.23

229.74

-

225.23

229.74

-

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการคาใชจายในการลงทุนในอนาคต ป 2573F - 2579F
หนวย : ลานบาท
เงินลงทุนสำหรับขยาย
ธุรกิจตูขายสินคา
อัตโนมัติ
เงิ น ลงทุ น สำหรั บ ขยาย
ธุรกิจตูเติมเงิน
รวม

2573F

2574F

2575F

2576F

2577F

2578F

2579F

-

-

203.79

721.12

258.72

263.90

403.76

-

-

203.79

721.12

258.72

263.90

403.76

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณคาใชจายในการบำรุงรักษาสินทรัพยเกาใหอยูในสภาพใชงานได (Maintenance
CAPEX) เพื่อรักษาระดับการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการลงทุนของบริษัทฯ สำหรับการ
ซอมแซมและปรับปรุงอุปกรณในธุรกิจเดิม โดยกำหนดใหคาใชจายในการลงทุนตั้งแตป 2565 - 2579 คงที่เทากับ 203.08 ลานบาท
ซึ่งคำนวณมาจากคาเฉลี่ยคาใชจายเงินลงทุนในป 2562 2563 และ 2564 เพื่อใหสอดคลองกับการทำธุรกิจของบริษัทฯ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระไดประมาณการถูกอางอิงมาจากขอมูลจากบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะหแลวคาใชจายเงินลงทุนใน
ป 2562 2563 และ 2564 นั้นอยูในระดับคงที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ ดังนั้นการใชคาเฉลี่ยจึงสมเหตุสมผล
ดังนั้นคาใชจายในการซื้อสินทรัพยใหมเพื่อการเติบโต (Expansionary CAPEX) และคาใชจายในการบำรุงรักษาสินทรัพย
เกาใหอยูในสภาพใชงานได (Maintenance CAPEX) จะมีรายละเอียดดังนี้
ตารางประมาณการคาใชจายในการลงทุนในอนาคต ป 2565F - 2572F
หนวย : ลานบาท
คาใชจายในการซื้อสินทรัพยใหม
เพื่อการเติบโต (Expansionary
CAPEX)
คาใชจายในการบำรุงรักษา
สินทรัพยเกาใหอยูในสภาพใช
งานได (Maintenance CAPEX)
รวม

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

2570F

2571F

2572F

580.35

208.47

212.65

325.15

221.26

225.23

229.74

-

203.08

203.08

203.08

203.08

203.08

31.81

31.81

31.81

783.43

411.55

415.73

528.23

424.33

257.04

261.54

31.81

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและขอมูลบริษทั ฯ

ตารางประมาณการคาใชจายในการลงทุนในอนาคต ป 2573F - 2579F
หนวย : ลานบาท
คาใชจายในการซื้อสินทรัพยใหม
เพื่อการเติบโต (Expansionary
CAPEX)
ค า ใช จ  า ยในการบำรุ ง รั ก ษา
สิ น ทรั พ ย เ ก า ให อ ยู ใ นสภาพใช
งานได (Maintenance CAPEX)
รวม

2573F

2574F

2575F

2576F

2577F

2578F

2579F

-

-

203.79

721.12

258.72

263.90

403.76

31.81

31.81

31.81

31.81

31.81

31.81

31.81

31.81

31.81

235.60

752.93

290.53

295.70

435.57

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและขอมูลบริษทั ฯ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
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3.4. คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยในบริษัทฯ เปนอัตราคงที่ตามวิธีเสนตรงตามที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะหอายุการใชงานเฉลี่ยของสินทรัพยแตละประเภทโดยคำนวณจากมูลคาสินทรัพย
สุทธิหารดวยคาเสื่อมของปนั้น ๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชคาเฉลี่ยของอายุการใชงานเฉลี่ยของสินทรัพยแต
ละประเภทในชวง 3 ปยอนหลังในป 2562 2563 และ 2564 รายละเอียดการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยสามารถ
สรุปไดดังนี้
ตารางคาเสื่อมราคาและการตัดจำหนายบนอายุการใชงานคงเหลือเฉลี่ย
สินทรัพย
ที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องใชสำนักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
ยานพาหนะ
เครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ
เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ
สินทรัพยระหวางการติดตั้ง

อายุการใชงานคงเหลือเฉลี่ย (ป)1/
3.00
3.00
7.00
2.00
4.00
7.00
-

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ: 1/ อายุการใชงานคงเหลือเฉลีย่ คำนวณจากสัดสวนมูลคาทางบัญชีสุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณหารดวยคาเสือ่ มในปนั้น ๆ ซึง่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชคา เฉลีย่
ของอายุการใชงานคงเหลือ 3 ปยอนหลังในป 2562 2563 และ 2564

ในสวนของรายละเอียดคาเสื่อมของสินทรัพยแตละประเภทตามนโยบายทางบัญชีมีรายละเอียดดังนี้
ตารางคาเสื่อมราคาและการตัดจำหนายตามนโยบายของบริษัทฯ
สินทรัพย
ที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

ระยะเวลาคิดคาเสือ่ มราคา (ป)
-

เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ

3 - 20
3 - 10
3 - 20
5
3-7
3 - 20

สินทรัพยระหวางการติดตั้ง

-

เครื่องใชสำนักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
ยานพาหนะ
เครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ

ที่มา : หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทั ฯ
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กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

3.5. อัตราคิดลด (Discount Rate)
ในการกำหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ใชในการคำนวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระใชอัตราตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของเงินทุนของ บริษัทฯ (Weighted Average Cost of Capital –
WACC) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยของตนทุนสวนของผูถือหุน (Cost of Equity – “Ke”) กับอัตราดอกเบี้ยจากการกูยืม (Cost of
Debt – “Kd”) ปรับดวยผลประโยชนทางภาษีจากการจายดอกเบี้ย ถวงน้ำหนักดวยสัดสวนของสวนผูถือหุน (“We”) และ
หนี้ (“Wd”) โดยมีสูตรการคำนวณดังตอไปนี้
การคำนวณหาตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (WACC)
WACC

=

Ke x We + Kd x (1 – t) x Wd

Ke

=

อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนเทากับรอยละ 9.54

Kd

=

อัตราดอกเบี้ยเงินกูของ บริษัทฯ โดยอางอิงจากอัตราการจายดอกเบี้ยจริงตอหนี้สินที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ยใน

โดยที่

อดีตระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอยละ 2.96
T

=

ภาษีเงินไดนิติบุคคลซึ่งกำหนดใหเทากับรอยละ 20.00

We

=

สวนของผูถือหุนเทากับรอยละ 74.82

Wd

=

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเทากับรอยละ 25.18

การคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke) โดยอางอิงจาก
Ke

=

Rf + β x (Rm – Rf)

โดยที่
Risk Free Rate (Rf)

อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 15 ป ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 มีคาเทากับ
รอยละ 2.71 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใชพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 15 ป เนื่องจากสะทอนถึง
วงจรธุรกิจ (Business Cycle)

Market Return (Rm)

อางอิงขอมูลจากผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ (SET Total Return Index: TRI Index)
ยอนหลัง 15 ป (ตั้งแต กุมภาพันธ 2550 – กุมภาพันธ 2565) มีคาเทากับรอยละ 10.09 และบวกเพิ่มเบี้ย
ประกันความเสี่ยงในประเทศ (country risk premium) จากสถานการณสภาพเศรษฐกิจและความผัน
ผวนของตลาดทุนโดยรวมของประเทศ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงเบี้ยประกันความเสี่ยงใน
ประเทศมาจาก NYU Stern โดยที ่ NYU Stern โรงเรี ย นสอนธุ ร กิ จ (Business School) ภายใต
มหาวิทยาลัยนิวยอรค (New York University) 1 ซึ่งเปนโรงเรียนชั้นนำและมีชื่อเสียงของโลกดานการเงิน

1

หมายเหตุ: การคำนวณมาจากศาสตราจารย Damodaran ผูไดรับรางวัล Herbert Simon Award ที่เปนที่ยอมรับทั่วโลก ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาเหมาะสมในการ
คำนวณ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ซึ่งคิดคนวิธีการใชคำนวณอัตราความเสี่ยง ซึ่งมีคาเทากับรอยละ 1.58 สงผลใหอัตราผลตอบแทนการ
ลงทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ เป น ร อ ยละ 11.67 การบวกเพิ ่ ม ความเสี ่ ย งในประเทศ (country risk
premium) เปนการปรับปรุงในระยะยาว เนื่องจากความเสี่ยงในประเทศ (country risk premium) มี
การคำนวณมาจากปจจัยพื้นฐานของประเทศ ดังนั้น การปรับปรุงจึงมีความสอดคลองกับระยะเวลา
ผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ อยางไรก็ตามถึงแมวาสถานการณ COVID-19 จะไมกระทบ
กับผลประกอบการของอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ อยูในระยะสั้นเนื่องจากมีการเซ็นสัญญาเชาไว แตหาก
สถานการณ COVID-19 มีการขยายความรุนแรงและกระทบกับเศรษฐกิจในระยะยาว ผลประกอบการ
ของอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ อยูก็จะไดรับผลกระทบเชนกัน ดังนั้นเพื่อเปนการประเมินมูลคาแบบอนุรักษ
นิยม (Conservative) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกที่จะบวกเพิ่มความเสี่ยงในประเทศ (country
risk premium)
Leveraged Bata (β)

Leveraged Beta ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกับ บริษัทฯ หรือมีรายไดจาก
การประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยและเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศนั้น
ๆ เฉลี่ยยอนหลัง 15 ป (ขอมูลจาก Bloomberg Terminal) เพื่อใชในการคำนวณอัตราผลตอบแทนของผู
ถือหุน (Ke) มีคาเทากับ 0.76 โดยอางอิงจาก บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ซันเวน
ดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เลือกใชบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันเนื่องจากตองการลดผลกระทบจากโครงสรางทางการเงินที่
แตกตางและราคาหุนของบริษัทฯ ซึ่งมีการพิจารณา Levered Beta และโครงสรางทางการเงินของแตละ
บริษัท โดยปรับปรุงใหเปน unlevered Beta เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดสวนหนี้สินสวนของผูถือหุน (ซึ่งมี
สู ต รคำนวณดั ง นี ้ Levered Beta = Bu (1+(1-t)(D/E)) หลั ง จากคำนวณ unlevered Beta ที ่ ป รึ ก ษา
ทางการเงินอิสระไดมีการปรับปรุงใหเปน Adjusted Beta (ซึ่งมีสูตรคำนวณดังนี้ Adjusted Beta =
unlevered Beta x (2/3) + (1/3)) และหลังจากนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนำ Adjusted Beta ซึ่ง
เทากับ 0.60 เทา มาปรับปรุงเปน Leveraged Beta เพื่อสะทอนโครงสรางทางการเงินของบริษัท ตาม
สูตร Leveraged Beta = 0.60x(1+(1-20%)(33.65%)) หรือเทากับ 0.76 โดยรายละเอียด Adjusted
Beta ที่นำมาจากธุรกิจใกลเคียงมีการคำนวณดังรายละเอียดตอไปนี้

บริ ษ ั ท ซิ ง เกอร ป ระเทศไทย จำกั ด
(มหาชน)
บริ ษ ั ท ซั น เวนดิ ้ ง เทคโนโลยี จำกั ด
(มหาชน)
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

15Y Beta (เทา)

D/E (รอยละ)

Tax (รอยละ)

Unlevered Beta
(เทา)

Adjusted (เทา)

0.76

209.91

13.87%

0.27

0.51

1.98

29.37

11.38%

1.57

1.38

0.40

0.11

17.43%

0.40

0.60
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ดังนั้น
Ke

=

2.71 + [0.76 x (11.67 - 2.71)] = 9.54%

ที่ป รึกษาทางการเงิน อิส ระคำนวณตน ทุ น ทางการเงิน ถัว เฉลี่ ย ถว งน้ำ หนั ก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตาม
โครงสรางเงินทุนของ บริษัทฯ เทากับรอยละ 9.82 อันมีรายละเอียดดังนี้
WACC

=

(9.54% x 74.82%) + [2.96% x (1.00 – 20.00%) x 25.18%]

=

7.89%
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4. มูลคาหุนดวยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดสรุปการประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางการประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ
หนวย: ลานบาท
EBIT x (1– Tax Rate)
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
คาเสื่อมราคา
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธิ
เงินลงทุน
กระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธิ
กระแสเงินสดอิสระสุทธิ
อัตราคิดลด (Discount Factor)
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ

2565F
500.10
113.63
260.89
874.62
(783.43)
(783.43)
91.20
0.93
84.53

2566F
710.35
22.08
304.72
1,037.15
(411.55)
(411.55)
625.60
0.86
537.49

2567F
871.05
26.99
346.49
1,244.53
(415.73)
(415.73)
828.80
0.80
660.02

2568F
1,088.92
36.69
391.27
1,516.88
(528.23)
(528.23)
988.65
0.74
729.77

2569F
1,282.57
47.93
371.35
1,701.85
(424.33)
(424.33)
1,277.51
0.68
874.07

2575F
2,451.40
71.48
344.54
2,867.42
(235.60)
(235.60)
2,631.83
0.43
1,141.96

2576F
2,674.21
81.99
344.40
3,100.60
(752.93)
(752.93)
2,347.68
0.40
944.21

2577F
2,926.08
93.88
344.40
3,364.37
(290.53)
(290.53)
3,073.84
0.37
1,145.90

2578F
3,211.28
107.48
344.40
3,663.17
(295.70)
(295.70)
3,367.47
0.35
1,163.60

2579F
3,534.56
123.05
344.40
4,002.02
(435.57)
(435.57)
3,566.45
0.32
1,142.28

2570F
1,538.60
54.42
365.94
1,958.97
(257.04)
(257.04)
1,701.93
0.63
1,079.33

2571F
1,703.70
62.05
360.54
2,126.29
(261.54)
(261.54)
1,864.75
0.59
1,096.15

2572F
1,891.20
66.31
354.12
2,311.62
(31.81)
(31.81)
2,279.82
0.54
1,242.18

2573F
2,076.98
66.67
347.65
2,491.29
(31.81)
(31.81)
2,459.49
0.51
1,242.13

2574F
2,252.98
62.42
346.13
2,661.52
(31.81)
(31.81)
2,629.71
0.47
1,231.02

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

หนวย: ลานบาท
EBIT x (1– Tax Rate)
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
คาเสื่อมราคา
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธิ
เงินลงทุน
กระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธิ
กระแสเงินสดอิสระสุทธิ
อัตราคิดลด (Discount Factor)
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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โดยมูลคาสุดทายคือมูลคากระแสเงินสดภายหลังจากระยะเวลาประมาณการ โดยมีสูตรคำนวณ ดังตอไปนี้
ตารางการคำนวณมูลคาสุดทาย
มูลคาสุดทาย (Terminal Value)
Normalized FCFF

=
=

G – อัตราการเติบโตระยะยาว
(Terminal Growth Rate)

=

WACC

=

FCFF x (1 + G) / (WACC – G) = 19,795.66ลานบาท
มูลคากระแสเงินสดในป 2579 เทากับ 1,142.28 ลานบาท
อัตราการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดตอป อยางตอเนื่องไปตลอด (Going Concern Basis) กำหนดให
เทากับรอยละ 2.00/1 ตอป โดยอางอิงจากคาเฉลี่ยอัตราเงินเฟอทั่วไปที่อยูในชวงระหวาง รอยละ
1.00 - 3.00 ตามเปาหมายนโยบายการเงินสำหรับระยะปานกลาง ณ ป 2565 จากธนาคารแหง
ประเทศไทย
อัตราตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของเงินลงทุน เทากับรอยละ 7.89

หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวาการใชอัตราเงินเฟอเปนอัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีความ
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชชีวิตประจำวันของประชากรในประเทศสูง ซึ่งสามารถเพิ่มราคาสินคาที่ขั้นต้ำเทากับเปาหมายอัตราเงินเฟอระยะยาวที่กำหนดโดยธนาคารแหง
ประเทศไทยได เพราะธุรกิจดังกลาวมีการปรับขึ้นราคาของสินคาแบบเพิ่มขึ้นตามตนทุน (Cost-Push)

ตารางการคำนวณมูลคาของบริษัทฯ
หนวย: ลานบาท
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ บริษัทฯ ตั้งแตป 2565 – 2579
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ บริษัทฯ ณ ปสุดทาย
มูลคากิจการของ บริษัทฯ (Enterprise Value)
บวก: เงินสดและเงินฝากธนาคาร2/
หัก: ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย3/
หัก: สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม4/
มูลคาสวนของผูถือหุน (Equity Value)
จำนวนหุนที่ชำระแลวทั้งหมดของ บริษัทฯ (ลานหุน)
มูลคาที่แทจริงตอหุน (บาท/หุน)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564
14,314.65
19,795.66
34,110.31
236.04
(1,139.96)
(450.60)
32,755.80
1,201.38
27.27

หมายเหตุ: 1/ คิดบนกระแสเงินสดนับจากวันที่ 1 มกราคม 2565 เปนตนไป
2/ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย เงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากประจำประเภทครบกำหนดไมเกินหนึ่งป ณ 31 ธันวาคม 2564
3/ ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ประกอบดวย เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุนกู และหนี้สินตามสัญญาเชา ณ
31 ธันวาคม 2564
4/ จากงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564

มู ล ค า หุ  น ของ บริ ษ ั ท ฯ ที ่ ค ำนวณโดย วิ ธ ี มู ล ค า ป จ จุ บ ั น สุ ท ธิ ข องกระแสเงิ น สด (Discounted Cash Flow
Approach) ในกรณีฐานเทากับ 34,110.31 ลานบาท หรือเทากับ 27.27 บาทตอหุน
การวิเคราะหความออนไหวของมูลคาหุนสามัญของบริษัทฯ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทำการวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) ของ (1) อัตราคิดลด (Discount
Rate) และ (2) อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) โดยเพิ่มขึ้นและลดลงรอยละ 3.0 ในทั้งสองปจจัยดังกลาว
เนื่องจากเปนปจจัยสำคัญที่สงผลกระทบโดยตรงตอการประเมินมูลคากิจการ โดยชวงเปลี่ยนแปลง +/– รอยละ 3.0 สะทอนถึง
ความออนไหวในปจจัยที่สำคัญของสมมติฐานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเปนผูกำหนด ซึ่งชวงเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนชวงความ
ออนไหวที่มีความเปนไปได อันสามารถสรุปสมมติฐานไดดังตอไปนี้
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ตารางสมมติฐานการวิเคราะหความออนไหว
ปจจัยที่เปลี่ยนแปลง

ชวงเปลี่ยนแปลง

ตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (WACC)
อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth)

+/– 3.0% (WACC เทากับ 7.55% – 8.01%)
+/– 3.0% (Terminal Growth เทากับ 1.94% – 2.06%)

จากสมมติ ฐ านการวิ เ คราะห ค วามอ อ นไหวดั ง กล า ว จะได ผ ลสรุ ป การวิ เ คราะห ค วามอ อ นไหวของมู ล ค า ของ
สวนของผูถือหุนของ บริษัทฯ โดยสรุปดังนี้
ตารางผลการวิเคราะหความออนไหวมูลคาตอหุน

อัตราการเติบโต
ระยะยาว

ปจจัยที่เปลี่ยนแปลง
-3.0%
-1.5%
กรณีฐาน
+1.5%
+3.0%

-3.0%
28.57
28.67
28.77
28.87
28.97

-1.5%
27.82
27.91
28.00
28.10
28.19

ตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
กรณีฐาน
+1.5%
27.09
26.39
27.18
26.48
27.27
26.56
27.35
26.64
27.44
26.73

+3.0%
25.72
25.80
25.88
25.96
26.04

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากตารางขางตนจะเห็นวาเมื่อทำการวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) มูลคาของบริษัทฯ ตอหุน อยูระหวาง
25.72 – 28.97 บาทตอหุน ซึ่งต่ำกวาราคาเขาทำรายการที่ 28.25 บาทตอหุน เทากับ 2.53 บาทตอหุน หรือต่ำกวาในอัตรารอยละ
8.94 ของราคาเขาทำรายการ และสูงกวาราคาเขาทำรายการที่ 28.25 บาทตอหุน เทากับ 0.72 บาทตอหุน หรือสูงกวาในอัตรารอยละ
2.55 ของราคาเขาทำรายการ
โดยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเปนวิธีที่สะทอนแผนการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการทำกําไร และแนวโนม
การเติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผูถือหุนในอนาคต ซึ่งเปนการประมาณการมาจากรายไดและรายจายของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑที่
ตั้งอยูบนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดเห็นวาสมเหตุสมผล ทำใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้สะทอนมูลคาที่เหมาะสมของ
บริษัทฯ
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4.3.7 สรุปการประเมินมูลคายุติธรรมของมูลคาสิ่งตอบแทน – หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินมูลคาหุนของบริษัทฯ ดวยวิธีตาง ๆ ที่กลาวมาแลว โดยสามารถสรุปได
ดังตอไปนี้
ตารางสรุปผลการประเมินมูลคาสิ่งตอบแทนของบริษัทฯ
วิธีการประเมินมูลคา
1. วิธีมูลคาหุนตามบัญชี
และ

2. วิธีปรับปรุงมูลคาตาม
บัญชี

3. วิธีมูลคาหุนตามราคา
ตลาด

4.1 วิธีอัตราสวน P/BV

4.2 วิธีอัตราสวน P/E

4.3 วิธีอัตราสวน
EV/EBITDA

มูลคาหุน บริษัทฯ
(บาท/หุน)

รายละเอียด

2.82

วิธีมูลคาหุนตามบัญชีเปนวิธีที่สะทอนถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง โดยไมไดสะทอนมูลคาตลาด
ของสินทรัพยบางรายการและเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใชอางอิง อีกทั้ง
ไมไดสะทอนถึง ความสามารถในการนําสินทรัพยเหลานั้นไปทํากําไรในอนาคตของธุรกิจของ SPM
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีนี้

N/A

บริษัทฯ ไดมีการจางผูทำรายงานการประเมินมูลคาสินทรัพยเพื่อการลงทุนในทุกโครงการ โดยมี
วัตถุประสงคสาธารณะ เพื่อสะทอนถึงมูลคาปจจุบัน และไดรับรูผานงบการเงินในสวนของมูลคา
ทางบัญชี (Book Value) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไปเปนที่เรียบรอยแลว ดังนั้น ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงไมไดมีการคำนวณดวยวิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี

7.27 – 32.21

การประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ บริษัทฯ ดวยวิธีราคาหุนตามราคาตลาด (Market
Value Approach) เปนการแสดงมูลคาหุนของ บริษัทฯ ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ตามอุปสงคและ
อุปทานของนักลงทุน ซึ่งอาจมีปจจัยอื่นที่สงผลตอราคาหุน ณ ชวงเวลานั้น ๆ เชน สภาพเศรษฐกิจ
สภาพตลาดทุน ดอกเบี้ย หรือปจจัยระยะสั้นอื่น ๆ เปนตน ซึ่งทำใหราคาหุนไมเปนไปตามมูลคาที่
แทจริง (Fair Price) โดยไมไดคำนึงถึงผลการดำเนินงาน และแนวโนมการเติบโตของ บริษัทฯ ใน
อนาคต จึงอาจไมสะทอนถึงความสามารถในการทำกำไรของ บริษัทฯ ในอนาคต ดังนั้นที่ปรึกษา
การเงินอิสระ จึงเห็นวาวิธีมูลคาทางบัญชีอาจเปนวิธีที่ไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคา
ยุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาวิธีนี้เปนวิธีที่ไม
เหมาะสมในการประเมินมูลคาบริษัทฯ

11.05 – 17.71

วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีเปนวิธีที่สะทอนถึงฐานะการเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดย
เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของอัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง เนื่องจากที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเห็นวา การประเมินมูลคากิจการดวยมูลคาทางบัญชีไมเหมาะสม ไมไดสะทอน
มูลคาตลาดของสินทรัพยบางรายการและเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใช
อางอิง รวมทั้งไมไดสะทอนถึงความสามารถในการนําสินทรัพยเหลานั้นไปทํากําไรในอนาคตของ
ธุรกิจของกลุมบริษัทยอย ดังนั้น วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีจึงไมเหมาะสม ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีนี้

7.89 – 12.66

วิธีอัตราสวนราคาตลาดเฉลี่ยตอกําไรตอหุน เปนการประเมินโดยพิจารณาอางอิงจากกําไรสุทธิตอ
หุน ยอนหลัง 12 เดือนลาสุด คูณกับคามัธยฐานของอัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิ (P/E) ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา วิธีดังกลาวไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ
โครงสรางรายได โครงสรางเงินทุน ทำใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาที่แทจริง
ของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีนี้

6.54 – 7.98

วิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อม และ
คาตัดจำหนายเปนการประเมินมูลคากิจการของกลุมบริษัทยอย โดยเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของ
อัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง อยางไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นวา วิธีดังกลาวไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ โครงสรางเงินทุน ผล
ประกอบการในอนาคต รวมถึงกำลังการผลิตในปจจุบันและอนาคต สงผลใหการประเมินมูลคาดวย
วิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาที่แทจริงของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีนี้
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วิธีการประเมินมูลคา

5. วิธีเปรียบเทียบกับ
ธุรกรรมที่ใกลเคียง

6. วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ
ของกระแสเงินสด (DCF)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

มูลคาหุน บริษัทฯ
(บาท/หุน)

รายละเอียด

2.38

วิธีการเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน เปนวิธีการประเมินที่สะทอนความสามารถในการสราง
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ซึ่งหักดวยผลกระทบจากโครงสรางเงินทุนของกิจการที่แตกตาง
กันออก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้มีความผันผวนของ
หลายปจจัย เชน ขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้น ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึงเปนวิธีที่อาจสงผลใหการ
ประเมินมูลคามีความคลาดเคลื่อน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีนี้

25.72 – 28.97

วิ ธ ี ม ู ล ค า ป จ จุ บ ั น ของกระแสเงิ น สดสุ ท ธิ (DCF) เป น วิ ธ ี ท ี ่ ส ะท อ นแผนการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และ
ความสามารถในการทํากําไร รวมทั้งผลตอบแทนของผูถือหุนในอนาคต ซึ่งเปนการประมาณการมา
จากรายไดและรายจายของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑที่ตั้งอยูบนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระไดเห็นวาสมเหตุสมผล โดยราคาเขาทำรายการเทากับ 28.25 บาทตอหุน ซึ่งวิธีมูลคาปจจุบัน
ของกระแสเงินสดสุทธิทำใหราคาเขาทำรายการตกอยูในกรอบบน อยางไรก็ตามในการกำหนด
สมมติฐานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐานบนการประเมินมูลคาแบบอนุรักษนิยม
(Conservative) ซึ่งเปรียบเทียบไดกับกรณีขั้นต่ำที่บริษัทฯ สามารถทำผลประกอบการได (Worst
Case Scenario) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาวิธีนี้เปนวิธีที่เหมาะสมในการ
ประเมินมูลคารวมของหุนสามัญของบริษัทฯ
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5. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้ง
ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 ไดมีมติอนุมัติเพื่อนำเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 ของ บริษัทฯ เพื่อ
การเขาลงทุนเขาซื้อหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
บริษัทฯ จะเขาลงทุนเขาซื้อ (1) หุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
(“AIT”) จากนายอานนทชัย วีระประวัติ (“นายอานนทชัย”) ซึ่งเปนผูถือหุนเดิมของ AIT จำนวน 30,000,000 หุน หรือคิดเปนรอย
ละ 2.91 ของทุนที่ออกและชำระแลวของ AIT ราคาตอหุน 7.08 บาท รวมมูลคา 212.40 ลานบาท และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“AIT-W2”) จำนวน 140,000,0000
หนวย ราคาหนวยละ 3.55 บาท รวมมูลคา 497.00 ลานบาท รวมมูลคาการเสนอขาย 709.40 ลานบาท และ (3) การใชสิทธิแปลง
สภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หนวย ในราคาใชสิทธิหุนละ 2.00 บาท อีกจำนวน 280.00 ลานบาท โดยบริษัทฯ จะชำระ
1) การได ม าซึ ่ ง หุ  น สามั ญ ของ AIT และ AIT-W2 รวมจำนวน 709.40 ล า นบาท เป น การชำระคา หุ  น ของบริ ษ ั ท ฯ จำนวน
25,111,504 หุน โดยราคาที่ออกเสนอขายเทากับ 28.25 บาทตอหุน คิดเปนมูลคา 709.40 ลานบาท ใหแกกลุมนายอานนท
ชัย วีระประวัติ
2) เงินสดเพื่อใชในการแปลงสภาพ AIT-W2 รวมจำนวน 280.00 ลานบาท มาจากการออกหุนกูของบริษัท และ/หรือ จากการใช
สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ รุนตาง ๆ
ในการพิจารณาความเหมาะสมของการเขาทำรายการในครั้งนี้ บริษัท อวานการด แคปปตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระไดวิเคราะหวัตถุประสงคของการเขาทำรายการ วิเคราะหความสามารถในการดำเนินงานโดยพิจารณาขอมูลในอดีตทั้งจากงบ
การเงินประจำปในอดีต 3 ปยอนหลังหรือตั้งแตเริ่มตนกิจการ ขอมูลการประมาณการที่ไดรับจากฝายบริหาร รวมไปถึง ขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ที่เปดเผยสูสาธารณะ เพื่อทำการวิเคราะหขอดีและขอเสียของการเขาทำรายการ ซึ่งการเขาทำรายการเปนสวนหนึ่ง
ของการสราง SABUY Infrastructure (โครงการลงทุน ในธุรกิจโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี เพื่อใชประโยชนในของกลุมบริษัท
เชน ลงทุนในธุรกิจ Cloud System and Data Center Services โปรแกรมระบบปฏิบัติการตาง ๆ รองรับการเติบโตของการใช
งานอินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีไดในอนาคต และยังรวมถึงธุรกิจพื้นฐานอื่นๆ) เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรง ชวยตอยอดธุรกิจ และ
กาวเขาไปในธุรกิจ Cloud and Data Center Services เพื่อใหฐานลูกคาของบริษัทฯ ใน Ecosystem ของกลุมบริษัทโดยเฉพาะ
กลุม SMEs ซึ่งเปนกลุมลูกคารายสำคัญของบริษัทฯ มีศักยภาพในการแขงขันไดใชประโยชนจากเทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจดวย
ตนทุนที่สามารถเขาถึงได มีความสมเหตุสมผล และเปนไปตามอีกหนึ่งเปาหมายของกลุมสบายที่ตองการชวยพัฒนาศักยภาพใหแก
SMEs ซึ่งเปนรากฐานของเศรษฐกิจไทย อีกทั้ง ธุรกิจของ AIT มีทิศทางที่สอดคลองกับการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัท ในการเปน
7 สะดวก 7 SMART เพื่อชีวิตที่สบายของผูบริโภคตั้งแตตื่นจนเขานอนดวยบริการจาก SABUY โดยระบบปฏิบัติการของการ
ให บ ริ ก ารภายใต 7 สะดวก 7 SMART นั ้ น มี ก ารเก็ บ ขอ มู ล บนระบบคลาวด และ AIT เป น ผู  อ อกแบบระบบเครื อ ข า ยและ
ระบบสื่อสารอยางครบวงจร (System Integrator หรือ SI) โดยมีลักษณะการขายเปนแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Turn Key ตั้งแตการให
คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝกอบรม และการซอมบำรุงรักษา ซึ่งมี
ความชำนาญเกี่ยวกับ ระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ หากบริษัทฯ ไดลงทุนหรือเปนพันธมิตรกับ AIT จะทำใหบริษัทฯ มี
ผูเชี่ยวชาญในเรื่องการวาง IT Infrastructure ซึ่งเปนระบบที่กลุมบริษัทมีความตองการใชในการพัฒนาสินคาและบริการของกลุม
บริษัท
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ทั้งนี้ การเขาลงทุนใน AIT สอดคลองกับความประสงคของบริษัทฯ ที่จะลงทุนในธุรกิจที่เปนโครงสรางพื้นฐานตามสัดสวนที่มี
นัยสำคัญ (ไมต่ำกวารอยละ 10.00) สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) เพื่อใชในกลุมบริษัท และสามารถสราง
รายไดในอนาคต บริษัทฯ จึงไดเขาเจรจากับ AIT เพื่อแจงความประสงคที่จะลงในธุรกิจของ AIT โดยการออกหุนสามัญใหมใน
สัดสวนที่บริษัทฯ ตองการ คือไมต่ำกวารอยละ 10.00 และการรับชำระเปนหุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ AIT ยังไมมีแผนในการออกหุน
เพิ่มทุนเพิ่มเติม หลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไมเกิน 515,802,242 หนวย เมื่อวันที่ 13 มกราคม
2565 แตอยางใด ดังนั้น บริษัทฯ จึงหารือกับนายอานนทชัย ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญอันดับ 2 ของบริษัทฯ ที่มีศักยภาพ และลงทุน
ในบริษัทฯ ในระยะยาว โดยบริษัทฯ เสนอแนวทางการออกหุนสามัญเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แกนาย
อานนทชัย หากสามารถไดมาซึ่งหุนของ AIT ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ ดังนั้น นายอานนทชัย จึงไดเขาซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุน
สามัญ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หนวยในตลาดหลักทรัพยฯ ระหวางวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ 2565 ในราคาทุนเฉลี่ยหนวย
ละ 3.55 บาท และเขาซื้อหุนสามัญของ AIT จำนวน 30,000,000 หุน ในตลาดหลักทรัพยฯ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 ในราคา
ทุนเฉลี่ยหุนละ 7.08 บาท บริษัทฯ จึงไดเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเขา
ซื้อหุนสามัญของ AIT จำนวน 30,000,000 หุน และ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หนวย จากนายอานนทชัย ในราคาดังกลาว
โดยบริษัทฯ ไดพิจารณาวาแนวทางดังกลาวเปนแนวทางที่มีความเหมาะสมและเกิดประโยชนในภาพรวม กลาวคือ เกิดภาระทาง
การเงินนอยกวาการเขาทำรายการดวยเงินสดทั้งหมด ลดผลกระทบตอราคาหุนสามัญของ AIT และลดระยะเวลาในการเขาทำ
รายการ
ในสวนของการเขาลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจำนวน 140,000,000 หนวยนั้น บริษัทฯ เห็นวาเปนการลงทุนในมูลคา
ที่ต่ำกวาการไดมาซึ่งหุนสามัญทั้งหมด อีกทั้ง เงินสดจากการใชสิทธิยังเปนเงินสดที่ AIT จะไดรับโดยตรง ซึ่ง AIT สามารถนำไปเปน
เงินทุนตอยอดในการดำเนินธุรกิจ และสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนตอไปในอนาคต โดยหากเปรียบเทียบกับการซื้อหุนสามัญ
ของ AIT จำนวน 140,000,000 หุน ในชวงเวลาเดียวกันกับการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (ชวงวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ 2565) ซึ่งมี
ราคาหุนเฉลี่ยถวงน้ำหนักเทากับ 6.60 บาทตอหุน บริษัทฯ จะตองใชเงินในการเขาซื้อหุนสามัญทั้งหมด 924.00 ลานบาท เมื่อ
เทียบกับราคาเขาทำรายการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจำนวน 140,000,000 หนวย ในราคาหนวยละ 3.55 บาท และคา
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 2.00 บาทตอหนวย รวมตนทุน 5.55 บาทตอหนวย จะมีมูลคาการทำรายการเทากับ 777.00 ลานบาท ดังนั้น
บริษัทฯ จะประหยัดไดทั้งสิ้น 147.00 ลานบาท
ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา การเขาลงทุนซื้อหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของ AIT จากนาย
อานนทชัยมีความสมเหตุสมผล และเกิดประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ได
สำหรับความสมเหตุสมผลดานราคาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินมูลคารายการไดมาซึ่งสินทรัพย หุนสามัญของ AIT และ
มูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุน AIT-W2 และราคาใชสิทธิ โดยพิจารณาจากวิธีการตาง ๆ เพื่อหาชวงมูลคายุติธรรมที่เหมาะสม
สำหรับการเขาทำธุรกรรมดังกลาว ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การประเมินมูลคาปจจุบันของกิจการดวยวิธี
มูลคาปจจุบันสุทธิกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) เปนวิธีการประเมินมูลคาที่มีความเหมาะสม
เนื่องจากสามารถสะทอนผลประกอบการในอนาคตภายใตแผนธุรกิจและสมมติฐานตาง ๆ ที่มีความสมเหตุสมผล โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระไดทำการประเมินชวงมูลคายุติธรรมของรายการไดมาซึ่งสินทรัพย หุนสามัญของ AIT พบวาอยูในชวง 6.47 –
7.13 บาทตอหุน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาเขาทำรายการซื้อหุนสามัญของ AIT ที่ราคาหุนละ 7.08 บาท จำนวน 30,000,000
หุน รวมมูลคาเทากับ 212.40 ลานบาท และมูลคาการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ที่ 3.55 บาท ซึ่งมีมูลคาการใชสิทธิที่หุนละ
2.00 บาทรวมเทากับ 5.55 บาท จำนวน 140,000,0000 หนวย รวมมูลคารายการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 เทากับ 497.00
ลานบาท ราคาการเขาทำรายการดังกลาวจึงเปนราคาที่เหมาะสม เนื่องจากมูลคาการเขาซื้อหุนสามัญที่ 7.08 บาทตอหุน และ
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มูลคาการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ที่ 3.55 บาท รวมมูลคาการใชสิทธิที่หุนละ 2.00 บาท เทากับ 5.55 บาท อยูในชวงมูลคา
ยุติธรรม อีกทั้ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินมูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยใชวิธีตามทฤษฎี Black-Scholes
พบวามูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิเทากับ 4.40 – 4.40 บาทตอหนวย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเขาทำรายซื้อใบสำคัญ
แสดงสิทธิจากนายอานนทชัยซึ่งเทากับ 3.55 บาทตอหนวย ราคาเขาทำรายการดังกลาวมีความเหมาะสม เพราะบริษัทฯ ไดมาใน
ราคาต่ำกวามูลคายุติธรรมเล็กนอย ทั้งนี้ การเขาซื้อหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT รวมมูลคา 709.40 ลานบาท (ไมรวม
การใชสิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ) จากนายอานนทชัย จะเปนการชำระคาหุนของบริษัทฯ จำนวน 25,111,504 หุน โดย
ราคาที่ออกเสนอขายเทากับ 28.25 บาทตอหุน คิดเปนมูลคา 709.40 ลานบาท ใหแกกลุมนายอานนทชัย ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเห็นวาราคาเขาทำรายการที่ 28.25 บาทตอหุนมีความเหมาะสม เนื่องจากชวงมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทฯ ตาม
วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิกระแสเงินสด เทากับ 25.72 – 28.97 บาทตอหุน ดังนั้น ราคาเขาทำรายการแลกเปลี่ยนโดยใชหุนสามัญของ
บริษัทฯ จึงเปนราคาที่เหมาะสม เนื่องจากราคาดังกลาวอยูในชวงมูลคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนั้น ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาราคาการเขาทำการเขาซื้อหุนสามัญของ AIT มีความเหมาะสม
ในการนี้ ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นวาการทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
ฯ เปนรายการที่มีความเหมาะสมและผูถือหุนควรอนุมัติการเขาทำรายการดังกลาว ทั้งนี้ ในการพิจารณาการทำเขาทำรายการ
ผูถือหุนควรพิจารณาขอมูล ความเห็น และรายละเอียดตาง ๆ ในการจัดทำความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่กลาวมาแลว
ขางตน รวมถึงควรพิจารณาขอดีและขอเสียของการเขาทำรายการในครั้งนี้ประกอบการพิจารณาดวย อยางไรก็ตาม การตัดสินใจ
อนุมัติหรือไมอนุมัติการเขาทำรายการในครั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูถือหุนเปนสำคัญ
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6. เอกสารแนบ 1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
1.

ขอมูลทั่วไปของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ที ่ ต ั ้ ง สำนั ก งาน 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ
ใหญ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร, 10150
ประเภทธุรกิจ
1. ใหบริการธุรกรรมทางการเงินผานตูเติมเงินอัตโนมัติภายใตเครื่องหมายการคา "เติมสบายพลัส" และการ
จำหนายตูเติมเงินอัตโนมัติทั้งในรูปแบบการชำระดวยเงินสดและเงินผอน
2. การจำหนายเครื่องดื่มและอาหารสำเร็จรูปผานตูขายสินคาอัตโนมัติ ภายใตเครื่องหมายการคา "เวนดิ้ง พลัส"
3. ใหบริการติดตั้งและวางระบบศูนยอาหาร รวมถึงการใหบริการจัดการศูนยอาหารพรอมการจางบำรุงรักษา
ซอมแซมศูนยอาหาร
4. ธุรกิจรับชำระเงินและเงินอิเล็กทรอนิกส (e-wallet, e-money)
0107562000017
เลขทะเบียน
เว็บไซต
ทุนจดทะเบียน

http://www.sabuytechnology.com
1,365,411,624 บาท

ทุนชำระแลว

1,201,379,956 บาท

กรรมการ

ลำดับ

2
3
4

นาย ศรัณย สุภัคศรัณย
นาง อุมาวดี รัตนอุดม
นาย วรวิทย ชัยลิมปมนตรี

ตำแหนง
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

5

นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี

กรรมการ

6

นาย วชิรธร คงสุข

กรรมการ

7

นาย วิรัช มรกตกาล1/

กรรมการ

1

ชื่อ
นาย จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

ที่มา: รายงานประจำป 2564
หมายเหตุ: 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ไดแตงตั้งนายวิรัช มรกตกาล เปนกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก ใหมีผล
ตั้งแตวันที่ 11 มกราคม 2564

6-1 | หนา

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2.

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประวัติความเปนมาของบริษัทฯ
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SABUY”) (Sabuy Technology Company Limited)
กอตั้งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสหลากหลายรูปแบบ ผานระบบ
นิเวศนทางการเงิน (Financial Ecosystem) ของบริษัทฯ ผานตูเติมเงินภายใตเครื่องหมายการคา “เติมสบายพลัส” ตู
สินคาภายใตเครื่องหมายการคา “เวนดิ้งพลัส” 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 24 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,365,411,624.00 บาท และทุนจด
ทะเบียนชำระแลว 1,201,379,956.00 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 1,201,379,956 หุนมูลคาที่ตราไวหนุ ละ 1.00 บาท
ปจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมด 10 บริษัท ไดแก บริษัท เทคพลัส (“Tech Plus”) บริษัท เวนดิ้ง
พลัส จำกัด (“VDP”) บริษัท สบาย โซลูชั่นส จำกัด (“SBS”) บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด (“SBM”) บริษัท สบาย เอ็กเชนจ
จำกัด (“SBE”) บริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด เซอรวิส จำกัด (“ShipSmile”) บริษัท สบาย มารเก็ต พลัส จำกัด (“SBMP”)
บริษัท สบาย ฟูด พลัส จำกัด (“SBFP”) บริษัท สบาย แคปปตอล พลัส จำกัด (“SCAP”) และบริษัท สบาย แมกซี่ อินชัว
รันส โบรกเกอร จำกัด (“SBMX”) (รวมเรียกวา “กลุมบริษัทฯ” หรือ “บริษัทฯ และบริษัทยอย”) ทั้งนี้กลุมบริษัทฯ อยู
ระหวางการจัดตั้งบริษัทและเขาลงทุนเพิ่มเติมบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในป 2562 2563 และ
2564 ดังนี้
ป

2562

2563

2564

3.

เหตุการณสำคัญ
- วันที่ 2 มกราคม 2562 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด
- บริษัทฯ ไดตั้งศูนยบริการเพิ่มที่จังหวัดชลบุรีเพื่อรองรับการขยายจำนวนตูเติมเงินของบริษัทฯ ในภาคตะวันออก
- วันที่ 19 เมษายน 2562 บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนใหบริการรับฝากเงิน (Banking Agent) ของธนาคารออมสิน
- วันที่ 8 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ไดตกลงกับบริษัท บางกอก สมารทการด ซิสเทม จำกัด ในการเปนตัวแทนเติมเงิน และ
จำหนายบัตรแรบบิท (Rabbit Card) ผานขาตั้งเครื่องเติมเงินและจำหนายบัตรแรบบิทอัตโนมัติซึ่งจะติดตั้งเสริมไปยังตูเติมเงิน
ของบริษัทฯ
- วันที่ 12 มีนาคม 2563 SBM ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใตการกำกับของธนาคารแหงประเทศ
ไทยทั้งสิ้น 4 ประเภทธุรกิจ ไดแก
1. ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส (E-Money license)
2. ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการรับชำระเงินดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (Payment Agent license: PA)
3. ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการสนับสนุนบริการแกผูรับบัตร Payment (Facilitator license: PF)
4. ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการโอนเงินดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (Fund Transfer license)
- วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI กลุมอุตสาหกรรมบริการ
- เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ไดมีมติอนุมัติรวมทุนกับบริษัท บัซซีบีส จำกัด ใน
การจัดตั้งบริษัท สบาย เอ็กเชนจ จำกัด เพื่อพัฒนาธุรกิจรวมกันในการจัดทำระบบ Loyalty Program สำหรับการใหบริการแก
กลุมลูกคา
- อนุมัติการเขารวมลงทุนกับบริษัท ฮาวเดน แมกซี่ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด และบริษัท มิลเลนเนียม กรุป คอรปอเรชั่น
(เอเชีย) จำกัด ในการจัดตั้งบริษัท สบาย แมกซี่ จำกัด ทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ลานบาท สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ รอย
ละ 50.00

รายชื่อผูถือหุนของบริษัทฯ
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บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกของ บริษัทฯ
ลำดับ

ผูถือหุน

จำนวนหุน

รอยละ

1

นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี

410,428,545

34.16

2

นาย อานนทชัย วีระประวัติ

190,000,000

15.82

3

บริษัท บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

110,000,000

9.16

4

น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี

61,609,135

5.13

5

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

35,900,879

2.99

6

นาย วรวิทย ชัยลิมปมนตรี

30,918,270

2.57

7

น.ส. วิจิตรา ปนเรืองหิรัญ

26,134,000

2.18

8

นาย ศรัณย สุภัคศรัณย

12,010,000

1.00

9

นาง ธนภร เลาตระกูล

11,600,000

0.97

10,481,200

0.87

10 นาย กิตติณัฐ ทีคะวรรณ
ที่มา: ขอมูลจากตลาดหลักทรัพยฯ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565
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4.

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

โครงสรางของบริษัทฯ
แผนภูมิแสดงโครงสรางของบริษัทฯ

หมายเหตุ:

1

บริษัทลูกอยูระหวางการรอ EBT

2

บริษัทลูกอยูระหวางการจัดตั้ง
บริษัทลูกอยูระหวางการซื้อ
ที่มา: ขอมูลจากบริษัทฯ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2565
3
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5.

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะผลิตภัณฑของบริษัทฯ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสหลากหลายรูปแบบผานระบบนิเวศน
ทางการเงิน (Financial Ecosystem) ของบริษัทฯ ผานตูเติมเงินภายใตเครื่องหมายการคา “เติมสบายพลัส” ตูสินคาภายใต
เครื่องหมายการคา “เวนดิ้งพลัส” การขายสินคาออนไลน ระบบบริหารศูนยอาหาร ระบบ POS ศูนยบริการรับสงพัสดุ (Delivery
drop-off) ตลอดจนธุรกรรมทางการเงิน เชน สินเชื่อและนายหนาประกันภัย โดยปจจุบันประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท ไดแก 1) ธุรกิจ
บริการระบบชำระเงิน (Payment) 2) ธุรกิจจัดจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ (Merchandising) 3) ธุรกิจระบบโซลูชั่นส (Solutions)
และ 4) ธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Service) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ธุรกิจบริการระบบชำระเงิน (Payment)
การใหบริการรับชำระเงินแทนผานตูเติมเงินอัตโนมัติ
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเปนผูใหบริการรับชำระเงินแทนผานตูเติมเงินอัตโนมัติ (Top-Up Machine) ภายใตเครื่องหมายการคา
“เติมสบายพลัส” โดยบริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใตการกำกับประเภท “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 เปนอุปกรณที่มีการเชื่อมตอกับคลื่นความถี่ที่ตองไดรับอนุญาตจาก กสทช. กอน)
โดยลูกคาผูที่ตองการเติมเงินโทรศัพท หรือชำระคาบริการตาง ๆ สามารถทำธุรกรรมผานตูเติมเงินของบริษัทฯ ไดดวยตนเอง
โดยการเลือกคำสั่งตาง ๆ บนตูเติมเงิน ซึ่งใชโปรแกรมแอพพลิเคชั่นสำหรับการใหบริการเติมเงินและชำระเงินโดยเฉพาะ และมีการ
เชื่อมตอกับระบบเซิรฟเวอรกลาง เพื่อเชื่อมตอไปยังระบบเซิรฟเวอรของผูใหบริการตาง ๆ ดวยความสะดวกรวดเร็วและมีความแมนยำ
โดยลูกคาจะชำระเงินดวยการหยอดเหรียญหรือใชธนบัตรเพื่อชำระคาบริการ โดยตูเติมเงินของบริษัทฯ มีการใหบริการตลอด 24
ชั่วโมง และยังมีศูนยบริการใหคำปรึกษา (Call Center) ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแกไขปญหาและอำนวยความสะดวกใหแกลูกคา
ผูใชบริการอีกดวย เปนไปตามสโลแกนของบริษัทฯ ที่วา “เติมสบายพลัส สินคาคุณภาพ บริการดวยใจ” ปจจุบัน บริษัทฯ มีการ
ใหบริการรับชำระเงินผานตูเติมเงินอัตโนมัติ (Top-Up Machine Service) ไดแก
1. การใหบริการเติมเงินคาโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบเติมเงิน (Prepaid) ของทุกระบบทุกเครือขาย ไดแก
- One-2-Call ของกลุมบริษัท AIS
- TRUE MOVE/TRUE MOVE H ของกลุมบริษัท TRUE
- DTAC ของกลุมบริษัท DTAC
- my by CAT ของ CAT
- เพนกวิน ของบริษัท เดอะ ไวทสเปซ จำกัด
2. การใหบริการชำระบิลคาไฟฟา-คาน้ำประปา ไดแก การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค และการประปาสวน
ภูมิภาค
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บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

3. การใหบริการฝากเงินเขาบัญชีธนาคาร (Banking Agent) ไดแก ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย
ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนการที่จะ
ขยายการใหบริการฝากเงินเขาบัญชีของธนาคารอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต
4. การใหบริการชำระบิลคาโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบรายเดือน (Post-paid) ของทุกระบบทุกเครือขาย 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 ของกลุมบริษัท TRUE
(3) Rabbit LINE Pay
6. การใหบริการชำระบิลคาอินเตอรเน็ต ไดแก
1. AIS Fibre ของกลุมบริษัท AIS
2. TRUE Online ของกลุมบริษัท TRUE
3. 3BB ของบริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จำกัด
7. การใหบริการการซื้อบัตรเงินสด บัตรเกมส สติกเกอรไลน ฯลฯ
8. การใหบริการการชำระบิลคาสินคา เชน มิสทีน True Vision/True Convergence
9. การใหบริการการเติมเงินเขาบัตร Rabbit Card (เฉพาะตูที่ติดตั้งเครื่องรองรับการอานบัตร Rabbit Card)
10. การใหบริการชำระบิลอื่นๆ เชน บิลบัตรเครดิต บิลบัตรเงินสดหรือบัตรผอนสินคา บิลสินเชื่อ บิลประกันชีวิต/ประกันภัย
การจำหนายตูเติมเงินอัตโนมัติ (Top-Up Machine Sale)
นอกจากการใหบ ริ การการรับชำระเงินแทนผา นตู เติ มเงิน แลวบริษั ทฯ ยังดำเนินธุรกิจ ขายตู เติ มเงินอัตโนมัติภ ายใต
เครื่องหมายการคา “เติมสบายพลัส” โดยบริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ใหสามารถประกอบหรือทำตูเติมเงิน และขายตูเติมเงินใหแกลูกคาไดผานใบอนุญาตใหคาซึ่ง
เครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตใหทำซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณใด ๆ ของ
เครื่องวิทยุคมนาคม เนื่องจากตูเติมเงินของบริษัทฯ เปนอุปกรณที่มีการเชื่อมตอกับคลื่นความถี่ที่ตองไดรับอนุญาตจาก กสทช. กอน
บริษัทฯ มีการสรางแรงจูงใจใหแกลูกคาในการซื้อตูเติมเงินของบริษัทฯ ดวยการใหสวนแบงคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำ
ธุรกรรมผานตูเติมเงินของลูกคา และยังมีการอำนวยความสะดวกแกผูซื้อตูเติมเงิน เชน การใหบริการการผอนชำระตูเติมเงินเปนงวด
โดยการผอนชำระ 36 งวด หรือ 60 งวด เปนตน การใหบริการ Call Center เพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับตูเติมเงิน ตลอด 24
ชั่วโมง เปนตน
โดยตูเติมเงินที่บริษัทฯ ไดขายขาดใหกับลูกคา ลูกคาจะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในตู และบริษัทฯ จะมีการรับประกันตูเติมเงิน
เปนระยะเวลา 1-3 ป บริการซอมแซมตูเติมเงินหากเกิดปญหา บริการอัพเดตโปรแกรมซอฟทแวร เพื่อรองรับบริการใหม ๆ หรือ
โปรโมชั่นสงเสริมการตลาดที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคตได เพื่อใหมั่นใจไดวาตูเติมเงินทุกตูมีบริการที่ครบครัน มีมาตรฐานการทำงานที่
แมนยำ มีความทันสมัยและนาเชื่อถือเสมอ โดยบริษัทฯ มีการขยายตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” อยางตอเนื่อง ซึ่งจำนวนตูเติมเงินของ
บริษัทฯ และตูเติมเงินของลูกคา ณ สิ้นป 2561 ถึง 2564 เปนดังนี้
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ตารางจำนวนตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” ของบริษัทฯ
จำนวนตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส”
2561
2562
(หนวย: เครื่อง)
จำนวนตูเติมเงินของลูกคา
33,754
37,346
จำนวนตูเติมเงินของบริษัทฯ
13,286
15,437
รวม
47,040
52,783

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2563

2564

39,041
16,229
55,270

38,321
16,229
54,550

ภาพตัวอยางตูเติมเงินอัตโนมัติ

ธุรกิจใหบริการการชำระเงิน (Payment Service Provider / Facilitator Business Unit)
SBM ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใตการกำกับของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2563 และไดเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชยเมื่อชวงเดือนมกราคม 2564 โดยไดรับใบอนุญาตทั้งสิ้น 4 ประเภทธุรกิจ ไดแกซึ่ง
1.
ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส (E-Money license)
2.
ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการรับชำระเงินดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (Payment Agent License:
PA)
3.
ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการสนับสนุนบริการแกผูรับบัตร Payment (Facilitator License: PF)
4.
ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการโอนเงินดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (Fund Transfer License) โดย
กลุมบริษัทฯ
วางแผนที่จะดำเนินธุรกิจเปนผูใหบริการและเปนตัวกลางในการชำระเงินดวยเทคโนโลยีในรูปแบบตาง ๆ ผาน SBM โดย
ระบบการชำระเงินดังกลาวจะถูกออกแบบใหมีความยืดหยุนกลาวคือในแงของการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money Service) ก็
เปน e-Money ที่สามารถนำไปใชชำระคาสินคาหรือบริการไดหลากหลายชองทางในแงของการใหบริการระบบการรับชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส (Payment Platform Provider) ก็เปน Payment Platform ที ่รองรับ การรับ ชำระของผูใหบ ริการรายอื่น ๆ ได
หลากหลายไมจำกัดแตเพียง e-Money ของ SBM เพียงอยางเดียว โดยระบบการชำระเงินของ SBM จะถูกออกแบบใหเหมาะกับธุรกิจ
ในหลากหลายประเภทรวมถึง ตูเติมเงินอัตโนมัติ ตูขายสินคาอัตโนมัติ และศูนยอาหาร ซึ่งเปนธุรกิจหลักของกลุมบริษัทฯ โดยธุรกิจ
ใหบริการการชำระเงินของ SBM จะเปนธุรกิจที่เขามาเชื่อมโยงกับระบบนิเวศนทางธุรกิจในปจจุบันของบริษัทฯ (Existing Business
Ecosystem) และสรางระบบนิเวศนใหม (New Business Ecosystem) ที่มีการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินทั้งจากภายนอก และ
ภายในกลุมบริษัทฯ ซึ่งจะเปนสรางความสะดวกสบายใหกับกลุมลูกคาเปาหมายที่จะเขามาอยูใน Ecosystem ของกลุมบริษัทฯ
นอกจากนี้ ธุรกิจใหบริการการชำระเงินของ SBM จะชวยลดปริมาณการใชเงินสดภายในกลุมบริษัทฯ ซึ่งจะชวยลดตนทุนในการบริหาร
จัดการเงินสดภายในกลุมบริษัทฯ ได
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ภาพตัวอยางหนาแอพพลิเคชัน SABUY MONEY

ระบบ Loyalty Program และ Customer Relationship Management (“SBE”)
บริษัทฯ และ บัซซี่บีส รวมกันดำเนินธุรกิจสราง Loyalty Program ใหกับกลุมธุรกิจของบริษัทฯ แบบ One Stop Service
เพื่อเปนแรงเสริมใหกับระบบ POS ของบริษัทฯ โดยในปจจุบันระบบ POS ของบริษัทฯ เปนการรวมเอาบริการจากในตูเติมเงินเขามา
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 จะทำหนา ที่เปน ตัว กลางใน Ecosystem ของบริษัทฯ โดยจะนำระบบ CRM และ Loyalty
Program ที่ไดกลาวไวขางตน ผานระบบของ SABUY Exchange และโดยจุดนี้จะเปนการเชื่อมโยงและนำไปพัฒนาตอยอดในการ
สั่งซื้อวัตถุดิบใหแกรานอาหารและครัวเรือนผานระบบของ SABUY Foodplus และ SABUY Market Plus
2) ธุรกิจจัดจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ (Merchandising)
ธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก (Plastic Card Business Unit)
TBSP ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัท ถือหุนในสัดสวนรอยละ 73.54 เปนผูด ําเนินงานธุรกิจ ผลิตบัตรพลาสติก และใหบริการ
บันทึกขอมูลสวนบุคคลลงบนบัตรดวยเครื่องพิมพและอุปกรณที่ทันสมัย รวมถึงการจัดการระบบความปลอดภัยดวยมาตรฐานระดับสูง
ไดรับการรับรองจาก Visa, MasterCard , CUP, JCB, TBCC และ AMERICAN EXPRESS (AMEX) ใหเปนผูผลิตบัตรไดตามมาตรฐาน
บัตรเดบิต บัตรเครดิต บัตรเครดิตติดชิป (EMV) และรวมถึงการผลิตบัตร Smart Card ประเภทตาง ๆ นอกจากนี้ การใหบริการลงขอมูล
บนบัตร มีบริการในหลายรูปแบบ เชน การพิมพชื่อ พิมพรูป หมายเลขสมาชิก Barcode ลงขอมูลแถบแมเหล็ก ลงขอมูลในชิปและการ
ผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใช เปนตน พรอมทั้งรับจัดหาเอกสารประกอบ บรรจุบัตรลงในซองจดหมาย เพื่อ
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 น้ำดื่ม น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำผลไม กาแฟ ชา เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่ม
เกลือแร 2) อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป (Processed Food) เชน ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยสินคาที่จำหนายทั้งหมดจะ
จำหนายผานตูขายสินคาอัตโนมัติของ VDP กระจายอยูใน 21 จังหวัด ในพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดใกลเคียงตาง ๆ บริเวณ
ภาคกลางตอนลาง โดยเปนตูขายสินคาอัตโนมัติที่อยูในโครงการดื่มไดบุญกับสภากาชาดจำนวน 401 ตูทั้งนี้ VDP ตั้งเปาหมายในการ
เพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติกระจายไปยังจังหวัดอื่นๆ และพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะตามหางสรรพสินคา ออฟฟศ
สำนักงาน โรงอาหาร สถานีขนสง สถานีบริการน้ำมัน หอพัก สถานศึกษา รวมถึง ราน 6.11 Corner
โดยที่ผานมา VDP มีการขยายตูขายสินคาอัตโนมัติอยางตอเนื่อง ซึ่งจำนวนตูขายเครื่องดื่มอัตโนมัตินับตั้งแตสิ้นป 2560
จนถึงป 2563 และสิ้นเดือนกันยายน 2564 ตามรายละเอียดดานลาง
ตารางจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติ “เวนดิ้ง พลัส” ของบริษัทฯ
ป
จำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติ “เวนดิ้ง พลัส”

2561
1,397

2562
3,928

2563
5,789

2564
5,868

ตูขายสินคาอัตโนมัติของ VDP จะเนนการขายสินคาภายในตูที่หลากหลาย ราคายอมเยา เหมาะกับลูกคาทุกเพศทุกวัย
นอกจากนี้ VDP ยังมีตูขายสินคาอัตโนมัติประเภทออนไลน (Online) ซึ่งอำนวยความสะดวกแกผูซื้อสินคาโดยการเพิ่มชองทางการชำระ
เงินจากเดิมที่ตองชำระดวยเหรียญหรือธนบัตรเทานั้นใหสามารถรองรับการชำระเงินผาน QR Code Payment เพื่อชวยใหผูซื้อ
สามารถซื้อสินคาผานตูไดสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และภายในตูดังกลาวยังมีระบบบริหารจัดการสินคา (Routeman App) เพื่อใชในการ
ตรวจสอบยอดขายสินคาภายในตูไดแบบ Real time อีกดวยซึ่งทั้งสองฟงกชันการทำงานดังกลาวขางตนชวย VDP ในการลดคาใชจาย
ในการบริหารจัดการเงินสดในตู และทำให VDP สามารถวางแผนการเติมสินคาแตละตูไดงายขึ้น โดยตัวอยางสถานที่ที่มีการตั้งตูขาย
สินคาอัตโนมัติประเภทออนไลน (Online) ไดแก เซ็นทรัลเวิลด TERMINAL21 สาขาพัทยา Tesco Lotus สาขาพระราม 1 ธนาคาร
กสิกรไทยสาขาราษฎรบูรณะ และ เซ็นทรัล แกรนด พระราม 9 เปนตน
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ภาพตัวอยางตูชายสินคาอัติโนมัติ

นอกจากนี้ VDP ยัง มีตูข ายสิน คาที่เนน การขายสิน คาในกลุมราคาประหยัด (Budget Brands) ภายใตแ บรนด “6.11
ซีเลคท” (6.11 Select) โดยจะเนนขายสินคาที่มีราคาไมสูง ซึ่งเนนเปนสินคาประเภทเครื่องดื่มชูกำลัง น้ำผลไม น้ำดื่ม เกลือแร กาแฟ
ฯลฯ ที่มีราคาถูกกวาทองตลาดทั่วไป และยังมีการขายสินคาประเภทอื่น 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
สำหรับ วางตูขายสิน คา รอใหบ ริการประมาณ 4-8 ตูขึ้น ไปตอสาขา โดยไมจ ำเปน ตองมีพนักงานประจำ และไมตองมีการเปด
เครื่องปรับอากาศดังเชนลักษณะของรานสะดวกซื้อทั่วไป รวมถึงการวางตู 6.11 Select แบบการเชาพื้นที่วางทั่วไป (Standalone)
โดยบริษัทฯ มีกลยุทธในการติดตั้งตู 6.11 Select ในบริเวณพื้นที่ชุมชน หรือพื้นที่ใกลเคียงรานสะดวกซื้อ ซึ่งมักเปนเขตที่มีประชากร
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีจำนวนสาขาของ 6.11 Corner จำนวน 166 สาขา ซึ่งมีตูขายสินคาอัตโนมัติในสาขาของ
6.11 Corner จำนวน 991 ตู
VDP มีขั้นตอนการปฏิบัติงานหลัก 5 ขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจตูขายสินคาอัตโนมัติ ดังนี้
1) ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการจำหนายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติ (สำหรับการชำระดวยเงินสด)
2) ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการจำหนายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติ (สำหรับการชำระเงิน QR Code Payment)
3) ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการกระจายสินคาเขาตูและการเก็บเงินจากตู
4) ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการจัดการเงิน และ
5) ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับบริการการซอมแซม (Maintenance) ตูขายสินคาอัตโนมัติ
สำหรับการจัดหาสินคาขายในตู VDP จะสั่งซื้อจากคูคา (Supplier) ซึ่งในแตละเดือน VDP จะประมาณยอดสินคาที่ตองการ
สั่งซื้อ และจะสั่งสินคาจาก Supplier ใหเพียงพอตอการนำไปขายใหไดประมาณ 45-60 วัน โดย VDP จะสตอกสินคาเขาคลังแยกตาม
ประเภทสินคาไว และมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่ม และอาหารอยางสม่ำเสมอ
ธุรกิจจัดจำหนายสินคา อาหารสด อาหารแหง และวัตถุดิบ สำหรับธุรกิจการซื้อขายสินคา (Merchandising) และแพลตฟอรมซื้อขาย
SABUY Market Plus ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เพื่อลงทุนในธุรกิจการขายสินคาตาง ๆ ไมวาจะเปนแบบ Online และ
Offline ผานระบบนิเวศน (Ecosystem) ของกลุมบริษัท และมีเปาหมายเพื่อทำหนาที่เปนตัวเชื่อมระหวาง SABUY Ecosystem กับ
กลุมธุรกิจ Supply Chain บริษัทในกลุมธุรกิจนี้ประกอบดวย Sabuy Market Plus และ Sabuy Food Plus
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SABUY Market Plus
เปนแพลตฟอรมอีคอมเมิรซสำหรับการซื้อ-ขายสินคาหลากหลายประเภทอยางครบวงจรไมวาจะเปน เครื่องใชไฟฟา ผัก
ผลไมอาหาร ขนม และเครื่องแตงกาย รวมไปถึงสินคาประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อชวยใหผูบริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑที่
หลากหลายและเปนการเพิ่มชองทางการขายใหกับผูประกอบการ รวมไปถึงสรางชองทางการเขาถึงสินคาใหม ๆ และพรอมสรางความ
สะดวกสบายใหทั้งผูซื้อและผูขายดวยแพลตฟอรมออนไลนที่ใชงานงาย สะดวก ปลอดภัย อีกทั้งยังรองรับธุรกรรมการโอนและการชำระ
เงินผานทาง Ecosystem ของบริษัทฯ นอกจากนี้เรายังเปนพันธมิตรกับ e-Marketplace รายใหญเพื่อสง ๆ เสริมธุรกิจ e-Commerce
ในประเทศไทยใหเติบโตมากยิ่งขึ้น
ภาพตัวอยางตลาดออนไลน

SABUY Food Plus
SABUY Food Plus เปนการรวมทุนระหวางบริษัทฯ และ Foodville ซึ่งเปนผูนำตลาดบริการจัดหาอาหารแบบครบวงจร ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ การขยายชองทางการขายสินคาเพื่อใหบริการในรูปแบบของ One-Stop-Service ที่จัดหาและขนสงวัตถุดิบ
ใหกับรานอาหารและครัวเรือนที่ใชบริการตาง ๆ ผาน Ecosystem ของบริษัทฯ และจะเนนใหบริการแบบ B2B ทั้งรานอาหารขนาด
ใหญและรานอาหารทั่วไป ในอนาคต โดยบริการดังกลาวจะพรอมใชงานในรูปแบบ B2C โดยมี ShipSmile พารทเนอรดานการจัดสงจะ
จัดการการจัดสงโดยใชระบบจัดสงในวันเดียวกันเพื่อรักษาคุณภาพของอาหารจะเนนใหบริการแบบ B2B ทั้งรานอาหารขนาดใหญและ
รานอาหารทั่วไป ในอนาคต บริการดังกลาวจะพรอมใชงานในรูปแบบ B2C โดยมี ShipSmile
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ภาพตัวอยางของ SABUY Food Plus

3)

ธุรกิจระบบโซลูชั่นส (Solutions)
ธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court System Business Unit)
กลุมบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court System Business Unit) ผานบริษัท สบาย โซลูชั่นส จำกัด
(“SBS”) โดยมีรายไดจากการขายอุปกรณ ของระบบศูนยอาหาร พรอมการใหบริการติดตั้งและวางระบบศูนยอาหาร (Hardware &
System Installation) รายไดคาเชาจากการใหเชาอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหาร และรายไดจากการใหบริการจัดการศูนย
อาหารพรอมการจางบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญา (Maintenance Service Agreement) นอกจากนี้ SBS ยังดำเนินธุรกิจเครื่องซักผา
แบบหยอดเหรียญภายใตเครื่องหมายการคา “SABUY WASH” โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 SBS มีสาขาที่ใหบริการเครื่องซักผา
แบบหยอดเหรียญภายใตเครื่องหมายการคา “SABUY WASH” จำนวนทั้งสิ้น 2 สาขา และมีเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญภายใตสาขา
ดังกลาวทั้งหมด 20 เครื่อง และในปจจุบัน SBS ยังไมไดมีแผนการที่จะขยายสาขาเพิ่มเติมในชวงป 2563 – 2564 แตอยางใด โดย
สำหรับธุรกิจระบบศูนยอาหาร กลุมลูกคาปจจุบนั ของ SBS คือ ศูนยอาหารในแหลงชอปปง ไฮเปอรมารเก็ต หางสรรพสินคา หอพัก
สถานที่ราชการ ในบริษัทเอกชน สถานศึกษา สวนน้ำ และสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ โดย SBS มีจำนวนศูนยอาหารแยกตาม
ประเภทสถานที่นับตั้งแต ป 2561 จนถึง ป 2564 มีรายละเอียดดังนี้
สถานที่ (จำนวนศูนย)
หางสรรพสินคา
โรงงาน
สถานศึกษา
โรงพยาบาล
อื่นๆ
รวม

2561
194
3
7
2
7
213

2562
196
4
6
2
8
216

2563
207
4
9
3
7
230

2564
208
4
9
3
7
231

ทั้งนี้ SBS ไดรับใบอนุญาตจาก กสทช. ใหสามารถขายอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหาร ใหแกลูกคาไดผาน
ใบอนุญาตใหคาซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม เนื่องจากอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหาร
ของ SBS เปนอุปกรณที่มีการเชื่อมตอกับเคลื่อนความถี่ที่ตองไดรับอนุญาตจาก 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 วันที่ทำ
การติดตั้งและวางระบบศูนยอาหารเสร็จสิ้นและสงมอบระบบศูนยอาหารใหแกลูกคา โดยในกรณีที่ลูกคาไมซื้ออุปกรณ Hardware ของ
ระบบศูนยอาหาร ก็สามารถเลือกเชาอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหารโดยมีการชำระคาเชาเปนรายเดือน ซึ่งสัญญาสวนใหญ
จะมีอายุประมาณ 3-5 ป โดยในระหวางสัญญาเชาอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหาร ทาง SBS จะมีการใหบริการซอม
บำรุงรักษาระบบศูนยอาหารตลอดอายุสัญญาใหแกลูกคา
ในสวนของการใหบริการ
SBS
จะเปนการใหบริการจัดการศูนยอาหารพรอมการจางบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญา
(Maintenance Service Agreement) แกลูกคาที่ซื้ออุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหารของ SBS ไป โดยมีการจายคาบริการ
เปนรายเดือน โดยสัญญาการใหบริการดังกลาวสวนใหญจะมีอายุสัญญาประมาณ 1 ป SBS มีศูนยอาหารภายใตการดูแล โดยแบงเปน
ศูนยอาหารรูปแบบดั้งเดิม ศูนยอาหารรูปแบบใหมตั้งแตป 2561 ถึง 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 ภายในเขตชุมชนที่อยู
อาศัย แลวจึงนำเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญที่ SBS พัฒนามาไปติดตั้งไวเพื่อใหบริการซักผา
ภาพตัวอยางของ SABUY WASH

ธุรกิจใหบริการจุดรับ-สงพัสดุสำหรับการขนสง (“Shipsmile”)
ธุรกิจใหบริการจุดรับ-สงพัสดุสำหรับการขนสงเปนการใหบริการงานไปรษณียและการรับสงพัสดุภายในประเทศผานชองทาง
ที่เปนจุดรับฝากที่อยูในระบบ Ecosystem ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถชวยใหลูกคาสงและรับพัสดุภายใต เจาของแฟรนไชส ไปรษณีย
เอกชน ชิปปสไมล เซอรวิส ที่เปนรานสารพัดงานบริการที่รวมรวมไวตั้งแต งานสงพัสดุดวน ซึ่งมีบริษัทขนสงชั้นนำในประเทศไทยรองรับ
เชน Flash, Kerry ไปรษณียไทย และใหบริการธุรกรรมทางดานการเงิน การทำธุรกรรมผานมือถือ รวมไปถึงการใหบริการ eKYC ที่เปน
การระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงานเพื่อใหผูคนในชุมชนสามารถเขาถึงบริการสินเชื่อไดสะดวกมากยิ่งขึ้น ปจจุบันการซื้อขายสิ่งของได
6-13 | หนา

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เปลี่ยนรูปแบบจากการซื้อขายแบบหนาราน เขาสูยุคของการซื้อสินคาผานออนไลนแพลตฟอรมตาง ๆ ทำใหธุรกิจการใหบริการรับสง
สินคาเติบโตมากยิ่งขึ้น ทั้งมูลคาตลาด จำนวนผูประกอบการ และประเภทของธรุกิจ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีจุด
ใหบริการรับสงพัสดุมากกวา 4,040 จุดทั่วประเทศผานสาขาของชิปปสไมล ซึ่งมุงเนนการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทั่ว
ประเทศ บริษัทฯ จึงมองเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจและไดเขาไปลงทุนเพือ่ ที่จะสรางระบบ Ecosystem ที่แข็งแรงยิ่งขึ้น โดยการ
นำจุดเดนของธุรกิจของรานสงพัสดุนำมาใชคือจำนวนสาขาที่ครอบคลุมและกระจายไปทั่วประเทศ และนำมาสรางจุดจำหนายสินคา
และใหบริการโดยมีรานสงพัสดุตัวเปนตัวกลาง ซึ่งทำใหธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเขาถึงผูคนไดงายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
4)

ธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Service)
ธุรกิจใหบริการสินเชื่อ (“SCAP”)
ธุรกิจสินเชื่อภายใตบริษัท สบาย แคปตอล พลัส จะเปนประโยชนตอคูคาและลูกคาภายใต Ecosystem ของบริษัทในการ
เขาถึงแหลงทุนเพื่อใชในการขยายธุรกิจโดยกลุมเปาหมายจะเปนไดตั้งแตลูกคาประเภทรานคาที่ทำธุรกรรมผานระบบ Payment POS
ระบบศูนยอาหาร หรือ รานคาที่ทำการซื้อขายผาน Market Place ของกลุมสบาย และยังอาจตอยอดไปถึงลูกคาประเภทบุคคลใน
อนาคต (อยูในระหวางการขอใบอนุญาต)
ธุรกิจนายหนาประกันภัย (“SBMX”)
ธุรกิจดานประกันภัยของทางบริษัทโดยมีตั้งแต ประกันภัยรถยนตภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประกัน
อุบัติเหตุ ประกันการเดินทาง ประกันสุขภาพ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยการขนสงสินคา รวมถึงประกันภัยรายยอยประเภทอื่น ๆ และ
ยังซื้อไดงายโดยผานตัวแทนและทุกจุดใน Ecosystem ของบริษัทฯ และชวยเพิ่มศักยภาพการใหบริการกับลูกคาในอนาคตไดเปนอยาง
ดี โดยเฉพาะรานชิปปสไมล ซึ่งเปนชองทางสำคัญในการขยายบริการและผลิตภัณฑใหม ๆ ของ ฮาวเดน แมกซี่ ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษา
ดานการประกันภัยชั้นนำที่ใหบริการดานประกันภัยแบบมืออาชีพ 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
เพื่อมาทำธุรกรรมที่ธนาคาร 3) แรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบานไดแก พมา ลาว เขมร อีกราว 2.48 ลานคน โดยจะเห็นไดวา
กลุมลูกคาเปาหมายของกลุมบริษัทฯ เปนกลุมคนที่สวนใหญไมมี Financial Identity และเปนกลุมคนคนละกลุมกับกลุมลูกคาธนาคาร
ซึ่งทางกลุมบริษัทฯ เล็งเห็นวา ตูเติมเงินอัตโนมัติที่สามารถใหบริการรับชำระที่หลากหลายครอบคลุมการใชจายในชีวิตประจำวัน ตู
จำหนายสินคาอัตโนมัติที่จำหนายสินคาหลากหลาย จะสามารถเปนตัวชวยในการดำรงชีวิตของกลุมลูกคาเปาหมายเหลานั้นได ทำให
ไมตองเสียเวลาเดินทาง และลดคาใชจายการเดินทาง ในการไปทำธุรกรรมหรือการไปซื้อสินคายังสถานที่อื่น
กลยุทธดานการตลาดของกลุมบริษัทฯ
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โดยกลยุทธดานการตลาดหลักของกลุมบริษัทฯ คือการสรางระบบนิเวศนทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ใหกับกลุม
ลูกคาเปาหมาย โดยเปนการรวมจุดแข็งและการดำเนินการดานตาง ๆ ของแตละธุรกิจในกลุมบริษัทฯ มาดำเนินกิจกรรมรวมกัน และ
สงเสริมกัน (Synergy) ซึ่งทำใหเกิดการเชื่อมโยงการใหบริการและขอมูลกันระหวางกลุมธุรกิจ เพื่อกอใหเกิดการเกื้อหนุนสงเสริม
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เปนเครือขายการใหบริการแกผูบริโภคเพื่อตอบสนองตอความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภค
จากธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจบริการระบบชำระเงิน (Payment) เชื่อมโยงไปยัง ธุรกิจจัดจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ
(Merchandising) ธุรกิจระบบโซลูชั่น (Solutions) และธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Service) กลุมบริษัทฯ มุงมั่นที่จะ “ขาย
สิ น ค า และการชำระเงิ น ที ่ ส ะดวกสบายแก ท ุ ก ชุ ม ชน” และคำนึ ง ถึ ง ความสะดวกสบายของผู  บ ริ โ ภคเป น สำคั ญ โดยเฉพาะใน
ชีวิตประจำวันของกลุมคนฐานราก คนที่ทำงานตามโรงงาน คนตางจังหวัด และแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งมีอยูเปนจำนวนมาก
โดยการจับจายใชสอยในชีวิตประจำวันของกลุมคนเหลานี้นั้นลวนมีความเกี่ยวของและสัมพันธกับกลุมธุรกิจของบริษัทฯ เชน
การบริโภคเครื่องดื่มชูกำลัง ชา กาแฟ น้ำอัดลม ผานตูขายสินคาอัตโนมัติ ตอนกลางวันจะมีการบริโภคอาหารกลางวันที่ศูนยอาหาร
ภายในโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ การใชไฟฟา-น้ำประปา ซึ่งตองมีการเติมเงินและชำระบิลผานชองทาง
ตาง ๆ เปนประจำ หรือในการทำงานจะมีการเบิกเงิน ฝากเงิน เติมเงินบัตรตาง ๆ เปนตน กิจกรรมดังกลาวขางตนลวนตองใชเงินสดซึ่ง
กอใหเกิดความไมปลอดภัยและความยุงยากในการพกพา โดยเพื่อการกาวสูการเปนสังคมไรเงินสด การใหบริการระบบบริการการชำระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส จึงเปนธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทยความพยายามในการลดธุรกรรมเงินสดของกลุมลูกคาเปาหมายดังกลาว ซึ่ง
เปลี่ยนการทำธุรกรรมเงินสดทั้งหมดเปนเงินอิเล็กทรอนิกสภายใน Ecosystem ที่จะเกิดขึ้นตอไปในกลุมธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน
อนาคต
7.

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ

ธุรกิจบริการระบบชำระเงิน (Payment)
การจัดหาบริการตาง ๆ ภายในตูเติมเงิน
บริษัทฯ มีการจัดหาสินคาหรือบริการตาง ๆ จากผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Operator) โดยการซื้อเงินคาบริการ
ล ว งหน า (Air Time) จาก AIS TRUE DTAC My by CAT และ Penguin เพื ่ อ นำมาให ผ ู  ใ ช บ ริ ก ารตู  เ ติ ม เงิ น สามารถเติ ม เงิ น
โทรศัพทเคลื่อนที่ผานตูเติมเงินได สวนใหญแลวในแตละวันบริษัทฯ จะประมาณมูลคายอดเติมเงินโทรศัพทเคลื่อนที่ของแตละระบบ
โดยพิจารณาจากรายงานยอดการเติมเงินในแตละวัน ประกอบกับยอดเงินคงเหลือที่บริษัทฯ มีกับผูใหบริการระบบนั้น แลวจึงโอนเงิน
เขาไปยังบัญชีธนาคารหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกสตามที่ตกลงกันไว โดยทุกครั้งที่มีการโอนจะมีการตรวจสอบกับฝงผูใหบริการเสมอ
เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ จะสามารถเปนผูแทนการใหบริการเติมเงินโทรศัพทเคลื่อนที่ บริการชำระคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ
รายเดือน และบริการเสริมอื่น ๆ ของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ในแตละวันได
สำหรับการจัดหาบริการอื่น ๆ เชน การรับชำระบิลคาน้ำ-คาไฟ บิลบัตรเครดิต การเติมเงิน e-Money บริษัทฯ มีการจัดหา
บริการตาง ๆ เพื่อสอดคลองตอความตองการของลูกคา และสำหรับบริการฝากเงินเขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร นั้น บริษัทฯ ไดทำสัญญากำหนดเงื่อนไขการเปนตัวแทนใหบริการ
ฝากเงินไปยังบัญชีธนาคารดังกลาว
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นอกจากนี้บริษัทฯ มุงเนนที่จะพัฒนาบริการรับชำระและเพิ่มบริการรับชำระใหม ๆ บนตูเติมเงินอยูเสมอ เพื่อสรางความพึ่ง
พอใจแกลูกคาที่มาใชบริการ โดยบริษัทฯ มีฝายพัฒนาธุรกิจ ที่จะคอยติดตอประสานงานกับผูใหบริการรายปจจุบัน รวมถึงการติดตอ
กับผูใหบริการรายใหม ๆ และคอยสำรวจตลาดหรือสอบถามความตองการของลูกคาเพื่อการจัดหาบริการใหม ๆ เขาตูเติมเงิน
ธุรกิจจัดจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ (Merchandising)
ธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก (TBSP) ทางบริษัทมุงเนนการเปนผูนำในระดับสากลของการสรางสรรคนวัตกรรมสินคา และเพื่อการ
ปองกันการปลอมแปลงที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ดวยเทคโนโลยีสมัยใหม อยางครบวงจรและยั่งยืน และบริษัทไดมีการปรับ
กลยุทธโดยขยายฐานลูกคา สิ่งพิมพเดิมที่มีปริมาณการสั่งซื้อนอยลงโดยเสริมสินคาและบริการเพิ่มใหกับลูกคาแบบหลากหลายและ
ครบวงจรที่เรียกวา One Stop Service โดยการเสริมและสรางเสริมศักยภาพ (Synergy) ในการทำตลาดรวมกับบริษัทในเครือที่มีทั้ง
ธุรกิจเกี่ยวกับ งานพิมพที่บริษัทยังไมมี เชน บัตรพลาสติก ฯ และธุรกิจเกี่ยวกับดิจิตอลแพลตฟอรม เพื่อชวยลูกคาคิดและพัฒนา
บริการดวย เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบยอนกลับของสินคาไดพรอมทั้งฉลากสิ่งพิมพปลอดการปลอมแปลงที่ชวยให
ผูบริโภค สามารถตรวจสอบยอนกลับวาสินคาที่ซื้อนั้นเปนของแท
เกณฑการคัดเลือกและประเมินคูคาของบริษัท มีดังนี้
1.

คุณภาพของสินคาและการใหบริการ

2.

คุณสมบัติของสินคาที่ตองตรงตามความตองการ และสามารถใหนำมา ทดลองตรวจสอบกอนได

3.

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ

4.

สถานภาพทางการเงิน

5.

ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ

6.

ดำเนินธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีหลักกำกับกิจการที่ดี

7.

ความเสี่ยงจากการใหบริการลูกคาหลายราย

การจัดหาเครื่องดื่มและอาหารกึ่งสำเร็จรูปภายในตูขายสินคาอัตโนมัติของ VDP มีการจัดหาสินคาขายในตูจากคูคา
(Supplier) ในรูปแบบของการสั่งซื้อสินคาแบรนดทั่วไปจากคูคา และการสั่งผลิตสินคาแบรนดบริษัท (OEM) จากคูคาที่มีโรงงานผลิตที่
ไดมาตรฐานและผานการตรวจสอบคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดแก น้ำดื่มภายใตตราสินคา “เวน
ดิ้งพลัส” น้ำดื่ม น้ำเกลือแร และเครื่องดื่มชูกำลัง ภายใตตราสินคา “6.11 Select” เปนตน โดยในแตละเดือน VDP จะประมาณยอด
สินคาที่ตองการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต และจะสั่งสินคาจาก Supplier ใหเพียงพอตอการนำไปขาย 45-60 วัน โดย VDP จะ สตอกสินคาเขา
คลังแยกตามประเภทสินคาไว และมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่ม และอาหารอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหมั่นใจเสมอวาสินคาที่จำหนาย
ในตูขายสินคาอัตโนมัติแบรนดเวนดิ้งพลัส และ 6.11 Select ของ VDP เปนสินคาที่ไดมาตรฐาน
ทั้งนี้ VDP มีกระบวนการแจกจายสินคาไปยังตูขายสินคาตาง ๆ ผานการขนสงโดยรูทแมน (Route Man) ซึ่งเปนพนักงาน
ของ VDP ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสงสินคาไปยังตูขายสินคา และการเก็บเงินจากตูกลับมาที่คลัง โดยจะรับผิดชอบเปนราย
พื้นที่ไป ซึ่ง VDP จะกำหนดขอบเขตการรับผิดชอบของรูทแมนแตละทีม ตามความเหมาะสมในการเดินทาง การขนสงสินคา และ
ผลประโยชนที่เทาเทียมกันของรูทแมนในแตละทีม
โดยในทุกวัน รูทแมนจะทำการเบิกสินคาที่คลังสินคาของ VDP และนำสินคาที่เบิกออกจากคลังไปใสตามตูที่ใหบริการตามจุด
ตาง ๆ ทำการเปดตูและเช็คยอดขายจากระบบในตูและบันทึกยอดขายตามระบบ รวมทั้งทำการเก็บเงินที่ไดจากการขายในตูใสถุงผาที่
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เตรียมไว เมื่อเดินทางไปยังตูขายสินคาครบทุกตูตามที่วางแผนไวในแตละวันแลว รูทแมนจึงเดินทางกลับมายังออฟฟศเพื่อนำถุงเงินที่
เก็บไดนำมาสงที่หองนับเงิน VDP มีการสั่งเครื่องดื่มและอาหารจากคูคาซึ่งสวนใหญเปนผูผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศซึ่งมีตราสินคา
ที่เปนที่รูจักทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ VDP ยังมีการจำหนายเครื่องดื่มในตราสินคาของตนเอง โดยทำการวาจางบุคคลภายนอก
เปนผูผลิต
ธุรกิจระบบโซลูชั่นส (Solutions)
สำหรับการจัดทำระบบศูนยอาหารมีรายละเอียดการจัดหา Software และ Hardware เพื่อจัดทำระบบศูนยอาหารดังนี้
1) SBS วิเคราะหความตองการเกี่ยวกับระบบศูนยอาหารของลูกคา และทำการวางแผนประมาณการใชอุปกรณ Hardware
และโปรแกรม Software ประกอบการจัดทำระบบศูนยอาหารตามที่ลูกคาตองการ
2) SBS จะทำการคัดเลือกคูคา (Supplier) อะไหลและชิ้นสวนอุปกรณที่เกี่ยวกับระบบศูนยอาหาร ไดแก เครื่องใหบริการ
ซื้อบัตรศูนยอาหาร บริการเติมเงิน และแลกบัตรศูนยอาหารอัตโนมัติ (Self Service Kiosk) ซึ่งรองรับทั้งเหรียญและธนบัตร
เครื่อง Smart POS เครื่อง Payment Acceptor เครื่อง Cashier Terminal บัตรศูนยอาหาร โปรแกรม Software ไดแก
โปรแกรมระบบจัดการศูนยอาหาร โปรแกรมจัดการและบันทึกขอมูลการทำรายการซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ Cloud
Computing หรือ on-premise server ได โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากขอมูลเกี่ยวกับตัวอุปกรณเชน แหลงที่ซื้อ ราคา
โปรโมชั่น วันที่สามารถจัดสงได Credit Term ขอมูลเกี่ยวกับ Supplier เชน ทุนจดทะเบียน ความนาเชื่อถือ และประวัติ
การใหบริการ เปนตน โดยปจจุบัน SBS มีการสั่งซื้อชิ้นสวนอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบศูนยอาหารจากคูคาประมาณ 2-3
ราย
3) Supplier สงสินคามาที่คลังสินคาของ SBS ตามวันที่ตกลงกันไวในสัญญาซื้อขาย โดยถาเปนชิ้นสวนหรืออะไหล
เจาหนาที่ของ SBS จะทำการประกอบขึ้นเอง และเมื่อประกอบเสร็จแลวจะถูกเก็บไวในคลังพรอมกับอุปกรณแบบสำเร็จรูปที่
ซื้อมา โดยจะแยกตามประเภทของอุปกรณหรือโครงการที่จะนำไปติดตั้ง
4) เมื่อถึงวันที่ติดตั้งระบบศูนยอาหาร เจาหนาที่ของ SBS จะทำการติดตั้งอุปกรณศูนยอาหารของลูกคา เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้น
จึงทำการทดสอบระบบกับโปรแกรมที่เตรียมไว เพื่อใหพรอมใชงานจริง
สำหรับการซอมแซมปญหาระบบศูนยอาหาร ในกรณีที่เปนปญหาดาน Software เจาหนาที่ของ SBS จะทำการแกไขปญหา
เบื้องตนผานการพูดคุยทางโทรศัพท (On-call Service) ตอจากนั้นเจาหนาที่จะทำการ Remote (การควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร
ระยะไกล) จากระบบคอมพิวเตอรของ SBS เขาไปแกปญหาใหคอมพิวเตอรของลูกคา สำหรับกรณีที่เปนปญหาดาน Hardware ทาง
เจาหนาที่ของ SBS จะทำการแกไขปญหาผานทางโทรศัพทกอน โดยทั้ง 2 กรณีขางตน หากไมสามารถแกปญหาหรือซอมแซมได
สำหรับพื้นที่ กทม. และปริมณฑล SBS จะจัดสงเจาหนาที่ไปยังพื้นที่เพื่อดำเนินการตอไป สวนพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ SBS จะวาจางตัวแทน
ซอมบำรุงภายนอกใหดำเนินการแทนโดยจะจัดสงอุปกรณและเครื่องมือให
ธุรกิจใหบริการจุดรับ-สงพัสดุสำหรับการขนสง ทางบริษัทฯ ใหความสำคัญอยางยิ่งในเรื่องของบุคลากร โดยมีความมุงมั่นที่
จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูความสามารถเพื่อเติบโตไปพรอมกับบริษัท รวมถึงการมอบโอกาสและความกาวหนาใหกับ
ทุกระดับ โดยบริษัทฯ มองหาโอกาสในการลงทุน และขยายฐานลูกคาจากการรวมมือกับพันธมิตรตาง ๆ ในรอบปที่ผานมา ทำให
เกิดผลประกอบการที่มีกำไรมากขึ้น อนึ่งทางบริษัทฯ ไมมีนโยบายการผูกขาดการทำธุรกิจกับคูคารายใดรายหนึ่ง และทำการคัดเลือก
และกำหนดโดยพิจารณาจาก สัญญาและเงื่อนไขที่ไดรับมาจากคูคา และมีการวางแผนการใหบริการแบบครบวงจรสำหรับการจำหนาย
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สินคาและใหบริการที่อยูใน Ecosystem ของบริษัทฯ ซึ่งเปนไปตามวิสัยทัศนของบริษัท “เราขายสินคาและบริการที่สะดวกสบายกับ
ทุกชุมชน”
สำหรับธุรกิจใหบริการจุดรับ-สงพัสดุสำหรับการขนสงมีรายละเอียดดังนี้
1) ShipSmile ไดมีการสรรหาคูคา โดยพัฒนาในเรื่องของระบบโปรแกรมหนารานแบบออนไลน และเชื่อมตอขอมูลแบบ
API ที่เปนการเชื่อมตอขอมูลที่รวดเร็วและแมนยำ เพื่อสื่อสารทางตรงระหวางหนาราน และบริการขนสงชั้นนำที่เปน
พันธมิตรกับบริษัทฯ
2) ตัวระบบของ ShipSmile สามารถสั่งงานออกคำสั่งสงพัสดุ ออกเลขพัสดุ เรียกพนักงานรับพัสดุที่หนาราน รวมไปถึง
ระบบจัดการพัสดุ แสดงสถานะและบัญชีรายวัน รายเดือน รวมเบ็ดเสร็จทุกการจัดการ ซึ่งมีความเสถียร และสอดคลองกับ
การเติบโตที่สูงขึ้นของธุรกิจคาขายออนไลนภายในประเทศ
3) มีระบบดูแลหลังการขาย โดยทางบริษัทมีเจาหนาที่ เพื่อรองรับปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจแฟรนไชส ไมวาจะเปน
ปญหาจากการระบบโปรแกรม ขนสง ติดตามพัสดุ รวมไปถึงการประชาสัมพันธระหวางบริษัท และสาขาแฟรนไชส อีกทั้งยัง
มีการวางแผนในเรื่องของจำนวนเจาหนาที่เพื่อใหดูแลจำนวนสาขาที่เกิดขึ้นอยางเพียงพอ
4) นอกจากนี้บริษัทฯ ไดพัฒนาแผนความมั่นคงและยั่งยืนของสาขาแฟรนไชส โดยมีการเจรจากับพันธมิตร ในเรื่องของ
สวนแบงรายไดตอยอดสงพัสดุ เพื่อเพิ่มจำนวนการสงพัสดุ ลดตนทุนจากการจัดสง และเพื่อใหบริษัทฯ และคูคาเติบโตไป
ดวยกันอยางยั่งยืน
ธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Services)
สำหรับธุรกิจสินเชื่อ โดยแหลงที่มาของเงินทุนของกลุมบริษัทฯ มาจากกำไรที่สะสมมาของบริษัทฯ และนำมาลงทุนในธุรกิจ
สินเชื่อ และประกอบกับเงินกูยืมจากสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นและยาว อยางไรก็ตามทางบริษัทฯ ยังมีแหลงเงินกูอื่น เชน ตั๋วแลกเงิน
และหุนกูตาง ๆ เพื่อนำเสนอขายใหแกนักลงทุนรายยอยและใหญ รวมไปถึงสถาบันทางการเงิน เพื่อนำมาเสริมสรางเปนเงินทุน
หมุนเวียนในธุรกิจ ลักษณะของลูกคาและกลุมเปาหมาย ทางบริษัทฯ ไดวางเปาหมายในระยะเริ่มตนคือการปลอยกูใหกับบุคคลที่อยูใน
Ecosystem ของบริษัทฯ เนื่องจากสามารถดูประวัติการชำระสินคาและบริการตลอดจนธุรกรรมตาง ๆ ไดอยางละเอียด ซึ่งสามารถใช
วิเคราะหศักยภาพตลอดจนความนาเชื่อถือของผูใชงานไดอยางครบวงจร
สำหรับธุรกิจนายหนาประกันภัย โดยการคัดเลือกและสรรหาคูคาบริษัทฯ มีแนวทางในการคัดเลือกและสรรหาคูคาซึ่ง ไดแก บริษัท
ประกันภัย โดยสามารถสรุปนโยบายการคัดเลือกและสรรหาคูคาไดดังนี้ (1) บริษัท ประกันภัยนั้น ๆ จะตองมีความมั่นคงทางการเงิน
และปฏิบัติตามกฎหมายหลักเกณฑวิธีการที่เกี่ยวของและประกาศภายใตการกำกับดูแลของ ค.ป.ภ. (2) บริษัท ประกันภัยนั้น ๆ
สามารถจัดผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาของกลุมบริษัทได (3) บริษัท ประกันภัยนั้น ๆ จะตองมีความเชี่ยวชาญและ
มีประสบการณในการรับประกันภัยการบริหารและ จัดการความเสี่ยง (4) บริษัท ประกันภัยนั้น ๆ จะตองมีการบริหารจัดการเรื่องการ
ใหบริการหลังการขาย และการเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเปนอยางดี มีความซื่อสัตย ยุติธรรม มีความรับผิดชอบตอลูกคาใหเปนไป
ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรม
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8.

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ ตามรายธุรกิจ
ธุรกิจบริการระบบ
ชำระเงิน

หนวย: ลานบาท
รายไดจากการ
ใหบริการ

563.63
0.88

รายไดจากการขาย
ป
2564

ป
2563

ธุรกิจจัดจำหนาย
สินคาและผลิตภัณฑ

ธุรกิจระบบโซลูชั่น

ธุรกิจบริการทาง
การเงิน

50.56

577.37

-

30.95

-

665.44

31.29

-

269.84

12.69

100.00

633.61

รวม
1,191.56

สัดสวนรายได
56.02

1.90

รายไดจากการ
ใหบริการตามสัญญา
และดอกเบี้ยผอนชำระ

267.94

-

รายไดรวม

832.45

684.17

610.21

-

2,126.84

รายไดจากการ
ใหบริการ

604.66

42.78

-

-

647.43

0.60

517.35

60.28

-

578.23

39.58

รายไดจากการ
ใหบริการตามสัญญา
และดอกเบี้ยผอนชำระ

235.16

-

-

-

235.16

16.10

รายไดรวม

840.42

560.12

60.28

-

1,460.82

100.00

รายไดจากการ
ใหบริการ

660.62

12.58

25.54

-

698.73

56.59

-

352.37

6.83

-

359.20

29.09

รายไดจากการ
ใหบริการตามสัญญา
และดอกเบี้ยผอนชำระ

176.69

-

-

-

176.69

14.31

รายไดรวม

837.31

364.94

32.37

-

1,234.61

100.00

รายไดจากการขาย

รายไดจากการขาย
ป
2562

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

44.32

หมายเหตุ
(1) ธุรกิจบริการทางการเงินยังไมไดเปดใหบริการในป 2564

9.

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทำการวิเคราะหผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเปนงบการเงิน
รวมป 2562 – 2564 ที่ผานการตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สรุปรายการสำคัญในงบ
การเงินรวม
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บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

1. งบกำไรขาดทุนรวม
งบกำไรขาดทุนรวม

ป 2562

ป 2563

ป 2564

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

รายไดจากการใหบริการ

698.72

54.61

689.48

45.58

1,191.56

50.94

รายไดจากการขาย

359.20

28.08

536.18

35.44

665.44

28.45

รายไดจากการใหบริการตามสัญญา

65.25

5.10

169.97

11.24

238.80

10.21

รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ

111.44

8.71

65.19

4.31

31.04

1.33

รายไดอื่น

44.76

3.50

51.90

3.43

212.27

9.07

รวมรายได

1,279.37

100.00

1,512.72

100.00

2,339.11

100.00

ตนทุนการใหบริการ

468.95

36.65

435.79

28.81

852.62

36.45

ตนทุนขาย

215.24

16.82

322.31

21.31

436.51

18.66

ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา

37.23

2.91

77.67

5.13

87.74

3.75

ตนทุนในการจัดจำหนาย

196.82

15.38

293.56

19.41

287.12

12.27

คาใชจายในการบริหาร

241.00

18.84

216.20

14.29

271.06

11.59

รวมคาใชจาย

1,159.24

90.61

1,345.53

88.95

1,935.05

82.73

กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน

120.14

9.39

167.19

11.05

404.06

17.27

ตนทุนทางการเงิน

(9.64)

-0.75

(25.83)

-1.71

(37.08)

-1.59

ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา

(74.82)

-5.85

(53.33)

-3.53

(58.45)

-2.50

39.57

3.09

32.07

2.12

4.28

0.18

-

0.00

-

0.00

0.55

0.02

75.24
(17.44)
57.81

5.88
-1.36
4.52

120.10
(22.48)
97.62

7.94
-1.49
6.45

313.36
(55.83)
257.53

13.40
-2.39
11.01

กลับรายการผลขาดทุนดานเครดิต ที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ของลูกหนี้
สวนแบงกำไรของการรวมคาและบริษัทรวมที่ใชวิธี
สวนไดเสีย
กำไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กำไรสำหรับป
ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ ในป 2562 – 2564
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2. งบแสดงฐานะทางการเงินรวม
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

127.46

5.64

93.44

3.37

236.04

3.85

ลูกหนี้การคา

69.39

3.07

58.97

2.13

157.06

2.56

ลูกหนี้ผอนชำระที่ครบกำหนดชำระภายใน
หนึ่งป

167.39

7.40

118.60

4.28

87.64

1.43

ลูกหนี้อื่น

47.59

2.10

44.88

1.62

1,126.71

18.36

18.50

0.30

เงินใหกูยืมระยะสั้น
สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนด
ชำระภายในหนึ่งป
สินคาคงเหลือ

86.89

3.84

108.36

3.91

192.68

3.14

-

0.00

220.00

7.94

4.00

0.07

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

39.10

1.73

49.11

1.77

58.95

0.96

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

537.84

23.79

693.36

25.01

1,881.58

30.66

ลูกหนี้ผอนชำระ

292.37

12.93

133.98

4.83

37.11

0.60

5.95

0.10

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนที่เปน
หลักประกัน

เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในการรวมคา
เงินใหกูยืมระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

1,012.61

44.78

1,133.07

40.87

1,405.91

22.91

สินทรัพยเพื่อการใหบริการ

148.73

6.58

207.20

7.47

181.56

2.96

สินทรัพยตนทุนของสัญญา

46.86

2.07

75.88

2.74

81.22

1.32

237.40

8.56

311.98

5.08

1,228.51

20.02

สินทรัพยสิทธิการใช
คาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

111.48

4.93

163.08

5.88

335.13

5.46

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

68.11

3.01

78.01

2.81

97.59

1.59

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนที่เปน
หลักประกัน

2.00

0.09

11.31

0.41

157.32

2.56

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

41.08

1.82

39.19

1.41

412.67

6.72

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

1,723.23

76.21

2,079.10

74.99

4,254.95

69.34

รวมสินทรัพย

2,261.07

100.00

2,772.46

100.00

6,136.53

100.00

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน

92.21

4.08

241.67

8.72

223.34

3.64

เจาหนี้การคา

185.32

8.20

181.62

6.55

277.40

4.52
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งบแสดงฐานะทางการเงินรวม
เจาหนี้อื่น
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนด
ชำระภายในหนึ่งป
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกำหนด
ชำระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะสั้น
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชา
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน
พนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำระแลว
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สวนตางจากการรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
กำไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสำรองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

31 ธ.ค. 2561

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

276.23
63.66

12.22
2.82

108.90
46.17

3.93
1.67

1,240.74
13.82

20.22
0.23

58.51

2.59

127.01

4.58

178.43

2.91

25.07
1.78
8.64
711.41
23.95
58.70

1.11
0.08
0.38
31.46
1.06
2.60

111.73
17.76
7.79
842.65
127.13
255.32

4.03
0.64
0.28
30.39
4.59
9.21

133.49
7.46
12.62
2,087.29
385.76
218.94
22.86

2.18
0.12
0.21
34.01
6.29
3.57

4.08

0.18

6.52

0.24

27.93

0.46

9.15
95.88
807.29
1,050.00
887.98
187.23
(42.01)

0.40
4.24
35.70
46.44%
39.27%
8.28%
-1.86%

6.73
395.71
1,238.36
1,050.00
1,005.00
348.60
(42.01)

0.24
14.27
44.67
37.87%
36.25%
12.57%
-1.52%

5.85
661.34
2,748.62
1,365.41
1,201.38
1,497.03
(42.01)

0.10
10.78
44.79
22.25%
19.58%
24.40%
-0.68%

7.15

0.32%

18.01

0.65%

12.07

0.20%

8.22
370.23
1,418.80
34.98
1,453.78
2,261.07

0.36%
16.37%
62.75%
1.55%
64.30%
100.00%

13.80
139.47
1,482.86
51.24
1,534.10
2,772.46

0.50%
5.03%
53.49%
1.85%
55.33%
100.00%

18.00
250.84
2,937.31
450.60
3,387.91
6,136.53

0.29%
4.09%
47.87%
7.34%
55.21%
100.00%

ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ ในป 2562 – 2564
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บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

3. อัตราสวนสำคัญทางการเงิน
ตารางอัตราสวนทางการเงินของบริษัทฯ ป 2562 – 2564
หนวย

ป 2562

ป 2563

ป 2564

อัตราสวนสภาพคลอง

เทา

0.76

0.82

0.90

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

เทา

0.63

0.69

0.81

ระยะเวลาการเก็บหนี้

วัน

22.55

15.42

27.35

ระยะเวลาการเก็บสินคาคงเหลือ

วัน

43.96

47.32

51.08

ระยะเวลาการชำระหนี้

วัน

93.76

79.32

73.54

วงจรเงินสด

วัน

-27.25

-16.57

4.89

อัตรากำไรขั้นตน

รอยละ

46.52%

49.88%

44.89%

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน

รอยละ

9.39%

11.05%

17.27%

อัตรากำไรสุทธิ

รอยละ

4.52%

6.45%

11.01%

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

รอยละ

3.98%

6.36%

7.60%

เทา

0.18

0.56

0.34

เทา

12.46

6.47

10.90

อัตราสวนสำคัญทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง

อัตราสวนความสามารถในการทำกำไร

อัตราสวนภาระหนีส้ ิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถในการชำระ
ดอกเบี้ย
ที่มา: คำนวณจากงบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 – 2564
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บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

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 ผานตูจำหนายสินคาอัตโนมัติ โดยตูจำหนายสินคาอัตโนมัติของบริษัทฯ ณ วันที่ 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 ที่ซึ่งมีราคาตอชิ้นสูงกวาเครื่องดื่ม
ประกอบกับเมื่อสถานการณการระบาดไดผอนคลายลง
ในป 2564 กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากการขายเทากับ 2,339.11 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหนาเปนจำนวน 826.39 ลาน
บาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 54.63 สาเหตุหลักมาจากเปนผลมาจากการที่บริษัทสามารถรักษาฐานรายไดจากการ
ใหบริการผานตูเติมเงินตลอดจนธุรกรรมตาง ๆ ไวไดอยางดีแมวาจะถูกกระทบจากวิกฤติการณ COVID-19 ดวยลูกคามีความ
สะดวกสบายที่สามารถทำรายการผานตูเติมเงินของบริษัท ซึ่งเขาถึงผูบริโภคในพื้นที่ตาง ๆ รวมไปถึงรายไดจากการขายบริการระบบ
ฟูดคอรทของศูนยอาหารยังคงเติบโตไดดี โดยมีผูเชาในระบบศูนยอาหารเพิ่มขึ้น 12 ราย เปน 3,194 ราย จากชวงเดียวกันในปกอน
หนา และยังมีรายไดจากการพัฒนาระบบใหกับลูกคาอีกดวย ทั้งนี้บริษัทฯ มีการรับรูรายไดจากเขาลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัท 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 โดยเพิ่มขึ้น 3,890 สาขา จากปกอนหนาที่มีเพียง 750 สาขา และหากรวมพลัส เอกซเพลสจะมีสาขาทั้งหมด 5,984 สาขา
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บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2,500.00

49.88%

ลานบาท

2,000.00
1,500.00

46.52%
44.89%

1,000.00
500.00
ป 2562
รวมรายได

ป 2563
กําไรขั้นตน

51.00%
50.00%
49.00%
48.00%
47.00%
46.00%
45.00%
44.00%
43.00%
42.00%

รอยละ

อัตรากำไรขั้นตน
แผนภูมิรายได กำไรขั้นตน และอัตรากำไรขั้นตนของบริษัทฯ ป 2562 – 2564

ป 2564
อัตรากําไรขั้นตน

ในป 2563 กลุ  ม บริ ษ ั ท ฯ มี ก ำไรขั ้ น ต น เท า กั บ 754.62 ล า นบาท เพิ ่ ม ขึ ้ น จากป 2562 ซึ ่ ง เท า กั บ 595.19
ลานบาท เปนจำนวน 159.43 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 26.79 โดยมีสาเหตุหลักจากเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นตนจาก
รายไดจากการขาย ซึ่งสวนใหญเปนรายไดจากการขาย สินคาผานตูจำหนายสินคาอัตโนมัติที่มีอัตราการทำกำไรขั้นตนสูง โดยในสวน
ของอัตรากำไรขั้นตนสำหรับงวด 12 เดือน ป 2563 อยูที่รอยละ 42.91 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนที่อยูที่รอยละ 41.57
ในป 2564 กลุมบริษัทฯ มีกำไรขั้นตน เทากับ 1,049.97 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหนาเปนจำนวน 295.36 ลานบาท หรือ
คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 39.14 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรูคาใชจายของบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด เซอรวิส จำกัด (ชิปปสไมล)
ซึ่งเปนบริษัทใหบริการจุดรับสงสินคา และบริษัท Tech Plus ซึ่งเปนผูผลิตบัตรพลาสติก โดยทั้งสองบริษัทมีอัตรากำไรขั้นตนที่นอย
กวาธุรกิจเดิมของบริษัทฯ
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อัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิกำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ ป 2562 – 2564
11.01%

300.00

10.00%

250.00

8.00%

6.45%

6.00%

4.52%

100.00

4.00%

50.00

2.00%

รอยละ

ลานบาท

200.00
150.00

12.00%

0.00%

ป 2562

ป 2563
กําไรสําหรับป

ป 2564
อัตรากําไรสุทธิ

ก ำ ไ ร ส ุ ท ธ ิ ใ น ร ะ ห ว  า ง ป  2 5 6 2 – 2 5 6 4 ม ี ค  า เ ท  า ก ั บ 57.81 ล  า น บ า ท 97.62 ล  า น บ า ท แ ล ะ 257.53
ลานบาท คิดเปนอัตรากำไรสุทธิเทากับรอยละ 4.52 รอยละ 6.45 และรอยละ 11.01 ตามลำดับ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 7.33
ของรายไดจากการขาย ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตประจำปของกำไรสุทธิ (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
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
ณ สิ้นป 2563 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 2,772.46 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2562 ซึ่งเทากับ 2,261.07 ลาน
บาท เปนจำนวน 511.39 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 22.62 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายการติดตั้งตูจำหนาย
สินคาอัตโนมัติที่เปนทรัพยสินหลักในการใหบริการของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน การบันทึกรายการตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินเรื่องสัญญาเชา (TFRS 16) ทำใหมีการบันทึกรายการสิทธิการเชาจากสัญญาเชาตาง ๆ ซึ่งกระทบตอทั้งสินทรัพยและหนี้สินที่
ปรับเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้จากการที่บริษัทฯ ไดมีการระดมทุนผานการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) ซึ่งทำ
ใหบริษัทฯ ไดเงินมาจำนวนกวา 292.54 ลานบาท
6-26 | หนา

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ณ สิ้นป 2564 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 6,136.53 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2563 เปนจำนวน 3,364.07
ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 121.34 โดยสาเหตุหลักมาจากขยายตัวของธุรกิจในการเขาลงทุนซื้อกิจการบริษัท Tech
Plus และการขยายสัดสวนการถือหุนในบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด เซอรวิส จำกัด (ชิปปสไมล)
หนี้สิน
ณ สิ้นป 2563 กลุมบริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 1,238.36 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2562 ซึ่งเทากับ 807.29 ลานบาท เปน
จำนวน 431.07 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 53.40 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยิมจากสถาบันการเงิน
ระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย และรวมถึงผลกระทบจากการบันทึกบัญชีตามมาตราฐาน
TFRS 16 เชนเดียวกันกับการปรับเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวม
ณ สิ้นป 2564 กลุมบริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 2,748.62 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2563 เปนจำนวน 1,510.26 ลานบาท หรือ
คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 121.96 สาเหตุหลักมาจากหนี้สินในการเขาไปลงทุนในบริษัท Tech Plus และการกูยืมเงินจาก
สถาบันการเงินเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
สวนของผูถือหุน
ณ สิ้นป 2563 กลุมบริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 1,534.10 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2562 ซึ่งเทากับ 1,453.78 ลาน
บาท เปนจำนวน 80.32 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 5.52 ตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับสวนของ
ทุนที่ปรับเพิ่มขึ้นจากการระดมทุนผาน IPO จำนวนกวา 278.38 ลานบาท อยางไรก็ดีในชวงป 2563 ที่ผานมาบริษัทฯ มีการจายเงิน
ปนผลระหวางกาลกอนที่จะเขาตลาดจำนวนเทากับ 322.34 ลานบาท ในชวงเดือนกรกฎาคมและกันยายน 2563
ณ สิ้นป 2564 กลุมบริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 3,387.91 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2563 เปนจำนวน 1,853.81 ลาน
บาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 120.84 ตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับสวนของทุนที่ปรับเพิ่มขึ้นจากการเพิ่ม
ทุนใหกับ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) การใชสิทธิ์ซื้อหุนสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุนของพนักงาน และสวนทุน
นอกเหนือการควบคุมของ บริษัท Tech Plus และ บริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด เซอรวิส จำกัด (ชิปปสไมล)ภาพรวมอุตสาหกรรมและ
แนวโนมของธุรกิจ
ภาพรวมอุตสาหกรรมและแนวโนมของธุรกิจ
ธุรกิจบริการระบบชำระเงิน (Payment)
ตลาดตูเติมเงินเปนตลาดที่มีการแขงขันที่คอนขางสูง 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 นอกจากนี้ยังมีผูใหบริการรายอื่นๆ ไดแก ซิงเกอร (Singer) และกระปุกทอปอัพ (Kapook Topup) เปนตน
โดยในวันที่ 8 พฤษจิกายน 2564 ที่ผานมาบริษัทฯ จับมือ FSMART กอตั้งบริษัทรวมทุนใหม เปาหมายสำคัญจากความ
รวมมือครั้งนี้คือการใชประโยชนจากขอดีของทั้งสองบริษัทในการโปรโมตผลิตภัณฑและบริการอื่นๆ เชน ธุรกรรมทางการเงิน eWallet ตูเอทีเอ็มขนาดเล็ก ตูจำหนายและบำรุงรักษา ตูจำหนายน้ำมันอัตโนมัติและสถานีชารจ EV ระบบการจัดการศูนยอาหาร
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ธุรกิจนายหนาประกันภัยและสินเชื่อ เปนตน ความรวมมือครั้งนี้ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญทางเศรษฐกิจของทั้งบริษัทฯ และ
FSMART โดยจะมีตูจำหนายสินคาอัตโนมัติมากกวา 10,000 เครื่อง 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) เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับตูขายสินคาอัตโนมัติ เชน เทคโนโลยีการชำระเงินแบบใหมที่มีความสะดวกรวดเร็วอยาง QR
Code Payment หรือเทคโนโลยีการเก็บรักษาสินคาภายในตูใหมีสภาพดี 2) ตัวผลิตภัณฑหรือสินคาภายในตู ที่มีความแปลกใหม
หลากหลายและมีคุณภาพดี เพื่อที่จะสามารถแขงขันกับธุรกิจคาปลีก หรือชองทางการขายอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 7-Eleven ที่มีการ
ขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ ไดมีการควบคุมคาใชจายตาง ๆ และขยายสาขาในพื้นที่ปดหรือ Captive Area อยางเชนสำนักงาน
ออฟฟศ หรือ ตามโรงงาน มากกวาพื้นที่สาธารณะอื่นๆ และมีการสรางภาพลักษณตูขายสินคาที่มีความทันสมัย สะอาด เพื่อให
ผูบริโภครูสึกดี และเขาถึงตูขายสินคาอัติโนมัติมากยิ่งขึ้น
จากการประมาณการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผานมา คาดวามีจำนวนตูขายสินคาอัติโนมัติในตลาดทั้งหมด
จำนวนประมาณ 30,000 ตู โดยเปนของผูใหบริการ 2 รายใหญ ไดแก SUN Vending ของบริษัท ซันเวนดิ้ง 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 นอกจากนี้ยังมี
ผูใหบริการรายอื่นๆ ไดแก Forth Vending ของบริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน) TG Vending ของบริษัท ที.จี. เวนดิ้ง
แอนด โชวเคส อินดัสทรีส จำกัด และอื่นๆ
สำหรับในธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก การตลาดและการแขงขันภาพรวมสำหรับป 2564 ที่ผานมาเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคที่หันมาใชเทคโนโลยีมากขึ้นอันเปนผลมากจากการผลักดันนโยบายสงเสริมใหมีการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาครัฐ สงผลใหภาวะทางการตลาดของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพปองกันการปลอมแปลงมีแนวโนมการเติบโต
ที่ลดลง เพื่อยกระดับศักยภาพในการแขงขัน บริษัทฯ จึงไดมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาตอยอดธุรกิจใหมอยางตอเนื่อง เพื่อเปนรากฐาน
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.การเปนพันธมิตรหรือคูคากับ แฟลตฟอรมออนไลนตาง ๆ 2. สรางความแตกตางโดยเนนใหบริการลูกคาเฉพาะ
กลุม และยกระดับการใหบริการเพื่อเปนการสรางจุดเดนใหกับแบรนดของตัวเอง โดยทางบริษัทฯ จึงนำสาขาที่มีอยูนำมา
ประยุกตใชเปนจุดใหบริการของสินคา ผาน Ecosystem ของบริษัทฯ 3. การสรางความรวมมือระหวางผูใหบริการขนสง บริษัทฯ
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ไดจับมือกับรานแฟรนไชสพัสดุ และ ขนสงทั้งเอกชนและภาครัฐ เชน Triple I logistic, Kerry Express, CPlus Express, Quick
Express และอื่นๆ โดยจากกลยุทธตางๆที่บริษัทไดลงมือทำ จึงกอใหเกิดความนิยมและประสบความสำเร็จทั่วทั้งประเทศเปน
อยางมาก
ธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Services)
1. ในธุรกิจสินเชื่อ ความตองการยังเติบโตอยูตอเนื่อง ทั้งในธุรกิจขนาดใหญและ SMEs เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อการ
สงออกตางๆ เนื่องจากธุรกิจตางๆ ไดรับผลกระทบจาก การแพรระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศ เหตุนี้เศรษฐกิจและ
เงินหมุนภายในประเทศเกิดการชะงัก ในธุรกิจรายใหญและยอยจึงมีความตองการสินเชื่อเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ความตองการ
สินเชื่อในระดับครัวเรือนปรับลดลงสอดคลองกับความเชื่อมั่นของผูบริโภคจากสถานการณการระบาด โดยสำหรับป 2564 มีการ
คาดการณแนวโนมวาความตองการสินเชื่อภาคครัวเรือนทุกหมวดจะมีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่ปรับดีขึ้น
หลังจากที่รัฐบาลผอนคลายมาตรการการควบคุมรคระบาด

2. ในสวนของธุรกิจประกันภัยในชวงป 2564 ซึ่งมีการระบาดของโควิด-19 ไดสงผลตอการดำเนินธุรกิจประกันภัยเชนกัน ขอมูลจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ค.ป.ภ.) คาดการณธุรกิจประกันภัยในป 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 อีกทั้งคนไทยยังใหความสำคัญในการทำประกันภัยเพื่อเปนเครื่องมือบริหารความเสี่ยงมากขึ้นอีกดวย
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สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของ บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
กรณี เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษทั นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (บัญชี 2)
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
(“บริษทั ฯ”) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 บริษทั ฯ มีความประสงค์ทจ่ี ะเข้าลงทุนในบริษทั นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด
(มหาชน) (“NAKON”) ซึง่ มิได้เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็ นการขยาย Ecosystem ทางธุรกิจของ
กลุ่มบริษทั ทาให้มสี นิ ค้าและบริการในกลุ่มการให้บริการทางการเงินเพิม่ มากขึน้ และเกิดการผนึกกาลังทางธุรกิจกับ
NAKON เนื่องจาก NAKON ประกอบธุรกิจการเงินทีไ่ ม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้การประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่
ธุรกิจการให้สนิ เชื่อสาหรับผู้มคี วามต้องการใช้เงินทัง้ นิตบิ ุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม โดย
ให้บ ริก ารสิน เชื่อ หลากหลายรูป แบบเพื่อ ตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของลู ก ค้า โดย NAKON ได้ร ับ อนุ ญ าตจาก
กระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกากับของธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับและประกอบกิจการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano-Finance) มีสินเชื่อให้บริการ ดังนี้ สินเชื่อจานา
ทะเบียนรถ สินเชื่อจานาทะเบียนรถ เพื่อเกษตรกร เช่าซื้อรถมือสอง สินเชื่อทีด่ นิ และทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง สินเชื่อ
ทีด่ นิ และทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง เพื่อการหมุนเวียน สินเชื่อแฟ็ กเตอริง สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ สินเชื่อเช่าซื้อ ปั จจุบนั
มีฐานลูกค้าแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นส่วนใหญ่ และมีสาขา 104 สาขา
โดยปั จจุบนั NAKON มีทุนจดทะเบียน 555,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,110,000,000 หุ้น
มู ล ค่ า ที่ต ราไว้ หุ้น ละ 0.50 บาท โดยมีทุ น ที่อ อกและเรีย กช าระ 467,549,150 บาท แบ่ ง เป็ นหุ้ น สามัญ จ านวน
935,098,300 หุ้น ซึ่งทางบริษัทฯ มีความตัง้ ใจที่จะเป็ นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์กบั ทาง NAKON โดยมีความประสงค์จะ
ลงทุนเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ NAKON จานวน 311,699,434 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 25 ของทุนที่ออกและเรียก
ชาระหลังการเสนอขายให้แก่บริษทั ฯ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เสนอขายในราคาหุน้ ละ 2.50 บาท รวมมูลค่าการ
ลงทุน 779,248,585 บาท (“หุ้นเพิ่ มทุนออกใหม่ของ NAKON”) โดยทางบริษทั ฯ จะชาระค่าหุน้ NAKON ดังนี้
1) ค่าหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของมูลค่าการเสนอขายทัง้ หมด บริษทั ฯ จะชาระเป็ นเงินสดให้แก่ NAKON
จานวน 584,436,438.75 บาท และ
2) ค่าหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของมูลค่าการเสนอขายทัง้ หมด จานวน 194,812,146.25 บาท ทางบริษทั ฯ
จะชาระเป็ นหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ จานวน 6,896,005 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีราคา
เสนอขายเท่ากับ 28.25 บาท ซึ่งเป็ นราคาหุ้นที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาด
คานวณจากราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ
มีมติอนุ มตั ิให้เข้าลงทุนใน NAKON และออกหุ้นสามัญเสนอขายให้แก่ NAKON เพื่อเป็ นค่าตอบแทน
ตัง้ แต่วนั ที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุน้ (“ราคาตลาด”)
ทัง้ นี้ ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ของ NAKON บริษัทฯ จะเข้าดาเนินการภายใต้
เงือ่ นไข 4 ประการ ดังนี้
1) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่
บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ NAKON
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2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุ มตั ิให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นเพิม่ ทุนออกใหม่ของ
NAKON ซึ่งไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนเป็ นหุน้ สามัญเพิม่
ทุนของบริษทั ฯ
3) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ NAKON มีมติอนุมตั ใิ ห้ NAKON เพิม่ ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนออกใหม่
ของ NAKON ให้แก่บริษทั ฯ
4) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สนิ ใน NAKON เป็ นทีพ่ งึ พอใจของบริษทั ฯ
เนื่องจากรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ าย
ไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการ
ที่มีนั ย สาคัญ ที่เ ข้าข่า ยเป็ น การได้ม าหรือ จาหน่ า ยไปซึ่ง สิน ทรัพ ย์ (“ประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์”) โดยการเข้าซื้อหุน้ เพิม่ ทุนออกใหม่ของ NAKON คิดเป็ นการคานวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 15.52
ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ ซึง่ เป็ นเกณฑ์ทค่ี านวณขนาดรายการได้สงู สุด จากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ
ทีไ่ ด้รบั การสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
โดยเมื่อนาขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษทั ฯ และรายการได้มา
ซึง่ สินทรัพย์ ซึง่ มีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1. และ 3. มารวมกับรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ตามสารสนเทศ
ฉบับนี้ มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ทค่ี านวณขนาด
รายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รบั การสอบทานจากผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2564 เมื่อขนาดรายการมีมลู ค่ามากกว่าร้อยละ 50 บริษทั ฯ จึงมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่ง
สิ นทรัพย์ของบริ ษัทต่ อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ และขอ
อนุ ม ตั ิ ก ารเข้าท ารายการต่ อที่ ป ระชุมผู้ถือ หุ้น พร้ อ มแต่ ง ตัง้ ที่ ปรึ ก ษาทางการเงิ น อิ สระเพื่ อให้ ความเห็น
ซึ่งต้องได้รบั มติ อนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงไม่ตา่ กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
ทัง้ นี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เนื่องจาก NAKON ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของ
บริษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน”)
บริษทั ฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าวข้างต้น ดังนี้
1. สารสนเทศตามบัญชี (1)
1.1. วัน เดือน ปี ที่ทารายการ
ภายหลังจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2565 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติ
อนุ มตั ิการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุน้ สามัญของ NAKON จากการเข้าซื้อหุน้ เพิม่ ทุนออกใหม่ของ NAKON โดยบริษทั ฯ
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จะเข้าซื้อหุน้ เพิม่ ทุนออกใหม่ของ NAKON และออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ เสนอขายให้แก่ NAKON ในเดือน
มิถุนายน 2565
1.2. คู่กรณี ที่เกี่ยวข้อง
ผู้จะซื้อ

:

บริษทั ฯ

ผู้จะขาย

:

บริษทั นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ

:

ปั จจุบนั NAKON ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ ตามประกาศ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

1.3. ลักษณะโดยทั ่วไปของรายการและขนาดรายการ
1.3.1. ลักษณะโดยทั ่วไปของรายการ
เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ทจ่ี ะเป็ นหุน้ ส่วนเชิงกลยุทธ์กบั ทาง NAKON ซึ่งเป็ นผู้ให้บริการ
ธุรกิจการเงินทีไ่ ม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้การประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจการให้สนิ เชื่อสาหรับผูม้ คี วาม
ต้องการใช้เงินทัง้ นิตบิ ุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม โดยให้บริการสินเชื่อหลากหลายรูปแบบ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดย NAKON ได้รบั อนุ ญาตจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกากับ
ของธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับได้และประกอบกิจการสินเชื่อ
นาโนไฟแนนซ์ (Nano-Finance) โดยการให้กยู้ มื เงิน การรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตั ๋วเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมือ
อื่นใด การให้เช่าซื้อ การให้เช่าแบบลิสซิ่งแก่บุคคลธรรมดาทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ในการประกอบอาชีพทีไ่ ม่มี
ทรัพย์สนิ หรือมีทรัพย์สนิ เป็ นหลักประกัน ภายใต้ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็ นพันธมิตรของบริษทั ฯ
โดยจะลงทุนเข้าซื้อหุน้ เพิม่ ทุนออกใหม่ของ NAKON จานวน 311,699,434 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ
25 ของทุนที่ออกและเรียกชาระของ NAKON ภายหลังการเสนอขายให้แก่บริษัทฯ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เสนอขายในราคาหุน้ ละ 2.50 บาท รวมมูลค่าการลงทุน 779,248,585 บาท
นอกจากนี้ จากการทีบ่ ริษทั ฯ เข้าลงทุนใน NAKON โดยบริษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อ
หุน้ เพิม่ ทุนออกใหม่ของ NAKON เป็ นเงินสดจานวน 584,436,438.75 บาท และส่วนทีเ่ หลือจานวน 194,812,146.25
บาท ทางบริษทั ฯ จะชาระเป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวน 6,896,005 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยมี
ราคาเสนอขายเท่ากับ 28.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นราคาหุ้นที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาด
คานวณจากราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ มีมติอนุมตั ใิ ห้
เข้าลงทุนใน NAKON และออกหุน้ สามัญเสนอขายให้แก่ NAKON เพื่อเป็ นค่าตอบแทน ตัง้ แต่วนั ที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์
2565 เท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็ นไปตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และ NAKON ในจดหมายแสดง
เจตจานง ลงวันที่ 14 ก.พ. 2565 ซึง่ ทางบริษทั ฯ ได้ย่นื ข้อเสนอในการจะเข้าลงทุนซื้อหุน้ เพิม่ ทุนออกใหม่ของ NAKON
ซึง่ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
“SABUY มีความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นหุน้ ส่วนเชิงกลยุทธ์กบั ทาง NAKON โดยมีความประสงค์จะลงทุนเข้า
ซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ NAKON จานวน 311,699,434 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 25 ของทุนที่
ออกและเรียกชาระหลังการเสนอขายให้แก่ SABUY มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายใน
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ราคาหุน้ ละ 2.50 บาท รวมมูลค่าการเสนอขาย 779,248,585 บาท โดยทาง SABUY จะชาระค่าหุน้
NAKON ดังนี้
(1)
ค่าหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ของมูลค่าการเสนอขายทัง้ หมด SABUY จะชาระเป็ นเงินสด
ให้แก่ NAKON จานวน 584,436,438.75 บาท และ
(2)
ค่าหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของมูลค่าการเสนอขายทัง้ หมด จานวน 194,812,146.25 บาท
SABUY จะออกหุ้นสามัญของ SABUY ให้แก่ NAKON โดยราคาที่ออกเสนอขายมีราคาไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 90% ของราคาตลาด (โดยที่ราคาตลาดคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักย้อนหลังไม่
น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันทีค่ ณะกรรมการของ SABUY มีมติอนุ มตั ิ
ให้เข้าลงทุนใน NAKON และ ออกหุน้ สามัญเสนอขายให้แก่ NAKON เพื่อเป็ นค่าตอบแทน)
ทัง้ นี้ NAKON จะให้การสนับสนุ นด้านเทคนิคและข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษทั และอุตสาหกรรม เพื่อ
นาข้อมูลไปวิเคราะห์ และกาหนดเงื่อนไขทีบ่ ริษทั และ SABUY จะตกลงร่วมกันต่อไป โดย SABUY
จะนาข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเสนอต่อคณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของ SABUY เพื่อพิจารณาการเข้า
ลงทุนและการออกหุ้นสามัญให้ NAKON ซึ่งอาจจะพิจารณาและอาจร้องขอให้มีการปรับเปลี่ยน
เงือ่ นไขการลงเข้าลงทุนบางประการเพื่อให้เหมาะสมกับเกณฑ์การลงทุน
โดยทัง้ สองฝ่ ายจะใช้ค วามพยายามอย่า งเต็ม ที่ใ นการบรรลุ ข้อ ตกลง ข้อ ก าหนดและเงื่อ นไขที่
เกีย่ วข้องภายใต้ระยะเวลาทีเ่ หมาะสม โดย SABUY จะให้การสนับสนุนบริษทั ในกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความเหมาะสมและความจาเป็ น”

ข้อมูลโครงสร้างการถือหุน้ ก่อนเข้าทารายการ และหลังเข้าทารายการ ปรากฎดังนี ้
โครงสร้างการถือหุน้ ก่อนเข้าทารายการ

โครงสร้างการถือหุน้ หลังเข้าทารายการ
กลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิมของ
NAKON

กลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิมของ
NAKON

75%

25%

100%

0.57%

บมจ.นครหลวง แคปปิ ตอล

บมจ.นครหลวง แคปปิ ตอล
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3.2 ประเภทของรายการและขนาดของรายการ
บริษัทฯ จะดาเนินการเข้าซื้อหุ้นเพิม่ ทุนออกใหม่ของ NAKON จานวน 311,699,434 หุ้น คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนทีอ่ อกและเรียกชาระของ NAKON ภายหลังการเสนอขายให้แก่บริษทั ฯ รวมมูลค่าการลงทุน
779,248,585 บาทโดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ตามประกาศรายการได้มา
หรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ซึ่งคานวณขนาดรายได้ได้เท่ากับร้อยละ 15.52 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
ซึ่งเป็ นเกณฑ์ทค่ี านวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษั ทฯ ทีไ่ ด้รบั การสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาต สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
โดยเมื่อนาขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ และ
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1. และ 3. มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ตามสารสนเทศฉบับนี้ มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ท่ี
คานวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั การสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังมีรายละเอียดการคานวณดังต่อไปนี้
ข้อมูลทางการเงิน
(หน่ วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
หนี้สนิ รวม
ส่วนผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม (ถ้ามี)
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตน (NTA)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
6,136.53
1,661.22
2,748.62
450.60
1,276.09
257.00

NAKON
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1,756.54
111.66
852.84
792.04
5.12

การคานวณรายการ
หลักเกณฑ์

สูตรคานวณ

เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทม่ี ี
ตัวตนสุทธิ (NTA)
เกณฑ์กาไรสุทธิจากการ
ดาเนินงาน
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบ
แทน

NTA ของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา x สัดส่วนทีไ่ ด้มา x 100
NTA ของบริษทั ฯ
กาไรสุทธิของสินทรัพย์ทไี ด้มา x สัดส่วนทีไ่ ด้มา x 100
กาไรสุทธิของบริษทั ฯ
มูลค่ารายการทีไ่ ด้รบั x 100
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ

เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุนทีอ่ อก
เพื่อชาระราคาสินทรัพย์

จานวนหุน้ ทีอ่ อกเพือ่ ชาระค่าสินทรัพย์ x 100
จานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้วของบริษทั ฯ
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การคานวณ(ล้าน
บาท)

ขนาดรายการ
(ร้อยละ)

792.04x25.00%
1,276.09

15.52

5.12x25.00%
257.00

0.50

779.25
6,136.53

12.70

6.90
1,201.38

0.57
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เนื่องจากขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 79.33 ซึ่งเป็ นขนาดรายการสูง
ที่สุดที่คานวณได้ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน โดยเป็ นขนาดรายการที่มมี ูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 บริ ษทั ฯ
มี ห น้ าที่ ต้ อ งเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ ย วกั บ การเข้ า ท ารายการต่ อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามบัญชี (1) ท้ ายประกาศการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์ และขออนุมตั ิ การเข้าทารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระเพื่อให้
ความเห็น ซึ่ งต้ องได้รบั อนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน เนื่องจาก NAKON ไม่ใช่บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ของบริษทั ฯ ตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
4. รายละเอียดทรัพย์สินที่ได้มา
หุ้นสามัญของ NAKON คิดเป็ นร้อยละ 25 ของทุนที่ออกและเรียกชาระของ NAKON ภายหลังการเสนอ
ขายให้แก่บริษทั ฯ รวมมูลค่าการเสนอขาย 779,248,585 บาท โดยข้อมูลเกีย่ วกับ NAKON มีรายละเอียดสรุป ดังนี้
1. ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิ จ

บริษทั นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ให้บริการทางการเงินซึ่งไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ โดยให้บริการเช่าซื้อรถยนต์
มือสอง สินเชื่อจานาทะเบียนรถ สินเชื่อที่ดนิ และที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูก สินเชื่อ
แฟ็ กเตอริง สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์
999/9 หมู่ 17 ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
9 พฤศจิกายน 2537
วันจดทะเบียนจัดตัง้
555,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียน
467,549,150 บาท
ทุนชาระแล้ว
1,110,000,000 หุน้
จานวนหุ้นจดทะเบียนทัง้ หมด
จานวนหุ้นจดทะเบียนทัง้ หมดที่ออกและ 935,098,300 หุน้
ชาระแล้ว
0.50 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)

รายผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 ซึง่ เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนครัง้ ล่าสุด
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษทั เค.ดี. โฮลดิง้ จากัด/1
นาย ปฏิการ มหัทธนารักษ์
นางสาว อรไพลิน วงษ์ประเสริฐ
บริษทั วิค จากัด (มหาชน)
นาง ศิรพิ ร ทองเดชศรี
นาง ลีนา วนวิทย์
นาย ปิ ยะ ตันติเวชยานนท์
บริษทั บริหารสินทรัพย์สุขมุ วิท จากัด
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จานวนหุ้น
619,041,180
73,732,000
67,500,000
32,000,000
22,500,000
20,000,000
20,000,000
19,560,000

ร้อยละ
66.2007
7.8849
7.2185
3.4221
2.4062
2.1388
2.1388
2.0918
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ลาดับ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นาย ภูวฤทธิ ์ สวัสเดชะ
บริษทั นวธานี จากัด
นางสาว พรทิพย์ วัชรรัคคาวงศ์
นางสาว สุภทั รา บุญทศ
นาย เกรียงศักดิ ์ บุญทศ
นาย มิน คาแสง
นาง นงเยาว์ มหัทธนารักษ์
นาย สุขมุ นวพันธ์
นาย พีรนาถ โชควัฒนา
นาย ฐิตกิ านต์ รัชตเทวินทร์
นาย สุวรรณ อารียจ์ ติ เกษม
นาย บุญเกรียง ธนาพันธ์สนิ
นาย อนุสษิ ฐ์ บุญทศ
นางสาว สุมาลี คงคาทอง
นางสาว สุปรียา เสรฐภักดี
นาย เลิศพงศ์ ยงธนารัตน์
นางสาว ศิรริ ตน์ ผลโยธิน
ผูถ้ อื หุน้ รายอื่น
รวม
1/ รายชื่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั เค.ดี. โฮลดิง้ จากัด
ลาดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9

นาย เทอดศักดิ ์ บุญทศ
บริษทั เค.ดี.แอสเซท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จากัด
นางสาว รรินธร วนวิทย์
นางสาว วรันธร วนวิทย์
นาง ศิรแิ ข เดชอัมพรชัย
นาย ธีรเมธ ทุมมานนท์
นางสาว ศิรขิ วัญ ทุมมานนท์
นางสาว พรทิพย์ วัชรรัคคาวงศ์
นาย วิเชียร ศิรเิ วชวราวุธ
รวม

จานวนหุ้น
13,116,000
10,000,000
4,000,040
3,800,020
3,800,000
3,500,000
2,272,800
2,272,700
2,041,000
2,000,020
2,000,000
2,000,000
1,759,020
1,140,000
1,140,000
1,136,400
1,136,400
3,650,720
935,098,300
จานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

ร้อยละ
1.4026
1.0694
0.4278
0.4064
0.4064
0.3743
0.2431
0.2430
0.2183
0.2139
0.2139
0.2139
0.1881
0.1219
0.1219
0.1215
0.1215
0.3904
100.0000
สัดส่วน

52,199,960
2,742,000
1,443,000
1,443,000
864,000
654,000
654,000
20
20
60,000,000

87.00
4.57
2.41
2.41
1.44
1.09
1.09
0.00
0.00
100.00

2/ รายชื่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั เค.ดี.แอสเซท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จากัด
ลาดับ
1
2
3
4

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นาย เทอดศักดิ ์ บุญทศ
นางสาว พรทิพย์ วัชรรัคคาวงศ์
นาง เพทาย วัชรรัคคาวงศ์
บริษทั พีรธร จากัด
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จานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)
1,110,000
360,000
10,000
7,500

สัดส่วน
74.00
24.00
0.67
0.50
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ลาดับ
5
6

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

คณะบุคคลหลานปู่
นาง พัชรี ริว้ ตระกูล

สัดส่วน

7,500
5,000
รวม

1,500,000

0.50
0.33
100.00

2. รายชื่อคณะกรรมการ
NAKON มีกรรมการ 5 คน ได้แก่
1) นายพยุงศักดิ ์

ชาติสุทธิผล

ประธานกรรมการ

2) นายเทอดศักดิ ์

บุญทศ

กรรมการ

3) นายธนวรรธน์

พลวิชยั

กรรมการ

4) นายตะวัน

พันธาวงศ์

กรรมการ

5) นายสมพงษ์

สงวนวนชาติ

กรรมการ

อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ จะส่งกรรมการผูแ้ ทนอย่างน้อย 1 ตาแหน่ง หรือตามสัดส่วนการถือหุน้
3. ข้อมูลทางการเงินของ NAKON
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม
2560
1,243.4
614.7
1,858.1
955.2
9.4
964.7
893.4
1,858.1

31 ธันวาคม
2561
1,162.4
555.5
1,718.0
453.7
303.6
757.3
960.7
1,718.0

31 ธันวาคม
2562
1,050.1
563.6
1,613.7
500.8
212.5
713.4
905.3
1,618.7

31 ธันวาคม
2563
855.6
663.0
1,518.6
588.3
62.8
651.1
867.6
1,518.6

31 ธันวาคม
2564
973.1
783.4
1,756.5
267.6
585.2
852.8
903.7
1,756.5

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่ วย : ล้านบาท)
รายได้จากการขายและบริการ - สุทธิ
รวมรายได้อน่ื
รายได้รวม
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ
กาไร (ขาดทุน) ขัน้ ต้น
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น

31 ธันวาคม
2560
226.40
66.75
293.14
0.00
226.40
117.65
108.75
-5.34
180.83
180.83

31 ธันวาคม
2561
177.97
15.05
193.02
50.55
127.42
112.09
15.33
13.20
17.17
17.17

31 ธันวาคม
2562
209.98
18.60
228.58
52.92
157.06
166.63
-9.57
69.82
-60.79
-60.79

31 ธันวาคม
2563
197.51
26.94
224.45
46.99
150.52
170.39
-19.88
-11.02
18.08
-21.79

31 ธันวาคม
2564
242.53
4.83
242.53
61.14
181.39
194.52
-13.13
-19.751
6.62
6.62

กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

กาไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้ และภาษีเงินได้
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่ วย : ล้านบาท)
ดอกเบีย้ จ่าย
ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

31 ธันวาคม
2560
64.22
22.30
94.31

31 ธันวาคม
2561
0.00
2.12
15.05

31 ธันวาคม
2562
0.00
-15.69
-45.10

31 ธันวาคม
2563
0.00
-4.08
-17.72

31 ธันวาคม
2564
0.00
1.51
5.11

5. มูลค่ารวมสิ่ งตอบแทน
บริษั ท ฯ จะด าเนิ น การซื้ อ หุ้น เพิ่ม ทุ น ออกใหม่ ข อง NAKON จ านวน 311,699,434 หุ้ น รวมมู ล ค่ า
779,248,585 บาทโดยจะแบ่งชาระเป็ นเงินสดจานวน 584,436,438.75 บาท และส่วนทีเ่ หลือจานวน 194,812,146.25
บาท ทางบริษทั ฯ จะชาระค่าหุน้ เป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวน 6,896,005 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
โดยมีราคาเสนอขายเท่ากับ 28.25 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นราคาหุน้ ทีไ่ ม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยทีร่ าคาตลาด
คานวณจากราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ มีมติอนุมตั ใิ ห้
เข้าลงทุนใน NAKON และออกหุน้ สามัญเสนอขายให้แก่ NAKON เพื่อเป็ นค่าตอบแทน ตัง้ แต่วนั ที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์
2565 เท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุน้ โดยจะต้องดาเนินให้สอดคล้องภายใต้เงือ่ นไข ดังต่อไปนี้
1) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ NAKON
2) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุน้ เพิม่ ทุนออกใหม่ของ
NAKON ซึ่งไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะชาระค่า ตอบแทนเป็ นหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NAKON มีมติอนุ มตั ิให้ NAKON เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ออกใหม่ของ NAKON ให้แก่บริษทั ฯ
4) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สนิ ใน NAKON เป็ นทีพ่ งึ พอใจของบริษทั ฯ
6. มูลค่าของสิ นทรัพย์ซื้อมาหรือจาหน่ ายไป
บริษทั ฯ จะดาเนินการเข้าซื้อหุน้ เพิม่ ทุนของ NAKON จานวน 311,699,434 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 25
ของทุนทีอ่ อกและเรียกชาระของ NAKON ภายหลังการเสนอขายให้แก่บริษทั ฯ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เสนอ
ขายในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมมูลค่าการลงทุน 779,248,585 บาท โดยบริษัทฯ จะชาระค่าหุ้นเป็ นเงินสดจานวน
584,436,438.75 บาท และส่วนที่เหลือจานวน 194,812,146.25 บาท ทางบริษัทฯ จะชาระเป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั ฯ
7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน
มูลค่าสิง่ ตอบแทนจานวน 779,248,585 บาท สาหรับการซื้อขายหุน้ จานวนร้อยละ 25 ของทุนทีอ่ อกและ
เรียกชาระของ NAKON ภายหลังการเสนอขายให้แก่บริษัทฯ เป็ นมูลค่าที่เจรจากันระหว่างบริษัทฯ และ NAKON
โดยบริษทั ฯ พิจารณาราคาซื้อขายประกอบกับวิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของเงินปั นผล (Dividend Discount Model) ซึ่งมี
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิของบริษทั เนื่องจากเป็ นวิธที ค่ี านึงถึงการดาเนินธุรกิจของ NAKON
และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจต่อเนื่องไปในอนาคต โดยอ้างอิงจากมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของเงินปั นผล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม
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2564 เท่ากับ 4,582,360,000 บาท คิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 4.90 บาท (ซึ่งเป็ นวิธที จ่ี ดั ทาโดยทีป่ รึกษาทางการเงิน
ของผูข้ าย) และปรับปรุงด้วยข้อมูลธุรกิจ และการเจรจาต่อรองของผูซ้ ้อื และผูข้ าย นอกจากนี้ ทางฝ่ ายจัดการของบริษทั
ฯ ได้ประเมินมูลค่าหุ้นของ NAKON ด้วยวิธี Book Value Approach ได้ท่ี 0.97 บาทต่อหุ้น และ Price/Book Value
Approach ที่ 1.72 – 2.74 บาทต่อหุน้ โดยอิงจากงบการเงิน NAKON งวดสิน้ ปี 2564 และ Comparable คู่เทียบจาก
SETSMART ซึง่ ราคาทีบ่ ริษทั ฯ เข้าซื้อ NAKON 2.50 บาทต่อหุน้ เป็ นราคาทีอ่ ยู่ในช่วงทีบ่ ริษทั ฯ ประเมินได้
8. ผลประโยชน์ ที่คาดว่าจะเกิ ดกับบริษทั
1) บริษทั ฯ คาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะขยาย Ecosystem ทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทาให้มสี นิ ค้าและ
บริการในกลุ่มการให้บริการทางการเงินเพิม่ มากขึน้ จากการที่ NAKON เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจสถาบัน
การเงินทีไ่ ม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ซึง่ ได้รบั อนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกากับ
ของธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถประกอบธุร กิจสินเชื่อ ส่วนบุคคลภายใต้ก ารกากับ และ
ประกอบกิจการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano-Finance) ประกอบกับการที่ NAKON มีเครือข่ายสาขา
ครอบคลุมภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 105 สาขา และมีประสบการณ์การดาเนินงานยาวนาน
กว่า 30 ปี ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ NAKON จะผลขาดทุนเนื่องจาก การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนิน
ธุรกิจ จากการปล่อยสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้า นิติบุคคล บริษัท (Corporate) มาเป็ นมุ่งเน้นการปล่อย
สินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อย (Retail) รวมไปถึงการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน แต่การเข้าลงทุนใน NAKON ครัง้ นี้ จะส่งเสริม ทัง้ NAKON และ บริษทั ฯ
ได้รบั ผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน จากการที่ NAKON ต้องการเงินทุนไปปล่อยสินเชื่อในการทา
ธุ ร กิ จ แ ล ะ มี ส า ข า ใ น ก า ร ข ย า ย พื้ น ที่ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ ส ร้ า ง Touch Point ใ น พื้ น ที่
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสามารถขยายไปยังพืน้ ทีใ่ ห้บริการอื่นๆ โดยการเพิม่ เติมบริการการปล่อย
สินเชื่อของ NAKON ในสาขาร้าน Drop-off ของกลุ่มบริษทั และ บริษทั ฯ ได้รบั ประโยชน์ในการเข้า
ถือหุ้น ของ NAKON ส่วนแบ่งรายได้จากการปล่อยสินเชื่อของ Drop-off ของกลุ่มบริษทั ร่วมไป
ถึงผบตอบแทนจากเงินปั นผลในกรณีท่ี NAKON มีกาไรและจ่ายเงินปั นผล
2) บริษัทฯ คาดว่าการลงทุนครัง้ นี้จะเพิ่มความแข็งแรงทางด้านการเป็ นผู้นาในธุรกิจเทคโนโลยีให้
ครอบคลุมยิง่ ขึน้ และจะสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกาไร และกระแสเงินสด
ให้แก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยจะเห็นได้จากแนวโน้มผล
การดาเนินงานของ NAKON ที่ดี ในปี 2564 ที่สามารถสร้างรายได้หลักของกิจการเพิม่ สูงขึ้นและ
สามารถควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายได้ดีข้นึ อีกทัง้ ในปี 2564 NAKON มีอตั ราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 4.12 เพิม่ ขึน้ จากปี 2563 ซึง่ เท่ากับร้อยละ 1.61 ซึง่ แสดงให้เห็นว่า NAKON
มีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนทีด่ ขี น้ึ ประกอบกับแนวโน้มการเติบโตทีส่ งู ของตลาดสินเชื่อ
รายย่อย เป็ นต้นและ
3) NAKON มีแผนการจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง NAKON ได้มกี ารเตรียมตัวเพื่อให้มี
ความพร้อมในการเข้าระดมทุนต่อประชาชน ปั จจุบนั ได้มกี ารเตรียมความพร้อมด้านระบบบัญชี และ
ระบบควบคุมภายใน รวมทัง้ การขยายธุรกิจให้มกี าไรและวางแผนให้ NAKON มีการเติบโตอย่าง
ยั ่งยืนก่อนยื่นขอเสอนขายหุน้ และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเบือ้ งต้นอาจจะใช้ระยะเวลา 3
- 5 ปี หลังจากทีบ่ ริษทั ฯ เข้าลงทุนใน NAKON เพื่อนาเงินทุนไปขยายธุรกิจตามแผนทีว่ างไว้
หน้าที่ 10 จาก 39

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 8
9. แหล่งเงิ นทุนที่ใช้ในการซื้อสิ นทรัพย์
แหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NAKON มาจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้จานวนรวม
ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ของบริษทั ฯ จะได้อนุ มตั ติ ่อไป ซึ่งวงเงินการ
ออกตราสารหนี้ดงั กล่าวครอบคลุมมูลค่าการลงทุนใน NAKON ทัง้ หมด อย่าไรก็ดี ในกรณีทต่ี ลาดเงินทุนไม่เอือ้ อานวย
บริษัทฯ อาจพิจารณาจัดหาแหล่งเงินกู้ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการทาธุรกรรมในครัง้ นี้เพื่อรอให้สภาวะ
ตลาดทุนปรับตัวดีข้นึ รวมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ได้แ ก่ NAKON ทัง้ นี้ การใช้เ งิน ลงทุ น ดัง กล่ า วจะไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การดาเนิ น งานของบริษัท และ
ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หุน้ แต่อย่างใด
10. เงื่อนไขในการเข้าทารายการ
เงือ่ นไขบังคับก่อนทีส่ าคัญในการเข้าทารายการ ได้แก่
1) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ NAKON
2) ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ฯ มีม ติอ นุ ม ัติใ ห้บ ริษัท ฯ เข้า ลงทุ น โดยการเข้า ซื้อ หุ้น เพิ่ม ทุ น ของ
NAKON ซึ่งไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนเป็ นหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนของบริษทั ฯ แบ่งเป็ นค่าหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของมูลค่าการเสนอขายทัง้ หมด SABUY จะ
ชาระเป็ นเงินสดให้แก่ NAKON จานวน 584,436,438.75 บาท และค่าหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของ
มูลค่าการเสนอขายทัง้ หมด จานวน 194,812,146.25 บาท SABUY จะออกหุน้ สามัญของ SABUY
ให้แก่ NAKON
3) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ NAKON มีมติอนุมตั ใิ ห้ NAKON เพิม่ ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนของ
NAKON ให้แก่บริษทั ฯ
4) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สนิ ใน NAKON เป็ นทีพ่ งึ พอใจของบริษทั ฯ
11. การออกหลักทรัพย์เพื่อชาระค่าซื้อสิ นทรัพย์
ในการเข้าซื้อหุน้ เพิม่ ทุนของ NAKON จานวน 311,699,434 หุน้ รวมมูลค่า 779,248,585 บาท บริษทั ฯ
จะชาระค่าหุน้ ดังกล่าวเป็ นเงินสดจานวน 584,436,438.75 บาท และชาระค่าหุน้ ส่วนทีเ่ หลือเป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั ฯ จานวน 6,896,005 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยมีราคาเสนอขายเท่ากับ 28.25 บาท ซึง่ เป็ นราคาหุน้ ที่
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักย้อนหลัง 7 วันทาการ
ติดต่อกันก่อนวันทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ มีมติอนุ มตั ใิ ห้เข้าลงทุนใน NAKON และออกหุน้ สามัญเสนอขายให้แก่
NAKON เพื่อเป็ นค่าตอบแทน ตัง้ แต่วนั ที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุน้
โดยภายหลังจากการชาระค่าหุน้ เป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ดังกล่าว NAKON จะมีสดั ส่วนการถือ
หุน้ ในบริษทั ฯ ทีร่ อ้ ยละ 0.57
12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการเข้าทารายการ
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ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าในการเข้าทารายการดังกล่าวของบริษทั ฯ
มีความสมเหตุสมผลและจะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เนื่องจากการเข้าซื้อหุน้ ดังกล่าวเป็ นโอกาส
สาคัญในการขยาย Ecosystem ทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทาให้มสี นิ ค้าและบริการในกลุ่มการให้บริการทางการเงินเพิม่
มากขึน้ และเพิม่ ความแข็งแกร่งในการเป็ นผูน้ าด้านธุรกิจเทคโนโลยี ซึ่งจะสามารถสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโต
ของทรัพย์สนิ ผลกาไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ประกอบ
กับการพิจารณาราคาการเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ NAKON ทีร่ าคา 2.50 บาทต่อหุน้ นัน้ เป็ นราคาทีส่ มเหตุสมผล
จากการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ NAKON ด้วยวิธรี าคาต่อหุน้ ต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุน้ (P/BV Ratio) ราคาหุ้นสามัญ
ของ NAKON จะอยู่ในช่วง 2.76 ถึง 2.90 บาทต่อหุน้
สาหรับค่าตอบแทนแบ่งเป็ นค่าหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของมูลค่าการเสนอขายทัง้ หมด SABUY จะ
ชาระเป็ นเงินสดให้แก่ NAKON จานวน 584,436,438.75 บาท และค่าหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของมูลค่าการเสนอขาย
ทัง้ หมด จานวน 194,812,146.25 บาท SABUY จะออกหุน้ สามัญของ SABUY ให้แก่ NAKON จานวน 6,896,005 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยมีราคาเสนอขายเท่ากับ 28.25 บาทต่อหุน้ ทางคณะกรรมการมีความเห็นการตอบแทน
เป็ นเงินสดเพื่อให้ NAKON นาไปดาเนินกธุรกิจตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ส่วนการออกหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในจานวนและ
ราคาดังกล่าวมีความเหมาสม เนื่องจากลดภาระการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษทั ฯ และการออกหุน้ เป็ นราคาหุน้ ทีไ่ ม่
ต่ า กว่ า ร้อ ยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ร าคาตลาดคานวณจากราคาถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ าหนั ก ย้อ นหลัง 7 วัน ท าการ
ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษทั ฯ มีมติอนุ มตั ใิ ห้เข้าลงทุนใน NAKON และออกหุน้ สามัญเสนอขายให้แก่
NAKON เพื่อเป็ นค่าตอบแทน ตัง้ แต่วนั ที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุน้
13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ/หรือกรรมการของบริษทั ฯ ที่แตกต่างจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ
- ไม่มี 2.

ความรับผิดชอบของกรรมการที่มีต่อสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัท ได้สอบทานข้อ มูลในสารสนเทศฉบับ นี้ แล้ว ด้ว ยความระมัด ระวัง และขอรับ รองว่า
ข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็ นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทาให้บุคคลอื่นสาคัญผิดใน
สาระสาคัญ และมิได้มกี ารปกปิ ดข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญซึง่ ควรแจ้ง
3.

คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการ

บริษัท อวานการ์ด แคปปิ ตอล จากัด ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็น
เกี่ยวกับการเข้าทารายการในครัง้ นี้ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท และไม่มคี วามสัมพันธ์กับ
บริษทั ฯ และทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระยินยอมให้เผยแพร่รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ โดยรายงาน
ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 สิ่ งที่ส่งมาด้วย 9.
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4.

หนี้ สินของบริษทั ฯ
4.1

หนี้ สินที่มีภาระดอกเบีย้
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงิ นรวม
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ และระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
กระแสเงิ นสด
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ (จากบริ ษทั ย่อย)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
กระแสเงิ นสด
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.2

งบการเงินเฉพาะกิ จการ

495.81

379.87

1,875.14
(1,583.43)
787.52

1,047.13
(813.73)
613.27

-

63.97

-

622.00
(194.16)
491.81

หนี้ สินตามสัญญาเช่า
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงิ นรวม

งบการเงินเฉพาะกิ จการ

หนี้ สินตามสัญญาเช่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
367.05
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับ
เงินสดจ่ายชาระหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
(110.78)
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่า
96.16
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
352.43
หมายเหตุ: ในปี 2563 ผูท้ าคาเสนอซื้อได้ทาสัญญาขายและเช่ากลับคืนเครื่องจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอัตโนมัติ
กับบริษทั แห่งหนึ่งจานวน 3 ฉบับ เป็ นจานวนเงินรวม 19.49 ล้านบาท สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 3-6 ปี (ในปี 2564
ไม่มเี พิม่ )

4.3

33.18
(10.94)
2.08
24.32

ภาระผูกพันอื่นๆ
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงิ นรวม
หนังสือคา้ ประกันจากธนาคาร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
หนังสือค้าประกันจากธนาคารส่วนเพิม่
หนังสือค้าประกันจากธนาคารส่วนลด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คาสังซื
่ ้อที่ผ้ขู ายสิ นค้าและวัสดุตกลงแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
คาสังซื
่ ้อทีผ่ ขู้ ายสินค้าและวัสดุตกลงแล้วส่วนเพิม่
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47.84
74.25
122.09

25.46
0.50
25.96

145.86
-

18.81
-
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คาสังซื
่ ้อทีผ่ ขู้ ายสินค้าและวัสดุตกลงแล้วส่วนลด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงิ นรวม
(123.62)
22.24

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
(15.08)
3.73

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผูท้ าคาเสนอซื้อมีภาระผูกพันจากหนังสือค้าประกันทีอ่ อกโดยธนาคาร
เพื่อค้าประกันการรับชาระค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการรับชาระเงินภายใต้
บันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชาระเงิน การซื้อสินค้า การใช้ไฟฟ้ าและเพื่อเป็ นหลักประกันการ
ปฏิบตั ติ ามสัญญา จานวน 122.09 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผูท้ าคาเสนอซื้อมีภาระผูกพันจากคาสั ่งซื้อทีผ่ ขู้ ายสินค้าหรือวัสดุตกลง
แล้ว ได้แก่ วัสดุอะไหล่ จานวน 3.50 ล้านบาท สินค้าสาหรับเครื่องจาหน่ ายอาหารและเครื่องดื่ม
อัตโนมัติ จานวน 0.96 ล้านบาท สินค้าระบบศูนย์จาหน่ ายอาหาร 16.24 ล้านบาท และบริการอื่นๆ
1.54 ล้านบาท
4.4
5.

หนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้นภายหน้ า
- ไม่มี -

ข้อมูลของบริษทั
5.1

ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิ จและแนวโน้ มธุรกิ จของบริษทั ฯ บริษทั ย่อยและ
บริษทั ร่วม

บริษทั ฯ เป็ นบริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ เป็ นผูน้ าด้านการทาธุรกรรมทางการเงิน (Financial Service Provider) และธุรกิจอื่น
ๆ ดังนี้
(1)

ธุรกิ จบริการระบบชาระเงิ น (Payment)
ธุรกิจการให้บริการรับชาระเงินแทนผ่านตูเ้ ติมเงินอัตโนมัติ
บริษัทฯ ดาเนิน ธุรกิจเป็ นผู้ให้บริการรับชาระเงินแทนผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ (Top-Up
Machine) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส” โดยได้รบั อนุญาตให้ประกอบ ธุรกิจ
บริการการชาระเงินภายใต้การกากับ ประเภท “การให้บริการรับชาระเงินด้วย วิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ – การให้บริการรับชาระเงินแทน” จากธนาคารแห่งประเทศ ไทย ซึ่งเป็ น
การให้บริการรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผูข้ ายสินค้าหรือผูใ้ ห้บริการ หรือเจ้าหนี้
เช่น (1) การเติมเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนทีร่ ะบบเติมเงิน (Prepaid) หรือการ ชาระค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือน (Postpaid) ของเครือข่ายต่าง ๆ (2) การให้บริการชา
ระบิลค่าไฟฟ้ า-ค่าน้ าประปา (3) การให้บริการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร (Banking Agent)
(4) การเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) และการซื้อบัตรเงินสด และ (5) การชาระค่า
สิน ค้า รวมถึง การช าระบิล อื่น ๆ เช่ น บัต รเครดิต บัต รเงิน สด สิน เชื่อ ประกัน ชีวิต /
ประกันภัย
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ธุรกิจการจาหน่ายตูเ้ ติมเงินอัตโนมัติ (Top-Up Machine Sale)
ดาเนินธุรกิจขายตูเ้ ติมเงินอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส” โดยบริษทั
ฯ ได้รบั ใบอนุญาตให้คา้ ซึง่ เครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุ คมนาคม
จากสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม
แห่งชาติ ให้สามารถประกอบหรือทาตู้เติมเงิน และขายตู้เติมเงินให้แก่ ลูกค้าได้โดยการ
จาหน่ ายตู้เติมเงินของบริษทั ฯ จะเป็ นการจาหน่ ายผ่าน 2 ช่องทางคือ การจาหน่ ายผ่าน
พนักงานขายของบริษทั ฯ และการจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่ายตูเ้ ติมเงิน
ธุรกิจให้บริการการชาระเงิน (Payment Service Provider / Facilitator Business Unit)
SBM ได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการการชาระเงินภายใต้การกากับของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 และได้เริม่ ดาเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อช่วง
เดือนมกราคม 2564 โดยได้รบั ใบอนุญาตทัง้ สิน้ 4 ประเภทธุรกิจ ได้แก่
1. ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money license)
2. ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการรับชาระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(Payment Agent License: PA)
3. ใบอนุ ญ าตให้ป ระกอบธุ ร กิจ การให้บ ริก ารสนั บ สนุ น บริก ารแก่ ผู้ร ับ บัต ร Payment
(Facilitator License: PF)
4. ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการโอนเงินด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Fund
Transfer License) โดยกลุ่มบริษทั ฯ
ระบบ Loyalty Program และ Customer Relationship Management (“SBE”)
บริษัทฯ และ บัซซี่บสี ์ ร่วมกันดาเนินธุรกิจสร้าง Loyalty Program ให้กบั กลุ่มธุรกิจของ
บริษทั ฯแบบ One Stop Service เพื่อเป็ นแรงเสริมให้กบั ระบบ POS ของบริษทั ฯ โดยใน
ปั จจุบนั ระบบ POS ของบริษทั ฯเป็ นการรวมเอาบริการจากในตู้เติมเงินเข้ามาไว้ในระบบ
POS ด้วยทาให้สามารถให้บริการรองรับด้านการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตูเ้ ติมเงิน
บน POS โดยสามารถจ่ายผ่าน QR Code ไม่ว่าจะเป็ น QR Promptpay และบริการ EWallet ต่าง ๆ รวมถึงมีบริการโอนเงินไปยังธนาคารในต่างประเทศ หรือการเปิ ดบริการซื้อ
ไลน์สติ๊กเกอร์, ซื้อประกันภัย และพรบ. รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ชาระบิลค่าไฟฟ้ า - ค่า
น้ าประปาส่วนภูมภิ าคซึ่งถือเป็ นตัวแทนรับชาระที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เปิ ดให้บริการ
ชาระผ่านตู้ เป็ นต้น นับว่าเป็ นข้อได้เปรียบด้านนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ๆ ที่
หลากหลายและมีค วามทัน สมัย บนระบบ SABUY POS และสามารถตอบสนองความ
ต้องการและไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนื่อง
(2)

ธุรกิ จจัดจาหน่ ายสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์(Merchandising)
ธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก (Plastic Card Business Unit)
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TBSP ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 73.54 เป็ นผู้ดาเนินงานธุรกิจ
ผลิตบัตรพลาสติก และให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลลงบนบัตรด้วยเครื่องพิมพ์แ ละ
อุปกรณ์ทท่ี นั สมัย รวมถึงการจัดการระบบความปลอดภัยด้วยมาตรฐานระดับสูงได้รบั การ
รับรองจาก Visa, MasterCard , CUP, JCB, TBCC และ AMERICAN EXPRESS (AMEX)
ให้เป็ นผูผ้ ลิตบัตรได้ตามมาตรฐาน บัตรเดบิต บัตรเครดิต บัตรเครดิตติดชิป (EMV) และ
รวมถึงการผลิตบัตร Smart Card ประเภทต่างๆ นอกจากนี้ การให้บริการลงข้อมูลบนบัตร
มีบริการในหลายรูปแบบ พร้อมทัง้ รับจัดหาเอกสารประกอบ บรรจุบตั รลงในซองจดหมาย
เพื่อเตรียมพร้อมในการส่งไปตามช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างครบวงจร
ธุรกิจตูข้ ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine Business Unit)
VDP ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ย่อยของบริษทั ได้แก่ บริษทั ทีบเี อสพี จากัด (มหาชน) ถือ
หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 86.12 ประกอบธุรกิจตูข้ ายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า
“เวนดิง้ พลัส” โดยเป็ นการ ให้บริการจาหน่ายสินค้าบริโภค (Food and Beverage) ต่าง ๆ
เช่น น้าดื่ม น้าหวาน น้าผลไม้ กาแฟ ชา เครื่องดื่มชูกาลัง เครื่องดื่มเกลือแร่ ขนมขบเคีย้ ว
บะหมี่ก่งึ สาเร็จรูป และยังเน้นการขาย สินค้าในกลุ่มราคาประหยัด (Budget Brands) ซึ่ง
ยังมีการขายสินค้าประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจาก สินค้าบริโภค เช่น หน้ากากผ้า/หน้ากาก
อนามัย และถุงยางอนามัย เป็ นต้น
ธุรกิจจัดจาหน่ ายสินค้า อาหารสด อาหารแห้ง และวัตถุดบิ สาหรับธุรกิจการซื้อขายสินค้า
(Merchandising) และแพลตฟอร์มซื้อขาย
SABUY Market Plus ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ เพื่อลงทุนในธุรกิจการขายสินค้าต่าง
ๆ ไม่ว่าจะเป็ นแบบ Online และ Offline ผ่านระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ของกลุ่มบริษทั
และมีเ ป้ า หมายเพื่อ ท าหน้ า ที่เ ป็ น ตัว เชื่อ มระหว่ า ง SABUY Ecosystem กับ กลุ่ ม ธุ ร กิจ
Supply Chain บริษทั ในกลุ่มธุรกิจนี้ประกอบด้วย Sabuy Market Plus และ Sabuy Food
Plus
(3)

ธุรกิ จระบบโซลูชั ่นส์ (Solutions)
ธุรกิจระบบศูนย์อาหาร (Food Court System Business Unit)
บริษทั สบาย โซลูชนส์
ั ่ จากัด (“SBS”) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อย
ละ 100 มีรายได้จากการขายอุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์อาหาร พร้อมการให้บริการ
ติดตัง้ และวาง ระบบศูนย์อาหาร (Hardware & System Installment Service) รายได้ค่า
เช่าจากการให้เช่า อุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์อาหาร และรายได้จากการให้บริการ
จัดการศูนย์อาหารพร้อม การจ้างบารุงรักษาตลอดอายุ สญ
ั ญา (Maintenance Service
Agreement) นอกจากนี้ SBS ยัง ด าเนิ น ธุ ร กิจ เครื่อ งซัก ผ้า แบบหยอดเหรีย ญภายใต้
เครื่องหมายการค้า “SABUY WASH”
ธุรกิจให้บริการจุดรับ-ส่งพัสดุสาหรับการขนส่ง (“Shipsmile”)
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ธุรกิจให้บริการจุดรับ -ส่งพัสดุสาหรับการขนส่งเป็ นการให้บริการงานไปรษณีย์และการ
รับ ส่ ง พัสดุ ภายในประเทศผ่านช่องทางที่เป็ นจุด รับ ฝากที่อ ยู่ในระบบ Ecosystem ของ
บริษทั ฯ ซึง่ สามารถช่วยให้ลูกค้าส่งและรับพัสดุภายใต้ เจ้าของแฟรนไชส์ ไปรษณียเ์ อกชน
ชิปป์ สไมล์ เซอร์วสิ ทีเ่ ป็ นร้านสารพัดงานบริการทีร่ วมรวมไว้ตงั ้ แต่ งานส่งพัสดุด่วน ซึ่งมี
บริษัทขนส่งชัน้ นาในประเทศไทยรองรับ และให้บริการธุรกรรมทางด้านการเงิน การทา
ธุรกรรมผ่านมือถือ รวมไปถึงการให้บริการ eKYC ที่เป็ นการระบุและยืนยันตัวตนของ
ผูใ้ ช้งานเพื่อให้ผคู้ นในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อได้สะดวกมากยิง่ ขึน้
(4)

ธุรกิ จบริการทางการเงิ น (Financial Service)
ธุรกิจให้บริการสินเชื่อ (“SCAP”)
ธุรกิจสินเชื่อภายใต้บริษทั สบาย แคปิ ตอล พลัส จะเป็ นประโยชน์ต่อคู่คา้ และลูกค้าภายใต้
Ecosystem ของบริษทั ในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจโดยกลุ่มเป้ าหมาย
จะเป็ นได้ตงั ้ แต่ลูกค้าประเภทร้านค้าที่ทาธุรกรรมผ่านระบบ Payment POS ระบบศูนย์
อาหาร หรือ ร้านค้าทีท่ าการซื้อขายผ่าน Market Place ของกลุ่มสบาย และยังอาจต่อยอด
ไปถึงลูกค้าประเภทบุคคลในอนาคต (อยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาต)
ธุรกิจนายหน้าประกันภัย (“SBMX”)
ธุรกิจด้านประกันภัยของทางบริษัทโดยมีตงั ้ แต่ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ประกัน ภัย รถยนต์ภ าคสมัค รใจ ประกัน อุ บ ัติเ หตุ ประกัน การเดิน ทาง ประกัน สุ ขภาพ
ประกันอัคคีภยั ประกันภัยการขนส่งสินค้า รวมถึงประกันภัยรายย่อยประเภทอื่น ๆ และ
ยังซื้อได้งา่ ยโดยผ่านตัวแทนและทุกจุดใน Ecosystem ของบริษทั ฯ และช่วยเพิม่ ศักยภาพ
การให้บริการกับลูกค้าในอนาคตได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะร้านชิปป์ สไมล์ ซึ่งเป็ นช่องทาง
สาคัญ ในการขยายบริก ารและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของ ฮาวเด้น แมกซี่ ซึ่ง เป็ น บริษัทที่
ปรึกษาด้านการประกันภัยชัน้ นาทีใ่ ห้บริการด้านประกันภัยแบบมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็ น การ
ประกันภัย ทรัพย์สนิ รถยนต์ อุบตั เิ หตุ สุขภาพส่วนบุคคล หรือการประกันภัยสาหรับธุรกิจ
อีกทัง้ ยังเป็ นการเพิ่มความหลากหลายของบริการจากทางร้า นฯ เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างดีทส่ี ุด

5.2

สรุปข้อมูลทางการเงิ นในปี พ.ศ. 2561 – 2564 ประกอบคาอธิ บายและวิ เคราะห์ฐานะทาง
การเงิ นและ ผลการดาเนิ นงาน และปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกาไรของบริษทั
ข้อมูลงบการเงิน

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

หน่วย: ล้านบาท
ปี 2564

สิ นทรัพย์รวม
หนี้ สินรวม

1,772.68
395.91

2,261.07
807.29

2,772.46
1,238.36

6,136.53
2,748.62

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

1,354.40

1,418.80

1,482.86

2,937.31
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ข้อมูลงบการเงิน

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รายได้รวม

1,327.78

1,279.37

1,512.72

2,339.11

ค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

1,216.01
91.82

1,204.13
57.99

1,345.53
97.62

1,935.05
257.53

หมายเหตุ:

5.3

ปี 2561

อ้างอิงจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษทั ฯ สาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 2563
และ 2564

ประมาณการทางการเงิ นในปี ปัจจุบนั
- ไม่มี -

5.4

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษทั
รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1. นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.

นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์

กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

3.

นางอุมาวดี รัตนอุดม

กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

4.

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

กรรมการบริษทั

5.

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

กรรมการบริษทั

6.
7.

นายวชิรธร คงสุข
นายวิรชั มรกตกาล

กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั

รายชื่อผูบ้ ริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ - นามสกุล
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
นางสาวทัศน์วรรณ บุญอนันต์
นายวชิรธร คงสุข
นายประสิทธิ ์ เหล่าเกษมสุขวงศ์
นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์
นายวิรชั มรกตกาล
นายสันติธร บุญเจือ
นางสาวพิมพ์ศริ ิ โภชนพาณิชย์
นายณัฐตภาคย์ นวลแก้ว
นางสาวอนัญญา วงศ์วรรณวัฒน์

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานขายและการตลาด
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานปฏิบตั กิ าร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานเซอร์วสิ และกฎหมาย
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ & B2B
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานบัญชีและการเงิน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานนวัตกรรมเทคโนโลยี
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานดิจทิ ลั บิสเนสและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. กลุ่มครอบครัวรุจนพรพจี
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จานวนหุ้น
481,551,860

ร้อยละ
40.08
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รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้อยละ
2. กลุ่มครอบครัววีระประวัติ
233,100,000
19.40
3. บริษทั ที เค เอส เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
110,000,000
9.16
4. บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
64,655,384
5.38
5. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
30,918,270
2.57
6. นายบัญชา พันธุมโกมล
10,000,000
0.83
7. นางธนภร เล้าตระกูล
11,950,000
0.99
8. นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์
11,967,330
1.00
9. นายสันติธร บุญเจือ
9,006,100
0.75
10. นายกิตติณฐั ทีคะวรรณ
8,481,500
0.71
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
229,749,692
19.12
1,201,379,956
100.00
รวม
หมายเหตุ: จากการปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ล่าสุดของบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 (ทีม่ า: www.set.or.th)

5.5

ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
- ไม่มี -

6.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับความเพียงพอของเงิ นทุนหมุนเวียน
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า เงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ

7.

คดีหรือข้อเรียกร้องที่สาระสาคัญซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนิ นการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทหรือเข้าเกี่ยวข้องในคดีความหรือการ
ดาเนินการทางกฎหมายอื่นใดทีม่ ผี ลกระทบในด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยทีเ่ ป็ นจานวนสูงกว่าร้อย
ละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
8.

ผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อมตัง้ แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันของบุ คคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ
บริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
สรุปรายละเอียดความสัมพันธ์ของบุคคลและนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษทั
รายละเอียดของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดงั นี้
บริษทั

1. บริษทั สบาย เทคโนโลยี
จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ธุ ร กิจ ให้บ ริก ารธุ ร กรรมทางการเงิน ผ่ า นตู้เ ติม เงิน
อัตโนมัติภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส ”
และการจาหน่ ายตู้เติมเงินอัตโนมัติทงั ้ ในรูปแบบการ
ชาระด้วยเงินสดและเงินผ่อน
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-
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บริษทั

2. บริษทั สบาย มันนี่ จากัด
(“SBM”)

3. บริษทั สบาย โซลูชนส์
ั ่ จากัด
(“SBS”)

4. บริษทั เวนดิง้ พลัส จากัด
(“VDP”)

5. บจก.สบาย เอ็กเชนจ์
(“SBE”)

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

สัดส่วนการถือหุ้น

ธุรกิจให้บริการและเป็ นตัวกลางในการชาระเงิน (ระบบ
E-Payment) ตลอดจนรับเงินโอนได้ครบวงจร

ถื อ หุ้ น โดยบริ ษั ท ฯ ร้ อ ยละ
100.00 ของทุน จดทะเบีย นที่
ชาระแล้ว
ถื อ หุ้ น โดยบริษัท ฯ ร้ อ ยละ
100.00 ของทุน จดทะเบีย นที่
ชาระแล้ว

ธุรกิจระบบศูนย์อาหาร และการขายอุปกรณ์ ของระบบ
ศู น ย์อ าหาร พร้อ มการให้บริการติดตัง้ และวางระบบ
ศูนย์อาหาร การให้บริการจัดการศูนย์อาหารพร้อมการ
จ้างบารุงรักษาตลอดอายุสญ
ั ญา
ธุรกิจจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มผ่านเครื่องจาหน่าย
สิน ค้า อัต โนมัติ ภายใต้เ ครื่อ งหมายการค้า "เวนดิ้ ง
พลัส"
ผูใ้ ห้บริการจัดทาระบบ Loyalty และ CRM สาหรับการ
ให้บริการลูกค้า

ธุ ร กิจ ให้บ ริก ารจุ ด รับ -ส่ ง พัส ดุ ส าหรับ การขนส่ ง ใน
เซอร์วสิ จากัด (“Shipsmile”) รูปแบบแฟรนไชส์ไปรษณีย์เอกชน และให้บริการเป็ น
เคาน์เตอร์เซอร์วสิ สสาหรับการต่อพรบ. ภาษีรถยนต์
หรือชาระบิลต่างๆ
7. บริษทั สบาย แคปปิ ตอล พลัส ให้บริการสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ สินเชื่อส่วนบุคคลทัง้
มีหลักประกัน และไม่มหี ลักประกัน
จากัด (“SCAP”)

6. บริษทั เอ.ที.พี.เฟรนด์

8. บริษทั สบาย มาร์เก็ต พลัส
จากัด (“SBMK”)

9. บริษทั สบาย ฟู้ด พลัส จากัด
(“SBFP”)

10. บริษทั ทีบเี อสพี จากัด
(มหาชน)
(‘’TBSP’’)

11. บริษทั สบาย แมกซี่ อินชัว
รันส์ โบรกเกอร์ จากัด
(“SBMX”)

ถื อ หุ้ น โดยบริษัท ฯ ร้ อ ยละ
86.12 ของทุ น จดทะเบี ย นที่
ชาระแล้ว
ถื อ หุ้ น โดยบริ ษั ท ฯ ร้ อ ยละ
50.00 ของทุ น จดทะเบี ย นที่
ชาระแล้ว
ถื อ หุ้ น โดยบริ ษั ท ฯ ร้ อ ยละ
43.00 ของทุ น จดทะเบี ย นที่
ชาระแล้ว

ธุร กิจจัดจาหน่ ายอาหารสด อาหารแห้ง และวัตถุดิบ
สาหรับประกอบอาหาร ผ่านระบบจัดการร้านค้าปลีก
(POS)
ธุร กิจผลิต บัตรพลาสติกและบริการบันทึกข้อมูลส่วน
บุคคลลงบนบัตรด้วยเครื่องพิมพ์และการจัดการระบบ
ความปลอดภัย

ถื อ หุ้ น โดยบริ ษั ท ฯ ร้ อ ยละ
100.00 ของทุน จดทะเบีย นที่
ชาระแล้ว
ถื อ หุ้ น โดยบริ ษั ท ฯ ร้ อ ยละ
100.00 ของทุน จดทะเบีย นที่
ชาระแล้ว
ถือ หุ้น ทางอ้อ มผ่ าน “SBMK”
ร้ อ ย ล ะ 50. 00 ข อ ง ทุ น จ ด
ทะเบียนทีช่ าระแล้ว
ถื อ หุ้ น โดยบริ ษั ท ฯ ร้ อ ยละ
73.54 ของทุ น จดทะเบี ย นที่
ชาระแล้ว

ธุ ร กิจ นายหน้ า ประกัน ภัย (Broker Insurance) เพื่อ
ให้บริการผลิตภัณฑ์ และบริการทางด้านการประกัน
ผ่าน Ecosystem ของกลุ่มบริษทั ฯ

ถื อ หุ้ น โดยบริ ษั ท ฯ ร้ อ ยละ
100.00 ของทุน จดทะเบีย นที่
ชาระแล้ว

ประกอบกิจการบริษทั โอลดิ้ง(Holding Company) เพื่อ
ลงทุนในธุรกิจบริหาร Supply Chain ใน Ecosystem

ทัง้ นี้ บุคคลและนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับบริษทั ฯ ประกอบด้วย
(ก) กรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั
(ข) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
(ค) ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
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(ง) บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรสหรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคล
ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึง่ ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตร
(จ) นิตบิ ุคคลใด ๆ ทีบ่ ุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้ หรือมีอานาจควบคุมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียอื่น
ใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสาคัญ
โดยบริษทั ฯ มีบุคคลและนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับบริษทั ฯ สาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ดังนี้
บุคคล/นิ ติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิ จ

1. นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

-

2. นายวชิรธร คงสุข

-

ลักษณะความสัมพันธ์
- กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ โดยถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.30 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ว
ของบริษทั ฯ (เท่ากับร้อยละ 40.08 เมื่อนับรวมทัง้ กลุ่มครอบครัวรุจน
พรพจี)
- กรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
0.24 ของทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและชาระแล้วของบริษทั ฯ
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สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบุคคลและนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษทั
(1) บริษทั ฯ กับ บริษทั เวนดิ้ง พลัส จากัด (“VDP”)
ลักษณะรายการ

1. ต้นทุนจากการขายสิ นค้า
เจ้าหนี้การค้า

2. รายได้การบริหารจัดการ
ลูกหนี้อน่ื

3. ค่าแนะนาสถานที่ตงั ้ ตู้
เจ้าหนี้อ่นื

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
0.88
2.21
บริษัท ฯ ได้มีก ารซื้อ สิน ค้า จาก VDP ซึ่ง เป็ น สิน ค้า ที่จ ะมีก าร
พิจ ารณายกเลิกจ าหน่ า ยสิน ค้า ที่มีอ ัต ราการหมุ น เวีย นต่ า (หรือ มี
0.12
3.64
ยอดขายน้อย) เพื่อเป็ นการระบายสินค้าคงเหลือดังกล่าว ซึง่ VDP จึง
ได้ขายสินค้าให้แก่กรรมการ, พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ที่
ราคาทุนของสินค้าแต่ละประเภท
0.81
0.06

0.81
0.62

3.73
0.16

0.54
-

บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญารับจ้างบริหารงานให้กบั VDP โดยมีผล
ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2562 – ธันวาคม 2562 และต่อสัญญาอัตโนมัติ
ต่อไปอีกคราวละ 6 เดือน อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 100,000 บาท ทัง้ นี้
การคิดอัต ราค่ าบริการดังกล่ าวของบริษัทฯ ได้พ ิจารณาตามจ านวน
บุคลากร และงานทีด่ าเนินการใน VDP
อย่ า งไรก็ ต ามตัง้ แต่ ใ นไตรมาส 1/2563 ซึ่ง ได้ เ กิด โรคระบาด
COVID-19 ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและลักษณะการทางานของ
บุค คลากรที่เปลี่ย นไป ดังนัน้ ทางบริษัทฯ จึง มีน โยบายให้ส่ว นลดค่า
บริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั ในอัตรา 50%
จากอัตราปกติดงั กล่าวข้างต้นตลอดมาจนถึงปัจจุบนั
VDP ทาสัญญาตัว แทนกับบริษัทฯ ระยะเวลาตัง้ แต่ 1 มกราคม
2563 - 1 ธันวาคม 2563 และต่อสัญญาอัตโนมัตติ ่อไปอีกคราวละ 1 ปี
อัตราค่าตอบแทน 900 บาทต่อตู้
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดัง กล่ า วมีค วามเหมาะสมในด้า นราคา
และเป็ น ประโยชน์ ต่อบริษัทย่อยและบริษัทฯ ใน
การระบายสิน ค้า คงเหลือ ที่เ ลิก จ าหน่ า ยผ่ า นตู้
จาหน่ายสินค้าอัตโนมัติ โดยไม่ขาดทุน
คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็น ว่ า การ
เรียกเก็บค่าบริหารจัดการระหว่างบริษทั ฯ และ VDP
มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับงานที่ดาเนินการ
และจานวนบุคลากรทีไ่ ด้จดั สรรเข้าไปให้บริการ ทัง้ นี้
ในกรณี ท่ี มี ก ารลดอั ต ราค่ า บริ ห ารจั ด การ ซึ่ ง
สอดคล้องกับทัง้ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรของบริษทั ฯ
ที่ให้บริการ VDP จึงมีความสมเหตุสมผลสอดคล้อง
จากสถานการณ์ขา้ งต้น

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อรายการ
ดังกล่าวว่าการจ่ายค่าส่วนแบ่งผลตอบแทน มีความ
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

4. รายการ QR payment
เจ้าหนี้อ่นื

5. รายได้ จ ากการขายสิ นค้ า และ
อะไหล่/สติ๊ กเกอร์อะไหล่รอง/สติ ก
เกอร์
ลูกหนี้อ่นื

6. สิ นค้าน้าดื่มโดราเอม่อน
ลูกหนี้การค้า

2.24

2.22

4.10

1.27

0.05

11.92
-

46.50
(42.28)
4.22

4.22
(4.22)
-

0.38

-

7. ตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิน้ งวด
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ รับ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เหมาะสม และเป็ นไปตามการดาเนินธุรกิจปกติของ
บริษทั ฯ
ทาง VDP ได้มกี ารขึน้ ระบบตูข้ ายสินค้าอัตโนมัติ ซึง่ ชาระค่าสินค้า
คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็ น ว่ า
ดังกล่าวผ่านระบบการเงินของบริษทั ฯ ซึ่งเป็ นไปตามใบอนุญาตการรับ รายการดัง กล่ า วเป็ น ไปตามการด า เนิ น ธุ ร กิจ
ชาระเงิน และการสร้าง QR Code ของบริษัทฯ โดยจะมีการเรีย กเงิน ปกติข องบริษัท ฯ
ระหว่างกันทุกสิน้ เดือน
VDP ได้ว่าจ้างบริษัทฯ เพื่อ ผลิต สติ๊กเกอร์ ส าหรับติดบนตู้ข าย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อรายการ
สินค้าอัตโนมัติ โดยกาหนดโดยคานวณต้นทุนทัง้ ทางตรง และทางอ้อม ดังกล่าวว่ามีความเหมาะสม เพื่อบริหารจัดการด้าน
ของบริษทั ฯ ในการผลิต บวกกาไรร้อยละ 6
ต้นทุนของกลุ่มบริษทั ฯ
บริษัทฯ ได้จ้างผลิตน้ าดื่มและน้ าแร่ ลิขสิทธิโดราเอม่
์
อน เพื่อทา
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อรายการ
การขายให้กบั VDP โดยกาหนดราคาขายน้ าดื่มขวดละ 2.71 บาท และ ดัง กล่ า วว่ า มีค วามเหมาะสม เนื่ อ งจากมีบ ริษัท ฯ
น้าแร่ขวดละ 3.32 บาท
สามารถจัดหาแหล่งผลิตได้ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าการ
VDP ซื้อตรงจากผูผ้ ลิต
บริษัทฯ มีค วามต้อ งการในการใช้เงิน ทุน หมุนเวีย นจานวนมาก
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
บริษทั ฯ จึงกู้ยมื เงินระยะสัน้ จาก VDP ในรูปแบบของตั ๋วสัญญาใช้เงิน มี ดังกล่าวเป็ นการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก
กาหนดการชาระคืนเมื่อทวงถาม และมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่รอ้ ยละ 3.72 บริษัทย่ อ ยของบริษัทฯ และเป็ น รายการได้ร บั การ
ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็ นอัตราดอกเบี้ยที่สามารถเทียบเคียง พิ จ าร ณาแล้ ว ตั ้ง แต่ ปี 2563 แล ะ บริ ษั ท ฯ ไ ด้
ได้กบั อัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ชาระ ดาเนินการชาระตั ๋วสัญญาใช้เงินจานวนดังล่าวเป็ นที่
ตั ๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
เรียบร้อยแล้ว
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ลักษณะรายการ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
0.01
-

8. เงินให้ก้ยู ืมแก่บริษทั ที่เกี่ยวข้อง
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิน้ งวด
ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

43.06
295.24
(175.03)
163.27

163.27
119.30
(37.96)
244.61

6.65
1.08

7.63
0.73

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทางบริษทั ฯ ได้ขอวงเงินสินเชื่อกับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย โดยจะ
น าเงิน กู้ไ ปใช้ใ นวัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ สนับ สนุ น การลงทุ น ใน VDP กู้ย ืม
ส าหรับซื้อ ตู้จาหน่ ายเครื่อ งดื่มอัตโนมัติในโครงการ “ดื่มได้บุญ ” ของ
สภากาชาดไทย
โดยบริษทั ฯ ได้ให้เงินกู้ยมื กับ VDP เป็ นตั ๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อใช้
ในวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น
ทัง้ นี้ ทาง VDP ต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนจานวนมากจึงกูย้ มื เงิน
ระยะสัน้ จากบริษทั ฯ ในรูปแบบของตั ๋วสัญญาใช้เงิน มีกาหนดการชาระ
คืนเมื่อทวงถาม และมีอตั ราดอกเบี้ยคงทีร่ อ้ ยละ 3.57 – 4.95 ต่อปี โดย
อัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวเป็ นอัตราดอกเบีย้ ต้นทุนถัวเฉลีย่ ของกลุ่มบริษทั ที่
กู้จากสถาบันการเงินต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% ตามนโยบายการ
กูย้ มื เงินในกลุ่มบริษทั หรืออัตราดอกเบีย้ ทีก่ ตู้ รงจากสถาบันการเงินเพื่อ
ธุรกรรมนี้ (ก่อนมีนโยบายดังกล่าว)

คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดังกล่ าวเป็ น การให้ค วามช่วยเหลือทาง
การเงิน แก่ บ ริษัท ย่ อ ยของบริษัท ฯ เพื่อ ใช้เ ป็ น
เงิน ทุ น ในการประกอบธุ ร กิจ หลัก ของ VDP ซึ่ง
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รบั
อนุมตั ิ
ทัง้ นี้ อัต ราดอกเบี้ย ที่เ รีย กเก็บ ระหว่ า งกัน
อ้างอิงตามต้นทุน ทางการเงินที่บริษัทฯ ได้กู้ย ืม
จากสถาบัน การเงิน บวกด้ว ยต้น ทุ น ค่ า บริห าร
จัดการทีร่ อ้ ยละ 0.5 เห็นว่าเป็ นอัตราทีเ่ หมาะสม
อย่ า งไรก็ ดี ส าหรับ การปรับ เปลี่ ย นอัต รา
ดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ย ื ม ระหว่ า งกั น คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีค วามเห็น ว่ า เพื่อ เป็ น การช่ ว ยเหลือ
สภาพคล่ อ งของ VDP ในส่ ว นของภาระดอกเบี้ย
ประกอบกับ ค่ า บริห ารจัด การที่ล ดลง ท าให้ก าร
ปรับเปลีย่ นดังกล่าวเป็ นอัตราทีเ่ หมาะสม อย่างไรก็ดี
หากมีส ถานการณ์ ก ลับ เข้ า สู่ ภ าวะปกติ แ ล้ ว ให้
ดาเนิน การปรับเปลี่ย นให้ส อดคล้อ งกับนโยบายที่
ได้รบั ไว้ต่อไป
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(2) บริษทั ฯ กับ บริษทั สบาย มันนี่ จากัด (“SBM”)
ลักษณะรายการ
1. รายได้การบริหารจัดการ
ลูกหนี้อน่ื

2. ตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิน้ งวด
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
0.72
0.72
บริษัท ฯ ได้เ ข้า ท าสัญ ญารับ จ้ า งบริห ารงานให้กับ SBM อัต รา
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การ
0.54
ค่าตอบแทนเดือนละ 60,000 บาท ทัง้ นี้ การคิดอัตราค่าบริการดังกล่าว เรีย กเก็บค่ าบริห ารจัดการระหว่างบริษัทฯ และ
ของบริษัทฯ ได้พจิ ารณาตามจานวนบุคลากร และงานที่ดาเนินการใน SBM มีค วามสมเหตุ ส มผลสอดคล้อ งกับ งานที่
SBM
ดาเนินการ และจานวนบุคลากรที่ได้จดั สรรเข้าไป
ให้บริการ
บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึง
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
กู้ ย ื ม เงิ น ระยะสัน้ จาก SBM ในรู ป แบบของตั ว๋ สัญ ญาใช้ เ งิ น มี รายการดังกล่ าวเป็ นการรับความช่ว ยเหลือทาง
67.10
57.49
กาหนดการชาระคืนเมื่อทวงถาม และมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 0.55 การเงินจากบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
200.00
– 3.57 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็ นอัตราดอกเบี้ยต้นทุนถัว
(9.61)
(24.58)
เฉลี่ยของกลุ่มบริษัทที่กู้จากสถาบันการเงินต่างๆ และบวกส่วนต่าง
57.49
232.91
0.25% ตามนโยบายการกูย้ มื เงินในกลุ่มบริษทั หรืออัตราดอกเบีย้ ทีก่ ู้
ตรงจากสถาบันการเงินเพื่อธุรกรรมนี้ (ก่อนมีนโยบายดังกล่าว)
0.63
2.78
0.02

0.72

(3) บริษทั ฯ กับ บริษทั สบาย โซลูชนส์
ั ่ จากัด (“SBS”)
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ลักษณะรายการ
1. รายได้การบริหารจัดการ
ลูกหนี้อน่ื

2. ตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิน้ งวด
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
0.24
2.07
บริษัท ฯ ได้ เ ข้า ท าสัญ ญารับ จ้ า งบริห ารงานให้กับ SBS อัต รา
บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญารับจ้างบริห ารงาน
ค่าตอบแทนเดือนละ 120,040 บาท ทัง้ นี้ การคิดอัตราค่าบริการดังกล่าว ให้กับ SBS อัต ราค่ าตอบแทนเดือนละ 120,040
ของบริษัทฯ ได้พจิ ารณาตามจานวนบุคลากร และงานที่ดาเนินการใน บาท ทัง้ นี้ การคิด อัต ราค่ า บริก ารดัง กล่ า วของ
SBS
บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาตามจานวนบุคลากร และงาน
ทีด่ าเนินการใน SBS
บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึง
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
กู้ ย ื ม เงิ น ระยะสัน้ จาก SBS ในรู ป แบบของตั ว๋ สัญ ญาใช้ เ งิ น มี รายการดังกล่ าวเป็ นการรับความช่ว ยเหลือทาง
2.26
กาหนดการชาระคืนเมื่อทวงถาม และมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 2.05 การเงินจากบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
54.56
118.00
– 3.57 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็ นอัตราดอกเบี้ยต้นทุนถัว
(52.30)
(64.66)
เฉลี่ยของกลุ่มบริษทั ที่กู้จากสถาบันการเงินต่างๆ และบวกส่วนต่าง
2.26
55.60
0.25% ตามนโยบายการกูย้ มื เงินในกลุ่มบริษทั หรืออัตราดอกเบีย้ ทีก่ ู้
ตรงจากสถาบันการเงินเพื่อธุรกรรมนี้ (ก่อนมีนโยบายดังกล่าว)
0.19
0.89
-

0.15

(4) บริษทั ฯ กับ บริษทั สบาย แคปปิ ตอล พลัส จากัด (“SCAP”)
ลักษณะรายการ
1. ตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
-

200.00

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึง
กู้ ย ืม เงิน ระยะสัน้ จาก SCAP ในรู ป แบบของตัว๋ สัญ ญาใช้ เ งิน มี
กาหนดการชาระคืนเมื่อทวงถาม และมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 3.57

คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดังกล่ าวเป็ นการรับความช่ว ยเหลือทาง
การเงินจากบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
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ลักษณะรายการ
(ลดลง)
สิน้ งวด
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
(15.70)
ต่อปี โดยอัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวเป็ นอัตราดอกเบีย้ ต้นทุนถัวเฉลี่ยของ
กลุ่ มบริษัทที่กู้ จากสถาบัน การเงิน ต่า งๆ และบวกส่ ว นต่าง 0.25%
184.3
ตามนโยบายการกูย้ มื เงินในกลุ่มบริษทั
3.85
0.29

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

(5) บริษทั ฯ กับ บริษทั สบาย มาร์เก็ต พลัส จากัด (“SBMK”)
ลักษณะรายการ
1. ตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิน้ งวด
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
-

19.00
19.00

-

0.30
0.06

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึง
กู้ ย ืม เงิน ระยะสัน้ จาก SBMK ในรู ป แบบของตัว๋ สัญ ญาใช้ เ งิน มี
กาหนดการชาระคืนเมื่อทวงถาม และมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 3.57
ต่อปี โดยอัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวเป็ นอัตราดอกเบีย้ ต้นทุนถัวเฉลี่ยของ
กลุ่ มบริษัทที่กู้จากสถาบัน การเงิน ต่า งๆ และบวกส่ ว นต่าง 0.25%
ตามนโยบายการกูย้ มื เงินในกลุ่มบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดังกล่ าวเป็ นการรับความช่ว ยเหลือทาง
การเงินจากบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
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(6) บริษทั ฯ กับ บริษทั เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จากัด (“Shipsmile”)
ลักษณะรายการ
1. รายได้ค่าบริ การดูแลระบบ
ลูกหนี้อน่ื

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
2.62
บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญารับจ้างบริการดูแลระบบสารสนเทศใน
1.00
การประกอบธุร กิจให้กับ ATP อัต ราค่ าตอบแทนเดือนละ 450,000
บาท ทัง้ นี้ การคิดอัตราค่าบริการดังกล่าวของบริษัทฯ ได้พจิ ารณา
ตามจานวนบุคลากร และงานทีด่ าเนินการใน ATP

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การ
เรีย กเก็บค่ าบริห ารจัดการระหว่างบริษัทฯ และ
ATP มีค วามสมเหตุ ส มผลสอดคล้ อ งกับ งานที่
ดาเนินการ และจานวนบุคลากรที่ได้จดั สรรเข้าไป
ให้บริการ

(7) บริษทั ฯ กับ บริษทั สบาย ฟู้ด พลัส จากัด (“SBFP”)
ลักษณะรายการ
1. ตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิน้ งวด
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
-

13.50
13.50

-

0.08
0.03

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ฯ ให้เ งิน กู้ย ืม เงิน ระยะสัน้ แก่ SBFP ในรูป แบบของตั ๋ว
สัญญาใช้เงิน เพื่อ เป็ น ใช้เงิน ทุนหมุน เวีย นในการประกอบธุรกิจ มี
กาหนดการชาระคืนเมื่อทวงถาม และมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 3.57
ต่อปี โดยอัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวเป็ นอัตราดอกเบีย้ ต้นทุนถัวเฉลี่ยของ
กลุ่ มบริษัทที่กู้จากสถาบัน การเงิน ต่า งๆ และบวกส่ ว นต่าง 0.25%
ตามนโยบายการกูย้ มื เงินในกลุ่มบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดังกล่ าวเป็ น การให้ค วามช่วยเหลือทาง
การเงิน แก่ บ ริษัท ย่ อ ยของบริษัท ฯ เพื่อ ใช้เ ป็ น
เงินทุนในการประกอบธุรกิจหลักของ SBFP
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(8) บริษทั สบาย โซลูชั ่นส์ จากัด (“SBS”) และ บริษทั เวนดิ้ง พลัส จากัด (“VDP”)
ลักษณะรายการ
1. รายได้ค่าสาธารณูปโภค Sabuy
Wash
ลูกหนี้อน่ื

2. ตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิน้ งวด
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 2564
2563
0.23
0.36
0.06

0.16

-

15.00
15.00

-

0.14
0.05

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

SBS ได้ทาสัญญาเช่าช่วงกับ VDP เพื่อดาเนินการเปิ ดร้าน Sabuy
คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็น ว่ า
Wash โดยทาง SBS เป็ นผู้ออกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และเรียกเก็บ รายการดังกล่าวเป็ นการดาเนินการตามปกติ
จาก VDP ตามที่ใ ช้ นอกจากนี้ ทาง SBS เป็ น ผู้ด าเนิ น การจ่ า ยค่ า
ปรับปรุงสถานที่และค่ าตกแต่ งร้านไปทัง้ หมด จึงได้ทาการเรีย กเก็ บ
ค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนทีไ่ ด้ตกลงกัน
และในวัน ที่ 1 มิถุ น ายน 2563 SBS ด าเนิ น การเซ็ น สัญ ญากับ
เจ้าของพืน้ ทีแ่ ทน VDP จึงให้ VDPทาสัญญาเช่าช่วงกับ SBS แทนโดยมี
อัตราค่าเช่าเดือนละ 10,500 บาท ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่
3 ตุลาคม 2565
VDP มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึงกู้ยมื
คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็น ว่ า
เงินระยะสัน้ จาก SBS ในรูปแบบของตั ๋วสัญญาใช้เงิน มีกาหนดการชาระ รายการดังกล่าวเป็ นการให้ความช่วยเหลือ ทาง
คืนเมื่อทวงถาม และมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.57 ต่อปี โดยอัตรา การเงินแก่ VDP
ดอกเบีย้ ดังกล่าวเป็ นอัตราดอกเบีย้ ต้นทุนถัวเฉลีย่ ของกลุ่มบริษทั ที่กู้จาก
สถาบันการเงินต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% ตามนโยบายการกูย้ มื เงิน
ในกลุ่มบริษทั หรืออัตราดอกเบี้ยทีก่ ู้ตรงจากสถาบันการเงินเพื่อธุรกรรม
นี้
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(9) บริษทั สบาย มันนี่ จากัด (“SBM”) และ บริษทั สบาย โซลูชนส์
ั ่ จากัด (“SBS”)
ลักษณะรายการ
1. รายได้การบริหารจัดการ
ลูกหนี้อน่ื

2. รายได้ขายบัตร Food court
ลูกหนี้การค้า

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
1.80
1.80
บริษัท ฯ ได้เ ข้า ท าสัญ ญารับ จ้า งบริห ารงานให้กับ SBS อัต รา
ค่ า ตอบแทนเดือ นละ 150,000 บาท ทัง้ นี้ การคิด อัต ราค่ า บริก าร
ดัง กล่ า วของบริษัท ฯ ได้พ ิจ ารณาตามจานวนบุ ค ลากร และงานที่
ดาเนินการใน SBM
7.65
6.62

10.88
17.52

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การ
เรีย กเก็บค่ าบริห ารจัดการระหว่างบริ ษัทฯ และ
SBS มีค วามสมเหตุ ส มผลสอดคล้ อ งกับ งานที่
ดาเนินการ และจานวนบุคลากรที่ได้จดั สรรเข้าไป
ให้บริการ
SBS ได้ซ้อื บัตร Food court ผ่าน SBM เพื่อนาไปใช้ในธุรกิจ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ต่ อ
บวกกาไรร้อยละ 7 เนื่องจาก SBM เป็ นผูซ้ ้อื บัตรรายใหญ่ มีอานาจการ รายการดังกล่าวว่ามีความเหมาะสม เพื่อบริหาร
ต่อรองสูงกับคู่คา้
จัดการด้านต้นทุนของกลุ่มบริษทั ฯ

(10) บริษทั สบาย มันนี่ จากัด (“SBM”) และ บริษทั เวนดิ้ง พลัส จากัด (“VDP”)
ลักษณะรายการ
1. รายการ Sabuy money Wallet
เจ้าหนี้อ่นื

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
-

0.18

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

SBS ได้ทาสัญญาเช่าช่วงกับ VDP เพื่อดาเนินการเปิ ดร้าน Sabuy
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
Wash โดยทาง SBS เป็ นผู้ออกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และเรียกเก็บ ดังกล่าวเป็ นการดาเนินการตามปกติ
จาก VDP ในปี 2563 ทาง VDP ได้มกี ารขึ้นระบบตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ
ซึ่ง การช าระค่ า สิน ค้า ดัง กล่ า วผ่ า น Sabuy money wallet ของบริษัท
SBM โดยจะมีก ารเรีย กเงิน ระหว่ า งกัน ทุ ก สิ้น เดือ น โดยบัน ทึก เป็ น
รายการลูกหนี้อ่นื ในเครือของ VDP
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รายการคา้ ประกัน
บริษทั ฯ มีรายการค้าประกันระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
ผู้ได้รบั
วงเงินกู้

ผู้คา้ ประกัน

รูปแบบสัญญา

รายละเอียดวงเงิ นสิ น
เชื่อ

วงเงิน
(ล้านบาท)

ยอดการใช้
คงค้าง ณ สิ้น
งวด
(ล้านบาท)

บริษทั ฯ

VDP

เงินกูร้ ะยะยาว

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
100.00 ล้านบาท

100.00

-

VDP

เงินกูย้ มื ระยะยาว

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
168.40 ล้านบาท

169.92

120.79

VDP

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
25.00 ล้านบาท

25.00

21.24

VDP

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
บริษทั ฯ และนายชูเกียรติ
รุจนพรพจี

เงินกูร้ ะยะยาว

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
80.00 ล้านบาท

80.00

39.87

สัญญาเช่าแบบ
ลีสซิง่

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
56.00 ล้านบาท

56.00

24.88

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
40.00 ล้านบาท
(ใช้ร่วมกับ SBT)

40.00

13.88

VDP

SBS
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ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายการดังกล่าวเป็ นรายการการกู้ยมื
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า
เงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดาเนิน รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ เพื่อ
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริษั ท ฯ และเป็ นไปตาม การค้ า ประกัน วงเงิน สิน เชื่อ กับ สถาบัน
เงื่อนไขทีส่ ถาบันการเงินกาหนด
การเงิน ในกลุ่ ม บริษัท ระหว่ า งบริษัทฯ
และ VDP ในฐานะบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ น ายชู เ กีย รติ รุ จ นพรพจี ใน
รายการดังกล่าวเป็ นรายการการกู้ยมื
ฐานะกรรมการเข้า ประกัน วงเงิน ให้แก่
เงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดาเนิน
VDP โดยการค้าประกันดังกล่าว บริษทั
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริษั ท ฯ และเป็ นไปตาม
ฯ และ VDP ไม่ได้มกี ารคิดค่าธรรมเนียม
เงื่อนไขทีส่ ถาบันการเงินกาหนด
ค้าประกันระหว่างกัน และเป็ นประโยชน์
นอกจากผู้ค้ า ประกัน ได้แ ก่ บริษัทฯ
ต่อการดาเนินธุรกิจซึง่ กัน
และนายชูเกียรติ รุจนพรพจี แล้ว VDP ยัง
ได้ว างเงิน จานวน 0.97 ล้านบาท เพื่อ เป็ น
เงินวางประกันตามสัญญานี้ดว้ ย
รายการดังกล่าวเป็ นรายการการกู้ยมื
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า
เงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดาเนิน รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ เพื่อ

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 8
ผู้ได้รบั
วงเงินกู้

ผู้คา้ ประกัน

รูปแบบสัญญา

รายละเอียดวงเงิ นสิ น
เชื่อ

วงเงิน
(ล้านบาท)

ยอดการใช้
คงค้าง ณ สิ้น
งวด
(ล้านบาท)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริษั ท ฯ และเป็ นไปตาม การค้ า ประกัน วงเงิน สิน เชื่อ กับ สถาบัน
เงื่อนไขทีส่ ถาบันการเงินกาหนด
การเงินในกลุ่มบริษทั

SBT

SBS

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
40.00 ล้านบาท
(ใช้ร่วมกับ VDP)

40.00

10.00

รายการดังกล่าวเป็ นรายการการกู้ยมื
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า
เงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดาเนิน รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ เพื่อ
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริษั ท ฯ และเป็ นไปตาม การค้ า ประกัน วงเงิน สิน เชื่อ กับ สถาบัน
เงื่อนไขทีส่ ถาบันการเงินกาหนด
การเงินในกลุม่ บริษทั

บริษทั ฯ

SBS, VDP, SBM

เงินกูย้ มื ระยะสัน้

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
100.00 ล้านบาท
(ค้าประกัน 25.00 ล้าน
บาท)

100.00

100.00

รายการดังกล่าวเป็ นรายการการกู้ยมื
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า
เงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดาเนิน รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ เพื่อ
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริษั ท ฯ และเป็ นไปตาม การค้ า ประกัน วงเงิน สิน เชื่อ กับ สถาบัน
เงื่อนไขทีส่ ถาบันการเงินกาหนด
การเงินในกลุม่ บริษทั
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ผู้ได้รบั
วงเงินกู้

ผู้คา้ ประกัน

รูปแบบสัญญา

รายละเอียดวงเงิ นสิ น
เชื่อ

วงเงิน
(ล้านบาท)

ยอดการใช้
คงค้าง ณ สิ้น
งวด
(ล้านบาท)

บริษทั ฯ

SBS

เงินกูย้ มื ระยะยาว

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
167.00 ล้านบาท

167.00

156.60

SBS

บริษทั สบายเทคโนโลยี
จากัด (มหาชน) และนาย
ชูเกียรติ รุจนพรพจี และ
นายวชิรธร คงสุข

เงินกูย้ มื ระยะสัน้

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
8.80 ล้านบาท

8.80

6.46
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ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

เมื่อ วัน ที่ 22 มิถุน ายน 2564 บริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า
ได้ท าสัญญากู้ย ืมเงิน ระยะยาวกับ สถาบัน รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ เพื่อ
การเงินในประเทศแห่งหนึ่งจานวน 167.00 การค้ า ประกัน วงเงิน สิน เชื่อ กับ สถาบัน
ล้า นบาท เงิน กู้ย ืม ดัง กล่ า วค้า ประกัน โดย การเงินในกลุม่ บริษทั
SBS ซึ่ง รายการดัง กล่ า วเป็ น รายการการ
กู้ย ืมเงิน จากสถาบัน การเงิน เพื่อ ใช้ในการ
ดาเนิน ธุร กิจปกติข องบริษัทฯ และเป็ น ไป
ตามเงื่อนไขทีส่ ถาบันการเงินกาหนด
เมื่อ วัน ที่ 30 เมษายน 2563 SBS ได้
ท าสั ญ ญากู้ ย ื ม เงิ น ระยะสั น้ กั บ สถาบั น
การเงิน ในประเทศแห่ ง หนึ่ ง จ านวน 8.80
ล้า นบาท เงิน กู้ย ืม ดัง กล่ า วค้า ประกัน โดย
บริษทั ฯ และกรรมการ และค้าประกันโดยมี
เงินฝากสถาบันการเงินจานวน 4.4 ล้านบาท
ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นรายการการกูย้ มื เงิน
จากสถาบัน การเงิน เพื่อ ใช้ใ นการด าเนิ น
ธุรกิจปกติของบริษทั ฯ ที่เกิดขึน้ ในช่วงก่อน
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการ
กู้ ย ื ม ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ ผ่ า น ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ เป็ น
รายการช่วยเหลือการค้าประกันกับบริษทั
ย่ อ ย โดยมีก รรมการซึ่ง ได้ แ ก่ นายชู
เกียรติ รุจนพรพจี และ นายวชิรธร คงสุข
ค้ า ประกั น ตามเงื่ อ นไขของสถาบั น
การเงิน โดยไม่ มีก ารคิด มูล ค่ า ซึ่ง เป็ น
ประโยชน์ต่อ SBS
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ผู้ได้รบั
วงเงินกู้

ผู้คา้ ประกัน

รูปแบบสัญญา

รายละเอียดวงเงิ นสิ น
เชื่อ

วงเงิน
(ล้านบาท)

ยอดการใช้
คงค้าง ณ สิ้น
งวด
(ล้านบาท)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เป็ น ที่เ รีย บร้อ ยก่อ น
ดาเนินการ

SBS

บริษทั สบายเทคโนโลยี
จากัด (มหาชน)

เงินกูย้ มื ระยะยาว

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
60.00 ล้านบาท

60.00

52.45

หน้าที่ 34 จาก 39

เมื่อ วัน ที่ 17 มิถุ น ายน 2564 SBS ได้
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า
ท าสั ญ ญากู้ ย ื ม เงิ น ระยะยาวกั บ สถาบั น รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ เพื่อ
การเงิน ในประเทศแห่ ง หนึ่ ง จ านวน 60.00 การค้ า ประกัน วงเงิน สิน เชื่อ กับ สถาบัน
ล้ า นบาท เงิน กู้ ย ืม ดัง กล่ า วค้ า ประกัน โดย การเงินในกลุม่ บริษทั ฯ
บริษทั ฯ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นรายการการ
กู้ย ืม เงิน จากสถาบัน การเงิน เพื่อ ใช้ใ นการ
ด าเนิ น ธุ ร กิจ ปกติข องบริษัท ฯ และเป็ น ไป
ตามเงื่อนไขทีส่ ถาบันการเงินกาหนด
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9.

สรุปสาระสาคัญของสัญญาที่สาคัญในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

9.1

สรุปสัญญาการดาเนิ นธุรกิ จกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ของบริษทั ฯ

ตัวแทนให้บริการเติมเงินและรับ
ชาระ
อายุสญ
ั ญา

ลักษณะสัญญา

หน้าทีข่ องบริษทั ฯ

หน้าทีข่ องผูใ้ ห้บริการ
โทรศัพท์เคลือ่ นที่
ค่าธรรมเนียมและการชาระ
ผลตอบแทน
เหตุแห่งการผิดสัญญา
ผลแห่งการผิดสัญญา

9.2

: บริษทั ฯ
: อายุสญ
ั ญาขึ้นอยู่กบั สัญญาของแต่ละผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) โดยส่วน
ใหญ่มอี ายุระหว่าง 1-2 ปี และสามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้ โดยแจ้งให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้า
: ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่งตัง้ บริษทั ฯ ให้เป็ นผูใ้ ห้บริการเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ รับชาระ
ค่าบริการแพ็กเกจเสริม บริการจาหน่ ายเงินอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cash
Card) ผ่านช่องทางให้บริการของบริษทั ฯ (ตูเ้ ติมเงินของบริษทั ฯ)
: จัดให้มพี นักงานทีเ่ หมาะสมเพื่อการให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องตามสัญญา
ดู แ ลช่ อ งทางและอุป กรณ์ ป ระกอบการให้บ ริการ ตลอดจนจัด ทาและพัฒ นาระบบการ
ให้บริการ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ยิ น ย อ มให้ ผู้ ต ร ว จส อ บภาย ใ น ผู้ ต ร ว จส อ บภาย น อ กที่ ไ ด้ ร ั บ มอ บห มาย จาก
ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และธปท. หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าทาการตรวจสอบการ
ดาเนินงาน
จัดให้มกี ารรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยทางระบบสารสนเทศ
: อานวยความสะดวกให้แก่บริษทั ฯ ในการเชื่อมโยงระบบระหว่างกัน
ให้คาแนะนาและความร่วมมือกับบริษทั ฯ ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
: ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตกลงชาระผลตอบแทนให้แก่บริษทั ฯ โดยคิดเป็ นอัตราค่าตอบแทน
ของยอดการให้บริการ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ประเภทการให้บริการ
: เปิ ดเผยเอกสารความลับหรือเอกสารสาคัญทางธุรกิจ
กระทาการทุจริต ผิดกฎหมาย
: บอกกล่าวตักเตือน
ระงับการให้บริการ
ระงับการชาระผลตอบแทน
ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญา

สรุป สัญ ญาแต่ ง ตัง้ ตัว แทนให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น (Banking Agent) และบริ ก ารรับ ช าระอื่ นๆ กับ
สถาบันการเงิ น

ตัวแทนให้บริการทางการเงิน
อายุสญ
ั ญา
ลักษณะสัญญา

หน้าทีข่ องบริษทั ฯ

: บริษทั ฯ
: สัญญามีอายุ 1-5 ปี โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ โดยแจ้งให้ค่สู ญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้า
: ธนาคารมีค วามประสงค์ท่ีจะแต่งตัง้ บริษัทฯ ให้เป็ น ตัว แทนของธนาคาร ในการให้บริการทาง
การเงินแก่ลูกค้าของธนาคาร ได้แ ก่ การให้บริการรับฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร รับชาระเงิน เช่น
ค่างวดสินเชื่อ ค่าใช้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด ผ่านช่องทางการให้บริการของบริษทั
ฯ (ตูเ้ ติมเงินของบริษทั ฯ)
: จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วางรูปแบบการดาเนินการและขัน้ ตอน
การปฏิบตั งิ านภายในทีเ่ หมาะสมตามทีธ่ นาคารกาหนด
จัดหาบุคคลากรให้เพียงพอต่อความจาเป็ นในการดูแลและบารุงรักษาอุปกรณ์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ควบคุมดูแลเจ้าหน้าทีแ่ ละอุปกรณ์ให้บริการทางการเงิน ณ
จุดทีใ่ ห้บริการของบริษทั ฯ ตูเ้ ติมเงินของบริษทั ฯ

หน้าที่ 35 จาก 39
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-

หน้าทีธ่ นาคาร

: -

ค่าธรรมเนียม และการชาระ
ผลตอบแทน

: -

เหตุแห่งการผิดสัญญา

ผลแห่งการผิดสัญญา

9.3
คู่สญ
ั ญา
อายุสญ
ั ญา

: : -

ให้บริการทางการเงินแก่ผู้ใช้บริการถูกต้องตามเงื่อนไข วิธกี าร และคู่มอื การปฏิบตั ิงานที่
ธนาคารกาหนดและตกลงร่วมกันกับบริษทั ฯ
จัดให้ผู้ใช้บริการกรอกเลขบัต รประชาชนทุ กครัง้ ก่อ นท ารายการฝากเงิน รวมทัง้ จัด ให้
ผูใ้ ช้บริการแสดงตน และตรวจสอบเพื่อระบุตวั ตนผูใ้ ช้บริการ
ออกเอกสารหรือหลักฐานยืนยันการทารายการให้แก่ผใู้ ช้บริการที่มาใช้บริการทางการเงิน
โดยมีรปู แบบและรายละเอียดตามทีธ่ นาคารกาหนด
ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ฟ อ ก เ งิ น
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพทาลายล้าง
สูง
จั ด ท าแผน Business Continuity Plan และจั ด เตรี ย มรายงาน Business Continuity
Management ทีส่ อดคล้องกับแนวปฏิบตั ขิ อง ธปท.
ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียม และ/หรือจัดส่งข้อมู ลต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการทาง
การเงิน เพื่อการตรวจสอบของธปท. และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร้องขอ
ทาการสารองข้อมูลการรับชาระค่าสินค้า และ/หรือบริการจากลูกค้า ย้อนหลังเป็ นเวลา 30
วัน นับตัง้ แต่วนั ทีร่ บั ชาระเงินจากลูกค้า
จัดให้มแี นวทางการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และระบบการประสานงานกับ
ธนาคาร
โ ฆ ษ ณ า ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ท ร า บ ถึ ง ก า ร แ ต่ ง ตั ้ ง บ ริ ษั ท ฯ
เป็ นตัวแทนของธนาคารในการให้บริการทางการเงิน
หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในการให้บริการทางการเงิน หรือการปฏิบตั งิ าน ธนาคารจะแจ้ง
ให้บริษทั ฯ ทราบก่อนล่วงหน้า
บริษทั ฯ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกับบุคคลทัวไปที
่ ท่ ารายการที่
ตูเ้ ติมเงิน ที่ 1-60 บาท ต่อรายการ ทัง้ นี้ขน้ึ กับประเภทบริการและยอดเงินทีท่ ารายการ
ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อรายการจากบริษทั ฯ โดยมีทงั ้ รูปแบบการเรียกเก็บทันที
หรือการชาระเป็ นรายเดือน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั แต่ละธนาคาร
ปฏิบตั ผิ ดิ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
เปิ ดเผยเอกสารความลับหรือเอกสารสาคัญทางธุรกิจ
กระทาการทุจริต ผิดกฎหมาย
บอกเลิกสัญญา โดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า
เรียกร้องให้ค่สู ญ
ั ญาชดใช้ค่าเสียหาย
เรียกร้องดอกเบีย้ ภายใต้กฎหมาย และ/หรือตามประกาศของธปท. โดยมีสทิ ธิเรียกได้ใน
อัตราผิดนัดสูงสุด

สรุปสัญญาความร่วมมือทางธุรกิ จของบริษทั ฯ กับ บริษทั ธนทัต โซลูชั ่น จากัด
: ผูว้ ่าจ้าง : บริษทั ฯ
ผูร้ บั จ้าง : บริษทั ธนทัต โซลูชนั ่ จากัด (“TNT”)
: 7 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2566 โดยหากก่อนครบกาหนดระยะเวลาของ
สัญญา หากไม่มฝี ่ ายใดแจ้งความประสงค์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังอีกฝ่ ายหนึ่งไม่น้อยกว่า 60
วัน ว่าจะให้สญ
ั ญาสิน้ สุดลง เมื่อครบกาหนดระยะเวลาของสัญญาให้ถอื ว่าทัง้ สองฝ่ ายตกลงกันต่อ
ระยะเวลาของสัญญานี้ออกไปอีกมีกาหนดคราวละ 5 ปี

หน้าที่ 36 จาก 39
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รายละเอียดสัญญา

: -

-

-

หน้าทีข่ องผูร้ บั จ้าง

: -

หน้าทีข่ องผูว้ ่าจ้าง

: -

การชาระผลตอบแทนระหว่างกัน

: -

-

เหตุแห่งการผิดสัญญา
ผลแห่งการผิดสัญญา

9.4

: : -

TNT ตกลงให้ความร่วมมือกับบริษทั ฯ ในการเขียนโปรแกรม พัฒนาโปรแกรม บารุงรักษา
และแก้ไ ขโปรแกรม ที่ไ ด้จัดทาขึ้น ให้กับบริษัทฯ สาหรับใช้เป็ น ระบบปฏิบัติการในการ
ให้บริการตูเ้ ติมเงิน
บริษทั ฯ และ TNT จะร่วมกันกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรมเพิม่ เติมขึน้ ใหม่อย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร เ พิ่ ม เ ติ ม ใ น ส่ ว น ข อ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ ช่ น
การเพิม่ ช่องทางการบริการ การเพิม่ รายการสินค้าหรือบริการ วิธกี ารชาระเงินและอื่น ๆ
Software ตามสัญญานี้เป็ นการซื้อขายสิทธิการใช้ Software เด็ดขาดจาก TNT โดยบริษทั
ฯ มีสทิ ธิใช้ประโยชน์จาก Software นี้ตราบเท่าที่ระบบของบริษทั ฯ ยังมีการเชื่อมต่อกับ
ระบบของ TNT
จัดหาและเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย (Server) ทีพ่ ร้อมเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต
ได้ตลอดอายุสญ
ั ญา
อนุญาตให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแล ผูต้ รวจสอบบัญชี ผูต้ รวจสอบ
ภายในของบริษทั ฯ เข้าตรวจสอบหรือเรียกข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ทต่ี อ้ งการ โดยบริษท
ฯ จะมีหนังสือแจ้งบอกกล่าวแก่ TNT ทราบก่อนอย่างน้อย 7 วัน
เพิม่ บริการการชาระสินค้า / บริการผ่านตูเ้ ติมเงิน ตามทีบ่ ริษทั ฯ ร้องขออย่างน้อย 2 บริการ
ต่อเดือน
ให้ความช่วยเหลือตามที่บริษัทฯ ร้องขอในด้านการฝึ กอบรม การใช้โปรแกรม และการ
แก้ไขปัญหาเบือ้ งต้น
ลงทุนระบบ Server เพิม่ เป็ นของตนเอง
ส่ ง ข้ อ มู ล ที่ จ า เ ป็ น ใ น ก า ร พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม ใ ห้ TNT ล่ ว ง ห น้ า ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า
1 เดือน
ป้ องกันการดัดแปลง แก้ไขรหัสหรือเรียบเรียงใหม่ซ่งึ โปรแกรม รวมทัง้ การเปิ ดเผยข้อมูล
สาคัญ
บ ริ ษั ท ฯ ต ก ล ง จ่ า ย ค่ า ต อ บ แ ท น ใ ห้ แ ก่ TNT จ า ก บ ริ ก า ร ร ะ บ บ Server แ ล ะ
ทุกรอบเดือน โดยคานวณจากปริมาณการทารายการให้บริการเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่
และการให้บริการชาระค่าสินค้าและบริการ ทีท่ ารายการผ่านระบบของ TNT
TNT ตกลงจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ จากค่ า คอมมิ ช ชั น่ จากการเติ ม เงิ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และชาระค่าสินค้าและบริการแบบออนไลน์ทุกประเภททีท่ ารายการจากตู้
เติมเงินผ่านระบบ TNT ทัง้ หมดที่ TNT ได้รบั จากผู้ประกอบการทุกประเภท (Operator)
ให้กบั บริษทั ฯ ทุกรอบเดือน
ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา และมิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีก่ าหนด
คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา

สรุปสัญญาโอนกิ จการทัง้ หมดของบริษทั วีดีพี โฮลดิ้ง จากัด กับ บริษทั ทีบีเอสพี จากัด (มหาชน)

คู่สญ
ั ญา

รายละเอียดสัญญา

: ผูโ้ อน : บริษทั วีดพี ี โฮลดิง้ จากัด (“VDPH”) (ซึง่ บริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
100 ของหุน้ ทัง้ หมดของ VDPH)
ผูร้ บั โอน : บริษทั ทีบเี อสพี จากัด (มหาชน) (“TBSP”)
: - บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะจัดโครงสร้างของกลุ่มบริษทั โดยทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ใน VDPH รวมถึง
หุ้น สามัญของบริษัท เวนดิ้ง พลัส จากัด (“VDP”) ให้แก่ TBSP ภายใต้การโอนกิจการ
ทัง้ หมดให้แก่กนั
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สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 8
เงื่อนไขบังคับก่อน

หน้าทีข่ องผูโ้ อน

หน้าทีข่ องผูร้ บั โอน

การชาระผลตอบแทนระหว่างกัน
เหตุแห่งการผิดสัญญา
ผลแห่งการผิดสัญญา

10.

: เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันหรือสละสิทธิเป็ นหนังสือจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่มสี ทิ ธิผ่อนผันหรือสละ
สิทธิเพื่อการโอนทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของ VDPH ทัง้ หมด คู่สญ
ั ญาต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขบังคับ
ก่อนตามทีร่ ะบุดงั ต่อไปนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ
(ก) ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ VDPH มีมติอนุ มตั ิการโอน
ทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของ VDPH ทัง้ หมด ซึ่งประกอบด้วยหุ้น VDP ทรัพย์สนิ และ
หนี้สนิ อื่นให้แก่ TBSP
(ข) ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของ TBSP มีมติอนุมตั ริ บั การโอน
ทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของ VDPH ทัง้ หมด ซึ่งประกอบด้วยหุ้น VDP ทรัพย์สนิ และ
หนี้สนิ อื่นจาก VDPH
: - VDPH ตกลงโอนกิจการ รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สนิ ทัง้ หมดของผู้โ อนให้แก่ TBSP ซึ่ง
สินทรัพย์หลักของผูโ้ อนประกอบด้วยหุน้ สามัญของ VDP
- VDPH ตกลงและรับรองว่า VDPH ได้ดาเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
รวมถึงกฎหมายอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องในการดาเนินการโอนและรับโอนกิจการ
- VDPH ตกลงที่จะจดทะเบียนเลิกบริษทั โดยพลันและชาระบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีท่มี ี
การโอนกิจการ ภายหลังการโอนกิจการทัง้ หมดให้แก่ผรู้ บั โอน
- VDPH ตกลงโอนหุ้น สามัญของ VDP ให้แก่ TBSP ในวัน ที่โ อนกิจการทัง้ หมดให้แก่กนั
และ VDPH ตกลงจัดเตรียมและส่งมอบสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของ VDP และใบหุน้ ใหม่ของ
VDP ซึง่ ออกให้แก่ TBSP
- VDPH ตกลงจะแจ้งให้บุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมถึงลูกค้าของผูโ้ อนทราบถึงการโอน
กิจการทัง้ หมดตามสัญญาฉบับนี้
: - TBSP ตกลงชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการโดยการโอนเงินให้แก่ VDPH ในวันทีโ่ อน
กิจการทัง้ หมดให้แก่กนั
- TBSP ตกลงจะจัดให้บุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมถึงลูกค้าของผูโ้ อนเข้าทาสัญญาแปลง
หนี้ใหม่กบั ผูร้ บั โอน เพื่อให้การโอนสิทธิ หน้าที่และความรับผิดของผูโ้ อนไปยังผูร้ บั โอนอัน
เนื่องมาจากการโอนกิจการทัง้ หมดตามสัญญาฉบับนี้
- TBSP ตกลงและจะดาเนินการแจ้งข้อมูลรายชื่อผูถ้ อื หุน้ จานวนหุน้ และมูลค่าหุน้ ทัง้ ตาม
บัญชีและตามทะเบียนหุน้ ของผูโ้ อนและผูร้ บั โอน ข้อมูลของผูโ้ อนและผูร้ บั โอน รวมทัง้ การ
เป็ นลูกหนี้ค่าภาษีอากร ให้แก่อธิบดีกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบีย น
เปลี่ย นแปลงการโอนกิจการทัง้ หมดให้แก่กัน ต่อ นายทะเบีย นกระทรวงพาณิช ย์ ตาม
หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขตามประมวลรัษ ฎากร พระราชกฤษฏีก า และประกาศอธิบ ดี
กรมสรรพากรทีเ่ กีย่ วข้อง
: - TBSP จะชาระค่าตอบแทนการโอนหุน้ โดยการโอนเงินให้แก่ VDPH ในวันทีโ่ อนกิจการ
ทัง้ หมดให้แก่กนั
: - ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา
: - คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา

แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมชื่อกรรมการอิ สระที่บริษทั เสนอชื่อให้ผ้ถู ือหุ้นมอบฉันทะ

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ทีไ่ ด้จดั ส่งให้กบั
ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2565 สิ่ งที่ส่งมาด้วย 20.
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สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 8
บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์)
เลขานุการบริษทั
ผูม้ อี านาจรายงานสารสนเทศ

หน้าที่ 39 จาก 39

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

เสนอตอ
ผูถือหุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

จัดทำโดย
บริษัท อวานการด แคปปตอล จำกัด

วันที่ 12 เมษายน 2565

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

12 เมษายน 2565

เรื่อง

เรียน

ความเห็นของที่ปรึกษาอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเขาซื้อ
หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)
กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
4/2564 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 ไดมีมติอนุมัติเพื่อนำเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 ของ บริษัทฯ เพื่อการเขา
ลงทุนในบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัทฯ มีความประสงคที่จะเขาลงทุนในบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) (“NAKON”) เพื่อเปนการขยาย Ecosystem
ทางธุรกิจของกลุมบริษัท ทำใหมีสินคาและบริการในกลุมการใหบริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และเกิดการผนึกกำลังทางธุรกิจกับ
NAKON เนื่องจาก NAKON ประกอบธุรกิจการเงินที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank) ภายใตการประกอบธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกิจการให
สินเชื่อสำหรับผูมีความตองการใชเงินทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตาม โดยใหบริการสินเชื่อหลากหลาย
รูปแบบเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา โดย NAKON ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยูภายใตการกำกับของ
ธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) ใหสามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับและประกอบกิจการสินเชื่อนาโน
ไฟแนนซ (Nano-Finance) มีสินเชื่อใหบริการ ดังนี้ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถเพื่อเกษตรกรเชาซื้อรถมือสอง
สินเชื่อที่ดินและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง สินเชื่อที่ดินและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเพื่อการหมุนเวียน สินเชื่อแฟคตอริ่ง สินเชื่อเพื่อการ
พาณิชย สินเชื่อเชาซื้อ ปจจุบันมีฐานลูกคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนสวนใหญ และมีสาขา 105 สาขา
โดยปจจุบัน NAKON มีทุนจดทะเบียน 555.00 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 1,110,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50
บาท โดยมีทุนที่ออกและเรียกชำระ 467,549,150 บาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 935,098,300 หุน ซึ่งทางบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะ
เปนหุนสวนเชิงกลยุทธกับทาง NAKON โดยมีความประสงคจะลงทุนเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ NAKON จำนวน 311,699,434 หุน
หรือคิดเปนรอยละ 25.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระหลังการเสนอขายใหแกบริษัทฯ มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เสนอขายใน
ราคาหุนละ 2.50 บาท รวมมูลคาการลงทุน 779.25 ลานบาท (“หุนเพิ่มทุนออกใหมของ NAKON”) โดยทางบริษัทฯ จะชำระคาหุน
NAKON ดังนี้
1.1. คาหุนในสัดสวนรอยละ 75.00 ของมูลคาการเสนอขายทั้งหมด บริษัทฯ จะชำระเปนเงินสดใหแก NAKON จำนวน
584.44 ลานบาท และ
1.2. คาหุนในสัดสวนรอยละ 25.00 ของมูลคาการเสนอขายทั้งหมด จำนวน 194.81 ลานบาท ทางบริษัทฯ
จะชำระเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 6,896,005 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยมีราคาเสนอขาย
เทากับ 28.25 บาท ซึ่งเปนราคาหุนที่ไมต่ำกวารอยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัว
เฉลี่ยถวงน้ำหนักยอนหลัง 7 วันทำการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเขาลงทุนใน
NAKON และออกหุนสามัญเสนอขายใหแก NAKON เพื่อเปนคาตอบแทน ตั้งแตวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ 2565 เทากับ
30.6413 บาทตอหุน (“ราคาตลาด”)

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ในการเขาลงทุนโดยการเขาซื้อหุนเพิ่มทุนออกใหมของ NAKON บริษัทฯ จะเขาดำเนินการภายใตเงื่อนไข 4 ประการ ดังนี้
1) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคล
เฉพาะเจาะจง ไดแก NAKON
2) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาลงทุนโดยการเขาซื้อหุนเพิ่มทุนออกใหมของ NAKON ซึ่งไมเปน
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระคาตอบแทนเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับคาหุนใน
สัดสวนรอยละ 25.00 ของมูลคาการเสนอขายทัง้ หมด และจะชำระคาตอบแทนเปนเงินสดสำหรับคาหุน ในสวนที่เหลือ
3) ที่ประชุมผูถือหุนของ NAKON มีมติอนุมัติให NAKON เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนออกใหมของ NAKON
ใหแกบริษัทฯ
4) ผลการเขาตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพยและหนี้สินใน NAKON เปนที่พึงพอใจของบริษัทฯ
เนื่องจากรายการดังกลาวเขาขายเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 และประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจำหนายไปซึ่ง
สินทรัพย (“ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย”) โดยการเขาซื้อหุนเพิ่มทุนออกใหมของ NAKON คิดเปนการคำนวณ
ขนาดรายการไดเทากับรอยละ 15.52 ตามเกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเปนเกณฑที่คำนวณขนาดรายการไดสูงสุด จากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ ที่ไดรับการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
โดยเมื่อนำขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในรอบระยะเวลา 6 เดือนยอนหลังของบริษัทฯ ไดแก รายการที่เกิดขึ้นกอนหนา รวมกับ
รายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ กรณีการเขาลงทุนเขาซื้อหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) และรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของ บริษัท บัซซี่บีส จำกัด มา
รวมกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามรายงานความเห็นฯ ฉบับนี้ มีขนาดรายการรวมเทากับรอยละ 79.33 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่ง
ตอบแทน ซึ่งเปนเกณฑที่คำนวณขนาดรายการไดสูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ไดรับการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เมื่อขนาดรายการมีมูลคามากกวารอยละ 50.00 บริษัทฯ จึงมีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลรายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย
และขออนุมัติการเขาทำรายการตอที่ประชุมผูถือหุน พรอมแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็น ซึ่งตองไดรับมติอนุมัติ
ดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวน
ของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย
ทั้งนี้ รายการดังกลาวไมเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจาก NAKON ไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดแตงตั้ง บริษัท อวานการด แคปปตอล จำกัด เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เพื่อให
ความเห็นตอผูถือหุนเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเขาทำรายการในครั้งนี้ ทั้งนี้ ในการจัดทำรายงานความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระฉบับนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดศึกษาความสมเหตุสมผลในการเขาทำรายการ รวมถึงขอมูลและเอกสารที่ไดรับ
จากบริษัทฯ และขอมูลตาง ๆ ที่บริษัทฯ เปดเผยตอสาธารณชน อาทิ รายงานประจำป งบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานแลวโดย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ จนถึงขอมูลอื่น ๆ จากแหลงขอมูลสาธารณะ รวมถึงขอมูลจากการสัมภาษณผูบริการ เปนตน ทั้งนี้
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยูบนสมมติฐานวา ขอมูลและเอกสารทั้งหมดที่ไดรับจากบริษัทฯ รวมทั้งจากการสัมภาษณ
ผูบริหารของบริษัทฯ เปนขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน เปนจริง แสดงถึงมุมมองลาสุดที่มีตอบริษัทฯ และไมมีการเปลี่ยนแปลงใน
นาคตที่อาจมีผลตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีวัตถุประสงคเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการอนุมัติการเขาทำรายการเทานั้น โดยผู
ถือหุนควรศึกษาขอมูลและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในแงมุมตาง ๆ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
อยางไรก็ดี การตัดสินใจสุดทายในการอนุมัติขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูถือหุนแตละรายการของกิจการเปนสำคัญ

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คำนิยาม
“AIT”

บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

“AIT-W2”

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ AIT ครั้งที่ 2

“CAGR”

อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (Compound Annual Growth Rate)

“DCF”

วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)

“D/E”

อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio)

“EV/EBITDA”

มูลคากิจการตอกำไรจากการดำเนินงานกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และ
คาใชจายตัดจำหนาย (Enterprise Value/Earnings before interest, tax, depreciation
and amortization)

“FCFF”

กระแสเงินสดอิสระสุทธิจากการดำเนินงานของกิจการ (Free Cash Flow to Firm)

“Kd”

อัตราดอกเบี้ยจากการกูยืม (Cost of Debt)

“Ke”

อัตราตนทุนสวนของผูถือหุน (Cost of Equity)

“NAKON”

บริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

“P/BV”

อัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price-to-book Value Ratio)

“P/E”

อัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิ (Price-to-earnings Ratio)

“SBE”

บริษัท สบาย เอ็กเชนจ จำกัด

“SBFP”

บริษัท สบาย ฟูด พลัส จำกัด

“SBM”

บริษัท สบาย มันนี่ 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.พี.เฟรนด เซอรวิส จำกัด และหมายถึงธุรกิจใหบริการจุดรับ-สงพัสดุสำหรับการ
ขนสง

“Tech Plus”

บริษัท เทค พลัส จำกัด

“VDP”

บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด

“WACC”

อัตราตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital)

“Wd”

สัดสวนของหนี้ (Weight of Debt)

“We”

สัดสวนของสวนผูถือหุน (Weight of Equity)

“กลุมบริษัทฯ” หรือ “บริษัทฯ และบริษัทยอย”

บริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมด 10 บริษัท ของบริษัท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ไดแก
บริษัท เทค พลัส จำกัด (มหาชน) บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด บริษัท สบาย โซลูชั่นส จำกัด
บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด บริษัท สบาย เอ็กเชนจ จำกัด บริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด เซอรวิส
จำกัด บริษัท สบาย มารเก็ต พลัส จำกัด บริษัท สบาย ฟูด พลัส จำกัด บริษัท สบาย
แคปปตอล พลัส จำกัด และบริษัท สบาย แมกซี่ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด

“ตลาดหลักทรัพยฯ”

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

“บริษัทฯ” หรือ “SABUY”
“ประกาศเรื่องรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่ง
ทรัพยสิน”

“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการที่
มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551
(และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจำหนายไป
ซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการที่
เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผย
ขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มี
การแกไขเพิ่มเติม)

“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”

บริษัท อวานการด แคปปตอล จำกัด

“ธปท.”

ธนาคารแหงประเทศไทย

“ราคาตลาด”

ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักยอนหลัง 7 วันทำการติดตอกันกอนวันที่
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเขาลงทุนใน NAKON และออกหุนสามัญเสนอขาย
ใหแก NAKON เพื่อเปนคาตอบแทน ตั้งแตวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ 2565 เทากับ 30.6413
บาทตอหุน

รายงานความเห็นฯ

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

“สำนักงาน ก.ล.ต.”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

“หุนเพิ่มทุนออกใหมของ NAKON”

หุนสามัญเพิ่มทุนของ NAKON จำนวน 311,699,434 หุน หรือคิดเปนรอยละ 25.00 ของ
ทุนที่ออกและเรียกชำระหลังการเสนอขายใหแกบริษัทฯ มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
เสนอขายในราคาหุนละ 2.50 บาท รวมมูลคาการลงทุน 779.25 ลานบาท
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1. บทสรุปผูบริหาร
ภาพรวมและวัตถุประสงคของการเขาทำรายการ
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 ไดมีมติอนุมัติเพื่อนำเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 ของ
บริษัทฯ เพื่อการเขาลงทุนในบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัทฯ มีความประสงคที่จะเขาลงทุนในบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) (“NAKON”) ซึ่งมิไดเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อเปนการขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ทางธุรกิจของกลุมบริษัท ทำใหมีสินคา
และบริการในกลุมการใหบริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และเกิดการผนึกกำลังทางธุรกิจกับ NAKON เนื่องจาก NAKON
ประกอบธุรกิจการเงินที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank) ภายใตการประกอบธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกิจการใหสินเชื่อสำหรับผูมีความ
ตองการใชเงินทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตาม โดยใหบริการสินเชื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของลูกคา โดย NAKON ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยูภายใตการกำกับของธนาคาร
แหงประเทศไทย (“ธปท.”) ใหสามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับและประกอบกิจการสินเชื่อนาโน
ไฟแนนซ (Nano-Finance) มีสินเชื่อใหบริการ ดังนี้ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถเพื่อเกษตรกร เชาซื้อรถ
มือสอง สินเชื่อที่ดินและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง สินเชื่อที่ดินและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเพื่อการหมุนเวียน สินเชื่อแฟคตอริ่ง
สินเชื่อเพื่อการพาณิชย สินเชื่อเชาซื้อ ปจจุบันมีฐานลูกคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนสวนใหญ และมีสาขา 105 สาขา
โดยปจจุบัน NAKON มีทุนจดทะเบียน 555.00 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 1,110,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
0.50 บาท โดยมีทุนที่ออกและเรียกชำระ 467.55 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 935,098,300 หุน ซึ่งทางบริษัทฯ มี
ความตั้งใจที่จะเปนหุนสวนเชิงกลยุทธกับทาง NAKON โดยมีความประสงคจะลงทุนเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ NAKON
จำนวน 311,699,434 หุน หรือคิดเปนรอยละ 25.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระหลังการเสนอขายใหแกบริษัทฯ มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 0.50 บาท เสนอขายในราคาหุนละ 2.50 บาท รวมมูลคาการลงทุน 779.25 ลานบาท (“หุนเพิ่มทุนออกใหมของ
NAKON”) โดยทางบริษัทฯ จะชำระคาหุน NAKON ดังนี้
1) คาหุนในสัดสวนรอยละ 75.00 ของมูลคาการเสนอขายทั้งหมด บริษัทฯ จะชำระเปนเงินสดใหแก NAKON จำนวน
584.44 ลานบาท และ
2) คาหุนในสัดสวนรอยละ 25.00 ของมูลคาการเสนอขายทั้งหมด จำนวน 194.81 ลานบาท
ทางบริษัทฯ จะชำระเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 6,896,005 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยมี
ราคาเสนอขายเทากับ 28.25 บาท ซึ่งเปนราคาหุนที่ไมต่ำกวารอยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณ
จากราคาถัวเฉลีย่ ถวงน้ำหนักยอนหลัง 7 วันทำการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเขาลงทุน
ใน NAKON และออกหุนสามัญเสนอขายใหแก NAKON เพื่อเปนคาตอบแทน ตั้งแตวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ 2565
เทากับ 30.6413 บาทตอหุน (“ราคาตลาด”)
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ทั้งนี้ ในการเขาลงทุนโดยการเขาซื้อหุนเพิ่มทุนออกใหมของ NAKON บริษัทฯ จะเขาดำเนินการภายใตเงื่อนไข 4 ประการ
ดังนี้
1) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคล
เฉพาะเจาะจง ไดแก NAKON
2) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาลงทุนโดยการเขาซื้อหุนเพิ่มทุนออกใหมของ NAKON ซึ่งไมเปน
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระคาตอบแทนเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับคาหุนใน
สัดสวนรอยละ 25.00 ของมูลคาการเสนอขายทั้งหมด และจะชำระคาตอบแทนเปนเงินสดสำหรับคาหุนในสวนที่เหลือ
3) ที่ประชุมผูถือหุนของ NAKON มีมติอนุมัติให NAKON เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนออกใหมของ NAKON
ใหแกบริษัทฯ
4) ผลการเขาตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพยและหนี้สินใน NAKON เปนที่พึงพอใจของบริษัทฯ
เนื่องจากรายการดังกลาวเขาขายเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.
2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขาขายเปน
การไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย (“ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย”) โดยการเขาซื้อหุนเพิ่มทุนออก
ใหมของ NAKON คิดเปนการคำนวณขนาดรายการไดเทากับรอยละ 15.52 ตามเกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (Net
tangible assets: NTA) ซึ่งเปนเกณฑที่คำนวณขนาดรายการไดสูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ไดรับการสอบทาน
จากผูสอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
โดยเมื่อนำขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในรอบระยะเวลา 6 เดือนยอนหลังของบริษัทฯ (ไดแก รายการที่เกิดขึ้นกอนหนา
รวมกับ รายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ กรณีการเขาลงทุนเขาซื้อหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท แอ็ด
วานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของ
บริษัท บัซซี่บีส จำกัด) มารวมกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามรายงานความเห็นฯ ฉบับนี้ มีขนาดรายการรวมเทากับรอยละ
79.33 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน (รายละเอียดแสดงในหัวขอ 2.4.2) ซึ่งเปนเกณฑที่คำนวณขนาดรายการไดสูงสุด
จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ไดรับการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เมื่อขนาด
รายการมีมูลคามากกวารอยละ 50.00 บริษัทฯ จึงมีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย และขออนุมัติการ
เขาทำรายการตอที่ประชุมผูถือหุน พรอมแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็น ซึ่งตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนน
เสียงไมต่ำกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผู
ถือหุนที่มีสวนไดเสีย
ทั้งนี้ รายการดังกลาวไมเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจาก NAKON ไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม
2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)
ทั้ง นี้ อวานการด แคปปตอล จำกัด (“ที่ป รึก ษาทางการเงิน อิ สระ”) มีค วามเห็น วา การเขา ทำรายการครั้ง นี้ม ี ค วาม
สมเหตุสมผล (ผูถือหุนสามารถอานรายละเอียดเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเขาทำธุรกรรมเพิ่มเติมไดในหัวขอที่ 3.1
ความสมเหตุสมผลและประโยชนของการเขาทำรายการ) สำหรับความสมเหตุสมผลดานราคาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได
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ประเมินมูลคารายการไดมาซึ่งสินทรัพย กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของ NAKON โดยพิจารณาจากวิธีการตาง ๆ เพื่อหาชวง
มูลคายุติธรรมที่เหมาะสมสำหรับการเขาทำธุรกรรมการโอนแลกหุน ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การ
ประเมินมูลคาปจจุบันของกิจการดวยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของเงินปนผล (Dividend Discount Model) เปนวิธีการประเมิน
มูลคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถสะทอนผลประกอบการในอนาคตภายใตแผนธุรกิจและสมมติฐานตาง ๆ ที่มีความ
สมเหตุสมผล โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินชวงมูลคายุติธรรมของรายการไดมาซึ่งสินทรัพย หุนสามัญของ
NAKON พบวาอยูในชวง 2.31 – 2.73 บาทตอหุน เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเขาทำรายการในราคาหุนละ 2.50 บาท (มูลคาที่
ตราไวหุนละ 0.50 บาท) จำนวน 311,699,434 หุน มีมูลคารวมเทากับ 779.25 ลานบาท จะพบวาราคาเขาทำรายการเปน
ราคาที่เหมาะสมเพราะเปนราคาที่อยูในชวงราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สำหรับมูลคาสิ่งตอบแทน
บริษัทฯ จะชำระดวยเงินสดเทากับ 584.44 ลานบาท และมูลคาหุนสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเทากับ 194.81 ลานบาท หรือคิด
เปนมูลคาหุนละ 28.25 บาท จำนวน 6,896,005 หุน รวมเปนมูลคาสิ่งตอบแทน 779.25 ลานบาท พบวา มูลคายุติธรรมของ
ราคาหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอยูในชวง 25.72 – 28.97 บาทตอหุนโดยวิธีมูลคา
ปจจุบันสุทธิกระแสเงินสด (DCF) ดังนั้น ราคาเขาทำรายการแลกเปลี่ยนโดยใชหุนสามัญของบริษัทฯ จึงเปนราคาที่เหมาะสม
เนื่องจากราคาดังกลาวอยูในชวงมูลคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเห็นวาราคาการเขาทำรายการไดมาซึ่งหุนสามัญของ NAKON มีความเหมาะสม
ในการนี้ ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นวาการทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพย เปนรายการที่มีความเหมาะสมและผูถือหุน
ควรอนุมัติการเขาทำรายการดังกลาว ทั้งนี้ ในการพิจารณาการเขาทำรายการ ผูถือหุนควรพิจารณาขอมูล ความเห็น และ
รายละเอียดตาง ๆ ในการจัดทำความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่กลาวมาแลวขางตน รวมถึงควรพิจารณาขอดีและ
ขอเสียของการเขาทำรายการในครั้งนี้ประกอบการพิจารณาดวย อยางไรก็ตาม การตัดสินใจอนุมัติหรือไมอนุมัติการเขาทำ
รายการในครั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูถือหุนเปนสำคัญ
ลักษณะของสินทรัพยที่ไดมา
ชื่อบริษัท

บริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ

สำนักงานใหญ 999/9 ซ.สนามกอลฟซัมมิทวินดมิลล ถ.เทพรัตน หมูที่ 17 ต.บางพลีใหญ
อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540

ประเภทธุรกิจ

ใหบริการทางการเงินซึ่งไมใชธนาคารพาณิชย โดยใหบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถเพื่อ
เกษตรกร เชาซื้อรถมือสอง สินเชื่อที่ดินและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง สินเชื่อที่ดินและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเพื่อ
การหมุนเวียน สินเชื่อแฟคตอริ่ง สินเชื่อเพื่อการพาณิชย สินเชื่อเชาซื้อ

เลขทะเบียน

0107537002648
9 พฤศจิกายน 2537
555,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 1,110,000,000 หุน
467,549,150 บาท แบงเปนหุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดที่ออกและชำระแลวจำนวน 935,098,300 หุน

วันจดทะเบียนบริษทั
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแลว
กรรมการ

ชื่อ-สกุล
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
นายเทอดศักดิ์ บุญทศ
นายธนวรรธน พลวิชัย
นายตะวัน พันธาวงศ
นายสมพงษ สงวนวนชาติ

ตำแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ที่มา: เว็บไซต NAKON

บริษัท นครหลวง แคปตอล จำกัด (มหาชน) (“NAKON”) ประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการธุรกิจการเงินที่ไมใชธนาคาร (NonBank) ภายใตการประกอบธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกิจการใหสินเชื่อสำหรับผูมีความตองการใชเงินทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
เพื่อวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตาม โดยใหบริการสินเชื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา โดย NAKON
ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยูภายใตการกำกับของธนาคารแหงประเทศไทยใหสามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อสวน
บุคคลภายใตการกำกับไดและประกอบกิจการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ (Nano-Finance) การใหกูยืมเงิน การรับซื้อ ซื้อลด หรือ
รับชวงซื้อลดตั๋วเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด การใหเชาซื้อ การใหเชาแบบลิสซิ่งแกบุคคลธรรมดาที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
นำไปใชในการประกอบอาชีพที่ไมมีทรัพยสินหรือมีทรัพยสินเปนหลักประกัน ภายใตประกาศธนาคารแหงประเทศไทย โดยใน
ปจจุบัน NAKON มีสาขายอยทั้งสิ้น 105 สาขากระจายอยูตามจังหวัดตาง ๆ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความสมเหตุสมผลของการเขาทำรายการ
เนื่องดวยบริษัทฯ มีความประสงคที่จะเขาลงทุนใน NAKON เพื่อเปนการขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ (“Ecosystem”) ทาง
ธุรกิจของกลุมบริษัท ทำใหมีสินคาและบริการในกลุมการใหบริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และเกิดการผนึกกำลังทางธุรกิจกับ
NAKON เนื่องจาก NAKON ประกอบธุรกิจการเงินที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank) ภายใตการประกอบธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกิจ
การใหสินเชื่อสำหรับผูมีความตองการใชเงินทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตาม โดยใหบริการสินเชื่อ
หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา โดย NAKON ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยูภายใต
การกำกับของธนาคารแหงประเทศไทยใหสามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับและประกอบกิจการสินเชื่อ
นาโนไฟแนนซ (Nano-Finance) มีสินเชื่อใหบริการ ทั้งนี้ หากการเขาทำรายงานสำเร็จ บริษัทฯ จะเขาถือหุนใน NAKON
เทากับรอยละ 25.00 ซึ่งจะทำใหบริษัทฯ มีอิทธิพลอยางมีสาระสำคัญตอ NAKON โดยอาจมีสวนรวมในการกำหนดทิศทางใน
การดำเนินธุรกิจของ NAKON และรวมกำกับดูแล NAKON ในฐานะผูถือหุน โดยบริษัทฯ มีแผนจะสงตัวแทนเขาไปเปน
คณะกรรมการอยางนอย 1 ตำแหนง หรือตามสัดสวนการถือหุน นอกจากนี้ การเขาทำรายการกลาว บริษัทฯ ไมไดชำระ
คาตอบแทนเปนเงินสดทั้งหมด หากแตชำระคาตอบแทนเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และจายเปนเงินสดบางสวนเทานั้น
ทำใหบริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารกระแสเงินสดภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอดีของการเขาทำรายการ
ลักษณะของการเขาทำรายการ
ผูซ ื้อ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด ("บริษัทฯ" หรือ “SABUY”)

ผูข าย

บริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) (“NAKON”)
บริษัทฯ จะลงทุนเขาซื้อหุนเพิ่มทุนออกใหมของ NAKON จำนวน 311,699,434 หุน หรือคิดเปนรอยละ 25.00 ของทุน
ที่ออกและเรียกชำระของ NAKON ภายหลังการเสนอขายใหแกบริษัทฯ มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เสนอขายใน
ราคาหุนละ 2.50 บาท รวมมูลคาการลงทุน 779.25 ลานบาท
โดยบริษัทฯ จะชำระคาตอบแทนในการเขาซื้อหุนเพิ่มทุนออกใหมของ NAKON เปนเงินสดจำนวน 584.44 ลานบาท
และสวนที่เหลือจำนวน 194.81 ลานบาท ทางบริษัทฯ จะชำระเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 6,896,005
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยมีราคาเสนอขายเทากับ 28.25 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาหุนที่ไมต่ำกวารอยละ
90.00 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักยอนหลัง 7 วันทำการติดตอกันกอนวันที่
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเขาลงทุนใน NAKON และออกหุนสามัญเสนอขายใหแก NAKON เพื่อเปน
คาตอบแทน ตั้งแตวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ 2565 เทากับ 30.6413 บาทตอหุน

ลักษณะรายการ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

โครงสรางการถือหุน กอนเขาทำรายการ
กลุมผูถือหุนเดิมของ NAKON

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

โครงสรางการถือหุน หลังเขาทำรายการ
กลุมผูถือหุนเดิมของ NAKON
รอยละ 25.00

รอยละ 100.00

บมจ.นครหลวง แคปปตอล

รอยละ 75.00

รอยละ 0.57

บมจ.นครหลวง แคปปตอล

ทั้งนี้ ภายหลังการเขาลงทุนซื้อหุนสามัญของ NAKON บริษัทฯ จะบันทึกเงินลงทุนใน NAKON เปนเงินลงทุนในบริษัท
รวม ซึ่งจะทำใหบริษัทฯ จะตองรับรูผลการดำเนินงานของ NAKON ตามวิธีสวนไดเสีย (Equity Method) ซึ่งหากผล
การดำเนินการของ NAKON ไมเปนไปตามคาดหวัง ก็จะสงผลตอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในทางออม
ความสัมพันธ
เงื่อนไขในการ
เขาทำรายการ

ปจจุบัน NAKON ไมใชบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เงื่อนไขบังคับกอนที่สำคัญในการเขาทำรายการ ไดแก
1) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคล
เฉพาะเจาะจง ไดแก NAKON
2) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาลงทุนโดยการเขาซื้อหุนเพิ่มทุนของ NAKON ซึ่งไมเปน
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระคาตอบแทนเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับคาหุน
ในสัดสวนรอยละ 25.00 ของมูลคาการเสนอขายทั้งหมด และจะชำระคาตอบแทนเปนเงินสดสำหรับคาหุนในสวน
ที่เหลือ
3) ที่ประชุมผูถือหุนของ NAKON มีมติอนุมัติให NAKON เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนของ NAKON
ใหแกบริษัทฯ
4) ผลการเขาตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพยและหนี้สินใน NAKON เปนที่พึงพอใจของบริษัทฯ

ขอมูลโครงสรางการถือหุนกอนเขาทำรายการ และหลังเขาทำรายการ ปรากฏดังนี้
1) การลงทุนใน NAKON เปนการขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุมบริษัทฯ ทำใหมีสินคาและบริการในกลุม
การใหบริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น
การลงทุนใน NAKON เปนการขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุมบริษัทฯ ทำใหมีสินคาและบริการในกลุม
การใหบริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก NAKON เปนผูประกอบธุรกิจสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank)
ที่ดำเนินธุรกิจใหบริการทางดานการเงินมากวา 30 ป โดย NAKON ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยูภายใตการ
กำกับของธนาคารแหงประเทศไทยใหสามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับและประกอบกิจการ
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ (Nano-Finance) โดยมีสินเชื่อใหบริการ ดังนี้ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถเพื่อ
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เกษตรกร เชาซื้อรถมือสอง สินเชื่อที่ดิน และที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง สินเชื่อที่ดิน และที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง เพื่อการ
หมุนเวียน สินเชื่อแฟคตอริ่ง สินเชื่อเพื่อการพาณิชย สินเชื่อเชาซื้อ ปจจุบันมีฐานลูกคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปน
สวนใหญ และมีสาขา 105 สาขา
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2) เปนการสนับสนุนการขยายจุดเชื่อมโยง (Touch Point) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนการขยายระบบนิเวศใน
การทำธุรกิจของบริษัทฯ
เนื่องดวย NAKON เปนผูประกอบการธุรกิจสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคารในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมายาวนาน
กวา 30 ป โดย ณ ปจจุบัน NAKON ดำเนินการเปดสาขาทั้งหมด 105 สาขา ซึ่งกระจายตัวอยูในแหลงชุมชนภายในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น การเขาลงทุนใน NAKON จะเปนการสนับสนุนการขยายจุดเชื่อมโยง (Touch Point) ใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนการขยายระบบนิเวศในการทำธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะสามารถเพิ่ม
ปริมาณจุดติดตั้งตูอัตโนมัติ และจุดรับ-สงสินคาของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี้ การเขาลงทุนใน NAKON ยังเปนการ
สนับสนุนการขยายฐานลูกคาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใชความสัมพันธของ NAKON ในการเขาถึงลูกคาราย
ใหม ๆ
3) เปนการสรางผลตอบแทน อัตราเติบโตของสินทรัพย ผลกำไร และกระแสเงินสดใหแกบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ได
อยางตอเนื่องในระยะยาว
เนื่องจาก NAKON มีรายไดรวมเพิ่มขึ้นในป 2564 และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น โดยมีเหตุผลมาจากรายไดหลักของกิจการเพิ่ม
สูงขึ้น ประกอบกับ สามารถควบคุมคาใชจายในการบริหารไดดีขึ้น อีกทั้ง ในป 2564 NAKON มีอัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยเทากับรอยละ 4.12 เพิ่มขึ้นจากป 2563 ซึ่งเทากับรอยละ 1.61 ซึ่งแสดงใหเห็นวา NAKON มีความสามารถใน
การสรางผลตอบแทนที่ดีขึ้น อยางไรก็ดี แม NAKON มีผลขาดทุนสุทธิในป 2562 เนื่องจากมีการประเมินคุณภาพลูกหนี้
และตั้งหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 69.82 ลานบาท และในป 2563 เนื่องจากการขยายสาขา ซึ่งสงผลใหคาเสื่อม
ราคาประจำปเพิ่มขึ้นในชวงแรก แตอุตสาหกรรมสินเชื่อสวนบุคคลยังมีชองวางการเติบโตสูงมากในปจจุบัน ซึ่งหาก
NAKON สามารถระดมทุนเพื่อนำมาปลอยสินเชื่อได NAKON จะมีผลการดำเนินการที่เติบโตขึ้นอีกในอนาคต
ดังนั้นจากผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินของ NAKON จะเห็นไดวาในป 2564 NAKON มีผลการดำเนินงานที่ดี
ขึ้นและเติบโตจากในอดีต เนื่องจากตลาดสินเชื่อรายยอยเปนตลาดที่ยังมีการเติบโตสูง การลงทุนใน NAKON จึงเปนการ
สรางผลตอบแทน อัตราเติบโตของสินทรัพย ผลกำไร และกระแสเงินสดใหแกบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ไดอยาง
ตอเนื่องในระยะยาว
4)

บริษัทฯ อาจมีผลประโยชนจากการเติบโตของมูลคาหุนของ NAKON ในอนาคต
เนื่องจากปจจุบัน NAKON มีสถานะเปนบริษัทมหาชน ซึ่งยังมิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อีกทั้ง ตลาดสินเชื่อราย
ยอยในประเทศไทยนั้นยังมีชองวางใหเติบโต และแนวโนมความตองการสินเชื่อภาคครัวเรือนมีเพิ่มขึ้นสอดคลองกับการฟน
ตัวของสภาพเศรษฐกิจภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น NAKON มีโอกาสที่จะเติบโตอีกหากสามารถเขาระดม
ทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดตามแผน และหากบริษัทฯ เขาลงทุนใน NAKON ก็จะไดรับผลประโยชนจากมูลคาตลาดของ
ราคาหุนที่เพิ่มขึ้นจากการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ในอนาคต

ขอเสียของการเขาทำรายการ
1) ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม (Dilution Effect) เนื่องจากการเขาทำรายการเปนสวนหนึ่งของการเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
หากบริษัทฯ เขาทำรายการการลงทุนใน NAKON บริษัทฯ จะตองจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,896,005 หุน ในราคา
หุนละ 28.25 บาท (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) คิดเปนมูลคารวม 194.81 ลานบาท ใหแกบุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) ซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ไดแก NAKON เพื่อเปนคาตอบแทนในการเขาซื้อหุน
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สามัญเพิ่มทุนออกใหมของ NAKON ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณผลกระทบจากการออกหุนเพิ่มทุนจำนวน
6,896,005 หุน ตอผูถือหุนของบริษัทฯ โดยคำนวณผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนของผูถือหุนเดิม (Control
Dilution) เทากับรอยละ 0.57 ผลกระทบตอราคาตลาดหุน (Price Dilution) เทากับรอยละ 0.04 และผลกระทบตอกำไร
ตอผูถือหุน (Earnings per share Dilution: EPS Dilution) เทากับรอยละ 0.57
เมื่อพิจารณารวมกับรายการเขาลงทุนในหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT ซึ่งบริษัทฯ จะตองจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนจำนวน 25,111,504 หุน ในราคาหุนละ 28.25 บาท (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) คิดเปนมูลคารวม 709.40
ลานบาท ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ไดแกกลุมนายอานนทชัย
เพื่อเปนคาตอบแทนในการเขาทำรายการ ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม (Dilution Effect) ในภาพรวม
ของการทำรายการจะเปลี่ยนไปดังนี้ กลาวคือ ผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) จะ
เทากับ 2.60 เทา ผลกระทบตอราคาตลาดหุน (Price Dilution) จะเทากับรอยละ 0.20 และผลกระทบตอกำไรตอผูถือหุน)
(Earnings per share Dilution: EPS Dilution) จะเทากับรอยละ 2.60 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไดเขาซื้อหุนสามัญของ บริษัท บัซ
ซี่บีส จำกัด หากแตสิ่งตอบแทนในการไดมาซึ่งสินทรัพยดังกลาวมิไดเปนการออกหุนเพิ่มทุน รายการดังกลาวจึงมิไดสงผล
กระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม
2) ภาระทางการเงินจากการเขาทำรายการ
การดำเนินการซื้อหุนเพิ่มทุนออกใหมของ NAKON จำนวน 311,699,434 หุน รวมมูลคา 779.25 ลานบาท นั้น บริษัทฯ
จะแบงชำระเปนเงินสดจำนวน 584.44 ลานบาท โดยแหลงเงินทุนที่ใชในการซื้อหุนเพิ่มทุนของ NAKON มาจากการออก
และเสนอขายหุนกูซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ของบริษัทฯ จะไดอนุมัติตอไป โดยหุนกูจะมีภาระดอกเบี้ย
ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกู หรือตามขอตกลงและเงื่อนไขของหุนกูที่ไดออกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้
อัตราดอกเบี้ยใหอยูภายใตบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ สำนักงาน
ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่มีผลบังคับใชในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกูในแตละคราว
ดังนั้น หากบริษัทฯ ออกหุนกูเพื่อจายชำระมูลคาสิ่งตอบแทนจำนวน 584.44 ลานบาท บริษัทฯ จะมีตนทุนทางการเงิน
เพิ่มขึ้นจากการเขาทำรายการการลงทุนใน NAKON และเมื่อคำนึงถึงการออกหุนเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจำกัดให NAKON
จำนวน 6,896,005 หุน ในราคาหุนละ 28.25 บาท (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) คิดเปนมูลคารวม 194.81 ลาน
บาท อัตราสวนหนี้สินตอทุนของบริษัทฯ จะเปลี่ยนไปจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเทากับ 0.81 เทา เปน 0.93 เทา
และเมื่อพิจารณาการเขาทำรายการทั้งหมด 3 รายการในครั้งนี้ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนจะเปลี่ยนแปลงไป
เทากับ 1.07 เทา
ทั้งนี้ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนหลังเขาทำรายการดังกลาวเปนอัตราสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ มีการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนเพื่อเปนสิ่งตอบแทนใหกับ NAKON ในสัดสวนที่ต่ำกวามูลคาสิ่งตอบแทนที่จายเปนเงินสด ซึ่งอาจตองใชเงิน
จากการออกและเสนอขายหุนกู นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุนกู บริษัทฯ จะมีตนทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น
จากอัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดและขอกำหนดของหุนกู ซึ่งจะสงผลใหความสามารถในการชำระดอกเบี้ยของ
บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไปจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยางไรก็ดี ภายหลังการเขาทำรายการลงทุนซื้อหุนสามัญใน
NAKON และภายหลังการเขาทำรายการทั้งหมด 3 รายการนั้น ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย และความสามารถใน
การชำระภาระผูกพันของบริษัทฯ มีอัตราสวนที่ลดลง ในขณะเดียวกัน อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอน
ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย มีอัตราสวนที่เพิ่มขึ้น (ผูถือหุนสามารถศึกษารายละเอียดการ
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เปลี่ยนแปลงของอัตราสวนทางการเงินที่เกี่ยวของเพิ่มเติมที่หัวขอ 3.3 ขอเสียของการเขาทำรายการ 2) ภาระทางการเงิน
จากการเขาทำรายการ)
ความเสี่ยงของการเขาทำรายการ
1.7.1 ความเสี่ยงกอนเขาทำรายการ
1) ความเสี่ยงที่เงื่อนไขบังคับกอนเขาทำรายการจะไมประสบความสำเร็จ หรืออาจเกิดความลาชา
การเขาทำรายการมีเงื่อนไขบังคับสำคัญกอนเขาทำรายการ ไดแก
(1) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคล
เฉพาะเจาะจง ไดแก NAKON
(2) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาลงทุนโดยการเขาซื้อหุนเพิ่มทุนของ NAKON ซึ่งไมเปน
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระคาตอบแทนเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับคาหุน
ในสัดสวนรอยละ 25.00 ของมูลคาการเสนอขายทั้งหมด และจะชำระคาตอบแทนเปนเงินสดสำหรับคาหุนใน
สวนที่เหลือ
(3) ที่ประชุมผูถือหุนของ NAKON มีมติอนุมัติให NAKON เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนของ NAKON
ใหแกบริษัทฯ
(4) ผลการเขาตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพยและหนี้สินใน NAKON เปนที่พึงพอใจของบริษัทฯ
ดังนั้น หากบริษัทฯ ไมสามารถทำใหเงื่อนไขบังคับกอนเขาทำรายการสำเร็จลุลวงได การทำรายการก็จะไมประสบ
ความสำเร็จ หรือเกิดความลาชา
1.7.2 ความเสี่ยงหลังเขาทำรายการ
1) ความเสี่ยงของการสูญเสียโอกาสในอนาคตหากมูลคาหุนของบริษัทฯ สูงกวามูลคาซื้อขาย
กรณีที่ผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ สูงกวาประมาณการมูลคายุติธรรมที่ใชในการเขาทำรายการ ซึ่งเทากับ
หุนละ 28.25 บาทตอหุน ซึ่งผลตางดังกลาวเกิดจากผลประกอบการที่นอกเหนือจากแผนการลงทุนและการขยาย
กิจการที่นำมาใชเปนสมมติฐานในการประเมินมูลคา ซึ่งทำใหบริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสจากผลตางตอบแทนดังกลาว
เนื่องจากบริษัทฯ อาจไดสินทรัพยหรือผลตอบแทนจากการลงทุนอื่นที่สูงกวาการลงทุนในหุนสามัญของ NAKON ทั้งนี้
ราคามูลคายุติธรรมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดถูกประเมินดวยสมมติฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปจจุบัน
ประกอบกับแผนการลงทุนและการขยายกิจการที่มีแผนการลงทุนชัดเจน ณ ปจจุบัน อยางไรก็ตาม มูลคาของบริษัทฯ
ที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินไดสะทอนการเติบโตของธุรกิจตามแผนและนโยบายการลงทุนและการ
ดำเนินงานแลว ราคาการเขาทำรายการอยูในชวงมูลคายุติธรรม ณ ชวงเวลาการประเมิน
2) ความเสี่ยงผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนในอนาคตไมเปนไปตามคาดหวัง เนื่องจากความเสี่ยงของ NAKON
ผลประกอบการของ NAKON มาจากรายไดดอกเบี้ยรับจากผลิตภัณฑสินเชื่อตาง ๆ ซึ่งเปนการดำเนินธุรกิจของ
NAKON เปนการดำเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยงดานการตลาดและการแขงขัน และความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจ
สินเชื่อรายยอยสาขา เนื่องจากการใหบริการดานสินเชื่อแกผูประกอบการหรือผูตองการกูยืมเงินในรูปแบบตาง ๆ ไม
จำเปนตองมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ Non - Bank และไมอยูภายใตการกำกับดูแลของ ธปท. ซึ่งอาจสงผลให
ผลตอบแทนในการทำธุรกิจของ NAKON ไมเปนไปตามคาดหวัง
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อยางไรก็ดี ปจจัยสำคัญที่ผูใหบริการสินเชื่อจำเปนตองมี ไดแก เงินทุนที่ตองใชสำหรับการใหกู ควบคูกับการบริหาร
ความเสี่ยงของสินเชื่อ และระบบการเรียกเก็บหนี้ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การเขามาของผูประกอบการรายใหมจึงไม
สามารถทำไดโดยงายนัก และ NAKON ยังมีพันธกิจและเปาหมายที่ชัดเจนในการทำธุรกิจ โดยมีความมุงเนนที่จะ
ชวยเหลือกลุมลูกคาประเภทผูมีรายไดนอย และผูประกอบการขนาดเล็กใหสามารถเขาถึงแหลงเงินกูในระบบไดอยาง
ทั่วถึงดวยอัตราดอกเบี้ยที่เปนธรรม และใหบริการที่ดี รวดเร็ว และตรงความตองการของลูกคา อีกทั้ง NAKON มีแผน
ธุรกิจและกลยุทธในทุกดานเพื่อบริหารและพัฒนาองคกรใหประสบความสำเร็จ เชน แผนกลยุทธการจัดหาบุคลากร
แผนกลยุทธฺการตลาด เปนตน ดังนั้น ปจจัยดานเงินทุนและความแข็งแกรงในการดำเนินธุรกิจของ NAKON จึง
สามารถชวยบรรเทาความเสี่ยงที่ผลตอบแทนจากการดำเนินงานของ NAKON จะไมเปนไปตามคาดหวัง
นอกจากนี้ การประกอบการดานสินเชื่อยังมีความเสี่ยงดานเครดิต ซึ่งกลาวคือ โอกาสหรือความนาจะเปนที่คูสัญญา
(Counterparty) ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงในสัญญา หรือจงใจไมปฏิบัติตามสัญญา เชน การผิดนัด
ชำระหนี้ โดยความเสี่ยงดานเครดิตที่บริษัทฯ ไดพิจารณามีดังนี้ ความเสี่ยงดานคุณภาพลูกหนี้ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ และความเสี่ยงที่เกิดจากมูลคาสินทรัพยที่เปนหลักประกัน โดย NAKON ได
ตระหนักดีถึงความเสี่ยงดานเครดิตและไดใหความสำคัญกับนโยบายการพิจารณาการใหเครดิต กระบวนการพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อ และนโยบายในการเลือกอสังหาริมทรัพยที่ตั้งอยูในทำเลที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนา อีกทั้งเปนที่
ตองการของตลาด โดยบริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลโดยทำการประเมินมูลคาสินทรัพยค้ำประกันอยางเหมาะสม
และระมัดระวังเพื่อใหการดำเนินธุรกิจของ NAKON เปนไปอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
ดั ง นั ้ น ความเสี ่ ย งจากการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ NAKON อาจส ง ผลต อ ผลการดำเนิ น งานของ NAKON และทำให
ผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนในอนาคตไมเปนไปตามคาดหวัง เชน เมื่อผลการดำเนินงานของ NAKON มีผล
ขาดทุน ซึ่งอาจสงผลใหอัตราการจายปนผลไมเปนไปตามคาดหวัง และจะทำใหระยะเวลาการคืนทุนจากการลงทุน
ดังกลาวนี้ขยายออกไปยาวนานกวาที่บริษัทฯ ประมาณการไว เปนตน
3) ความเสี่ยงจากการที่ทิศทางการดำเนินธุรกิจของ NAKON ไมเปนไปตามคาดหวัง เนื่องจากบริษัทฯ มิไดมีอำนาจ
ควบคุม
เนื่องจากการเขาลงทุนในหุนสามัญเพิ่มทุนของ NAKON จำนวน 311,699,434 หุน หรือคิดเปนรอยละ 25.00 ของทุน
ที่ออกและเรียกชำระของ NAKON ภายหลังการเสนอขายใหแกบริษัทฯ ซึ่งจะทำใหบริษัทฯ จะมีอิทธิพลอยางมี
นัยสำคัญตอ NAKON หากแต การถือครองในสัดสวนดังกลาวมิไดทำใหบริษัทฯ ไดมาซึ่งอำนาจควบคุมตอ NAKON
ดังนั้น บริษัทฯ จะไมไดครอบครองเสียงสวนใหญในการประชุมผูถือหุน และมิอาจเปนผูกำหนดทิศทางการดำเนิน
ธุรกิจของ NAKON ใหเปนไปตามที่หวังทั้งหมดได อยางไรก็ดี บริษัทฯ จะสงตัวแทนเขาไปเปนคณะกรรมการอยาง
นอย 1 ตำแหนง หรือตามสัดสวนการถือหุน เพื่อรวมกำกับดูแล NAKON และปกปองผลประโยชนของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ภายหลังการเขาลงทุนซื้อหุนสามัญของ NAKON บริษัทฯ จะบันทึกเงินลงทุนใน NAKON เปนเงินลงทุนในบริษัท
รวม ซึ่งจะทำใหบริษัทฯ จะตองรับรูผลการดำเนินงานของ NAKON ตามวิธีสวนไดเสีย (Equity Method) ซึ่งหากผล
การดำเนินการของ NAKON ไมเปนไปตามคาดหวัง ก็จะสงผลตอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในทางออม
4) ความเสี่ยงจากการที่ NAKON ไมสามารถนำบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไดตามแผน
เนื่องจากปจจุบัน NAKON มีสถานะเปนบริษัทมหาชน ซึ่งยังมิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และ NAKON อยู
ในชวงเตรียมตัวเพื่อเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยในปจจุบัน NAKON มีความกาวหนาในการเตรียมคุณสมบัติ
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ใหพรอมสำหรับการนำบริษัทเขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตามเกณฑกำไรสุทธิ อยางไรก็
ดี กำไรสุทธิยอนหลัง 2-3 ปรวมกันนั้น NAKON ยังมีกำไรสุทธิไมเปนไปตามเกณฑกำไรสุทธิกลาวคือ กำไรสุทธิของ 23 ปรวมกันมากกวาหรือเทากับ 50.00 ลานบาท และปลาสุดมีกำไรสุทธิมากกวาหรือเทากับ 30.00 ลานบาท
ดังนั้น หากผลประกอบการของ NAKON ไมเปนไปตามคาดหวัง อาจทำใหแผนการเขาระดมทุนของ NAKON ไม
ประสบความสำเร็จหรือเกิดความลาชา ซึ่ง NAKON คาดวาจะใชเวลา 3 – 5 ป ในการเตรียมตัวเพื่อใหมีคุณสมบัติ
ครบถวนและเปนไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน และหาก NAKON ไมสามารถนำบริษัทเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยได หุนสามัญของ NAKON จะไมมีสภาพคลองเนื่องจากมิไดมีตลาดรองรองรับ และทำใหมูลคาการ
เติบโตของหุนสามัญอาจไมเปนไปตามคาดหวัง
ความสมเหตุสมผลของราคา
สำหรับความสมเหตุสมผลดานราคาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินมูลคารายการไดมาซึ่งสินทรัพย กรณีการเขาซื้อหุน
สามัญของ NAKON โดยพิจารณาจากวิธีการตาง ๆ เพื่อหาชวงมูลคายุติธรรมที่เหมาะสมสำหรับการเขาทำธุรกรรมการโอนแลก
หุน ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การประเมินมูลคาปจจุบันของกิจการดวยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของเงินปนผล
(Dividend Discount Model) เปนวิธีการประเมินมูลคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถสะทอนผลประกอบการในอนาคต
ภายใตแผนธุรกิจและสมมติฐานตาง ๆ ที่มีความสมเหตุสมผล โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินชวงมูลคายุติธรรม
ของรายการไดมาซึ่งสินทรัพย หุนสามัญของ NAKON พบวาอยูในชวง 2.31 – 2.75 บาทตอหุน เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเขาทำ
รายการในราคาหุนละ 2.50 บาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท) จำนวน 311,699,434 หุน มีมูลคารวมเทากับ 779.25 ลาน
บาท จะพบวาราคาเขาทำรายการเปนราคาที่เหมาะสมเพราะเปนราคาที่อยูในชวงราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ สำหรับมูลคาสิ่งตอบแทน บริษัทฯ จะชำระดวยเงินสดเทากับ 584.44 ลานบาท และมูลคาหุนสามัญของบริษัทฯ ซึ่ง
เทากับ 194.81 ลานบาท หรือคิดเปนมูลคาหุนละ 28.25 บาท จำนวน 6,896,005 หุน รวมเปนมูลคาสิ่งตอบแทน 779.25 ลาน
บาท พบวา มูลคายุติธรรมของราคาหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอยูในชวง 25.72 – 28.97
บาทตอหุน โดยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (DCF) ดังนั้น ราคาเขาทำรายการแลกเปลี่ยนโดยใชหุนสามัญของบริษัทฯ
จึงเปนราคาที่เหมาะสม เนื่องจากราคาดังกลาวอยูในชวงมูลคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนั้น ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาราคาการเขาทำรายการไดมาซึ่งหุนสามัญของ NAKON มีความเหมาะสม
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2. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ
ภายหลังจากที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติการเขาลงทุนโดย
การซื้อหุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) (“NAKON”) จากการเขาซื้อหุนเพิ่มทุนออกใหมของ
NAKON โดยบริษัทฯ จะเขาซื้อหุนเพิ่มทุนออกใหมของ NAKON และออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เสนอขายใหแก
NAKON ในเดือน มิถุนายน 2565
ภาพรวมของการเขาทำรายการ
เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงคที่จะเปนหุนสวนเชิงกลยุทธกับทาง NAKON ซึ่งเปนผูใหบริการธุรกิจการเงินที่ไมใชธนาคาร
(Non-Bank) ภายใตการประกอบธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกิจการใหสินเชื่อสำหรับผูมีความตองการใชเงินทั้งนิติบุคคลและบุคคล
ธรรมดา เพื่อวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตาม โดยใหบริการสินเชื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา โดย
NAKON ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยูภายใตการกำกับของธนาคารแหงประเทศไทยใหสามารถประกอบธุรกิจ
สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับไดและประกอบกิจการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ (Nano-Finance) โดยการใหกูยืมเงิน การรับ
ซื้อ ซื้อลด หรือรับชวงซื้อลดตั๋วเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด การใหเชาซื้อ การใหเชาแบบลิสซิ่งแกบุคคลธรรมดาที่มี
วัตถุประสงคเพื่อนำไปใชในการประกอบอาชีพที่ไมมีทรัพยสินหรือมีทรัพยสินเปนหลักประกัน ภายใตประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทย มาเปนพันธมิตรของบริษัทฯ
โดยจะลงทุนเขาซื้อหุนเพิ่มทุนออกใหมของ NAKON ซึ่งมิไดเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จำนวน 311,699,434
หุน หรือคิดเปนรอยละ 25.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระของ NAKON ภายหลังการเสนอขายใหแกบริษัทฯ มูลคาที่ตราไว
หุนละ 0.50 บาท เสนอขายในราคาหุนละ 2.50 บาท รวมมูลคาการลงทุน 779.25 ลานบาท
นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ เขาลงทุนใน NAKON โดยบริษัทฯ จะชำระคาตอบแทนในการเขาซื้อหุนเพิ่มทุนออกใหมของ
NAKON เปนเงินสดจำนวน 584.44 ลานบาท และสวนที่เหลือจำนวน 194.81 ลานบาท ทางบริษัทฯ จะชำระเปนหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 6,896,005 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยมีราคาเสนอขายเทากับ 28.25 บาทตอหุน
ซึ่งเปนราคาหุนที่ไมต่ำกวารอยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักยอนหลัง 7
วันทำการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเขาลงทุนใน NAKON และออกหุนสามัญเสนอขายใหแก
NAKON เพื่อเปนคาตอบแทน ตั้งแตวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ 2565 เทากับ 30.6413 บาทตอหุน (“ราคาตลาด”)
ขอมูลโครงสรางการถือหุนกอนเขาทำรายการ และหลังเขาทำรายการ ปรากฏดังนี้
โครงสรางการถือหุน กอนเขาทำรายการ
กลุมผูถือหุนเดิมของ NAKON

โครงสรางการถือหุน หลังเขาทำรายการ
กลุมผูถือหุนเดิมของ NAKON
รอยละ 25.00

รอยละ 100.00

บมจ.นครหลวง แคปปตอล

รอยละ 75.00

รอยละ 0.57

บมจ.นครหลวง แคปปตอล
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ทั้ง นี้การเขา ลงทุน ดังกลาวเปน ไปตามขอตกลงระหวางบริษัทฯ และ NAKON ในจดหมายแสดงเจตจำนง ลงวันที่ 14
กุมภาพันธ 2565 ซึ่งทางบริษัทฯ ไดยื่นขอเสนอในการจะเขาลงทุนซื้อหุนเพิ่มทุนออกใหมของ NAKON ซึ่งสามารถสรุป
สาระสำคัญไดดังนี้
“SABUY มีความตั้งใจที่จะเปนหุนสวนเชิงกลยุทธกับทาง NAKON โดยมีความประสงคจะลงทุนเขาซื้อหุนสามัญที่ออกใหม
ของ NKAON จำนวน 311,699,434 หุน หรือคิดเปนรอยละ 25.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระหลังการเสนอขายใหแก
SABUY มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เสนอขายในราคาหุนละ 2.50 บาท รวมมูลคาการเสนอขาย 779,248,585 บาท โดย
ทาง SABUY จะชำระคาหุน NAKON ดังนี้
(1)

คาหุนในสัดสวนรอยละ 75.00 ของมูลคาการเสนอขายทั้งหมด SABUY จะชำระเปนเงินสดใหแก NAKON จำนวน
584,436,438.75 บาท และ
(2)
คาหุนในสัดสวนรอยละ 25.00 ของมูลคาการเสนอขายทั้งหมด จำนวน 194,812,146.25 บาท SABUY จะออกหุน
สามัญของ SABUY ใหแก NAKON โดยราคาที่ออกเสนอขายมีราคาไมต่ำกวารอยละ 90.00 ของราคาตลาด (โดยที่
ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักยอนหลังไมนอยกวา 7 วัน แตไมเกิน 15 วันทำการติดตอกันกอน
วันที่คณะกรรมการของ SABUY มีมติอนุมัติใหเขาลงทุนใน NAKON และ ออกหุนสามัญเสนอขายใหแก NAKON
เพื่อเปนคาตอบแทน)
ทั้งนี้ NAKON จะใหการสนับสนุนดานเทคนิคและขอมูลที่เกี่ยวของกับบริษัทและอุตสาหกรรม เพื่อนำขอมูลไปวิเคราะห และ
กำหนดเงื่อนไขที่บริษัทและ SABUY จะตกลงรวมกันตอไป โดย SABUY จะนำขอมูลดังกลาวขางตนเสนอตอคณะกรรมการ
และผูถือหุนของ SABUY เพื่อพิจารณาการเขาลงทุนและการออกหุนสามัญให NAKON ซึ่งอาจจะพิจารณาและอาจรองขอให
มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการลงเขาลงทุนบางประการเพื่อใหเหมาะสมกับเกณฑการลงทุน
โดยทั้งสองฝายจะใชความพยายามอยางเต็มที่ในการบรรลุขอตกลง ขอกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวของภายใตระยะเวลาที่
เหมาะสม โดย SABUY จะใหการสนับสนุนบริษัทในกิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสมและความจำเปน”
อยางไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ ยังอยูระหวางการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ของ NAKON เงื่อนไขบังคับ
กอนอื่น ๆ ตามปกติ และเงื่อนไขบังคับกอนอื่น ๆ ตามที่จะมีการตกลงกันระหวางผูซื้อและผูขายยังอยูระหวางการพิจารณา
และตกลงกัน และจะมีการระบุเงื่อนไขดังกลาวในสัญญาซื้อขายหุนตอไป ทั้งนี้ เงื่อนไขดังกลาวตองไมเปนเงื่อนไขที่ขัดหรือ
แยงกับขอมูลที่วัตถุประสงคการเขาทำรายการที่ไดแจงตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเขาทำรายการในครั้งนี้ หรือทำให
ประโยชนที่บริษัทฯ จะไดรับจากการเขาทำรายการในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญในทางที่ไมเปนคุณกับบริษัทฯ โดย
ใหคณะกรรมการหรือผูรับมอบอำนาจมีอำนาจในการเจรจาตอรองกับคูสัญญาโดยคำนึงถึงประโยชนของบริษัทฯ เปนสำคัญ
ในกรณีที่เงื่อนไขการเขาทำธุรกรรมขัดหรือแยงกับขอมูลที่วัตถุประสงคการเขาทำรายการที่ไดแจงตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขอ
อนุมัติการเขาทำรายการในครั้งนี้ หรือทำใหประโยชนที่บริษัทฯ จะไดรับจากการเขาทำรายการในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไปอยางมี
นัยสำคัญในทางที่ไมเปนคุณกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะตองนำเรื่องดังกลาวเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง
ทั้งนี้ ภายหลังการเขาลงทุนซื้อหุนสามัญของ NAKON บริษัทฯ จะบันทึกเงินลงทุนใน NAKON เปนเงินลงทุนในบริษัทรวม ซึ่ง
จะทำใหบริษัทฯ จะตองรับรูผลการดำเนินงานของ NAKON ตามวิธีสวนไดเสีย (Equity Method) ซึ่งหากผลการดำเนินการ
ของ NAKON ไมเปนไปตามคาดหวัง ก็จะสงผลตอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในทางออม
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คูสัญญาและความสัมพันธที่เกี่ยวของ
ผูจ ะซื้อ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด ("บริษัทฯ" และ “SABUY”)

ผูจ ะขาย

บริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) (“NAKON”)

ความสัมพันธ

ปจจุบัน NAKON ไมใชบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ประเภทและขนาดรายการ และการคำนวณขนาดรายการ
บริษัทฯ จะดำเนินการเขาซื้อหุนเพิ่มทุนออกใหมของ NAKON จำนวน 311,699,434 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 25.00 ของทุน
ที่ออกและเรียกชำระของ NAKON ภายหลังการเสนอขายใหแกบริษัทฯ รวมมูลคาการลงทุน 779.25 ลานบาท โดยรายการ
ดังกลาวเขาขายเปนรายการไดมาซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ ตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน ซึ่งคำนวณ
ขนาดรายไดไดเทากับรอยละ 15.52 ตามเกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (Net tangible assets: “NTA”) ซึ่งเปนเกณฑที่
คำนวณขนาดรายการไดสูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ไดรับการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2564
โดยเมื่อนำขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในรอบระยะเวลา 6 เดือนยอนหลังของบริษัทฯ (ไดแก รายการที่เกิดขึ้นกอนหนา
รวมกับ รายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ กรณีการเขาลงทุนเขาซื้อหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท แอ็ดวานซ
อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของ บริษัท บัซซี่
บีส จำกัด) มารวมกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามรายงานฉบับนี้ มีขนาดรายการรวมเทากับรอยละ 79.33 ตามเกณฑมูลคา
รวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเปนเกณฑที่คำนวณขนาดรายการไดสูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ไดรับการสอบทานจาก
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัทฯ จึงประสงคจะขออนุมัติการเขาทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของ NAKON จากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
จะดำเนินการดังตอไปนี้
ก.
ข.
ค.

เปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาและจำหนายไปซึ่งสินทรัพยตามบัญชี 1 และบัญชี 2 และการเขาทำรายการที่
เกี่ยวโยงกันของกลุมบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจำหนายไป
จัดใหมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับการเขาทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพย และ
จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเขาทำรายการดังกลาว ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยบริษัทฯ
จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย

ทั้งนี้ รายละเอียดของการคำนวณขนาดของรายการตามประกาศเรื่องการไดมาซึ่งสินทรัพย เปนดังนี้
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2.4.1 การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
ขอมูลทางการเงิน
บริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
6,136.53
1,661.22
2,748.62
450.60
1,276.09
257.00

(หนวย: ลานบาท)
สินทรัพยรวม
สินทรัพยไมมีตัวตน
หนี้สินรวม
สวนผูถือหุนที่ไมมีอำนาจควบคุม (ถามี)
สินทรัพยที่มีตัวตน (NTA)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

NAKON
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1,756.54
111.66
852.84
792.04
5.12

การคำนวณรายการ
หลักเกณฑ

สูตรคำนวณ

1. เกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตน
สุทธิ (Net tangible asset – NTA)

NTA ของสินทรัพยที่ไดมา x สัดสวนที่ไดมา
NTA ของบริษัทฯ

2. เกณฑกำไรสุทธิจากการ
ดำเนินงาน
3. เกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน

กําไรสุทธิของสินทรัพยทีไดมา x สัดสวนที่ไดมา
กําไรสุทธิของบริษัทฯ
มูลคารายการที่ไดรับ x 100
สินทรัพยรวมของบริษัทฯ
จำนวนหุนที่ออกเพื่อชําระคาสินทรัพย x 100
จำนวนหุนที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ

4. เกณฑมูลคาหุนทุนที่ออกเพื่อ
ชำระราคาสินทรัพย

การคำนวณ
(ลานบาท)
(792.04x25.00%)
)
1,276.09
5.12 x 25.00% )
257.00
779.25 )
6,136.53
6.90 )
1,201.38

ขนาดรายการ
รอยละ 15.52

รอยละ 0.50
รอยละ 12.70
รอยละ 0.57

2.4.2 รายการไดมาซึ่งสินทรัพยรวมรายการยอนหลัง 6 เดือน
วันที่ที่ประชุม
คณะกรรมการ
อนุมัติการเขาทำ
รายการ
21 กุมภาพันธ
2565
21 กุมภาพันธ
2565
21 กุมภาพันธ
2565
17 กุมภาพันธ
2565
17 กุมภาพันธ
2565

ขนาดรายการตามเกณฑ (รอยละ)
รายการ

การเขาลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
การเขาซื้อหุนเพิ่มทุนออกใหมของ บริษัท
นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)
การลงทุนในบริษัท บัซซี่บีส จำกัด
การเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษทั
ล็อคบอกซ กรุป จำกัด
การเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษทั ดิ
อะชีฟเวอร 59 จำกัด

NTA

กำไรสุทธิ

มูลคารวมของสิ่ง
ตอบแทน

มูลคาหุน

25.18

22.54

16.12

2.09

15.52

0.50

12.70

0.57

7.08

2.40

15.82

-

-

-

0.77

-

0.74

0.99

0.02

-
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วันที่ที่ประชุม
คณะกรรมการ
อนุมัติการเขาทำ
รายการ
17 กุมภาพันธ
2565
17 กุมภาพันธ
2565

30 มกราคม
2565
30 มกราคม
2565
10 มกราคม
2565
10 มกราคม
2565
10 มกราคม
2565
10 มกราคม
2565

16 ธันวาคม
2564

10 พฤศจิกายน
2564
10 พฤศจิกายน
2564
10 พฤศจิกายน
2564
10 พฤศจิกายน
2564
10 พฤศจิกายน
2564
8 พฤศจิกายน
2564

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ขนาดรายการตามเกณฑ (รอยละ)
รายการ

การเขารวมลงทุนกับกลุมบริษัทล็อค
บอกซในการจัดตั้งบริษัทรวมทุนใน
สัดสวนรอยละ 50.00
การเขาลงทุนในบริษัท อินดีม กรุป จำกัด
(มหาชน) การเขารวมกับบริษัท อินดีม
กรุป จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนกอตั้ง
บริษัทรวมทุน
การรวมลงทุนกับกลุมบริษัท โอมันนี่
การเขาซื้อกิจการ บริษัท คารฟน
อินเตอร กรุป จำกัด
การเขาซื้อหุนสามัญของ บริษัท เพย
โพสต เซอรวิส จำกัด
การเขาซื้อกิจการบริษัท ลอนดรี้บารไทย
จำกัด
การเขาซื้อกิจการ บริษัท ซิตี้ซอฟท
อินโฟเทค จำกัด
การเพิ่มทุนในบริษัท สบาย แอคเซล
เลอเรเจอร จำกัด เพื่อเขาซื้อกิจการ
บริษัท อีตตี้แล็บ จำกัด และบริษัท คีน
โปรไฟล (ประเทศไทย) จำกัด
การเพิ่มทุนในบริษัทยอย การจัดตั้ง
บริษัทยอยแหงใหม และการไดมาซึ่งหุน
สามัญในบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด เซอรวิส
จำกัด
การเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท แพลท
ฟนเซิรฟ จำกัด
การรวมจัดตั้งบริษัทรวมทุนกับบริษัท
ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน)
การเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท เดอะ เลต
เตอร โพสต เซอรวิส จำกัด
การเขาซื้อหุนสามัญของ บริษัท เอ็ม
พอยทเอ็กซเพรส จำกัด
การที่บริษัทในกลุมจะเขาซื้อทรัพยสิน
จากบริษัท ฟอรท เวนดิ้ง จำกัด
การเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท เอ.ที.พี.
เฟรนด เซอรวิส จำกัด (Shipsmile)

NTA

กำไรสุทธิ

มูลคารวมของสิ่ง
ตอบแทน

มูลคาหุน

-

-

0.56

-

0.22

0.14

0.83

-

-

-

0.79

-

0.27

-

0.48

-

0.08

0.00

0.89

-

0.30

1.64

0.72

-

0.33

0.58

0.93

-

-

-

1.59

-

0.91

4.16

0.89

-

0.61

1.20

17.96

6.16

-

-

0.16

-

0.12

-

0.67

-

0.06

-

0.38

-

-

-

5.40

-

0.26

2.04

1.29

-
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

วันที่ที่ประชุม
คณะกรรมการ
อนุมัติการเขาทำ
รายการ
20 ตุลาคม
2564

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ขนาดรายการตามเกณฑ (รอยละ)
รายการ

การรวมลงทุนกับบริษัท เทโร เอ็นเตอร
เทนเมนท จำกัด
รวมขนาดรายการตามเกณฑ

NTA

กำไรสุทธิ

มูลคารวมของสิ่ง
ตอบแทน

มูลคาหุน

0.00

0.00

0.34

-

รอยละ
51.68

รอยละ
36.19

รอยละ 79.331/

รอยละ
8.82

หมายเหตุ: 1/ มีผลตางจากการปดเลข

เนื่องจากขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพย มีขนาดรายการเทากับรอยละ 79.33 ซึ่งเปนขนาดรายการสูงที่สุดที่คำนวณ
ไดตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน โดยเปนขนาดรายการที่มีมูลคามากกวารอยละ 50.00 บริษัทฯ มีหนาที่ตอง
เปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเขาทำรายการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) โดยมี
สารสนเทศอยางนอยตามบัญชี (1) ทายประกาศการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย และขออนุมัติการเขาทำรายการ
ตอที่ประชุมผูถือหุน พรอมแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็น ซึ่งตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมต่ำ
กวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผูถือ
หุนที่มีสวนไดเสีย
อยางไรก็ตาม รายการดังกลาวไมใชรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจาก NAKON ไมใชบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายละเอียดของสินทรัพยที่ไดมา
บริษัทฯ จะลงทุนเขาซื้อหุนเพิ่มทุนออกใหมของ NAKON จำนวน 311,699,434 หุน หรือคิดเปนรอยละ 25.00 ของทุนที่ออก
และเรียกชำระของ NAKON ภายหลังการเสนอขายใหแกบริษัทฯ มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เสนอขาย ในราคาหุนละ 2.50
บาท รวมมูลคาการลงทุนทั้งสิ้น 779.25 ลานบาท โดยบริษัทฯ จะชำระคาหุนเปนเงินสดจำนวน 584.44 บาท และสวนที่เหลือ
จำนวน 194.81 ลานบาท ทางบริษัทฯ จะชำระเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
1)

ขอมูลทั่วไปของ NAKON

ชื่อบริษัท

บริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ

999/9 หมู 17 ตำบลบางพลีใหญ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ประเภทธุรกิจ

ใหบริการทางการเงินซึ่งไมใชธนาคารพาณิชย โดยใหบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อจำนำ
ทะเบียนรถเพื่อเกษตรกร เชาซื้อรถมือสอง สินเชื่อที่ดินและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง สินเชื่อที่ดินและ
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเพื่อการหมุนเวียน สินเชื่อแฟคตอริ่ง สินเชื่อเพื่อการพาณิชย สินเชื่อเชาซื้อ

เลขทะเบียน

0107537002648

วันจดทะเบียนบริษทั

9 พฤศจิกายน 2537

ทุนจดทะเบียน

555,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 1,110,000,000 หุน

ทุนชำระแลว

467,549,150 บาท แบงเปนหุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดที่ออกและชำระแลวจำนวน 935,098,300
หุน

มูลคาหุนที่ตราไว (หุนละ) 0.50 บาท
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

2)
ลำดับ
1.

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการของ NAKON
ตารางแสดงรายชื่อคณะกรรมการของ NAKON กอนเขาทำรายการ
ชื่อ-สกุล

ตำแหนง

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

ประธานกรรมการ

2.

นายเทอดศักดิ์ บุญทศ

กรรมการ

3.

นายธนวรรธน พลวิชัย

กรรมการ

4.

นายตะวัน พันธาวงศ
นายสมพงษ สงวนวนชาติ

กรรมการ

5.

กรรมการ

ตารางแสดงรายชื่อคณะกรรมการของ NAKON หลังเขาทำรายการ
ลำดับ
1.

ชื่อ-สกุล

ตำแหนง

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

ประธานกรรมการ

2.

นายเทอดศักดิ์ บุญทศ

กรรมการ

3.

นายธนวรรธน พลวิชัย

กรรมการ

4.

นายตะวัน พันธาวงศ
นายสมพงษ สงวนวนชาติ

กรรมการ

5.

กรรมการ

โดยบริษัทฯ จะสงกรรมการผูแทนอยางนอย 1 ตำแหนง หรือตามสัดสวนการถือหุน
3)
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รายชื่อผูถือหุนของ NAKON
ตารางแสดงรายชื่อผูถือหุนของ NAKON กอนเขาทำรายการ
รายชื่อผูถือหุน
บริษัท เค.ดี. โฮลดิ้ง จำกัด1/
นายปฏิการ มหัทธนารักษ
นางสาวอรไพลิน วงษประเสริฐ
บริษัท วิค จำกัด (มหาชน)
นางศิริพร ทองเดชศรี
นางลีนา วนวิทย
นายปยะ ตันติเวชยานนท
บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จำกัด
นายภูวฤทธิ์ สวัสเดชะ
บริษัท นวธานี จำกัด
นางสาวพรทิพย วัชรรัคคาวงศ
นางสาวสุภัทรา บุญทศ
นายเกรียงศักดิ์ บุญทศ
นายมิน คำแสง
นางนงเยาว มหัทธนารักษ
นายสุขุม นวพันธ
นายพีรนาถ โชควัฒนา
นายฐิติกานต รัชตเทวินทร

จำนวนหุนที่ถือ
(หุน)
619,041,180
73,732,000
67,500,000
32,000,000
22,500,000
20,000,000
20,000,000
19,560,000
13,116,000
10,000,000
4,000,040
3,800,020
3,800,000
3,500,000
2,272,800
2,272,700
2,041,000
2,000,020

สัดสวนรอยละ
66.20
7.88
7.22
3.42
2.41
2.14
2.14
2.09
1.40
1.07
0.43
0.41
0.41
0.37
0.24
0.24
0.22
0.21
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

ลำดับ
19
20
21
22
23
24
25
26

รายชื่อผูถือหุน
นายสุวรรณ อารียจิตเกษม
นายบุญเกรียง ธนาพันธสิน
นาย อนุสิษฐ บุญทศ
นางสาวสุมาลี คงคาทอง
นางสาวสุปรียา เสรฐภักดี
นายเลิศพงศ ยงธนารัตน
นางสาวศิริรตน ผลโยธิน
ผูถือหุนรายอื่น
รวม

ที่มา: รายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนครั้งลาสุด
1/ รายชื่อผูถือหุน บริษัท เค.ดี. โฮลดิ้ง จำกัด
ลำดับ
รายชื่อผูถือหุน
1
นายเทอดศักดิ์ บุญทศ
2
บริษัท เค.ดี.แอสเซท แอนด ดีเวลล็อปเมนท จำกัด2/
3
นางสาวรรินธร วนวิทย
4
นางสาววรันธร วนวิทย
5
นางศิริแข เดชอัมพรชัย
6
นายธีรเมธ ทุมมานนท
7
นางสาวศิริขวัญ ทุมมานนท
8
นางสาวพรทิพย วัชรรัคคาวงศ
9
นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ
รวม
2/ รายชื่อผูถือหุน บริษทั เค.ดี.แอสเซท แอนด ดีเวลล็อปเมนท จำกัด
ลำดับ
รายชื่อผูถือหุน
1
นายเทอดศักดิ์ บุญทศ
2
นางสาวพรทิพย วัชรรัคคาวงศ
3
นางเพทาย วัชรรัคคาวงศ
4
บริษัท พีรธร จำกัด
5
คณะบุคคลหลานปู
6
นางพัชรี ริ้วตระกูล
รวม

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุนที่ถือ
(หุน)
2,000,000
2,000,000
1,759,020
1,140,000
1,140,000
1,136,400
1,136,400
3,650,720
935,098,300

สัดสวนรอยละ
0.21
0.21
0.19
0.12
0.12
0.12
0.12
0.39
100.00

จำนวนหุนที่ถือ (หุน)
52,199,960
2,742,000
1,443,000
1,443,000
864,000
654,000
654,000
20
20
60,000,000

สัดสวนรอยละ
87.00
4.57
2.41
2.41
1.44
1.09
1.09
0.00
0.00
100.00

จำนวนหุนที่ถือ (หุน)
1,110,000
360,000
10,000
7,500
7,500
5,000
1,500,000

สัดสวนรอยละ
74.00
24.00
0.67
0.50
0.50
0.33
100.00

ตารางแสดงรายชื่อผูถือหุนของ NAKON หลังเขาทำรายการ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่อผูถือหุน
บริษัท เค.ดี. โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
นายปฏิการ มหัทธนารักษ
นางสาวอรไพลิน วงษประเสริฐ
บริษัท วิค จำกัด (มหาชน)
นางศิริพร ทองเดชศรี
นางลีนา วนวิทย
นายปยะ ตันติเวชยานนท
บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จำกัด

จำนวนหุนที่ถือ (หุน)
619,041,180
311,699,434
73,732,000
67,500,000
32,000,000
22,500,000
20,000,000
20,000,000
19,560,000

สัดสวนรอยละ
49.65
25.00
5.91
5.41
2.57
1.80
1.60
1.60
1.57
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

ลำดับ
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

รายชื่อผูถือหุน
นายภูวฤทธิ์ สวัสเดชะ
บริษัท นวธานี จำกัด
นางสาวพรทิพย วัชรรัคคาวงศ
นางสาวสุภัทรา บุญทศ
นายเกรียงศักดิ์ บุญทศ
นายมิน คำแสง
นางนงเยาว มหัทธนารักษ
นายสุขุม นวพันธ
นายพีรนาถ โชควัฒนา
นายฐิติกานต รัชตเทวินทร
นายสุวรรณ อารียจิตเกษม
นายบุญเกรียง ธนาพันธสิน
นายอนุสิษฐ บุญทศ
นางสาวสุมาลี คงคาทอง
นางสาวสุปรียา เสรฐภักดี
นายเลิศพงศ ยงธนารัตน
นางสาวศิริรตน ผลโยธิน
ผูถือหุนรายอื่น
รวม

4)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุนที่ถือ (หุน)
13,116,000
10,000,000
4,000,040
3,800,020
3,800,000
3,500,000
2,272,800
2,272,700
2,041,000
2,000,020
2,000,000
2,000,000
1,759,020
1,140,000
1,140,000
1,136,400
1,136,400
3,650,720
1,246,797,734

สัดสวนรอยละ
1.05
0.80
0.32
0.30
0.30
0.28
0.18
0.18
0.16
0.16
0.16
0.16
0.14
0.09
0.09
0.09
0.09
0.29
100.00

ประวัติความเปนมาและลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท นครหลวง แคปตอล จำกัด (มหาชน) (“NAKON”) เดิมชื่อ บริษัท นครหลวง โชวา ลิสซิ่ง จำกัด ไดจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 ซึ่งประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการธุรกิจการเงินที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank) ภายใตการ
ประกอบธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกิจการใหสินเชื่อสำหรับผูมีความตองการใชเงินทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อ
วัตถุประสงคใด ๆ ก็ตาม โดยใหบริการสินเชื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา โดย
NAKON ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยูภายใตการกำกับ ของธนาคารแหงประเทศไทยใหสามารถ
ประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับไดและประกอบกิจการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ (Nano-Finance) การ
ใหกูยืมเงิน การรับซื้อ ซื้อลด หรือรับชวงซื้อลดตั๋วเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด การใหเชาซื้อ การใหเชาแบบลิสซิ่ง
แกบุคคลธรรมดาที่มีวัตถุประสงคเพื่อนำไปใชในการประกอบอาชีพที่ไมมีทรัพยสินหรือมีทรัพยสินเปนหลักประกัน
ภายใตประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงโครงสรางการถือหุนของ NAKON กอนเขาทำรายการ
กลุมผูถือหุนเดิมของ NAKON

100%

บมจ. นครหลวง แคปปตอล

ปจจุบัน NAKON มีบริษัท เค.ดี. โฮลดิ้ง จำกัด เปนผูถือหุนใหญ จำนวน 619,041,180 หุน หรือคิดเปนสัดสวน
รอยละ 66.20 หุนจากหุนทั้งหมด 935,098,300 หุน และผูถือหุนอื่นประกอบดวย นาย ปฏิการ มหัทธนารักษ
คิดเปนรอยละ 7.88 นางสาวอรไพลิน วงษประเสริฐ คิดเปนรอยละ 7.22 และ ผูถือหุนรายอื่น คิดเปนรอยละ
18.70
5)

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในอดีต
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทำการวิเคราะหผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของ NAKON ซึ่งเปนงบการเงิน
รวมป 2562 – 2564 ที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
มีรายละเอียดดังตอไปนี้

•

งบแสดงฐานะการเงินของ NAKON ระหวางป 2562 – 2564

หนวย : ลานบาท
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ตั๋วแลกเงิน
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ที่ถึงกำหนดชำระภายใน
หนึ่งป
ลูกหนี้เงินใหกูยืมระยะสั้น
ลู ก หนี ้ เ งิ น ให ก ู  ย ื ม ระยะยาว ที ่ ถ ึ ง กำหนดชำระ
ภายในหนึ่งป
ลูกหนี้สินเชื่อสวนบุ คคลภายใต การกำกับ ที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนึ่งป
ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใชเงิน
ลูกหนี้รายยอยที่มีทรัพยสินเปนหลักประกัน ที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนึ่งป
ลูกหนี้อื่น

31 ธันวาคม 2562
ลานบาท
รอยละ

31 ธันวาคม 2563
ลานบาท
รอยละ

31 ธันวาคม 2564
ลานบาท
รอยละ

155.80
9.99
77.37

9.63
0.62
4.78

101.96
9.99
41.18

6.71
0.66
2.71

72.35
16.76

4.12
0.95

47.94

2.96

31.12

2.05

21.57

1.23

219.59

13.57

99.05

6.52

42.37

2.41

410.19

25.34

292.77

19.28

305.00

17.36

22.28

1.38

98.83

6.51

193.30

11.00

48.43

2.99

50.66

3.34

84.72

4.82

43.27

2.67

119.54

7.87

226.02

12.87

25.19

1.56

10.52

0.69

11.05

0.63
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

หนวย : ลานบาท
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้เงินใหกูยืมระยะยาว
ลูกหนี้สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับ
ลูกหนี้รายยอยที่มีทรัพยสินเปนหลักประกัน
ทรัพยสินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยสิทธิการใช
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
ตั๋วสัญญาใชเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
ตั๋วแลกเงิน
เจาหนี้หุนกู ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะสั้น
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชา ที่ถึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งป
คาใชจายคางจาย
ดอกเบี้ยรับลวงหนารอการรับรู
เจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
ตั๋วสัญญาใชเงิน
เจาหนี้หุนกู
ดอกเบี้ยรับลวงหนารอการรับรู
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชา
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิ้น
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

31 ธันวาคม 2562
ลานบาท
รอยละ
1,060.04
65.49
0.00
0.00
29.47
1.82
140.22
8.66
33.07
2.04
53.83
3.33
104.66
6.47
69.41
4.29
14.84
0.92
108.65
6.71
4.48
0.28
558.64
34.51
1,618.69
100.00

31 ธันวาคม 2563
ลานบาท
รอยละ
855.63
56.34
0.00
0.00
40.88
2.69
39.29
2.59
110.40
7.27
71.74
4.72
98.19
6.47
129.46
8.52
36.33
2.39
8.75
0.58
118.00
7.77
9.97
0.66
663.01
43.66
1,518.65
100.00

31 ธันวาคม 2564
ลานบาท
รอยละ
973.14
55.40
0.01
0.00
14.68
0.84
10.50
0.60
151.34
8.62
82.12
4.68
183.18
10.43
205.56
11.70
18.23
1.04
2.92
0.17
108.75
6.19
6.12
0.35
783.40
44.60
1,756.54
100.00

163.19
299.42
-

10.08
18.50
-

160.00
325.16
60.00

10.54
21.41
3.95

130.00
110.00

7.40
6.26

-

-

3.50

0.23

7.93

0.45

0.30

0.02

20.12

1.32

2.63

0.15

7.44
10.55
19.93
500.83
196.04
5.64
-

0.46
0.65
1.23
30.94
12.11
0.35
-

6.06
12.16
1.30
588.30
10.00
38.76
4.37

0.40
0.80
0.09
38.74
0.66
2.55
0.29

3.57
12.98
0.50
267.61
531.08
39.84
3.48

0.20
0.74
0.03
15.24
30.23
2.27
0.20

8.94

0.55

7.85

0.52

8.40

0.48

1.93
212.55
713.37

0.12
13.13
44.07

1.78
62.75
651.05

0.12
4.13
42.87

2.43
585.23
852.84

0.14
33.32
48.55

555.00

34.29

555.00

36.55

555.00

31.60
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

หนวย : ลานบาท
ทุนที่ออกและชำระแลว
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สวนเกินทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
กำไรสะสม
ทุนสำรองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

31 ธันวาคม 2562
ลานบาท
รอยละ
467.55
28.88
87.14
5.38
8.49
0.52

31 ธันวาคม 2563
ลานบาท
รอยละ
467.55
30.79
87.14
5.74
8.49
0.56

31 ธันวาคม 2564
ลานบาท
รอยละ
467.55
26.62
87.14
4.96
8.49
0.48

50.97
291.03
0.14
905.31
1,618.69

50.97
253.36
0.09
867.60
1,518.65

50.97
258.48
31.08
903.70
1,756.54

3.15
17.98
0.01
55.93
100.00

3.36
16.68
0.01
57.13
100.00

2.90
14.72
1.77
51.45
100.00

ที่มา: งบการเงินของกิจการ ป 2562 – 2564

•

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ NAKON ระหวางป 2562 – 2564

หนวย : ลานบาท
รายได
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเชาซื้อ
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเชาการเงิน
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้เงินกูยืม
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สินเชื่อสวนบุคคลภายใต
การกำกับ
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้รายยอยที่มีทรัพยสินเปน
หลักประกัน
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ตั๋วสัญญาใชเงิน
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร
รายไดคาธรรมเนียมและคาบริการ
หนี้สูญไดรับคืน
รายไดอื่น
กำไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายในการบริหาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รวมคาใชจาย
กำไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาทรัพยสินรอการขาย
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพยสินรอการ
ขาย
ผลกำไรจากการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน1/

31 ธันวาคม 2562
ลานบาท
รอยละ

31 ธันวาคม 2563
ลานบาท
รอยละ

31 ธันวาคม 2564
ลานบาท
รอยละ

12.04
14.25
144.54

5.27
6.23
63.23

8.35
13.14
84.79

4.22
6.65
42.88

2.71
15.88
55.66

1.12
6.55
22.95

7.29

3.19

33.96

17.17

66.29

27.33

5.38

2.35

35.78

18.09

64.10

26.43

2.57
1.33
22.57
17.68
0.92
228.58

1.12
0.58
9.87
7.73
0.40
100.00

10.57
1.09
9.83
0.22
197.73

5.35
0.55
4.97
0.11
100.00

16.88
0.47
15.72
4.83
242.54

6.96
0.19
6.48
1.99
100.00

(166.63)
(69.82)
(236.45)
(7.87)
-

(72.90)
(30.54)
(103.44)
(3.44)
-

(208.40)
(208.40)
(10.68)
(1.87)

(105.40)
(105.40)
(5.40)
(0.95)

(194.52)
(194.52)
48.01
-

(80.20)
(80.20)
19.80
-

(0.01)

(0.00)

14.37

7.27

15.31

6.31

(52.92)

(23.15)

0.00
(46.99)

0.00
(23.77)

0.01
(61.14)

0.00
(25.21)
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

หนวย : ลานบาท

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

31 ธันวาคม 2562
ลานบาท
รอยละ

ผลกำไรและกลับรายการผลขาดทุนดานเครดิตที่
คาดวาจะเกิดขึ้น2/
กำไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กำไรสุทธิสำหรับป

31 ธันวาคม 2563
ลานบาท
รอยละ

31 ธันวาคม 2564
ลานบาท
รอยละ

-

-

23.37

11.82

4.44

1.83

(60.79)
15.69
(45.10)

(26.59)
6.87
(19.73)

(21.79)
4.08
(17.72)

(11.02)
2.06
(8.96)

6.63
(1.51)
5.12

2.73
(0.62)
2.11

ที่มา: งบการเงินของกิจการ ป 2562 – 2564
หมายเหตุ: 1/ ตนทุนทางการเงิน รวมรายการดอกเบี้ยที่เกิดจากการกูเงินมาใหสินเชื่อของ NAKON
2/ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงจากการวัดมูลคาใหมของคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตทีค่ าดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งมีมลู คาลดลงจากปกอน จึงสงผลใหเกิดผลกำไรและกลับรายการผล
ขาดทุนดานเครดิตทีค่ าดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งถือเปนกำไรทางบัญชี

•

อัตราสวนสำคัญทางการเงิน
ตารางอัตราสวนทางการเงินของ NAKON ป 2562 – 2564

อัตราสวนสำคัญทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดขึ้น
อัตราสวนความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
สวนตางรายไดดอกเบี้ยสุทธิ
อัตราสวนภาระหนีส้ ิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถในการชำระ
ดอกเบี้ย

หนวย

ป 2562

ป 2563

ป 2564

เทา

2.12

1.45

3.64

รอยละ

7.04

5.77

3.17

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

(3.44)
(19.73)
(4.98)
11.13

(5.40)
(8.96)
(2.04)
13.51

19.80
2.11
0.57
14.03

เทา

0.73

0.72

0.91

เทา

(0.15)

(0.23)

0.79

ที่มา: คำนวณจากงบการเงินของกิจการ ป 2562 – 2564

คำอธิบายผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงาน
รายไดรวม
ในป 2563 NAKON มีรายไดจากการดำเนินงานรวมเทากับ 197.73 ลานบาท ลดลงจากป 2562 ซึ่งเทากับ 228.58 ลานบาท
เปนจำนวน 30.86 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 13.50 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายไดดอกเบี้ย
รับจากลูกหนี้เงินกูยืม รายไดคาธรรมเนียมและคาบริการ เนื่องจาก NAKON มีการเปลี่ยนเปาหมายในการประกอบธุรกิจจาก
การใหสินเชื่อแกลูกคารายใหญที่มีความตองการเงินทุน เปนการบริการกับลูกคารายยอยที่ตองการโอกาสในการเขาถึงบริการ
ของสถาบั น การเงิ น โดยในป 2562 NAKON มี ส าขาให บ ริ ก ารทั ้ ง สิ ้ น 105 สาขา ตั ้ ง อยู  ใ นจั ง หวั ด ต า ง ๆ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ รายไดในป 2563 ลดลง จากการที่ NAKON มีการรับรูรายไดจากหนี้สูญรับคืนในป 2562 ซึ่ง
เปนรายไดพิเศษ คิดเปนมูลคาเทากับ 17.68 ลานบาท
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ในป 2564 NAKON มีรายไดจากการดำเนินงานรวมเทากับ 242.54 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหนาเปนจำนวน 44.81
ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 22.66 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สินเชื่อสวน
บุคคลภายใตการกำกับ และรายไดดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้รายยอยที่มีทรัพยสินเปนหลักประกัน โดยเปนรายไดที่เกิดจากการ
บริการดานการเงินแกลูกคารายยอยผานทางสาขาใหบริการจำนวน 105 สาขา
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
แผนภูมิรายได กำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรจากการดำเนินงานของ NAKON ป 2562 – 2564
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ในป 2563 NAKON ขาดทุนจากการดำเนินงาน เทากับ 10.68 ลานบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากป 2562 ซึ่งเทากับขาดทุน 7.87
ลานบาท เปนจำนวน 2.81 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 35.72 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายไดดอกเบี้ยรวม ซึ่ง
สงผลให NAKON มีคาใชจายทั่วไปและคาใชจายการบริหารมากกวารายไดเทากับรอยละ 5.40 มากกวาป 2562 ซึ่งเทากับ
รอยละ 3.44 ของรายไดจากการดำเนินงานทั้งหมด
ในป 2564 NAKON มีกำไรจากการดำเนินงานเทากับ 48.01 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหนาเปนจำนวน 58.69 ลานบาท
หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 549.72 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดรวม ประกอบกับการลดลงของการ
ตั้งคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ สงผลให NAKON มีอัตรากำไรจากกการดำเนินงานคิดเปนรอยละ 19.80 ของรายไดจาก
การดำเนินงานทั้งหมด
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อัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิกำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิของ NAKON ป 2562 – 2564
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ระหวางป 2562 – 2563 NAKON มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิเทากับ 45.10 ลานบาท และ 17.72 ลานบาท แลวจึงรับรู
กำไรสุทธิในป 2564 เทากับ 5.12 ลานบาท คิดเปนอัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิเทากับรอยละ (19.73) (8.96) และ 2.11
ตามลำดับ
ในป 2563 NAKON ขาดทุนสุทธิเทากับ 17.72 ลานบาท ขาดทุนลดลงจากป 2562 เปนจำนวน 27.38 ลานบาท สอดคลอง
กับคาใชจายที่ลดลง ประกอบกับการรับรูกำไรพิเศษจากผลกำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพยสินรอการขายบริหาร และผล
กำไรและกลับรายการผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งคิดเปน 14.37 ลานบาท และ 23.37 ลานบาท ตามลำดับ
ในป 2564 NAKON กลับมามีกำไรสุทธิเทากับ 5.12 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหนาเปนจำนวน 22.84 ลานบาท สอดคลอง
กับการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ และรายไดคาธรรมเนียมและคาบริการ ประกอบกับการลดลงของคาใชจาย
ทั่วไปและคาใชจายการบริหาร จากการประหยัดตนทุน และลดคาใชจายเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
ณ สิ้นป 2563 NAKON มีสินทรัพยรวมเทากับ 1,518.65 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิ้นป 2562 ซึ่งเทากับ 1,618.69 ลานบาท
เปนจำนวน 100.04 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 6.18 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้เงินใหกูยืม
ระยะสั้น และระยะยาว คิดเปนจำนวน 338.89 ลานบาท จากป ณ สิ้นป 2562
ณ สิ้นป 2564 NAKON มีสินทรัพยรวมเทากับ 1,756.54 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2563 เปนจำนวน 237.89 ลานบาท
หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 15.66 โดยสาเหตุหลักมาจากขยายตัวของลูกหนี้รายยอยที่มีทรัพยสินเปนหลักประกัน ซึ่ง
NAKON ไดมีการใหบริการกับลูกคารายยอยที่ตองการโอกาสในการเขาถึงบริการของสถาบันการเงินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนกลุม
ลูกคาที่อยูในจังหวัดตาง ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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หนี้สิน
ณ สิ้นป 2563 NAKON มีหนี้สินรวมเทากับ 651.05 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิ้นป 2562 ซึ่งเทากับ 713.37 ลานบาท เปน
จำนวน 62.32 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 8.74 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของตั๋วแลกเงินและเจาหนี้หุน
กู ซึ่งไดถึงกำหนดชำระในป 2563 ซึ่งสอดคลองกับการลดลงของลูกหนี้หรือสินทรัพยของ NAKON ซึ่งสงผลให NAKON มีการ
ชำระคืนมากกวาการจัดหาเงินทุนจากการกูยืม
ณ สิ้นป 2564 NAKON มีหนี้สินรวมเทากับ 852.84 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2563 เปนจำนวน 201.79 ลานบาท หรือ
คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 30.99 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้รายยอยที่มีทรัพยสินเปนหลักประกัน สงผลให
จำเปนตองมีการหาเงินลงทุนเพิ่มเติม เพื่อรองรับกับทรัพยสินที่เพิ่มมากขึ้น
สวนของผูถือหุน
ณ สิ้นป 2563 NAKON มีสวนของผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 867.60 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิ้นป 2562 ซึ่งเทากับ 905.31 ลานบาท
เป น จำนวน 37.71 ล า นบาท หรื อ คิ ด เป น อั ต ราการลดลงร อ ยละ 4.17 ตามผลการดำเนิ น งานของ NAKON ซึ ่ ง มี ผ ล
ประกอบการขาดทุน
ณ สิ้นป 2564 NAKON มีสวนของผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 903.70 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2563 เปนจำนวน 36.10 ลาน
บาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 4.16 ตามผลการดำเนินงานของ NAKON ประกอบกับองคประกอบอื่นของสวนของ
ผูถือหุนที่เพิ่มขึ้น จากการตีราคาสินทรัพยใหมและผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชนพนักงานที่กำหนด
ไว
6)

ภาพรวมของอุตสาหกรรมและแนวโนมของธุรกิจ

สภาวะเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบอยางมากในปที่ผานมาจากการยืดเยื้อของสถานการณการแพรระบาดโรค COVID-19 สงผลให
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะภาคการทองเที่ยว แมวาปจจุบันจะมีการผอนคลายนโยบายใหชาวตางชาติ
สามารถเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไดแลว หากแตยังคงมีจำนวนที่นอยอยางมากเมื่อเทียบกับชวงเวลากอนเกิด
สถานการณการแพรระบาดโรค COVID-19 อยางไรก็ดี การสงออกสินคาของไทยไปยังยังประเทศคูคายังคงเปนสวนสำคัญใน
การชวงพยุงเศรษฐกิจไทย
สำหรับอัตราเงินเฟอในประเทศไทย ยังคงไดรับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานจากสถานการณความตึงเครียด
ระหวางรัสเซีย - ยูเครน สงผลใหคาครองชีพของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น ในภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว ทั้งนี้ ในวันที่
9 กุมภาพันธ 2565 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเปนเอกฉันทใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 0.50
ตอป ประเมินวาเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมฟนตัวตอเนื่อง การระบาดของ COVID-19 สายพันธุ Omicron คาดวาจะสรางแรง
กดดันตอระบบสาธารณสุขในวงจำกัด ความเสี่ยงดานต่ำตอเศรษฐกิจโดยรวมจึงลดลง แตยังตองติดตามการระบาดในระยะ
ตอไป อัตราเงินเฟอทั่วไปมีแนวโนมเรงขึ้นในชวงแรกของป 2565 จากราคาพลังงานและอาหารสดบางประเภท และมีความ
เสี่ยงดานสูงเพิ่มขึ้น ขณะที่แรงกดดันเงินเฟอดานอุปสงคยังอยูในระดับต่ำ สะทอนรายไดและกำลังซื้อที่เพิ่งเริ่มฟนตัว อยางไร
ก็ดี ยังตองติดตามราคาพลังงานโลกและสัญญาณการปรับเพิ่มขึ้นของราคาสินคาและบริการเปนวงกวาง
ในธุรกิจสินเชื่อ ความตองการยังเติบโตอยูตอเนื่อง จากการแพรระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศ สงผลใหเศรษฐกิจและ
เงินหมุนภายในประเทศเกิดการชะงัก จึงทำใหประชาชนมีความตองการในการใชบริการดานการเงินมากขึ้น ทั้งนี้ จากการที่
ธุรกิจการใหบริการดานสินเชื่อแกผูประกอบการหรือผูตองการกูยืมเงินในรูปแบบตาง ๆ ไมจำเปนตองมีใบอนุญาตในการ
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ประกอบธุรกิจ Non - Bank และไมอยูภายใตการกำกับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) ยกเวนสินเชื่อสวน
บุคคลภายใตการกับกับดูแล (Personal Loan) สินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano finance) และสินเชื่อบุคคลที่มี
ทะเบียนรถเปนหลักประกันจึงอาจพิจารณาไดวาการเขาสูธุรกิจนี้สามารถทำไดงาย และมีการแขงขันอยางเสรี อยางไรก็ตาม
ปจจัยสำคัญที่ผูใหบริการสินเชื่อจำเปนตองมี ไดแก เงินทุนที่ตองใชสำหรับการใหกู ควบคูกับการบริหารความเสี่ยงของสินเชื่อ
และระบบการเรียกเก็บหนี้ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การเขามาของผูประกอบการรายใหมจึงไมสามารถทำไดโดยงายนัก อีกทั้ง
NAKON ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาสินคาและบริการอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาได
อยางเหมาะสม และไดสรางความสัมพันธที่ดีกับกลุมลูกคาเดิม และกลุมผูประกอบการที่เปนกลุมลูกคาเปาหมายของ NAKON
ดังนั้น แมคูแขงของ NAKON จะเปนทั้งกลุมธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน หรือกลุม Non-bank ซึ่งทำใหตลาดมีการแขงขัน
สูง แต NAKON ก็มีจุดเดนจากการที่มีประสบการณการประกอบธุรกิจมาอยางตอเนื่องเปนเวลากวา 30 ป มีบริการดาน
สินเชื่อที่สามารถตอบโจทยความตองการของลูกคาไดอยางครอบคลุม และมีการพิจารณาอนุมัติที่ทันตอความตองการของ
ลูกคา รวมถึงคุณภาพการบริการที่ดี จึงเปนสวนสำคัญในการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และใชบริการทางการเงินกับ
NAKON อยางตอเนื่อง
มูลคารวมของสินทรัพยที่ไดมา
บริษัทฯ จะดำเนินการซื้อหุนเพิ่มทุนออกใหมของ NAKON จำนวน 311,699,434 หุน รวมมูลคา 779.25 ลานบาท โดยจะแบง
ชำระเปนเงินสดจำนวน 584.44 ลานบาท และสวนที่เหลือจำนวน 194.81 ลานบาท ทางบริษัทฯ จะชำระคาหุนเปนหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 6,896,005 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยมีราคาเสนอขายเทากับ 28.25 บาทตอหุนซึ่ง
เปนราคาหุนที่ไมต่ำกวารอยละ 90.00 ของราคาตลาดโดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักยอนหลัง 7 วันทำ
การติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเขาลงทุนใน NAKON และออกหุนสามัญเสนอขายใหแ ก
NAKON เพื่อเปนคาตอบแทน ตั้งแตวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ 2565 เทากับ 30.6413 บาทตอหุน โดยจะตองดำเนินใหสอดคลอง
ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
1) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคล
เฉพาะเจาะจง ไดแก NAKON
2) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาลงทุนโดยการเขาซื้อหุนเพิ่มทุนออกใหมของ NAKON ซึ่งไม
เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระคาตอบแทนเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับคา
หุนในสัดสวนรอยละ 25.00 ของมูลคาการเสนอขายทั้งหมด และจะชำระคาตอบแทนเปนเงินสดสำหรับคาหุนใน
สวนที่เหลือ
3) ที่ประชุมผูถือหุนของ NAKON มีมติอนุมัติให NAKON เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนออกใหมของ
NAKON ใหแกบริษัทฯ
4) ผลการเขาตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพยและหนี้สินใน NAKON เปนที่พึงพอใจของบริษัทฯ
มูลคาของสินทรัพยไดมาและจำหนายไป
บริษัทฯ จะดำเนินการเขาซื้อหุนเพิ่มทุนของ NAKON จำนวน 311,699,434 หุน หรือคิดเปนรอยละ 25.00 ของทุนที่ออกและ
เรียกชำระของ NAKON ภายหลังการเสนอขายใหแกบริษัทฯ มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เสนอขายในราคาหุนละ 2.50 บาท
รวมมูลคาการลงทุน 779.25 ลานบาท โดยบริษัทฯ จะชำระคาหุนเปนเงินสดจำนวน 584.44 ลานบาท และสวนที่เหลือจำนวน
194.81 ลานบาท ทางบริษัทฯ จะชำระเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
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มูลคาสิ่งตอบแทน และเกณฑที่ใชกำหนดมูลคาสิ่งตอบแทน
มูลคาสิ่งตอบแทนจำนวน 779.25 ลานบาท สำหรับการซื้อขายหุนจำนวนรอยละ 25.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระของ
NAKON ภายหลังการเสนอขายใหแกบริษัทฯ เปนมูลคาที่เจรจากันระหวางบริษัทฯ และ NAKON
โดยบริษัทฯ พิจารณาราคาซื้อขายประกอบกับวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของเงินปนผล (Dividend Discount Model) ซึ่งมีนโยบาย
การจายเงินปนผลรอยละ 50.00 ของกำไรสุทธิของบริษัท เนื่องจากเปนวิธีที่คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจของ NAKON และแนวโนม
ภาวะเศรษฐกิจตอเนื่องไปในอนาคต โดยอางอิงจากมูลคาปจจุบันสุทธิของเงินปนผล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เทากับ
4,582.00 บาท คิดเปนมูลคาตอหุนเทากับ 4.90 บาท (ซึ่งเปนวิธีที่จัดทำโดยที่ปรึกษาทางการเงินของผูขาย) และปรับปรุงดวย
ขอมูลธุรกิจ และการเจรจาตอรองของผูซื้อและผูขาย นอกจากนี้ ทางฝายจัดการของบริษัทฯ ไดประเมินมูลคาหุนของ NAKON
ดวยวิธีมูลคาทางบัญชีไดที่ 0.97 บาทตอหุน และ Price/Book Value Approach ที่ 2.76 - 2.90 บาทตอหุน โดยอิงจากงบ
การเงินประจำป 2564 และ Comparable คูเทียบจาก SETSMART ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2565
แหลงเงินทุนที่ใชในการซื้อสินทรัพย
แหลงเงินทุนในการเขาซื้อหุนสามัญของ NAKON มาจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้จำนวนรวมทั้งสิ้นไมเกิน 3,000.00
ลานบาท ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ของบริษัทฯ จะไดอนุมัติตอไป ซึ่งวงเงินการออกตราสารหนี้ดังกลาว
ครอบคลุมมูลคาการลงทุนใน NAKON ทั้งหมด อยาไรก็ดี ในกรณีที่ตลาดเงินทุนไมเอื้ออำนวย บริษัทฯ อาจพิจารณาจัดหา
แหลงเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใชในการทำธุรกรรมในครั้งนี้เพื่อรอใหสภาวะตลาดทุนปรับตัวดีขึ้น รวมกับการออก
และเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไดแก NAKON ทั้งนี้ การใชเงินลงทุน
ดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัทและความสามารถในการจายเงินปนผลแกผูถือหุนแตอยางใด
การออกหลักทรัพยเพื่อชำระคาซื้อสินทรัพย
ในการเขาซื้อหุนเพิ่มทุนของ NAKON จำนวน 311,699,434 หุน รวมมูลคา 779.25 ลานบาท บริษัทฯ จะชำระคาหุนดังกลาว
เปนเงินสดจำนวน 584.44 ลานบาท และชำระคาหุนสวนที่เหลือเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 6,896,005 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยมีราคาเสนอขายเทากับ 28.25 บาท ซึ่งเปนราคาหุนที่ไมต่ำกวารอยละ 90.00 ของราคาตลาด
โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักยอนหลัง 7 วันทำการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติ
อนุมัติใหเขาลงทุนใน NAKON และออกหุนสามัญเสนอขายใหแก NAKON เพื่อเปนคาตอบแทน ตั้งแตวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ
2565 เทากับ 30.6413 บาทตอหุน โดยภายหลังจากการชำระคาหุนเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกลาว NAKON จะมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ที่รอยละ 0.57
เงื่อนไขในการเขาทำรายการ
เงื่อนไขบังคับกอนที่สำคัญในการเขาทำรายการ ไดแก
1. ที่ป ระชุมผูถ ือหุน ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบ ริษัทฯ เพิ่มทุน จดทะเบียนและจัดสรรหุน สามัญเพิ่มทุน ใหแ กบุคคล
เฉพาะเจาะจง ไดแก NAKON
2. ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาลงทุนโดยการเขาซื้อหุนเพิ่มทุนของ NAKON ซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระคาตอบแทนเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับคาหุนในสัดสวนรอยละ
25.00 ของมูลคาการเสนอขายทั้งหมด และจะชำระคาตอบแทนเปนเงินสดสำหรับคาหุนในสวนที่เหลือ
3. ที่ประชุมผูถือหุนของ NAKON มีมติอนุมัติให NAKON เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนของ NAKON ใหแกบริษัทฯ
4. ผลการเขาตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพยและหนี้สินใน NAKON เปนที่พึงพอใจของบริษัทฯ
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3. ความสมเหตุสมผลของรายการ
ความสมเหตุสมผลและประโยชนของการเขาทำรายการ
เนื่องดวยบริษัทฯ มีความประสงคที่จะเขาลงทุนในบริษัทนครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) (“NAKON”) เพื่อเปนการขยาย
Ecosystem ทางธุรกิจของกลุมบริษัท ทำใหมีสินคาและบริการในกลุมการใหบริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และเกิดการผนึก
กำลังทางธุรกิจกับ NAKON เนื่องจาก NAKON ประกอบธุรกิจการเงินที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank) ภายใตการประกอบธุรกิจ
หลัก ไดแก ธุรกิจการใหสินเชื่อสำหรับผูมีความตองการใชเงินทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตาม โดย
ใหบริการสินเชื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา โดย NAKON ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
และอยูภายใตการกำกับของธนาคารแหงประเทศไทยใหสามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับและประกอบ
กิจการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ (Nano-Finance) มีสินเชื่อใหบริการ ทั้งนี้ หากการเขาทำรายงานสำเร็จ บริษัทฯ จะเขาถือหุนใน
NAKON เทากับรอยละ 25.00 ซึ่งจะทำใหบริษัทฯ มีอิทธิพลอยางมีสาระสำคัญตอ NAKON โดยอาจมีสวนรวมในการกำหนด
ทิศทางในการดำเนินธุรกิจของ NAKON และรวมกำกับดูแล NAKON ในฐานะผูถือหุน โดยบริษัทฯ มีแผนจะสงตัวแทนเขาไป
เปนคณะกรรมการอยางนอย 1 ตำแหนง หรือตามสัดสวนการถือหุน นอกจากนี้ การเขาทำรายการกลาว บริษัทฯ ไมไดชำระ
คาตอบแทนเปนเงินสดทั้งหมด หากแตชำระคาตอบแทนเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และจายเปนเงินสดบางสวนเทานั้น
ทำใหบริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารกระแสเงินสดภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยบริษัทฯ คาดวาจะมีผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดกับบริษัทฯ กลาวคือ
1) บริษัทฯ คาดวาการลงทุนดังกลาวจะขยาย Ecosystem ทางธุรกิจของกลุมบริษัททำใหมีสินคาและบริการในกลุมการ
ใหบริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้นจากการที่ NAKON เปนผูประกอบธุรกิจสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank) ซึ่ง
ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยูภายใตการกำกับของธนาคารแหงประเทศไทยใหสามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อ
สวนบุคคลภายใตการกำกับและประกอบกิจการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ (Nano-Finance) ประกอบกับการที่ NAKON มี
เครือขายสาขาครอบคลุมภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือกวา 105 สาขา และมีประสบการณการดำเนินงานยาวนานกวา 30
ป ทำใหการเขาลงทุนใน NAKON ครั้งนี้ จะสงเสริมบริษัทในการขยายพื้นที่การใหบริการและสราง Touch Point ในพื้นที่
ตะวันออกเฉียงเหนือไดอยางครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และ
2) บริษัทฯ คาดวาการลงทุนครั้งนี้จะเพิ่มความแข็งแรงทางดานการเปนผูนำในธุรกิจเทคโนโลยีใหครอบคลุมยิ่งขึ้น และจะ
สรางผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย ผลกำไร และกระแสเงินสดใหแกบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ไดอยาง
ตอเนื่องในระยะยาว โดยจะเห็นไดจากแนวโนมผลการดำเนินงานของ NAKON ที่ดีขึ้น ในป 2564 ที่สามารถสรางรายได
หลักของกิจการเพิ่มสูงขึ้นและสามารถควบคุมและบริหารคาใชจายไดดีขึ้น อีกทั้ง ในป 2564 NAKON มีอัตราผลตอบแทน
ตอสินทรัพยเทากับรอยละ 4.12 เพิ่มขึ้นจากป 2563 ซึ่งเทากับรอยละ 1.61 ซึ่งแสดงใหเห็นวา NAKON มีความสามารถใน
การสรางผลตอบแทนที่ดีขึ้น ประกอบกับแนวโนมการเติบโตที่สูงของตลาดสินเชื่อรายยอย เปนตน แมวา NAKON มีผล
ขาดทุนสุทธิในป 2562 เนื่องจากมีการประเมินคุณภาพลูกหนี้และตั้งหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 69.82 ลานบาท
และในป 2563 เนื่องจากการขยายสาขาจากเดิม 74 สาขาในป 2561 เพิ่มขึ้น 31 สาขา รวมมีทั้งหมด 105 สาขา ซึ่งการ
ลงทุนดังกลาวทำใหเกิดคาใชจายเพิ่มขึ้นและมีการรับรูคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นอยางมากในชวงแรกก็ตาม ทั้งนี้ ตามประมาณ
การรายไดในอนาคต NAKON จะรับรูรายไดจากสินเชื่อที่ปลอยไปเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลบวกตอรายไดและผลการดำเนินงาน
ของ NAKON ในอนาคต
ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา การเขาทำรายการเขาลงทุนใน NAKON มีความสมเหตุสมผล และจะ
กอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ได
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ขอดีของการเขาทำรายการ
1) การลงทุนใน NAKON เปนการขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุมบริษัทฯ ทำใหมีสินคาและบริการในกลุม
การใหบริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจาก NAKON เปนผูประกอบธุรกิจสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank) ที่ดำเนินธุรกิจใหบริการทางดาน
การเงินมากวา 30 ป โดยใหบริการสนับสนุนดานการเงินในรูปแบบสินเชื่อ ดังนี้ 1. เงินใหกูยืมแกรายยอย 2. เงินใหกูยืมเชิง
พาณิชย 3. สินเชื่อแฟคตอริ่ง 4. สินเชื่อเชาซื้อ และ 5. สินเชื่อบุคคลภายใตกำกับ โดยใหการสนับสนุนดานสินเชื่อทั้งบริษัท
องคกร และรายบุคคล
โดยในปจจุบัน NAKON มีใบอนุญาตประกอบกิจการ ดังตอไปนี้
•
•
•
•

สินเชื่อบุคคลธรรมดาภายใตกำกับ ทั้งที่มีหลักประกันและไมมีหลักประกันจากธนาคารแหงประเทศไทย
สินเชื่อประเภท NANO Finance จากธนาคารแหงประเทศไทย
ใบอนุญาตคาของเกา
ใบอนุญาตขายทอดตลาด

ดังนั้น การลงทุนใน NAKON จึงเปนการขยาย Ecosystem ทางธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ทำใหมีสินคาและบริการในกลุมการ
ใหบริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และเกิดการผนึกกำลังทางธุรกิจกับ NAKON เนื่องจาก NAKON ประกอบธุรกิจการเงินที่
ไมใชธนาคาร (Non-Bank) ภายใตการประกอบธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกิจการใหสินเชื่อสำหรับผูมีความตองการใชเงินทั้งนิติ
บุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตาม โดยใหบริการสินเชื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคา โดย NAKON ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยูภายใตการกำกับของธนาคารแหงประเทศไทย
ใหสามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับและประกอบกิจการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ (Nano-Finance)
โดยมีสินเชื่อใหบริการ ดังนี้ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถเพื่อเกษตรกร เชาซื้อรถมือสอง สินเชื่อที่ดิน
และที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง สินเชื่อที่ดิน และที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง เพื่อการหมุนเวียน สินเชื่อแฟคตอริ่ง สินเชื่อเพื่อการ
พาณิชย สินเชื่อเชาซื้อ ปจจุบันมีฐานลูกคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนสวนใหญ และมีสาขา 105 สาขา
2) เปนการสนับสนุนการขยายจุดเชื่อมโยง (Touch Point) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนการขยายระบบนิเวศใน
การทำธุรกิจของบริษัทฯ
เนื่องดวย NAKON เปนผูประกอบการธุรกิจสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคารในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมายาวนานกวา
30 ป โดย ณ ปจจุบัน NAKON ดำเนินการเปดสาขาทั้งหมด 105 สาขา ซึ่งกระจายตัวอยูในแหลงชุมชนภายในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจำแนกตามจังหวัดและจำนวนสาขาสรุปไดดังนี้
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จังหวัด
เลย
กาฬสินธุ
ขอนแกน
ชัยภูมิ
นครพนม
นครราชสีมา
บึงกาฬ
บุรีรัมย
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
รอยเอ็ด
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สุรินทร
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุบลราชธานี
รวม

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

จำนวนสาขา
3 สาขา
1 สาขา
9 สาขา
4 สาขา
4 สาขา
11 สาขา
1 สาขา
11 สาขา
3 สาขา
5 สาขา
4 สาขา
5 สาขา
6 สาขา
6 สาขา
4 สาขา
2 สาขา
2 สาขา
5 สาขา
6 สาขา
13 สาขา
105 สาขา

บริษัทฯ จะสามารถใชประโยชนจากการมีสาขากระจายอยูทั่วพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ NAKON โดยอาจใชเปน
จุดเชื่อมโยง (Touch Point) เพือ่ สนับสนุนระบบนิเวศนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ (SABUY Ecosystem) ดังนี้
(1) การเพิ่มสถานที่ตั้งตูเติมเงินอัตโนมัติ ((Top-Up Machine) ภายใตเครื่องหมายการคา “เติมสบายพลัส” ซึ่งเปนการ
ใหบริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแทนผูขายสินคาหรือผูใหบริการหรือเจาหนี้ เชน Mobile Operator ธนาคาร
พาณิชย การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค การประปาสวนภูมิภาค เปนตน
(2) การเพิ่มสถานที่ตั้งตูขายสินคาอัตโนมัติ (Vending Machine Business Unit) ผานบริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด (“VDP”)
ภายใตเครื่องหมายการคา “เวนดิ้ง พลัส” โดยปจจุบันตูขายสินคาอัตโนมัติของ VDP มีจำนวนกระจายอยูใน 21 จังหวัด
ในพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดใกลเคียงตางๆ บริเวณภาคกลางตอนลาง โดยเปนตูขายสินคาอัตโนมัติที่อยูใน
โครงการดื่มไดบุญกับสภากาชาดจำนวน 401 ตู ทั้งนี้ VDP ตั้งเปาหมายในการเพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติกระจาย
ไปยังจังหวัดอื่น ๆ และพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะตามหางสรรพสินคา ออฟฟศสำนักงาน โรงอาหาร สถานี
ขนสง สถานีบริการน้ำมัน หอพัก สถานศึกษา รวมถึง ราน 6.11 Corner
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(3) การเพิ่มจุดรับ-สงพัสดุสำหรับการขนสงของธุรกิจชิปปสไมล (ShipSmile) เปนการใหบริการงานไปรษณียและการรับสง
พัสดุภายในประเทศผานชองทางที่เปนจุดรับฝากที่อยูในระบบ Ecosystem ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน
2564 บริษัทฯ มีจุดใหบริการรับสงพัสดุมากกวา 4,040 จุด ทั่วประเทศผานสาขาของชิปปสไมล ซึ่งมุงเนนการใหบริการ
ที่สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทั่วประเทศ
(4) การเพิ่มจุดใหบริการ eKYC ซึ่งเปนการระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงานเพื่อใหผูคนในชุมชนสามารถเขาถึงบริการ
สินเชื่อไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
ดั ง นั ้ น การเข า ลงทุ น ใน NAKON จะเป น การสนั บ สนุ น การขยายจุ ด เชื ่ อ มโยง (Touch Point) ในพื ้ น ที ่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนการขยายระบบนิเวศในการทำธุรกิจของบริษัทฯ โดยการเพิ่มปริมาณจุดติดตั้งตูอัตโนมัติ และ
จุดรับ-สงสินคาของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี้ การเขาลงทุนใน NAKON ยังเปนการสนับสนุนการขยายฐานลูกคาใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใชความสัมพันธของ NAKON ในการเขาถึงลูกคารายใหม ๆ
3) เปนการสรางผลตอบแทน อัตราเติบโตของสินทรัพย ผลกำไร และกระแสเงินสดใหแกบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ได
อยางตอเนื่องในระยะยาว
จากผลการการดำเนิ น งานของ NAKON ในป 2564 พบว า รายได ร วม ซึ ่ ง ประกอบด ว ย รายได ด อกเบี ้ ย รั บ รายได
คาธรรมเนียมและคาบริการ และรายไดอื่น ซึ่งเทากับ 242.53 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 44.81 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
22.66 เมื่อเทียบกับป 2563 ซึ่งเทากับ 197.73 และในป 2564 NAKON มีกำไรสุทธิเทากับ 5.12 ลานบาท เมื่อเทียบกับ
ป 2563 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 17.72 ลานบาท เพิ่มขึ้น 22.84 ลานบาท โดยมีเหตุผลมาจากรายไดหลักของกิจการ
เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ NAKON สามารถควบคุมคาใชจายในการบริหารไดดีขึ้น โดยคาใชจายดำเนินงานจำนวน 194.52 ลาน
บาท ลดลง 13.88 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 22.68 และมีการกลับรายการผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
จำนวน 4.44 ลานบาท นอกจากนี้ ในป 2564 NAKON มีรายไดจากการขายทรัพยสินรอการขายจำนวน 15.31 ลานบาท
สรุปมีรายไดรวมในป 2564 จำนวน 257.86 ลานบาท อยางไรก็ดี NAKON มีผลขาดทุนสุทธิในป 2562 เนื่องจากมีการ
ประเมินคุณภาพลูกหนี้และตั้งหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 69.82 ลานบาท และในป 2563 เนื่องจากการขยายสาขา
จากเดิม 74 สาขาในป 2561 เพิ่มขึ้น 31 สาขา รวมมีทั้งหมด 105 สาขา ซึ่งการลงทุนดังกลาวทำใหเกิดคาใชจายเพิ่มขึ้น
และมีการรับรูคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นอยางมากในชวงแรก โดยในปจจุบัน NAKON ยังไมมีแผนในการขยายสาขาเพิ่มเติม แตมี
กลยุทธในการเขาถึงลูกคาโดยการใชตัวแทนจำหนาย เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว และทันตอการแขงขันในธุรกิจสินเชื่อใน
ปจจุบัน อีกทั้ง อุตสาหกรรมสินเชื่อสวนบุคคลยังมีชองวางการเติบโตสูงมากในปจจุบัน ซึ่งหาก NAKON สามารถระดมทุน
เพื่อนำมาปลอยสินเชื่อได NAKON จะมีผลการดำเนินการที่เติบโตขึ้นอีกในอนาคต
สำหรับกระแสเงินสดสุทธิ (ใชไป) ในการดำเนินงานในป 2564 เทากับ (194.63) ลานบาท ลดลงจากป 2563 เนื่องจากมี
การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้สินเชื่อตาง ๆ ซึ่งสงผลใหการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงานสุทธิเปนลบ สำหรับ
กระแสเงินสดสุทธิ (ใชไป) ในกิจกรรมการลงทุนในป 2564 เทากับ (40.96) ลานบาท เนื่องจาก NAKON มีการลงทุน
เพิ่มเติมในที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ใชดำเนินงาน อยางไรก็ตาม ในป 2564 NAKON มีกระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรม
จัดหาเงินทั้งสิ้น 205.98 ซึ่งมีมาจากเงินสดรับจากการออกหุนกูจำนวน 540.90 ลานบาท
นอกจากนี้ ในป 2564 NAKON มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเทากับรอยละ 4.12 โตขึ้นจากป 2563 ซึ่งเทากับรอยละ
1.61 ซึ่งแสดงใหเห็นวา NAKON มีความสามารถในการสรางผลตอบแทนที่ดีขึ้น
ดังนั้น เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินของ NAKON จะเห็นไดวาในป 2564 NAKON มีผลการ
ดำเนินงานที่ดีขึ้นและเติบโตจากในอดีต ทั้งนี้ เนื่องจากตลาดสินเชื่อรายยอยเปนตลาดที่ยังมีการเติบโตสูง การลงทุนใน
3-4 | หนา

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

NAKON จึงเปนการสรางผลตอบแทน อัตราเติบโตของสินทรัพย ผลกำไร และกระแสเงินสดใหแกบริษัทฯ และผูถือหุนของ
บริษัทฯ ไดอยางตอเนื่องในระยะยาว
4) บริษัทฯ อาจมีผลประโยชนจากการเติบโตของมูลคาหุนของ NAKON ในอนาคต
เนื่องจากปจจุบัน NAKON มีสถานะเปนบริษัทมหาชน ซึ่งยังมิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อีกทั้ง ตลาดสินเชื่อราย
ยอยในประเทศไทยนั้นยังมีชองวางใหเติบโต และแนวโนมความตองการสินเชื่อภาคครัวเรือนมีเพิ่มขึ้นสอดคลองกับการฟน
ตัวของสภาพเศรษฐกิจภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น NAKON มีโอกาสที่จะเติบโตอีกหากสามารถเขาระดม
ทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดตามแผน และหากบริษัทฯ เขาลงทุนใน NAKON ก็จะไดรับผลประโยชนจากมูลคาตลาดของ
ราคาหุนที่เพิ่มขึ้นจากการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ในอนาคต
ขอเสียของการเขาทำรายการ
1) ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม (Dilution Effect) เนื่องจากการเขาทำรายการเปนสวนหนึ่งของการเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ตามทีท่ ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 จัดขึ้น ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 มีมติใหความเห็นชอบการเพิ่มทุน
จดทะเบียนอีกจำนวน 712.65 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,365.41 ลานบาทหรือเทากับ 1,365,411,624 หุน โดย
การออกหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 712,647,401 หุน ในราคาหุนละ 28.25 บาท (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) และ
ใหความเห็นชอบจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
(1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,111,504 หุน ในราคาหุนละ 28.25 บาท (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท)
คิดเปนมูลคารวม 709.40 ลานบาท ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ ไดแก นายอานนทชัย วีรประวัติ (ผูถือหุนของบริษัทฯ) เพื่อเปนคาตอบแทนในการเขาซื้อหุนสามัญ
ของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของ AIT ครั้งที่ 2 (“AIT-W2”)
(2) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,896,005 หุน ในราคาหุนละ 28.25 บาท (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท)
คิดเปนมูลคารวม 194.81 ลานบาท ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ ไดแก NAKON เพื่อเปนคาตอบแทนในการเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนออกใหมของ NAKON
(3) จั ด สรรหุ  น สามั ญ เพิ ่ ม ทุ น เพื ่ อ รองรั บ การเพิ ่ ม ทุ น แบบมอบอำนาจทั ่ ว ไป (General Mandate) จำนวน
100,000,000 หุน (คิดเปนรอยละ 8.32 ของจำนวนหุนที่ชำระแลวของบริษัทฯ) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท
ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่จะไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบ
มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด
(4) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 508,551,983 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอ
ขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering)
ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) โดยไมคิดมูลคา (ศูนยบาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเทากับ 2 หุนเดิมตอ 1 หนวยใบสำคัญ
แสดงสิทธิซื้อหุน
(5) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอ
ขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท
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ยอย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) โดยไมคิดมูลคา (ศูนยบาท) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 3 ปนับแตวันที่
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญเพิ่มทุน 1 หุน ใน
ราคาใชสิทธิ 38.00 บาทตอหุน
(6) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 32,087,909 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA) และ ครั้งที่ 2 (SABUY-WB) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ (SABUY-W1)
ดังนั้น หากบริษัทฯ เขาทำรายการการลงทุนใน NAKON บริษัทฯ จะตองจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,896,005 หุน
ในราคาหุนละ 28.25 บาท (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) คิดเปนมูลคารวม 194.81 ลานบาท ใหแกบุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) ซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ไดแก NAKON เพื่อเปนคาตอบแทนในการเขาซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนออกใหมของ NAKON ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณผลกระทบจากการออกหุนเพิ่มทุนจำนวน
6,896,005 หุน ตอผูถือหุนของบริษัทฯ โดยคำนวณผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนของผูถือหุนเดิม (Control
Dilution) ผลกระทบต อ ราคาตลาดหุ  น (Price Dilution) และผลกระทบต อ กำไรต อ ผู  ถ ื อ หุ  น ) (Earnings per share
Dilution: EPS Dilution)
Control Dilution

= จำนวนหุนเพิ่มทุนแก NAKON / ( จำนวนหุนที่ออกและชำระแลว + จำนวนหุนเพิ่มทุนแก NAKON )
= 6,896,005 / ( 1,201,379,956 + 6,896,005 )
= 0.57%

ราคาตลาดกอนออก
หุนเพิ่มทุนแก
NAKON
ราคาตลาดหลังเพิ่มทุน
ให NAKON

ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักยอนหลัง 7 วันทำการติดตอกันกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2563
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 ระหวางวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565 – 18 กุมภาพันธ 2565 ซึ่งเทากับ 30.64 บาท
ตอหุน ตามขอมูลการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพยฯ
= (ราคาตลาด x จำนวนหุนที่ชำระแลว) + (ราคาเขาทำรายการ x จำนวนหุนเพิ่มทุนแก NAKON )
/ ( จำนวนหุนที่ชำระแลว + จำนวนหุนเพิ่มทุนแก NAKON )
= ( 30.64 x 1,201,379,956 ) + ( 28.25 x 6,896,005 ) / (1,201,379,956 + 6,896,005 )
= 30.63 บาทตอหุน
= ( 30.64 – 30.63 ) / 30.64
= 0.04%

Price Dilution
EPS กอนเสนอขาย

EPS หลังเสนอขาย

EPS Dilution

= กำไรสุทธิ1/ / จำนวนหุนที่ชำระแลว
= 213,604,884 / ( 1,201,379,956 )
= 0.1778 บาทตอหุน
= กำไรสุทธิ1/ / ( จำนวนหุนที่ชำระแลว + จำนวนหุนเพิ่มทุนแก NAKON )
= 213,604,884 / (1,201,379,956 + 6,896,005 )
= 0.1768 บาทตอหุน
= (0.1778 - 0.1768 ) / 0.1778
= 0.57%

หมายเหตุ : 1/ กำไรที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ (หนวย: บาท) อางอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผานการตรวจสอบและสอบทานของผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต สำหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

เมื่อพิจารณารวมกับรายการเขาลงทุนในหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT ซึ่งบริษัทฯ จะตองจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนจำนวน 25,111,504 หุน ในราคาหุนละ 28.25 บาท (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) คิดเปนมูลคารวม 709.40
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ลานบาท ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ไดแกกลุมนายอานนทชัย
เพื่อเปนคาตอบแทนในการเขาทำรายการ ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม (Dilution Effect) ในภาพรวม
ของการทำรายการจะเปลี่ยนไปดังนี้ กลาวคือ ผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) จะ
เทากับ 2.60 เทา ผลกระทบตอราคาตลาดหุน (Price Dilution) จะเทากับรอยละ 0.20 และผลกระทบตอกำไรตอผูถือหุน)
(Earnings per share Dilution: EPS Dilution) จะเทากับรอยละ 2.60 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไดเขาซื้อหุนสามัญของ บริษัท บัซ
ซี่บีส จำกัด หากแตสิ่งตอบแทนในการไดมาซึ่งสินทรัพยดังกลาวมิไดเปนการออกหุนเพิ่มทุน รายการดังกลาวจึงมิไดสงผล
กระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม
2) ภาระทางการเงินจากการเขาทำรายการ
การดำเนินการซื้อหุนเพิ่มทุนออกใหมของ NAKON จำนวน 311,699,434 หุน รวมมูลคา 779.25 ลานบาท นั้น บริษัทฯ
จะแบงชำระเปนเงินสดจำนวน 584.44 ลานบาท โดยแหลงเงินทุนที่ใชในการซื้อหุนเพิ่มทุนของ NAKON มาจากการออก
และเสนอขายหุนกูในวงเงินไมเกิน 3,000.00 ลานบาท ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ของบริษัทฯ จะไดอนุมัติ
ตอไป โดยหุนกูจะมีภาระดอกเบี้ยขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกู หรือตามขอตกลงและเงื่อนไขของ
หุนกูที่ไดออกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยใหอยูภายใตบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่มีผลบังคับใชในขณะที่ออก
และเสนอขายหุนกูในแตละคราว
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีอัตราสวนเพื่อวิเคราะหความสามารถในการชำระหนี้
รายการ
ความสามารถในการชำระดอกเบี ้ ย (Interest
coverage ratio : ICR) (เทา)
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษี
เงินได ค าเสื ่ อมราคา และค าตั ดจำหน าย (Interest
bearing debt to EBITDA ratio) (เทา)
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Debt service
coverage ratio :DSCR) (เทา)

ป 2564

ภายหลังการเขาทำ
รายการการลงทุนซื้อหุน
สามัญของ NAKON

ภายหลังการเขาทำรายการ
ทั้งหมด 3 รายการ

14.91

9.48

4.60

2.06

2.47

4.27

1.03

0.58

0.28

ที่มา : อัตราสวนทางการเงินของบริษัทฯ
หมายเหตุ: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราดอกเบีย้ เทากับรอยละ 6.25 ตอป อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยหุนกูในอดีตของบริษัทฯ และระยะเวลา
ในการคำนวณเทากับ 1 ป ทั้งนี้ นอกจากการลงทุนซื้อหุนสามัญของ NAKON ใชเงินสดในการเขาทำรายการเทากับ 584.44 ลานบาท บริษัทฯ ยังไดเขาทำ
รายการลงทุนซื้อหุนสามัญใน AIT ซึ่งจะจายเปนเงินสดจำนวน 280.00 ลานบาท และรายการเขาซื้อหุนสามัญของ บริษัท บัซซี่บีส จำกัด จำนวน 970.80
ลานบาท ซึ่งอาจมีแหลงเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุนกู ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดแสดงอัตราสวนทางการเงินกรณีภายหลังการเขาทำ
รายการลงทุนซื้อหุนสามัญของ AIT และกรณีภายหลังการเขาทำรายการทั้งหมด 3 รายการดังกลาว

จากอัตราสวนขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการชำระหนี้ เนื่องจากอัตราสวน
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย ความสามารถในการชำระผูกพัน มีคามากกวาศูนย และบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินรวม
ตอสวนของผูถือหุนเทากับรอยละ 0.81 ซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทฯ มีภาระหนี้สินในระดับที่ไมสูง เมื่อเปรียบเทียบกับสวน
ของผูถือหุน อยางไรก็ดี บริษัทฯ อาจพิจารณาตออายุหุนกู (Roll-over) เพื่อขยายการครบกำหนดของหุนกูและเพื่อรักษา
ความสามารถในการชำระภาระผูกพันของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา หากบริษัทฯ ไมสามารถ
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รักษาอัตราสวนความสามารถในการชำระภาระผูกพันได บริษัทฯ อาจผิดเงื่อนไขการขอสินเชื่อกับเจาหนี้ ซึ่งอาจสงผลให
บริษัทฯ ตองจายคืนหนี้ทั้งหมดกอนกำหนด
อยางไรก็ดี ภายหลังการเขาทำรายการลงทุนซื้อหุนสามัญใน NAKON และภายหลังการเขาทำรายการทั้งหมด 3 รายการ
ดังกลาวนั้น ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย และความสามารถในการชำระภาระผูกพันของบริษัทฯ มีอัตราสวนที่ลดลง
ในขณะเดียวกัน อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย
มีอัตราสวนที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีอัตราดอกเบี้ยจำแนกตามประเภทหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ย สรุปได
ดังตอไปนี้
ประเภทหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย (รอยละ)
5.82 - 5.84
2.00 - 4.53
2.00 - 5.25
1.89 - 18.36

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชา
ที่มา : งบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ดังนั้น หากบริษัทฯ ออกหุนกูเพื่อจายชำระมูลคาสิ่งตอบแทนจำนวน 584.44 ลานบาท บริษัทฯ จะมีตนทุนทางการเงิน
เพิ่มขึ้นจากการเขาทำรายการการลงทุนใน NAKON และเมื่อคำนึงถึงการออกหุนเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจำกัดให NAKON
จำนวน 6,896,005 หุน ในราคาหุนละ 28.25 บาท (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) คิดเปนมูลคารวม 194.81 ลาน
บาท อัตราสวนหนี้สินตอทุนของบริษัทฯ จะเปลี่ยนไปจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเทากับ 0.81 เทา เปน 0.93 เทา
และเมื่อพิจารณาการเขาทำรายการทั้งหมด 3 รายการในครั้งนี้ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนจะเปลี่ยนแปลงไป
เทากับ 1.07 เทา ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
หนวย: ลานบาท
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนรวม
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของ
ผูถือหุน (เทา)
หนี ้ ส ินที ่มี ภาระดอกเบี้ยตอ
สวนของผูถือหุน (เทา)

2,748.62
3,387.91

กรณีออกหุนกูจำนวน 584.44 ลาน
บาท และเพิ่มทุน 194.81 ลานบาท
เพื่อเขาทำรายการลงทุนในหุน สามัญ
ของ NAKON
3,333.06
3,582.72

0.81

0.93

1.07

0.34

0.35

0.69

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

กรณีภายหลังการเขาทำรายการ
ทั้งหมด 3 รายการ1/
4,583.86
4,292.12

หมายเหตุ: 1/ กรณีภายหลังการเขาทำรายการทั้งหมด 3 รายการ กลาวคือ การลงทุนซื้อหุนสามัญของ NAKON ใชเงินสดในการเขาทำรายการเทากับ 584.44 ลานบาท
และออกหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 194.81 ลานบาท รวมถึงกรณีที่บริษัทฯ ไดเขาทำรายการลงทุนซื้อหุนสามัญใน AIT ซึ่งจะจายเปนเงินสดจำนวน 280.00 ลานบาท และ
ออกหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 709.40 ลานบาท และรายการเขาซื้อหุนสามัญของ บริษัท บัซซี่บีส จำกัด จำนวน 970.80 ลานบาท (ไมมีการออกหุนสามัญเพิ่มทุน)

ทั้งนี้ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนหลังเขาทำรายการดังกลาวเปนอัตราสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ มีการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนเพื่อเปนสิ่งตอบแทนใหกับ NAKON ในสัดสวนที่ต่ำกวามูลคาสิ่งตอบแทนที่จายเปนเงินสด ซึ่งอาจตองใชเงิน
จากการออกและเสนอขายหุนกู นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุนกู บริษัทฯ จะมีตนทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น
จากอัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดและขอกำหนดของหุนกู ซึ่งจะสงผลใหความสามารถในการชำระดอกเบี้ยของ
บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไปจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ความเสี่ยงของการเขาทำรายการ
3.4.1 ความเสี่ยงกอนการเขาทำรายการ
1) ความเสี่ยงที่เงื่อนไขบังคับกอนเขาทำรายการจะไมประสบความสำเร็จ หรืออาจเกิดความลาชา
การเขาทำรายการมีเงื่อนไขบังคับสำคัญกอนเขาทำรายการ ไดแก
(1) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคล
เฉพาะเจาะจง ไดแก NAKON
(2) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาลงทุนโดยการเขาซื้อหุนเพิ่มทุนของ NAKON ซึ่งไมเปน
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระคาตอบแทนเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับคาหุน
ในสัดสวนรอยละ 25.00 ของมูลคาการเสนอขายทั้งหมด และจะชำระคาตอบแทนเปนเงินสดสำหรับคาหุนใน
สวนที่เหลือ
(3) ที่ประชุมผูถือหุนของ NAKON มีมติอนุมัติให NAKON เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนของ NAKON
ใหแกบริษัทฯ
(4) ผลการเขาตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพยและหนี้สินใน NAKON เปนที่พึงพอใจของบริษัทฯ
ดังนั้น หากบริษัทฯ ไมสามารถทำใหเงื่อนไขบังคับกอนเขาทำรายการสำเร็จลุลวงได การทำรายการก็จะไมประสบ
ความสำเร็จ หรือเกิดความลาชา
3.4.2 ความเสี่ยงภายหลังเขาทำรายการ
1) ความเสี่ยงของการสูญเสียโอกาสในอนาคตหากมูลคาหุนของบริษัทฯ สูงกวามูลคาซื้อขาย
กรณีที่ผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ สูงกวาประมาณการมูลคายุติธรรมที่ใชในการเขาทำรายการ ซึ่งเทากับ
หุนละ 28.25 บาทตอหุน ซึ่งผลตางดังกลาวเกิดจากผลประกอบการที่นอกเหนือจากแผนการลงทุนและการขยาย
กิจการที่นำมาใชเปนสมมติฐานในการประเมินมูลคา ซึ่งทำใหบริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสจากผลตางตอบแทนดังกลาว
เนื่องจากบริษัทฯ อาจไดสินทรัพยหรือผลตอบแทนจากการลงทุนอื่นที่สูงกวาการลงทุนในหุนสามัญของ NAKON ทั้งนี้
ราคามูลคายุติธรรมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดถูกประเมินดวยสมมติฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปจจุบัน
ประกอบกับแผนการลงทุนและการขยายกิจการที่มีแผนการลงทุนชัดเจน ณ ปจจุบัน อยางไรก็ตาม มูลคาของบริษัทฯ
ที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินไดสะทอนการเติบโตของธุรกิจตามแผนและนโยบายการลงทุนและการ
ดำเนินงานแลว ราคาการเขาทำรายการอยูในชวงมูลคายุติธรรม ณ ชวงเวลาการประเมิน
2) ความเสี่ยงผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนในอนาคตไมเปนไปตามคาดหวัง เนื่องจากความเสี่ยงทางธุรกิจของ
NAKON
ผลประกอบการของ NAKON มาจากรายไดดอกเบี้ยรับจากผลิตภัณฑสินเชื่อตาง ๆ ซึ่งเปนการดำเนินธุรกิจของ
NAKON เปนการดำเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยงดานการตลาดและการแขงขัน และความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจ
สินเชื่อรายยอยสาขา เนื่องจากการใหบริการดานสินเชื่อแกผูประกอบการหรือผูตองการกูยืมเงินในรูปแบบตาง ๆ ไม
จำเปนตองมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ Non - Bank และไมอยูภายใตการกำกับดูแลของ ธปท. ยกเวนสินเชื่อ
สวนบุคคลภายใตการกับกับดูแล (Personal Loan) สินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano finance) และ
สินเชื่อบุคคลที่มีทะเบียนรถเปนหลักประกันจึงอาจพิจารณาไดวาการเขาสูธุรกิจนี้สามารถทำไดงาย และมีการแขงขัน
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อยางเสรี ซึ่งอาจทำใหผลการดำเนินการในอนาคตไมเปนไปตามคาดหวัง อยางไรก็ดี ปจจัยที่สำคัญในการกีดกันเขาสู
ธุรกิจของผูประกอบการรายอื่น คือการครองสวนแบงตลาดกอนหรือการเขาถึงลูกคากอน และการเขามามีบทบาท
สำคัญของหนวยงานภาครัฐในการกำกับดูแล เชน ธนาคารแหงประเทศไทย และกระทรวงการคลังในการออก
กฎหมาย ใบอนุญาตเพื่อเขามาควบคุมอัตราดอกเบี้ย และมาตรฐานการใหบริการของภาคธุรกิจ ซึ่งบริษัทมีการเตรียม
ความพรอมทั้งในดานบุคคลากร ดานระบบงาน ดานการกำกับดูแล และดานเงินทุนเพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ปจจัยสำคัญที่ผูใหบริการสินเชื่อจำเปนตองมี ไดแก เงินทุนที่ตองใชสำหรับการใหกู
ควบคูกับการบริหารความเสี่ยงของสินเชื่อ และระบบการเรียกเก็บหนี้ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การเขามาของ
ผูประกอบการรายใหมจึงไมสามารถทำไดโดยงายนัก และ NAKON ยังมีพันธกิจและเปาหมายที่ชัดเจนที่จะชวยเหลือ
กลุมลูกคาประเภทผูมีรายไดนอย และผูประกอบการขนาดเล็กใหสามารถเขาถึงแหลงเงินกูในระบบไดอยางทั่วถึงดวย
อัตราดอกเบี้ยที่เปนธรรม และใหบริการที่ดี รวดเร็ว และตรงความตองการของลูกคา อีกทั้ง NAKON มีแผนธุรกิจและ
กลยุทธในทุกดานเพื่อบริหารและพัฒนาองคกรใหประสบความสำเร็จ เชน แผนกลยุทธการจัดหาบุคลากร แผนกล
ยุทธฺการตลาด เปนตน
ดังนั้น ปจจัยดานเงินทุนและความแข็งแกรงในการดำเนินธุรกิจของ NAKON จึงสามารถชวยบรรเทาความเสี่ยงที่
ผลตอบแทนจากการดำเนินงานของ NAKON จะไมเปนไปตามคาดหวัง
นอกจากนี้ การประกอบการดานสินเชื่อยังมีความเสี่ยงดานเครดิต ซึ่งกลาวคือ โอกาสหรือความนาจะเปนที่คูสัญญา
(Counterparty) ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงในสัญญา หรือจงใจไมปฏิบัติตามสัญญา เชน การผิดนัด
ชำระหนี้ โดยความเสี่ยงดานเครดิตที่บริษัทฯ ไดพิจารณามีดังนี้ ความเสี่ยงดานคุณภาพลูกหนี้ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ และความเสี่ยงที่เกิดจากมูลคาสินทรัพยที่เปนหลักประกัน โดย NAKON ได
ตระหนักดีถึงความเสี่ยงดานเครดิตและไดใหความสำคัญกับนโยบายการพิจารณาการใหเครดิต กระบวนการพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อ และนโยบายในการเลือกอสังหาริมทรัพยที่ตั้งอยูในทำเลที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนา อีกทั้งเปนที่
ตองการของตลาด โดยบริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลโดยทำการประเมินมูลคาสินทรัพยค้ำประกันอยางเหมาะสม
และระมัดระวังเพื่อใหการดำเนินธุรกิจของ NAKON เปนไปอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
ดั ง นั ้ น ความเสี ่ ย งจากการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ NAKON อาจส ง ผลต อ ผลการดำเนิ น งานของ NAKON และทำให
ผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนในอนาคตไมเปนไปตามคาดหวัง เชน เมื่อผลการดำเนินงานของ NAKON มีผล
ขาดทุน ซึ่งอาจสงผลใหอัตราการจายปนผลไมเปนไปตามคาดหวัง และจะทำใหระยะเวลาการคืนทุนจากการลงทุน
ดังกลาวนี้ขยายออกไปยาวนานกวาที่บริษัทฯ ประมาณการไว เปนตน
3) ความเสี่ยงจากการที่ทิศทางการดำเนินธุรกิจของ NAKON ไมเปนไปตามคาดหวัง เนื่องจากบริษัทฯ มิไดมีอำนาจ
ควบคุม
เนื่องจากการเขาลงทุนในหุนสามัญเพิ่มทุนของ NAKON จำนวน 311,699,434 หุน หรือคิดเปนรอยละ 25.00 ของทุน
ที่ออกและเรียกชำระของ NAKON ภายหลังการเสนอขายใหแกบริษัทฯ ซึ่งจะทำใหบริษัทฯ จะมีอิทธิพลอยางมี
นัยสำคัญตอ NAKON หากแต การถือครองในสัดสวนดังกลาวมิไดทำใหบริษัทฯ ไดมาซึ่งอำนาจควบคุมตอ NAKON
ดังนั้น บริษัทฯ จะไมไดครอบครองเสียงสวนใหญในการประชุมผูถือหุน และมิอาจเปนผูกำหนดทิศทางการดำเนิน
ธุรกิจของ NAKON ใหเปนไปตามที่หวังทั้งหมดได อยางไรก็ดี บริษัทฯ จะสงตัวแทนเขาไปเปนคณะกรรมการอยาง
นอย 1 ตำแหนง หรือตามสัดสวนการถือหุน เพื่อรวมกำกับดูแล NAKON และปกปองผลประโยชนของบริษัทฯ
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ทั้งนี้ ภายหลังการเขาลงทุนซื้อหุนสามัญของ NAKON บริษัทฯ จะบันทึกเงินลงทุนใน NAKON เปนเงินลงทุนในบริษัท
รวม ซึ่งจะทำใหบริษัทฯ จะตองรับรูผลการดำเนินงานของ NAKON ตามวิธีสวนไดเสีย (Equity Method) ซึ่งหากผล
การดำเนินการของ NAKON ไมเปนไปตามคาดหวัง ก็จะสงผลตอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในทางออม
4) ความเสี่ยงจากการที่ NAKON ไมสามารถนำบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไดตามแผน
เนื่องจากปจจุบัน NAKON มีสถานะเปนบริษัทมหาชน ซึ่งยังมิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และ NAKON อยู
ในชวงเตรียมตัวเพื่อเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยในปจจุบัน NAKON มีความกาวหนาในการเตรียมคุณสมบัติ
ใหพรอมสำหรับการนำบริษัทเขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตามเกณฑกำไรสุทธิ กลาวคือ
NAKON มีมูลคาหุนตราไวขั้นต่ำหุนละ 0.5 บาท ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแลวเทากับ 467.55 ลานบาท ซึ่งไมต่ำ
กวา 300.00 ลานบาท เปนไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน สวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2564 มีจำนวนเทากับ
903.70 ลานบาท ซึ่งไมต่ำกวา 300.00 ลานบาท เปนไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน สำหรับกำไรสุทธิ
ยอนหลัง 2-3 ปรวมกันนั้น NAKON ยังมีกำไรสุทธิไมเปนไปตามเกณฑกำไรสุทธิกลาวคือ กำไรสุทธิของ 2-3 ปรวมกัน
มากกวาหรือเทากับ 50.00 ลานบาท และปลาสุดมีกำไรสุทธิมากกวาหรือเทากับ 30.00 ลานบาท ทั้งนี้ กำไรงวด
สะสมลาสุด ณ สิ้นป 2564 เทากับ 309.44 ลานบาท ซึ่งมากกวาศูนยตามคุณสมบัติ สำหรับคณะกรรมการบริษัท
ของ NAKON ไดมีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขามารวมเปนคณะกรรมการในแตละดานเพื่อใหเปนไป
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ NAKON ไดปรับปรุงระบบการจัดทำงบการเงินและระบบการควบคุมภายในเพื่อใหพรอม
สำหรับการนำบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ NAKON คาดวาจะใชเวลา 3 – 5
ป ในการเตรียมตัวเพื่อใหมีคุณสมบัติครบถวนและเปนไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน
อยางไรก็ดี หากผลประกอบการของ NAKON ไมเปนไปตามคาดหวัง อาจทำใหแผนการเขาระดมทุนของ NAKON ไม
ประสบความสำเร็จหรือเกิดความลาชา และหาก NAKON ไมสามารถนำบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได
หุนสามัญของ NAKON จะไมมีสภาพคลองเนื่องจากมิไดมีตลาดรองรองรับ และทำใหมูลคาการเติบโตของหุนสามัญ
อาจไมเปนไปตามคาดหวัง
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4. ความเหมาะสมดานราคา
ความเหมาะสมดานราคาของมูลคาสินทรัพยที่ไดมา – หุนสามัญของ NAKON
ในการประเมินมูลคายุติธรรมของสวนของผูถือหุนของ NAKON ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาโดยใชขอมูลที่ไดรับจาก
NAKON การสัมภาษณผูบริหาร งบการเงินยอนหลัง 3 ปจากงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2564
ตลอดจนขอมูลที่เผยแพรตอสาธารณะทั่วไป อยางไรก็ตาม ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยูบนสมมติฐานวา
ขอมูลและเอกสารสำคัญดังกลาวเปนขอมูลที่สมบูรณ ครบถวนและถูกตอง รวมทั้ง พิจารณาจากสถานการณ และขอมูลที่
สามารถรับรูไดในปจจุบัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่สงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจ การประเมิน
มูลคากิจการ รวมถึงการพิจารณาราคายุตธิ รรมของมูลคากิจการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำ
การประเมินมูลคาหุนของ NAKON ยอยดวยวิธีตาง ๆ จำนวน 5 วิธี ไดแก
1. วิธีประเมินมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach)
2. วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
3. วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach) ซึ่งแบงออกเปน 2 วิธี คือ
-

วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach: “P/BV”)

-

วิธีอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิ (Price to Earning Approach: “P/E”)

4. วิธีเปรียบเทียบธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน (Transaction Comparable Approach)
5. วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของเงินปนผล (Dividend Discount Model)
ทั้งนี้ เนื่องจาก NAKON ประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการธุรกิจการเงินที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank) ซึ่งจะมีหนี้สินสูงเปนปกติ
ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ เนื่องจาก NAKON จะนำหนี้สินมาใชในการใหบริการสินเชื่อแกลูกคาตอไป โดยไมไดทำมา
ลงทุนในการประกอบธุรกิจอยางเชนธุรกิจอื่น ๆ ดังนั้น การพิจารณาการประเมินมูลคาหุนของ NAKON ดวยวิธีอัตราสวน
มูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดจาย (Enterprise Value to Earnings before
Interest, Tax, Depreciation and Amortization: “EV/EBITDA”) และวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted
Cash Flow Approach) ที่มีการนำหนี้สินมาใชในการคำนวณจึงไมเหมาะสม
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4.1.1 วิธีประเมินมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach)
วิธีมูลคาหุนตามบัญชี (Book Value Approach) เปนการประเมินมูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิ หรือมูลคาสวน
ของผูถือหุนตามงบการเงินของ NAKON ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชมูลคาทางบัญชีตาม
งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สวนของผูถือหุน (งบการเงิน)
(หนวย: ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทุนจดทะเบียนชำระแลว

467.55

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

87.14

สวนตางจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

8.49

กำไรสะสม
กำไรสะสม - จัดสรรแลว
กำไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

50.97
258.48
31.08

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

903.70

จำนวนหุน

935.10

ราคาตอหุน (บาทตอหุน)

0.97

ที่มา: งบการเงินของ NAKON ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จากการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ NAKON ดวยวิธีมูลคาทางบัญชีจะไดมูลคายุติธรรมของสวนของผูถือ
หุนตามบัญชีของ NAKON ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทากับ 903.70 ลานบาท คิดเปนมูลคาตามบัญชีตอหุนเทากับ
0.97 บาทตอหุน ซึ่งต่ำกวาราคาเขาทำรายการที่ 2.50 บาทตอหุน เทากับ 1.53 บาทตอหุน หรือต่ำกวาในอัตรารอย
ละ 61.34 ของราคาเขาทำรายการ
ทั้งนี้ การประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ NAKON ดวยวิธีมูลคาทางบัญชี เปนการแสดงมูลคาทางบัญชีของ
บริษัทฯ ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไมไดคำนึงถึงผลการดำเนินงาน และแนวโนมการเติบโตของ NAKON ในอนาคต
จึงอาจไมสะทอนถึงความสามารถในการทำกำไรในอนาคต ดังนั้นที่ปรึกษาการเงินอิสระ จึงเห็นวาวิธีมูลคาทางบัญชี
อาจเปนวิธีที่ไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ NAKON
4.1.2 วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีนี้ เปนการประเมินมูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิ หรือมูลคาสวนของผูถือหุนตามงบ
การเงินของ NAKON ซึ่งปรากฏตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2564 และปรับปรุงดวยรายการตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากวันที่ในงบการเงิน และสวนเพิ่มจากการประเมินใหมของสินทรัพยตามรายงานการประเมินราคาสินทรัพย
อยางไรก็ดี เนื่องจาก NAKON ไมไดมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลคาสินทรัพยดวยวัตถุประสงคสาธารณะ
นอกจากนี้ NAKON ไมไดมีการเพิ่มทุน และไมไดมีการประกาศจายเงินปนผลจากผลการดำเนินงานประจำป 2564
ดังนั้น การคำนวณมูลคาหุนและมูลคายุติธรรมในวิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
จึงใหผลลัพธเทากันกับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ NAKON ดวยวิธีมูลคาทางบัญชี
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4.1.3 วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach)
วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach) เปนการประเมินมูลคา
หลักทรัพยของกิจการซึ่งอยูบนสมมติฐานวาบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกันควรมีอัตราสวน
มูลคาตลาดใกลเคียงกัน โดยในการเลือกบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกลเคียงกันเพื่อประเมินมูลคากิจการของกลุมบริษัท
ยอยนั้น แตละบริษัทที่นำมาเปรียบเทียบนั้นอาจมีความแตกตางกัน อาทิ นโยบายทางการบัญชี นโยบายการลงทุน
ขนาดของกิจการ โครงสรางรายได โครงสรางตนทุน และแหลงที่มาของรายไดอื่น ๆ เปนตน ดังนั้น การนำบริษัทที่
ประกอบธุรกิจที่ใกลเคียงกันมาเปรียบเทียบนั้นอาจจะไมไดครอบคลุมบริษัทที่คลายคลึงกันทั้งหมดและอาจมีความ
แตกตางกันในหลายประการดังที่อธิบายไปแลวขางตน
ในการประเมินมูลคาสวนของผูถือหุนของ NAKON ดวยวิธีเปรียบเทียบอัตราสวนตลาด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได
ทำการประเมินมูลคาโดยใชอัตราสวนตลาด ดังนี้
(1) อัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชี (Price to Book Value Ratio : “P/BV”)
(2) อัตราสวนราคาตอกำไร (Price to Earnings Ratio : “P/E”)
เนื่องจาก NAKON ประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการธุรกิจการเงินที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank) ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงนำขอมูลของบริษัทเทียบเคียงที่อยูในอุตสาหกรรมผูใหบริการธุรกิจการเงินที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank)
และประกอบธุรกิจการใหสินเชื่อในประเภทที่ใกลเคียงกันกับธุรกิจของ NAKON และเปนบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ ของประเทศไทยมาใช โดยสามารถสรุปรายชื่อและรายละเอียดของแตละบริษัทเทียบเคียงไดดังตอไปนี้
ตารางขอมูลบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกลเคียงกัน
บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กำไร ณ
วันที่ 31
ธันวาคม
2564

มูลคา
หลักทรัพย
(หนวย:
ลานบาท)

บริ ษ ั ท เฮงลิ ส ซิ ่ ง แอนด
แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับที่มีทะเบียนรถ
เปนประกัน สินเชื่อที่มีบานและที่ดินเปนหลักประกัน สินเชื่อสวนบุคคล
ภายใตการกำกับที่มิใชสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเปนประกัน สินเชื่อรายยอย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกำกับ และนายหนาประกันวินาศภัย
และประกันชีวิต

353.80

16,459.20

บริษัท อะมานะฮ ลิสซิ่ง จำกัด
(มหาชน)

ประกอบธุ ร กิ จ ประกอบธุ ร กิ จ ให เช า ซื ้ อ สิ น เชื ่ อ ทะเบี ยนรถยนต โดย
ใหบริการจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อรถยนตใหมและรถยนตใชแลว

307.16

5,284.16

บริ ษ ั ท เอเซี ย เสริ ม กิ จ ลี ส ซิ่ ง
จำกัด (มหาชน)

ใหบริการจัดไฟแนนซ รถยนต ใหมและรถใช แลว สินเชื่อเชาซื้อรถยนต
สินเชื่อรถยนต บริษัทยังใหบริการสินเชื่อสวนบุคคลและบริการทางการเงิน

1,080.31

24,280.80

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปตอล
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ใหบริการทางการเงินเชิงพาณิชย ในดานสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกรอง
หรือสินเชื่อแฟคตอริ่ง สินเชื่อลิสซิ่งประเภทสัญญาเชาทางการเงิน สินเชื่อ
เชาซื้อ และบริการเสริมอื่น ๆ

152.82

1,668.03

ที่มา: Bloomberg Terminal ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
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(1) วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach: P/BV)
การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี เปนการนำมูลคาหุนตามบัญชีของบริษัทฯ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 ซึ่งเทากับ 903.70 ลานบาท มาคูณกับคาเฉลี่ยมัธยฐาน (Median) สวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (P/BV
Ratio) ของบริษัทเทียบเคียงขางตนในระยะเวลาเฉลี่ย 7 วันยอนหลังไปจนถึง 360 วันยอนหลัง
ตารางมูลคาหุนตามราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี
บริษัท
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด
แคปปตอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท อะมานะฮ ลิสซิ่ง จำกัด
(มหาชน)
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง
จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอเอฟเอส แคปปตอล
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คามัธยฐาน P/BV
มูลคาสวนของผูถือหุน (ลาน
บาท)
มูลคาสวนของผูถือหุนของ
NAKON (ลานบาท)
ราคาตอหุน (บาทตอหุน)

P/BV Ratio (เทา)
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน

180 วัน

270 วัน

360 วัน

4.62

4.64

4.59

4.80

5.00

4.78

N/A1/

N/A1/

N/A1/

2.92

2.94

2.95

2.96

2.96

3.01

3.05

3.07

2.74

2.60

2.70

2.72

2.64

2.55

2.44

2.36

2.02

1.78

1.04

1.05

1.04

1.00

0.95

0.91

0.88

0.85

0.82

2.76

2.82

2.84

2.80

2.75

2.72

2.36

2.02

1.78

903.70

903.70

903.70

903.70

903.70

903.70

903.70

903.70

903.70

2,491.64 2,548.16 2,562.68 2,530.42 2,487.69 2,462.45 2,130.55 1,825.87 1,608.52
2.66

2.73

2.74

2.71

2.66

2.63

2.28

1.95

1.72

ที่มา: Bloomberg Terminal ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
หมายเหตุ : 1/ เนื่องจากบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด แคปปตอล จำกัด (มหาชน) มีระยะเวลาเขาตลาดไมถึง 180 วันทำการ

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน P/BV ของบริษัทเทียบเคียง สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังเทากับ 1.78 – 2.84 เทา อัน
สงผลใหมูลคาสวนของผูถือหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีอยูในชวง 1,608.52 – 2,562.68 ลานบาท หรือ
คิดเปนมูลคาหุนเทากับ 1.72 – 2.74 บาทตอหุน ซึ่งต่ำกวาราคาเขาทำรายการที่ 2.50 บาทตอหุน เทากับ 0.78 บาทตอหุน
หรือต่ำกวาในอัตรารอยละ 31.19 ของราคาเขาทำรายการ และสูงกวาราคาเขาทำรายการที่ 2.50 บาทตอหุน เทากับ 0.24
บาทตอหุน หรือสูงกวาในอัตรารอยละ 9.62 ของราคาเขาทำรายการ
อยางไรก็ดี วิธีดังกลาวไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ โครงสรางรายได โครงสรางเงินทุน ผลประกอบการใน
อนาคต แผนธุรกิจ รวมถึงขนาดพอรตสินเชื่อในปจจุบันและอนาคต สงผลใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูล
คาที่เหมาะสมของบริษัทฯ
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(2) วิธีอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิ (Price to Earnings Approach: P/E)
การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิตอหุน (P/E) ของบริษัทฯ ตามกำไรสุทธิที่ปรากฏในงบการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเทากับ 5.12 ลานบาท คูณดวยคามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน P/E ของบริษัทที่เทียบเคียง
ขางตน
ตารางมูลคาสวนของผูถือหุนตามราคาตลาดตอกำไรสุทธิของ NAKON
บริษัท

P/E Ratio (เทา)
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน

180 วัน

270 วัน

360 วัน

45.35

45.47

45.08

47.12

49.09

46.92

N/A1/

N/A1/

N/A1/

16.37

16.48

16.54

16.63

16.60

16.90

17.13

17.23

15.38

21.43

22.30

22.48

21.76

21.02

20.12

19.45

16.67

14.69

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

10.97

11.03

10.95

10.60

9.98

9.60

9.26

9.01

8.68

คามัธยฐาน P/E

18.90

19.39

19.51

19.19

18.81

18.51

17.13

16.67

14.69

กำไรสุทธิของบริษัทฯ (ลานบาท)

5.12

5.12

5.12

5.12

5.12

5.12

5.12

5.12

5.12

96.79

99.30

99.91

98.29

96.33

94.79

87.71

85.38

75.22

0.10

0.11

0.11

0.11

0.10

0.10

0.09

0.09

0.08

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด
แคปปตอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท อะมานะฮ ลิสซิ่ง จำกัด
(มหาชน)
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด
(มหาชน)
บริษัท ไอเอฟเอส แคปปตอล

มูลคาสวนของผูถือหุน
(ลานบาท)
ราคาตอหุน (บาทตอหุน)

ที่มา: Bloomberg Terminal ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
หมายเหตุ : 1/ เนื่องจากบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด แคปปตอล จำกัด (มหาชน) มีระยะเวลาเขาตลาดไมถึง 180 วันทำการ

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน P/E ของบริษัทเทียบเคียง สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังเทากับ 14.69 – 19.51 เทา
อันสงผลใหมูลคาสวนของผูถือหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอกำไรสุทธิที่อยูในชวง 75.22 – 99.91 ลานบาท หรือคิดเปน
มูลคาหุนเทากับ 0.08 – 0.11 บาทตอหุน ซึ่งต่ำกวาราคาเขาทำรายการที่ 2.50 บาทตอหุน เทากับ 2.39 – 2.42 บาทตอหุน
หรือต่ำกวาในอัตรารอยละ 95.73 – 96.78 ของราคาเขาทำรายการ
อยางไรก็ดี วิธีดังกลาวไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ ขนาดของบริษัท โครงสรางรายได โครงสรางเงินทุน
ผลประกอบการในอนาคต สงผลใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาที่เหมาะสมของบริษัทฯ
4.1.4 วิธีเปรียบเทียบธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน (Transaction Comparable Approach)
วิ ธ ี เ ปรี ย บเที ย บกั บ ธุ ร กรรมที ่ ใ กล เ คี ย งกั น (Transaction Comparable Approach) เป น วิ ธ ี ค ำนวณมู ล ค า หุ น
ที่เหมาะสมของ NAKON โดยใชคามัธยฐานของอัตราสวนราคาหุนตอตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value:
P/BV) สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังของธุรกรรมที่ใกลเคียงกันในบริษัทที่เปนผูใหบริการธุรกิจการเงินที่ไมใชธนาคาร
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(Non-Bank) ที่ถูกซื้อขายในอดีต มาคูณกับมูลคาตามบัญชี สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังของบริษัทฯ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 โดยการประเมินมูลคาดวยวิธีดังกลาวจะมีความแตกตางของแตละธุรกรรมจากธุรกรรมของกิจการเชน
ขนาดของธุรกรรม ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึงเปนวิธีที่อาจสงผลใหการประเมินมูลคามีความคลาดเคลื่อน ขอมูลของ
ธุรกรรมเทียบเคียงสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
ตารางขอมูลของธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน
วันที่

ผูถูกซื้อ

ประเทศ

สัดสวนการซื้อ
(รอยละ)

มูลคาการซื้อขาย
(ลานบาท)

อัตราสวน
P/BV (เทา)

ธ.ค. 59

Srisawad Finance PCL

ไทย

26.51

556.71

1.01

มี.ค. 54

AIRA Factoring PCL

ไทย

22.72

109.04

2.1

ก.พ. 54

AIRA Factoring PCL

ไทย

57.35

275.28

2.1

ส.ค. 53

Amanah Leasing PCL

ไทย

35.40

318.6

0.87

ก.ค. 52

Scan Global PCL

ไทย

37.42

202.07

0.65

ก.พ. 52

TBCO PCL

ไทย

24.00

7,655

1.55

ต.ค. 50

Group Lease PCL

ไทย

24.90

490

3.72

ต.ค. 50

TBCO PCL

ไทย

30.36

7,247.93

1.16

มี.ค. 50

TBCO PCL

ไทย

10.77

2,572.22

1.57

มี.ค. 50

Group Lease PCL

ไทย

28.86

146.1

1.12

คามัธยฐาน

1.36

ที่มา: Bloomberg Terminal ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน P/BV ของรายการซื้อขายอื่นในอดีตเทากับ 1.36 เทา
ตารางการคำนวณมูลคาสวนของผูถือหุนจากการเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน
หนวย: ลานบาท
อัตราสวน P/BV (เทา)
มูลคาตามบัญชีของ NAKON
มูลคาสวนของผูถือหุนของ NAKON
จำนวนหุนที่ออกและชำระแลว (ลานหุน)
ราคาตอหุน (บาทตอหุน)

งวด 12 เดือน ยอนหลัง
คามัธยฐาน
1.36
903.70
1,224.51
935.10
1.31

ที่มา: งบการเงินของ NAKON ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มูลคาสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ที่คำนวณโดยวิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกันเทากับ 1,224.51 ลานบาท
คิดเปนมูลคาหุนเทากับ 1.31 บาทตอหุน ซึ่งต่ำกวาราคาเขาทำรายการที่ 2.50 บาทตอหุน เทากับ 1.19 บาทตอหุน
หรือต่ำกวาในอัตรารอยละ 47.62 ของราคาเขาทำรายการ
อยางไรก็ดี การประเมินมูลคาดวยวิธีนี้มีความแตกตางของหลายปจจัย เชน ขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้น ระยะเวลาที่
เกิดขึ้น และปจจัยของแตละธุรกรรมเทียบเคียง จึงเปนวิธีที่อาจสงผลให การประเมินมูลคามีความคลาดเคลื่อน สงผล
ใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาที่แทจริงของ NAKON
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4.1.5 วิธีมลู คาปจจุบันสุทธิของเงินปนผล (Dividend Discount Model)
ในการประเมินมูลคาปจจุบันสุทธิของเงินปนผล (Dividend Discount Model) ของ NAKON ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระทำการประเมินมูลคาหุนจากเงินปนผลที่คาดวา NAKON จะสามารถจายไดจากกำไรสุทธิที่ไดในแตละป ซึ่งวิธี
ดังกลาวเปนวิธีที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในการประเมินมูลคาหุนของกิจการที่เปนสถาบันการเงิน ซึ่งตรงกับ
ความเห็นของศาสตราจารย Damodaran ผูไดรับรางวัล Herbert Simon Award ที่เปนที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งเขียนใน
บทความที่เผยแพรโดย NYU Stern โดยที่ NYU Stern โรงเรียนสอนธุรกิจ (Business School) ภายใตมหาวิทยาลัย
นิวยอรค (New York University) (ผูถือหุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เอกสารแนบ 2 ขอมูลประกอบการ
ประมาณการ NAKON) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทำการประมาณการเปนระยะเวลา 15 ป สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2579 เพื่อสะทอนถึงอัตราการเติบโตของ NAKON หลังจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินงานไป
มุงเนนการใหสินเชื่อแกลูกคารายยอยที่มีความตองการโอกาสในการเขาถึงบริการของสถาบันการเงินในบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนจะมีคาสูงมากขึ้นในปประมาณการชวงแรก และจะคอย
ๆ ลดลงสอดคลองกับอัตราการเติบโตของสินเชื่อที่ลดลงในปประมาณการชวงทาย นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระประมาณการสมมติฐานตาง ๆ ที่มีสาระสำคัญตอการประเมินมูลคา โดยอางอิงจากการวิเคราะหบนขอมูล
เอกสาร หลักฐาน ขาวสารตาง ๆ ที่เปดเผยตอสาธารณะ การสัมภาษณผูบริหาร แผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต
รวมถึงอัตราสวนทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงตั้งแตป 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. สมมติฐานรายได
NAKON ประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการธุรกิจการเงินที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank) โดยมีการอนุมัติใหสินเชื่อแกลูกคารายใหญผาน
ทางสำนั ก งานใหญ และอนุ ม ั ต ิ ส ิ น เชื ่ อ แก ล ู ก ค า รายย อ ยผ า นสาขาย อ ย จำนวนทั ้ ง หมด 105 สาขา โดยตั ้ ง อยู บ ริ เ วณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปจจุบัน NAKON ใชกลยุทธการมุงเนนการใหสินเชื่อแกลูกคารายยอยที่มีความตองการโอกาสในการเขาถึง
บริการของสถาบันการเงิน ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการปลอยสินเชื่อแกรายยอยเปนการกระจายความเสี่ยงใหแก
พอรตสินเชื่อของ NAKON เมื่อเทียบกับการปลอยสินเชื่อใหนิติบุคคลหรือลูกคารายใหญ เนื่องจากการปลอยกูใหแกลูกคารายยอย
จำนวนมากราย และปลอยมูลคาสินเชื่อตอคนนอยลงเฉลี่ยที่ 72,278.44 บาทตอราย เมื่อเทียบกับรายใหญเฉลี่ย 5,787,650.04
บาทตอราย (อางอิงจากขอมูล ณ ป 2564) จึงลดความเสี่ยงหากมีการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้นใหกับ NAKON มากกวา อีกทั้ง หากมี
การฟองรองติดตามหนี้ รายยอยจะมีการใชเวลาดำเนินคดีเพื่อใหไดรับการชำระหนี้คืนที่สั้นกวาเมื่อเทียบกวารายใหญ เนื่องจากคดี
ที่มีทุนทรัพยนอย มักจะสามารถใกลเกลี่ยยอมความในชั้นศาลได ในขณะที่คดีที่มีทุนทรัพยสูงมักจะมีการใกลเกลี่ยยาก และจะมี
การสูคดีจนถึงที่สุด จากปญหาที่ประสบมา NAKON จึงเล็งเห็นวาการใหสินเชื่อรายยอยมีความเสี่ยงนอยกวาและมีประโยชน
มากกวา ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเปนการดำเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ประมาณการรายไดของ NAKON โดยกำหนดสมมติฐานตามลักษณะรายไดแตละประเภทซึ่งประกอบไปดวย 1) รายไดจากดอกเบี้ย
2) รายไดจากเงินฝาก 3) รายไดคาธรรมเนียมและคาบริการ 4) รายไดอื่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 รายไดจากดอกเบี้ย
รายไดจากดอกเบี้ยของ NAKON ประกอบดวยรายไดจากสินเชื่อ 10 ประเภท ไดแก 1) สินเชื่อเชาซื้อ 2) สินเชื่อแฟคตอริ่ง 3)
สินเชื่อระยะสั้น 4) สินเชื่อระยะยาว 5) สินเชื่อนาโนไฟแนนซ 6) สินเชื่อสวนบุคคล 7) สินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน 8) สินเชื่อจำนำ
ทะเบียน 9) สินเชื่อรถเกษตรกรรม 10) สินเชื่อจำนองที่ดิน จากการสัมภาษณผูบริหาร NAKON มีนโยบายในการเติบโตพอรต
สินเชื่อและรายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อจากสาขายอย ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะประมาณการรายไดจาก
ดอกเบี้ยจากผลคูณของพอรตสินเชื่อแตละประเภทหลังหักคาการตั้งผลขาดทุนดานเครดิตฯ (Expected Credit Loss) กับ
อัตราผลตอบแทนจากการใหสินเชื่อ โดยมีรายละเอียดการประมาณการดังนี้
ประมาณการยอดสินเชื่อแตละประเภท
เมื่อพิจารณาจากอัตราการเติบโตของเงินใหสินเชื่อในอดีตของ NAKON จะพบวาอัตราการเติบโตของเงินใหสินเชื่อโดยรวม
ลดลงในป 2562 และ 2563 โดยคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 9.10 และ 13.58 ตามลำดับ กอนจะกลับมาเติบโตรอยละ
10.64 ในป 2564 เนื่องจากในปที่ผานมา NAKON มีการปรับกลยุทธและนโยบายในการใหสินเชื่อ โดยจะไมเนนการเพิ่ม
จำนวนเงินใหสินเชื่อที่อนุมัติจากสำนักงานใหญ ไดแก สินเชื่อเชาซื้อ สินเชื่อแฟคตอริ่ง สินเชื่อระยะสั้น สินเชื่อระยะยาว
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ และสินเชื่อสวนบุคคล โดยมูลคาสินเชื่อดังกลาวมีขนาดลดลงตั้งแตป 2562 – 2564 อีกทั้ง NAKON ได
มีการยุติการอนุมัติสินเชื่อนาโนไฟแนนซ และสินเชื่อสวนบุคคลเมื่อป 2562 และยุติการอนุมัติสินเชื่อเชาซื้อเมื่อป 2563
ในขณะที่ NAKON จะมีการเนนการเติบโตจากสินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน สินเชื่อจำนำทะเบียน สินเชื่อรถเกษตรกรรม และ
สินเชื่อจำนองที่ดิน ซึ่งจากผลการดำเนินงานในอดีต จะเห็นวามีการเติบโตอยางมีนัยสำคัญ โดยในปจจุบัน NAKON มีสาขา
ยอยทั้งสิ้น 105 สาขากระจายอยูตามจังหวัดตาง ๆ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยปจจุบัน ผูบริหารยังไมมีแผนจะขยาย
สาขาในอนาคต แตจะเนนการขยายพอรตสินเชื่อผานทางเครือขายตัวแทนที่อยูในพื้นที่ ซึ่งทำให NAKON ไดเปรียบเรื่องขอมูล
เชิงลึกของกลุมลูกคาเปาหมาย เพื่อเสนอบริการของ NAKON ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะเขาถึงลูกคาเปนวงกวางโดยไม
จำเปนตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมจากการขยายสาขา นอกจากนี้ NAKON ยังเนนกลยุทธในการใหบริการลูกคาที่รวดเร็ว และ
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เปนฝายที่ไปบริการลูกคาถึงที่ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายแกลูกคาใหมากที่สุด ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงอางอิง
จากแผนธุรกิจในการขยายพอรตสินเชื่อใหม โดยประมาณการการอัตราการลดลงตลอดปประมาณการของสินเชื่อเชาซื้อคิด
เปนรอยละ 26.01 สินเชื่อแฟคตอริ่งคิดเปนรอยละ 43.66 สินเชื่อระยะสั้นคิดเปนรอยละ 39.59 สินเชื่อระยะยาวคิดเปนรอย
ละ 22.68 สินเชื่อนาโนไฟแนนซคิดเปนรอยละ 88.49 และสินเชื่อสวนบุคคลคิดเปนรอยละ 52.32 ตามคาเฉลี่ยในป 2562 –
2564 ในขณะที่ สินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน สินเชื่อจำนำทะเบียน สินเชื่อรถเกษตรกรรม และสินเชื่อจำนองที่ดิน ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระประมาณการอัตราการเติบโตของสินเชื่อดังกลาวในป 2565 ตามคาเฉลี่ยในป 2562 – 2564 ซึ่งยังคงเปน
อัตราการเติบโตที่สูง โดยคิดเปนอัตราการเติบโตของพอรตรอยละ 34.11 รอยละ 118.59 รอยละ 194.08 และ รอยละ
85.65 ตามลำดับ เมื่อรวมสินเชื่อทุกประเภทแลว NAKON จะอัตราการเติบโตของพอรตสินเชื่อรวมเทากับรอยละ 53.17 เพื่อ
สะทอนถึงนโยบายการดำเนินงานของ NAKON แมวา NAKON จะไมมีการขยายสาขาเพิ่มเติม แตมีแผนการขยายขนาด
สินเชื่อผานเครือขายตัวแทนขายโดยในป 2564 NAKON มีตัวแทนทั้งสิ้น 1,642 ราย และมีแผนจะขยายเปน 12,360 รายใน
ป 2565 โดยตัวแทนดังกลาวจะทำหนาที่หาลูกคาใหกับ NAKON เนื่องจากตัวแทนจะมีความใกลชิดและมีความเขาถึงลูกคาที่
มีศักยภาพไดงายและเร็วกวาการที่ลูกคาจะเขามาใชบริการสินเชื่อดวยตัวเอง โดยจากผลการสำรวจของ NAKON รอยละ
45.50 ของผลสำรวจลูกคาที่มาใชบริการของ NAKON เปนผลมาจากการมีผูแนะนำ ซึ่งคิดเปนสัดสวนที่มีสาระสำคัญ ดังนั้น
กลยุทธการใชตัวแทนเพื่อทำหนาที่หาลูกคาใหกับ NAKON ซึ่งเปนการเขาหาลูกคาแทนที่จะรอลูกคามาใชบริการจึงมีความ
ไดเปรียบผูเลนอื่นในตลาด โดยสาขายอยของ NAKON จะทำหนาที่เปนเหมือนสวนกลางในการอนุมัติสินเชื่อใหกับลูกคาที่
ตัวแทนหามาได ซึ่งมีสาขากระจายตัวอยูในแตละจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ NAKON ยังมีนโยบายการ
บริการปลอยสินเชื่อถึงที่อยูอาศัยของลูกคาเพื่ออำนวยความสะดวกและเปนการเขาถึงเปาหมายไดอยางรวดเร็ว แมวาอัตรา
การเติบโต ณ ปประมาณการ 2565 ของสินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน สินเชื่อจำนำทะเบียน สินเชื่อรถเกษตรกรรม และสินเชื่อ
จำนองที่ดินจะเปนอัตราที่สูงจากป 2564 แตที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวามีความสมเหตุสมผล เนื่องจากปจจุบัน
NAKON ยังมีพอรตสินเชื่อขนาดเล็ก อีกทั้งในสภาวะเศรษฐกิจไทยปจจุบัน ซึ่งไดรับผลกระทบจากสถานการณ COVID-19
สงผลใหประชาชนขาดสภาพคลองในการใชจายในชีวิตประจำวัน จึงมีการใชบริการธุรกิจใหสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนไปตาม
รายงานปริมาณหนี้ครัวเรือนของประเทศไทย โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565
โดยหนี้สินครัวเรือนของประเทศไทย ณ ป 2563 มีคาเทากับ 14.03 ลานลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2562 เทากับ 0.54 ลานลาน
บาท และในไตรมาสที่ 3 ของป 2564 หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นมาอีก 0.32 ลานลานบาท เปน 14.35 ลานลานบาท ทั้งนี้ ยังไม
รวมปริมาณหนี้นอกระบบซึ่งคาดวาจะมีปริมาณสูงถึงหลักแสนลานบาทตามความเห็นของ ดร. ดอน นาครทรรพ ผูเปน
เศรษฐกรและนักวิจัยอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
รูปภาพแสดงถึงหนี้สินครัวเรือนแหงประเทศไทย

ที่มา : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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จากขอมูลดังกลาว การประมาณการมูลคาสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นของ NAKON ในป 2565 คิดเปนสัดสวนเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับ
ปริมาณหนี้ครัวเรือนของไทยในปจจุบัน อีกทั้ง เมื่อเทียบกับการคาดการณมูลคาพอรตสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นของ 3 ผูประกอบธุรกิจ
รายใหญในอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบดวยบริษัท เมืองไทย แคปปตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอรปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) และบริษัท เงินติดลอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนประมาณการของผูบริหาร ซึ่งมีการเปดเผยใน “บริษัทจดทะเบียนพบผู
ลงทุน" (Opportunity Day) โดยที่ยังไมรวมการเติบโตของมูลคาสินเชื่อของผูประกอบธุรกิจรายอื่น พบวามูลคาประมาณการ
สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นของ NAKON ในป 2565 ซึ่งประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คิดเปนเพียงรอยละ 5.39 ของมูลคา
พอรตสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นของ 3 ผูประกอบธุรกิจรายใหญในอุตสาหกรรม (ผูถือหุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เอกสารแนบ
2 ขอมูลประกอบการประมาณการ NAKON)
จากการผลการดำเนินงานในอดีตของยอดสินเชื่อรวมจากสาขาของ NAKON ยอนหลัง 10 ไตรมาส จากไตรมาสที่ 3 ของป
2562 ซึ่งมียอดสินเชื่อเทากับ 115.76 ลานบาท จนถึงไตรมาสที่ 1 ของป 2565 ซึ่งมียอดสินเชื่อเทากับ 766.02 ลานบาท
พบวามีอัตราการเติบโตตอไตรมาสแบบทบตน (CAGR) คิดเปนรอยละ 20.80 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตตอปเทากับรอยละ
112.94
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ที่มา : ขอมูลจาก NAKON

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดมีการประมาณการอัตราการเติบโตของมูลคาสินเชื่อรวมเทากับรอยละ 53.17 ในป 2565
ซึ่งเปนการเติบโตของมูลคาสินเชื่อที่รวมการทดแทนสินเชื่อเกาที่มีการคืนหนี้ไป และการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อใหม ซึ่งในที่นี้
อาจจะมีการกูยืมหนี้ใหมจากลูกหนี้คนเดิม (Rollover) ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินจะมีการประมาณการมูลคาสินเชื่อใหมีการ
ลดลงของอัตราการเติบโตของสินเชื่อแตละประเภทแบบเสนตรง (Straight Line) ในปประมาณการถัดไปตามหลักอนุรักษ
นิยม (Conservative Basis) โดยจะมีอัตราการเติบโตลดลงไปจนถึงรอยละ 20.00 ในป 2569 ซึ่งเทากับอัตราการเติบโต
คาดการณเฉลี่ยของบริษัทเทียบเคียงในอุตสาหกรรมในปจจุบัน จากนั้นจะมีการลดลงแบบเสนตรงอีกในปประมาณการถัดไป
จนถึงรอยละ 3.71 ในป 2579 เทากับอัตราการเติบโตตอปแบบทบตน (CAGR) จำนวน 7 ปยอนหลังของหนี้สินภาคครัวเรือน
ในไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางการเติบโตของมูลคาพอรตสินเชื่อ ป 2562A – 2564A
หนวย : รอยละ
2562A
2563A
2564A
สินเชื่อเชาซื้อ
(1.08)
(8.88)
(43.01)
สินเชื่อแฟคตอริ่ง
(10.85)
(59.63)
(60.51)
สินเชื่อระยะสั้น
(45.15)
(53.64)
(63.57)
สินเชื่อระยะยาว
(14.98)
(40.27)
(12.79)
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ
577.32
(79.93)
(97.05)
สินเชื่อสวนบุคคล
(22.33)
(58.72)
(75.91)
สินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน
5.43
62.79
สินเชื่อจำนำทะเบียน
408.32
66.04
สินเชื่อรถเกษตรกรรม
259.37
128.80
สินเชื่อจำนองที่ดิน
114.89
56.42
ที่มา : ขอมูลของ NAKON

ตารางขนาดพอรตสินเชื่อ ป 2562A – 2564A
หนวย : ลานบาท
สินเชื่อเชาซื้อ
สินเชื่อแฟคตอริ่ง
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะยาว
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ
สินเชื่อสวนบุคคล
สินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน
สินเชื่อจำนำทะเบียน
สินเชื่อรถเกษตรกรรม
สินเชื่อจำนองที่ดิน
รวม

2562A
77.92
110.94
224.98
572.93
2.07
21.87
49.24
39.76
0.64
95.62
1,195.96

2563A
71.00
44.79
104.31
342.23
0.42
9.03
51.91
202.13
2.28
205.47
1,033.55

2564A
40.46
17.69
38.00
298.45
0.01
2.17
84.50
335.61
5.22
321.40
1,143.51

ที่มา : ขอมูลของ NAKON
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางอัตราการเติบโตของขนาดพอรตสินเชื่อ ป 2565F – 2572F
หนวย : รอยละ
สินเชื่อเชาซื้อ
สินเชื่อแฟคตอริ่ง
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะยาว
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ
สินเชื่อสวนบุคคล
สินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน1/
สินเชื่อจำนำทะเบียน1/
สินเชื่อรถเกษตรกรรม1/
สินเชื่อจำนองที่ดิน1/
รวม

2565F
(17.66)
(43.66)
(54.12)
(22.68)
(52.32)
34.112/
118.593/
194.084/
85.655/
53.17

2566F
(17.66)
(43.66)
(54.12)
(22.68)
(52.32)
29.85
76.00
109.96
59.54
50.87

2567F
(17.66)
(43.66)
(54.12)
(22.68)
(52.32)
26.12
48.70
62.30
41.39
38.93

2568F
(17.66)
(43.66)
(54.12)
(22.68)
(52.32)
22.86
31.21
35.30
28.77
27.48

2569F
(17.66)
(43.66)
(54.12)
(22.68)
(52.32)
20.00
20.00
20.00
20.00
18.83

2570F
(17.66)
(43.66)
(54.12)
(22.68)
(52.32)
16.90
16.90
16.90
16.90
16.20

2571F
(17.66)
(43.66)
(54.12)
(22.68)
(52.32)
14.28
14.28
14.28
14.28
13.85

2572F
(17.66)
(43.66)
(54.12)
(22.68)
(52.32)
12.07
12.07
12.07
12.07
11.79

หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสินเชื่อ ณ ป 2565 จากคาเฉลี่ยอัตราการเติบโตในป 2562 – 2564 เพื่อสะทอนการเติบโตของสินเชื่อจากการเพิม่ ตัวแทนการขายจาก 1,642 คนในป 2564 เปน 12,360 คน ในป 2565 โดย
NAKON มีการคัดเลือกและฝกตัวแทนใหมีความชำนาญ ประกอบกับอัตราการเติบโตดังกลาวเปนอัตราการเติบโตบนฐานสินเชื่อที่ยังมีมูลคาไมสูงในป 2564 เนื่องจาก NAKON เพิ่งมีการเริ่มปลอยสินเชื่อในป 2563 ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงมีความเห็นวาอัตราการเติบโตดังกลาวสามารถดำเนินการไดจริง โดยจากผลการสำรวจของ NAKON รอยละ 45.50 ของลูกคา NAKONมาจาการแนะนำ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีการประมาณการการเติบโตใหลดลงในอนาคต
2/ สินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน เพิ่มขึ้นจากป 2564 เปนจำนวน 28.82 ลานบาท เมื่ออางอิงคาเฉลี่ยสินเชื่อตอสัญญาที่ 150,000.00 บาท จะคิดเปนจำนวนสัญญาที่เพิ่มขึ้น 192.14 สัญญาตอป หรือ 16.01 สัญญาตอวัน
3/ สินเชื่อจำนำทะเบียน เพิ่มขึ้นจากป 2564 เปนจำนวน 397.99 ลานบาท เมื่ออางอิงคาเฉลี่ยสินเชื่อตอสัญญาที่ 50,437.41 บาท จะคิดเปนจำนวนสัญญาที่เพิ่มขึ้น 7,890.82 สัญญาตอป หรือ 657.57 สัญญาตอวัน หรือ 6.62 สัญญาตอ
วันตอสาขา
4/ สินเชื่อตั๋วรถเกษตรกรรม เพิ่มขึ้นจากป 2564 เปนจำนวน 10.13 ลานบาท เมื่ออางอิงคาเฉลี่ยสินเชื่อตอสัญญาที่ 86,906.12 บาท จะคิดเปนจำนวนสัญญาที่เพิ่มขึ้น 116.60 สัญญาตอป หรือ 9.72 สัญญาตอวัน หรือ 0.09 สัญญาตอวัน
ตอสาขา
5/ สินเชื่อจำนองที่ดิน เพิ่มขึ้นจากป 2564 เปนจำนวน 275.29 ลานบาท เมื่ออางอิงคาเฉลี่ยสินเชื่อตอสัญญาที่ 103,940.18 บาท จะคิดเปนจำนวนสัญญาที่เพิ่มขึ้น 2,648.58 สัญญาตอป หรือ 220.72 สัญญาตอวัน หรือ 2.10 สัญญาตอ
วันตอสาขา
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

หนวย : รอยละ

2573F
(17.66)
(43.66)
(54.12)
(22.68)
(52.32)
10.20
10.20
10.20
10.20
10.02

สินเชื่อเชาซื้อ
สินเชื่อแฟคตอริ่ง
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะยาว
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ
สินเชื่อสวนบุคคล
สินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน
สินเชื่อจำนำทะเบียน
สินเชื่อรถเกษตรกรรม
สินเชื่อจำนองที่ดิน
รวม

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางอัตราการเติบโตของขนาดพอรตสินเชื่อ ป 2573F – 2579F
2574F
2575F
2576F
(17.66)
(17.66)
(17.66)
(43.66)
(43.66)
(43.66)
(54.12)
(54.12)
(54.12)
(22.68)
(22.68)
(22.68)
(52.32)
(52.32)
(52.32)
8.62
7.28
6.16
8.62
7.28
6.16
8.62
7.28
6.16
8.62
7.28
6.16
8.46
7.21
6.10

2577F
(17.66)
(43.66)
(54.12)
(22.68)
(52.32)
5.20
5.20
5.20
5.20
5.16

2578F
(17.66)
(43.66)
(54.12)
(22.68)
(52.32)
4.40
4.40
4.40
4.40
4.37

2579F
(17.66)
(43.66)
(54.12)
(22.68)
(52.32)
3.71
3.71
3.71
3.71
3.69

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณการมูลคาพอรตสินเชือ่ ป 2565F – 2572F
หนวย : ลานบาท
สินเชื่อเชาซื้อ
สินเชื่อแฟคตอริ่ง
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะยาว
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ
สินเชื่อสวนบุคคล
สินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน
สินเชื่อจำนำทะเบียน
สินเชื่อรถเกษตรกรรม
สินเชื่อจำนองที่ดิน
รวม

2565F
33.32
9.96
17.44
230.76
1.04
113.32
733.60
15.35
596.70
1,751.49

2566F
27.44
5.61
8.00
178.43
0.49
147.14
1,291.11
32.24
951.98
2,642.44

2567F
22.59
3.16
3.67
137.97
185.58
1,919.89
52.32
1,345.99
3,671.17

2568F
18.60
1.78
1.68
106.68
227.99
2,519.07
70.79
1,733.25
4,679.85

2569F
15.32
1.00
0.77
82.48
273.59
3,022.88
84.95
2,079.91
5,560.91

2570F
12.61
0.57
0.35
63.78
319.83
3,533.78
99.31
2,431.43
6,461.67

2571F
10.39
0.32
0.16
49.31
365.51
4,038.49
113.50
2,778.70
7,356.37

2572F
8.55
0.07
38.13
409.62
4,525.91
127.19
3,114.07
8,223.56
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

หนวย : ลานบาท
สินเชื่อเชาซื้อ
สินเชื่อแฟคตอริ่ง
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะยาว
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ
สินเชื่อสวนบุคคล
สินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน
สินเชื่อจำนำทะเบียน
สินเชื่อรถเกษตรกรรม
สินเชื่อจำนองที่ดิน
รวม

2573F
7.04
0.03
29.48
451.40
4,987.53
140.17
3,431.69
9,047.34

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการมูลคาพอรตสินเชือ่ ป 2573F – 2579F
2574F
2575F
2576F
2.62
2.16
1.78
22.80
17.63
13.63
490.31
526.02
558.39
5,417.40
5,811.98
6,169.71
152.25
163.34
173.39
3,727.46
3,998.96
4,245.09
9,812.84
10,520.08
11,161.99

2577F
1.46
10.54
587.44
6,490.61
182.41
4,465.89
11,738.36

2578F
1.20
8.15
613.26
6,775.90
190.43
4,662.19
12,251.13

2579F
0.99
6.30
636.04
7,027.59
197.50
4,835.36
12,703.77

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ (Allowance for Expected Credit Loss)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการการตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ (Allowance for Expected Credit Loss) โดย
พิจารณาจากคาเฉลี่ยของอัตราสวนคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ (Allowance for Expected Credit Loss) ตอ ขนาด
สินเชื่อแตละประเภทที่เกิดขึ้นจริงในอดีตตั้งแตป 2562 – 2564 โดยในการประมาณการคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ ของ
สินเชื่อเชาซื้อ สินเชื่อแฟคตอริ่ง สินเชื่อระยะสั้น สินเชื่อระยะยาว สินเชื่อนาโนไฟแนนซ และสินเชื่อสวนบุคคล ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระใชคาเฉลี่ยของอัตราสวนดังกลาวที่เกิดขึ้นจริงในอดีตดังกลาวสำหรับปประมาณการ 2565 – 2579 เนื่องจาก
NAKON ไมไดมีแผนการขยายเงินในสินเชื่อดังกลาว โดยสำหรับสินเชื่อเชาซื้อคิดเปนรอยละ 5.41 สินเชื่อแฟคตอริ่งคิดเปน
รอยละ 14.20 สินเชื่อระยะสั้นคิดเปนรอยละ 3.97 สินเชื่อระยะยาวคิดเปนรอยละ 8.75 สินเชื่อนาโนไฟแนนซคิดเปนรอยละ
72.13 และสินเชื่อสวนบุคคลคิดเปนรอยละ 38.52 โดยการตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ ดังกลาว มีการตั้งคาเผื่อผล
ขาดทุนดานเครดิตฯ ที่สูง เนื่องจากสินเชื่อดังกลาวเปนสินเชื่อที่อนุมัติใหแกลูกหนี้รายใหญ เมื่อมีการตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดาน
เครดิตฯ กับลูกหนี้รายใดรายหนึ่ง จึงมีผลตอการตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ ในขณะที่สินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน สินเชื่อ
จำนำทะเบียน สินเชื่อรถเกษตรกรรม และสินเชื่อจำนองที่ดิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราสวนการตั้งคาเผื่อ
ผลขาดทุนดานเครดิตฯ ตอพอรตสินเชื่อแตละประเภทดังกลาวในป 2565 ตามคาเฉลี่ยในป 2562 – 2564 โดยคิดเปนอัตรา
การตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ รอยละ 1.16 รอยละ 0.01 รอยละ 0.34 และรอยละ 0.05 ตามลำดับ ซึ่งเปนอัตราการ
ตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ ที่คอนขางต่ำ เนื่องจากสินเชื่อดังกลาวเปนสินเชื่อที่มีหลักประกัน ซึ่ง NAKON มีนโยบายการ
ปลอยสินเชื่อเปนจำนวนที่นอยกวามูลคาหลักประกัน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่จะเปนหนี้สูญในระดับต่ำ ทั้งนี้ เพื่ออยูบนหลัก
อนุรักษนิยม (Conservative Basis) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดมีการเพิ่มอัตราการตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ ของ
สินเชื่อแตละประเภทในปประมาณการถัดไป โดยจะมีอัตราการตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครคิตฯ เพิ่มมากขึ้นไปจนถึงรอยละ
2.00 ในป 2569 ตามคาเฉลี่ยของบริษัทเทียบเคียงในอุตสาหกรรม โดยอยูระหวางรอยละ 1 – 3 ยกเวนสินเชื่อจำนองที่ดินที่
ยังคงอัตราการตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ ตามคาเฉลี่ยในป 2562 – 2564 เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้
นอยกวาสินเชื่ออื่น ๆ จากการที่ NAKON มีนโยบายในการใหสินเชื่อในสัดสวนรอยละ 50.00 – 80.00 ของราคาประเมินที่ดิน
ราชการ (ราคาตลาดอาจมีมูลคาสูงกวาราคาประเมินที่ดินราชการ)
ตารางอัตราสวนคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ ตอขนาดสินเชื่อ ป 2562A – 2564A
หนวย : รอยละ
2562A
2563A
2564A
คาเฉลี่ย
สินเชื่อเชาซื้อ
0.64
2.00
13.60
5.41
สินเชื่อแฟคตอริ่ง
30.94
7.97
3.70
14.20
สินเชื่อระยะสั้น
3.31
8.60
3.97
สินเชื่อระยะยาว
5.38
11.07
9.80
8.75
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ
75.39
101.11
39.89
72.13
สินเชื่อสวนบุคคล
38.31
53.13
24.12
38.52
สินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน
1.90
1.58
0.00
1.16
สินเชื่อจำนำทะเบียน
0.05
0.08
0.01
0.05
สินเชื่อรถเกษตรกรรม
0.00
0.00
0.02
0.01
สินเชื่อจำนองที่ดิน
0.16
0.75
0.10
0.34
ที่มา : ขอมูลของ NAKON
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)
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ตารางคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ ป 2562A – 2564A
หนวย : ลานบาท
2562A
2563A
2564A
สินเชื่อเชาซื้อ
0.50
1.42
5.50
สินเชื่อแฟคตอริ่ง
34.33
3.57
0.65
สินเชื่อระยะสั้น
7.45
8.97
สินเชื่อระยะยาว
30.82
37.89
29.25
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ
1.56
0.42
0.00
สินเชื่อสวนบุคคล
8.38
4.80
0.52
สินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน
0.93
0.82
สินเชื่อจำนำทะเบียน
0.02
0.16
0.02
สินเชื่อรถเกษตรกรรม
0.00
สินเชื่อจำนองที่ดิน
0.15
1.55
0.32
รวม
84.14
59.58
36.27
ที่มา : ขอมูลของ NAKON
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการการตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ ป 2565F – 2572F
หนวย : ลานบาท
สินเชื่อเชาซื้อ
สินเชื่อแฟคตอริ่ง
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะยาว
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ
สินเชื่อสวนบุคคล
สินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน
สินเชื่อจำนำทะเบียน
สินเชื่อรถเกษตรกรรม
สินเชื่อจำนองที่ดิน
รวม

2565F
1.89
1.42
0.69
20.19
0.40
1.31
0.33
0.00
2.01
28.24

2566F
1.56
0.80
0.32
15.61
0.19
1.70
1.50
0.16
3.21
25.05

2567F
1.28
0.45
0.15
12.07
2.15
5.77
0.53
4.54
26.93

2568F
1.05
0.25
0.07
9.33
2.64
19.531/
1.07
5.85
39.79

2569F
0.87
0.14
0.03
7.22
5.47
60.46
1.70
7.01
82.90

2570F
0.72
0.08
0.01
5.58
6.40
70.68
1.99
8.20
93.65

2571F
0.59
0.05
0.01
4.31
7.31
80.77
2.27
9.37
104.68

2572F
0.48
0.00
3.34
8.19
90.52
2.54
10.50
115.58

หมายเหตุ: 1/ การตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ ของสินเชื่อจำนำทะเบียนในป 2568 เติบโตจากป 2567 เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีการเพิ่มอัตราการตั้งคาเผื่อขึ้นจากรอยละ 0.05 ของมูลคาสินเชื่อเปนรอยละ 2.00 ของมูลคาสินเชื่อตามสมมติฐานขางตน ประกอบ
กับการเติบโตของพอรตสินเชื่อเอง ซึ่งเมือ่ คำนวณสัดสวนดังกลาวออกมาแลว สงผลใหการตั้งคาเผือ่ ผลขาดทุนดานเครดิตฯ มีการเพิ่มขึ้นมากกวาป 2567

หนวย : ลานบาท
สินเชื่อเชาซื้อ
สินเชื่อแฟคตอริ่ง
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะยาว
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ
สินเชื่อสวนบุคคล
สินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน
สินเชื่อจำนำทะเบียน
สินเชื่อรถเกษตรกรรม
สินเชื่อจำนองที่ดิน
รวม

ตารางประมาณการการตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ ป 2573F – 2579F
2573F
2574F
2575F
2576F
0.40
0.15
0.12
0.10
0.00
2.58
1.99
1.54
1.19
9.03
9.81
10.52
11.17
99.75
108.35
116.24
123.39
2.80
3.04
3.27
3.47
11.57
12.57
13.49
14.32
126.13
135.91
145.18
153.64

2577F
0.08
0.92
11.75
129.81
3.65
15.06
161.28

2578F
0.07
0.71
12.27
135.52
3.81
15.72
168.10

2579F
0.06
0.55
12.72
140.55
3.95
16.31
174.14
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อัตราผลตอบแทนจากการใหสินเชื่อ
ตามขอบังคับของธนาคารแหงประเทศไทย หรือประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูประกอบธุรกิจการเงินที่ไมใชธนาคาร
(Non-Bank) สามารถเก็บอัตราดอกเบี้ยแตละประเภทสินเชื่อไดสูงสุด ดังนี้ 1) สินเชื่อทะเบียนรถ คิดเปนอัตราดอกเบี้ยรอยละ
24.00 2) สินเชื่อจำนองที่ดิน คิดเปนอัตราดอกเบี้ยรอยละ 15.00 3) สินเชื่อนาโนไฟแนนซ คิดเปนอัตราดอกเบี้ยรอยละ
33.00 และ 4) สินเชื่อสวนบุคคล คิดเปนอัตราดอกเบี้ยรอยละ 25.00
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราผลตอบแทนจากการใหสินเชื่อแตละประเภท โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของ
อัตราสวนที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ตั้งแตป 2562 – 2564 โดยอัตราผลตอบแทนจากการใหสินเชื่อ ประกอบดวยอัตราดอกเบี้ย
ตามสัญญา อัตราดอกเบี้ยจากเงินทบตน คาปรับกรณีผิดนัดชำระ และคาอัตราดอกเบี้ยจากคาธรรมเนียมที่รวมกับเงินตนที่
ลูกคากูยืม โดยสามารถสรุปไดดังนี้
ตารางอัตราผลตอบแทนจากการใหสนิ เชื่อ ป 2562A – 2564A
หนวย : รอยละ
2562A
2563A
2564A
คาเฉลี่ย
สินเชื่อเชาซื้อ
18.78
17.88
30.38
22.35
สินเชื่อแฟคตอริ่ง
12.13
14.17
9.30
11.86
สินเชื่อระยะสั้น
14.67
12.82
17.29
14.92
สินเชื่อระยะยาว
14.25
12.87
14.46
13.86
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ
34.83
36.00
36.00
35.61
สินเชื่อสวนบุคคล
21.51
20.90
50.74
31.05
สินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน
10.62
21.28
24.90
18.94
สินเชื่อจำนำทะเบียน
12.04
26.48
24.06
20.86
สินเชื่อรถเกษตรกรรม
8.69
38.62
32.02
26.44
สินเชื่อจำนองที่ดิน
11.22
23.52
23.96
19.57
ที่มา : ขอมูลของ NAKON

จากนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการรายไดจากดอกเบี้ยจากผลคูณของมูลคาพอรตสินเชื่อแตละประเภทหลังหัก
คาการตั้งผลขาดทุนดานเครดิตฯ (Expected Credit Loss) กับอัตราผลตอบแทนจากการใหสินเชื่อ โดยผลการประมาณ
รายไดจากดอกเบี้ย สามารถสรุปไดดังตารางตอไปนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการรายไดจากดอกเบี้ย ป 2565F – 2572F
หนวย : ลานบาท
สินเชื่อเชาซื้อ
สินเชื่อแฟคตอริ่ง
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะยาว
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ
สินเชื่อสวนบุคคล
สินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน
สินเชื่อจำนำทะเบียน
สินเชื่อรถเกษตรกรรม
สินเชื่อจำนองที่ดิน
รวม

2565F
8.09
1.52
4.09
33.25
0.00
0.36
18.60
111.48
2.72
89.60
269.70

หนวย : ลานบาท
สินเชื่อเชาซื้อ
สินเชื่อแฟคตอริ่ง
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะยาว
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ
สินเชื่อสวนบุคคล
สินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน
สินเชื่อจำนำทะเบียน
สินเชื่อรถเกษตรกรรม
สินเชื่อจำนองที่ดิน
รวม

2566F
6.95
0.79
1.82
25.87
0.15
24.37
210.99
6.27
151.01
428.22
2573F
1.78
0.01
4.28
79.89
972.42
34.64
638.27
1,731.28

2567F
5.72
0.45
0.84
20.01
0.05
31.14
334.15
11.09
224.07
627.51

2568F
4.71
0.25
0.38
15.47
38.70
460.35
16.07
300.25
836.19

2569F
3.88
0.14
0.18
11.96
46.72
569.69
20.23
371.82
1,024.61

ตารางประมาณการรายไดจากดอกเบี้ย ป 2573F – 2579F
2574F
2575F
2576F
1.18
0.69
0.56
0.00
3.31
2.56
1.98
87.37
94.30
100.62
1,063.54
1,147.81
1,224.71
37.89
40.89
43.63
698.08
753.39
803.87
1,891.37
2,039.64
2,175.36

2570F
3.19
0.08
0.08
9.25
55.06
670.19
23.88
439.89
1,201.62
2577F
0.46
1.53
106.31
1,294.08
46.10
849.40
2,297.88

2571F
2.63
0.04
0.04
7.15
63.59
774.00
27.58
508.03
1,383.06
2578F
0.38
1.18
111.40
1,356.04
48.31
890.07
2,407.39

2572F
2.17
0.02
0.02
5.53
71.92
875.41
31.19
574.60
1,560.84
2579F
0.32
0.91
115.91
1,410.92
50.27
926.09
2,504.43

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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1.2 รายไดจากเงินฝาก
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายไดจากเงินฝาก โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดขึ้นจริงในอดีตป 2562 –
2564 โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากป 2564 คิดเปนรอยละ 0.54 เนื่องจากเมื่อพิจารณา
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดขึ้นจริงในอดีตป 2562 – 2564 พบมีแนวโนมลดลงอยางมีนัยสำคัญ คูณกับเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดในแตละป ซึ่งเกิดจากการประมาณการกระแสเงินสด ณ สิ้นป จากการดำเนินงานของ NAKON โดยมี
รายละเอียดการประมาณการ ดังนี้
ตารางรายไดจากเงินฝาก ป 2562A – 2564A
หนวย : ลานบาท
2562A
2563A
เงินสดและรายการเทียบเทา
155.80
101.96
เงินสด
รายไดจากเงินฝาก
1.33
1.09
อัตราดอกเบี้ย (รอยละ)
0.86
0.85

2564A
72.35
0.47
0.54

ที่มา : ขอมูลของ NAKON

ตารางประมาณการรายไดจากเงินฝาก ป 2565F – 2572F
หนวย : ลานบาท
เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด
รายไดจากเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย (รอยละ)

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

2570F

2571F

2572F

72.34

72.35

72.35

72.35

72.35

72.35

72.35

72.35

0.39
0.54

0.39
0.54

0.39
0.54

0.39
0.54

0.39
0.54

0.39
0.54

0.39
0.54

0.39
0.54

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

หนวย : ลานบาท
เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด
รายไดจากเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย (รอยละ)

ตารางประมาณการรายไดจากเงินฝาก ป 2573F – 2579F
2573F
2574F
2575F
2576F
2577F

2578F

2579F

72.35

72.35

72.35

72.35

72.35

72.35

72.35

0.39
0.54

0.39
0.54

0.39
0.54

0.39
0.54

0.39
0.54

0.39
0.54

0.39
0.54

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

1.3 รายไดจากคาธรรมเนียมและคาบริการ
รายไดจากคาธรรมเนียมและคาบริการ ประกอบดวย คาบริการขอตรวจสอบรายการ คาบริการออกใบแจงหนี้ของแตละงวด
คาบริการตอภาษีประจำป คาโอนกรรมสิทธิ์ คาอากรแสตมปสัญญา และคาบริการอื่น ๆ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณ
การรายไดจากคาธรรมเนียมและคาบริการ โดยพิจารณาอัตราคาธรรมเนียมและคาบริการตอมูลคาสินเชื่อแตละประเภทจาก
คาเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ตั้งแตป 2562 – 2564 คูณกับมูลคาสินเชื่อในแตละป โดยสามารถสรุปไดดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

ตารางอัตราคาธรรมเนียมและคาบริการ ป 2562A – 2564A
หนวย : รอยละ
2562A
2563A
2564A
สินเชื่อเชาซื้อ
1.34
0.95
1.27
สินเชื่อแฟคตอริ่ง
6.48
5.67
8.12
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะยาว
1.40
0.55
2.46
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ
0.07
0.38
สินเชื่อสวนบุคคล
0.65
0.53
0.20
สินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน
2.26
0.09
1.23
สินเชื่อจำนำทะเบียน
0.19
0.20
0.26
สินเชื่อรถเกษตรกรรม
13.81
0.77
0.53
สินเชื่อจำนองที่ดิน
4.51
0.61
0.29

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คาเฉลี่ย
1.18
6.76
1.47
0.15
0.46
1.19
0.22
5.04
1.80

ที่มา : ขอมูลของ NAKON

ตารางรายไดจากคาธรรมเนียมและคาบริการ ป 2562A – 2564A
หนวย : ลานบาท
2562A
2563A
2564A
สินเชื่อเชาซื้อ
1.05
0.71
0.71
สินเชื่อแฟคตอริ่ง
7.63
4.41
2.54
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะยาว
8.73
2.54
7.89
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ
0.00
0.00
สินเชื่อสวนบุคคล
0.16
0.08
0.01
สินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน
0.56
0.04
0.84
สินเชื่อจำนำทะเบียน
0.04
0.25
0.71
สินเชื่อรถเกษตรกรรม
0.04
0.01
0.02
สินเชื่อจำนองที่ดิน
2.16
0.93
0.76
รวม
20.37
8.97
13.48
ที่มา : ขอมูลของ NAKON
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการรายไดจากจากคาธรรมเนียมและคาบริการ ป 2565F – 2572F
หนวย : ลานบาท
สินเชื่อเชาซื้อ
สินเชื่อแฟคตอริ่ง
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะยาว
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ
สินเชื่อสวนบุคคล
สินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน
สินเชื่อจำนำทะเบียน
สินเชื่อรถเกษตรกรรม
สินเชื่อจำนองที่ดิน
รวม

2565F
0.53
0.93
3.40
0.01
1.18
1.18
0.52
8.28
16.02

หนวย : ลานบาท
สินเชื่อเชาซื้อ
สินเชื่อแฟคตอริ่ง
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะยาว
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ
สินเชื่อสวนบุคคล
สินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน
สินเชื่อจำนำทะเบียน
สินเชื่อรถเกษตรกรรม
สินเชื่อจำนองที่ดิน
รวม

2566F
0.43
0.53
2.63
0.00
1.55
2.23
1.20
13.97
22.54

2567F
0.36
0.30
2.03
0.00
1.98
3.53
2.13
20.73
31.06

2568F
0.29
0.17
1.57
2.47
4.88
3.10
27.78
40.26

2569F
0.24
0.09
1.22
2.99
6.09
3.92
34.40
48.96

ตารางประมาณการรายไดจากจากคาธรรมเนียมและคาบริการ ป 2573F – 2579F
2573F
2574F
2575F
2576F
2577F
0.11
0.08
0.05
0.04
0.04
0.43
0.34
0.26
0.20
0.16
5.13
5.61
6.06
6.47
6.83
10.46
11.44
12.35
13.17
13.92
6.73
7.37
7.95
8.48
8.96
59.05
64.58
69.70
74.37
78.58
81.92
89.42
96.37
102.74
108.49

2570F
0.20
0.05
0.94
3.54
7.21
4.64
40.70
57.28

2571F
0.16
0.03
0.73
4.09
8.33
5.36
47.00
65.69
2578F
0.03
0.12
7.16
14.59
9.39
82.34
113.63

2572F
0.13
0.01
0.56
4.62
9.42
6.06
53.16
73.97
2579F
0.02
0.09
7.45
15.18
9.77
85.68
118.19

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

1.4 รายไดอื่น
รายไดอื่น เปนรายที่ไดไมไดเกิดจากการดำเนินงานโดยธุรกิจหลักของ NAKON ทั้งนี้ ในป 2564 NAKON รายไดอื่นเทากับ
4.83 ลานบาท เติบโตจากป 2563 ที่มีรายไดอื่นเทากับ 0.22 ลานบาท อยางมีนัยสำคัญ คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ
2,094.65 เนื่องจากมีรายไดคานายหนาจากการขายประกันเขาเพิ่มมาในป 2564 จากการเริ่มนำประกันมาขาย ซึ่งปจจุบัน
NAKON มีการรวมมือทางธุรกิจกับทิพยประกันภัย โดยประกันที่นำมาขายประกอบดวย ประกันอุบัติเหตุ (PA) และประกัน
อุบัติเหตุและสุขภาพ สินเชื่อปลอดภัยพิเศษ (คุมครองวงเงิน) (PAM) จากการที่ NAKON มีนโยบายมุงเนนในการเพิ่มรายได
จากการขายประกัน ซึ่งเปนรายไดที่ไมใชดอกเบี้ย ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายไดอื่น ณ ป 2565 ถึง
2566 โดยใหมีการเติบโตแบบเสนตรงของสัดสวนรายไดอื่นตอมูลคาสินเชื่อไปสูอัตราสวนรอยละ 2.55 ณ สิ้นป 2567 เติบโต
ขึ้นจาก ณ สิ้นป 2564 ซึ่งเทากับรอยละ 0.42 เพื่อสะทอนความสามารถในการขายผลิตภัณฑประกันภัยที่อยูในชวงเริ่มตน
และจะทยอยนำผลิตภัณฑมาขายมากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการใหมีการเติบโตของสัดสวน
ดังกลาวไปสูอัตราสวนรอยละ 2.55 ณ สิ้นป 2567 ซึ่งอางอิงจากการขายประกันตอมูลคาสินเชื่อทั้งหมดของบริษัทเทียบเคียง
ในอุตสาหกรรม โดยมีคาเฉลี่ยรอยละ 2.55 ของมูลคาสินเชื่อทั้งหมด ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวามีความเหมาะสมใน
การนำมาใชอางอิงเปนเปาหมายสัดสวนรายไดจากการขายประกันตอรายไดทั้งหมดของ NAKON ในป 2567 และใหคงที่
ตลอดระยะเวลาประมาณการในป 2568 - 2579 โดยสามารถสรุปไดดังนี้
ตารางรายไดอื่นป 2562A – 2564A
หนวย : ลานบาท
2562A
2563A
รายไดอื่น
0.92
0.22
สัดสวนรายไดอื่นตอมูลคา
0.08
0.02
สินเชื่อทั้งหมด (รอยละ)

2564A
4.83
0.42

ที่มา : ขอมูลของ NAKON

ตารางประมาณการรายไดอื่น ป 2565F – 2572F
หนวย : ลานบาท
รายไดอื่น1/
สัดสวนรายไดอื่นตอมูลคา
สินเชื่อทั้งหมด (รอยละ)

2565F
13.452/

2566F
36.95

2567F
93.45

2568F
119.13

2569F
141.56

2570F
164.49

2571F
187.26

2572F
209.34

0.77

1.40

2.55

2.55

2.55

2.55

2.55

2.55

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ: 1/ รายไดอนื่ ซึ่งมาจากรายไดการขายประกันเปนรายไดทเี่ พิ่มขึ้นจากการใหสินเชือ่ ลูกคา นอกเหนือจากรายไดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม ซึ่งมีการใชคา ใชจายดานบุคลากร คาเชา
พื้นที่ คาสาธารณูปโภค และคาใชจายอื่น ๆ รวมกัน
2/ ที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณารายไดจากการขายประกันของ NAKON ในไตรมาสที่ 1 ป 2565 ที่เกิดขึ้นจริง พบวาNAKON มีรายไดอื่นอยูที่ประมาณ 5.00 ลานบาท ดังนั้น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายไดอน่ื ตลอดทั้งป 2565 อยูที่ 13.45 ลานบาท โดยตั้งอยูบนหลักอนุรักษนยิ ม (Conservative Basis)

หนวย : ลานบาท
รายไดอื่น1/
สัดสวนรายไดอื่นตอมูลคา
สินเชื่อทั้งหมด (รอยละ)

ตารางประมาณการรายไดอื่น ป 2573F – 2579F
2573F
2574F
2575F
2576F
2577F
230.31
249.80
267.80
284.14
298.81
2.55

2.55

2.55

2.55

2.55

2578F
311.86

2579F
323.39

2.55

2.55

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ: 1/ รายไดอื่น ซึ่งมาจากรายไดการขายประกันเปนรายไดที่เพิม่ ขึ้นจากการใหสินเชื่อลูกคา นอกเหนือจากรายไดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม ซึ่งมีการใชคาใชจายดาน
บุคลากร คาเชาพื้นที่ คาสาธารณูปโภค และคาใชจายอื่น ๆ รวมกัน
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สรุปประมาณการรายได
จากการประมาณการรายไดของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปประมาณการรายไดในระหวางป 2564 – 2579 ไดดังตอไปนี้
ตารางประมาณการรายไดรวม ป 2565F – 2572F
หนวย : ลานบาท
รายไดจากดอกเบี้ย
รายไดจากเงินฝาก
รายไดจากคาธรรมเนียมและคาบริการ
รายไดอื่น
รวมรายไดทั้งหมด

2565F
269.70
0.39
16.02
13.45
299.56

2566F
428.22
0.39
22.54
36.95
488.10

2567F
627.51
0.39
31.06
93.45
752.41

2568F
836.19
0.39
40.26
119.13
995.97

2569F
1,024.61
0.39
48.96
141.56
1,215.51

2567F
1,201.62
0.39
57.28
164.49
1,423.78

2571F
1,383.06
0.39
65.69
187.26
1,636.41

2572F
1,560.84
0.39
73.97
209.34
1,844.54

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

หนวย : ลานบาท
รายไดจากดอกเบี้ย
รายไดจากเงินฝาก
รายไดจากคาธรรมเนียมและคาบริการ
รายไดอื่น
รวมรายไดทั้งหมด

2573F
1,731.28
0.39
81.92
230.31
2,043.91

ตารางประมาณการรายไดรวม ป 2573F – 2579F
2574F
2575F
2576F
1,891.37
2,039.64
2,175.36
0.39
0.39
0.39
89.42
96.37
102.74
249.80
267.80
284.14
2,230.98
2,404.20
2,562.63

2577F
2,297.88
0.39
108.49
298.81
2,705.57

2578F
2,407.39
0.39
113.63
311.86
2,833.27

2579F
2,504.43
0.39
118.19
323.39
2,946.40

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2. สมมติฐานคาใชจายในการดำเนินงาน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน ออกเปน 1) คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร 2)
คาใชจายในการบริหาร 3) ผลขาดทุนดานเครดิตฯ (Expected Credit Loss) โดยมีสมมติฐานในการประมาณการดังตอไปนี้
2.1 คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร
คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร เปนคาใชจายที่เกี่ยวกับ เงินเดือน คาแรง สวัสดิการของพนักงาน และผลประโยชนของบุคลากร
รวมถึงคานายหนา (Commission Fee) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรตาง ๆ จาก
คาใชจายในอดีตของ NAKON และไดกำหนดสมมติฐานการเติบโตของคาใชจายรอยละ 6.00 ตอป ตลอดปประมาณการ
อางอิงจากหมายเหตุประกอบงบการเงินของ NAKON โดยในป 2564 NAKON มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 269.00 คน แบงเปน
พนักงานสำนักงานใหญ 50 คน และพนักงานสาขายอย 219 คน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการจำนวนการ
เพิ่มขึ้นของพนักงานสำนักงานใหญและสาขายอยโดยการอางอิงจากขอมูลอดีต และการสัมภาษณผูบริหาร ซึ่งดมีการใหขอมูล
วาปจจุบัน NAKON มีการใชระบบเทคโนโลยีเขามาชวยในการอนุมัติสินเชื่อ โดยใชระบบ LOS (Loan origination system)
ซึ่งชวยใหสามารถลดจำนวนพนักงานและคาใชจายพนักงานลงได เนื่องจากระบบ LOS เปนระบบการอนุมัติสินเชื่อดิจิทัลที่ไม
จำเปนตองใชแรงงานมนุษยในการปฏิบัติงานในระหวางขั้นตอน ซึ่งชวยใหพนักงานสามารถยื่นคำขออนุมัติสินเชื่อไดงายและ
รวดเร็ว อีกทั้งผูพิจารณอนุมัติสินเชื่อก็สามารถพิจารณาเอกสารประกอบการขอสินเชื่อของลูกคาไดรวดเร็ว ถูกตอง แมนยำ
ตรงตามเกณฑนโยบายการปลอยสินเชื่อของ NAKON ซึ่งระบบ LOS สามารถรองรับขนาดพอรตสินเชื่อไดมากกวา 10,000
ลานบาท โดยที่ไมจำเปนตองมีการเพิ่มจำนวนคน ดังนั้นในการประมาณการจำนวนพนักงานสำนักงานใหญ ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงคงจำนวนพนักงานไวที่ 50 คนเทากับป 2564 และจะมีการเพิ่มเปน 60 คน ในป 2575 เนื่องจากมูลคาพอรต
สินเชื่อตามประมาณการมีมูลคาเกิน 10,000 ลานบาท ในขณะที่จำนวนพนักงานสาขาในป 2565 จะยังคงอยูที่ 2.09 คนตอ
สาขา เนื่องจากผูบริหารไมไดแผนจะเพิ่มจำนวนคนในป 2565 ทั้งนี้ ในป 2566 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีการเพิ่มจำนวน
คนตอสาขาเปน 3 คนตอสาขา และเพิ่มเปน 4 คนตอสาขาในป 2567 เพื่อสะทอนถึงมูลคาสินเชื่อที่เติบโตขึ้นในปประมาณ
การ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาจำนวนคน 4 คนตอสาขา หรือคิดเปนจำนวน 420 คน เปนจำนวนพนักงานที่
เพียงพอตอการดูสัญญาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอยูที่ประมาณ 56 สัญญาตอวัน โดยมีมูลคาสินเชื่อเฉลี่ยตอสัญญาเทากับ 72,278.44
บาท อางอิงขอมูล ณ ปที่ 2564
นอกจากนี้ NAKON ยังมีคาใชจายจากคานายหนา (Commission Fee) ซึ่งเปนคาตอบแทนแกตัวแทนขายหรือผูที่แนะนำ
ลูกคาใหมาใชบริการกับ NAKON โดยที่ปรึกษาทางการเงินประมาณการคาใชจายจากคานายหนาจากการอางอิงจากคาเฉลี่ย
อัตราคาตอบแทนตอวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติใหแกลูกคาที่ตัวแทนหามาได ซึ่งเปนอัตราที่กำหนดไวลาสุดโดย NAKON ณ วันที่ 1
กุมภาพันธ 2565 โดยคิดเปนอัตราเฉลี่ยรอยละ 0.50 ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติเพิ่มเติม ซึ่งการคำนวณมูลคาสินเชื่อที่อนุมัติ
เพิ่มเติม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาสินเชื่อแตละประเภท ประกอบกับมีการพิจารณาการ
เพิ่มขึ้นของสินเชื่อที่จะมาทดแทนสินเชื่อเกาที่จะมีการคืนในปประมาณการ โดยคิดเปนรอยละ 33.33 ของมูลคาพอรตสินเชื่อ
ปที่แลว เปนการอางอิงมาจากระยะเวลาของสินเชื่อของ NAKON ซึ่งอยูที่ประมาณ 3 ป ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนำ
มูลคาสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นคูณกับอัตราคานายหนารอยละ 0.50 ในการคำนวณหาคาใชจายจากคานายหนา (Commission Fee)
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร ป 2562A – 2564A
หนวย : ลานบาท
2562A
คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร
90.05
คาใชจายพนักงานสำนักงานใหญ
76.00
จำนวนพนักงาน (คน)
54.00
คาใชจายตอคน
1.41
อัตราการเติบโตของคาใชจายตอคน (รอยละ)
คาใชจายพนักงานสาขายอย
14.04
จำนวนสาขา
105.00
จำนวนพนักงาน (คน)
227.00
จำนวนพนักงานตอสาขา (คน)
2.16
คาใชจายตอคน
0.06
อัตราการเติบโตของคาใชจายตอคน (รอยละ)
คานายหนา
1.15
อัตราคาตอบแทนตอวงเงินสินเชื่อที่อนุมัตเิ พิ่มเติม (รอยละ)
0.47
รวมคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร
91.20

2563A
115.40
65.29
54.00
1.21
-14.09%
50.11
105.00
221.00
2.10
0.23
266.50%
0.94
0.22
116.34

2564A
105.70
57.04
50.00
1.14
-5.65%
48.66
105.00
219.00
2.09
0.22
-2.00%
0.73
0.14
106.43

ที่มา : ขอมูลของ NAKON

ตารางประมาณการคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร ป 2565F – 2572F
หนวย : ลานบาท
คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร
คาใชจายพนักงานสำนักงานใหญ
จำนวนพนักงาน (คน)
คาใชจายตอคน
อัตราการเติบโตของคาใชจายตอคน (รอยละ)
คาใชจายพนักงานสาขายอย
จำนวนสาขา

2565F
112.04
60.46
50.00
1.21
6.00
51.58
105.00

2566F
142.73
64.09
50.00
1.28
6.00
78.64
105.00

2567F
151.29
67.93
50.00
1.36
6.00
83.36
105.00

2568F
160.37
72.01
50.00
1.44
6.00
88.36
105.00

2569F
169.99
76.33
50.00
1.53
6.00
93.66
105.00

2570F
213.28
80.91
50.00
1.62
6.00
132.37
105.00

2571F
226.08
85.77
50.00
1.72
6.00
140.31
105.00

2572F
239.64
90.91
50.00
1.82
6.00
148.73
105.00
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หนวย : ลานบาท
จำนวนพนักงาน (คน)
จำนวนพนักงานตอสาขา (คน)
คาใชจายตอคน
อัตราการเติบโตของคาใชจายตอคน (รอยละ)
คานายหนา
อัตราคาตอบแทนตอวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติเพิ่มเติม
(รอยละ)
รวมคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร
หนวย : ลานบาท
คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร
คาใชจายพนักงานสำนักงานใหญ
จำนวนพนักงาน (คน)
คาใชจายตอคน
อัตราการเติบโตของคาใชจายตอคน (รอยละ)
คาใชจายพนักงานสาขายอย
จำนวนสาขา
จำนวนพนักงาน (คน)
จำนวนพนักงานตอสาขา (คน)
คาใชจายตอคน
อัตราการเติบโตของคาใชจายตอคน (รอยละ)
คานายหนา
อัตราคาตอบแทนตอวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติเพิ่มเติม
(รอยละ)
รวมคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2565F
219.00
2.09
0.24
6.00
4.81

2566F
315.00
3.00
0.25
6.00
7.25

2567F
315.00
3.00
0.26
6.00
9.44

2568F
315.00
3.00
0.28
6.00
11.08

2569F
315.00
3.00
0.30
6.00
12.14

2570F
420.00
4.00
0.32
6.00
13.72

2571F
420.00
4.00
0.33
6.00
15.20

2572F
420.00
4.00
0.35
6.00
16.56

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

116.84

149.98

160.73

171.44

182.13

227.00

241.28

256.21

ตารางประมาณการคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร ป 2573F – 2579F
2573F
2574F
2575F
254.02
269.26
307.08
96.37
102.15
129.93
50.00
50.00
60.00
1.93
2.04
2.17
6.00
6.00
6.00
157.66
167.12
177.14
105.00
105.00
105.00
420.00
420.00
420.00
4.00
4.00
4.00
0.38
0.40
0.42
6.00
6.00
6.00
17.80
18.90
19.88

2576F
325.50
137.73
60.00
2.30
6.00
187.77
105.00
420.00
4.00
0.45
6.00
20.73

2577F
345.03
145.99
60.00
2.43
6.00
199.04
105.00
420.00
4.00
0.47
6.00
21.48

2578F
365.73
154.75
60.00
2.58
6.00
210.98
105.00
420.00
4.00
0.50
6.00
22.12

2579F
387.68
164.04
60.00
2.73
6.00
223.64
105.00
420.00
4.00
0.53
6.00
22.68

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

271.82

288.17

326.95

346.23

366.51

387.85

410.35

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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2.2 คาใชจายในการบริหารอื่น
คาใชจายในการบริหารอื่น ประกอบดวย คาสาธารณูปโภค คาเชา คาธรรมเนียมวิชาชีพ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอื่น ๆ โดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงคาใชจายในการบริหารจากสัดสวนคาใชจายในการบริหารอื่นตอรายไดทั้งหมดในป 2562 –
2564 ในการประมาณการ โดยใหสัดสวนคาใชจายในการบริหารอื่นตอรายไดทั้งหมดในป 2565 - 2579 เทากับป 2564 ที่
อัตราสวนรอยละ 19.22 ตอรายไดทั้งหมด เนื่องจากแนวโนมของสัดสวนดังกลาวมีแนวโนมลดลงระหวางป 2562 – 2564
แมวาคาใชจายในการบริหารอื่นของ NAKON สวนใหญจะมาจากคาใชจายที่คงที่ ซึ่ง NAKON ไมไดมีแผนจะขยายสาขาตลอด
ปประมาณการ แตเพื่อเปนการตั้งอยูบนหลักอนุรักษนิยม (Conservative Basis) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการ
คาใชจายในการบริหารอื่นเปนสัดสวนตอรายไดทั้งหมด ทำใหคาใชจายเติบโตตามรายไดที่เพิ่มขึ้น เพื่อเปนการสะทอน
คาใชจายในการเดินทางจากการบริการลูกคาถึงที่ คาใชจายดานเอกสาร คาใชจายการตลาด และคาใชจายอื่น ๆ ที่อาจจะมี
การเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจากการที่ NAKON มีการลงทุนดานระบบเทคโนโลยี LOS (Loan origination system) เพื่อนำชวย
ในการบริหารจัดการงานหลังบาน ซึ่งชวยประหยัดคาใชจายในการบริหารจัดการสินเชื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการประหยัด
คาใชจายดานเอกสารตาง ๆ ที่ไมจำเปน เนื่องจากระบบ LOS เปนระบบที่ทำงานแบบดิจิทัล ทำใหงายตอการจัดเก็บเอกสาร
ควบคุมดูแลระบบหลังบานมากขึ้น แมวา NAKON จะมีมูลคาสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ NAKON ยังสามารถนำขอมูลการ
ดำเนินงานแตละสาขาที่ไดมาวิเคราะหเพื่อใหเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคแตละพื้นที่มากขึ้น ทั้งนี้ แมวาสัดสวนคาใชจายในการ
บริหารอื่นตอรายไดทั้งหมดในป 2562 – 2564 จะมีแนวโนมที่ลดลง ดังนั้น จากการประมาณคาใชจายในการบริหารอื่นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ เปนการประมาณการคาใชจายในการบริหารอื่นที่เพิ่มขึ้นอยางมาก ซึ่งเปนไปตามการเพิ่มขึ้นของ
รายไดทั้ง หมด เพื่อสะทอนถึง คา ใชจ า ยที่อาจเพิ่มขึ้น ไดเพื่อตั้ง อยูบ นหลักอนุรักษน ิยม (Conservative Basis) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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ตารางคาใชจายในการบริหารอื่น ป 2562A – 2564A
หนวย : ลานบาท
2562A
คาใชจายในการบริหาร
60.94
สัดสวนคาใชจายในการบริหารตอรายไดทั้งหมด (รอยละ)
28.90

2563A
52.18
26.39

2564A
46.63
19.22

ที่มา : ขอมูลของ NAKON

ตารางประมาณการคาใชจายในการบริหารอื่น ป 2565F – 2572F
หนวย : ลานบาท
คาใชจายในการบริหาร1/
สัดสวนคาใชจายในการบริหารตอรายได
ทั้งหมด (รอยละ)2/

2565F
57.58

2566F
93.83

2567F
144.64

2568F
191.45

2569F
233.66

2570F
273.69

2571F
314.57

2572F
354.57

19.22

19.22

19.22

19.22

19.22

19.22

19.22

19.22

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ : 1/ คาใชจายในการบริหารในตารางขางตน ยังไมรวมคาเสือ่ มราคาและคาตัดจำหนาย
2/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีการประมาณการสัดสวนคาใชจายในการบริหารอื่นตอรายไดทงั้ หมดใหคงที่ เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีการปรับจำนวนพนักงานเพิ่มตามความเหมาะสมแลวในคาใชจายบุคคลากร ดังนั้น จึงใชอัตราสัดสวนคาใชจายในการ
บริหารอื่นตอรายไดทั้งหมดคงที่ทรี่ อยละ 19.22 ตลอดปประมาณการ ซึ่งเปนสมมติฐานทีท่ ำใหคาใชจายในการบริหารอื่นเพิ่มขึ้นมากตามรายไดที่เติบโตขึ้น เพื่อเปนการตั้งอยูบนหลักอนุรกั ษนิยม (Conservative Basis)

หนวย : ลานบาท
คาใชจายในการบริหาร1/
สัดสวนคาใชจายในการบริหารตอรายได
ทั้งหมด (รอยละ)

2573F
392.90
19.22

ตารางประมาณการคาใชจายในการบริหารอื่น ป 2573F – 2579F
2574F
2575F
2576F
428.86
462.16
492.61
19.22

19.22

19.22

2577F
520.09

2578F
544.64

2579F
566.38

19.22

19.22

19.22

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ : 1/ คาใชจายในการบริหารในตารางขางตน ยังไมรวมคาเสือ่ มราคาและคาตัดจำหนาย
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2.3 คาใชจายจากผลขาดทุนดานเครดิตฯ (Expected Credit Loss)
คาใชจายจากผลขาดทุนดานเครดิตฯ (Expected Credit Loss) เปนคาใชจายทางบัญชี ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของการตั้งคา
เผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ (Allowance for Expected Credit Loss) ในทางกลับกัน หากการตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดาน
เครดิตฯ ลดลงจากการที่สินเชื่อไดรับการประเมินวามีความเสี่ยงลดลง จะสงผลใหเกิดการกลับรายการผลขาดทุนดานเครดิตที่
คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งจะคิดเปนกำไรทางบัญชีขึ้นในงบกำไร (ขาดทุน) ทั้งนี้ การตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ ที่ลดลงในป
ประมาณการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีสมมติฐานวาเปนเพราะการตัดเปนหนี้สูญ (Write-off) หรือการที่ไมสามารถเก็บหนี้
จากมูลคาที่ตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ ไว โดยจะไมมีการกลับรายการผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งถือ
เปน รายไดพิเศษที่เพิ่มขึ้น ในปก ารดำเนิน งานนั้น ๆ เพื่อใหเปน ไปตามหลักอนุรักษน ิยม (Conservative Basis) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางคาใชจายจากผลขาดทุนดานเครดิตฯ และผลกำไรและกลับรายการผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึน้ ป 2562A – 2564A
หนวย : ลานบาท
2562A
2563A
2564A
คาใชจายจากผลขาดทุนดานเครดิตฯ
(69.82)
ผลกำไรและกลับรายการผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
23.37
4.44
ที่มา : ขอมูลของ NAKON
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)

ตารางประมาณการการตั้งผลขาดทุนดานเครดิตฯ ป 2565F – 2572F
หนวย : ลานบาท
สินเชื่อเชาซื้อ
สินเชื่อแฟคตอริ่ง
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะยาว
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ
สินเชื่อสวนบุคคล
สินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน
สินเชื่อจำนำทะเบียน
สินเชื่อรถเกษตรกรรม
สินเชื่อจำนองที่ดิน
รวม
หนวย : ลานบาท
สินเชื่อเชาซื้อ
สินเชื่อแฟคตอริ่ง
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะยาว
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ
สินเชื่อสวนบุคคล
สินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน
สินเชื่อจำนำทะเบียน
สินเชื่อรถเกษตรกรรม
สินเชื่อจำนองที่ดิน
รวม

2565F
0.76
0.69
1.31
0.31
1.70
4.77
2573F
0.84
9.23
0.26
1.07
11.40

2566F
2567F
2568F
2569F
0.39
0.44
0.49
2.83
1.17
4.27
13.76
40.93
0.16
0.36
0.54
0.63
1.20
1.33
1.31
1.17
2.92
6.40
16.10
45.56
ตารางประมาณการการตั้งผลขาดทุนดานเครดิตฯ ป 2573F – 2579F
2574F
2575F
2576F
0.78
0.71
0.65
8.60
7.89
7.15
0.24
0.22
0.20
1.00
0.92
0.83
10.61
9.74
8.83

2570F
0.92
10.22
0.29
1.19
12.62
2577F
0.58
6.42
0.18
0.74
7.92

2571F
0.91
10.09
0.28
1.17
12.46
2578F
0.52
5.71
0.16
0.66
7.04

2572F
0.88
9.75
0.27
1.13
12.04
2579F
0.46
5.03
0.14
0.58
6.21

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)

สรุปประมาณการคาใชจายในการดำเนินงาน
จากสมมติฐานและการประมาณการ คาใชจายในการดำเนินงาน สามารถสรุปการประมาณการดังตอไปนี้
ตารางการประมาณการคาใชจายในการดำเนินงานของ NAKON1/
หนวย: ลานบาท
คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร
คานายหนา
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายจากผลขาดทุนดานเครดิตฯ
รวมคาใชจายในการดำเนินงาน

2565F
112.04
4.81
57.58
4.77
179.20

2566F
142.73
7.25
93.83
2.92
246.73

2567F
151.29
9.44
144.64
6.40
311.77

2568F
160.37
11.08
191.45
16.10
379.00

2569F
169.99
12.14
233.66
45.56
461.34

2570F
213.28
13.72
273.69
12.62
513.31

2571F
226.08
15.20
314.57
12.46
568.31

2572F
239.64
16.56
354.57
12.04
622.82

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ : 1/ คาใชจายในการดำเนินงานในตารางขางตน ยังไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย

ตารางการประมาณการคาใชจายในการดำเนินงานของ NAKON1/
หนวย : ลานบาท
คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร
คานายหนา
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายจากผลขาดทุนดานเครดิตฯ
รวมคาใชจายในการดำเนินงาน

2573F
254.02
17.80
392.90
11.40
676.12

2574F
269.26
18.90
428.86
10.61
727.64

2575F
307.08
19.88
462.16
9.74
798.85

2576F
325.50
20.73
492.61
8.83
847.68

2577F
345.03
21.48
520.09
7.92
894.52

2578F
365.73
22.12
544.64
7.04
939.53

2579F
387.68
22.68
566.38
6.21
982.95

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ : 1/ คาใชจายในการดำเนินงานในตารางขางตน ยังไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่ง
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

3. สมมติฐานอื่น
3.1 ผลกำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพยสินรอการขาย
ทรัพยสินรอการขายเปนสินทรัพยหลักประกันที่ยึดมาจากลูกหนี้ของ NAKON ประกอบดวย ที่ดินและสิ่งปลูกสราง รถยนต
และรถจักรยานยนต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการผลกำไรจากการขายทรัพยสินรอการขายของ NAKON โดย
พิจารณาจากสัดสวนผลกำไรจากการขายทรัพยสินรอการขายตอการตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ (Allowance for
Expected Credit Loss) ในป 2562 – 2564 โดยที่ปรึกษาอางอิงอัตราสวนเฉลี่ยของผลกำไรจากการขายทรัพยสินรอการ
ขายตอการตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ ในปที่ 2563 -2564 ซึ่งเทากับรอยละ 33.16 เนื่องจากป 2562 มีผลขาดทุน
จากการขายทรัพยสินรอการขายเทากับ 0.01 ลานบาท จึงไมไดนำมารวมในการพิจารณา
ตารางผลกำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพยสินรอการขาย ป 2562A – 2564A
หนวย : ลานบาท
2562A
2563A
2564A
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพยสินรอการขาย
(0.01)
14.37
15.31
สัดสวนกำไรจากการขายทรัพยสินรอการขายตอการตั้ง
(0.01)
24.12
42.21
คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ (รอยละ)
คาเฉลี่ยสัดสวนกำไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย (รอยละ)
33.16
ที่มา : ขอมูลของ NAKON

ตารางประมาณการผลกำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพยสินรอการขาย ป 2565F – 2572F
หนวย : ลานบาท
ผลกำไร (ขาดทุ น ) จากการ
ขายทรัพยสินรอการขาย

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

2570F

2571F

2572F

9.37

8.31

8.93

13.20

27.49

31.06

34.71

38.33

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณการผลกำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพยสินรอการขาย ป 2573F – 2579F
หนวย : ลานบาท
2573F
2574F
2575F
2576F
2577F
2578F
ผลกำไร (ขาดทุ น ) จากการ
41.83
45.08
48.15
50.95
53.49
55.75
ขายทรัพยสินรอการขาย

2579F
57.75

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

3.2 ตนทุนทางการเงิน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีสมมติฐานการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อนำไปปลอยกูใหพอรตสินเชื่อเติบโตมาจากการกูยืมเงิน
จากตั๋วสัญญาใชเงิน เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาว และหุนกู โดยที่ไมไดมีการเพิ่มทุน ซึ่งหากมีการเพิ่มทุนจะสงผลให
ชวยลดตนทุนทางการเงินของ NAKON ลงได ทั้งนี้ อาจจะเกิดผลกระทบจากการที่กิจการทำการเพิ่มทุน ทำใหมีจำนวนหุน
เพิ่มมาก (Dilution Effect) ตอราคาหุนได โดยที่ปรึกษาทางการเงินประมาณการการกูเงินโดยที่อัตราสวนของหนี้สินตอ
สวนของผูถือหุนไมเกิน 4 เทา ตามนโยบายของ NAKON โดย ณ วั น ที ่ 31 ธั น วาคม 2564 NAKON มี ห นี ้ ส ิ น ที ่ ม ี ภ าระ
ดอกเบี้ยทั้งสิ้น 818.85 ลานบาท ในขณะที่มีสวนของผูถือหุนทั้งสิ้น 903.70 ลานบาท โดยมีรายละเอียดการประมาณการ
แหลงเงินทุนของ NAKON ดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่ง
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางแหลงเงินทุนของ NAKON ป 2562A – 2564A
หนวย : ลานบาท
2562A
2563A
ตั๋วสัญญาใชเงิน
170.00
เงินกูยืมระยะสั้น
60.00
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย
42.26
หุนกู
196.04
-

2564A
130.00
110.00
47.77
531.08

ที่มา :หมายเหตุประกอบงบการเงินของ NAKON

ตารางแหลงเงินทุน ป 2565F – 2572F
หนวย : ลานบาท
ตั๋วสัญญาใชเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น
เงินกูยืมระยะยาวจาก
ธนาคารพาณิชย
หุนกู
รวม

2565F
282.09
178.88

2566F
506.19
280.38

2567F
748.36
390.07

2568F
970.79
490.81

2569F
1,141.86
568.30

2567F
1,321.23
649.54

2571F
1,482.52
722.59

2572F
1,622.25
785.88

89.24

150.35

216.39

277.04

323.69

372.60

416.58

454.69

851.22
1,401.43

1,322.95
2,259.87

1,832.73
3,187.54

2,300.95
4,039.59

2,661.05
4,694.90

3,038.63
5,382.00

3,378.14
5,999.82

3,672.29
6,535.10

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

หนวย : ลานบาท
ตั๋วสัญญาใชเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น
เงินกูยืมระยะยาวจาก
ธนาคารพาณิชย
หุนกู
รวม

2573F
1,738.70
838.62

ตารางแหลงเงินทุน ป 2573F – 2579F
2574F
2575F
2576F
1,828.49
1,901.00
1,942.14
879.29
912.13
930.76

2577F
1,954.63
936.42

2578F
1,941.82
930.62

2579F
1,905.30
914.08

486.44

510.93

530.70

541.92

545.32

541.83

531.87

3,917.40
6,981.15

4,106.42
7,325.13

4,259.05
7,602.87

4,345.65
7,760.47

4,371.94
7,808.31

4,344.98
7,759.24

4,268.11
7,619.35

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ในสวนของตนทุนทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการตนทุนทางการเงินจากขอมูลในอดีต ณ ป 2564 เพื่อ
สะทอนถึงระดับเครดิต และความเสี่ยงจากการดำเนินงานลาสุดของ NAKON คิดเปนอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 - 7.25
โดยตนทุนทางการเงินของตั๋วสัญญาใชเงิน เงินกูยืมระยะสั้น และหุนกู จะมีอัตราดอกเบี้ยเทากับรอยละ 7.25 ในขณะที่เงิน
กูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้
ตารางตนทุนทางการเงินของ NAKON
หนวย : รอยละ
อัตราดอกเบี้ย
ตั๋วสัญญาใชเงิน
7.00 – 7.25
เงินกูยืมระยะสั้น
7.25
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย
4.00
หุนกู
7.00 – 7.25
ที่มา :หมายเหตุประกอบงบการเงินของ NAKON
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่ง
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ตารางตนทุนทางการเงิน ป 2565F – 2572F
หนวย : ลานบาท
ตั๋วสัญญาใชเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
พาณิชย
หุนกู
รวมตนทุนทางการเงิน

2565F
14.94
10.47

2566F
28.57
16.65

2567F
45.48
24.30

2568F
62.32
31.93

2569F
76.58
38.39

2567F
89.29
44.15

2571F
101.64
49.74

2572F
112.55
54.68

2.74

4.79

7.33

9.87

12.01

13.93

15.78

17.43

50.11
78.26

78.81
128.83

114.39
191.51

149.85
253.97

179.87
306.86

206.61
353.97

232.61
399.77

255.58
440.23

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

หนวย : ลานบาท
ตั๋วสัญญาใชเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น
เงินกูยืมระยะยาวจาก
ธนาคารพาณิชย
หุนกู
รวมตนทุนทางการเงิน

ตารางตนทุนทางการเงิน ป 2573F – 2579F
2573F
2574F
2575F
2576F
121.83
129.31
135.19
139.31
58.89
62.27
64.94
66.80

2577F
141.26
67.69

2578F
141.25
67.68

2579F
139.46
66.87

18.82

19.95

20.83

21.45

21.74

21.74

21.47

275.13
474.67

290.86
502.40

303.25
524.21

311.92
539.49

316.01
546.70

315.99
546.66

312.22
540.03

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

3.3 ภาษีเงินได
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการภาษีเงินไดนิติบุคคลของ NAKON โดยอางอิงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ
20.00 เนื่องจากเปนการสะทอนอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ประกาศใชโดยกรมสรรพากร
3.4 เงินลงทุนในอนาคต (Capital Expenditure)
เนื่องจากในปจจุบันผูบริหาร NAKON ยังไมมีแผนจะขยายสาขาในอนาคต แตจะเนนการขยายพอรตสินเชื่อผานทางตัวแทน
เพื่อที่จะเขาถึงลูกคาเปนวงกวางโดยไมจำเปนตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมจากการขยายสาขา ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงอางอิงจากแผนธุรกิจในการประมาณการเงินลงทุน ในป 2565 – 2579 โดยไมมีคาใชจายในการซื้อสินทรัพย หรือ
ขยายสาขาใหมเพื่อการเติบโต (Expansionary CAPEX) แตยังคงมีคาใชจายในการบำรุงรักษาสินทรัพยเกาใหอยูในสภาพใช
งานได (Maintenance CAPEX) เพื่อรักษาระดับการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงานในการดำเนินธุรกิจตอไป
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการลงทุนของ NAKON สำหรับการซอมแซมและปรับปรุงอุปกรณในธุรกิจเดิม โดย
กำหนดใหคาใชจายในการลงทุนตั้งแตป 2565 - 2579 คงที่เทากับ 9.36 ลานบาท ซึ่งคำนวณมาจากคาเฉลี่ยคาใชจายเงิน
ลงทุนที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพยแตละประเภทในป 2562 – 2564 เพื่อใหสอดคลองกับการทำธุรกิจ โดยเปนการอางอิงมาจาก
ขอมูลอดีตของ NAKON ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา การใชคาเฉลี่ยในการประมาณการนั้นสมเหตุสมผลวิเคราะห
เนื่องจากคาใชจายเงินลงทุนในป 2562 - 2564 นั้นอยูในระดับคงที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ เนื่องจากไมไดมี
การเปดสาขาเพิ่มเติมนับตั้งแตป 2562 ซึ่งมีสาขายอยรวมทั้งสิ้น 105 สาขา นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได
ประมาณการเงินลงทุนในสินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก ใบอนุญาตซอฟตแวร โดยไดมีการลงทุนเพิ่มในป 2565 คิดเปนมูลคา
24.95 ลานบาท และป 2566 คิดเปนมูลคา 8.32 เนื่องจากใบอนุญาตซอฟตแวร จะมีการหมดอายุการใชงานในชวงตนป
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่ง
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2565 เชนเดียวกันกับป 2570 2571 2575 และ 2576 ดังนั้น คาใชจายในการบำรุงรักษาสินทรัพยเกาใหอยูในสภาพใชงาน
ได (Maintenance CAPEX) จะมีรายละเอียดดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่ง
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการคาใชจายในการลงทุน ป 2565F – 2569F
หนวย : ลานบาท
คาใชจายในการบำรุงรักษาสินทรัพยเกาใหอยูใน
สภาพใชงานได (Maintenance CAPEX)
คาใชจายในสินทรัพยไมมีตัวตน
รวม

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

2570F

2571F

2572F

9.36

9.36

9.36

9.36

9.36

9.36

9.36

9.36

24.95
34.31

8.32
17.67

9.36

9.36

9.36

24.95
34.31

8.32
17.67

9.36

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณการคาใชจายในการลงทุน ป 2565F – 2569F
หนวย : ลานบาท
คาใชจายในการบำรุงรักษาสินทรัพยเกาใหอยูใน
สภาพใชงานได (Maintenance CAPEX)
คาใชจายในสินทรัพยไมมีตัวตน
รวม

2573F

2574F

2575F

2576F

2577F

25678F

2579F

9.36

9.36

9.36

9.36

9.36

9.36

9.36

9.36

9.36

24.95
34.31

8.32
17.67

9.36

9.36

9.36

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่ง
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บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

3.5 คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยเปนอัตราคงที่ตามวิธีเสนตรงตาม อางอิงอายุการ
ใชงานตามที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ NAKON โดยรายละเอียดการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพย
สามารถสรุปไดดังนี้
ตารางสมมติฐานการคิดคาเสื่อมราคา
สินทรัพย
ที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแตง ติดตั้ง และเครื่องใชสำนักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพยระหวางการติดตั้ง

ระยะเวลาคิดคาเสือ่ มราคา (ป)
20.00
5.00
5.00
-

ที่มา : หมายเหตุประกอบงบการเงินของ NAKON

3.6 อัตราคิดลด (Discount Rate)
ในการกำหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ใชในการคำนวณมูลคาปจจุบันสุทธิของเงินปนผล (Dividend Discount
Model) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชอัตราคาเฉลี่ยของตนทุนสวนของผูถือหุน (Cost of Equity – “Ke”) โดยมีสูตรการ
คำนวณดังตอไปนี้
การคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke) โดยอางอิงจาก
Ke
=
Rf + β x (Rm – Rf)
โดยที่
Risk Free Rate (Rf)
อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 15 ป ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 มี
คาเทากับรอยละ 2.71 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใชพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 15 ป
เนื่องจากสะทอนถึงวงจรธุรกิจ (Business Cycle)
Market Return (Rm) อางอิงขอมูลจากผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ (SET Total Return Index: TRI
Index) ยอนหลัง 15 ป (ตั้งแต กุมภาพันธ 2550 – กุมภาพันธ 2565) มีคาเทากับรอยละ 10.09
และบวกเพิ่มเบี้ยประกันความเสี่ยงในประเทศ (country risk premium) จากสถานการณ
สภาพเศรษฐกิจและความผันผวนของตลาดทุนโดยรวมของประเทศ โดยที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระอางอิงเบี้ยประกันความเสี่ยงในประเทศมาจาก NYU Stern โดยที่ NYU Stern โรงเรียน
สอนธุรกิจ (Business School) ภายใตมหาวิทยาลัยนิวยอรค (New York University) 1 ซึ่งเปน
โรงเรียนชั้นนำและมีชื่อเสียงของโลกดานการเงิน ซึ่งคิดคนวิธีการใชคำนวณอัตราความเสี่ยง ซึ่ง
มีคาเทากับรอยละ 1.58 สงผลใหอัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ เปนรอยละ
11.67 การบวกเพิ่มความเสี่ยงในประเทศ (country risk premium) เปนการปรับปรุงในระยะ
1

หมายเหตุ: การคำนวณมาจากศาสตราจารย Damodaran ผูไดรับรางวัล Herbert Simon Award ที่เปนที่ยอมรับทั่วโลก ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาเหมาะสมในการ
คำนวณ
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Adjusted Beta (β)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ยาว เนื ่ อ งจากความเสี ่ ย งในประเทศ (country risk premium) มี ก ารคำนวณมาจาก
ปจจัยพื้นฐานของประเทศ ดังนั้น การปรับปรุงจึงมีความสอดคลองกับระยะเวลาผลตอบแทน
การลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อเปนการประเมินมูลคาแบบอนุรักษนิยม (Conservative) ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกที่จะบวกเพิ่มความเสี่ยงในประเทศ (country risk premium)
Leveraged Beta ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกับ NAKON หรือมี
รายไดจากการประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการธุรกิจการเงินที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank) และเปน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศนั้น ๆ เฉลี่ยยอนหลัง 15 ป 1 (ขอมูลจาก
Bloomberg Terminal) เพื่อใชในการคำนวณอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke) มีคาเทากับ
1.09 โดยอางอิงจาก บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด แคปปตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท อะมานะฮ
ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไอเอฟเอส
แคปปตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใชบริษัทที่
ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันเนื่องจากตองการลดผลกระทบจากโครงสรางทางการเงินที่
แตกตางของ NAKON ซึ่งมีการพิจารณา Levered Beta และโครงสรางทางการเงินของแตละ
บริษัท โดยปรับปรุงใหเปน unlevered Beta เนื่องจาก NAKON มีสัดสวนหนี้สินสวนของผูถือ
หุน (ซึ่งมีสูตรคำนวณดังนี้ Levered Beta = Bu (1+(1-t)(D/E)) หลังจากคำนวณ unlevered
Beta ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดมีการปรับปรุงใหเปน Adjusted Beta (ซึ่งมีสูตรคำนวณดังนี้
Adjusted Beta = unlevered Beta x (2/3) + (1/3)) หลังจากคำนวณ Unlevered Beta ที่
ปรึก ษาทางการเงิ น อิส ระได มี การปรับ ปรุง ให เปน Adjusted Beta (ซึ่ง มีส ูตรคำนวณดั ง นี้
Adjusted Beta = unlevered Beta x (2/3) + (1/3)) และหลังจากนั้นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระนำ Adjusted Beta มาปรับปรุงเปน Leveraged Beta เพื่อสะทอนโครงสรางทางการเงิน
ของบริษัท ตามสูตร Leveraged Beta = 0.63x(1+(1-20%)(91.29%)) หรือเทากับ 1.09 โดย
รายละเอียด Adjusted Beta ที่นำมาจากธุรกิจใกลเคียงมีการคำนวณดังรายละเอียดตอไปนี้
1

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด แคปปตอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท อะมานะฮ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอเอฟเอส แคปปตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คามัธยฐาน (Median)

15Y Beta
D/E
(เทา)
(รอยละ)
1.26
1.33
0.95
1.04
0.65
4.74
0.84
1.38

Tax
(รอยละ)
19.66
12.99
20.48
21.01

Unlevered Beta
(เทา)
0.61
0.50
0.14
0.40

Adjusted
(เทา)
0.74
0.66
0.42
0.60
0.63

ดังนั้น
Ke

1

=

2.71 + [1.09 x (11.67 - 2.71)] = 12.52%

Bloomberg ปรับคา Beta สำหรับบริษัทเทียบเคียงที่ไมมีขอมูลยอนหลังถึง 15 ป
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3.7 มูลคา ณ ปสุดทาย (Terminal Value)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการบนสมมติฐานการดำเนินงานตอเนื่อง โดยอัตราการเติบโตในอนาคตของพอรต
สินเชื่อในปประมาณการ 2579 เทากับรอยละ 3.71 ซึ่งเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ยอนหลัง 7 ป ของหนี้สิน
ครัวเรือนไทย อางอิงจากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งอัตราการเติบโตของหนี้สินครัวเรือนดังกลาวสะทอนการ
เติบโตของสินเชื่อครัวเรือนไทยในระยะยาว อยางไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรับลดอัตราการเติบโตในอนาคต
(Terminal Growth Rate) ลงเทากับรอยละ 2.00 เทากับคาเฉลี่ยของกรอบอัตราเงินเฟอทั่วไป (รอยละ 1.00 – 3.00) ซึ่ง
เปนขอตกลงระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและคณะกรรมการนโยบายการเงิน เพื่อใหการประมาณการมูลคา
ณ ปส ุดทา ยเปน ไปตามแนวทางอนุรักษน ิยม (Conservative Basis) ทั้ง นี้ มูล คา กิจ การ ณ ปป ระมาณการสุดทา ย
(Terminal Value) สามารถคำนวณจาก
Terminal Value
โดยที่

=

[Divn x (1+g)]/(Ke x g)

Divn

คือ เงินปนผลที่ผูถือหุนจะไดรับในปสุดทายของประมาณการทางการเงิน

g

คือ อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดสุทธิ ซึ่งเทากับรอยละ 2.00

Ke

คือ อัตราคิดลดซึ่งเทากับผลตอบแทนของสวนของผูถือหุน ซึ่งเทากับรอยละ 12.52
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4. มูลคาหุนดวยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของเงินปนผล
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดสรุปการประมาณการทางการเงินของ NAKON โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางประมาณการทางการเงินของ NAKON ป 2565F – 2572F
หนวย : ลานบาท
กำไรสุทธิ
อัตราเงินปนผล (รอยละ)1/
เงินปนผล
มูลคา ณ ปสุดทาย
อัตราคิดลด (Discount Factor)
มูลคาปจจุบันของเงินปนผล

2565F
5.23
50.00
2.61

2566F
60.53
50.00
30.26

2567F
169.62
50.00
84.81

2568F
267.84
50.00
133.92

2569F
347.52
50.00
173.76

2570F
437.57
50.00
218.78

2571F
529.82
50.00
264.91

2572F
623.08
50.00
311.54

0.89
2.32

0.79
23.90

0.70
59.54

0.62
83.55

0.55
96.35

0.49
107.81

0.44
116.02

0.39
121.26

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและขอมูลของ NAKON
หมายเหตุ : อัตราเงินปนผลรอยละ 50.00 เปนไปตามนโยบายของ NAKON ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดตรวจสอบขอมูลในอดีตยอนหลังป 2556 – 2561 พบวา NAKON จายปนผลไมต่ำกวารอยละ 50.00 จริง ยกเวนในป 2562 – 2563 ที่ NAKON ไมไดจายปนผล
เนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิ

ตารางประมาณการทางการเงินของ NAKON ป 2573F – 2579F
หนวย : ลานบาท
กำไรสุทธิ
อัตราเงินปนผล (รอยละ)1/
เงินปนผล
มูลคา ณ ปสุดทาย
อัตราคิดลด (Discount Factor)
มูลคาปจจุบันของเงินปนผล

2573F
715.04
50.00
357.52

2574F
803.74
50.00
401.87

2575F
870.20
50.00
435.10

2576F
947.75
50.00
473.88

2577F
1,020.74
50.00
510.37

25678F
1,088.58
50.00
544.29

0.35
123.67

0.31
123.55

0.27
118.88

0.24
115.07

0.22
110.15

0.19
104.40

2579F
1,151.11
50.00
575.55
5,581.25
0.17
1,049.53

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและขอมูลของ NAKON
หมายเหตุ : อัตราเงินปนผลรอยละ 50.00 เปนไปตามนโยบายของ NAKON ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดตรวจสอบขอมูลในอดีตยอนหลังป 2556 – 2561 พบวา NAKON จายปนผลไมต่ำกวารอยละ 50.00 จริง ยกเวนในป 2562 – 2563 ที่ NAKON
ไมไดจายปนผลเนือ่ งจากมีผลขาดทุนสุทธิ
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ตารางการคำนวณมูลคาของ NAKON
หนวย: ลานบาท
มูลคาปจจุบันของเงินปนผล ตั้งแตป 2565 – 2579
มูลคาสวนของผูถือหุน (Equity Value)
จำนวนหุนที่ชำระแลวทั้งหมดของ NAKON (ลานหุน)
มูลคาที่แทจริงตอหุน (บาท/หุน)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564
2,356.021/
2,356.022/
935.10
2.52

หมายเหตุ: 1/ คิดลดจากวันที่ 1 มกราคม 2565 เปนตนไป
2/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดมีการใช DLOM (Discount for lack of marketability) เพื่อสะทอนความเสี่ยงเรื่องสภาพคลองในการคำนวณหามูลคาสวนของผูถือหุน
เนื่องจากมีความเห็นวาการใชวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของเงินปนผล เปนวิธีที่สะทอนถึงกระแสเงินสดจริงที่ผูถือหุนจะไดรับในแตละป ซึ่งเมื่อมีการคิดลดดวยอัตราผลตอบแทนผูถือ
หุน จะไดเปนเปนมูลคาที่แทจริงของสวนของผูถือหุนอยูแลว อีกทั้งจุดประสงคของการเขาทำรายการระหวางบริษัทฯ และ NAKON คือ การเปนหุนสวนทางธุรกิจ (Strategic
Partnerships) ซึ่งมีการเจรจาในการเปนกลุมพันธมิตรทางธุรกิจรวมกัน โดยทีไ่ มมีจุดปะสงคในการขายหุนแตอยางใด นอกจากนี้ ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังคงไมไดมีการ
คิดเรื่อง ผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับจากการรวมกลุมทางธุรกิจ (Synergy) จากการที่ SABUY จะมีการขยายโอกาสทางธุรกิจผานตัวแทนของ NAKON ในอนาคต ดังนั้น จึงไม
ควรนำความเสี่ยงเรื่องสภาพคลองมาใชในการคำนวณ

มูลคาสวนของผูถือหุนของ NAKON ที่คำนวณโดยวิธีมูลคาปจจุบนั สุทธิของเงินปนผล (Dividend Discount Model) ในกรณี
ฐานเทากับ 2,356.02 ลานบาท หรือเทากับ 2.52 บาทตอหุน
5. การวิเคราะหความออนไหวของมูลคาหุนสามัญของบริษัทฯ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทำการวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) ของ (1) อัตราคิดลด (Discount
Rate) โดยเพิ่มขึ้นและลดลงรอยละ 3.0 โดยสะทอนถึงความออนไหวในปจจัยที่สำคัญของสมมติฐานที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเปนผูกำหนด และ (2) อัตราการการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ย (Increasing Interest Rate) โดยเพิ่มขึ้นและลดลงรอยละ
0.50 เนื่องจากธุรกิจผูใหบริการธุรกิจการเงิน จะมีความออนไหวตออัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยเปนปจจัยสำคัญที่
สงผลกระทบโดยตรงตอการประเมินมูลคากิจการ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาชวงการเพิ่มขึ้นและลดลงของ
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 มีความเปนไปได อันสามารถสรุปสมมติฐานไดดังตอไปนี้
ตารางสมมติฐานการวิเคราะหความออนไหว
ปจจัยที่เปลี่ยนแปลง

ชวงเปลี่ยนแปลง

อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke)
อัตราการการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ย (Increasing Interest Rate)

+/– 3.00% (Ke เทากับ 12.14% – 12.89%)
+/– 0.50% (Increasing Interest Rate เทากับ -0.50% – 0.50%)

จากสมมติ ฐ านการวิ เ คราะห ค วามอ อ นไหวดั ง กล า ว จะได ผ ลสรุ ป การวิ เ คราะห ค วามอ อ นไหวของมู ล ค า ของ
สวนของผูถือหุนของ NAKON โดยสรุปดังนี้
ตารางผลการวิเคราะหความออนไหวมูลคาตอหุน

การเพิ่มขึ้นของ
อัตราดอกเบี้ย

ปจจัยที่เปลี่ยนแปลง
0.50%
0.25%
กรณีฐาน
-0.25%
-0.50%

-3.0%
2.56
2.61
2.66
2.71
2.75

-1.5%
2.50
2.54
2.59
2.63
2.68

อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน
กรณีฐาน
2.43
2.47
2.52
2.56
2.61

+1.5%
2.37
2.41
2.45
2.50
2.54

+3.0%
2.31
2.35
2.39
2.43
2.48
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ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากตารางขางตนจะเห็นวาเมื่อทำการวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) มูลคาสวนของผูถือหุนอยูในชวง
2,156.25 – 2,573.27 ลานบาท หรือคิดเปนมูลคาหุนเทากับ 2.31 – 2.75 บาทตอหุน ซึ่งต่ำกวาราคาเขาทำรายการที่ 2.50
บาทตอหุน เทากับ 0.19 บาทตอหุน หรือต่ำกวาในอัตรารอยละ 7.76 ของราคาเขาทำรายการ และสูงกวาราคาเขาทำรายการ
ที่ 2.50 บาทตอหุน เทากับ 0.25 บาทตอหุน หรือสูงกวาในอัตรารอยละ 10.07 ของราคาเขาทำรายการ
โดยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของเงินปนผล (Dividend Discount Model) เปนวิธีที่สะทอนแผนการดำเนินธุรกิจ ความสามารถใน
การทำกําไร และแนวโนมการเติบโต รวมทั้งผลตอบแทนเงินปนผลของผูถือหุนในอนาคต ซึ่งเปนการประมาณการมาจากรายได
และรายจายของ NAKON ตามหลักเกณฑที่ตั้งอยูบนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดเห็นวาสมเหตุสมผล ทำใหการ
ประเมินมูลคาดวยวิธีนี้สะทอนมูลคาที่เหมาะสมของ NAKON
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4.1.6 สรุปการประเมินมูลคายุติธรรมของมูลคาสินทรัพยที่ไดมา – หุนสามัญของ NAKON
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินมูลคาหุนของ NAKON ดวยวิธีตาง ๆ ที่กลาวมาแลว โดยสามารถสรุปได
ดังตอไปนี้
ตารางสรุปผลการประเมินมูลคาสิ่งตอบแทนของ NAKON
วิธีการประเมินมูลคา

1. วิธีมูลคาหุนตามบัญชี

2. วิธีปรับปรุงมูลคาตาม
บัญชี

2.1 วิธีอัตราสวน P/BV

2.2 วิธีอัตราสวน P/E

3. วิธีเปรียบเทียบกับ
ธุรกรรมที่ใกลเคียง

4. วิธีมูลคาปจจุบัน
สุทธิของเงินปนผล
(DDM)

มูลคาหุน
(บาทตอหุน)

รายละเอียด

0.97

วิธีมูลคาหุนตามบัญชีเปนวิธีที่สะทอนถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง โดยไมไดสะทอนมูลคาตลาดของ
สินทรัพยบางรายการและเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใชอางอิง อีกทั้งไมไดสะทอน
ถึงความสามารถในการนําสินทรัพยเหลานั้นไปทํากําไรในอนาคตของ NAKON ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
ไมเลือกใชวิธีนี้

N/A

วิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชีเปนวิธีที่สะทอนมูลคาทรัพยสินสุทธิที่ใกลเคียงปจจุบันมากกวาวิธีมูลคาหุนตาม
บัญชีรวมทั้งไดคํานึงถึงเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใชอางอิง อยางไรก็ตาม วิธีนี้ไมได
คํานึงถึง ความสามารถในการทํากําไรในอนาคต และไมไดคํานึงถึงแนวโนมของภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของ รวมทั้งปจจัย ภายนอกอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ เนื่องจาก
NAKON มิไดมีการประเมินราคาสินทรัพยจากผูประเมินราคาสินทรัพยอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม
เลือกใชวิธีนี้

1.72 – 2.74

วิ ธี อั ตราส วนราคาตลาดต อมู ลค าตามบั ญ ชี เป นวิ ธ ีที ่ สะท อนถึ ง ฐานะการเงิ น ณ เวลาใดเวลาหนึ ่ ง โดย
เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของอัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง เนื่องจากที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระเห็นวา การประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ NAKON ดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคา
ตามบัญชี ไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ ขนาดของบริษัท โครงสรางรายได โครงสราง
เงินทุน ผลประกอบการในอนาคต ดังนั้น วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีจึงไมเหมาะสม ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีนี้

0.08 - 0.11

วิธีอัตราสวนราคาตลาดเฉลี ่ยตอกํ าไรต อหุ น เปนการประเมินโดยพิ จารณาอ างอิง จากกํ าไรสุทธิต อ หุน
ยอนหลัง 12 เดือนลาสุด คูณกับคามัธยฐานของอัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิ (P/E) ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นวา วิธีดังกลาวไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ โครงสรางรายได โครงสราง
เงินทุน และผลประกอบการในอนาคต ทำใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาที่แทจริงของ
NAKON ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีนี้

1.31

วิธีการเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน เปนวิธีเปนวิธีคำนวณมูลคาหุนที่เหมาะสมของ NAKON โดยใช
คามัธยฐานของอัตราสวนราคาหุนตอตอมูลคาตามบัญชีของธุรกรรมที่ใกลเคียงกันในบริษัทที่เปนผูใหบริการ
ธุรกิจการเงินที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank) ที่ถูกซื้อขายในอดีต ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา
การประเมินมูลคาดวยวิธีนี้มีความผันผวนของหลายปจจัย เชน ขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้น ระยะเวลาที่
เกิดขึ้น จึงเปนวิธีที่อาจสงผลใหการประเมินมูลคามีความคลาดเคลื่อน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม
เลือกใชวิธีนี้

2.31 – 2.75

วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของเงินปนผล (DDM) เปนวิธีที่สะทอนแผนการดําเนินธุรกิจ และความสามารถในการทํา
กําไร รวมทั้งผลตอบแทนเงินปนผลของผูถือหุนในอนาคต ซึ่งเปนการประมาณการมาจากรายไดและรายจาย
ของ NAKON ตามหลักเกณฑที่ตั้งอยูบนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดเห็นวาสมเหตุสมผล ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาวิธีนี้เปนวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลคารวมของหุนสามัญ
ของ NAKON
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ความเหมาะสมดานราคาของสิ่งตอบแทน – หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ในการประเมินมูลคายุติธรรมของสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินดวยมูลคายุติธรรมของสวน
ของผูถือหุนของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบ 1. ใหบริการธุรกรรมทางการเงินผานตูเติมเงินอัตโนมัติภายใตเครื่องหมาย
การคา "เติมสบายพลัส" และการจำหนายตูเติมเงินอัตโนมัติทั้งในรูปแบบการชำระดวยเงินสดและเงินผอน 2. การจำหนาย
เครื่องดื่มและอาหารสำเร็จรูปผานตูขายสินคาอัตโนมัติ ภายใตเครื่องหมายการคา "เวนดิ้ง พลัส" 3. ใหบริการติดตั้งและวาง
ระบบศูนยอาหาร รวมถึงการใหบริการจัดการศูนยอาหารพรอมการจางบำรุงรักษาซอมแซมศูนยอาหาร 4. ธุรกิจรับชำระเงิน
และเงินอิเล็กทรอนิกส (e-wallet, e-money) ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาโดยใชขอมูลที่ไดรับจากบริษัทฯ การ
สัมภาษณผูบริหาร งบการเงินรวมของบริษัทฯ ยอนหลัง 3 ปจากงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562– 31 ธันวาคม 2564
ที่ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ตลอดจนขอมูลที่เผยแพรตอสาธารณะทั่วไป อยางไรก็ตาม
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยูบนสมมติฐานวา ขอมูลและเอกสารสำคัญดังกลาวเปนขอมูลที่สมบูรณ ครบถวน
ละถูกตอง รวมทั้ง พิจารณาจากสถานการณ และขอมูลที่สามารถรับรูไดในปจจุบัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่สงผล
กระทบอยางมีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจ การประเมินมูลคากิจการรวมถึงการตัดสินใจของผูถือหุนในการพิจารณาราคา
ยุติธรรมของมูลคากิจการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินมูลคาหุน ดวยวิธีตาง ๆ
จำนวน 6 วิธี ไดแก
1. วิธีประเมินมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach)
2. วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
3. วิธีราคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach)
4. วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach) ซึ่งแบงออกเปน 3 วิธีคือ
- วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach: “P/BV”)
-

วิธีอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิ (Price to Earning Approach: “P/E”)

-

วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดจาย (Enterprise Value to
Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization: “EV/EBITDA”)

5. วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน (Transaction Comparable Approach)
6. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
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4.2.1 วิธีประเมินมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach)
วิธีมูลคาหุนตามบัญชี (Book Value Approach) เปนการประเมินมูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิ หรือมูลคาสวน
ของผูถือหุนตามงบการเงินของบริษัทฯ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชมูลคาทางบัญชีตาม
งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สวนของผูถือหุน (งบการเงิน)
(หนวย : ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทุนจดทะเบียนชำระแลว

1,201.38

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

1,497.03

สวนตางจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

(42.01)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

12.07

กำไรสะสม - จัดสรรแลว

18.00

กำไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร

250.84

สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

450.60

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

3,387.91

จำนวนหุน

1,201.38

ราคาตอหุน (บาทตอหุน)

2.82

ที่มา: งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จากการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทฯ ดวยวิธีมูลคาทางบัญชีจะไดมูลคายุติธรรมของสวนของผูถือ
หุนตามบัญชีของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทากับ 3,387.91 ลานบาท คิดเปนมูลคาตามบัญชีตอหุนเทากับ
2.82 บาทตอหุน ซึ่งต่ำกวาราคาเขาทำรายการที่ 28.25 บาทตอหุน เทากับ 25.43 บาทตอหุน หรือต่ำกวาในอัตรา
รอยละ 90.00 ของราคาเขาทำรายการ
ทั้งนี้ การประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทฯ ดวยวิธีมูลคาทางบัญชี เปนการแสดงมูลคาทางบัญชีของ
บริษัทฯ ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไมไดคำนึงถึงผลการดำเนินงาน และแนวโนมการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต
จึงอาจไมสะทอนถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ในอนาคต ดังนั้นที่ปรึกษาการเงินอิสระ จึงเห็นวาวิธี
มูลคาทางบัญชีอาจเปนวิธีที่ไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทฯ
4.2.2 วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีนี้ เปนการประเมินมูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิ หรือมูลคาสวนของผูถือหุนตามงบ
การเงินของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2564 และปรับปรุงดวยรายการตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากวันที่ในงบการเงิน และสวนเพิ่มจากการประเมินใหมของสินทรัพยตามรายงานการประเมินราคาสินทรัพย
อยางไรก็ดีเนื่องจากบริษัทฯ ไมมีการจัดทำรายงานการประเมินสินทรัพยโดยที่ผูประเมินราคาอิสระและไมมีการ
จายเงินปนผลในป 2565 จนถึงปจจุบัน นอกจากนี้แลวยังไมมีการเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินอยางมีนัยสำคัญ การ
คำนวณมูลคาหุนและมูลคายุติธรรมในวิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) จึงให
ผลลัพธเทากันกับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทฯ ดวยวิธีมูลคาทางบัญชี
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4.2.3

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วิธีราคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach)
วิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach) เปนการประเมินมูลคาที่ตั้งอยูบนสมมติฐานวาราคาใน

ตลาดนั้นเปนราคาที่สะทอนอุปสงค-อุปทานของหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยรวมมูลคาหุนของบริษัทฯ แสดงไดตามแผนภูมิ
ตอไปนี้
แผนภูมิราคาตลาดของหุน บริษัทฯ ยอนหลัง 360 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565

ที่มา: SETSMART ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
หมายเหตุ: ใชราคาเฉลี่ยระหวางวันโดยคำนวณจากมูลคาหุนที่มีการซื้อขายในแตละวันตอปริมาณหุนที่มีการซื้อขายใดยวันนั้น

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณามูลคาหุนของบริษัทฯ 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 21 กุมภาพันธ
2565 เนื่องจากราคาตลาดสะทอนมูลคาทรัพยสินสุทธิที่ใกลเคียงปจจุบันและคำนึงถึงเหตุการณสำคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ใน
งบการเงินที่ใชอางอิงหุนของบริษัทฯ เปนหุนที่มีสภาพคลองสูง จึงสามารถสะทอนอุปสงคและอุปทานของนักลงทุน รวมถึง
มุมมองของนักลงทุนตอปจจัยตาง ๆ ได การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีมูลคาหุนตามราคาตลาดมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางมูลคาหุนมูลคาหุนตามราคาตลาดของบริษัท ฯ
ชวงเวลา
7 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
15 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
30 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
60 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
90 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
120 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565

VWAP (บาทตอหุน)
31.55
31.07
32.21
23.93
21.68
19.51
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ชวงเวลา
180 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
270 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
360 วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

VWAP (บาทตอหุน)
17.27
9.14
7.27

ที่มา: SETSMART ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
หมายเหตุ: ใชราคาเฉลี่ยระหวางวันโดยคำนวณจากมูลคาหุนที่มีการซื้อขายในแตละวันตอปริมาณหุนที่มีการซื้อขาย ณ วันนั้น

ตารางราคาปดเฉลี่ยตอเดือนของบริษัทฯ
ชวงเวลา
เดือน มีนาคม 2565
เดือน กุมภาพันธ 2565
เดือน มกราคม 2565
เดือน ธันวาคม 2564
เดือน พฤศจิกายน 2564
เดือน ตุลาคม 2564
เดือน กันยายน 2564
เดือน สิงหาคม 2564
เดือน กรกฎาคม 2564
เดือน มิถุนายน 2564
เดือน พฤษภาคม 2564
เดือน เมษายน 2564
เดือน มีนาคม 2564
เดือน กุมภาพันธ 2564
เดือน มกราคม 2564

ราคาปดเฉลี่ย (บาทตอหุน)
27.15
31.38
31.78
18.82
13.52
10.95
11.54
9.74
9.49
9.59
6.20
5.50
3.78
2.25
1.93

ที่มา: SETSMART

ราคาหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 มีราคาปดเฉลี่ยอยูที่ 27.15 บาทตอหุนจากการ
ประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทฯ ดวยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุนสามัญ จะไดมูลคายุติธรรมของหุน
สามัญของบริษัทฯ อยูในชวง 7.27 – 32.21 บาทตอหุน หรือมูลคาสวนของผูถือหุนที่อยูระหวาง 7,712.26 – 38,697.95 ลาน
บาท ซึ่งต่ำกวาราคาเขาทำรายการที่ 28.25 บาทตอหุน เทากับ 20.98 บาทตอหุน หรือต่ำกวาในอัตรารอยละ 74.25 ของราคา
เขาทำรายการ และสูงกวาราคาเขาทำรายการที่ 28.25 บาทตอหุน เทากับ 3.96 บาทตอหุน หรือสูงกวาในอัตรารอยละ 14.02
ของราคาเขาทำรายการ
อยางไรก็ตามหุนของบริษัทฯ นั้นเปนเพียงหนึ่งในหุนในดัชนีราคาหุนที่ตลาดหลักทรัพยฯ จัดทำขึ้นเพื่อใชแสดง
ระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุน ซึ่งไมสามารถสะทอนอุปสงคและอุปทานของนักลงทุน รวมถึงมุมมองของนักลงทุนตอ
ปจจัยตาง ๆ เชน ผลการดำเนินงานและแนวโนมการเติบโตของบริษัทฯ หรือเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได ดังนั้นที่ปรึกษา
การเงินอิสระ จึงเห็นวาวิธีราคาหุนตามราคาตลาด อาจเปนวิธีที่ไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญ
ของบริษัทฯ
4-48 | หนา

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่ง
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

4.2.4 วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach)
วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach) เปนการประเมินมูลคา
หลักทรัพยของกิจการซึ่งอยูบนสมมติฐานวาบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกันควรมีอัตราสวน
มูลคาตลาดใกลเคียงกัน โดยในการเลือกบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกลเคียงกันเพื่อประเมินมูลคากิจการของกลุมบริษัท
ยอยนั้น แตละบริษัทที่นำมาเปรียบเทียบนั้นอาจมีความแตกตางกัน อาทิ นโยบายทางการบัญชี นโยบายการลงทุน
ขนาดของกิจการ โครงสรางรายได โครงสรางตนทุน แหลงที่มาของรายไดอื่น ๆ และคุณภาพของกิจการ เปนตน
ดังนั้นการนำบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกลเคียงกันมาเปรียบเทียบนั้นอาจจะไมไดครอบคลุมบริษัทที่คลายคลึงกัน
ทั้งหมดและอาจมีความแตกตางกันในหลาย ๆ ประการดังที่อธิบายไปแลวขางตน
ในการประเมินมูลคาสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยวิธีเปรียบเทียบอัตราสวนตลาด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำ
การประเมินมูลคาโดยใชอัตราสวนตลาด ดังนี้
(1) อัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชี (Price to Book Value Ratio : “P/BV”)
(2) อัตราสวนราคาตอกำไร (Price to Earnings Ratio : “P/E”)
(3) อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาจัด
จำหนาย (Enterprise Value to Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization:
“EV/EBITDA”)
เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจบริการเชิงพาณิชยซึ่งมีการทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินคาอุปโภคบริโภคผาน
ชองทางตาง ๆ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงนำขอมูลของบริษัทเทียบเคียงที่อยูในอุตสาหกรรมบริการเชิง
พาณิชย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ของประเทศไทยมาใช ซึ่งประเมินความสมเหตุสมผลของการใชธุรกิจ
เทียบเคียงจากลักษณะธุรกิจ และอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยสามารถสรุปรายชื่อและรายละเอียดของแตละบริษัท
เทียบเคียงไดดังตอไปนี้
บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กำไร ณ
วันที่ 31
ธันวาคม
2564

บริ ษ ั ท ซิ ง เกอร ป ระเทศไทย
จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เปนผูจำหนายผลิตภัณฑ
ภายใตเครื่องหมายการคา “ซิงเกอร” เชน จักรเย็บผา เครื่องใชไฟฟา
ภายในบานตางๆ นอกจากนี้ยังจำหนายสินคาเชิงพาณิชย เชน เครื่องมือ
และอุปกรณทางการเกษตร ตูเติมเงินโทรศัพทมือถือออนไลน ตูเติม
น้ำมันแบบหยอดเหรียญ และเครื่องทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ เพื่อสนองตอบ
ตอความตองการของลูกคาไดอยางครอบคลุม และหลากหลายทั้งกลุม
ลูกคาบาน และกลุมลูกคาเชิงพาณิชย ผานรานคาปลีกซึ่งเปนสาขาของ
บริษัทเอง และผานทางตัวแทนจำหนายตางๆ มากกวารอยละ 80 ของ
ยอดขายเปนการขายแบบเชาซื้อ โดยบริษัทใหเชาซื้อผานทาง บริษัท เอส
จี แคปปตอล จำกัด ซึ่ง บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ถือ
หุนรอยละ 99.99

611.96

มูลคาหลักทรัพย
(หนวย:
ลานบาท)

35,078.10
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่ง
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กำไร ณ
วันที่ 31
ธันวาคม
2564

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี
จำกัด (มหาชน)

จำหนายสินคาผานเครื่องจำหนายสินคาอัตโนมัติ ภายใตเครื่องหมาย
การคา "SUNVENDING "

65.15

3,178.00

บริ ษ ั ท สหพั ฒ นพิ บ ู ล จำกั ด
(มหาชน)

เปนตัวแทนจำหนายสินคาอุปโภคบริโภค ดวยระบบโลจิสติกสที่ทันสมัย
ครอบคลุมทุกชองทางการขาย และมีเครือขายกวางขวางในการกระจาย
สิ น ค า หลายรายการและหลากหลายแบรนด ส ู  ค รอบครั ว คนไทยทั่ ว
ประเทศ

1,777.92

20,897.00

มูลคาหลักทรัพย
(หนวย:
ลานบาท)

ที่มา: Bloomberg Terminal ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565

(1) วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach: P/BV)
การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี เปนการนำมูลคาหุนตามบัญชีของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 ซึ่งเทากับ 3,387.91 ลานบาท ตามที่แสดงในวิธีมูลคาหุนตามบัญชี ซึ่งเทากับ มาคูณกับคาเฉลี่ยมัธยฐาน (Median) สวนราคา
ตลาดตอมูลคาตามบัญชี (P/BV Ratio) ของบริษัทเทียบเคียงขางตนในระยะเวลาเฉลี่ย 7 วันยอนหลังไปจนถึง 360 วันยอนหลัง
ตารางมูลคาหุนตามราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี
บริษัท

P/BV Ratio (เทา)
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน

180 วัน

270 วัน

360 วัน

9.08

9.54

9.91

10.24

9.78

9.49

9.06

8.51

7.25

5.50

5.69

5.88

6.28

6.26

5.78

5.15

4.46

3.92

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

0.73

0.80

0.83

0.84

0.83

0.82

0.81

0.82

0.84

คามัธยฐาน P/BV

5.50

5.69

5.88

6.28

6.26

5.78

5.15

4.46

3.92

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด
(มหาชน)
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด
(มหาชน)

มูลคาสวนของผูถือหุน (ลานบาท)
มูลคาสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
(ลานบาท)
ราคาตอหุน (บาทตอหุน)
ที่มา:

3,387.91 3,387.91 3,387.91 3,387.91 3,387.91 3,387.91 3,387.91 3,387.91 3,387.91
18,642.39 19,266.02 19,913.99 21,277.04 21,194.00 19,583.55 17,431.84 15,120.36 13,271.15
15.52

16.04

16.58

17.71

17.64

16.30

14.51

12.59

11.05

Bloomberg Terminal ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน P/BV ของบริษัทเทียบเคียง สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังเทากับ 3.92 – 6.28 เทา
อันสงผลใหมูลคาสวนของผูถือหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีอยูในชวง 13,271.15 – 21,277.04 ลานบาท หรือคิด
เปนมูลคาหุนเทากับ 11.05 – 17.71 บาท ซึ่งต่ำกวาราคาเขาทำรายการที่ 28.25 บาทตอหุน เทากับ 10.54 – 17.20 บาทตอหุน หรือ
ต่ำกวาในอัตรารอยละ 37.31 – 60.90 ของราคาเขาทำรายการ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่ง
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อยางไรก็ดี วิธีดังกลาวไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ โครงสรางรายได โครงสรางเงินทุน ผลประกอบการใน
อนาคต รวมถึงพื้นที่ใหเชาในปจจุบันและอนาคต สงผลใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาที่เหมาะสมของบริษัทฯ
(2) วิธีอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิ (Price to Earnings Approach: P/E)
การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิตอหุน (P/E) ของบริษัทฯ ตามกำไรสุทธิที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 ซึ่งเทากับ 257.53 ลานบาท คูณดวยคามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน P/E ของบริษัทที่เทียบเคียงขางตน
ตารางมูลคาสวนของผูถือหุนตามราคาตลาดตอกำไรสุทธิของบริษัทฯ
บริษัท

P/E Ratio (เทา)
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน

180 วัน

270 วัน

360 วัน

56.94

59.84

62.15

64.22

61.36

59.49

56.82

53.40

45.48

51.73

53.46

55.26

59.04

58.81

54.34

48.37

41.96

36.83

10.10

11.02

11.47

11.55

11.45

11.32

11.18

11.27

11.54

คามัธยฐาน P/E

51.73

53.46

55.26

59.04

58.81

54.34

48.37

41.96

36.83

กำไรสุทธิของบริษัทฯ (ลานบาท)

257.53

257.53

257.53

257.53

257.53

257.53

257.53

257.53

257.53

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด
(มหาชน)
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี
จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด
(มหาชน)

มูลคาสวนของผูถือหุน (ลาน
บาท)
ราคาตอหุน (บาทตอหุน)
ที่มา:

13,321.78 13,767.42 14,230.45 15,204.49 15,145.15 13,994.33 12,456.72 10,804.95 9,483.51
11.09

11.46

11.85

12.66

12.61

11.65

10.37

8.99

7.89

Bloomberg Terminal ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน P/E ของบริษัทเทียบเคียง สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังเทากับ 36.83 – 59.04 เทา อัน
สงผลใหมูลคาสวนของผูถือหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอกำไรสุทธิที่อยูในชวง 9,483.51 – 15,204.49 ลานบาท หรือคิดเปนมูลคา
หุนเทากับ 7.89 – 12.66 ซึ่งต่ำกวาราคาเขาทำรายการที่ 28.25 บาทตอหุน เทากับ 15.59 – 20.36 บาทตอหุน หรือต่ำกวาในอัตรา
รอยละ 55.20 – 72.06 ของราคาเขาทำรายการ
อยางไรก็ดี วิธีดังกลาวไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ ขนาดของบริษัท โครงสรางรายได โครงสรางเงินทุน ผล
ประกอบการในอนาคตสงผลใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาที่เหมาะสมของบริษัทฯ
(3) วิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาจัดจำหนาย
(Enterprise Value to Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization: EV/EBITDA)
การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคา
จัดจำหนาย (EV/EBITDA) เปนการนำมูลคากิจการที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ มาคูณดวยคามัธย
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่ง
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ฐาน (Median) ของอัตราสวน EV/EBITDA ของบริษัทที่เทียบเคียงขางตน ซึ่งเทากับ 18.80 – 20.95 เทา โดยมูลคาสวนของผูถือหุน
ของแตละบริษัทมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางมูลคาหุนตามมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาจัดจำหนาย
บริษัท

EV/EBITDA Ratio (เทา)
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน

180 วัน

270 วัน

360 วัน

N/A4/

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

16.31

16.80

17.30

18.36

18.29

17.04

15.37

13.57

12.14

18.80

20.16

20.83

20.95

20.80

20.62

20.41

20.53

20.93

คามัธยฐาน EV/EBITDA

17.56

18.48

19.07

19.65

19.55

18.83

17.89

17.05

16.53

EBITDA ของบริษทั ฯ (ลานบาท)

556.91

556.91

556.91

556.91

556.91

556.91

556.91

556.91

556.91

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด
(มหาชน)
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี
จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด
(มหาชน)

มูลคากิจการของบริษัทฯ (ลาน
บาท)
บวก: เงินสดและเงินลงทุน
ชั่วคราว1/ (ลานบาท)
หัก: หนี้สินสุทธิ2/ (ลานบาท)
หัก:สวนของผูถือหุนสวนนอย3/
(ลานบาท)
มูลคาสวนของผูถือหุน (ลาน
บาท)
ราคาตอหุน (บาทตอหุน)

9,777.05 10,290.44 10,618.73 10,945.55 10,886.50 10,486.85 9,962.95 9,495.93 9,208.23
236.04

236.04

236.04

236.04

236.04

236.04

236.04

236.04

236.04

(1,139.96) (1,139.96) (1,139.96) (1,139.96) (1,139.96) (1,139.96) (1,139.96) (1,139.96) (1,139.96)
(450.60)

(450.60)

(450.60)

(450.60)

(450.60)

(450.60)

(450.60)

(450.60)

(450.60)

8,422.54 8,935.93 9,264.21 9,591.03 9,531.98 9,132.34 8,608.44 8,141.42 7,853.71
7.01

7.44

7.71

7.98

7.93

7.60

7.17

6.78

6.54

ที่มา:
Bloomberg Terminal ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
หมายเหตุ: 1/ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย เงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากประจำประเภทครบกำหนดไมเกินหนึ่งป ณ 31 ธันวาคม 2564
2/ ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ประกอบดวย เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุนกู และหนี้สินตามสัญญาเชา ณ
31 ธันวาคม 2564
3/ จากงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564
4/ เนื่องจาก EBITDA ของบริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีคาติดลบทำใหอัตราสวน EV/EBITDA ติดลบ ซึ่งไมสามารถนำมาคำนวณ

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน EV/EBITDA ของบริษัทเทียบเคียง สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังเทากับ 16.53 –
19.65 เทา อันสงผลใหมูลคาสวนของผูถือหุนดวยวิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล
คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย อยูในชวง 7,853.71 – 9,591.03 ลานบาท คิดเปนมูลคาหุนเทากับ 6.54 – 7.98 ซึ่งสูงกวาราคาเขา
ทำรายการที่ 28.25 บาทตอหุน เทากับ 20.27 – 21.71 บาทตอหุน หรือสูงกวาในอัตรารอยละ 71.74 – 76.86 ของราคาเขาทำรายการ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่ง
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อยางไรก็ดี วิธีดังกลาวไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ โครงสรางรายได ผลประกอบการในอนาคต รวมถึง
อัตราการเชาพื้นที่ในปจจุบันและอนาคต สงผลใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาที่เหมาะสมของบริษัทฯ
4.2.5 วิธีเปรียบเทียบธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน (Transaction Comparable Approach)
วิ ธ ี เ ปรี ย บเที ย บกั บ ธุ ร กรรมที ่ ใ กล เ คี ย งกั น (Transaction Comparable Approach) เป น วิ ธ ี ค ำนวณมู ล ค า หุ น
ที่เหมาะสมของบริษัทฯ โดยใชคามัธยฐานของอัตราสวนมูลคากิจการตอกำไรจากการดำเนินงานกอนหักดอกเบี้ยจาย
ภาษี เ งิ น ได ค า เสื ่ อ มราคา และค า ใช จ  า ยตั ด จำหน า ย (Enterprise Value/Earnings before interest, tax,
depreciation and amortization –EV/EBITDA) สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังของบริษัทเทียบเคียงในบริษัทผู
ใหบริการเชิงพาณิชยที่ถูกซื้อขายในอดีต มาคูณกับ EBITDA สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังของบริษัทฯ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 โดยการประเมินมูลคาดวยวิธีดังกลาวจะมีความแตกตางของแตละธุรกรรมจากธุรกรรมของกิจการเชน
ขนาดของธุรกรรม ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึงเปนวิธีที่อาจสงผลใหการประเมินมูลคามีความคลาดเคลื่อน ขอมูลของ
ธุรกรรมเทียบเคียงสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
ตารางขอมูลของธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน
วันที่

ผูถูกซื้อ1/

ประเทศ

สัดสวนการซื้อ
(รอยละ)

มูลคาการซื้อขาย
(ลานบาท)

อัตราสวน
EV/EBITDA (เทา)

พ.ย. 58

AgriPure Holdings PLC

ไทย

8.17

3.33

7.49

ต.ค. 57

Sino Grandness Food Industry Group Ltd

ไทย

12.77

33.77

2.13

ธ.ค. 54

Pakfood PCL

ไทย

40.00

19.58

6.79

พ.ย. 54

CP Pokphand Co Ltd

ไทย

74.18

2,210.61

16.67

ก.ย. 54

Sermsuk PCL

ไทย

100.00

494.87

15.83

ต.ค. 531/ Sermsuk PCL

ไทย

100.00

339.15

7.65

คามัธยฐาน

7.57

ที่มา: Bloomberg Terminal ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
หมายเหตุ: 1/ เนื่องจากการธุรกรรมการซื้อขายกิจการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินคาอุปโภคบริโภคผานชองทางตาง ๆ นั้นมีขีดขอจำกัดในเรื่องของขอมูล โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได
จัดหาธุรกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อเปนคูเทียบที่ดีที่สุดกอน อยางไรก็ตาม ธุรกรรมดังกลาวอาจจะเกิดขึ้นในอดีต ดังนั้น ที่ปรึกษทางการเงินอิสระจึงเห็นวา มูลคายุติธรรมตามวิธีของ
ธุรกรรมที่ใกลเคียงกันอาจจะไมเหมาะสมในการประเมินมูลคาของบริษัทฯ

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน EV/EBITDA ของรายการซื้อขายอื่นในอดีตเทากับ 7.57 เทา
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ตารางการคำนวณมูลคาสวนของผูถือหุนจากการเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน
หนวย: ลานบาท
อัตราสวน EV/EBITDA (เทา)
EBITDA ของบริษัทฯ
มูลคาบริษัทของบริษัทฯ
บวก: เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด1/
หัก: หนี้สินสุทธิ2/
สวนของผูถือหุนสวนนอย3/
มูลคาสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ (รอยละ)
ราคาตอหุน (บาทตอหุน)

งวด 12 เดือน ยอนหลัง
คามัธยฐาน
7.57
556.91
4,215.81
236.04
(1,139.96)
(450.60)
2,861.30
1,201.38
2.38

ที่มา: งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ: 1/ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย เงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากประจำประเภทครบกำหนดไมเกินหนึ่งป ณ 31 ธันวาคม 2564
2/ ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ประกอบดวย เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุนกู
และหนี้สินตามสัญญาเชา ณ 31 ธันวาคม 2564
3/ จากงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564

มูลคาสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ที่คำนวณโดยวิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน เทากับ 2,861.30 ลานบาท
คิดเปนมูลคาหุนเทากับ 2.38 บาทตอหุน ซึ่งต่ำกวาราคาเขาทำรายการที่ 28.25 บาทตอหุน เทากับ 25.87 บาทตอหุน
หรือต่ำกวาในอัตรารอยละ 91.57 ของราคาเขาทำรายการ
อยางไรก็ดี การประเมินมูลคาดวยวิธีนี้มีความแตกตางของหลายปจจัย เชน ขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้น ระยะเวลาที่
เกิดขึ้น และปจจัยของแตละธุรกรรมเทียบเคียง จึงเปนวิธีที่อาจสงผลให การประเมินมูลคามีความคลาดเคลื่อน สงผล
ใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาที่แทจริงของบริษัทฯ
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4.2.6 วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
ในการประเมินมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) ของบริษัทฯ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการกระแสเงินสดอิสระสุทธิที่คาดวาจะไดรับจากการดำเนินงานของกิจการ (Free
Cash Flow to Firm) (“FCFF”) ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบริการเชิงพาณิชย ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระไดจัดทำการประมาณการเปนระยะเวลา 15 ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2579 เพื่อสะทอนถึงอัตราการเติบโต
ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการเพิ่มรายไดจากธุรกิจอื่นเขามาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน (Ecosystem
Competitive Advantage) อาทิเชนธุรกิจ Drop-off ของ ATP Service และธุรกิจการทำตูหยอดเหรียญสำหรับซัก
ผาของ SBS ซึ่งไดมีการซื้อขายในป 2564 และอยูในชวงขยายฐานลูกคา ซึ่งระยะเวลาการเติบโตจาก Growth Stage
ไปจนถึง Maturity Stage ของบริษัทในอุตสาหกรรมโดยปกติจะมีอายุเฉลี่ยเทากับ 15 ป ซึ่งสะทอนถึงวงจรธุรกิจโดย
เฉลี่ย (Business Cycle) มีการวิจัยโดยนักเศรษฐศาตรชื่อ Simon Kuznets เกี่ยวกับวงจรเศรษฐกิจและธุรกิจใน
ทฤษฎีเรื่อง Kuznets swing ซึ่งอธิบายวาระยะเวลาวงจรเศรษฐกิจและธุรกิจจะมีระยะเวลาอยูประมาณ 15 – 25 ป
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเพื่อประเมินมูลคาใหสะทอนสภาพการดำเนินงานของธุรกิจตาง ๆ ใหชัดเจน
จำเปนตองประเมินมูลคาเปนระยะเวลา 15 ป โดยในชวง 1-10 ปแรกของการประมาณการจะเปนชวงเติบโตตอเนื่อง
(Growth Stage) และหลังจากนั้นชวง 11-15 ป หลังจะมีอัตราการเติบโตลดลง โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ประมาณการสมมติฐานตาง ๆ ที่มีสาระสำคัญตอการประเมินมูลคา โดยอางอิงจากการวิเคราะหบนขอมูล เอกสาร
หลักฐาน ขาวสาร ตาง ๆ ที่เปดเผยตอสาธารณะ และการสัมภาษณผูบริหารของกลุมบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1. สมมติฐานรายได
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายไดของบริษัทฯ โดยกำหนดสมมติฐานตามลักษณะรายไดแตละประเภทซึ่งประกอบไป
ดวย 1) รายไดจากการใหบริการ 2) รายไดจากการขาย 3) รายไดจากการใหบริการตามสัญญา 4) รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอน
ชำระ 5) รายไดอื่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการใหบริการประกอบไปดวยรายไดจาก 1) ATP service หรือธุรกิจ Drop-off แบรนด “ชิปปสไมล” 2)
รายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” 3) ธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court System Business Unit)
(1) ATP service หรือธุรกิจ Drop-off แบรนด “ชิปปสไมล”
ATP service ใหบริการจุดรับ-สงพัสดุสำหรับการขนสงเปนการใหบริการงานไปรษณียและการรับสงพัสดุภายในประเทศ
ผานชองทางที่เปนจุดรับฝากที่อยูในระบบ Ecosystem ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถชวยใหลูกคาสงและรับพัสดุภายใต
เจาของแฟรนไชส ไปรษณียเอกชน ชิปปสไมล เซอรวิส ซึ่งมีบริษัทขนสงชั้นนำในประเทศไทยรองรับเชน Flash, Kerry,
ไปรษณียไทย และใหบริการธุรกรรมทางดานการเงิน การทำธุรกรรมผานมือถือ รวมไปถึงการใหบริการ eKYC ที่เปนการ
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ระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงานเพื่อใหผูคนในชุมชนสามารถเขาถึงบริการสินเชื่อไดสะดวกมากยิ่งขึ้น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีจุดใหบริการรับสงพัสดุมากกวา 4,040 สาขาทั่วประเทศผานสาขาของชิปปสไมล
ชิปปสไมลมีรายไดผานการเปดแฟรนไชสเปนจุด drop-off สินคาสำหรับขนสงซึ่งชิปปสไมลจะเปนตัวกลางระหวางผูสง
สินคาและผูรับสินคา โดยมีพันธมิตรกับแบรนดขนสงเกือบทุกแบรนด ชิปปสไมลเขาไปชวยแบรนดขนสงตาง ๆ ในการลด
ตนทุนในการเปดสาขาจำนวนมากเพื่อรองรับกับพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งแบรนดขนสงจะไดประโยชนในการลดเงินลงทุนใน
สาขา และชิ ป ป ส ไมล ไ ด ป ระโยชน จ ากขนาดของรายได ข องแบรนด ข นส ง ทั ้ ง หมดในรู ป แบบของค า นายหน า
(Commission fee) ซึ่งแบงกันกับแฟรนไชส

รูปภาพแสดงถึงระบบการขนสงทางบกในภาพรวม

กราฟแสดงจำนวนกลองจัดสงโดยธุรกิจใกลเคียงในป 2560 – 2563

ที่มา: สมมติฐานจำนวนพัสดุจัดสงของบริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดทำโดย SCB Research
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ภายใตรายไดรวมของ ATP Service จะประกอบไปดวย 5 รายไดไดแก 1. รายไดของแฟรนไชส 2. รายไดจากการขนสง 3.
รายไดจากการขนสง - รับรูสวนตาง 4. รายไดจาก COD 5. รายไดจากคาคอมมิชชัน่
1. รายไดของแฟรนไชส เปนรายไดจากการรับสินคาจากพัสดุจากลูกคา โดยเกิดจากการคำนวณจากจำนวนพัสดุ คูณกับ
รายไดตอพัสดุ ซึ่งจำนวนพัสดุเทากับ 3,600.00 พันชิ้น ในป 2565 จากการประมาณของบริษัทฯ ซึ่งที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระวิเคราะหจากตัวเลขจริงที่เกิดขึ้นใน 3 เดือนแรกแลวนั้นมีความสมเหตุสมผล หลังจากนั้นมีจำนวนพัสดุคงที่
เพื่อเปนการประเมินแบบอนุรักษนิยม (Conservative) ในสวนของรายไดตอพัสดุไดมีการเติบโตเทากับรอยละ 4.00
ตามนโยบายการขึ้นราคาของบริษัทฯ จนถึงป 2569 เทากับรายไดตอพัสดุเทากับ 14.74 บาทตอชิ้น และใหคงที่จนจบ
ประมาณการเนื่องจากในอุตสาหกรรมดังกลาวอาจจะมีการแขงขันคอนขางสูงและอาจจะมีคูแขงเจาใหมเขามาดำเนินการได
ดังนั้น บริษัทฯ อาจจะไมสามารถเพิ่มรายไดตอพัสดุเพื่อปองการการเสียลูกคาจากความออนไหวตอราคาสินคา (Price
Sensitive)

2. รายไดจากการขนสง เปนรายไดจากการจัดสงสินคาของบริษัทขนสงตาง ๆ ซึ่งรายไดที่ไดรับจากลูกคาทั้งหมด อยางไรก็
ตามรายไดที่ทางบริษัทฯ จะไดรับจะเปนการหักรายไดจากบริษัทขนสงและรายไดจากเจาของแฟรนไชส โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระกำหนดใหรายไดจากการขนสงอางอิงอัตราการเติบโตจากธุรกิจใกลเคียงซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เลือกใชบริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเปนบริษัทที่มีการเปดกิจการมาไดไมนาน เพิ่ง
มีการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย และมีขอมูลเปดเผลตอสาธารณะคอนขางครบถวน โดยการที่เพิ่งเปดกิจการมาได
ไมนานมากนักและสามารถเขาจดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพยไดนั้นสามารถนำมาใชคำนวณวงจรธุรกิจของ
อุตสาหกรรมการขนสงได ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใชอัตราการเติบโตในป 2565 เทากับรอยละ 58.74 เนื่องจาก
เปรียบเทียบกับธุรกิจเทียบเคียงที่เพิ่งเริ่มดำเนินงานและมีการเติบโตที่คอนขางสูงเพื่อเปนการประเมินมูลคาที่แทจริง
ตามความสามารถในการขยายรายไดของธุรกิจ (Fair Value) ซึ่งเปนการเติบโตแบบกาวกระโดด หรือ S-Curve ซึ่งเปน
รูปแบบที่สมเหตุสมผลเพราะบริษัท ATP service ในชวงแรกเพิ่งเริ่มดำเนินงาน และบริษัท ATP service ไดมีการ
รวมงานกับบริษัทขนสงเกือบทุกแบรนดทำใหบริษัท ATP service สามารถรับรายไดจากมูลคาตลาดของการขนสงซึ่งมี
มูลคารวมประมาณ 5 ลานลานบาทตอป โดย บริษัท ATP service มีกลยุทธในการดึงดูดการรวมงานกับบริษัทขนสง
เกือบทุกแบรนดไดจากการลดตนทุนการลงทุนของบริษัทตาง ๆ โดยการปลอยสาขาแฟรนไชส ทำใหสามารถเพิ่ม
จำนวนสาขาไดรวดเร็วและใชตนทุนนอย นอกจากนี้แลวบริษัท ATP service มีระบบหลังบาน อาทิเชน Cloud
System และ Digital Dashboard ที่เขามาชวยใหสามารถเชื่อมตอกับบริษัทขนสงได ซึ่งระบบหลังบานของบริษัท ATP
service และกลยุทธการดำเนินธุรกิจทำใหสามารถดึงดูดการรวมงานกับบริษัทขนสงได ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหมี
การเติบโตลดลงจนในป 2569 มีอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 34.80 ซึ่งเปนปที่ 5 ของการประมาณการ เนื่องจาก
หลังจากการเติบโตแบบกาวกระโดด หรือ S-Curve บริษัท ATP service จะมีการเติบโตในรูปแบบเติบโตตอเนื่อง หรือ
Growth Stage ภายหลังจากชวงเติบโตตอเนื่องที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหบริษัท ATP Service มี
เติบโตลดลงทำใหในป 2579 เทากับ 14.47 ที่เปนการเติบโตในชวงปลายของรูปแบบเติบโตตอเนื่อง
3. รายไดจากการขนสง - รับรูสวนตาง เปนรายไดที่รับยรูตามสัดสวนของรายไดจากการขนสง ซึ่งรายไดรับรูสวนตาง
ดังกลาวจะถูกหักลบกับตนทุนของรายไดจากการขนสง - รับรูสวนตางที่มีจำนวนเทากัน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
กำหนดสมมติฐานเทากับรอยละ 25.00 ซึ่งเปนนโยบายของการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ
4. รายไดจาก COD เปนรายไดจากการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดสง ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานให
สัดสวนตอรายไดจากการขนสงทั้งหมดซึ่งเทากับรอยละ 3.20 ซึ่งเปนสัดสวนของรายได COD ตอรายไดจากการขนสง
ทั้งหมดของป 2564
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่ง
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

5. รายไดจากคาคอมมิชชั่น เปนรายไดจากการขายสินคาของกิจการอืน่ ๆ ในสาขา โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนด
สมมติฐานจากสัดสวนรายไดจากคาคอมมิชชั่นตอรายไดจากการขนสงทั้งหมดจากป 2564 เทากับรอยละ 7.68
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประมาณการทางการเงินเปนระยะเวลา 15 ป เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งไดทำการซื้อกิจการของบริษัท
ATP Service มาดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหมีการประมาณการไป 15 ป ตามระยะเวลาเฉลี่ยของวงจรธุรกิจ โดย
รายละเอียดการประมาณการมีดังนี้

4-58 | หนา

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่ง
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางรายไดจาก ATP service ป 2564 และประมาณการรายไดจาก ATP service ป 2565F – 2576F
หนวย : ลานบาท
(1) จำนวนพัสดุ (พันชิ้น)
(2) รายไดตอพัสดุ (บาทตอชิ้น)
(1) x (2) รายไดของแฟรนไชส
(3) อัตราการเติบโต (รอยละ)
(4) ร า ย ไ ด  จ า ก ก า ร ข น ส ง
(รายไดจากการขนสงT-1 x (1+
(3))
(5) สัดสวนตอรายได จากการ
ขนสง
(4) x (5) รายไดจากการขนสง
– รับรูสวนตาง –(6)
(7) สัดสวนตอรายได จากการ
ขนสงทั้งหมด
(7) x ((4) + (6))
รายไดจาก COD
(8) สัดสวนตอรายได จากการ
ขนสงทั้งหมด
(8) x ((4) + (6))
รายไดจากคาคอมมิชชั่น
รายไดจาก ATP service

25642/
2,288.00
12.12
27.73

2565F
3,600.00
12.60
45.37
58.74%

2566F
3,600.00
13.11
47.19
51.53%

2567F
3,600.00
13.63
49.07
45.21%

2568F
3,600.00
14.18
51.04
39.67%

2569F
3,600.00
14.74
53.08
34.80%

2570F
3,600.00
14.74
53.08
30.46%

2571F
3,600.00
14.74
53.08
26.27%

2572F
3,600.00
14.74
53.08
22.21%

2573F
3,600.00
14.74
53.08
18.28%

2574F
3,600.00
14.74
53.08
14.47%

2575F
3,600.00
14.74
53.08
14.47%

2576F
3,600.00
14.74
53.08
14.47%

399.701/

1,097.62

1,663.27

2,415.27

3,373.33

4,547.27

5,932.58

7,490.96

9,154.45

10,827.50 12,394.40 14,188.04 16,241.25

18.74%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

74.91

274.40

415.82

603.82

843.33

1,136.82

1,483.14

1,872.74

2,288.61

2,706.88

3,098.60

3,547.01

4,060.31

3.20%

3.20%

3.20%

3.20%

3.20%

3.20%

3.20%

3.20%

3.20%

3.20%

3.20%

3.20%

3.20%

14.62

43.97

66.63

96.75

135.12

182.15

237.64

300.06

366.70

433.71

496.48

568.33

650.57

7.68%

7.68%

7.68%

7.68%

7.68%

7.68%

7.68%

7.68%

7.68%

7.68%

7.68%

7.68%

7.68%

39.14

105.36

159.66

231.84

323.80

436.49

569.47

719.05

878.73

1,039.33

1,189.73

1,361.90

1,558.99

556.11

1,566.72

2,352.55

3,396.75

4,726.62

6,355.80

8,275.90

10,435.89

12,741.57

15,060.50 17,232.28 19,718.36 22,564.21

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ: 1/ บริษัทฯ ไดซื้อกิจการของ ATP service มาในเดือนกรกฎาคม ป 2564 ดังนั้นจะรับรูรายไดเพียงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ป 2564
2/ เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งซื้อกิจการของ ATP service ดังนั้นบริษัทฯ มาในเดือนกรกฎาคม ป 2564 จะไมไดเปดเผยขอมูลกอนป 2564
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่ง
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บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการรายไดจาก SBS ป 2577F – 2579F
หนวย : ลานบาท
(1) จำนวนพัสดุ (พันชิ้น)
(2) รายไดตอพัสดุ (บาทตอชิ้น)
(1) x (2) รายไดของแฟรนไชส
(3) อัตราการเติบโต (รอยละ)
(4) รายไดจากการขนสง (รายไดจากการขนสงT-1 x (1+ (3))
(5) สัดสวนตอรายไดจากการขนสง
(4) x (5) รายไดจากการขนสง – รับรูสวนตาง –(6)
(7) สัดสวนตอรายไดจากการขนสงทั้งหมด
(7) x ((4) + (6))
รายไดจาก COD
(8) สัดสวนตอรายไดจากการขนสงทั้งหมด
(8) x ((4) + (6))
รายไดจากคาคอมมิชชั่น
รายไดจาก ATP service

2577F
3,600.00
14.74
53.08
14.47%
18,591.59
25.00%
4,647.90
3.20%

2578F
3,600.00
14.74
53.08
14.47%
21,282.06
25.00%
5,320.52
3.20%

2579F
3,600.00
14.74
53.08
14.47%
24,361.88
25.00%
6,090.47
3.20%

744.72

852.49

975.86

7.68%

7.68%

7.68%

1,784.60

2,042.86

2,338.49

25,821.89

29,551.00

33,819.77

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่งบริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

(2) รายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส”
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเปนผูใหบริการรับชำระเงินแทนผานตูเติมเงินอัตโนมัติ (Top-Up Machine) ภายใตเครื่องหมาย
การคา “เติมสบายพลัส” บริษัทฯ มีการสรางแรงจูงใจใหแกลูกคาในการซื้อตูเติมเงินของบริษัทฯ ดวยการใหสวนแบง
คาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมผานตูเติมเงินของลูกคา และยังมีการอำนวยความสะดวกแกผูซื้อตูเติมเงิน เชน
การใหบริการการผอนชำระตูเติมเงินเปนงวด โดยการผอนชำระ 36 งวด หรือ 60 งวด เปนตน มีระบบชำระเงินที่
หลากหลายรวมไปถึง SABUY money และระบบ Loyalty Program และ Customer Relationship Management
(“SBE”) รายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงินเกิดจาก 1) รายไดจากสวนแบงกำไรจากการเติมเงินคาโทรศัพท 2) รายไดจาก
การเติมเงินเขาระบบ 3) รายไดจากการธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคาร 4) รายไดอื่น ๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได
กำหนดสมมติฐานดังนี้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดคำนวณมูลคาธุรกรรมรวมจากผลคูณระหวางจำนวนตูเฉลี่ยและรายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคา
อัตโนมัติ (ARPU) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหรายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติกลับมาเทากับ
รายไดในป 2562 ซึ่งเทากับ 11,531.80 บาทตอเครื่องตอเดือน ในป 2560 ตามสมมติฐานวาสถานการณการแพรระบาด
ของโรค COVID-19 จะกลับสูสภาวะปกติซึ่งอางอิงจากรายงานการวิเคราะหของ Google COVID-19 Community
Trend ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 และรายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติ (ARPU) เติบโตที่อัตรารอยละ 2.79 ซึ่ง
อางอิงกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยของ GDP เปนระยะเวลา 15 ป เพราะดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศไทย (GDP
Growth Rate) เปนดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑมวลรวมที่มีการสะทอนการบริโภคของประชาชนในประเทศ การใชจายและ
ลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐ เปนตนซึ่งธุรกิจดังกลาวของบริษัทฯ เปนธุรกิจที่มีความเกี่ยวของกับความสามารถใน
การใชจายและอุปโภคบริโภคของคนในประเทศ นอกจากนี้การใชระยะเวลาเฉลี่ย 15 ป มีความเหมาะสม เนื่องจากเปน
ระยะเวลาที่ครอบคลุมวงจรเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดมีการวิเคราะหลักษณะการเปลี่ยน
ผานของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผูบริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญในชวงเวลา
เฉลี่ยประมาณ 15 ป
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่งบริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

ตารางมูลคาธุรกรรมรวม ป 2562 –2564 และประมาณการในป 2565F – 2573F
หนวย : เครื่อง
ตูเ ติมเงินที่ เพิ่มขึ้น (เครื่อง)
ตูเ ติมเงินที่หมดอายุการใชงาน (เครื่อง)
ตูเ ติมเงิน สุทธิ (เครื่อง)
ตูเ ติมเงิน เฉลี่ย (เครื่อง)
รายไดเฉลี่ยตอตูเติมเงิน (ARPU) (บาทตอ
เครื่องตอเดือน)
มูลคาธุรกรรมรวม

2562
2563
2564
2565F
2566F
2567F
2568F
2569F
2570F
2571F
2572F
2573F
11,504.00 9,346.00 8,011.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-5,761.00 -6,459.00 -7,231.00 -3,661.00 -3,661.00 -3,455.00 -3,455.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52,783.00 55,670.00 56,450.00 56,789.00 57,128.00 57,673.00 58,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00
52,783.00 54,226.50 56,060.00 56,619.50 56,958.50 57,400.50 57,945.50 60,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00
11,531.80 11,173.73
7,304.20

7,464.50

8,622.22

9,971.45 11,531.80 11,943.10 12,369.07 12,810.24 13,166.36 13,532.39 13,908.59 14,295.25

5,840.69

6,774.94

7,882.01

8,226.48

8,600.79

9,256.88

9,830.22 10,103.50 10,384.37 10,673.06

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณการมูลคาธุรกรรมรวม ป 2574F – 2579F
หนวย : ลานบาท
ตูเติมเงินที่ เพิ่มขึ้น
ตูเติมเงินที่หมดอายุการใชงาน
ตูเติมเงิน สุทธิ
ตูเติมเงิน เฉลี่ย
รายไดเฉลี่ยตอตูเ ติมเงิน (ARPU)
มูลคาธุรกรรมรวม

2574F

2575F

0.00
0.00
62,218.00
62,218.00
14,692.65
10,969.77

0.00
0.00
62,218.00
62,218.00
15,101.11
11,274.73

2576F
0.00
0.001/
62,218.00
62,218.00
15,520.92
11,588.17

2577F
0.00
0.00
62,218.00
62,218.00
15,952.40
11,910.32

2578F
0.00
0.00
62,218.00
62,218.00
16,395.88
12,241.42

2579F
0.00
0.00
62,218.00
62,218.00
16,851.68
12,581.74

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ: ในอนาคตบริษัทฯ มีนโยบายซอมบำรุงตูเติมเงินแทนการเปลี่ยนใหมเพื่อลดเงินลงทุน
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่งบริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดคำนวณรายไดแตละประเภทตามคาธรรมเนียมแตละประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้
• รายไดจากสวนแบงกำไรจากการเติมเงินคาโทรศัพทเกิดจากผลคูณระหวางมูลคาธุรกรรมของการเติมเงินแบบ
Prepaid กับคาธรรมเนียมเวลาออกอากาศ (Air time fee) ที่รอยละ 3.50
• รายไดจ ากการเติมเงิน เขา ระบบเกิดจากผลคูณ ระหวา งมู ล คา ธุร กรรมทั้ง หมดซึ่ง ประกอบไปดว ย prepaid
postpaid การโอนเงิน ใบแจงหนี้ เกมออนไลน และรายการอื่น ๆ กับคาธรรมเนียมธุรกรรม (Transaction fee) ที่
รอยละ 7.00
• รายไดจากการธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคารเกิดจากผลคูณระหวางมูลคาธุรกรรมเกี่ยวกับการโอนเงิน กับคาธรรมเนียม
ธนาคาร (Bank fee) ที่รอยละ 1.85
• รายไดอื่น ๆ ใหคงที่เทากับ 12.01 ลานบาทตอป เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะหจากการรับรูรายได
ดังกลาวและลักษณะรายไดอื่น ๆ แลวประมาณมูลคาแบบอนุรักษนิยม (Conservative)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดคำนวณมูลคาธุรกรรมในแตละประเภทตามสัดสวนของป 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดธุรกรรม
เติมเงิน (Prepaid)
จายภายหลัง (Postpaid)
การโอนเงิน (Money Transfer)
ใบแจงหนี้ (Bill)
เกมออนไลน (Game Online)
อยางอื่น (Other)

สัดสวนธุรกรรมแตละประเภทตอธุรกรรมรวม (รอยละ)
75.85%
1.20%
17.62%
4.84%
0.00%
3.32%

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดมีการวิเคราะหถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในตางจังหวัดแลวพบวาผูบริโภคดังกลาวมีการใช
จายรายวันซึ่งจะมีการเติมเงินแบบ prepaid โดยผานตูเติมเงินมากกวาการเติมผานออนไลน โดยกลุมลูกคาหลักของ
การเติมเงินมาจากผูบริโภคตางจังหวัด ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได ทำการประมาณการทางการเงิ น เปน
ระยะเวลา 15 ป เพื่อใหครบรอบระยะเวลาเฉลี่ยของวงจรธุรกิจ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดมีสมมติฐานการเพิ่มขึ้น
ของตูเติมเงินในชวงระยะเวลา 5 ปแรกของการประมาณการเทานั้นเนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา
บริษัทฯ ไดมีการครอบคลุมพื้นที่สวนมากของประเทศไทยแลว ดังนั้นหลังจาก 5 ปแรกของการประมาณ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหจำนวนตูคงที่ โดยมีรายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” จาก
ประมาณการดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่ง
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางรายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” ป 2562 –2564 และการประมาณการป 2565F – 2570F
หนวย : ลานบาท
เติมเงิน (Prepaid)
จายภายหลัง (Postpaid)
การโอนเงิน (Money Transfer)
ใบแจงหนี้ (Bill)
เกมออนไลน (Game Online)
อยางอื่น (Other)
รายไดจากสวนแบงกำไรจากการเติมเงินคาโทรศัพท
รายไดจากการเติมเงินเขาระบบ
รายไดจากการธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคาร
รายไดอื่น ๆ
รายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส”

2562
5,777.56
112.98
909.86
462.17
0.30
41.33
202.21
447.60
16.83
6.53
673.18

2563
5,368.77
85.04
1,247.06
342.76
234.89
187.91
422.20
23.07
14.25
647.43

2564
4,429.93
70.17
1,028.98
282.82
193.82
155.05
348.37
19.04
12.01
534.47

2565F
5,138.51
81.39
1,193.57
328.06
224.82
179.85
404.10
22.08
12.01
618.03

2566F
5,978.18
94.69
1,388.61
381.67
261.56
209.24
470.13
25.69
12.01
717.06

2567F
6,239.45
98.83
1,449.30
398.35
272.99
218.38
490.67
26.81
12.01
747.88

2568F
6,523.34
103.33
1,515.24
416.48
285.41
228.32
513.00
28.03
12.01
781.36

2569F
7,020.97
111.21
1,630.83
448.25
307.18
245.73
552.13
30.17
12.01
840.05

2570F
7,455.82
118.10
1,731.84
476.01
326.21
260.95
586.33
32.04
12.01
891.33

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่ง
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการตารางรายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” ป 2571F – 2579F
หนวย : ลานบาท
เติมเงิน (Prepaid)
จายภายหลัง (Postpaid)
การโอนเงิน (Money Transfer)
ใบแจงหนี้ (Bill)
เกมออนไลน (Game Online)
อยางอื่น (Other)
รายไดจากสวนแบงกำไรจากการเติมเงินคาโทรศัพท
รายไดจากการเติมเงินเขาระบบ
รายไดจากการธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคาร
รายไดอื่น ๆ
รายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส”

2571F
7,663.09
121.38
1,779.98
489.24
335.28
268.21
602.63
32.93
12.01
915.78

2572F
7,876.12
124.76
1,829.47
502.84
344.60
275.66
619.38
33.85
12.01
940.90

2573F
8,095.08
128.23
1,880.33
516.82
0.00
354.18
283.33
636.60
34.79
12.01
966.73

2574F
8,320.12
131.79
1,932.60
531.19
0.00
364.02
291.20
654.30
35.75
12.01
993.27

2575F
8,551.42
135.45
1,986.33
545.96
0.00
374.14
299.30
672.49
36.75
12.01
1,020.55

2576F
8,789.15
139.22
2,041.54
561.14
0.00
384.54
307.62
691.18
37.77
12.01
1,048.58

2577F
9,033.49
143.09
2,098.30
576.74
0.00
395.23
316.17
710.40
38.82
12.01
1,077.40

2578F
9,284.62
147.07
2,156.63
592.77
0.00
406.22
324.96
730.15
39.90
12.01
1,107.02

2579F
9,542.73
151.16
2,216.59
609.25
0.00
417.51
334.00
750.45
41.01
12.01
1,137.46

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่งบริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

(3) ธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court System Business Unit) ในนามบริษัท SBS
กลุมบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court System Business Unit) ผานบริษัท สบาย โซลูชั่นส จำกัด
(“SBS”) โดยมีรายไดจากการขายอุปกรณของระบบศูนยอาหารพรอมการใหบริการติดตั้งและวางระบบศูนยอาหาร
(Hardware & System Installation) รายไดคาเชาจากการใหเชาอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหาร และรายได
จากการใหบริการจัดการศูนยอาหารพรอมการจางบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญา (Maintenance Service Agreement)
นอกจากนี้ SBS ยังดำเนินธุรกิจเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญภายใตเครื่องหมายการคา “SABUY WASH” โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 SBS มีสาขาที่ใหบริการเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญภายใตเครื่องหมายการคา “SABUY WASH”
จำนวนทั้งสิ้น 2 สาขา และมีเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญภายใตสาขาดังกลาวทั้งหมด 20 เครื่อง
โดยสำหรั บ ธุ รกิ จ ระบบศู น ย อ าหาร กลุ  ม ลู ก คา ปจ จุ บ ัน ของ SBS คื อ ศู น ย อ าหารในแหล ง ชอปป ง ไฮเปอร ม ารเก็ต
หางสรรพสินคา หอพัก สถานที่ราชการ บริษัทเอกชน สถานศึกษา สวนน้ำ และสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ
SBS มีรายไดจาก 3 รูปแบบดังนี้
1. รายไดจากการดำเนินธุรกิจระบบศูนยอาหารภายใตการดูแลของบริษัทฯ (Under Management) โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐานใหรายไดดังกลาวเทากับผลคูณระหวางจำนวนระบบศูนยอาหารและรายได
ตอจำนวนระบบศูนยอาหาร โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีอัตราการเติบโตของรายไดตอจำนวนระบบศูนย
อาหารเทากับรอยละ 2.00 อางอิงจากคาเฉลี่ยอัตราเงินเฟอ (Inflation rate) ในกรอบที่อยูระหวางรอยละ 1.00
– 3.00 ตอป เนื่องจากธุรกิจดังกลาวมีการปรับเปลี่ยนราคาขายที่มีขั้นต่ำเทากับอัตราเงินเฟอ ซึ่งธุรกิจดังกลาว
ขายผลิตภัณฑที่สามารถถายโอนตนทุนและอัตราเงินเฟอสูผูบริโภคหรือผูซื้อสินคาได (Cost-Push Pricing and
Transfer-Pricing) นอกจากนี้แลวที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประมาณจำนวนระบบศูนยอาหารจากการ
สัมภาษณผูบริหาร เทากับ 60 ระบบศูนยอาหารติดตั้งรวมสุทธิในป 2565 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนด
สมมติฐานใหจำวนระบบศูนยอาหารมีจำนวนคงที่ตลอดระยะประมาณการ เนื่องจากธุรกิจดังกลาวอยูในชวง
เริ่มตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงทำการประมาณการแบบอนุรักษนิยม (Conservative) โดยไมใหมีการเติบโต
ของจำนวนศูนยเพิ่มเติม
2. รายไดจากการดำเนินธุรกิจระบบศูนยอาหารโดยการปลอยใหเชา (Under rent) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ไดกำหนดสมมติฐานใหรายไดดังกลาวเทากับผลคูณระหวางจำนวนระบบศูนยอาหารโดยการปลอยเชาและรายได
ตอจำนวนระบบศูนยอาหารโดยการปลอยเชา โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอัตราการเติบโตของรายไดตอ
จำนวนระบบศูนยอาหารเทากับรอยละ 2.00 อางอิงจากคาเฉลี่ยอัตราเงินเฟอ (Inflation rate) ในกรอบที่อยู
ระหวางรอยละ 1.00 – 3.00 ตอป เนื่องจากธุรกิจดังกลาวมีการปรับเปลี่ยนราคาขายที่มีขั้นต่ำเทากับอัตราเงิน
เฟอ ซึ่งธุรกิจดังกลาวขายผลิตภัณฑที่สามารถถายโอนตนทุนและอัตราเงินเฟอสูผูบริโภคหรือผูซื้อสินคาได (CostPush Pricing and Transfer-Pricing) นอกจากนี้แลวที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประมาณจำนวนระบบ
ศูนยอาหารจากการสัมภาษณผูบริหาร อยางไรก็ตามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการแบบอนุรักษนิยม
(Conservative) โดยไมใหมีการเติบโตของจำนวนศูนยเพิ่มเติม นอกจากนี้แลวบริษัทมีการเพิ่มจำนวนระบบศูนย
อาหารแบบปลอยใหเชาในป 2565 2566 2567 2568 และ 2569 เปนจำนวนสุทธิเทากับ 185 205 225 200
และ 220 เครื่อง ตามแผนดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาแผนการติดตั้ง
ระบบศูนยอาหารแบบปลอยเชามีความสมเหตุสมผลเพราะการปลอยเชาระบบสามารถทำไดงายกวาติดตั้งเอง
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่งบริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังเห็นถึงความสามารถของพนักงานฝายของบริษัทฯ ที่มีความสามารถสูง
รวมถึงการใชความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ ซึ่งมี Ecosystem ที่ครอบคลุมหลายบริการในการเจรจากับ
บริษัทตาง ๆ ได
3. รายไดจากจากการดำเนินธุรกิจเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญภายใตเครื่องหมายการคา “SABUY WASH” โดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐานใหรายไดดังกลาวเทากับผลคูณระหวางจำนวนสาขาเฉลี่ยและรายได
ตอสาขา โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหอัตราการเติบโตของรายไดตอจำนวนสาขาเทากับรอยละ 2.00 อางอิง
จากคาเฉลี่ยอัตราเงินเฟอ (Inflation rate) ในกรอบที่อยูระหวางรอยละ 1.00 – 3.00 ตอป เนื่องจากธุรกิจ
ดังกลาวมีการปรับเปลี่ยนราคาขายที่มีขั้นต่ำเทากับอัตราเงินเฟอ ซึ่งธุรกิจดังกลาวขายผลิตภัณฑที่สามารถถาย
โอนตนทุนและอัตราเงินเฟอสูผูบริโภคหรือผูซื้อสินคาได (Cost-Push Pricing and Transfer-Pricing) นอกจากนี้
แลวที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประมาณจำนวนระบบศูนยอาหารจากการสัมภาษณผูบริหาร อยางไรก็
ตามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการแบบอนุรักษนิยม (Conservative) โดยไมใหมีการเติบโตของจำนวน
ศูนยเพิ่มเติม นอกจากนี้แลวบริษัทมีการเพิ่มสาขาในป 2565 2566 2567 2568 และ 2569 เปนจำนวนสุทธิ
เทากับ 10 30 60 90 120 สาขา ตามแผนดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาไดมีการ
เติบโตของจำนวนหมูบานและคอนโดมากขึ้น ทำใหความตองการของบริการดังกลาวมีเพิ่มมากขึ้น
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐานการเพิ่มขึ้นและลดลงของจำนวนสาขาและจำนวนระบบศูนยอาหาร ตาม
แผนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางรายไดจาก SBS ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565F – 2573F
หนวย : ลานบาท
2562
2563
2564
2565F
2566F
2567F
2568F
2569F
2570F
2571F
2572F
2573F
1. รายได จ ากการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ระบบศู น ย
อาหารภายใตการดูแลของบริษัทฯ (Under
Management)
จำนวนระบบศู น ย อ าหารภายใต ก ารดู แ ลของ
203.00
175.00
38.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
บริษัทฯ
เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
(28.00) (137.00)
22.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
รายไดตอเครื่องผานการดูแลของบริษัทฯ
10,471.32 11,784.49 17,871.71 18,229.14 18,593.73 18,965.60 19,344.91 19,731.81 20,126.45 20,528.98 20,939.55 21,358.35
(บาท/เครื่อง/เดือน)
รายไดร ะบบศูนยอ าหารภายใต การดูแลของ
25.51
30.12
46.11
53.59
59.13
64.86
60.36
66.30
67.62
68.98
70.36
71.76
บริษัทฯ
2. รายได จ ากการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ระบบศู น ย
อาหารโดยการปลอยใหเชา (Under rent)
จำนวนระบบศูนยอาหารผานการปลอยเชา
38.00
177.00
185.00
205.00
225.00
200.00
220.00
220.00
220.00
220.00
220.00
เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
38.00
139.00
8.00
20.00
20.00
-25.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
รายไดตอเครื่องผานการปลอยเชา (บาท/เครื่อง/
- 25,785.00 25,698.00 26,211.96 26,736.20 27,270.92 27,816.34 28,372.67 28,940.12 29,518.92 30,109.30 30,711.49
เดือน)
รายไดระบบศูนยอาหารผานการปลอยเชา
11.76
54.58
58.19
65.77
73.63
66.76
74.90
76.40
77.93
79.49
81.08
3. รายไดจากจากการดำเนินธุรกิจเครื่องซักผา
แบบหยอดเหรียญ
จำนวนสาขาเฉลี่ยของเครื่องซักผาแบบหยอด
0.50
2.00
4.00
10.00
30.00
60.00
90.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
เหรียญ
เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
1.00
2.00
2.00
10.00
30.00
30.00
30.00
30.00
รายไดตอสาขา (บาท/สาขา/เดือน)
4,714.33 7,120.00 6,150.00 6,273.00 6,398.46 6,526.43 6,656.96 6,790.10 6,925.90 7,064.42 7,205.71 7,349.82
รายไดจากธุรกิจเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญ
0.03
0.17
0.30
0.75
2.30
4.70
7.19
9.78
9.97
10.17
10.38
10.58
รายไดจาก SBS
25.54
42.05
100.99
112.54
127.20
143.19
134.30
150.98
154.00
157.08
160.22
163.43
ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการรายไดจาก SBS ป 2574F – 2579F
หนวย : ลานบาท
1. รายไดจากการดำเนินธุรกิจระบบศูนยอาหารภายใตการดูแลของบริษัทฯ (Under
Management)
จำนวนระบบศูนยอาหารภายใตการดูแลของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
รายไดตอเครื่องผานการดูแลของบริษัทฯ
(บาท/เครื่อง/เดือน)
รายไดระบบศูนยอาหารภายใตการดูแลของบริษัทฯ
2. รายไดจากการดำเนินธุรกิจระบบศูนยอาหารโดยการปลอยใหเชา (Under rent)
จำนวนระบบศูนยอาหารผานการปลอยเชา
เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
รายไดตอเครื่องผานการปลอยเชา (บาท/เครื่อง/เดือน)
รายไดระบบศูนยอาหารผานการปลอยเชา
3. รายไดจากจากการดำเนินธุรกิจเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญ
จำนวนสาขาเฉลี่ยของเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญ
เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
รายไดตอสาขา (บาท/สาขา/เดือน)
รายไดจากธุรกิจเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญ
รายไดจาก SBS

2574F

2575F

2576F

2577F

2578F

2579F

60.00
0.00

60.00
0.00

60.00
0.00

60.00
0.00

60.00
0.00

60.00
0.00

21,785.51

22,221.22

22,665.65

23,118.96

23,581.34

24,052.97

73.20

74.66

76.16

77.68

79.23

80.82

220.00
0.00
31,325.72
82.70

220.00
0.00
31,952.23
84.35

220.00
0.00
32,591.28
86.04

220.00
0.00
33,243.10
87.76

220.00
0.00
33,907.97
89.52

220.00
0.00
34,586.12
91.31

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

7,496.82
10.80
166.69

7,646.75
11.01
170.03

7,799.69
11.23
173.43

7,955.68
11.46
176.90

8,114.79
11.69
180.44

8,277.09
11.92
184.04

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

จากการประมาณการรายไดจากการใหบริการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปประมาณการรายไดในระหวางป 2564 – 2579 ไดดังตอไปนี้
ตารางรายไดจากการใหบริการ ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565F – 2574F
หนวย : ลานบาท
รายไดจาก ATP service
รายได จ ากธุ ร กรรมผ า นตู  เ ติ ม เงิ น “เติ ม
สบายพลัส”
รายไดจาก SBS
รายไดจากการใหบริการ

2562

2563
-

-

2564
556.11

2565F
1,566.72

2566F
2,352.55

2567F
3,396.75

2568F
4,726.62

2569F
6,355.80

673.18

647.43

534.47

618.03

717.06

747.88

781.36

840.05

25.54
698.72

42.05
689.48

100.99
1,191.56

112.54
2,297.29

127.20
3,196.81

143.19
4,287.82

134.30
5,642.29

150.98
7,346.83

2570F
2571F
2572F
2573F
2574F
8,275.90 10,435.89 12,741.57 15,060.50 17,232.28
891.33

915.78

940.90

966.73

993.27

154.00
157.08
160.22
163.43
166.69
9,321.23 11,508.75 13,842.69 16,190.65 18,392.24

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณการรายไดจากการใหบริการ ป 2575F – 2579F
หนวย : ลานบาท
รายไดจาก ATP service
รายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส”
รายไดจาก SBS
รายไดจากการใหบริการ

2575F
19,718.36
1,020.55
170.03
20,908.93

2576F
22,564.21
1,048.58
173.43
23,786.22

2577F
25,821.89
1,077.40
176.90
27,076.18

2578F
29,551.00
1,107.02
180.44
30,838.45

2579F
33,819.77
1,137.46
184.04
35,141.27

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่ง
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

จากการประมาณการรายไดจากการใหบริการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปประมาณการรายไดในระหวางป 2564 – 2579 ไดดังตอไปนี้
ตารางรายไดจากการใหบริการ ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565F – 2574F
หนวย : ลานบาท
รายไดจาก ATP service
รายได จ ากธุ ร กรรมผ า นตู  เ ติ ม เงิ น “เติ ม
สบายพลัส”
รายไดจาก SBS
รายไดจากการใหบริการ

2562

2563
-

-

2564
556.11

2565F
1,566.72

2566F
2,352.55

2567F
3,396.75

2568F
4,726.62

2569F
6,355.80

673.18

647.43

534.47

618.03

717.06

747.88

781.36

840.05

25.54
698.72

42.05
689.48

100.99
1,191.56

112.54
2,297.29

127.20
3,196.81

143.19
4,287.82

134.30
5,642.29

150.98
7,346.83

2570F
2571F
2572F
2573F
2574F
8,275.90 10,435.89 12,741.57 15,060.50 17,232.28
891.33

915.78

940.90

966.73

993.27

154.00
157.08
160.22
163.43
166.69
9,321.23 11,508.75 13,842.69 16,190.65 18,392.24

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณการรายไดจากการใหบริการ ป 2575F – 2579F
หนวย : ลานบาท
รายไดจาก ATP service
รายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส”
รายไดจาก SBS
รายไดจากการใหบริการ

2575F
19,718.36
1,020.55
170.03
20,908.93

2576F
22,564.21
1,048.58
173.43
23,786.22

2577F
25,821.89
1,077.40
176.90
27,076.18

2578F
29,551.00
1,107.02
180.44
30,838.45

2579F
33,819.77
1,137.46
184.04
35,141.27

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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1.2 รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายคือ รายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติและตูน้ำมันโดยมีการขยายปริมาณ
การติดตั้งตูขายสินคาอัตโนมัติและตูน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากการไดรับความนิยมและสะดวกสบายในการเขาถึง ทั้งในสวน
ของชุมชน รานคา โรงงาน และสำนักงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการรับรูรายไดจากเขาลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัท
Tech Plus ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตบัตรพลาสติกและบริการบันทึกขอมูลสวนบุคคลอีกดวย ซึ่งรายไดจากการขายมาจาก
การจำหนายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติที่วางบริการไวในบริเวณตาง ๆ โดยมีสินคาไดแก เครื่องดื่ม (นํ้าดื่ม นํ้า
หวาน นํ้าผลไม กาแฟ ชา เครื่องดื่มชูกําลัง เครื่องดื่มเกลือแร) อาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว และสินคาอุปโภค
(หนากากผา/หนากากอนามัย ถุงยางอนามัย) โดยรายไดสวนใหญของบริษัทฯ มาจากการขายสินคาประเภทเครื่องดื่ม
ผานตูขายสินคาอัตโนมัติ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะประมาณการรายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขาย
สินคาอัตโนมัติ จาก ผลคูณ ของ จำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติเฉลี่ย กับ รายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติ (ARPU) ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้
จำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติเฉลี่ย
เมื่อพิจารณาการเติบโตของตลาดตูขายสินคาอัตโนมัติยังมีโอกาสที่จะเติบโตไดสูง จากการวิจัยของ Research and
Market ในป 2564 ตลาดตูขายสินคาอัตโนมัติทั่วโลกคาดวาจะเติบโต 9.33 พันลานดอลลารในชวงป 2564 - 2568
โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปมากกวารอยละ 16.00 โดย บริษัทฯ มีพันธมิตรที่สำคัญอยาง GMM GRAMMY ซึ่งจะ
มีการจัดจำหนายเพลงในรูปแบบ USB MP3 ในกลุมรอบนอก (Rural Area) เพื่อใหลูกคาสามารถซื้อเพลงไดอยาง
สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงพันธมิตรกับ True money เพื่อเพิ่มชองทางการชำระเงินใหกับผูบริโภค รวมถึงพันธมิตรอื่น
ๆ ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ออกสินคาลิขสิทธิ์เปนน้ำแรโดราเอมอนเพื่อดึงดูดใหลูกคาที่ชื่นชอบโดราเอมอน
สามารถหาซื้อจากตูขายสินคาอัตโนมัติได และเปนการตอยอดธุรกิจตูขายสินคาอัตโนมัติในอนาคต อีกทั้งบริษัทฯ ยังมี
ระบบชำระเงินแบบไรเงินสด (cashless) เชน การ Scan QR Code ทำใหผูบริโภคมีความสะดวกในการซื้อสินคามาก
ยิ่งขึ้น สงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคใหเปลี่ยนมาซื้อสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติมากขึ้น และมีการ
พัฒนาการรับชำระเงินไดหลากหลายชองทาง เชน Sabuy Money บริการ E-Wallet ใน Ecosystem ของบริษัทฯ
หรือ Sabuy Exchange ที่เขามาชวยสงเสริมเรื่อง Loyalty Program ในกลุมผูบริโภค ทำใหสามารถเพิ่มศักยภาพใน
การขยายธุรกิจตูขายสินคาในอนาคต และยิ่งมีปจจัยกระตุนจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ยิ่งทำใหพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคเปลี่ยนไป ดวยขอดีที่ไมตองรอคิวเพื่อชำระเงิน
ความรวดเร็วในการเลือกซื้อสินคา และการเขาถึงผูใชบริการไดในทุกทำเลที่ตั้ง จะเปนการสรางความเคยชินในการ
เลือกซื้อสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติของบริษัทฯ มากขึ้น
โดยในป 2562 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีตูขายสินคาอัตโนมัติจำนวน 3,928 เครื่อง 5,950 เครื่อง และ 5,904
เครื่อง ตามลำดับ จากแผนในการติดตั้งตูในป 2564 เพิ่ม 5,000 เครื่อง หากแตเกิดจากการแพรระบาดของโรค
COVID-19 สายพันธใหม OMICRON ทำใหมีการติดตั้งชาลง ซึ่งบริษัทฯ จะมาเรงติดตั้งในป 2565 บริษัทฯ มีจำนวนตู
ขายสินคาอัตโนมัติเพิ่มขึ้นในป 2563 จากป 2562 เทากับ 2,022 และลดลงในป 2564 จากป 2563 เทากับ 46 เครื่อง
เนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 อยางไรก็ดีบริษัทฯ ไดมีแผนการขยายการติดตั้งตูจำหนายสินคาอัตโนมัติให
ครอบคลุมสถานที่ที่มีผูใชบริการในทุกระดับ เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม
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สำนักงาน หนวยงานราชการ หางสรรพสินคา อพารทเมนต และปมน้ำมัน เปนตน ซึ่งเปนการอำนวยความสะดวกและ
เพิ่มการเขาถึงผูใชบริการ โดยการเขาติดตั้งในสถานที่ที่มีขนาดใหญและมีผูใชบริการจำนวนมาก บริษัทฯ จะติดตั้งตู
ขายสินคาอัตโนมัติหลายเครื่องเพื่อใหครอบคลุมการเขาใชบริการ จากแผนการเพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติของ
บริษัทฯ โดยมีการเพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติในป 2565 – 2571 อยูที่ 5,686 เครื่อง 2,000 เครื่อง 2,000 เครื่อง
3,000 เครื่อง 2,000 เครื่อง 2,000 เครื่อง และ 2,000 เครื่อง ตามลำดับ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงจากเผน
การดำเนินงานของบริษัทฯ และการสัมภาษณผูบริหาร โดยในป 2565 ทางบริษัทฯ ไดมี backlog จากป 2564
จำนวน 3,396 เครื่อง และจำนวนตูที่ไดรับมาจาก FSMART จำนวนเทากับ 2,290 เครื่อง ดวยการกระจายตัวของ
ผูใชบริการในสถานที่ที่หลากหลายและการใหบริการตูขายสินคาอัตโนมัติที่กระจุกตัวในบางพื้นที่ ทำใหแผนการขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถชวยอำนวยความสะดวกตอผูใชบริการ และสะทอนการเปนผูนำตลาดผูใหบริการตูขาย
สินคาอัตโนมัติในอนาคต นอกจากนี้แลวบริษัทฯ ยังมีธุรกิจ Drop-off แบรนด ”ชิปปสไมล” ที่มีความสามารถในการ
ขยายสาขาไดอยางกาวกระโดดเปน 4,640 สาขา โดยเพิ่มขึ้น 3,890 สาขา จากปกอนหนาที่มีเพียง 750 สาขา และ
หากรวมพลัส เอกซเพลสจะมีสาขาทั้งหมด 5,984 สาขา ซึ่งบริษัทฯ เพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติไดจากสาขา
ดังกลาวเพิ่มเติม
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนในการเพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติในชวง 2575 – 2579 ตามปที่ตูขายสินคาอัตโนมัติ
หมดอายุการใชงาน ตามสมมติฐานการตัดคาเสื่อมราคาของตูขายสินคาอัตโนมัติ โดยตูขายสินคาอัตโนมัติเดิมที่เพิ่มใน
ปในป 2564 - 2568 เปนตูขายสินคาอัตโนมัติมือหนึ่งและมือสอง ซึ่งจะหมดอายุใชงานในป 2575 – 2579 ตามลำดับ
ทั้งนี้ จำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นจะเปนจำนวนเทากับตูขายสินคาอัตโนมัติที่หมดอายุการใชงานไป แตในป
2569 – 2568 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีสมมติฐานการเพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติใหมีจำนวนตูขายสินคา
อัตโนมัติเปน 18,801 เครื่องในป 2579 เพื่อใหเกิดความประหยัดตอขนาด (Economy of scale) โดยเกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของจำนวนตูรวมทั้งหมดระหวางป 2565 – 2579 เทากับ 33,011 ตูและมีตูหมดอายุการใชงานรวมทั้งหมด
ระหวางป 2565 – 2579 เทากับ 20,114 ตู ซึ่งหากคิดจากป 2564 ที่มีจำนวนเทากับ 5,904 จะทำใหป 2579 มี
จำนวนตูสุทธิเทากับ 18,801
อนึ่ง เนื่องจาก มีการทยอยเพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติในแตละเดือนของแตละปที่แตกตางกัน โดยตูขายสินคา
อัตโนมัติที่เพิ่มเขามาแตละเครื่องมีระยะเวลาเปดใหบริการในแตละปที่แตกตางกัน สงผลตอการรับรูรายไดที่แตกตาง
กั น ตามระยะเวลาการเป ด ให บ ริ ก าร ดั ง นั ้ น ที ่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระได ป ระมาณการอั ต ราการใช ป ระโยชน
(Utilization rate) จากขอมูลจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นในแตละเดือน ในป 2562 - 2564 มีคาเฉลี่ย
ระหวางจำนวนตูตนปและปลายป จะไดจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติเฉลี่ยที่นำไปรับรูรายไดดวยการคูณกับรายไดเฉลี่ย
ตอตูขายสินคาอัตโนมัติตอไป
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บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางการจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติป 2564 และประมาณการ ป 2565F – 2576F
หนวย : เครื่อง
25641/
2565F
2566F
2567F
2568F
2569F
2570F
2571F
2572F
2573F
2574F
2575F
2576F
(1) ตู ข ายสิ น ค า อั ต โนมั ต ิ ที่
1,639.00 5,686.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
0.00
0.00
0.00 1,639.00 5,686.00
เพิ่มขึ้น
(2) ตูขายสินคาอัตโนมัติที่
(1,685.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
-1,397.00 -2,531.00 -1,861.00
0.00
0.00
0.00
-1,639.00 -5,686.00
หมดอายุการใชงาน
(1) + (2) + (3T-1) ตูขายสินคา
5,904.00 11,590.00 13,590.00 15,590.00 18,590.00 19,193.00 18,662.00 18,801.00 18,801.00 18,801.00 18,801.00 18,801.00 18,801.00
อัตโนมัติ สุทธิ – (3)2/
ตูขายสินคาอัตโนมัติ เฉลี่ย3/
5,927.00 8,747.00 12,590.00 14,590.00 17,090.00 18,891.50 18,927.50 18,731.50 18,801.00 18,801.00 18,801.00 18,801.00 18,801.00
ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ: 1/ บริษัทฯ ไดทำการซือ้ บริษัท เทค พลัส จำกัดในป 2564
2/ ตูขายสินคาอัตโนมัตสิ ุทธิคำนวณมาจากตูขายสินคาอัตโนมัติสทุ ธิปกอนบวกกับจำนวนตูเพิ่มขึ้นหักลบตูหมดอายุการใชงาน
3/ ตูขายสินคาอัตโนมัตเิ ฉลี่ยคำนวนณจากคาเฉลี่ยระหวางตูขายสินคาอัตโนมัตสิ ุทธิปทคี่ ำนวณ และปกอนหนา (คาเฉลี่ยระหวาง T และ T-1) อยางไรก็ตามป 2564 คาเฉลีย่ ไดนำมาจากขอมูลบริษทั ฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไดเขาทำการซื้อบริษัท เทค พลัส จำกัดใน
ป 2564 ซึ่งหลังจากป 2572 บริษัทฯ ไมไดมีการเปลีย่ นแปลงของจำนวนตูทำใหคาเฉลี่ยคงที่เทากับ 18,801 ตู

ตารางประมาณการจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2577F – 2579F
หนวย : เครื่อง
(1) ตูขายสินคาอัตโนมัติที่ เพิ่มขึ้น
(2) ตูข ายสินคาอัตโนมัติทหี่ มดอายุการใชงาน
(1) + (2) + (3T-1) ตูขายสินคาอัตโนมัติ สุทธิ –
(3)1/
ตูขายสินคาอัตโนมัติ เฉลี่ย2/

2577F
2,000.00
-2,000.00

2578F
2,000.00
-2,000.00

2579F
3,000.00
-3,000.00

18,801.00

18,801.00

18,801.00

18,801.00

18,801.00

18,801.00

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
1/ ตูขายสินคาอัตโนมัตสิ ุทธิคำนวณมาจากตูขายสินคาอัตโนมัติสทุ ธิปกอนบวกกับจำนวนตูเพิ่มขึ้นหักลบตูหมดอายุการใชงาน
2/ ตูขายสินคาอัตโนมัตเิ ฉลี่ยคำนวนณจากคาเฉลี่ยระหวางตูขายสินคาอัตโนมัตสิ ุทธิปทคี่ ำนวณ และปกอนหนา (คาเฉลี่ยระหวาง T และ T-1) ซึ่งหลังจากป 2572 บริษัทฯ ไมไดมีการเปลีย่ นแปลงของจำนวนตูทำใหคาเฉลี่ยคงที่เทากับ 18,801 ตู ซึ่งหลังจากป 2572 บริษัทฯ
ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงของจำนวนตูทำใหคา เฉลี่ยคงที่เทากับ 18,801 ตู
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่งบริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

รายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติ (ARPU)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดคำนวณรายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติ จากรายไดจากการขายเฉลี่ยตอเดือนหารดวย
จำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติเฉลี่ย ซึ่งในป 2562 – 2564 เทากับ 7,620.53 บาทตอเครื่อง 9,046.65 บาทตอเครื่อง
และ 9,356.09 บาทตอเครื่อง ตามลำดับ คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 10.80 ตอป โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น
ของสัดสวนรายไดจากการขายสินคาจากตูขายสินคาอัตโนมัติที่ยังคงปรับตัวไดดี โดยมีการขยายปริมาณการติดตั้งตู
ขายสินคาอัตโนมัติและตูน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากการไดรับความนิยมและสะดวกสบายในการเขาถึง ทั้งในสวนของชุมชน
รานคา โรงงาน และสำนักงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการรับรูรายไดจากเขาลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด
(มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตบัตรพลาสติกและบริการบันทึกขอมูลสวนบุคคลอีกดวย ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จึงกำหนดใหรายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติเติบโตเทากับรอยละ 4.00 ในป 2565 – 2579 อางอิงจากคาเฉลี่ยการ
ของ GDP กอนสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชวงป 2017 – 2019 2019 ตอ
ป เนื่องจากตูขายสินคาอัตโนมัติของบริษัทฯ ยังมีจำนวนไมมากนัก นอกจากนี้แลวที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นวาการใชอัตราการเติบโตเฉลี่ยของ GDP มีความเหมาะสมเพราะดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศไทย
(GDP Growth Rate) เปนดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑมวลรวมที่มีการสะทอนการบริโภคของประชาชนในประเทศ และ
คาใชจายการลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐ เปนตน ซึ่งธุรกิจดังกลาวเปนธุรกิจที่มีความเกี่ยวของกับความสามารถ
ในการใชจายและอุปโภคบริโภคของคนในประเทศ นอกจากนี้การใชระยะเวลาเฉลี่ย 15 ป เนื่องจากเปนระยะเวลา
ที่ครอบคลุมวงจรเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดมีการวิเคราะหลักษณะการเปลี่ยนผาน
ของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผูบริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญในชวงเวลาเฉลี่ย
ประมาณ 15 ป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาบริษัทฯ อาจจะยังมีความสามารถในการเติบโตอยู โดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระคาดการณวาสถานการณจะกลับมาเปนปกติหลังสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) อี ก ทั ้ ง จำนวนตู  ข ายสิน ค า อั ต โนมั ติ ข องบริ ษ ั ท ฯ มี จ ำนวนมากขึ ้ น เป น ที ่ ร ู  จ ั ก ของกลุ ม
ผูใชบริการ เกิดการรับรูและไววางใจจากกลุมผูใชบริการมากขึ้นในชวงเริ่มตนของการเพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติ
ตามแผนการขยายธุรกิจ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่ง
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการรายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2565F – 2576F
หน ว ย : บาทต อ
เครื่องตอเดือน
อัตราการเติบโต
รายไดเฉลี่ยตอตู
ขายสินคาอัตโนมัติ

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

2570F

2571F

2572F

2573F

2574F

2575F

2576F

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

9,730.33

10,119.54

10,524.33

10,945.30

11,383.11

11,838.43

12,311.97

12,804.45

13,316.63

13,849.29

14,403.27

14,979.40

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณการรายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2577F – 2579F
หนวย : บาทตอเครื่องตอเดือน
อัตราการเติบโต
รายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติ

2577F

2678F
4.00
15,578.57

2679F
4.00
16,201.72

4.00
16,849.78

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการ รายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติ จาก ผลคูณของจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติเฉลี่ยกับรายไดเฉลี่ยตอตูขาย
สินคาอัตโนมัติ (ARPU) ผลการประมาณรายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติ สามารถสรุปไดดังตารางตอไปนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่ง
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการรายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2565F – 2576F
2565F
ตูข ายสินคาอัตโนมัติ เฉลี่ย
(หนวย : เครื่อง)
รายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติ
(ARPU) (หนวย : บาท/เครื่อง/เดือน)
รายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตู
ขายสินคาอัตโนมัติ (หนวย : ลานบาท)

2566F

2567F

2568F

2569F

2570F

2571F

2572F

2573F

2574F

2575F

2576F

8,747.00 12,590.00 14,590.00 17,090.00 18,891.50 18,927.50 18,731.50 18,801.00 18,801.00 18,801.00 18,801.00 18,801.00
9,730.33 10,119.54 10,524.33 10,945.30 11,383.11 11,838.43 12,311.97 12,804.45 13,316.63 13,849.29 14,403.27 14,979.40
1,021.33

1,528.86

1,842.60

2,244.66

2,580.53

2,688.86

2,767.46

2,888.84

3,004.39

3,124.57

3,249.55

3,379.53

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณการรายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2577F – 2579F
2577F
ตูขายสินคาอัตโนมัติ เฉลี่ย
(หนวย : เครื่อง)
รายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติ (ARPU) (หนวย : บาท/
เครื่อง/เดือน)
รายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติ
(หนวย : ลานบาท)

2578F

2579F

18,801.00

18,801.00

18,801.00

15,578.57

16,201.72

16,849.78

3,514.71

3,655.30

3,801.51

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่งบริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

1.3 รายไดจากการใหบริการตามสัญญา
รายไดจากการใหบริการตามสัญญา (กลุมบริษัทฯ เริ่มมีรายไดจากการใหบริการตามสัญญา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562
เปนตนไป จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับรูรายไดตาม TFRS15) บริษัทฯ ไมบันทึกรายไดจากการขายตูเติมเงิน
และทยอยรับรูรายไดดังกลางวเปนรายไดบริการตามสัญญา ซึ่งเกิดจากการจัดจำหนายตูเติมเงินใหกับลูกคาโดยบริษัทฯ
จะมีการรับรูรายไดจากสัดสวนของการใชงานเปนระยะเวลา 6 ป ของแตละเครื่อง รายไดจากการใหบริการตามสัญญาจะ
แบงออกเปน 2 สวนไดแก รายไดจากดอกเบี้ยรอตัดบัญชีและรายไดจากเงินตนรอตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการจัด
จำหนายตูเติมเงินแบบทรัพยสินปลอยใหเชา (Leasing) จึงมีรายไดจากดอกเบี้ยรอตัดบัญชี ซึ่งโดยที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระกำหนดสมมติฐานรายไดจากการใหบริการตามสัญญาดังนี้
• รายไดจากดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานโดยอางอิงมาตรฐานบัญชีของทางบริษัทฯ และสัดสวนการคืนของ
จำนวนตูเติมเงินที่จัดจำหนายใหการลูกคา ซึ่งคำนวณจากผลคูณของจำนวนดอกเบี้ยคางจาย สัดสวนการรับรู
รายได และหักออกดวยสัดสวนของการคืนของจำนวนตูเติมเงินตอปที่ประมาณรอยละเทากับ 50.00 ในอนาคต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่งบริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการรายไดจากการดอกเบี้ยรอตัดบัญชี ป 2565F – 2575F
2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

2570F

2571F

2572F

2573F

2574F

2575F

รายไดดอกเบี้ยคางจาย
สัดสวนการรับรูรายได (รอยละ)

151.64
18.33

151.64
10.34

151.64
1.57

151.64
0.00

151.64
0.00

151.64
15.58

151.64
29.47

151.64
24.71

151.64
18.33

151.64
10.34

151.64
1.57

รายไดจากการดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

102.53

98.40

83.02

77.10

75.82

75.82

75.82

75.82

75.82

75.82

75.82

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณการรายไดจากการดอกเบี้ยรอตัดบัญชี ป 2576F – 2579F
2576F

2577F

2578F

2579F

รายไดดอกเบี้ยคางจาย
สัดสวนการรับรูรายได (รอยละ)

151.64
0.00

151.64
0.00

151.64
15.58

151.64
29.47

รายไดจากการดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

75.82

75.82

75.82

75.82

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ และการประมาณการของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

• รายไดจากเงินตนรอตัดบัญชี
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานโดยอางอิงมาตรฐานบัญชีของทางบริษัทฯ และจำนวนตูเติมเงินเชาซื้อ
และซื้อสดใหกับลูกคา ซึ่งคำนวณจากผลคูณของจำนวนตูเติมเงินแบบเชาซื้อและแบบซื้อสด ราคาขายของตูเติม
เงิน และสัดสวนการรับรูรายไดเปนสัดสวนเปนระยะเวลา 6 ป ซึ่งมีการรับรูรายไดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 10.00
รอยละ 20.00 รอยละ 20.00 รอยละ 20.00 รอยละ 20.00 และ รอยละ 10.00 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
กำหนดใหจำนวนเงินตนตอเครื่องเทากับ 39,900 บาทตอเครื่องอางอิงจากราคาขายของบริษัทฯ ในการคำนวณ
รายไดจากเงินตนรอตัดบัญชีจะเกิดจากจำนวนเงินตนทั้งหมดคงคางคูณกับสัดสวนการรับรูรายไดตามนโยบายของ
บริษัทฯ ขางตน โดยมีรายละเอียดดังนี้

4-80 | หนา

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่งบริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการรายไดจากเงินตนรอตัดบัญชี ป 2565F – 2575F
จำนวนตูเติมเงินแบบเชาซื้อ
จำนวนตูเติมเงินแบบซื้อสด
ราคาขายตอตู
เงินตนรอตัดบัญชี
รายไดจากเงินตนรอตัดบัญชี

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

2570F

2571F

2572F

2573F

2574F

2575F

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30
169.08

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30
197.06

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30
196.74

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30
179.27

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30
153.86

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30
153.86

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30
153.86

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30
153.86

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30
153.86

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30
153.86

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30
153.86

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณการรายไดจากเงินตนรอตัดบัญชี ป 2576F – 2579F
2576F
จำนวนตูเติมเงินแบบเชาซื้อ
จำนวนตูเติมเงินแบบซื้อสด
ราคาขายตอตู
เงินตนรอตัดบัญชี
รายไดจากเงินตนรอตัดบัญชี

2577F

2578F

2579F

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30

6,500.00
500.00
39,900.00
279.30

153.86

153.86

153.86

153.86

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ และการประมาณการของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

1.4 รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ
เปนรายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระใหกับลูกหนี้ตามสัญญาที่เกิดขึ้นกอนป 2562 กอนเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
รับรูรายไดตาม TFRS15 (รายไดดอกเบี้ยหลังเปลี่ยนนโยบาย Grouping รวมเปนรายไดจากการใหบริการตามสัญญา) ซึ่ง
รายไดดังกลาวเกิดจากการที่ลูกหนี้ของการจัดจำหนายตูเติมเงินใหกับลูกคามีการผอนชำระเงินตนทำใหเกิดดอกเบี้ย ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหมดสมมติฐานของรายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระจากสัดสวนเฉลี่ยของรายไดดอกเบี้ย
จากการขายผอนชำระตอจำนวนตูเติมเงินจำหนายใหกับลูกคา (3rd party) ในป 2562 2563 และ 2564 เทากับรอยละ
0.81 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่งบริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

ตารางรายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565F – 2573F
หนวย : ลานบาท
จำนวนตูเติมเงินจำหนายใหกับลูกคา (เครื่อง)
สัดสวนของของรายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระตอ
จำนวนตูเติมเงินจำหนายใหกับลูกคา (รอยละ)
รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ

2562
9,353.00

2563
8,120.00

2564
7,011.00

2565F
3,000.00

2566F
3,000.00

2567F
3,000.00

2568F
3,000.00

1.19

0.80

0.44

0.81

0.81

0.81

111.44

65.19

31.04

24.37

24.37

24.37

2569F

2570F

2571F

2572F

2573F

-

-

-

-

-

0.81

0.81

0.81

0.81

0.81

0.81

24.37

-

-

-

-

-

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณการรายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ ป 2574F – 2579F
หนวย : ลานบาท
จำนวนตูเติมเงินจำหนายใหกับลูกคา (เครื่อง)
สัดสวนของของรายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระตอจำนวนตู
เติมเงินจำหนายใหกับลูกคา (รอยละ)
รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ

2574F
0.81
-

2575F
0.81

2576F
0.81

2577F
0.81

2578F
0.81

2579F
0.81

-

-

-

-

-

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

1.5 รายไดอื่น
รายไดอื่นของบริษัทฯ สวนใหญไดแกรายไดจากเครดิตคงคางจากธุรกิจบริการตูเติมเงิน ซึ่งผูบริโภคที่ใชบริการตูเติมเงิน
อาจจะเลือกที่จะผอนชำระเงินบิลคงคางไดผานตูเติมเงินอาทิเชน ผอนจาย 3 เดือน ซึ่งทางบริษัทฯ ไดคิดดอกเบี้ยบนบิล
คงคางดังกลาว โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานประมาณรายไดอื่นตามสัดสวนเฉลี่ยของรายไดอื่นตอ
มูลคาธุรกรรมผานตูเติมเงินในป 2562 2563 และ 2564 เทากับรอยละ 1.65 โดยมีรายละเอียดดังนี้

4-84 | หนา

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่ง
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางรายไดอื่น ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565F – 2573F
หนวย : ลานบาท
2562
มูลคาธุรกรรมผานตูเติมเงิน
7,304.20
สัดสวนของรายได อื ่ น ต อมู ลค าธุ รกรรมผ านตู  เติมเงิน
0.61
(รอยละ)
รายไดอื่น
44.76

2563
7,464.50

2564
5,840.69

2565F
6,774.94

2566F
7,882.01

2567F
8,226.48

2568F
8,600.79

2569F
9,256.88

2570F
2571F
2572F
2573F
9,830.22 10,103.50 10,384.37 10,673.06

0.70

3.63

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65

51.90

212.27

111.62

129.85

135.53

141.70

152.51

161.95

166.45

171.08

175.84

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณรายไดอื่น ป 2574F – 2579F
หนวย : ลานบาท
มูลคาธุรกรรมผานตูเติมเงิน
สัดสวนของรายไดอื่นตอมูลคาธุรกรรมผานตูเติมเงิน (รอยละ)
รายไดอื่น

2574F
10,969.77
1.65
180.72

2575F
11,274.73
1.65
185.75

2576F
11,588.17
1.65
190.91

2577F
11,910.32
1.65
196.22

2578F
12,241.42
1.65
201.68

2579F
12,581.74
1.65
207.28

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่ง
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สรุปประมาณการรายได
จากการประมาณการรายไดของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปประมาณการรายไดในระหวางป 2564 – 2579 ไดดังตอไปนี้
ตารางรายไดของบริษัทฯ ป 2562 – 2564 และประมาณการป 2565 – 2572
หนวย: ลานบาท
รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการขาย
รายไดจากการใหบริการตามสัญญา
รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ
รายไดอื่น
รายไดรวม

2562
698.72
359.20
65.25
111.44
44.76
1,279.37

2563
689.48
536.18
169.97
65.19
51.90
1,512.72

2564
1,191.56
665.44
238.80
31.04
212.27
2,339.11

2565
2,297.29
1,021.33
271.61
24.37
111.62
3,726.22

2566
3,196.81
1,528.86
295.45
24.37
129.85
5,175.35

2567
4,287.82
1,842.60
279.76
24.37
135.53
6,570.08

2568
5,642.29
2,244.66
256.37
24.37
141.70
8,309.39

2569
7,346.83
2,580.53
229.68
0.00
152.51
10,309.53

2570
9,321.23
2,688.86
229.67
0.00
161.95
12,401.72

2571
11,508.75
2,767.46
229.67
0.00
166.45
14,672.33

2572
13,842.69
2,888.84
229.67
0.00
171.08
17,132.28

ตารางประมาณการรายไดของบริษัทฯ ป 2573 – 2579
หนวย: ลานบาท
รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการขาย
รายไดจากการใหบริการตามสัญญา
รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ
รายไดอื่น
รายไดรวม

2573
16,190.65
3,004.39
229.67
0.00
175.84
19,600.55

2574
18,392.24
3,124.57
229.67
0.00
180.72
21,927.21

2575
20,908.93
3,249.55
229.67
0.00
185.75
24,573.91

2576
23,786.22
3,379.53
229.67
0.00
190.91
27,586.34

2577
27,076.18
3,514.71
229.67
0.00
196.22
31,016.79

2578
30,838.45
3,655.30
229.67
0.00
201.68
34,925.10

2579
35,141.27
3,801.51
229.67
0.00
207.28
39,379.74

ที่มา: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2. สมมติฐานตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยตนทุนและคาใชจายในการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบดวย 1) ตนทุนการใหบริการ 2) ตนทุนขาย 3) ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา 4) ตนทุนใน
การจัดจำหนาย 5) คาใชจายในการบริหาร โดยมีสมมติฐานในการประมาณการดังตอไปนี้
2.1 ตนทุนการใหบริการ (Cost of Rendering of Services)
ตนทุนการใหบริการประกอบไปดวย 3 ตนทุนหลักคือ 1) ตนทุนจากการใหบริการภายใตแบรนดชิปปสไมล เกี่ยวโยงกับการขนสง
สินคาโดยมีรูปแบบรายไดแบบแฟรนไชส โดยตนทุนของการใหบริการภายใต SBS จะเปนการหักสวนแบงที่นำสงใหกับแบรนด
ขนสงตาง ๆ และสวนแบงสำหรับเจาของแฟรนไชส 2) ตนทุนจากการใหบริการตูเติมเงินซึ่งเปนตนทุนที่เกิดขึ้นจากการใหบริการ
ผานตูเติมเงิน ไดแก ตนทุนสวนแบงรายไดใหเจาของตู คาเชาพื้นที่ คาบริการซิมอินเตอรเน็ต และคาเสื่อมราคาตูเชา 3) ตนทุนการ
ใหบริการภายใตบริษัท SBS
1) ตนทุนจากการใหบริการจากATP service หรือธุรกิจ Drop-off แบรนด “ชิปปสไมล”
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหตนทุนของแฟรนไชสจากสัดสวนตอรายไดแฟรนไชสเทากับรอยละ 39.43 ตนทุนคาขนสง
จากสัดสวนตอรายไดขนสง ตนทุน COD จากสัดสวนตอรายได COD เทากับรอยละ 72.15 และตนทุนคาธรรมเนียมจาก
สัดสวนตอรายไดคาธรรมเนียมเทากับรอยละ 71.21 ซึ่งมาจากสัดสวนรอยละในป 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่งบริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

ตารางตนทุนจากการใหบริการภายใตแบรนดชิปปสไมล ป 2564 และประมาณการป 2565F -2574F
หนวย : ลานบาท
ตนทุนของแฟรนไชส
สัดสวนตอรายได (รอยละ)
รายไดของแฟรนไชส
คาขนสง
สัดสวนตอรายได (รอยละ)
คาขนสง
คาขนสง - รับรูมารจิ้น
รายไดคาขนสง - รับรูมารจิ้น
ตนทุน COD
สัดสวนตอรายได (รอยละ)
รายไดของ COD
คาคอมมิชชั่น
สัดสวนตอรายได (รอยละ)
รายไดคาคอมมิชชั่น
ตนทุนจากการใหบริการภายใตแบรนด
ชิปปสไมล

25641/
10.93
39.43
27.73
366.89
+91.79
399.70
74.91
74.91
10.55
72.15
14.62
27.87
71.21
39.14

2565F
17.89
39.43
45.37
1,020.78
91.79
1,097.62
274.40
274.40
32.24
72.15
43.97
72.01
71.21
105.36

2566F
18.60
39.43
47.19
1,546.84
91.79
1,663.27
415.82
415.82
48.85
72.15
66.63
109.42
71.21
159.66

2567F
19.35
39.43
49.07
2,246.20
91.79
2,415.27
603.82
603.82
70.94
72.15
96.75
147.16
71.21
231.84

2568F
20.12
39.43
51.04
3,137.19
91.79
3,373.33
843.33
843.33
99.07
72.15
135.12
197.91
71.21
323.80

2569F
20.93
39.43
53.08
4,228.96
91.79
4,547.27
1,136.82
1,136.82
133.55
72.15
182.15
266.17
71.21
436.49

2570F
20.93
39.43
53.08
5,445.55
91.79
5,932.58
1,483.14
1,483.14
171.46
72.15
237.64
405.49
71.21
569.47

2571F
20.93
39.43
53.08
6,876.00
91.79
7,490.96
1,872.74
1,872.74
216.49
72.15
300.06
512.01
71.21
719.05

2572F
20.93
39.43
53.08
8,402.93
91.79
9,154.45
2,288.61
2,288.61
264.57
72.15
366.70
625.71
71.21
878.73

2573F
20.93
39.43
53.08
9,938.63
91.79
10,827.50
2,706.88
2,706.88
312.92
72.15
433.71
740.06
71.21
1,039.33

2574F
20.93
39.43
53.08
11,376.90
91.79
12,394.40
3,098.60
3,098.60
358.21
72.15
496.48
847.16
71.21
1,189.73

491.16

1,417.33

2,139.53

3,087.46

4,297.63

5,786.42

7,526.57

9,498.17

11,602.75

13,719.42

15,701.79

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ: 1/ บริษทั ฯ เพิ่งทำการซื้อบริษทั ATP service ในเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมมีงบการเงินในป 2562 และ 2563
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่งบริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการตนทุนจากการใหบริการภายใตแบรนดชิปปสไมล ป 2575 – 2579
หนวย : ลานบาท
ตนทุนของแฟรนไชส
สัดสวนตอรายได (รอยละ)
รายไดของแฟรนไชส
คาขนสง
สัดสวนตอรายได (รอยละ)
คาขนสง
คาขนสง - รับรูมารจิ้น
รายไดคาขนสง - รับรูมารจิ้น
ตนทุน COD
สัดสวนตอรายได (รอยละ)
รายไดของ COD
คาคอมมิชชั่น
สัดสวนตอรายได (รอยละ)
รายไดคาคอมมิชชั่น
ตนทุนจากการใหบริการภายใตแบรนดชิปปสไมล

2575F

2576F
20.93
39.43
53.08
13,023.29
91.79
14,188.04
3,547.01
3,547.01
410.04
72.15
568.33
969.76
71.21
1,361.90
17,971.03

2577F
20.93
39.43
53.08
14,907.95
91.79
16,241.25
4,060.31
4,060.31
469.38
72.15
650.57
1,110.10
71.21
1,558.99
20,568.67

2578F
20.93
39.43
53.08
17,065.34
91.79
18,591.59
4,647.90
4,647.90
537.31
72.15
744.72
1,270.74
71.21
1,784.60
23,542.22

2579F
20.93
39.43
53.08
19,534.94
91.79
21,282.06
5,320.52
5,320.52
615.07
72.15
852.49
1,454.64
71.21
2,042.86
26,946.09

20.93
39.43
53.08
22,361.93
91.79
24,361.88
6,090.47
6,090.47
704.07
72.15
975.86
1,665.14
71.21
2,338.49
30,842.54

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่งบริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

2) ตนทุนจากจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส”
ตนทุนจากกาใหบริการตูเติมเงินประกอบไปดวย 1) คาซิมรายเดือนในเครื่อง 2) การแบงปนผลกำไรและธุรกรรมสำหรับเครื่อง
ของลูกคา 3) คาเสื่อมของตูเติมเงิน 4) คาธรรมเนียมธนาคารจากการเติมเงิน โดยมีรายละเอียดสมมติฐานดังนี้
1. คาซิมรายเดือนในเครื่อง
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหคาซิมเทากับผลคูณระหวางคาใชจายจากซิมรายเดือนตอเครื่อง
กับจำนวนตูเฉลี่ย โดยคาใชจายจากซิมรายเดือนตอเครื่อง มีอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 2.00 อางอิงจาก
กรอบอัตราเงินเฟอของแบงกชาติระหวางรอยละ 1.00 – 2.00
2. การแบงปนผลกำไรและธุรกรรมสำหรับเครื่องของลูกคา
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหการแบงปนผลกำไรและธุรกรรมสำหรับเครื่องของลูกคาเทากับ
ผลคูณระหวางสัดสวนตูเติมเงินของลูกคาตอจำนวนตูทั้งหมด จำนวนธุรกรรม และ สัดสวนการแบงปนผลกำไร
ที่รอยละ 6.73 ซึ่งคืออัตราการแบงปนผลกำไรเฉลี่ยในป 2562 2563 และ 2564
3. คาเสื่อมของตูเติมเงิน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหมีระยะเวลาการใชงานเทากับ 7.00 ป
4. คาธรรมเนียมธนาคารจากการเติมเงิน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหคาธรรมเนียมธนาคารจากการเติมเงินคิดเปนสัดสวนตอรายได
จากธุรกรรมทางเงินที่รอยละ 42.00
ประมาณการตนทุนจากการใหบริการตูเติมเงินทั้งหมดมีดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่งบริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

ตารางตนทุนจากการใหบริการภายใตแบรนดชิปปสไมล ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565 -2571
หนวย : ลานบาท
คาใชจายจากซิมรายเดือนในเครื่องทั้งหมด
คาใชจายจากซิมรายเดือนตอเครื่อง
จำนวนตูโดยเฉลี่ย
การแบงปนผลกำไรและธุรกรรมสำหรับเครื่อง
ของลูกคา
ตูลูกคาโดยเฉลี่ย
จำนวนตูเฉลี่ย
มูลคาธุรกรรม
สัดสวนของสวนแบงกำไร
คาเสื่อมราคา - เครื่องจักรของบริษัท
คาธรรมเนียมธนาคารจากการเติมเงิน
รายไดจากคาธรรมเนียมธนาคาร
สัดสวนของรายไดจากคาธรรมเนียมธนาคาร
ตนทุนการใหบริการทั้งหมด

2562
29.20
48.76
49,911.50

2563
32.36
49.73
54,226.50

2564
34.12
50.72
56,060.00

2565F
35.15
51.74
56,619.50

2566F
36.07
52.77
56,958.50

2567F
37.08
53.83
57,400.50

2568F
38.18
54.91
57,945.50

2569F
40.47
56.00
60,218.00

2570F
42.65
57.12
62,218.00

2571F
43.50
58.27
62,218.00

395.76

345.37

243.37

309.61

351.90

359.07

367.33

393.60

420.48

432.17

35,550.00
49,911.50
7,304.20
7.61
34.05
12.28
16.83
72.96
459.50

38,176.50
54,226.50
7,464.50
6.57
35.72
9.69
23.07
42.00
423.14

38,897.00
56,060.00
5,840.69
6.01
38.74
8.00
19.04
42.00
324.23

38,456.50
56,619.50
6,774.94
6.73
41.48
9.27
22.08
42.00
395.51

37,795.50
56,958.50
7,882.01
6.73
44.27
10.79
25.69
42.00
443.04

37,237.50
57,400.50
8,226.48
6.73
26.25
11.26
26.81
42.00
433.66

36,782.50
57,945.50
8,600.79
6.73
15.98
11.77
28.03
42.00
433.27

38,055.00
60,218.00
9,256.88
6.73
18.95
12.67
30.17
42.00
465.69

39,555.00
62,218.00
9,830.22
6.73
16.98
13.46
32.04
42.00
493.57

39,555.00
62,218.00
10,103.50
6.73
15.62
13.83
32.93
42.00
505.13

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่งบริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการตนทุนจากการใหบริการภายใตแบรนดชิปปสไมล ป 2572 – 2579
หนวย : ลานบาท
คาใชจายจากซิมรายเดือนในเครื่องทั้งหมด
คาใชจายจากซิมรายเดือนตอเครื่อง
จำนวนตูโดยเฉลี่ย
การแบงปนผลกำไรและธุรกรรมสำหรับเครื่องของ
ลูกคา
ตูลูกคาโดยเฉลี่ย
จำนวนตูเฉลี่ย
มูลคาธุรกรรม
สัดสวนของสวนแบงกำไร
คาเสื่อมราคา - เครื่องจักรของบริษัท
คาธรรมเนียมธนาคารจากการเติมเงิน
รายไดจากคาธรรมเนียมธนาคาร
สัดสวนของรายไดจากคาธรรมเนียมธนาคาร
ตนทุนการใหบริการทั้งหมด

2572F
44.37
59.43
62,218.00

2573F
45.26
60.62
62,218.00

2574F
46.17
61.83
62,218.00

2575F
47.09
63.07
62,218.00

2576F
48.03
64.33
62,218.00

2577F
48.99
65.62
62,218.00

2578F
49.97
66.93
62,218.00

2579F
50.97
68.27
62,218.00

444.19

456.54

469.23

482.27

495.68

509.46

523.62

538.18

39,555.00
62,218.00
10,384.37
6.73
14.21
14.21
33.85
42.00
516.99

39,555.00
62,218.00
10,673.06
6.73
12.75
14.61
34.79
42.00
529.15

39,555.00
62,218.00
10,969.77
6.73
11.22
15.02
35.75
42.00
541.63

39,555.00
62,218.00
11,274.73
6.73
9.64
15.43
36.75
42.00
554.44

39,555.00
62,218.00
11,588.17
6.73
9.50
15.86
37.77
42.00
569.07

39,555.00
62,218.00
11,910.32
6.73
9.50
16.30
38.82
42.00
584.25

39,555.00
62,218.00
12,241.42
6.73
9.50
16.76
39.90
42.00
599.85

39,555.00
62,218.00
12,581.74
6.73
9.50
17.22
41.01
42.00
615.87

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

4-92 | หนา

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่งบริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

3) ตนทุนการใหบริการจากธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court System Business Unit) ในนามบริษัท SBS
a. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหตนทุนการใหบริการของระบบศูนยอาหารคิดเปนสัดสวนเฉลี่ยของ
ตนทุนการใหบริการของระบบศูนยอาหารตอรายไดของระบบศูนยอาหารในป 2562 2563 และ 2564 เทากับรอย
ละ 34.50
b. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหตนทุนการใหบริการของธุรกิจเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญคิดเปน
สัดสวนเฉลี่ยของตนทุนการใหบริการของธุรกิจเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญตอรายไดของธุรกิจเครื่องซักผาแบบ
หยอดเหรียญในป 2562 2563 และ 2564 เทากับรอยละ 72.25
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่งบริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

ตารางตนทุนการใหบริการภายใต SBS ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565 -2571
หนวย : ลานบาท
รายไดระบบศูนยอาหารภายใตการดูแลของ
บริษัทฯ
รายไดระบบศูนยอาหารผานการปลอยเชา
สัดสวนของตนทุนการใหบริการ¬ของระบบ
ศูนยอาหารตอรายไดของระบบศูนยอาหาร
(รอยละ)
ตนทุนการใหบริการของระบบศูนยอาหาร
รายได จ ากธุ ร กิ จ เครื ่ อ งซั ก ผ า แบบหยอด
เหรียญ
สัดสวนเฉลี่ยของตนทุนการใหบริการ¬ของ
ธุ ร กิ จ เครื ่ อ งซั ก ผ า แบบหยอดเหรี ย ญต อ
รายได ข องธุ ร กิ จ เครื ่ อ งซั ก ผ า แบบหยอด
เหรียญ (รอยละ)
ตนทุนการใหบริการของธุรกิจเครื่องซักผา
แบบหยอดเหรียญ
ตนทุนการใหบริการภายใต SBS

2562

2563

2564

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

2570F

2571F

25.51

30.12

46.11

53.59

59.13

64.86

60.36

66.30

67.62

68.98

0.00

11.76

54.58

58.19

65.77

73.63

66.76

74.90

76.40

77.93

37.02

29.70

36.78

34.50

34.50

34.50

34.50

34.50

34.50

34.50

9.44

12.44

37.03

38.57

43.09

47.78

43.86

48.72

49.69

50.68

0.03

0.17

0.30

0.75

2.30

4.70

7.19

9.78

9.97

10.17

22.73

122.89

71.14

72.25

72.25

72.25

72.25

72.25

72.25

72.25

0.01

0.21

0.21

0.54

1.66

3.40

5.19

7.06

7.21

7.35

9.45

12.65

37.24

39.11

44.76

51.18

49.05

55.78

56.90

58.03

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่งบริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการตนทุนการใหบริการภายใต SBS ป 2572 – 2579
หนวย : ลานบาท
รายได ร ะบบศูน ย อ าหารภายใตก ารดูแล
ของบริษัทฯ
รายไดระบบศูนยอาหารผานการปลอยเชา
สั ด ส ว นของต น ทุ น การให บ ริ ก าร¬ของ
ระบบศูนยอาหารตอรายไดของระบบศูนย
อาหาร (รอยละ)
ตนทุนการใหบริการของระบบศูนยอาหาร
รายไดจากธุร กิ จเครื ่ อ งซั ก ผ าแบบหยอด
เหรียญ
สัดสวนเฉลี่ยของตนทุนการใหบริการ¬ของ
ธุ ร กิ จ เครื ่ อ งซั ก ผ า แบบหยอดเหรี ย ญต อ
รายไดข องธุรกิ จเครื ่ องซั กผ า แบบหยอด
เหรียญ (รอยละ)
ตนทุนการใหบริการของธุรกิจเครื่องซักผา
แบบหยอดเหรียญ
ตนทุนการใหบริการภายใต SBS

2572F

2573F

2574F

2575F

2576F

2577F

2578F

2579F

70.36

71.76

73.20

74.66

76.16

77.68

79.23

80.82

79.49

81.08

82.70

84.35

86.04

87.76

89.52

91.31

34.50%

34.50%

34.50%

34.50%

34.50%

34.50%

34.50%

34.50%

51.70

52.73

53.79

54.86

55.96

57.08

58.22

59.38

10.38

10.58

10.80

11.01

11.23

11.46

11.69

11.92

72.25%

72.25%

72.25%

72.25%

72.25%

72.25%

72.25%

72.25%

7.50

7.65

7.80

7.96

8.12

8.28

8.44

8.61

59.20

60.38

61.59

62.82

64.07

65.36

66.66

68.00

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่งบริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

จากการประมาณการตนทุนการใหบริการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปประมาณการรายไดในระหวางป 2564 – 2579 ไดดังตอไปนี้
ตารางตนทุนการใหบริการ ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565F – 2573F
หนวย : ลานบาท
คาใชจายจาก ATP service
คาใชจายจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส”
คาใชจายจาก SBS
ตนทุนการใหบริการ

2562
0.00
459.50
9.45
468.95

2563
0.00
423.14
12.65
435.79

2564
491.16
324.23
37.24
852.62

2565F
1,417.33
395.51
39.11
1,851.95

2566F
2,139.53
443.04
44.76
2,627.32

2567F
3,087.46
433.66
51.18
3,572.31

2568F
4,297.63
433.27
49.05
4,779.95

2569F
5,786.42
465.69
55.78
6,307.89

2570F
2571F
2572F
2573F
7,526.57 9,498.17 11,602.75 13,719.42
493.57
505.13
516.99
529.15
56.90
58.03
59.20
60.38
8,077.04 10,061.33 12,178.93 14,308.95

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณการตนทุนการใหบริการ ป 2573F – 2579F
หนวย : ลานบาท
คาใชจายจาก ATP service
คาใชจายจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส”
คาใชจายจาก SBS
ตนทุนการใหบริการ

2574F
15,701.79
541.63
61.59
16,305.01

2575F
17,971.03
554.44
62.82
18,588.29

2576F
20,568.67
569.07
64.07
21,201.82

2577F
23,542.22
584.25
65.36
24,191.83

2578F
26,946.09
599.85
66.66
27,612.60

2579F
30,842.54
615.87
68.00
31,526.41

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่งบริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

2.2 ตนทุนการขาย (Cost of Sale of Goods)
ตนทุนการขายคือ ตนทุนของสินคาที่จำหนาย โดยทางบริษัทฯ จะรับสินคาจากผูผลิตแลวกระจายสินคาเขาไปบรรจุในตูขายสินคา
อัตโนมัติ ซึ่งเมื่อบริษัทฯ เพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติในทุก ๆ ป จะทำใหบริษัทฯ มีปริมาณการสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อกระจาย
ไปตามชองทางการจัดจำหนายที่มากขึ้น ทำใหบริษัทฯ มีอำนาจตอรองกับผูผลิตมากขึ้น โดยบริษัทฯ จะไดรับการเสนอราคาขาย
สินคาที่ถูกลง สงผลใหมีตนทุนขายที่ลดลง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการตนทุนขาย จากสัดสวนเฉลี่ยตนทุนขายตอ
รายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอยละ 61.88 โดยไดประมาณการ
สัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติคงที่เทากับรอยละ 61.88 ในป 2565 – 2579
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่งบริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

ตารางตนทุนขาย ป 2562 –2564
หนวย : ลานบาท
รายไดจากการขาย
สั ดส วนของต น ทุ นขายต อรายได จากการให บ ริ การขายสิ นค าผ านตู  ข ายสิ น ค า
อัตโนมัติ (รอยละ)
ตนทุนขาย

2562
359.20

2563
536.18

2564
665.44

59.92

60.11

65.60

215.24

322.31

436.51

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณการตนทุนขาย ป 2564F – 2572F
หนวย : ลานบาท
รายไดจากการขาย
สัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตู
ขายสินคาอัตโนมัติ (รอยละ)
ตนทุนขาย

2565F
1,021.33

2566F
1,528.86

2567F
1,842.60

2568F
2,244.66

2569F
2,580.53

2570F
2,688.86

2571F
2,767.46

2572F
2,888.84

61.88

61.88

61.88

61.88

61.88

61.88

61.88

61.88

631.98

946.02

1,140.16

1,388.95

1,596.77

1,663.81

1,712.44

1,787.55

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณการตนทุนขาย ป 2573F – 2579F
หนวย : ลานบาท
รายไดจากการขาย
สัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตู
ขายสินคาอัตโนมัติ (รอยละ)
ตนทุนขาย

2573F
3,004.39

2574F
3,124.57

2575F
3,249.55

2576F
3,379.53

2577F
3,514.71

2578F
3,655.30

2579F
3,801.51

61.88

61.88

61.88

61.88

61.88

61.88

61.88

1,859.05

1,933.41

2,010.75

2,091.18

2,174.82

2,261.82

2,352.29

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2.3 ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา (Cost of rendering of contract services)
ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญาเปนตนทุนขายตูเติมเงินที่ถูกทยอยรับรูเชนเดียวกับรายไดจากการขาย จากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการรับรูรายไดตาม TFRS15 ในป 2562 โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหตนทุนจากการใหบริการตาม
สัญญาเทากับผลคูณระหวางรายไดจากการใหบริการตามสัญญา และ สัดสวนเฉลี่ยของตนทุนจากการใหบริการตามสัญญาตอ
รายไดจากการใหบริการตามสัญญาในป 2562 2563 และ 2564 เทากับรอยละ 46.50 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่งบริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

ตารางตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา ป 2562 –2564
หนวย : ลานบาท
รายไดจากการใหบริการตามสัญญา
สัดสวนของตนทุนจากการใหบริการตามสัญญาตอรายไดจากการใหบริการตาม
สัญญา (รอยละ)
ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา

2562
65.25

2563
169.97

2564
238.80

57.05

45.69

36.74

37.23

77.67

87.74

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา ป 2564F – 2572F
ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

หนวย : ลานบาท
รายไดจากการใหบริการตามสัญญา
สัดสวนของตนทุนจากการใหบริการตามสัญญาตอรายไดจากการ
ใหบริการตามสัญญา (รอยละ)
ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา

2565F
271.61

2566F
295.45

2567F
279.76

2568F
256.37

2569F
229.68

2570F
229.67

2571F
229.67

2572F
229.67

46.50

46.50

46.50

46.50

46.50

46.50

46.50

46.50

126.27

137.33

126.04

109.04

102.49

106.79

106.79

106.79

ตารางประมาณการตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา ป 2573F – 2579F
หนวย : ลานบาท
รายไดจากการใหบริการตามสัญญา
สัดสวนของตนทุนจากการใหบริการตามสัญญาตอรายไดจากการ
ใหบริการตามสัญญา (รอยละ)
ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา

2573F
229.67

2574F
229.67

2575F
229.67

2576F
229.67

2577F
229.67

2578F
229.67

2579F
229.67

46.50

46.50

46.50

46.50

46.50

46.50

46.50

106.79

106.79

106.79

106.79

106.79

106.79

106.79

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่งบริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

2.4 ตนทุนในการจัดจำหนาย (Distribution Costs)
ตนทุนในการจัดจำหนายเปนคาใชจายที่เกี่ยวโยงกับการขายตูเติมเงินใหกับลูกคา (3rd party) โดยตนทุนในการจัดจำหนายคือคา
จัดสงและคาเดินทางไปติดตั้งตูเติมเงินใหกับลูกคา โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการตนทุนในการจัดจำหนายในป
2565 – 2579 ตามสัดสวนเฉลี่ยของตนทุนในการจัดจำหนายตอจำนวนตูเติมเงินจัดสงใหกับลูกคา (3rd party) ในป 2562 2563
และ 2564 เทากับรอยละ 3.27 และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหหลังป 2569 บริษัทฯ ไมไดมีการจำหนายตูเติมเงินใหกับ
ลูกคาเพิ่มเนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะหจากจำนวนตูเติมเงินในป 2569 แลวเห็นวาบริษัทฯ อาจจะจำหนายตูเติม
เงินใหกับลูกคาเพิ่มเติมไดยากมากขึ้นเนื่องจากไดทำการติดตั้งทั่วประเทศคอนขางครอบคลุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่งบริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

ตารางตนทุนในการจัดจำหนายป 2562 –2564 และประมาณการป 2565F – 2572F
หนวย : ลานบาท
จำนวนตูเติมเงินจัดสงใหกับลูกคา
สัดสวนเฉลี่ยของตนทุนในการจัดจำหนายตอจำนวนตูเติมเงิน
จัดสงใหกับลูกคา (รอยละ)
ตนทุนในการจัดจำหนาย

2562
9,353.00

2563
8,120.00

2564
7,011.00

2565F
3,000.00

2566F
3,000.00

2567F
3,000.00

2568F
3,000.00

2569F
3,000.00

2.10

3.62

4.10

3.27

3.27

3.27

3.27

196.82

293.56

287.12

98.15

98.15

98.15

98.15

2570F

2571F

2572F

-

-

-

3.27

3.27

3.27

3.27

98.15

-

-

-

2578F

2579F

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางประมาณการตนทุนในการจัดจำหนายป 2573 – 2579
หนวย : ลานบาท
จำนวนตูเติมเงินจัดสงใหกับลูกคา
สัดสวนเฉลี่ยของตนทุนในการจัดจำหนายตอจำนวนตูเติมเงินจัดสง
ใหกับลูกคา (รอยละ)
ตนทุนในการจัดจำหนาย

2573F

2574F

2575F

2576F

2577F

-

-

-

-

-

-

-

3.27

3.27

3.27

3.27

3.27

3.27

3.27

-

-

-

-

-

-

-

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

4-102 | หนา

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2.5 คาใชจายในการบริหาร (Administrative Expenses)
คาใชจายในการบริหารเปนคาใชจายของสำนักงานสวนกลางและฝายงานสนับสนุน (Back Office) ไดแก เงินเดือนพนักงาน
คาใชจายผลประโยชนพนักงานอื่น ๆ คาเชาสำนักงาน – ปรับปรุง TFRS16 คาสอบบัญชี และกำไร/(ขาดทุน) จากการขายลูกหนี้ โดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดอัตราการเติบของคาใชจายในการบริหารแตละประเภทตามขอมูลของบริษัทฯ การสัมภาษณผูบริหาร
และปรับปรุงเพื่อใหเปนการประเมินแบบอนุรักษนิยม (Conservative) ซึ่งเงินเดือนพนักงานอางอิงจากนโยบายการจางพนักงานของ
บริษัทฯ ซึ่งในชวงป 2565 – 2567 เปนชวงที่จำเปนตองเพิ่มจำนวนคนจากการขยายตัวของธุรกิจอาทิเชน พนักงานบริหารระบบของ
บริษัท ATP service และพนักงานบริหารและดำเนินงานของบริษัท SBS ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจำเปนตองอางอิงนโยบายและ
แผนการขยายจำนวนพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งมีความเห็นวาสมเหตุสมผลและสามารถครอบคลุมแผนการขยายธุรกิจไดเพราะมีการ
ระบบหลังบานที่เขามาชวยใหสามารถทำงานไดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากป 2567 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหเงินเดือน
พนักงานมีการเติบโตเทากับรอยละ 5.00 ตามนโยบายการขึ้นเงินเดือนของบริษัทฯ และอัตราการเติบโตของผลประโยชนพนักงานอื่น ๆ
มีอัตราการเติบโตรอยละเทากับ 5.00 ตามนโยบายบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่งบริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

ตารางคาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ ในป 2562 – 2564 และประมาณการป 2565 – 2572
(ลานบาท)
เงินเดือนพนักงาน
อัตราเติบโต (รอยละ)
คาใชจายผลประโยชนพนักงานอื่น ๆ
อัตราเติบโต (รอยละ)
คาเชาสำนักงาน / ปรับปรุง TFRS16
คาสอบบัญชี
อัตราเติบโต (รอยละ)
กำไร/(ขาดทุน) จากการขายลูกหนี้
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา1/
โอนกลับผลขาดทุนจากการดอยคาของลูกหนี2/้
รวมคาใชจายในการบริหาร

2562
113.82
0.00
8.07
0.00%
8.28
5.00
31.39
107.30
-39.58
407.75

2563
2564
156.18 256.74
37.22 64.39
5.38
5.65
5.00
5.00
-0.39
3.60
3.96
5.00 10.00
55.68 14.66
-13.47
-9.95
381.58 538.32

2565F
387.17
50.80
5.93
5.00

2566F
477.99
23.46
6.23
5.00

2567F
529.75
10.83
6.54
5.00

2568F
556.24
5.00
6.87
5.00

2569F
584.05
5.00
7.21
5.00

2570F
613.26
5.00
7.57
5.00

2571F
643.92
5.00
7.95
5.00

2572F
676.11
5.00
8.35
5.00

4.16
5.00
5.00
5.64
-10.15
392.75

4.37
5.00
5.00
1.80
-11.79
478.59

4.58
5.00
5.00
3.74
0.00
544.62

4.81
5.00
5.00
4.23
0.00
572.15

5.05
5.00
5.00
4.71
0.00
601.03

5.31
5.00
5.00
4.71
0.00
630.84

5.57
5.00
5.00
4.71
0.00
662.15

5.85
5.00
5.00
4.71
0.00
695.02

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ:1/ ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาคือผลขาดทุนจากการกลับรายการยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ผอนชำระ/ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี/รายไดจากการใหบริการรอตัดบัญชี ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการยึดตูเติมเงินคืนจากลูกคาเนื่องจากการผิดนัดชำระหนี้ คางคางวดเปนเวลานาน
2/ โอนกลับผลขาดทุนจากการดอยคาของลูกหนี้คือบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ของลูกหนี้ผอนชำระ เปนผลขาดทุนเมื่อมีลูกหนี้คางชำระเพิ่มมากขึ้น และโอนกลับเปนรายไดเมื่อยอดลูกหนี้คางชำระลดลง

4-104 | หนา

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่งบริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการคาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ ในป 2573 – 2579
(ลานบาท)
เงินเดือนพนักงาน
อัตราเติบโต (รอยละ)
คาใชจายผลประโยชนพนักงานอื่นๆ
อัตราเติบโต (รอยละ)
คาเชาสำนักงาน / ปรับปรุง TFRS16
คาสอบบัญชี
อัตราเติบโต (รอยละ)
กำไร/(ขาดทุน)จากการขายลูกหนี้
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา1/
โอนกลับผลขาดทุนจากการดอยคาของลูกหนี2/้
รวมคาใชจายในการบริหาร

2573F
709.92
5.00
8.76
5.00

2574F
745.42
5.00
9.20
5.00

2575F
782.69
5.00
9.66
5.00

2576F
821.82
5.00
10.14
5.00

2577F
862.91
5.00
10.65
5.00

2578F
906.06
5.00
11.18
5.00

2579F
951.36
5.00
11.74
5.00

6.14
5.00

6.45
5.00

6.77
5.00

7.11
5.00

7.47
5.00

7.84
5.00

8.23
5.00

4.71

4.71

4.71

4.71

4.71

4.71

4.71

729.53

765.78

803.83

843.79

885.74

929.79

976.05

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ: 1/ ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาคือผลขาดทุนจากการกลับรายการยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ผอนชำระ/ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี/รายไดจากการใหบริการรอตัดบัญชี ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการยึดตูเติมเงินคืนจากลูกคาเนื่องจากการผิดนัดชำระหนี้ คางคางวดเปน
เวลานาน
2/ โอนกลับผลขาดทุนจากการดอยคาของลูกหนี้คือบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ของลูกหนี้ผอนชำระ เปนผลขาดทุนเมื่อมีลูกหนี้คางชำระเพิ่มมากขึ้น และโอนกลับเปนรายไดเมื่อยอดลูกหนี้คางชำระลดลง
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สรุปประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน
จากสมมติฐานและการประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน สามารถสรุปการประมาณการดังตอไปนี้
ตารางการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ป 2562 – 2564 และประมาณการป 2565 – 2572
หนวย: ลานบาท
ตนทุนการใหบริการ
ตนทุนขาย
ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา
ตนทุนในการจัดจำหนาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน

2562
468.95
215.24
37.23
196.82
241.00
1,159.24

2563
435.79
322.31
77.67
293.56
216.20
1,345.53

2564
852.62
436.51
87.74
287.12
271.06
1,935.05

2565
1,851.95
631.98
126.27
98.15
392.75
3,101.09

2566
2,627.32
946.02
137.33
98.15
478.59
4,287.42

2567
3,572.31
1,140.16
126.04
98.15
544.62
5,481.27

2568
4,779.95
1,388.95
109.04
98.15
572.15
6,948.23

2569
6,307.89
1,596.77
102.49
98.15
601.03
8,706.33

2570
8,077.04
1,663.81
106.79
0.00
630.84
10,478.47

2571
10,061.33
1,712.44
106.79
0.00
662.15
12,542.71

2572
12,178.93
1,787.55
106.79
0.00
695.02
14,768.29

ตารางการประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ป 2573 – 2579
หนวย: ลานบาท
ตนทุนการใหบริการ
ตนทุนขาย
ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา
ตนทุนในการจัดจำหนาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน

2573
14,308.95
1,859.05
106.79
0.00
729.53
17,004.33

2574
16,305.01
1,933.41
106.79
0.00
765.78
19,110.99

2575
18,588.29
2,010.75
106.79
0.00
803.83
21,509.66

2576
21,201.82
2,091.18
106.79
0.00
843.79
24,243.57

2577
24,191.83
2,174.82
106.79
0.00
885.74
27,359.19

2578
27,612.60
2,261.82
106.79
0.00
929.79
30,911.00

2579
31,526.41
2,352.29
106.79
0.00
976.05
34,961.54

ที่มา: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทำกำไรจากการดำเนินงานของแตละธุรกิจของบริษัทฯ โดยการคำนวณจากรายไดของแตละธุรกิจหักลบดวยตนทุนของแตละธุรกิจ ซึ่งคำนวณดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางรายไดและคูคาใชจายของแตละธุรกิจ (Revenue-Cost Matching Principle)
รายได
ลบ: คาใชจาย
1.รายไดจากการใหบริการ
1. ตนทุนการใหบริการ (Cost of Rendering of Services)
1.1 รายไดจาก ATP service หรือธุรกิจ Drop-off แบรนด
1.1 ตนทุนจากการใหบริการจากATP service หรือธุรกิจ
“ชิปปสไมล
Drop-off แบรนด “ชิปปสไมล”
1.2 รายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส”
1.2 ตนทุนจากจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส”
1.3 ตนทุนการใหบริการจากธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food
1.3 ธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court System Business
Court System Business Unit) ในนามบริษัท SBS
Unit) ในนามบริษัท SBS
2. รายไดจากการขาย
3. รายไดจากการใหบริการตามสัญญา
4. รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ
5. รายไดอื่น

2. ตนทุนการขาย
3. ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา
4. ตนทุนในการจัดจำหนาย
5. คาใชจายในการบริหาร
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

โดยรายละเอียดกำไรจากการดำเนินของแตละธุรกิจมีดังนี้
ตารางกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ป 2562 – 2564 และประมาณการป 2565 – 2572
หนวย: ลานบาท
1. กำไรจากการใหบริการ
สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)
1.1 กำไรจาก ATP service หรือธุรกิจ Drop-off แบ
รนด “ชิปปสไมล
สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)
1.2 กำไรจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส”
สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)
1.3 กำไรจากธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court
System Business Unit) ในนามบริษัท SBS
สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)
2. รายไดจากการขาย
สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)
3. รายไดจากการใหบริการตามสัญญา
สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)
4. รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ
สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)
5. รายไดอื่น
6. คาใชจายในการบริหาร
รวมกำไรจากการดำเนินงาน

2562
229.77
32.88

2563
253.69
36.79

2564
338.93
28.44

2565
445.34
19.39

2566
569.49
17.81

2567
715.52
16.69

2568
862.33
15.28

2569
1,038.93
14.14

2570
1,244.20
13.35

2571
1,447.41
12.58

2572
1,663.76
12.02

64.95

149.39

213.02

309.29

428.99

569.38

749.33

937.72

1,138.82

9.54
222.52
36.00

9.05
274.03
38.22

9.11
314.21
42.01

9.08
348.09
44.55

8.96
374.36
44.56

9.05
397.76
44.63

8.99
410.65
44.84

8.94
423.91
45.05

213.69
31.74

224.29
34.64

11.68
210.24
39.34

16.09

29.40

63.75

73.43

82.45

92.02

85.25

95.20

97.10

99.05

101.03

62.99
143.96
40.08
28.02
42.95
(85.38)
-76.62
44.76
(241.00)
120.14

69.92
213.86
39.89
92.30
54.31
(228.36)
-350.28
51.90
(216.20)
167.19

63.12
228.93
34.40
151.07
63.26
(256.08)
-825.08
212.27
(271.06)
404.06

65.25
389.36
38.12
145.34
53.51
(73.78)
-302.73
111.62
(392.75)
625.13

64.82
582.84
38.12
158.12
53.52
(73.78)
-302.73
129.85
(478.59)
887.94

64.26
702.44
38.12
153.72
54.95
(73.78)
-302.73
135.53
(544.62)
1,088.81

63.48
855.72
38.12
147.33
57.47
(73.78)
-302.73
141.70
(572.15)
1,361.15

63.05
983.76
38.12
127.19
55.38
(98.15)

63.05
1,025.06
38.12
122.89
53.50
-

63.05
1,055.02
38.12
122.89
53.50
-

63.05
1,101.29
38.12
122.89
53.50
-

152.51
(601.03)
1,603.21

161.95
(630.84)
1,923.25

166.45
(662.15)
2,129.62

171.08
(695.02)
2,364.00

ที่มา: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยซึ่งบริษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

ตารางการประมาณการกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ป 2573 – 2579
หนวย: ลานบาท
1. กำไรจากการใหบริการ
สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)
1.1 กำไรจาก ATP service หรือธุรกิจ Drop-off แบรนด “ชิปปสไมล
สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)
1.2 กำไรจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส”
สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)
1.3 กำไรจากธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court System Business Unit) ในนามบริษัท SBS
สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)
2. รายไดจากการขาย
สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)
3. รายไดจากการใหบริการตามสัญญา
สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)
4. รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ
สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)
5. รายไดอื่น
6. คาใชจายในการบริหาร
รวมกำไรจากการดำเนินงาน

2573
2574
2575
1,881.69 2,087.24 2,320.64
11.62
11.35
11.10
1,341.07 1,530.49 1,747.32
8.90
8.88
8.86
437.57 451.63 466.11
45.26
45.47
45.67
103.05 105.11 107.21
63.05
63.05
63.05
1,145.34 1,191.16 1,238.80
38.12
38.12
38.12
122.89 122.89 122.89
53.50
53.50
53.50
-

2576
2,584.40
10.87
1,995.53
8.84
479.51
45.73
109.35
63.05
1,288.35
38.12
122.89
53.50
-

2577
2,884.35
10.65
2,279.66
8.83
493.14
45.77
111.54
63.05
1,339.89
38.12
122.89
53.50
-

2578
3,225.85
10.46
2,604.91
8.81
507.17
45.81
113.77
63.05
1,393.48
38.12
122.89
53.50
-

2579
3,614.86
10.29
2,977.23
8.80
521.59
45.86
116.05
63.05
1,449.22
38.12
122.89
53.50
-

175.84 180.72 185.75
(729.53) (765.78) (803.83)
2,596.22 2,816.22 3,064.25

190.91
(843.79)
3,342.76

196.22
(885.74)
3,657.60

201.68
(929.79)
4,014.10

207.28
(976.05)
4,418.21

ที่มา: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสร
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

3. สมมติฐานอื่น
3.1. ภาษีเงินได
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯ โดยอางอิงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ
20.00 เนื่องจากเปนการสะทอนอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ประกาศใชโดยกรมสรรพากร
3.2. เงินทุนหมุนเวียน
ที ่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระประมาณการสมมติ ฐ านเกี ่ ย วกั บ เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นโดยอ า งอิ ง จากระยะเวลา
การเก็บสินคา ระยะเวลาการเก็บหนี้ และระยะเวลาการชำระหนี้ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการให
คาเฉลี่ยของ ระยะเวลาการเก็บหนี้ ระยะเวลาการเก็บสินคา และระยะเวลาการชำระหนี้ของบริษัทฯ ระหวางป 2565 –
2579 เทากับ 21.77 วัน 47.46 วัน และ 82.21 วัน ตามลำดับ อันมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางเงินทุนหมุนเวียน
หนวย : วัน
ระยะเวลาการเก็บหนี้
ระยะเวลาการเก็บสินคา
ระยะเวลาการชำระหนี้

2562
22.55
93.76
43.96

2563
15.42
79.32
47.32

2564
27.35
73.54
51.08

2565F
21.77
82.21
47.46

2566F
21.77
82.21
47.46

2567F
21.77
82.21
47.46

2568F
21.77
82.21
47.46

2569F
21.77
82.21
47.46

2577F
21.77
82.21
47.46

2578F
21.77
82.21
47.46

2579F
21.77
82.21
47.46

2570F
21.77
82.21
47.46

2571F
21.77
82.21
47.46

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562-2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางเงินทุนหมุนเวียน
หนวย : วัน
ระยะเวลาการเก็บหนี้
ระยะเวลาการเก็บสินคา
ระยะเวลาการชำระหนี้

2572F
21.77
82.21
47.46

2573F
21.77
82.21
47.46

2574F
21.77
82.21
47.46

2575F
21.77
82.21
47.46

2576F
21.77
82.21
47.46

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

3.3. เงินลงทุนในอนาคต (Capital Expenditure)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการเงินลงทุนของบริษัทฯ ในป 2565 – 2579 เปน 2 ประเภทคือ 1) คาใชจายใน
การซื้อสินทรัพยใหมเพื่อการเติบโต (Expansionary CAPEX) เพื่อรองรับกับประมาณการรายได 2) คาใชจายในการ
บำรุงรักษาสินทรัพยเกาใหอยูในสภาพใชงานได (Maintenance CAPEX) เพื่อรักษาระดับการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
ในสวนของคาใชจายในการซื้อสินทรัพยใหมเพื่อการเติบโต (Expansionary CAPEX) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดมี
การสัมภาษณผูบริหารของบริษัทฯ และรวบรวมขอมูลจากประมาณการของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับความเปนไปไดในการ
เปดตูขายสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินตามแผนการลงทุนขยายกิจการของบริษัทฯ โดยวิเคราะหจากจำนวนพื้นที่ที่มี
ความสามารถในการติดตั้งตูขายสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินอาทิเชน โรงเรียน หางสรรพสินคา โรงงาน หมูบาน และอาคาร
สำนักงาน เปนตน ซึ่งในปจจุบันตูเติมเงินของทางบริษัทฯ ไดมีการเพิ่มวิธีการจายเงินและเติมเงินในรูปแบบตาง ๆ เพิ่มเติม
ซึ่งพฤติกรรมการเติมเงินของประชาชนในพื้นที่ตางจังหวัดยังคงใชการเติมเงินผานตูอยูเนื่องจากใชการจายเปนรายวันเพื่อให
ไมเปนภาระทางการเงินของผูบริโภคมากเกินไป ซึ่งกลุมประชาชนดังกลาวจะไดรับรายไดเปนรายวัน ดังนั้นพฤติกรรมการ
เติมเงินดังกลาวอาจจะยังไมมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้บริษัทฯ ไดมีการเพิ่มเติมเทคโนโลยีอยางตอเนื่องเพื่อให
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

ประสบการณการใชบริการดีขึ้นอยางตอเนื่อง โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาแผนขยายธุรกิจของบริษัทฯ นั้น
สมเหตุสมผล
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณคาใชจายในการซื้อสินทรัพยใหมเพื่อการเติบโต (Expansionary CAPEX) ที่
เพิ่มขึ้นจาก ผลคูณของ ราคาสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงิน กับจำนวนตูสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินที่เพิ่มขึ้น โดยมีการ
กำหนดสมมติฐานของจำนวนสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงิน และราคาตูขายสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงิน ดังนี้
1.

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดใหมีการเพิ่มขึ้นของตูขายสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินในชวงป 2565

– 2569 เทานั้นเพื่อเปนการประเมินมูลคาแบบอนุรักษนิยม (Conservative) เนื่องจากบริษัทฯ อาจจะไดมีการขยายตัว
ครอบคลุมพื้นที่สวนมากในอนาคต โดยที่ปรึกษาไดมีการกำหนดสมมติฐานจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินในชวง
ป 2565 – 2569 ดังนี้
ตารางสรุปประมาณการราคาตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2565F - 2572F
หนวย : เครื่อง
ตูขายสินคาอัตโนมัติ
ตูเติมเงิน1/

2565F
5,686.00
1,000.00

2566F
2,000.00
1,000.00

2567F
2,000.00
1,000.00

2568F
3,000.00
1,000.00

2569F
2,000.00
1,000.00

2570F
2,000.00

2571F
2,000.00

2572F
-

-2/

-

-

ที่มา :
การประมาณการของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระและขอมูลจากบริษัทฯ
หมายเหตุ: 1/ ตูเติมเงินที่ถูกนำมาคิดในการลงทุน (CAPEX) เปนเพียงตูเติมเงินทีถ่ ูกจัดอยูในรูปแบบบริษัทฯ บริหารเอง (Company Owned – Company Operate: COCO)
2/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลคาแบบอนุรักษนิยม (Conservative) โดยประมาณการวาบริษัทฯ อาจจะไมไดมีการขยายจำนวนตูเพิ่มเนื่องจากสามารถครอบคลุม
พื้นที่สวนมากของประเทศไดแลว อยางไรก็ดีในสวนของตูเกา ทางบริษัทฯ ใชวิธีการปรับปรุงใหกลับมาใชงานใหมไดทำใหอายุการใชงานนานขึ้นและลดภาระของการลงทุนลงไป

ตารางสรุปประมาณการราคาตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2573F - 2579F
หนวย : เครื่อง
ตูขายสินคาอัตโนมัติ
ตูเติมเงิน1/
ที่มา :

2573F

2574F
-

-2/

-

2575F
1,639.00
-

2576F
5,686.00
-

2577F
2,000.00
-

2578F
2,000.00
-

2579F
3,000.00
-

การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและขอมูลจากบริษัทฯ

หมายเหตุ: 1/ ตูเติมเงินที่ถูกนำมาคิดในการลงทุน (CAPEX) เปนเพียงตูเติมเงินทีถ่ ูกจัดอยูในรูปแบบบริษัทฯ บริหารเอง (Company Owned – Company Operate: COCO)
2/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลคาแบบอนุรักษนิยม (Conservative) โดยประมาณการวาบริษัทฯ อาจจะไมไดมีการขยายจำนวนตูเพิ่มเนื่องจากสามารถครอบคลุม
พื้นที่สวนมากของประเทศไดแลว อยางไรก็ดีในสวนของตูเกา ทางบริษัทฯ ใชวิธีการปรับปรุงใหกลับมาใชงานใหมไดทำใหอายุการใชงานนานขึ้นและลดภาระของการลงทุนลงไป

2.

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดใหราคาตูขายสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินมีรายละเอียดดังนี้
2.1. สำหรับราคาตูสินคาอัตโนมัติในรอบการสั่งซื้อป 2565 - 2569 อางอิงจากราคาสั่งซื้อป 2564 แลวปรับ
ราคาตูขายสินคาอัตโนมัติขึ้นรอยละ 2.00 อางอิงจากกรอบอัตราเงินเฟอ (Inflation rate) ที่อยูระหวาง
รอยละ 1.00 – 3.00 ตอป โดยจะมีราคาตูขายสินคาอัตโนมัติเทากับ 100,000.00 บาทตอเครื่องในป
2564 อางอิงแลวปรับราคาตูขายสินคาอัตโนมัติขึ้นรอยละ 2.00 อางอิงจากกรอบอัตราเงินเฟอ (Inflation
rate) ที่อยูระหวางรอยละ 1.00 – 3.00 ตอป สำหรับประมาณการในรอบการสั่งซื้อป 2565 – 2569 โดย
จะมีราคาตูขายสินคาอัตโนมัติเทากับ 134,586.83 บาทตอเครื่องในป 2579 เนื่องจากธุรกิจดังกลาวมีการ
ปรับเปลี่ยนราคาขายที่มีขั้นต่ำเทากับอัตราเงินเฟอ ซึ่งธุรกิจดังกลาวขายผลิตภัณฑที่สามารถถายโอน
ตนทุนและอัตราเงินเฟอสูผูบริโภคหรือผูซื้อสินคาได (Cost-Push Pricing and Transfer-Pricing)
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

2.2. สำหรับตูเติมเงินในรอบการสั่งซื้อป 2565 - 2579 อางอิงจากราคาสั่งซื้อป 2564 แลวปรับราคาตูขาย
สินคาอัตโนมัติขึ้นรอยละ 2.00 อางอิงจากกรอบอัตราเงินเฟอ (Inflation rate) ที่อยูระหวางรอยละ 1.00
– 3.00 ตอป โดยจะมีราคาตูขายสินคาอัตโนมัติเทากับ 19,000.00 บาทตอเครื่อง เนื่องจากธุรกิจดังกลาว
มีการปรับเปลี่ยนราคาขายที่มีขั้นต่ำเทากับอัตราเงินเฟอ ซึ่งธุรกิจดังกลาวขายผลิตภัณฑที่สามารถถาย
โอนตนทุนและอัตราเงินเฟอสูผูบริโภคหรือผูซื้อสินคาได (Cost-Push Pricing and Transfer-Pricing)
ตารางสรุปประมาณการราคาตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2564 - 2571F
หนวย : บาท
ราคาตู  ข ายสินคา
อัตโนมัติตอเครื่อง
ราคาตูเติมเงินตอ
เครื่อง

2564

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

2570F

2571F

100,000.00

102,000.00

104,040.00

106,120.80

108,243.22

110,408.08

112,616.24

114,868.57

19,000.00

19,380.00

19,767.60

20,162.95

20,566.21

20,977.54

-

-

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและขอมูลจากบริษัทฯ

ตารางสรุปประมาณการราคาตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2572F - 2579F
หนวย : บาท
ราคาตู  ข ายสินคา
อัตโนมัติตอเครื่อง
ราคาตูเติมเงินตอ
เครื่อง

2572F

2573F

2574F

2575F

2576F

2577F

2578F

2579F

117,165.94

119,509.26

121,899.44

124,337.43

126,824.18

129,360.66

131,947.88

134,586.83

-

-

-

-

-

-

-

-

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและขอมูลจากบริษัทฯ

ในการนี้คาใชจายในการซื้อสินทรัพยใหมเพื่อการเติบโต (Expansionary CAPEX) ซึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนตูขาย
สินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินในอนาคต เพื่อรองรับกับประมาณการรายได ขางตนสอดคลองกับแผนการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ซึ่ง
ไดตั้งเปาหมายไว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาแผนการดำเนินการของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการวิเคราะหถึงขนาดของฐานลูกคาของประชาชนตางจังหวัด และจำนวนคอนโด โรงเรียน และ
โรงงานที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทำใหบริษัทฯ มีโอกาสที่จะขยายจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินไดตามเปาหมายที่ตั้งไว
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางประมาณการคาใชจายในการลงทุนในอนาคต ป 2565F - 2572F
หนวย : ลานบาท
เงินลงทุนสำหรับขยายธุรกิจตู
ขายสินคาอัตโนมัติ
เงินลงทุนสำหรับขยายธุรกิจตู
เติมเงิน
รวม

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

579.97

208.08

212.24

324.73

220.82

0.38

0.39

0.41

0.42

0.44

580.35

208.47

212.65

325.15

221.26

2570F

2571F

2572F

225.23

229.74

-

225.23

229.74

-

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

ตารางประมาณการคาใชจายในการลงทุนในอนาคต ป 2573F - 2579F
หนวย : ลานบาท
เงินลงทุนสำหรับขยาย
ธุรกิจตูขายสินคา
อัตโนมัติ
เงิ น ลงทุ น สำหรั บ ขยาย
ธุรกิจตูเติมเงิน
รวม

2573F

2574F

2575F

2576F

2577F

2578F

2579F

-

-

203.79

721.12

258.72

263.90

403.76

-

-

203.79

721.12

258.72

263.90

403.76

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณคาใชจายในการบำรุงรักษาสินทรัพยเกาใหอยูในสภาพใชงานได (Maintenance
CAPEX) เพื่อรักษาระดับการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการลงทุนของบริษัทฯ สำหรับการ
ซอมแซมและปรับปรุงอุปกรณในธุรกิจเดิม โดยกำหนดใหคาใชจายในการลงทุนตั้งแตป 2565 - 2579 คงที่เทากับ 203.08 ลานบาท
ซึ่งคำนวณมาจากคาเฉลี่ยคาใชจายเงินลงทุนในป 2562 2563 และ 2564 เพื่อใหสอดคลองกับการทำธุรกิจของบริษัทฯ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระไดประมาณการถูกอางอิงมาจากขอมูลจากบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะหแลวคาใชจายเงินลงทุนใน
ป 2562 2563 และ 2564 นั้นอยูในระดับคงที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ ดังนั้นการใชคาเฉลี่ยจึงสมเหตุสมผล
ดังนั้นคาใชจายในการซื้อสินทรัพยใหมเพื่อการเติบโต (Expansionary CAPEX) และคาใชจายในการบำรุงรักษาสินทรัพย
เกาใหอยูในสภาพใชงานได (Maintenance CAPEX) จะมีรายละเอียดดังนี้
ตารางประมาณการคาใชจายในการลงทุนในอนาคต ป 2565F - 2572F
หนวย : ลานบาท
คาใชจายในการซื้อสินทรัพยใหม
เพื่อการเติบโต (Expansionary
CAPEX)
คาใชจายในการบำรุงรักษา
สินทรัพยเกาใหอยูในสภาพใช
งานได (Maintenance CAPEX)
รวม

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

2570F

2571F

2572F

580.35

208.47

212.65

325.15

221.26

225.23

229.74

-

203.08

203.08

203.08

203.08

203.08

31.81

31.81

31.81

783.43

411.55

415.73

528.23

424.33

257.04

261.54

31.81

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและขอมูลบริษทั ฯ

ตารางประมาณการคาใชจายในการลงทุนในอนาคต ป 2573F - 2579F
หนวย : ลานบาท
คาใชจายในการซื้อสินทรัพยใหม
เพื่อการเติบโต (Expansionary
CAPEX)
ค า ใช จ  า ยในการบำรุ ง รั ก ษา
สิ น ทรั พ ย เ ก า ให อ ยู ใ นสภาพใช
งานได (Maintenance CAPEX)
รวม

2573F

2574F

2575F

2576F

2577F

2578F

2579F

-

-

203.79

721.12

258.72

263.90

403.76

31.81

31.81

31.81

31.81

31.81

31.81

31.81

31.81

31.81

235.60

752.93

290.53

295.70

435.57

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและขอมูลบริษทั ฯ
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3.4. คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยในบริษัทฯ เปนอัตราคงที่ตามวิธีเสนตรงตามที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะหอายุการใชงานเฉลี่ยของสินทรัพยแตละประเภทโดยคำนวณจากมูลคาสินทรัพย
สุทธิหารดวยคาเสื่อมของปนั้น ๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชคาเฉลี่ยของอายุการใชงานเฉลี่ยของสินทรัพยแต
ละประเภทในชวง 3 ปยอนหลังในป 2562 2563 และ 2564 รายละเอียดการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยสามารถ
สรุปไดดังนี้
ตารางคาเสื่อมราคาและการตัดจำหนายบนอายุการใชงานคงเหลือเฉลี่ย
สินทรัพย
ที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องใชสำนักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
ยานพาหนะ
เครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ
เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ
สินทรัพยระหวางการติดตั้ง

อายุการใชงานคงเหลือเฉลี่ย (ป)1/
3.00
3.00
7.00
2.00
4.00
7.00
-

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ: 1/ อายุการใชงานคงเหลือเฉลีย่ คำนวณจากสัดสวนมูลคาทางบัญชีสุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณหารดวยคาเสือ่ มในปนั้น ๆ ซึง่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชคา เฉลีย่
ของอายุการใชงานคงเหลือ 3 ปยอนหลังในป 2562 2563 และ 2564

ในสวนของรายละเอียดคาเสื่อมของสินทรัพยแตละประเภทตามนโยบายทางบัญชีมีรายละเอียดดังนี้
ตารางคาเสื่อมราคาและการตัดจำหนายตามนโยบายของบริษัทฯ
สินทรัพย
ที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

ระยะเวลาคิดคาเสือ่ มราคา (ป)
-

เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ

3 - 20
3 - 10
3 - 20
5
3-7
3 - 20

สินทรัพยระหวางการติดตั้ง

-

เครื่องใชสำนักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
ยานพาหนะ
เครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ

ที่มา : หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ
3.5. อัตราคิดลด (Discount Rate)
ในการกำหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ใชในการคำนวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระใชอัตราตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของเงินทุนของ บริษัทฯ (Weighted Average Cost of Capital –
WACC) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยของตนทุนสวนของผูถือหุน (Cost of Equity – “Ke”) กับอัตราดอกเบี้ยจากการกูยืม (Cost of
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Debt – “Kd”) ปรับดวยผลประโยชนทางภาษีจากการจายดอกเบี้ย ถวงน้ำหนักดวยสัดสวนของสวนผูถือหุน (“We”) และ
หนี้ (“Wd”) โดยมีสูตรการคำนวณดังตอไปนี้
การคำนวณหาตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (WACC)
WACC

=

Ke x We + Kd x (1 – t) x Wd

Ke

=

อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนเทากับรอยละ 9.54

Kd

=

อัตราดอกเบี้ยเงินกูของ บริษัทฯ โดยอางอิงจากอัตราการจายดอกเบี้ยจริงตอหนี้สินที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ยใน

โดยที่

อดีตระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอยละ 2.96
T

=

ภาษีเงินไดนิติบุคคลซึ่งกำหนดใหเทากับรอยละ 20.00

We

=

สวนของผูถือหุนเทากับรอยละ 74.82

Wd

=

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเทากับรอยละ 25.18

การคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke) โดยอางอิงจาก
Ke

=

Rf + β x (Rm – Rf)

โดยที่
Risk Free Rate (Rf)

อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 15 ป ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 มีคาเทากับ
รอยละ 2.71 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใชพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 15 ป เนื่องจากสะทอนถึง
วงจรธุรกิจ (Business Cycle)

Market Return (Rm)

อางอิงขอมูลจากผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ (SET Total Return Index: TRI Index)
ยอนหลัง 15 ป (ตั้งแต กุมภาพันธ 2550 – กุมภาพันธ 2565) มีคาเทากับรอยละ 10.09 และบวกเพิ่มเบี้ย
ประกันความเสี่ยงในประเทศ (country risk premium) จากสถานการณสภาพเศรษฐกิจและความผัน
ผวนของตลาดทุนโดยรวมของประเทศ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงเบี้ยประกันความเสี่ยงใน
ประเทศมาจาก NYU Stern โดยที ่ NYU Stern โรงเรี ย นสอนธุ ร กิ จ (Business School) ภายใต
มหาวิทยาลัยนิวยอรค (New York University) 1 ซึ่งเปนโรงเรียนชั้นนำและมีชื่อเสียงของโลกดานการเงิน
ซึ่งคิดคนวิธีการใชคำนวณอัตราความเสี่ยง ซึ่งมีคาเทากับรอยละ 1.58 สงผลใหอัตราผลตอบแทนการ
ลงทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ เป น ร อ ยละ 11.67 การบวกเพิ ่ ม ความเสี ่ ย งในประเทศ (country risk
premium) เปนการปรับปรุงในระยะยาว เนื่องจากความเสี่ยงในประเทศ (country risk premium) มี
การคำนวณมาจากปจจัยพื้นฐานของประเทศ ดังนั้น การปรับปรุงจึงมีความสอดคลองกับระยะเวลา

1

หมายเหตุ: การคำนวณมาจากศาสตราจารย Damodaran ผูไดรับรางวัล Herbert Simon Award ที่เปนที่ยอมรับทั่วโลก ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาเหมาะสมในการ
คำนวณ
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ผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ อยางไรก็ตามถึงแมวาสถานการณ COVID-19 จะไมกระทบ
กับผลประกอบการของอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ อยูในระยะสั้นเนื่องจากมีการเซ็นสัญญาเชาไว แตหาก
สถานการณ COVID-19 มีการขยายความรุนแรงและกระทบกับเศรษฐกิจในระยะยาว ผลประกอบการ
ของอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ อยูก็จะไดรับผลกระทบเชนกัน ดังนั้นเพื่อเปนการประเมินมูลคาแบบอนุรักษ
นิยม (Conservative) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกที่จะบวกเพิ่มความเสี่ยงในประเทศ (country
risk premium)
Leveraged Beta (β)

Leveraged Beta ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกับ บริษัทฯ หรือมีรายไดจาก
การประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยและเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศนั้น
ๆ เฉลี่ยยอนหลัง 15 ป (ขอมูลจาก Bloomberg Terminal) เพื่อใชในการคำนวณอัตราผลตอบแทนของผู
ถือหุน (Ke) มีคาเทากับ 0.76 โดยอางอิงจาก บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ซันเวน
ดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เลือกใชบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันเนื่องจากตองการลดผลกระทบจากโครงสรางทางการเงินที่
แตกตางและราคาหุนของบริษัทฯ ซึ่งมีการพิจารณา Levered Beta และโครงสรางทางการเงินของแตละ
บริษัท โดยปรับปรุงใหเปน unlevered Beta เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดสวนหนี้สินสวนของผูถือหุน (ซึ่งมี
สู ต รคำนวณดั ง นี ้ Levered Beta = Bu (1+(1-t)(D/E)) หลั ง จากคำนวณ unlevered Beta ที ่ ป รึ ก ษา
ทางการเงินอิสระไดมีการปรับปรุงใหเปน Adjusted Beta (ซึ่งมีสูตรคำนวณดังนี้ Adjusted Beta =
unlevered Beta x (2/3) + (1/3)) หลังจากคำนวณ unlevered Beta ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดมี
การปรับปรุงใหเปน Adjusted Beta (ซึ่งมีสูตรคำนวณดังนี้ Adjusted Beta = unlevered Beta x (2/3)
+ (1/3)) และหลังจากนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนำ Adjusted Beta มาปรับปรุงเปน Leveraged
Beta เพื ่ อ สะท อ นโครงสร า งทางการเงิ น ของบริ ษ ั ท ตามสู ต ร Leveraged Beta = 0.60x(1+(120%)(33.65%)) หรือเทากับ 0.76 โดยรายละเอียด Adjusted Beta ที่นำมาจากธุรกิจใกลเคียงมีการ
คำนวณดังรายละเอียดตอไปนี้

บริ ษ ั ท ซิ ง เกอร ป ระเทศไทย จำกั ด
(มหาชน)
บริ ษ ั ท ซั น เวนดิ ้ ง เทคโนโลยี จำกั ด
(มหาชน)
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

15Y Beta (เทา)

D/E (รอยละ)

Tax (รอยละ)

Unlevered Beta
(เทา)

Adjusted (เทา)

0.76

209.91

13.87%

0.27

0.51

1.98

29.37

11.38%

1.57

1.38

0.40

0.11

17.43%

0.40

0.60
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ดังนั้น
Ke

=

2.71 + [0.76 x (11.67 - 2.71)] = 9.54%

ที่ป รึกษาทางการเงิน อิส ระคำนวณตน ทุ น ทางการเงิน ถัว เฉลี่ ย ถว งน้ำ หนั ก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตาม
โครงสรางเงินทุนของ บริษัทฯ เทากับรอยละ 9.82 อันมีรายละเอียดดังนี้
WACC

=

(9.54% x 74.82%) + [2.96% x (1.00 – 20.00%) x 25.18%]

=

7.89%
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บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

4. มูลคาหุนดวยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดสรุปการประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางการประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ
หนวย: ลานบาท
EBIT x (1– Tax Rate)
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
คาเสื่อมราคา
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธิ
เงินลงทุน
กระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธิ
กระแสเงินสดอิสระสุทธิ
อัตราคิดลด (Discount Factor)
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ

2565F
500.10
113.63
260.89
874.62
(783.43)
(783.43)
91.20
0.93
84.53

2566F
710.35
22.08
304.72
1,037.15
(411.55)
(411.55)
625.60
0.86
537.49

2567F
871.05
26.99
346.49
1,244.53
(415.73)
(415.73)
828.80
0.80
660.02

2568F
1,088.92
36.69
391.27
1,516.88
(528.23)
(528.23)
988.65
0.74
729.77

2569F
1,282.57
47.93
371.35
1,701.85
(424.33)
(424.33)
1,277.51
0.68
874.07

2575F
2,451.40
71.48
344.54
2,867.42
(235.60)
(235.60)
2,631.83
0.43
1,141.96

2576F
2,674.21
81.99
344.40
3,100.60
(752.93)
(752.93)
2,347.68
0.40
944.21

2577F
2,926.08
93.88
344.40
3,364.37
(290.53)
(290.53)
3,073.84
0.37
1,145.90

2578F
3,211.28
107.48
344.40
3,663.17
(295.70)
(295.70)
3,367.47
0.35
1,163.60

2579F
3,534.56
123.05
344.40
4,002.02
(435.57)
(435.57)
3,566.45
0.32
1,142.28

2570F
1,538.60
54.42
365.94
1,958.97
(257.04)
(257.04)
1,701.93
0.63
1,079.33

2571F
1,703.70
62.05
360.54
2,126.29
(261.54)
(261.54)
1,864.75
0.59
1,096.15

2572F
1,891.20
66.31
354.12
2,311.62
(31.81)
(31.81)
2,279.82
0.54
1,242.18

2573F
2,076.98
66.67
347.65
2,491.29
(31.81)
(31.81)
2,459.49
0.51
1,242.13

2574F
2,252.98
62.42
346.13
2,661.52
(31.81)
(31.81)
2,629.71
0.47
1,231.02

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

หนวย: ลานบาท
EBIT x (1– Tax Rate)
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
คาเสื่อมราคา
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธิ
เงินลงทุน
กระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธิ
กระแสเงินสดอิสระสุทธิ
อัตราคิดลด (Discount Factor)
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

โดยมูลคาสุดทายคือมูลคากระแสเงินสดภายหลังจากระยะเวลาประมาณการ โดยมีสูตรคำนวณ ดังตอไปนี้
ตารางการคำนวณมูลคาสุดทาย
มูลคาสุดทาย (Terminal Value)
Normalized FCFF

=
=

G – อัตราการเติบโตระยะยาว
(Terminal Growth Rate)

=

WACC

=

FCFF x (1 + G) / (WACC – G) = 19,795.66ลานบาท
มูลคากระแสเงินสดในป 2579 เทากับ 1,142.28 ลานบาท
อัตราการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดตอป อยางตอเนื่องไปตลอด (Going Concern Basis) กำหนดให
เทากับรอยละ 2.00/1 ตอป โดยอางอิงจากคาเฉลี่ยอัตราเงินเฟอทั่วไปที่อยูในชวงระหวาง รอยละ
1.00 - 3.00 ตามเปาหมายนโยบายการเงินสำหรับระยะปานกลาง ณ ป 2565 จากธนาคารแหง
ประเทศไทย
อัตราตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของเงินลงทุน เทากับรอยละ 7.89

หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวาการใชอัตราเงินเฟอเปนอัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) มีความสมเหตุสมผล เนือ่ งจากธุรกิจของบริษัทฯ มีความ
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชชีวิตประจำวันของประชากรในประเทศสูง ซึ่งสามารถเพิ่มราคาสินคาที่ขนั้ ต้ำเทากับเปาหมายอัตราเงินเฟอระยะยาวที่กำหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยได
เพราะธุรกิจดังกลาวมีการปรับขึ้นราคาของสินคาแบบเพิ่มขึ้นตามตนทุน (Cost-Push)

ตารางการคำนวณมูลคาของบริษัทฯ
หนวย: ลานบาท
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ บริษัทฯ ตั้งแตป 2565 – 2579
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ บริษัทฯ ณ ปสุดทาย
มูลคากิจการของ บริษัทฯ (Enterprise Value)
บวก: เงินสดและเงินฝากธนาคาร2/
หัก: ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย3/
หัก: สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม4/
มูลคาสวนของผูถือหุน (Equity Value)
จำนวนหุนที่ชำระแลวทั้งหมดของ บริษัทฯ (ลานหุน)
มูลคาที่แทจริงตอหุน (บาท/หุน)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564
14,314.65
19,795.66
34,110.31
236.04
(1,139.96)
(450.60)
32,755.80
1,201.38
27.27

หมายเหตุ: 1/ คิดบนกระแสเงินสดนับจากวันที่ 1 มกราคม 2565 เปนตนไป
2/ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย เงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากประจำประเภทครบกำหนดไมเกินหนึ่งป ณ 31 ธันวาคม 2564
3/ ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ประกอบดวย เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุนกู และหนี้สินตามสัญญาเชา ณ
31 ธันวาคม 2564
4/ จากงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564

มูลคาหุนของ บริษัทฯ ที่คำนวณโดย วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ในกรณีฐาน
เทากับ 34,110.31 ลานบาท หรือเทากับ 27.27 บาทตอหุน
5. การวิเคราะหความออนไหวของมูลคาหุนสามัญของบริษัทฯ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทำการวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) ของ (1) อัตราคิดลด (Discount
Rate) และ (2) อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) โดยเพิ่มขึ้นและลดลงรอยละ 3.0 ในทั้งสองปจจัยดังกลาว
เนื่องจากเปนปจจัยสำคัญที่สงผลกระทบโดยตรงตอการประเมินมูลคากิจการ โดยชวงเปลี่ยนแปลง +/– รอยละ 3.0 สะทอนถึง
ความออนไหวในปจจัยที่สำคัญของสมมติฐานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเปนผูกำหนด ซึ่งชวงเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนชวงความ
ออนไหวที่มีความเปนไปได อันสามารถสรุปสมมติฐานไดดังตอไปนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตารางสมมติฐานการวิเคราะหความออนไหว
ปจจัยที่เปลี่ยนแปลง

ชวงเปลี่ยนแปลง

ตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (WACC)
อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth)

+/– 3.0% (WACC เทากับ 7.55% – 8.01%)
+/– 3.0% (Terminal Growth เทากับ 1.94% – 2.06%)

จากสมมติ ฐ านการวิ เ คราะห ค วามอ อ นไหวดั ง กล า ว จะได ผ ลสรุ ป การวิ เ คราะห ค วามอ อ นไหวของมู ล ค า ของ
สวนของผูถือหุนของ บริษัทฯ โดยสรุปดังนี้
ตารางผลการวิเคราะหความออนไหวมูลคาตอหุน

อัตราการเติบโต
ระยะยาว

ปจจัยที่เปลี่ยนแปลง

-3.0%
28.57
28.67
28.77
28.87
28.97

-3.0%
-1.5%
กรณีฐาน
+1.5%
+3.0%

-1.5%
27.82
27.91
28.00
28.10
28.19

ตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
กรณีฐาน
+1.5%
27.09
26.39
27.18
26.48
27.27
26.56
27.35
26.64
27.44
26.73

+3.0%
25.72
25.80
25.88
25.96
26.04

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากตารางขางตนจะเห็นวาเมื่อทำการวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) มูลคาของบริษัทฯ ตอหุน อยูระหวาง
25.72 – 28.97 บาทตอหุน ซึ่งต่ำกวาราคาเขาทำรายการที่ 28.25 บาทตอหุน เทากับ 2.53 บาทตอหุน หรือต่ำกวาในอัตรารอยละ
8.94 ของราคาเขาทำรายการ และสูงกวาราคาเขาทำรายการที่ 28.25 บาทตอหุน เทากับ 0.72 บาทตอหุน หรือสูงกวาในอัตรารอยละ
2.55 ของราคาเขาทำรายการ
โดยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเปนวิธีที่สะทอนแผนการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการทำกําไร และแนวโนม
การเติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผูถือหุนในอนาคต ซึ่งเปนการประมาณการมาจากรายไดและรายจายของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑที่
ตั้งอยูบนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดเห็นวาสมเหตุสมผล ทำใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้สะทอนมูลคาที่เหมาะสมของ
บริษัทฯ
4.2.7 สรุปการประเมินมูลคายุติธรรมของมูลคาสินทรัพยที่ไดมา – หุนสามัญของบริษัทฯ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินมูลคาหุนของบริษัทฯ ดวยวิธีตาง ๆ ที่กลาวมาแลว โดยสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
ตารางสรุปผลการประเมินมูลคาสิ่งตอบแทนของบริษัทฯ
วิธีการประเมินมูลคา
1. วิธีมูลคาหุนตามบัญชี
และ

2. วิธีปรับปรุงมูลคาตาม
บัญชี

มูลคาหุน บริษัทฯ
(บาท/หุน)

รายละเอียด

2.82

วิธีมูลคาหุนตามบัญชีเปนวิธีที่สะทอนถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง โดยไมไดสะทอนมูลคาตลาด
ของสินทรัพยบางรายการและเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใชอางอิง อีกทั้ง
ไมไดสะทอนถึง ความสามารถในการนําสินทรัพยเหลานั้นไปทํากําไรในอนาคตของธุรกิจของ SPM
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีนี้

N/A

บริษัทฯ ไดมีการจางผูทำรายงานการประเมินมูลคาสินทรัพยเพื่อการลงทุนในทุกโครงการ โดยมี
วัตถุประสงคสาธารณะ เพื่อสะทอนถึงมูลคาปจจุบัน และไดรับรูผานงบการเงินในสวนของมูลคา
ทางบัญชี (Book Value) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไปเปนที่เรียบรอยแลว ดังนั้น ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงไมไดมีการคำนวณดวยวิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

วิธีการประเมินมูลคา

3. วิธีมูลคาหุนตามราคา
ตลาด

4.1 วิธีอัตราสวน P/BV

4.2 วิธีอัตราสวน P/E

4.3 วิธีอัตราสวน
EV/EBITDA

5. วิธีเปรียบเทียบกับ
ธุรกรรมที่ใกลเคียง

6. วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ
ของกระแสเงินสด (DCF)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

มูลคาหุน บริษัทฯ
(บาท/หุน)

รายละเอียด

7.27 – 32.21

การประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ บริษัทฯ ดวยวิธีราคาหุนตามราคาตลาด (Market
Value Approach) เปนการแสดงมูลคาหุนของ บริษัทฯ ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ตามอุปสงคและ
อุปทานของนักลงทุน ซึ่งอาจมีปจจัยอื่นที่สงผลตอราคาหุน ณ ชวงเวลานั้น ๆ เชน สภาพเศรษฐกิจ
สภาพตลาดทุน ดอกเบี้ย หรือปจจัยระยะสั้นอื่น ๆ เปนตน ซึ่งทำใหราคาหุนไมเปนไปตามมูลคาที่
แทจริง (Fair Price) โดยไมไดคำนึงถึงผลการดำเนินงาน และแนวโนมการเติบโตของ บริษัทฯ ใน
อนาคต จึงอาจไมสะทอนถึงความสามารถในการทำกำไรของ บริษัทฯ ในอนาคต ดังนั้นที่ปรึกษา
การเงินอิสระ จึงเห็นวาวิธีมูลคาทางบัญชีอาจเปนวิธีที่ไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคา
ยุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาวิธีนี้เปนวิธีที่ไม
เหมาะสมในการประเมินมูลคาบริษัทฯ

11.05 – 17.71

วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีเปนวิธีที่สะทอนถึงฐานะการเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดย
เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของอัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง เนื่องจากที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเห็นวา การประเมินมูลคากิจการดวยมูลคาทางบัญชีไมเหมาะสม ไมไดสะทอน
มูลคาตลาดของสินทรัพยบางรายการและเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใช
อางอิง รวมทั้งไมไดสะทอนถึงความสามารถในการนําสินทรัพยเหลานั้นไปทํากําไรในอนาคตของ
ธุรกิจของกลุมบริษัทยอย ดังนั้น วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีจึงไมเหมาะสม ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีนี้

7.89 – 12.66

วิธีอัตราสวนราคาตลาดเฉลี่ยตอกําไรตอหุน เปนการประเมินโดยพิจารณาอางอิงจากกําไรสุทธิตอ
หุน ยอนหลัง 12 เดือนลาสุด คูณกับคามัธยฐานของอัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิ (P/E) ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา วิธีดังกลาวไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ
โครงสรางรายได โครงสรางเงินทุน ทำใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาที่แทจริง
ของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีนี้

6.54 – 7.98

วิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อม และ
คาตัดจำหนายเปนการประเมินมูลคากิจการของกลุมบริษัทยอย โดยเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของ
อัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง อยางไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นวา วิธีดังกลาวไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ โครงสรางเงินทุน ผล
ประกอบการในอนาคต รวมถึงกำลังการผลิตในปจจุบันและอนาคต สงผลใหการประเมินมูลคาดวย
วิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาที่แทจริงของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีนี้

2.38

วิธีการเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน เปนวิธีการประเมินที่สะทอนความสามารถในการสราง
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ซึ่งหักดวยผลกระทบจากโครงสรางเงินทุนของกิจการที่แตกตาง
กันออก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้มีความผันผวนของ
หลายปจจัย เชน ขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้น ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึงเปนวิธีที่อาจสงผลใหการ
ประเมินมูลคามีความคลาดเคลื่อน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีนี้

25.72 – 28.97

วิ ธ ี ม ู ล ค า ป จ จุ บ ั น ของกระแสเงิ น สดสุ ท ธิ (DCF) เป น วิ ธ ี ท ี ่ ส ะท อ นแผนการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และ
ความสามารถในการทํากําไร รวมทั้งผลตอบแทนของผูถือหุนในอนาคต ซึ่งเปนการประมาณการมา
จากรายไดและรายจายของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑที่ตั้งอยูบนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระไดเห็นวาสมเหตุสมผล โดยราคาเขาทำรายการเทากับ 28.25 บาทตอหุน ซึ่งวิธีมูลคาปจจุบัน
ของกระแสเงินสดสุทธิทำใหราคาเขาทำรายการตกอยูในกรอบบน อยางไรก็ตามในการกำหนด
สมมติฐานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐานบนการประเมินมูลคาแบบอนุรักษนิยม
(Conservative) ซึ่งเปรียบเทียบไดกับกรณีขั้นต่ำที่บริษัทฯ สามารถทำผลประกอบการได (Worst
Case Scenario) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาวิธีนี้เปนวิธีที่เหมาะสมในการ
ประเมินมูลคารวมของหุนสามัญของบริษัทฯ
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5. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้ง
ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 ไดมีมติอนุมัติเพื่อนำเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 ของ บริษัทฯ เพื่อ
การเขาลงทุนในบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษ ัทฯ มีค วามประสงคที่จ ะเขา ลงทุน ในบริ ษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) (“NAKON”) เพื ่อเปน การขยาย
Ecosystem ทางธุรกิจของกลุมบริษัท ทำใหมีสินคาและบริการในกลุมการใหบริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และเกิดการผนึกกำลัง
ทางธุรกิจกับ NAKON เนื่องจาก NAKON ประกอบธุรกิจการเงินที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank) ภายใตการประกอบธุรกิจหลัก ไดแก
ธุรกิจการใหสินเชื่อสำหรับผูมีความตองการใชเงินทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตาม โดยใหบริการสินเชื่อ
หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา โดย NAKON ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยูภายใตการ
กำกับของธนาคารแหงประเทศไทยใหสามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับและประกอบกิจการสินเชื่อนาโน
ไฟแนนซ (Nano-Finance) มีสินเชื่อใหบริการ ดังนี้ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เพื่อเกษตรกร เชาซื้อรถมือ
สอง สินเชื่อที่ดิน และที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง สินเชื่อที่ดิน และที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง เพื่อการหมุนเวียน สินเชื่อแฟคตอริ่ง
สินเชื่อเพื่อการพาณิชย สินเชื่อเชาซื้อ ปจจุบันมีฐานลูกคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนสวนใหญ และมีสาขา 105 สาขา
โดยปจจุบัน NAKON มีทุนจดทะเบียน 555.00 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 1,110,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50
บาท โดยมีทุนที่ออกและเรียกชำระ 467.55 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 935,098,300 หุน ซึ่งทางบริษัทฯ มีความตั้งใจที่
จะเปนหุนสวนเชิงกลยุทธกับทาง NAKON โดยมีความประสงคจะลงทุนเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ NAKON จำนวน 311,699,434
หุน หรือคิดเปนรอยละ 25.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระหลังการเสนอขายใหแกบริษัทฯ มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เสนอ
ขายในราคาหุนละ 2.50 บาท รวมมูลคาการลงทุน 779.25 ลานบาท (“หุนเพิ่มทุนออกใหมของ NAKON”) โดยทางบริษัทฯ จะ
ชำระคาหุน NAKON ดังนี้
1) คาหุนในสัดสวนรอยละ 75.00 ของมูลคาการเสนอขายทั้งหมด บริษัทฯ จะชำระเปนเงินสดใหแก NAKON จำนวน
584.44 ลานบาท และ
2) คาหุนในสัดสวนรอยละ 25.00 ของมูลคาการเสนอขายทั้งหมด จำนวน 194.81 ลานบาท ทางบริษัทฯ
จะชำระเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 6,896,005 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยมีราคาเสนอขาย
เทากับ 28.25 บาท ซึ่งเปนราคาหุนที่ไมต่ำกวารอยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ย
ถวงน้ำหนักยอนหลัง 7 วันทำการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเขาลงทุนใน NAKON และ
ออกหุนสามัญเสนอขายใหแก NAKON เพื่อเปนคาตอบแทน ตั้งแตวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ 2565 เทากับ 30.6413 บาท
ตอหุน (“ราคาตลาด”)
ในการพิจารณาความเหมาะสมของการเขาทำรายการในครั้งนี้ บริษัท อวานการด แคปปตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระไดวิเคราะหวัตถุประสงคของการเขาทำรายการ วิเคราะหความสามารถในการดำเนินงานโดยพิจารณาขอมูลในอดีตทั้งจากงบ
การเงินประจำปในอดีต 3 ปยอนหลังหรือตั้งแตเริ่มตนกิจการ ขอมูลการประมาณการที่ไดรับจากฝายบริหาร รวมไปถึง ขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ที่เปดเผยสูสาธารณะ เพื่อทำการวิเคราะหขอดีและขอเสียของการเขาทำรายการ ซึ่งการเขาทำรายการเปนการ
ขยาย Ecosystem ทางธุรกิจของกลุมบริษัท ทำใหมีสินคาและบริการในกลุมการใหบริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และเกิดการ
ผนึกกำลังทางธุรกิจกับ NAKON เนื่องจาก NAKON ประกอบธุรกิจการเงินที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank) ภายใตการประกอบธุรกิจ
หลัก ไดแก ธุรกิจการใหสินเชื่อสำหรับผูมีความตองการใชเงินทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตาม โดย
ใหบริการสินเชื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา โดย NAKON ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
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และอยูภายใตการกำกับของธนาคารแหงประเทศไทยใหสามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับและประกอบ
กิจการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ (Nano-Finance) มีสินเชื่อใหบริการ ทั้งนี้ หากการเขาทำรายงานสำเร็จ บริษัทฯ จะเขาถือหุนใน
NAKON เทากับรอยละ 25.00 ซึ่งจะทำใหบริษัทฯ มีอิทธิพลอยางมีสาระสำคัญตอ NAKON โดยอาจมีสวนรวมในการกำหนด
ทิศทางในการดำเนินธุรกิจของ NAKON และรวมกำกับดูแล NAKON ในฐานะผูถือหุน นอกจากนี้ การเขาทำรายการกลาว บริษัทฯ
ไมไดชำระคาตอบแทนเปนเงินสดทั้งหมด หากแตชำระคาตอบแทนเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และจายเปนเงินสดบางสวน
เทานั้น ทำใหบริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารกระแสเงินสดภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นวาการเขาทำรายการมีความสมเหตุสมผล
สำหรับความสมเหตุสมผลดานราคาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินมูลคารายการไดมาซึ่งสินทรัพย กรณีการเขาซื้อหุนสามัญ
ของ NAKON โดยพิจารณาจากวิธีการตาง ๆ เพื่อหาชวงมูลคายุติธรรมที่เหมาะสมสำหรับการเขาทำธุรกรรมการโอนแลกหุน ทั้งนี้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การประเมินมูลคาปจจุบันของกิจการดวยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของเงินปนผล (Dividend
Discount Model)เปนวิธีการประเมินมูลคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถสะทอนผลประกอบการในอนาคตภายใตแผน
ธุรกิจและสมมติฐานตาง ๆ ที่มีความสมเหตุสมผล โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินชวงมูลคายุติธรรมของรายการ
ไดมาซึ่งสินทรัพย หุนสามัญของ NAKON พบวาอยูในชวง 2.31 – 2.75 บาทตอหุน เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเขาทำรายการในราคา
หุนละ 2.50 บาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท) จำนวน 311,699,434 หุน มีมูลคารวมเทากับ 779.25 ลานบาท จะพบวาราคา
เขาทำรายการเปนราคาที่เหมาะสมเพราะเปนราคาที่อยูในชวงราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สำหรับมูลคา
สิ่งตอบแทน บริษัทฯ จะชำระดวยเงินสดเทากับ 584.44 ลานบาท และมูลคาหุนสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเทากับ 194.81 ลานบาท
หรือคิดเปนมูลคาหุนละ 28.25 บาท จำนวน 6,896,005 หุน รวมเปนมูลคาสิ่งตอบแทน 779.25 ลานบาท พบวา มูลคายุติธรรม
ของราคาหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอยูในชวง 25.72 – 28.97 บาทตอหุนโดยวิธีมูลคาปจจุบัน
สุทธิของกระแสเงินสด (DCF) ดังนั้น ราคาเขาทำรายการแลกเปลี่ยนโดยใชหุนสามัญของบริษัทฯ จึงเปนราคาที่เหมาะสม เนื่องจาก
ราคาดังกลาวอยูในชวงมูลคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา
ราคาการเขาทำรายการไดมาซึ่งหุนสามัญของ NAKON มีความเหมาะสม
ในการนี้ ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นวาการทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ เปนรายการที่มีความเหมาะสมและผู
ถือหุนควรอนุมัติการเขาทำรายการดังกลาว ทั้งนี้ ในการพิจารณาการทำเขาทำรายการ ผูถือหุนควรพิจารณาขอมูล ความเห็น
และรายละเอียดตาง ๆ ในการจัดทำความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่กลาวมาแลวขางตน รวมถึงควรพิจารณาขอดีและ
ขอเสียของการเขาทำรายการในครั้งนี้ประกอบการพิจารณาดวย อยางไรก็ตาม การตัดสินใจอนุมัติหรือไมอนุมัติการเขาทำรายการ
ในครั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูถือหุนเปนสำคัญ
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6. เอกสารแนบ 1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
1)

ขอมูลทั่วไปของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ที ่ ต ั ้ ง สำนั ก งาน 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ
ใหญ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร, 10150
ประเภทธุรกิจ
1. ใหบริการธุรกรรมทางการเงินผานตูเติมเงินอัตโนมัติภายใตเครื่องหมายการคา "เติมสบายพลัส" และการ
จำหนายตูเติมเงินอัตโนมัติทั้งในรูปแบบการชำระดวยเงินสดและเงินผอน
2. การจำหนายเครื่องดื่มและอาหารสำเร็จรูปผานตูขายสินคาอัตโนมัติ ภายใตเครื่องหมายการคา "เวนดิ้ง พลัส"
3. ใหบริการติดตั้งและวางระบบศูนยอาหาร รวมถึงการใหบริการจัดการศูนยอาหารพรอมการจางบำรุงรักษา
ซอมแซมศูนยอาหาร
4. ธุรกิจรับชำระเงินและเงินอิเล็กทรอนิกส (e-wallet, e-money)
0107562000017
เลขทะเบียน
เว็บไซต
ทุนจดทะเบียน

http://www.sabuytechnology.com
1,365,411,624 บาท

ทุนชำระแลว

1,201,379,956 บาท

กรรมการ

ลำดับ

2
3
4

นาย ศรัณย สุภัคศรัณย
นาง อุมาวดี รัตนอุดม
นาย วรวิทย ชัยลิมปมนตรี

ตำแหนง
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

5

นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี

กรรมการ

6

นาย วชิรธร คงสุข

กรรมการ

7

นาย วิรัช มรกตกาล1/

กรรมการ

1

ชื่อ
นาย จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

ที่มา: รายงานประจำป 2564
หมายเหตุ: 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ไดแตงตั้งนายวิรัช มรกตกาล เปนกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก ใหมีผล
ตั้งแตวันที่ 11 มกราคม 2564
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บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประวัติความเปนมาของบริษัทฯ
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “SABUY”) (Sabuy Technology Company
Limited) กอตั้งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสหลากหลายรูปแบบ
ผานระบบนิเวศนทางการเงิน (Financial Ecosystem) ของบริษัทฯ ผานตูเติมเงินภายใตเครื่องหมายการคา “เติม
สบายพลัส” ตูสินคาภายใตเครื่องหมายการคา “เวนดิ้งพลัส” การขายสินคาออนไลน ระบบบริหารศูนยอาหาร ระบบ
POS ศูนยบริการรับสงพัสดุ (Delivery drop-off) ตลอดจนธุรกรรมทางการเงิน เชน สินเชื่อและนายหนาประกันภัย
และไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 และเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดย ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,365,411,624.00 บาท
และทุนจดทะเบียนชำระแลว 1,201,379,956.00 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 1,201,379,956 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ
1.00 บาท
ปจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทยอยและบริษัทรวมทั้ง หมด 10 บริษัท ไดแก บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
(“TBSP”) บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด (“VDP”) บริษัท สบาย โซลูชั่นส จำกัด (“SBS”) บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด
(“SBM”) บริษัท สบาย เอ็กเชนจ จำกัด (“SBE”) บริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด เซอรวิส จำกัด (“ShipSmile”) บริษัท สบาย
มารเก็ต พลัส จำกัด (“SBMP”) บริษัท สบาย ฟูด พลัส จำกัด (“SBFP”) บริษัท สบาย แคปปตอล พลั ส จำกั ด
(“SCAP”) และบริษัท สบาย แมกซี่ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด (“SBMX”) (รวมเรียกวา “กลุมบริษัทฯ” หรือ “บริษัท
ฯ และบริษัทยอย”) ทั้งนี้กลุมบริษัทฯ อยูระหวางการจัดตั้งบริษัทและเขาลงทุนเพิ่มเติมบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการที่สำคัญในป 2562 2563 และ 2564 ดังนี้
ป

2562

2563

2564

เหตุการณสำคัญ
- วันที่ 2 มกราคม 2562 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด
- บริษัทฯ ไดตั้งศูนยบริการเพิ่มที่จังหวัดชลบุรีเพื่อรองรับการขยายจำนวนตูเติมเงินของบริษัทฯ ในภาคตะวันออก
- วันที่ 19 เมษายน 2562 บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนใหบริการรับฝากเงิน (Banking Agent) ของธนาคาร
ออมสิน
- วันที่ 8 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ไดตกลงกับบริษัท บางกอก สมารทการด ซิสเทม จำกัด ในการเปนตัวแทนเติมเงิน
และจำหนายบัตรแรบบิท (Rabbit Card) ผานขาตั้งเครื่องเติมเงินและจำหนายบัตรแรบบิทอัตโนมัติซึ่งจะติดตั้งเสริม
ไปยังตูเติมเงินของบริษัทฯ
- วันที่ 12 มีนาคม 2563 SBM ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใตการกำกับของธนาคาร
แหงประเทศไทยทั้งสิ้น 4 ประเภทธุรกิจ ไดแก
1. ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส (E-Money license)
2. ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการรับชำระเงินดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (Payment Agent
license: PA)
3. ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการสนับสนุนบริการแกผูรับบัตร Payment (Facilitator license: PF)
4. ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการโอนเงินดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (Fund Transfer license)
- วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI กลุมอุตสาหกรรมบริการ
- เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ไดมีมติอนุมัติรวมทุนกับบริษัท บัซซี
บีส จำกัด ในการจัดตั้งบริษัท สบาย เอ็กเชนจ จำกัด เพื่อพัฒนาธุรกิจรวมกันในการจัดทำระบบ Loyalty Program
สำหรับการใหบริการแกกลุมลูกคา

6-2 | หนา

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

ป

3)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เหตุการณสำคัญ
- อนุมัติการเขารวมลงทุนกับบริษัท ฮาวเดน แมกซี่ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด และบริษัท มิลเลนเนียม กรุป คอร
ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด ในการจัดตั้งบริษัท สบาย แมกซี่ จำกัด ทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ลานบาท สัดสวนการถือ
หุนของบริษัทฯ รอยละ 50.00

รายชื่อผูถือหุนของบริษัทฯ
ตารางผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกของ บริษัทฯ
ลำดับ

ผูถือหุน

จำนวนหุน

รอยละ

1

นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี

410,428,545

34.16

2

นาย อานนทชัย วีระประวัติ

190,000,000

15.82

3

บริษัท บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

110,000,000

9.16

4

น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี

61,609,135

5.13

5

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

35,900,879

2.99

6

นาย วรวิทย ชัยลิมปมนตรี

30,918,270

2.57

7

น.ส. วิจิตรา ปนเรืองหิรัญ

26,134,000

2.18

8

นาย ศรัณย สุภัคศรัณย

12,010,000

1.00

9

นาง ธนภร เลาตระกูล

11,600,000

0.97

10,481,200

0.87

10 นาย กิตติณัฐ ทีคะวรรณ
ที่มา: ขอมูลจากตลาดหลักทรัพยฯ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565
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4)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

โครงสรางของบริษัทฯ
แผนภูมิแสดงโครงสรางของบริษัทฯ

หมายเหตุ:

1

บริษัทลูกอยูระหวางการรอ EBT
บริษัทลูกอยูระหวางการจัดตั้ง
3 บริษัทลูกอยูระหวางการซื้อ
ขอมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2565
2
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5)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะผลิตภัณฑของบริษัทฯ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสหลากหลายรูปแบบผานระบบนิเวศน
ทางการเงิน (Financial Ecosystem) ของบริษัทฯ ผานตูเติมเงินภายใตเครื่องหมายการคา “เติมสบายพลัส” ตูสินคาภายใต
เครื่องหมายการคา “เวนดิ้งพลัส” การขายสินคาออนไลน ระบบบริหารศูนยอาหาร ระบบ POS ศูนยบริการรับสงพัสดุ (Delivery
drop-off) ตลอดจนธุรกรรมทางการเงิน เชน สินเชื่อและนายหนาประกันภัย โดยปจจุบันประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท ไดแก 1) ธุรกิจ
บริการระบบชำระเงิน (Payment) 2) ธุรกิจจัดจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ (Merchandising) 3) ธุรกิจระบบโซลูชั่นส (Solutions)
และ 4) ธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Service) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ธุรกิจบริการระบบชำระเงิน (Payment)
การใหบริการรับชำระเงินแทนผานตูเติมเงินอัตโนมัติ
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเปนผูใหบริการรับชำระเงินแทนผานตูเติมเงินอัตโนมัติ (Top-Up Machine) ภายใตเครื่องหมายการคา
“เติมสบายพลัส” โดยบริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใตการกำกับประเภท “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 เปนอุปกรณที่มีการเชื่อมตอกับคลื่นความถี่ที่ตองไดรับอนุญาตจาก กสทช. กอน)
โดยลูกคาผูที่ตองการเติมเงินโทรศัพท หรือชำระคาบริการตาง ๆ สามารถทำธุรกรรมผานตูเติมเงินของบริษัทฯ ไดดวยตนเอง
โดยการเลือกคำสั่งตาง ๆ บนตูเติมเงิน ซึ่งใชโปรแกรมแอพพลิเคชั่นสำหรับการใหบริการเติมเงินและชำระเงินโดยเฉพาะ และมีการ
เชื่อมตอกับระบบเซิรฟเวอรกลาง เพื่อเชื่อมตอไปยังระบบเซิรฟเวอรของผูใหบริการตาง ๆ ดวยความสะดวกรวดเร็วและมีความแมนยำ
โดยลูกคาจะชำระเงินดวยการหยอดเหรียญหรือใชธนบัตรเพื่อชำระคาบริการ โดยตูเติมเงินของบริษัทฯ มีการใหบริการตลอด 24
ชั่วโมง และยังมีศูนยบริการใหคำปรึกษา (Call Center) ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแกไขปญหาและอำนวยความสะดวกใหแกลูกคา
ผูใชบริการอีกดวย เปนไปตามสโลแกนของบริษัทฯ ที่วา “เติมสบายพลัส สินคาคุณภาพ บริการดวยใจ” ปจจุบัน บริษัทฯ มีการ
ใหบริการรับชำระเงินผานตูเติมเงินอัตโนมัติ (Top-Up Machine Service) ไดแก
(1) การใหบริการเติมเงินคาโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบเติมเงิน (Prepaid) ของทุกระบบทุกเครือขาย ไดแก
- One-2-Call ของกลุมบริษัท AIS
- TRUE MOVE/TRUE MOVE H ของกลุมบริษัท TRUE
- DTAC ของกลุมบริษัท DTAC
- my by CAT ของ CAT
- เพนกวิน ของบริษัท เดอะ ไวทสเปซ จำกัด
(2) การใหบริการชำระบิลคาไฟฟา-คาน้ำประปา ไดแก การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค และการประปาสวนภูมิภาค
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(3) การใหบริการฝากเงินเขาบัญชีธนาคาร (Banking Agent) ไดแก ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย
ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนการที่จะ
ขยายการใหบริการฝากเงินเขาบัญชีของธนาคารอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต
(4) การใหบริการชำระบิลคาโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบรายเดือน (Post-paid) ของทุกระบบทุกเครือขาย ไดแก
- AIS ของกลุมบริษัท AIS
- TRUE MOVE/TRUE MOVE H ของกลุมบริษัท TRUE
- DTAC ของกลุมบริษัท DTAC
(5) การใหบริการเติมเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money) ไดแก
- mPAY Wallet ของกลุมบริษัท AIS
- TRUE Money Wallet ของกลุมบริษัท TRUE
- Rabbit LINE Pay
(6) การใหบริการชำระบิลคาอินเตอรเน็ต ไดแก
- AIS Fibre ของกลุมบริษัท AIS
- TRUE Online ของกลุมบริษัท TRUE
- 3BB ของบริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จำกัด
(7) การใหบริการการซื้อบัตรเงินสด บัตรเกมส สติกเกอรไลน ฯลฯ
(8) การใหบริการการชำระบิลคาสินคา เชน มิสทีน True Vision/True Convergence
(9) การใหบริการการเติมเงินเขาบัตร Rabbit Card (เฉพาะตูที่ติดตั้งเครื่องรองรับการอานบัตร Rabbit Card)
(10) การใหบริการชำระบิลอื่นๆ เชน บิลบัตรเครดิต บิลบัตรเงินสดหรือบัตรผอนสินคา บิลสินเชื่อ บิลประกันชีวิต/ประกันภัย
การจำหนายตูเติมเงินอัตโนมัติ (Top-Up Machine Sale)
นอกจากการใหบ ริ การการรับชำระเงินแทนผา นตู เติ มเงิน แลวบริษั ทฯ ยังดำเนินธุรกิจ ขายตู เติ มเงินอัตโนมัติภ ายใต
เครื่องหมายการคา “เติมสบายพลัส” โดยบริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ใหสามารถประกอบหรือทำตูเติมเงิน และขายตูเติมเงินใหแกลูกคาไดผานใบอนุญาตใหคาซึ่ง
เครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตใหทำซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณใด ๆ ของ
เครื่องวิทยุคมนาคม เนื่องจากตูเติมเงินของบริษัทฯ เปนอุปกรณที่มีการเชื่อมตอกับคลื่นความถี่ที่ตองไดรับอนุญาตจาก กสทช. กอน
บริษัทฯ มีการสรางแรงจูงใจใหแกลูกคาในการซื้อตูเติมเงินของบริษัทฯ ดวยการใหสวนแบงคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำ
ธุรกรรมผานตูเติมเงินของลูกคา และยังมีการอำนวยความสะดวกแกผูซื้อตูเติมเงิน เชน การใหบริการการผอนชำระตูเติมเงินเปนงวด
โดยการผอนชำระ 36 งวด หรือ 60 งวด เปนตน การใหบริการ Call Center เพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับตูเติมเงิน ตลอด 24
ชั่วโมง เปนตน
โดยตูเติมเงินที่บริษัทฯ ไดขายขาดใหกับลูกคา ลูกคาจะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในตู และบริษัทฯ จะมีการรับประกันตูเติมเงิน
เปนระยะเวลา 1-3 ป บริการซอมแซมตูเติมเงินหากเกิดปญหา บริการอัพเดตโปรแกรมซอฟทแวร เพื่อรองรับบริการใหม ๆ หรือ
โปรโมชั่นสงเสริมการตลาดที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคตได เพื่อใหมั่นใจไดวาตูเติมเงินทุกตูมีบริการที่ครบครัน มีมาตรฐานการทำงานที่
แมนยำ มีความทันสมัยและนาเชื่อถือเสมอ โดยบริษัทฯ มีการขยายตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” อยางตอเนื่อง ซึ่งจำนวนตูเติมเงินของ
บริษัทฯ และตูเติมเงินของลูกคา ณ สิ้นป 2561 ถึง 2564 เปนดังนี้
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ตารางจำนวนตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” ของบริษัทฯ
จำนวนตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส”
2561
2562
(หนวย: เครื่อง)
จำนวนตูเติมเงินของลูกคา
33,754
37,346
จำนวนตูเติมเงินของบริษัทฯ
13,286
15,437
รวม
47,040
52,783

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2563

2564

39,041
16,229
55,270

38,321
16,229
54,550

ภาพตัวอยางตูเติมเงินอัตโนมัติ

ธุรกิจใหบริการการชำระเงิน (Payment Service Provider / Facilitator Business Unit)
SBM ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใตการกำกับของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2563 และไดเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชยเมื่อชวงเดือนมกราคม 2564 โดยไดรับใบอนุญาตทั้งสิ้น 4 ประเภทธุรกิจ ไดแกซึ่ง
I.
II.
III.
IV.

ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส (E-Money license)
ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการรับชำระเงินดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (Payment Agent License: PA)
ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการสนับสนุนบริการแกผูรับบัตร Payment (Facilitator License: PF)
ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการโอนเงินดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (Fund Transfer License) โดยกลุม
บริษัทฯ

วางแผนที่จะดำเนินธุรกิจเปนผูใหบริการและเปนตัวกลางในการชำระเงินดวยเทคโนโลยีในรูปแบบตาง ๆ ผาน SBM โดย
ระบบการชำระเงินดังกลาวจะถูกออกแบบใหมีความยืดหยุนกลาวคือในแงของการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money Service) ก็
เปน e-Money ที่สามารถนำไปใชชำระคาสินคาหรือบริการไดหลากหลายชองทางในแงของการใหบริการระบบการรับชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส (Payment Platform Provider) ก็เปน Payment Platform ที ่รองรับ การรับ ชำระของผูใหบ ริการรายอื่น ๆ ได
หลากหลายไมจำกัดแตเพียง e-Money ของ SBM เพียงอยางเดียว โดยระบบการชำระเงินของ SBM จะถูกออกแบบใหเหมาะกับธุรกิจ
ในหลากหลายประเภทรวมถึง ตูเติมเงินอัตโนมัติ ตูขายสินคาอัตโนมัติ และศูนยอาหาร ซึ่งเปนธุรกิจหลักของกลุมบริษัทฯ โดยธุรกิจ
ใหบริการการชำระเงินของ SBM จะเปนธุรกิจที่เขามาเชื่อมโยงกับระบบนิเวศนทางธุรกิจในปจจุบันของบริษัทฯ (Existing Business
Ecosystem) และสรางระบบนิเวศนใหม (New Business Ecosystem) ที่มีการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินทั้งจากภายนอก และ
ภายในกลุมบริษัทฯ ซึ่งจะเปนสรางความสะดวกสบายใหกับกลุมลูกคาเปาหมายที่จะเขามาอยูใน Ecosystem ของกลุมบริษัทฯ
นอกจากนี้ ธุรกิจใหบริการการชำระเงินของ SBM จะชวยลดปริมาณการใชเงินสดภายในกลุมบริษัทฯ ซึ่งจะชวยลดตนทุนในการบริหาร
จัดการเงินสดภายในกลุมบริษัทฯ ได
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ระบบ Loyalty Program และ Customer Relationship Management (“SBE”)
บริษัทฯ และ บัซซี่บีส รวมกันดำเนินธุรกิจสราง Loyalty Program ใหกับกลุมธุรกิจของบริษัทฯ แบบ One Stop Service
เพื่อเปนแรงเสริมใหกับระบบ POS ของบริษัทฯ โดยในปจจุบันระบบ POS ของบริษัทฯ เปนการรวมเอาบริการจากในตูเติมเงินเขามา
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 จะทำหนา ที่เปน ตัว กลางใน Ecosystem ของบริษัทฯ โดยจะนำระบบ CRM และ Loyalty
Program ที่ไดกลาวไวขางตน ผานระบบของ SABUY Exchange และโดยจุดนี้จะเปนการเชื่อมโยงและนำไปพัฒนาตอยอดในการ
สั่งซื้อวัตถุดิบใหแกรานอาหารและครัวเรือนผานระบบของ SABUY Foodplus และ SABUY Market Plus
2) ธุรกิจจัดจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ (Merchandising)
ธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก (Plastic Card Business Unit)
TBSP ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัท ถือหุนในสัดสวนรอยละ 73.54 เปนผูด ําเนินงานธุรกิจ ผลิตบัตรพลาสติก และใหบริการ
บันทึกขอมูลสวนบุคคลลงบนบัตรดวยเครื่องพิมพและอุปกรณที่ทันสมัย รวมถึงการจัดการระบบความปลอดภัยดวยมาตรฐานระดับสูง
ไดรับการรับรองจาก Visa, MasterCard , CUP, JCB, TBCC และ AMERICAN EXPRESS (AMEX) ใหเปนผูผลิตบัตรไดตามมาตรฐาน
บัตรเดบิต บัตรเครดิต บัตรเครดิตติดชิป (EMV) และรวมถึงการผลิตบัตร Smart Card ประเภทตาง ๆ นอกจากนี้ การใหบริการลงขอมูล
บนบัตร มีบริการในหลายรูปแบบ เชน การพิมพชื่อ พิมพรูป หมายเลขสมาชิก Barcode ลงขอมูลแถบแมเหล็ก ลงขอมูลในชิปและการ
ผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใช เปนตน พรอมทั้งรับจัดหาเอกสารประกอบ บรรจุบัตรลงในซองจดหมาย เพื่อ
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 น้ำดื่ม น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำผลไม กาแฟ ชา เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่ม
เกลือแร 2) อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป (Processed Food) เชน ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยสินคาที่จำหนายทั้งหมดจะ
จำหนายผานตูขายสินคาอัตโนมัติของ VDP กระจายอยูใน 21 จังหวัด ในพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดใกลเคียงตาง ๆ บริเวณ
ภาคกลางตอนลาง โดยเปนตูขายสินคาอัตโนมัติที่อยูในโครงการดื่มไดบุญกับสภากาชาดจำนวน 401 ตูทั้งนี้ VDP ตั้งเปาหมายในการ
เพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติกระจายไปยังจังหวัดอื่นๆ และพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะตามหางสรรพสินคา ออฟฟศ
สำนักงาน โรงอาหาร สถานีขนสง สถานีบริการน้ำมัน หอพัก สถานศึกษา รวมถึง ราน 6.11 Corner
โดยที่ผานมา VDP มีการขยายตูขายสินคาอัตโนมัติอยางตอเนื่อง ซึ่งจำนวนตูขายเครื่องดื่มอัตโนมัตินับตั้งแตสิ้นป 2560
จนถึงป 2563 และสิ้นเดือนกันยายน 2564 ตามรายละเอียดดานลาง
ตารางจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติ “เวนดิ้ง พลัส” ของบริษัทฯ
ป
จำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติ “เวนดิ้ง พลัส”

2561
1,397

2562
3,928

2563
5,789

2564
5,868

ตูขายสินคาอัตโนมัติของ VDP จะเนนการขายสินคาภายในตูที่หลากหลาย ราคายอมเยา เหมาะกับลูกคาทุกเพศทุกวัย
นอกจากนี้ VDP ยังมีตูขายสินคาอัตโนมัติประเภทออนไลน (Online) ซึ่งอำนวยความสะดวกแกผูซื้อสินคาโดยการเพิ่มชองทางการชำระ
เงินจากเดิมที่ตองชำระดวยเหรียญหรือธนบัตรเทานั้นใหสามารถรองรับการชำระเงินผาน QR Code Payment เพื่อชวยใหผูซื้อ
สามารถซื้อสินคาผานตูไดสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และภายในตูดังกลาวยังมีระบบบริหารจัดการสินคา (Routeman App) เพื่อใชในการ
ตรวจสอบยอดขายสินคาภายในตูไดแบบ Real time อีกดวยซึ่งทั้งสองฟงกชันการทำงานดังกลาวขางตนชวย VDP ในการลดคาใชจาย
ในการบริหารจัดการเงินสดในตู และทำให VDP สามารถวางแผนการเติมสินคาแตละตูไดงายขึ้น โดยตัวอยางสถานที่ที่มีการตั้งตูขาย
สินคาอัตโนมัติประเภทออนไลน (Online) ไดแก เซ็นทรัลเวิลด TERMINAL21 สาขาพัทยา Tesco Lotus สาขาพระราม 1 ธนาคาร
กสิกรไทยสาขาราษฎรบูรณะ และ เซ็นทรัล แกรนด พระราม 9 เปนตน
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ภาพตัวอยางตูชายสินคาอัติโนมัติ

นอกจากนี้ VDP ยัง มีตูข ายสิน คาที่เนน การขายสิน คาในกลุมราคาประหยัด (Budget Brands) ภายใตแ บรนด “6.11
ซีเลคท” (6.11 Select) โดยจะเนนขายสินคาที่มีราคาไมสูง ซึ่งเนนเปนสินคาประเภทเครื่องดื่มชูกำลัง น้ำผลไม น้ำดื่ม เกลือแร กาแฟ
ฯลฯ ที่มีราคาถูกกวาทองตลาดทั่วไป และยังมีการขายสินคาประเภทอื่น 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
สำหรับ วางตูขายสิน คารอใหบ ริการประมาณ 4-8 ตูขึ้น ไปตอสาขา โดยไมจ ำเปน ตองมีพนักงานประจำ และไมตองมีการเปด
เครื่องปรับอากาศดังเชนลักษณะของรานสะดวกซื้อทั่วไป รวมถึงการวางตู 6.11 Select แบบการเชาพื้นที่วางทั่วไป (Standalone)
โดยบริษัทฯ มีกลยุทธในการติดตั้งตู 6.11 Select ในบริเวณพื้นที่ชุมชน หรือพื้นที่ใกลเคียงรานสะดวกซื้อ ซึ่งมักเปนเขตที่มีประชากร
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีจำนวนสาขาของ 6.11 Corner จำนวน 166 สาขา ซึ่งมีตูขายสินคาอัตโนมัติในสาขาของ
6.11 Corner จำนวน 991 ตู
VDP มีขั้นตอนการปฏิบัติงานหลัก 5 ขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจตูขายสินคาอัตโนมัติ ดังนี้
1) ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการจำหนายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติ (สำหรับการชำระดวยเงินสด)
2) ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการจำหนายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติ (สำหรับการชำระเงิน QR Code Payment)
3) ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการกระจายสินคาเขาตูและการเก็บเงินจากตู
4) ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการจัดการเงิน และ
5) ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับบริการการซอมแซม (Maintenance) ตูขายสินคาอัตโนมัติ
สำหรับการจัดหาสินคาขายในตู VDP จะสั่งซื้อจากคูคา (Supplier) ซึ่งในแตละเดือน VDP จะประมาณยอดสินคาที่ตองการ
สั่งซื้อ และจะสั่งสินคาจาก Supplier ใหเพียงพอตอการนำไปขายใหไดประมาณ 45-60 วัน โดย VDP จะสตอกสินคาเขาคลังแยกตาม
ประเภทสินคาไว และมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่ม และอาหารอยางสม่ำเสมอ
ธุรกิจจัดจำหนายสินคา อาหารสด อาหารแหง และวัตถุดิบ สำหรับธุรกิจการซื้อขายสินคา (Merchandising) และแพลตฟอรมซื้อขาย
SABUY Market Plus ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เพื่อลงทุนในธุรกิจการขายสินคาตาง ๆ ไมวาจะเปนแบบ Online และ
Offline ผานระบบนิเวศน (Ecosystem) ของกลุมบริษัท และมีเปาหมายเพื่อทำหนาที่เปนตัวเชื่อมระหวาง SABUY Ecosystem กับ
กลุมธุรกิจ Supply Chain บริษัทในกลุมธุรกิจนี้ประกอบดวย Sabuy Market Plus และ Sabuy Food Plus
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SABUY Market Plus
เปนแพลตฟอรมอีคอมเมิรซสำหรับการซื้อ-ขายสินคาหลากหลายประเภทอยางครบวงจรไมวาจะเปน เครื่องใชไฟฟา ผัก
ผลไมอาหาร ขนม และเครื่องแตงกาย รวมไปถึงสินคาประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อชวยใหผูบริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑที่
หลากหลายและเปนการเพิ่มชองทางการขายใหกับผูประกอบการ รวมไปถึงสรางชองทางการเขาถึงสินคาใหม ๆ และพรอมสรางความ
สะดวกสบายใหทั้งผูซื้อและผูขายดวยแพลตฟอรมออนไลนที่ใชงานงาย สะดวก ปลอดภัย อีกทั้งยังรองรับธุรกรรมการโอนและการชำระ
เงินผานทาง Ecosystem ของบริษัทฯ นอกจากนี้เรายังเปนพันธมิตรกับ e-Marketplace รายใหญเพื่อสง ๆ เสริมธุรกิจ e-Commerce
ในประเทศไทยใหเติบโตมากยิ่งขึ้น
ภาพตัวอยางตลาดออนไลน

SABUY Food Plus
SABUY Food Plus เปนการรวมทุนระหวางบริษัทฯ และ Foodville ซึ่งเปนผูนำตลาดบริการจัดหาอาหารแบบครบวงจร ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ การขยายชองทางการขายสินคาเพื่อใหบริการในรูปแบบของ One-Stop-Service ที่จัดหาและขนสงวัตถุดิบ
ใหกับรานอาหารและครัวเรือนที่ใชบริการตาง ๆ ผาน Ecosystem ของบริษัทฯ และจะเนนใหบริการแบบ B2B ทั้งรานอาหารขนาด
ใหญและรานอาหารทั่วไป ในอนาคต โดยบริการดังกลาวจะพรอมใชงานในรูปแบบ B2C โดยมี ShipSmile พารทเนอรดานการจัดสงจะ
จัดการการจัดสงโดยใชระบบจัดสงในวันเดียวกันเพื่อรักษาคุณภาพของอาหารจะเนนใหบริการแบบ B2B ทั้งรานอาหารขนาดใหญและ
รานอาหารทั่วไป ในอนาคต บริการดังกลาวจะพรอมใชงานในรูปแบบ B2C โดยมี ShipSmile
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ภาพตัวอยางของ SABUY Food Plus

3)

ธุรกิจระบบโซลูชั่นส (Solutions)
ธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court System Business Unit)
กลุมบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court System Business Unit) ผานบริษัท สบาย โซลูชั่นส จำกัด
(“SBS”) โดยมีรายไดจากการขายอุปกรณ ของระบบศูนยอาหาร พรอมการใหบริการติดตั้งและวางระบบศูนยอาหาร (Hardware &
System Installation) รายไดคาเชาจากการใหเชาอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหาร และรายไดจากการใหบริการจัดการศูนย
อาหารพรอมการจางบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญา (Maintenance Service Agreement) นอกจากนี้ SBS ยังดำเนินธุรกิจเครื่องซักผา
แบบหยอดเหรียญภายใตเครื่องหมายการคา “SABUY WASH” โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 SBS มีสาขาที่ใหบริการเครื่องซักผา
แบบหยอดเหรียญภายใตเครื่องหมายการคา “SABUY WASH” จำนวนทั้งสิ้น 2 สาขา และมีเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญภายใตสาขา
ดังกลาวทั้งหมด 20 เครื่อง และในปจจุบัน SBS ยังไมไดมีแผนการที่จะขยายสาขาเพิ่มเติมในชวงป 2563 – 2564 แตอยางใด โดย
สำหรับธุรกิจระบบศูนยอาหาร กลุมลูกคาปจจุบนั ของ SBS คือ ศูนยอาหารในแหลงชอปปง ไฮเปอรมารเก็ต หางสรรพสินคา หอพัก
สถานที่ราชการ ในบริษัทเอกชน สถานศึกษา สวนน้ำ และสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ โดย SBS มีจำนวนศูนยอาหารแยกตาม
ประเภทสถานที่นับตั้งแต ป 2561 จนถึง ป 2564 มีรายละเอียดดังนี้
สถานที่ (จำนวนศูนย)
หางสรรพสินคา
โรงงาน
สถานศึกษา
โรงพยาบาล
อื่นๆ
รวม

2561
194
3
7
2
7
213

2562
196
4
6
2
8
216

2563
207
4
9
3
7
230

2564
208
4
9
3
7
231

ทั้งนี้ SBS ไดรับใบอนุญาตจาก กสทช. ใหสามารถขายอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหาร ใหแกลูกคาไดผาน
ใบอนุญาตใหคาซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม เนื่องจากอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหาร
ของ SBS เปนอุปกรณที่มีการเชื่อมตอกับเคลื่อนความถี่ที่ตองไดรับอนุญาตจาก 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 วันที่ทำ
การติดตั้งและวางระบบศูนยอาหารเสร็จสิ้นและสงมอบระบบศูนยอาหารใหแกลูกคา โดยในกรณีที่ลูกคาไมซื้ออุปกรณ Hardware ของ
ระบบศูนยอาหาร ก็สามารถเลือกเชาอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหารโดยมีการชำระคาเชาเปนรายเดือน ซึ่งสัญญาสวนใหญ
จะมีอายุประมาณ 3-5 ป โดยในระหวางสัญญาเชาอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหาร ทาง SBS จะมีการใหบริการซอม
บำรุงรักษาระบบศูนยอาหารตลอดอายุสัญญาใหแกลูกคา
ในสวนของการใหบริการ
SBS
จะเปนการใหบริการจัดการศูนยอาหารพรอมการจางบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญา
(Maintenance Service Agreement) แกลูกคาที่ซื้ออุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหารของ SBS ไป โดยมีการจายคาบริการ
เปนรายเดือน โดยสัญญาการใหบริการดังกลาวสวนใหญจะมีอายุสัญญาประมาณ 1 ป SBS มีศูนยอาหารภายใตการดูแล โดยแบงเปน
ศูนยอาหารรูปแบบดั้งเดิม ศูนยอาหารรูปแบบใหมตั้งแตป 2561 ถึง 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 ภายในเขตชุมชนที่อยู
อาศัย แลวจึงนำเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญที่ SBS พัฒนามาไปติดตั้งไวเพื่อใหบริการซักผา
ภาพตัวอยางของ SABUY WASH

ธุรกิจใหบริการจุดรับ-สงพัสดุสำหรับการขนสง (“Shipsmile”)
ธุรกิจใหบริการจุดรับ-สงพัสดุสำหรับการขนสงเปนการใหบริการงานไปรษณียและการรับสงพัสดุภายในประเทศผานชองทาง
ที่เปนจุดรับฝากที่อยูในระบบ Ecosystem ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถชวยใหลูกคาสงและรับพัสดุภายใต เจาของแฟรนไชส ไปรษณีย
เอกชน ชิปปสไมล เซอรวิส ที่เปนรานสารพัดงานบริการที่รวมรวมไวตั้งแต งานสงพัสดุดวน ซึ่งมีบริษัทขนสงชั้นนำในประเทศไทยรองรับ
เชน Flash, Kerry ไปรษณียไทย และใหบริการธุรกรรมทางดานการเงิน การทำธุรกรรมผานมือถือ รวมไปถึงการใหบริการ eKYC ที่เปน
การระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงานเพื่อใหผูคนในชุมชนสามารถเขาถึงบริการสินเชื่อไดสะดวกมากยิ่งขึ้น ปจจุบันการซื้อขายสิ่งของ
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ไดเปลี่ยนรูปแบบจากการซื้อขายแบบหนาราน เขาสูยุคของการซื้อสินคาผานออนไลนแพลตฟอรมตางๆ ทำใหธุรกิจการใหบริการรับสง
สินคาเติบโตมากยิ่งขึ้น ทั้งมูลคาตลาด จำนวนผูประกอบการ และประเภทของธรุกิจ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีจุด
ใหบริการรับสงพัสดุมากกวา 4,040 จุดทั่วประเทศผานสาขาของชิปปสไมล ซึ่งมุงเนนการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทั่ว
ประเทศ บริษัทฯ จึงมองเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจและไดเขาไปลงทุนเพือ่ ที่จะสรางระบบ Ecosystem ที่แข็งแรงยิ่งขึ้น โดยการ
นำจุดเดนของธุรกิจของรานสงพัสดุนำมาใชคือจำนวนสาขาที่ครอบคลุมและกระจายไปทั่วประเทศ และนำมาสรางจุดจำหนายสินคา
และใหบริการโดยมีรานสงพัสดุตัวเปนตัวกลาง ซึ่งทำใหธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเขาถึงผูคนไดงายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
4)

ธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Service)
ธุรกิจใหบริการสินเชื่อ (“SCAP”)
ธุรกิจสินเชื่อภายใตบริษัท สบาย แคปตอล พลัส จะเปนประโยชนตอคูคาและลูกคาภายใต Ecosystem ของบริษัทในการ
เขาถึงแหลงทุนเพื่อใชในการขยายธุรกิจโดยกลุมเปาหมายจะเปนไดตั้งแตลูกคาประเภทรานคาที่ทำธุรกรรมผานระบบ Payment POS
ระบบศูนยอาหาร หรือ รานคาที่ทำการซื้อขายผาน Market Place ของกลุมสบาย และยังอาจตอยอดไปถึงลูกคาประเภทบุคคลใน
อนาคต (อยูในระหวางการขอใบอนุญาต)
ธุรกิจนายหนาประกันภัย (“SBMX”)
ธุรกิจดานประกันภัยของทางบริษัทโดยมีตั้งแต ประกันภัยรถยนตภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประกัน
อุบัติเหตุ ประกันการเดินทาง ประกันสุขภาพ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยการขนสงสินคา รวมถึงประกันภัยรายยอยประเภทอื่น ๆ และ
ยังซื้อไดงายโดยผานตัวแทนและทุกจุดใน Ecosystem ของบริษัทฯ และชวยเพิ่มศักยภาพการใหบริการกับลูกคาในอนาคตไดเปนอยาง
ดี โดยเฉพาะรานชิปปสไมล ซึ่งเปนชองทางสำคัญในการขยายบริการและผลิตภัณฑใหม ๆ ของ ฮาวเดน แมกซี่ ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษา
ดานการประกันภัยชั้นนำที่ใหบริการดานประกันภัยแบบมืออาชีพ ไมวาจะเปน การประกันภัย ทรัพยสิน รถยนต อุบัติเหตุ สุขภาพสวน
บุคคล หรือการประกันภัยสำหรับธุรกิจ อีกทั้งยังเปนการเพิ่มความหลากหลายของบริการจากทางรานฯ เพื่อตอบโจทยความตองการ
ของลูกคาไดอยางดีที่สุด
1) กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทฯ
กลุมบริษัทฯ มีกลุมลูกคาเปาหมายหลัก ไดแก 1) กลุมประชากรผูมีรายไดนอยซึ่งคิดเปนราว 13.56 ลานคนโดยเฉพาะใน
ตางจังหวัด ซึ่งมีจำนวนสาขาของธนาคารไมมาก และยังมีแนวโนมที่จะลดลงอยางตอเนื่องในอนาคตอีกดวย 2) กลุมคนไทยที่มีบัญชี
เงินฝากแตไมสะดวกในการเดินทางไปยังธนาคารเนื่องจากตนเองอาศัยอยูในพื้นที่หางไกล รวมถึงมีคาใชจายสูงในการเดินทางเขาเมือง
เพื่อมาทำธุรกรรมที่ธนาคาร 3) แรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบานไดแก พมา ลาว เขมร อีกราว 2.48 ลานคน โดยจะเห็นไดวา
กลุมลูกคาเปาหมายของกลุมบริษัทฯ เปนกลุมคนที่สวนใหญไมมี Financial Identity และเปนกลุมคนคนละกลุมกับกลุมลูกคาธนาคาร
ซึ่งทางกลุมบริษัทฯ เล็งเห็นวา ตูเติมเงินอัตโนมัติที่สามารถใหบริการรับชำระที่หลากหลายครอบคลุมการใชจายในชีวิตประจำวัน ตู
จำหนายสินคาอัตโนมัติที่จำหนายสินคาหลากหลาย จะสามารถเปนตัวชวยในการดำรงชีวิตของกลุมลูกคาเปาหมายเหลานั้นได ทำให
ไมตองเสียเวลาเดินทาง และลดคาใชจายการเดินทาง ในการไปทำธุรกรรมหรือการไปซื้อสินคายังสถานที่อื่น
กลยุทธดานการตลาดของกลุมบริษัทฯ
โดยกลยุทธดานการตลาดหลักของกลุมบริษัทฯ คือการสรางระบบนิเวศนทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ใหกับกลุม

ลูกคาเปาหมาย โดยเปนการรวมจุดแข็งและการดำเนินการดานตาง ๆ ของแตละธุรกิจในกลุมบริษัทฯ มาดำเนินกิจกรรมรวมกัน และ
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สงเสริมกัน (Synergy) ซึ่งทำใหเกิดการเชื่อมโยงการใหบริการและขอมูลกันระหวางกลุมธุรกิจ เพื่อกอใหเกิดการเกื้อหนุนสงเสริม
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เปนเครือขายการใหบริการแกผูบริโภคเพื่อตอบสนองตอความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภค
จากธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจบริการระบบชำระเงิน (Payment) เชื่อมโยงไปยัง ธุรกิจจัดจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ
(Merchandising) ธุรกิจระบบโซลูชั่น (Solutions) และธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Service) กลุมบริษัทฯ มุงมั่นที่จะ “ขาย
สิ น ค า และการชำระเงิ น ที ่ ส ะดวกสบายแก ท ุ ก ชุ ม ชน” และคำนึ ง ถึ ง ความสะดวกสบายของผู  บ ริ โ ภคเป น สำคั ญ โดยเฉพาะใน
ชีวิตประจำวันของกลุมคนฐานราก คนที่ทำงานตามโรงงาน คนตางจังหวัด และแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งมีอยูเปนจำนวนมาก
โดยการจับจายใชสอยในชีวิตประจำวันของกลุมคนเหลานี้นั้นลวนมีความเกี่ยวของและสัมพันธกับกลุมธุรกิจของบริษัทฯ เชน
การบริโภคเครื่องดื่มชูกำลัง ชา กาแฟ น้ำอัดลม ผานตูขายสินคาอัตโนมัติ ตอนกลางวันจะมีการบริโภคอาหารกลางวันที่ศูนยอาหาร
ภายในโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ การใชไฟฟา-น้ำประปา ซึ่งตองมีการเติมเงินและชำระบิลผานชองทาง
ตาง ๆ เปนประจำ หรือในการทำงานจะมีการเบิกเงิน ฝากเงิน เติมเงินบัตรตาง ๆ เปนตน กิจกรรมดังกลาวขางตนลวนตองใชเงินสดซึ่ง
กอใหเกิดความไมปลอดภัยและความยุงยากในการพกพา โดยเพื่อการกาวสูการเปนสังคมไรเงินสด การใหบริการระบบบริการการชำระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส จึงเปนธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทยความพยายามในการลดธุรกรรมเงินสดของกลุมลูกคาเปาหมายดังกลาว ซึ่ง
เปลี่ยนการทำธุรกรรมเงินสดทั้งหมดเปนเงินอิเล็กทรอนิกสภายใน Ecosystem ที่จะเกิดขึ้นตอไปในกลุมธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน
อนาคต
2) การจัดหาผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ
ธุรกิจบริการระบบชำระเงิน (Payment)
การจัดหาบริการตาง ๆ ภายในตูเติมเงิน
บริษัทฯ มีการจัดหาสินคาหรือบริการตาง ๆ จากผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Operator) โดยการซื้อเงินคาบริการ
ล ว งหน า (Air Time) จาก AIS TRUE DTAC My by CAT และ Penguin เพื ่ อ นำมาให ผ ู  ใ ช บ ริ ก ารตู  เ ติ ม เงิ น สามารถเติ ม เงิ น
โทรศัพทเคลื่อนที่ผานตูเติมเงินได สวนใหญแลวในแตละวันบริษัทฯ จะประมาณมูลคายอดเติมเงินโทรศัพทเคลื่อนที่ของแตละระบบ
โดยพิจารณาจากรายงานยอดการเติมเงินในแตละวัน ประกอบกับยอดเงินคงเหลือที่บริษัทฯ มีกับผูใหบริการระบบนั้น แลวจึงโอนเงิน
เขาไปยังบัญชีธนาคารหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกสตามที่ตกลงกันไว โดยทุกครั้งที่มีการโอนจะมีการตรวจสอบกับฝงผูใหบริการเสมอ
เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ จะสามารถเปนผูแทนการใหบริการเติมเงินโทรศัพทเคลื่อนที่ บริการชำระคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ
รายเดือน และบริการเสริมอื่น ๆ ของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ในแตละวันได
สำหรับการจัดหาบริการอื่น ๆ เชน การรับชำระบิลคาน้ำ-คาไฟ บิลบัตรเครดิต การเติมเงิน e-Money บริษัทฯ มีการจัดหา
บริการตาง ๆ เพื่อสอดคลองตอความตองการของลูกคา และสำหรับบริการฝากเงินเขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร นั้น บริษัทฯ ไดทำสัญญากำหนดเงื่อนไขการเปนตัวแทนใหบริการ
ฝากเงินไปยังบัญชีธนาคารดังกลาว
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นอกจากนี้บริษัทฯ มุงเนนที่จะพัฒนาบริการรับชำระและเพิ่มบริการรับชำระใหม ๆ บนตูเติมเงินอยูเสมอ เพื่อสรางความพึ่ง
พอใจแกลูกคาที่มาใชบริการ โดยบริษัทฯ มีฝายพัฒนาธุรกิจ ที่จะคอยติดตอประสานงานกับผูใหบริการรายปจจุบัน รวมถึงการติดตอ
กับผูใหบริการรายใหม ๆ และคอยสำรวจตลาดหรือสอบถามความตองการของลูกคาเพื่อการจัดหาบริการใหม ๆ เขาตูเติมเงิน
ธุรกิจจัดจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ (Merchandising)
ธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก (TBSP) ทางบริษัทมุงเนนการเปนผูนำในระดับสากลของการสรางสรรคนวัตกรรมสินคา และเพื่อการ
ปองกันการปลอมแปลงที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ดวยเทคโนโลยีสมัยใหม อยางครบวงจรและยั่งยืน และบริษัทไดมีการปรับ
กลยุทธโดยขยายฐานลูกคา สิ่งพิมพเดิมที่มีปริมาณการสั่งซื้อนอยลงโดยเสริมสินคาและบริการเพิ่มใหกับลูกคาแบบหลากหลายและ
ครบวงจรที่เรียกวา One Stop Service โดยการเสริมและสรางเสริมศักยภาพ (Synergy) ในการทำตลาดรวมกับบริษัทในเครือที่มีทั้ง
ธุรกิจเกี่ยวกับ งานพิมพที่บริษัทยังไมมี เชน บัตรพลาสติก ฯ และธุรกิจเกี่ยวกับดิจิตอลแพลตฟอรม เพื่อชวยลูกคาคิดและพัฒนา
บริการดวย เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบยอนกลับของสินคาไดพรอมทั้งฉลากสิ่งพิมพปลอดการปลอมแปลงที่ชวยให
ผูบริโภค สามารถตรวจสอบยอนกลับวาสินคาที่ซื้อนั้นเปนของแท
เกณฑการคัดเลือกและประเมินคูคาของบริษัท มีดังนี้
1.

คุณภาพของสินคาและการใหบริการ

2.

คุณสมบัติของสินคาที่ตองตรงตามความตองการ และสามารถใหนำมา ทดลองตรวจสอบกอนได

3.

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ

4.

สถานภาพทางการเงิน

5.

ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ

6.

ดำเนินธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีหลักกำกับกิจการที่ดี

7.

ความเสี่ยงจากการใหบริการลูกคาหลายราย

การจัดหาเครื่องดื่มและอาหารกึ่งสำเร็จรูปภายในตูขายสินคาอัตโนมัติของ VDP มีการจัดหาสินคาขายในตูจากคูคา
(Supplier) ในรูปแบบของการสั่งซื้อสินคาแบรนดทั่วไปจากคูคา และการสั่งผลิตสินคาแบรนดบริษัท (OEM) จากคูคาที่มีโรงงานผลิตที่
ไดมาตรฐานและผานการตรวจสอบคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดแก น้ำดื่มภายใตตราสินคา “เวน
ดิ้งพลัส” น้ำดื่ม น้ำเกลือแร และเครื่องดื่มชูกำลัง ภายใตตราสินคา “6.11 Select” เปนตน โดยในแตละเดือน VDP จะประมาณยอด
สินคาที่ตองการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต และจะสั่งสินคาจาก Supplier ใหเพียงพอตอการนำไปขาย 45-60 วัน โดย VDP จะ สตอกสินคาเขา
คลังแยกตามประเภทสินคาไว และมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่ม และอาหารอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหมั่นใจเสมอวาสินคาที่จำหนาย
ในตูขายสินคาอัตโนมัติแบรนดเวนดิ้งพลัส และ 6.11 Select ของ VDP เปนสินคาที่ไดมาตรฐาน
ทั้งนี้ VDP มีกระบวนการแจกจายสินคาไปยังตูขายสินคาตางๆ ผานการขนสงโดยรูทแมน (Route Man) ซึ่งเปนพนักงานของ
VDP ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสงสินคาไปยังตูขายสินคา และการเก็บเงินจากตูกลับมาที่คลัง โดยจะรับผิดชอบเปนรายพื้นที่
ไป ซึ่ง VDP จะกำหนดขอบเขตการรับผิดชอบของรูทแมนแตล ะทีม ตามความเหมาะสมในการเดินทาง การขนสง สิน คา และ
ผลประโยชนที่เทาเทียมกันของรูทแมนในแตละทีม
โดยในทุกวัน รูทแมนจะทำการเบิกสินคาที่คลังสินคาของ VDP และนำสินคาที่เบิกออกจากคลังไปใสตามตูที่ใหบริการตามจุด
ตาง ๆ ทำการเปดตูและเช็คยอดขายจากระบบในตูและบันทึกยอดขายตามระบบ รวมทั้งทำการเก็บเงินที่ไดจากการขายในตูใสถุงผาที่
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เตรียมไว เมื่อเดินทางไปยังตูขายสินคาครบทุกตูตามที่วางแผนไวในแตละวันแลว รูทแมนจึงเดินทางกลับมายังออฟฟศเพื่อนำถุงเงินที่
เก็บไดนำมาสงที่หองนับเงิน VDP มีการสั่งเครื่องดื่มและอาหารจากคูคาซึ่งสวนใหญเปนผูผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศซึ่งมีตราสินคา
ที่เปนที่รูจักทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ VDP ยังมีการจำหนายเครื่องดื่มในตราสินคาของตนเอง โดยทำการวาจางบุคคลภายนอก
เปนผูผลิต
ธุรกิจระบบโซลูชั่นส (Solutions)
สำหรับการจัดทำระบบศูนยอาหารมีรายละเอียดการจัดหา Software และ Hardware เพื่อจัดทำระบบศูนยอาหารดังนี้
1) SBS วิเคราะหความตองการเกี่ยวกับระบบศูนยอาหารของลูกคา และทำการวางแผนประมาณการใชอุปกรณ Hardware
และโปรแกรม Software ประกอบการจัดทำระบบศูนยอาหารตามที่ลูกคาตองการ
2) SBS จะทำการคัดเลือกคูคา (Supplier) อะไหลและชิ้นสวนอุปกรณที่เกี่ยวกับระบบศูนยอาหาร ไดแก เครื่องใหบริการ
ซื้อบัตรศูนยอาหาร บริการเติมเงิน และแลกบัตรศูนยอาหารอัตโนมัติ (Self Service Kiosk) ซึ่งรองรับทั้งเหรียญและธนบัตร
เครื่อง Smart POS เครื่อง Payment Acceptor เครื่อง Cashier Terminal บัตรศูนยอาหาร โปรแกรม Software ไดแก
โปรแกรมระบบจัดการศูนยอาหาร โปรแกรมจัดการและบันทึกขอมูลการทำรายการซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ Cloud
Computing หรือ on-premise server ได โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากขอมูลเกี่ยวกับตัวอุปกรณเชน แหลงที่ซื้อ ราคา
โปรโมชั่น วันที่สามารถจัดสงได Credit Term ขอมูลเกี่ยวกับ Supplier เชน ทุนจดทะเบียน ความนาเชื่อถือ และประวัติ
การใหบริการ เปนตน โดยปจจุบัน SBS มีการสั่งซื้อชิ้นสวนอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบศูนยอาหารจากคูคาประมาณ 2-3
ราย
3) Supplier สงสินคามาที่คลังสินคาของ SBS ตามวันที่ตกลงกันไวในสัญญาซื้อขาย โดยถาเปนชิ้นสวนหรืออะไหล
เจาหนาที่ของ SBS จะทำการประกอบขึ้นเอง และเมื่อประกอบเสร็จแลวจะถูกเก็บไวในคลังพรอมกับอุปกรณแบบสำเร็จรูปที่
ซื้อมา โดยจะแยกตามประเภทของอุปกรณหรือโครงการที่จะนำไปติดตั้ง
4) เมื่อถึงวันที่ติดตั้งระบบศูนยอาหาร เจาหนาที่ของ SBS จะทำการติดตั้งอุปกรณศูนยอาหารของลูกคา เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้น
จึงทำการทดสอบระบบกับโปรแกรมที่เตรียมไว เพื่อใหพรอมใชงานจริง
สำหรับการซอมแซมปญหาระบบศูนยอาหาร ในกรณีที่เปนปญหาดาน Software เจาหนาที่ของ SBS จะทำการแกไขปญหา
เบื้องตนผานการพูดคุยทางโทรศัพท (On-call Service) ตอจากนั้นเจาหนาที่จะทำการ Remote (การควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร
ระยะไกล) จากระบบคอมพิวเตอรของ SBS เขาไปแกปญหาใหคอมพิวเตอรของลูกคา สำหรับกรณีที่เปนปญหาดาน Hardware ทาง
เจาหนาที่ของ SBS จะทำการแกไขปญหาผานทางโทรศัพทกอน โดยทั้ง 2 กรณีขางตน หากไมสามารถแกปญหาหรือซอมแซมได
สำหรับพื้นที่ กทม. และปริมณฑล SBS จะจัดสงเจาหนาที่ไปยังพื้นที่เพื่อดำเนินการตอไป สวนพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ SBS จะวาจางตัวแทน
ซอมบำรุงภายนอกใหดำเนินการแทนโดยจะจัดสงอุปกรณและเครื่องมือให
ธุรกิจใหบริการจุดรับ-สงพัสดุสำหรับการขนสง ทางบริษัทฯ ใหความสำคัญอยางยิ่งในเรื่องของบุคลากร โดยมีความมุงมั่นที่
จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูความสามารถเพื่อเติบโตไปพรอมกับบริษัท รวมถึงการมอบโอกาสและความกาวหนาใหกับ
ทุกระดับ โดยบริษัทฯ มองหาโอกาสในการลงทุน และขยายฐานลูกคาจากการรวมมือกับพันธมิตรตาง ๆ ในรอบปที่ผานมา ทำให
เกิดผลประกอบการที่มีกำไรมากขึ้น อนึ่งทางบริษัทฯ ไมมีนโยบายการผูกขาดการทำธุรกิจกับคูคารายใดรายหนึ่ง และทำการคัดเลือก
และกำหนดโดยพิจารณาจาก สัญญาและเงื่อนไขที่ไดรับมาจากคูคา และมีการวางแผนการใหบริการแบบครบวงจรสำหรับการจำหนาย
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สินคาและใหบริการที่อยูใน Ecosystem ของบริษัทฯ ซึ่งเปนไปตามวิสัยทัศนของบริษัท “เราขายสินคาและบริการที่สะดวกสบายกับ
ทุกชุมชน”
สำหรับธุรกิจใหบริการจุดรับ-สงพัสดุสำหรับการขนสงมีรายละเอียดดังนี้
1) ShipSmile ไดมีการสรรหาคูคา โดยพัฒนาในเรื่องของระบบโปรแกรมหนารานแบบออนไลน และเชื่อมตอขอมูลแบบ
API ที่เปนการเชื่อมตอขอมูลที่รวดเร็วและแมนยำ เพื่อสื่อสารทางตรงระหวางหนาราน และบริการขนสงชั้นนำที่เปน
พันธมิตรกับบริษัทฯ
2) ตัวระบบของ ShipSmile สามารถสั่งงานออกคำสั่งสงพัสดุ ออกเลขพัสดุ เรียกพนักงานรับพัสดุที่หนาราน รวมไปถึง
ระบบจัดการพัสดุ แสดงสถานะและบัญชีรายวัน รายเดือน รวมเบ็ดเสร็จทุกการจัดการ ซึ่งมีความเสถียร และสอดคลองกับ
การเติบโตที่สูงขึ้นของธุรกิจคาขายออนไลนภายในประเทศ
3) มีระบบดูแลหลังการขาย โดยทางบริษัทมีเจาหนาที่ เพื่อรองรับปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจแฟรนไชส ไมวาจะเปน
ปญหาจากการระบบโปรแกรม ขนสง ติดตามพัสดุ รวมไปถึงการประชาสัมพันธระหวางบริษัท และสาขาแฟรนไชส อีกทั้งยัง
มีการวางแผนในเรื่องของจำนวนเจาหนาที่เพื่อใหดูแลจำนวนสาขาที่เกิดขึ้นอยางเพียงพอ
4) นอกจากนี้บริษัทฯ ไดพัฒนาแผนความมั่นคงและยั่งยืนของสาขาแฟรนไชส โดยมีการเจรจากับพันธมิตร ในเรื่องของ
สวนแบงรายไดตอยอดสงพัสดุ เพื่อเพิ่มจำนวนการสงพัสดุ ลดตนทุนจากการจัดสง และเพื่อใหบริษัทฯ และคูคาเติบโตไป
ดวยกันอยางยั่งยืน
ธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Services)
สำหรับธุรกิจสินเชื่อ โดยแหลงที่มาของเงินทุนของกลุมบริษัทฯ มาจากกำไรที่สะสมมาของบริษัทฯ และนำมาลงทุนในธุรกิจ
สินเชื่อ และประกอบกับเงินกูยืมจากสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นและยาว อยางไรก็ตามทางบริษัทฯ ยังมีแหลงเงินกูอื่น เชน ตั๋วแลกเงิน
และหุนกูตางๆ เพื่อนำเสนอขายใหแกนักลงทุนรายยอยและใหญ รวมไปถึงสถาบันทางการเงิน เพื่อนำมาเสริมสรางเปนเงินทุน
หมุนเวียนในธุรกิจ ลักษณะของลูกคาและกลุมเปาหมาย ทางบริษัทฯ ไดวางเปาหมายในระยะเริ่มตนคือการปลอยกูใหกับบุคคลที่อยูใน
Ecosystem ของบริษัทฯ เนื่องจากสามารถดูประวัติการชำระสินคาและบริการตลอดจนธุรกรรมตาง ๆ ไดอยางละเอียด ซึ่งสามารถใช
วิเคราะหศักยภาพตลอดจนความนาเชื่อถือของผูใชงานไดอยางครบวงจร
สำหรับธุรกิจนายหนาประกันภัย โดยการคัดเลือกและสรรหาคูคาบริษัทฯ มีแนวทางในการคัดเลือกและสรรหาคูคาซึ่ง ไดแก
บริษัทประกันภัย โดยสามารถสรุปนโยบายการคัดเลือกและสรรหาคูคาไดดังนี้ (1) บริษัท ประกันภัยนั้น ๆ จะตองมีความมั่นคงทางการ
เงินและปฏิบัติตามกฎหมายหลักเกณฑวิธีการที่เกี่ยวของและประกาศภายใตการกำกับดูแลของ ค.ป.ภ. (2) บริษัท ประกันภัยนั้น ๆ
สามารถจัดผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาของกลุมบริษัทได (3) บริษัท ประกันภัยนั้น ๆ จะตองมีความเชี่ยวชาญและ
มีประสบการณในการรับประกันภัยการบริหารและ จัดการความเสี่ยง (4) บริษัท ประกันภัยนั้น ๆ จะตองมีการบริหารจัดการเรื่องการ
ใหบริการหลังการขาย และการเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเปนอยางดี มีความซื่อสัตย ยุติธรรม มีความรับผิดชอบตอลูกคาใหเปนไป
ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรม
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3) โครงสรางรายไดของบริษัทฯ
หนวย: ลานบาท
รายไดจากการ
ใหบริการ
รายไดจากการขาย
ป
2564

ป
2563

563.63
0.88

ธุรกิจจัดจำหนาย
สินคาและผลิตภัณฑ

ธุรกิจระบบโซลูชั่น

ธุรกิจบริการทาง
การเงิน

50.56

577.37

-

30.95

-

665.44

31.29

-

269.84

12.69

100.00

633.61

รวม
1,191.56

สัดสวนรายได
56.02

1.90

รายไดจากการ
ใหบริการตามสัญญา
และดอกเบี้ยผอนชำระ

267.94

-

รายไดรวม

832.45

684.17

610.21

-

2,126.84

รายไดจากการ
ใหบริการ

604.66

42.78

-

-

647.43

0.60

517.35

60.28

-

578.23

39.58

รายไดจากการ
ใหบริการตามสัญญา
และดอกเบี้ยผอนชำระ

235.16

-

-

-

235.16

16.10

รายไดรวม

840.42

560.12

60.28

-

1,460.82

100.00

รายไดจากการ
ใหบริการ

660.62

12.58

25.54

-

698.73

56.59

-

352.37

6.83

-

359.20

29.09

รายไดจากการ
ใหบริการตามสัญญา
และดอกเบี้ยผอนชำระ

176.69

-

-

-

176.69

14.31

รายไดรวม

837.31

364.94

32.37

-

1,234.61

100.00

รายไดจากการขาย

รายไดจากการขาย
ป
2562

ธุรกิจบริการระบบ
ชำระเงิน

44.32

หมายเหตุ
(1) ธุรกิจบริการทางการเงินยังไมไดเปดใหบริการในป 2564
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4) ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทำการวิเคราะหผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเปนงบการเงินรวมป
2562 – 2564 ที่ผานการตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สรุปรายการสำคัญในงบการเงินรวม
 งบกำไรขาดทุนรวม
งบกำไรขาดทุนรวม

ป 2562

ป 2563

ป 2564

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

รายไดจากการใหบริการ

698.72

54.61

689.48

45.58

1,191.56

50.94

รายไดจากการขาย

359.20

28.08

536.18

35.44

665.44

28.45

รายไดจากการใหบริการตามสัญญา

65.25

5.10

169.97

11.24

238.80

10.21

รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ

111.44

8.71

65.19

4.31

31.04

1.33

รายไดอื่น

44.76

3.50

51.90

3.43

212.27

9.07

รวมรายได

1,279.37

100.00

1,512.72

100.00

2,339.11

100.00

ตนทุนการใหบริการ

468.95

36.65

435.79

28.81

852.62

36.45

ตนทุนขาย

215.24

16.82

322.31

21.31

436.51

18.66

ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา

37.23

2.91

77.67

5.13

87.74

3.75

ตนทุนในการจัดจำหนาย

196.82

15.38

293.56

19.41

287.12

12.27

คาใชจายในการบริหาร

241.00

18.84

216.20

14.29

271.06

11.59

รวมคาใชจาย

1,159.24

90.61

1,345.53

88.95

1,935.05

82.73

กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน

120.14

9.39

167.19

11.05

404.06

17.27

ตนทุนทางการเงิน

(9.64)

-0.75

(25.83)

-1.71

(37.08)

-1.59

ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา

(74.82)

-5.85

(53.33)

-3.53

(58.45)

-2.50

39.57

3.09

32.07

2.12

4.28

0.18

-

0.00

-

0.00

0.55

0.02

75.24
(17.44)
57.81

5.88
-1.36
4.52

120.10
(22.48)
97.62

7.94
-1.49
6.45

313.36
(55.83)
257.53

13.40
-2.39
11.01

กลับรายการผลขาดทุนดานเครดิต ที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ของลูกหนี้
สวนแบงกำไรของการรวมคาและบริษัทรวมที่ใชวิธี
สวนไดเสีย
กำไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กำไรสำหรับป
ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ ในป 2562 – 2564
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
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บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

 งบแสดงฐานะทางการเงินรวม
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

127.46

5.64

93.44

3.37

236.04

3.85

ลูกหนี้การคา

69.39

3.07

58.97

2.13

157.06

2.56

ลูกหนี้ผอนชำระที่ครบกำหนดชำระภายใน
หนึ่งป

167.39

7.40

118.60

4.28

87.64

1.43

ลูกหนี้อื่น

47.59

2.10

44.88

1.62

1,126.71

18.36

18.50

0.30

เงินใหกูยืมระยะสั้น
สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนด
ชำระภายในหนึ่งป
สินคาคงเหลือ

86.89

3.84

108.36

3.91

192.68

3.14

-

0.00

220.00

7.94

4.00

0.07

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

39.10

1.73

49.11

1.77

58.95

0.96

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

537.84

23.79

693.36

25.01

1,881.58

30.66

ลูกหนี้ผอนชำระ

292.37

12.93

133.98

4.83

37.11

0.60

5.95

0.10

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนที่เปน
หลักประกัน

เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในการรวมคา
เงินใหกูยืมระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

1,012.61

44.78

1,133.07

40.87

1,405.91

22.91

สินทรัพยเพื่อการใหบริการ

148.73

6.58

207.20

7.47

181.56

2.96

สินทรัพยตนทุนของสัญญา

46.86

2.07

75.88

2.74

81.22

1.32

237.40

8.56

311.98

5.08

1,228.51

20.02

สินทรัพยสิทธิการใช
คาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

111.48

4.93

163.08

5.88

335.13

5.46

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

68.11

3.01

78.01

2.81

97.59

1.59

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนที่เปน
หลักประกัน

2.00

0.09

11.31

0.41

157.32

2.56

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

41.08

1.82

39.19

1.41

412.67

6.72

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

1,723.23

76.21

2,079.10

74.99

4,254.95

69.34

รวมสินทรัพย

2,261.07

100.00

2,772.46

100.00

6,136.53

100.00

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน

92.21

4.08

241.67

8.72

223.34

3.64

เจาหนี้การคา

185.32

8.20

181.62

6.55

277.40

4.52
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

เจาหนี้อื่น

276.23

12.22

108.90

3.93

1,240.74

20.22

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

63.66

2.82

46.17

1.67

13.82

0.23

58.51

2.59

127.01

4.58

178.43

2.91

เงินกูยืมระยะสั้น

25.07

1.11

111.73

4.03

133.49

2.18

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย

1.78

0.08

17.76

0.64

7.46

0.12

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

8.64

0.38

7.79

0.28

12.62

0.21

รวมหนี้สินหมุนเวียน

711.41

31.46

842.65

30.39

2,087.29

34.01

เงินกูยืมระยะยาว

23.95

1.06

127.13

4.59

385.76

6.29

หนี้สินตามสัญญาเชา

58.70

2.60

255.32

9.21

218.94

3.57

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนด
ชำระภายในหนึ่งป
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกำหนด
ชำระภายในหนึ่งป

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

22.86

ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน
พนักงาน

4.08

0.18

6.52

0.24

27.93

0.46

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

9.15

0.40

6.73

0.24

5.85

0.10

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

95.88

4.24

395.71

14.27

661.34

10.78

รวมหนี้สิน

807.29

35.70

1,238.36

44.67

2,748.62

44.79

ทุนเรือนหุน

1,050.00

46.44%

1,050.00

37.87%

1,365.41

22.25%

ทุนจดทะเบียน

887.98

39.27%

1,005.00

36.25%

1,201.38

19.58%

ทุนที่ออกและชำระแลว

187.23

8.28%

348.60

12.57%

1,497.03

24.40%

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

(42.01)

-1.86%

(42.01)

-1.52%

(42.01)

-0.68%

7.15

0.32%

18.01

0.65%

12.07

0.20%

8.22

0.36%

13.80

0.50%

18.00

0.29%

ยังไมไดจัดสรร

370.23

16.37%

139.47

5.03%

250.84

4.09%

รวมสวนของบริษัทใหญ

1,418.80

62.75%

1,482.86

53.49%

2,937.31

47.87%

34.98

1.55%

51.24

1.85%

450.60

7.34%

รวมสวนของผูถือหุน

1,453.78

64.30%

1,534.10

55.33%

3,387.91

55.21%

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

2,261.07

100.00%

2,772.46

100.00%

6,136.53

100.00%

สวนตางจากการรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
กำไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสำรองตามกฎหมาย

สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ ในป 2562 – 2564

 อัตราสวนสำคัญทางการเงิน
ตารางอัตราสวนทางการเงินของบริษัทฯ ป 2562 – 2564
หนวย

ป 2562

ป 2563

ป 2564

อัตราสวนสภาพคลอง

เทา

0.76

0.82

0.90

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

เทา

0.63

0.69

0.81

ระยะเวลาการเก็บหนี้

วัน

22.55

15.42

27.35

ระยะเวลาการเก็บสินคาคงเหลือ

วัน

43.96

47.32

51.08

ระยะเวลาการชำระหนี้

วัน

93.76

79.32

73.54

วงจรเงินสด

วัน

-27.25

-16.57

4.89

อัตรากำไรขั้นตน

รอยละ

46.52%

49.88%

44.89%

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน

รอยละ

9.39%

11.05%

17.27%

อัตรากำไรสุทธิ

รอยละ

4.52%

6.45%

11.01%

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

รอยละ

3.98%

6.36%

7.60%

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

เทา

0.18

0.56

0.34

อัตราสวนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย

เทา

12.46

6.47

10.90

อัตราสวนสำคัญทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง

อัตราสวนความสามารถในการทำกำไร

อัตราสวนภาระหนีส้ ิน

ที่มา: คำนวณจากงบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 – 2564

คำอธิบายผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงาน
รายไดรวม
ในป 2563 กลุมบริษัทฯ มีรายไดรวมเทากับ 1,512.72 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2562 ซึ่งเทากับ 1,279.37 ลาน
บาท เปนจำนวน 233.34 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 18.24 สาเหตุหลักมาจากการโดยมีสาเหตุมาจากการ
เพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายสินคา ผานตูจำหนายสินคาอัตโนมัติ โดยตูจำหนายสินคาอัตโนมัติของบริษัทฯ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 มีจำนวนเทากับ 3,951 ตู ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนเทากับ 5,876 ตูถึงแมวาบริษัทฯ
จะไดรับผลกระทบจากวิกฤติ การแพรระบาด COVID-19 ที่สงผลใหยอดจำหนายผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่มชะลอตัว แต
บริษัทฯ ไดนำสินคาที่มีความ เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันเขามาจำหนายผานตูจำหนายสินคาอัตโนมัติแทน เชน
หนากากอนามัย ที่ซึ่งมีราคาตอชิ้นสูงกวาเครื่องดื่ม ประกอบกับเมื่อสถานการณการระบาดไดผอนคลายลง
ในป 2564 กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากการขายเทากับ 2,339.11 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหนาเปนจำนวน
826.39 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 54.63 สาเหตุหลักมาจากเปนผลมาจากการที่บริษัทสามารถรักษาฐาน
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

รายไดจากการใหบริการผานตูเติมเงินตลอดจนธุรกรรมตางๆ ไวไดอยางดีแมวาจะถูกกระทบจากวิกฤติการณ COVID-19
ดวยลูกคามีความสะดวกสบายที่สามารถทำรายการผานตูเติมเงินของบริษัท ซึ่งเขาถึงผูบริโภคในพื้นที่ตางๆ รวมไปถึงรายได
จากการขายบริการระบบฟูดคอรทของศูนยอาหารยังคงเติบโตไดดี โดยมีผูเชาในระบบศูนยอาหารเพิ่มขึ้น 12 ราย เปน
3,194 ราย จากชวงเดียวกันในปกอนหนา และยังมีรายไดจากการพัฒนาระบบใหกับลูกคาอีกดวย ทั้งนี้บริษัทฯ มีการรับรู
รายไดจากเขาลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตบัตรพลาสติกและ
บริการบันทึกขอมูลสวนบุคคล เปนจำนวนรอยละ 73.54 ของทั้งหมด ในสวนรายไดจากการขายสินคาจากตูขายสินคา
อัตโนมัติยังคงปรับตัวไดดี โดยมีการขยายปริมาณการติดตั้งตูขายสินคาอัตโนมัติและตูน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากการไดรับความนิยม
และสะดวกสบายในการเขาถึง ทั้งในสวนของชุมชน รานคา โรงงาน และออฟฟศ ในสวนของธุรกิจ Drop-off แบรนด
”ชิปปสไมล” มีรายไดเติบโตตอเนื่องจากความสามารถในการขยายสาขาไดอยางกาวกระโดดเปน 4,640 สาขา โดยเพิ่มขึ้น
3,890 สาขา จากปกอนหนาที่มีเพียง 750 สาขา และหากรวมพลัส เอกซเพลสจะมีสาขาทั้งหมด 5,984 สาขา

2,500.00

49.88%

ลานบาท

2,000.00
1,500.00

46.52%
44.89%

1,000.00
500.00
ป 2562
รวมรายได

ป 2563
กําไรขั้นตน

51.00%
50.00%
49.00%
48.00%
47.00%
46.00%
45.00%
44.00%
43.00%
42.00%

รอยละ

อัตรากำไรขั้นตน
แผนภูมิรายได กำไรขั้นตน และอัตรากำไรขั้นตนของบริษัทฯ ป 2562 – 2564

ป 2564
อัตรากําไรขั้นตน

ในป 2563 กลุมบริษัทฯ มีก ำไรขั้น ตน เทา กับ 754.62 ลา นบาท เพิ่มขึ้น จากป 2562 ซึ่ง เทา กับ 595.19
ลานบาท เปนจำนวน 159.43 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 26.79 โดยมีสาเหตุหลักจากเพิ่มขึ้นของกำไร
ขั้นตนจากรายไดจากการขาย ซึ่งสวนใหญเปนรายไดจากการขาย สินคาผานตูจำหนายสินคาอัตโนมัติที่มีอัตราการทำกำไร
ขั้นตนสูง โดยในสวนของอัตรากำไรขั้นตนสำหรับงวด 12 เดือน ป 2563 อยูที่รอยละ 42.91 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป
กอนที่อยูที่รอยละ 41.57
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ในป 2564 กลุมบริษัทฯ มีกำไรขั้นตน เทากับ 1,049.97 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหนาเปนจำนวน 295.36 ลาน
บาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 39.14 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรูคาใชจายของบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด เซอรวิส
จำกัด (ชิปปสไมล) ซึ่งเปนบริษัทใหบริการจุดรับสงสินคา และบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูผลิตบัตรพลาสติก
โดยทั้งสองบริษัทมีอัตรากำไรขั้นตนที่นอยกวาธุรกิจเดิมของบริษัทฯ
อัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิกำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ ป 2562 – 2564
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กำไรสุ ท ธิ ใ นระหว า งป 2562 – 2564 มี ค  า เท า กั บ 57.81 ล า นบาท 97.62 ล า นบาท และ 257.53
ลานบาท คิดเปนอัตรากำไรสุทธิเทากับรอยละ 4.52 รอยละ 6.45 และรอยละ 11.01 ตามลำดับ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ
7.33 ของรายไดจากการขาย ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตประจำปของกำไรสุทธิ (CAGR) ระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอย
ละ 3.70
ในป 2563 กลุมบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเทากับ 97.62 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2562 เปนจำนวน 39.82 ลานบาท หรือ
คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 68.88 สอดคลองกับกำไรขั้นตนที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการบริหารจัดการตนทุนในสวน
คาใชจายในการบริหาร ทำใหสามารถสรางผลประกอบการไดดี
ในป 2564 กลุมบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเทากับ 257.53 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหนาเปนจำนวน 159.90 ลานบาท
หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 163.80 สอดคลองกับการรับรูสวนแบงรายได และกำไรจากบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด
เซอรวิส จำกัด และ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) นับไดวาบริษัทไดดำเนินธุรกิจตามแนวกลยุทธที่วางไวและสามารถ
สรางผลการกำไรที่แข็งแกรงไดเปนอยางดี
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
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ณ สิ้นป 2563 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 2,772.46 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2562 ซึ่งเทากับ
2,261.07 ลานบาท เปนจำนวน 511.39 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 22.62 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
ขยายการติดตั้งตูจำหนายสินคาอัตโนมัติที่เปนทรัพยสินหลักในการใหบริการของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน การบันทึกรายการ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องสัญญาเชา (TFRS 16) ทำใหมีการบันทึกรายการสิทธิการเชาจากสัญญาเชาตาง ๆ
ซึ่งกระทบตอทั้งสินทรัพยและหนี้สินที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้จากการที่บริษัทฯ ไดมีการระดมทุนผานการเสนอขายหุน
สามัญตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) ซึ่งทำใหบริษัทฯ ไดเงินมาจำนวนกวา 292.54 ลานบาท
ณ สิ้นป 2564 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 6,136.53 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2563 เปนจำนวน
3,364.07 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 121.34 โดยสาเหตุหลักมาจากขยายตัวของธุรกิจในการเขาลงทุนซื้อ
กิจการบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)และการขยายสัดสวนการถือหุนในบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด เซอรวิส จำกัด (ชิปปสไมล)
หนี้สิน
ณ สิ้นป 2563 กลุมบริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 1,238.36 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2562 ซึ่งเทากับ
807.29 ลานบาท เปนจำนวน 431.07 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 53.40 โดยมีสาเหตุหลักจากการ
เพิ่มขึ้นของเงินกูยิมจากสถาบันการเงินระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย และ
รวมถึงผลกระทบจากการบันทึกบัญชีตามมาตราฐาน TFRS 16 เชนเดียวกันกับการปรับเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวม
ณ สิ้นป 2564 กลุมบริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 2,748.62 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2563 เปนจำนวน
1,510.26 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 121.96 สาเหตุหลักมาจากหนี้สินในการเขาไปลงทุนในบริษัท ทีบี
เอสพี จำกัด (มหาชน) และการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
สวนของผูถือหุน
ณ สิ้นป 2563 กลุมบริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 1,534.10 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2562
ซึ่งเทากับ 1,453.78 ลานบาท เปนจำนวน 80.32 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 5.52
ตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับสวนของทุนที่ปรับเพิ่มขึ้นจากการระดมทุนผาน IPO จำนวนกวา 278.38 ลาน
บาท อยางไรก็ดีในชวงป 2563 ที่ผา นมาบริษัทฯ มีการจายเงินปนผลระหวางกาลกอนที่จะเขาตลาดจำนวนเทากับ 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 ประกอบกับ
สวนของทุนที่ปรับเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนใหกับ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) การใชสิทธิ์ซื้อหุนสามัญจาก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุนของพนักงาน และสวนทุนนอกเหนือการควบคุมของ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท
เอ.ที.พี.เฟรนด เซอรวิส จำกัด (ชิปปสไมล)
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5) ภาพรวมอุตสาหกรรมและแนวโนมของธุรกิจ
ธุรกิจบริการระบบชำระเงิน (Payment)
ตลาดตูเติมเงินเปนตลาดที่มีการแขงขันที่คอนขางสูง 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 นอกจากนี้ยังมีผูใหบริการรายอื่นๆ ไดแก ซิงเกอร (Singer) และกระปุกทอปอัพ (Kapook Topup) เปนตน
โดยในวันที่ 8 พฤษจิกายน 2564 ที่ผานมาบริษัทฯ จับมือ FSMART กอตั้งบริษัทรวมทุนใหม เปาหมายสำคัญจากความ
รวมมือครั้งนี้คือการใชประโยชนจากขอดีของทั้งสองบริษัทในการโปรโมตผลิตภัณฑและบริการอื่นๆ เชน ธุรกรรมทางการเงิน eWallet ตูเอทีเอ็มขนาดเล็ก ตูจำหนายและบำรุงรักษา ตูจำหนายน้ำมันอัตโนมัติและสถานีชารจ EV ระบบการจัดการศูนยอาหาร
ธุรกิจนายหนาประกันภัยและสินเชื่อ เปนตน ความรวมมือครั้งนี้ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญทางเศรษฐกิจของทั้งบริษัทฯ และ
FSMART โดยจะมีตูจำหนายสินคาอัตโนมัติมากกวา 10,000 เครื่อง เครื่องเติมเงิน 200,000 เครื่อง ชองทางการฝากสินคา 4,000 ชอง
และศูนยอาหาร 231 แหงทั่วประเทศ กลยุทธทั้งหมดเหลานี้จะชวยใหบริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกคาจาก FSMART และปรับปรุง
Ecosystem ของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตัวแทนและพันธมิตรตางๆ ของบริษัทฯ พรอมที่จะสนับสนุนในการเปนผูนำ
เทคโนโลยีทางการเงินของบริษัทฯ ในอนาคต
ธุรกิจจัดจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ (Merchandising)
อุตสาหกรรมตูขายสินคาอัตโนมัติ (Vending) ในป 2564 มีแนวโนมการเติบโตในชวงหลายปที่ผานมา จากปจจัยหลัก 2
ปจจัยไดแก 1) เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับตูขายสินคาอัตโนมัติ เชน เทคโนโลยีการชำระเงินแบบใหมที่มีความสะดวกรวดเร็วอยาง QR
Code Payment หรือเทคโนโลยีการเก็บรักษาสินคาภายในตูใหมีสภาพดี 2) ตัวผลิตภัณฑหรือสินคาภายในตู ที่มีความแปลกใหม
หลากหลายและมีคุณภาพดี เพื่อที่จะสามารถแขงขันกับธุรกิจคาปลีก หรือชองทางการขายอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 7-Eleven ที่มีการ
ขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ ไดมีการควบคุมคาใชจายตางๆ และขยายสาขาในพื้นที่ปดหรือ Captive Area อยางเชนสำนักงาน
ออฟฟศ หรือ ตามโรงงาน มากกวาพื้นที่สาธารณะอื่นๆ และมีการสรางภาพลักษณตูขายสินคาที่มีความทันสมัย สะอาด เพื่อให
ผูบริโภครูสึกดี และเขาถึงตูขายสินคาอัติโนมัติมากยิ่งขึ้น
จากการประมาณการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผานมา คาดวามีจำนวนตูขายสินคาอัติโนมัติในตลาดทั้งหมด
จำนวนประมาณ 30,000 ตู โดยเปนของผูใหบริการ 2 รายใหญ ไดแก SUN Vending ของบริษัท ซันเวนดิ้ง 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 นอกจากนี้ยังมี
ผูใหบริการรายอื่นๆ ไดแก Forth Vending ของบริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน) TG Vending ของบริษัท ที.จี. เวนดิ้ง
แอนด โชวเคส อินดัสทรีส จำกัด และอื่นๆ
สำหรับในธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก การตลาดและการแขงขันภาพรวมสำหรับป 2564 ที่ผานมาเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคที่หันมาใชเทคโนโลยีมากขึ้นอันเปนผลมากจากการผลักดันนโยบายสงเสริมใหมีการใช
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาครัฐ สงผลใหภาวะทางการตลาดของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพปองกันการปลอมแปลงมีแนวโนมการเติบโต
ที่ลดลง เพื่อยกระดับศักยภาพในการแขงขัน บริษัทฯ จึงไดมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาตอยอดธุรกิจใหมอยางตอเนื่อง เพื่อเปนรากฐาน
ที่สำคัญสำหรับแผนการขยายธุรกิจใน Ecosystem ของบริษัทฯ และเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาไดอยาง
ครบวงจรมากขึ้นในอนาคต
ธุรกิจระบบโซลูชั่นส (Solutions)
-

ธุรกิจระบบศูนยอาหารลูกคาที่ใชบริการระบบศูนยอาหารสวนใหญคือหางสรรพสินคา เชน Lotus’s Tops Robinson และ
กลุมเซ็นทรัล นอกจากนี้มีกลุมธุรกิจอื่น เชน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงงาน เปนตน นอกจากนี้ยังมีผูใหบริการระบบ
ชำระเงินในศูนยอาหารในศูนยอาหารรายสำคัญอีก 2 ราย ไดแก ส.สหธารา และ CODE CONNEXT

-

ธุรกิจใหบริการจุดรับ-สงพัสดุสำหรับการขนสง ในป 2564 บริษัทไดมีกลยุทธและแนวทางการปรับตัวใหอยูรอดและเติบโต
ทามกลางการแขงขันที่เขมขน ตามคำแนะนำของ Economic Intelligence Center หรือ EIC ซึ่งเปนหนวยงานภายใต
ธนาคารไทยพาณิชย คือ 1.การเปนพันธมิตรหรือคูคากับ แฟลตฟอรมออนไลนตางๆ 2. สรางความแตกตางโดยเนนใหบริการ
ลูกคาเฉพาะกลุม และยกระดับการใหบริการเพื่อเปนการสรางจุดเดนใหกับแบรนดของตัวเอง โดยทางบริษัทฯ จึงนำสาขาที่มี
อยูนำมาประยุกตใชเปนจุดใหบริการของสินคา ผาน Ecosystem ของบริษัทฯ 3. การสรางความรวมมือระหวางผูใหบริการ
ขนสง บริษัทฯ ไดจับมือกับรานแฟรนไชสพัสดุ และ ขนสงทั้งเอกชนและภาครัฐ เชน Triple I logistic, Kerry Express,
CPlus Express, Quick Express และอื่นๆ โดยจากกลยุทธตางๆที่บริษัทไดลงมือทำ จึงกอใหเกิดความนิยมและประสบ
ความสำเร็จทั่วทั้งประเทศเปนอยางมาก
ธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Services)

-

ในธุรกิจสินเชื่อ ความตองการยังเติบโตอยูตอเนื่อง ทั้งในธุรกิจขนาดใหญและ SMEs เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อการ
สงออกตางๆ เนื่องจากธุรกิจตางๆ ไดรับผลกระทบจาก การแพรระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศ เหตุนี้เศรษฐกิจ
และเงินหมุนภายในประเทศเกิดการชะงัก ในธุรกิจรายใหญและยอยจึงมีความตองการสินเชื่อเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ความ
ตองการสินเชื่อในระดับครัวเรือนปรับลดลงสอดคลองกับความเชื่อมั่นของผูบริโภคจากสถานการณการระบาด โดยสำหรับป
2564 มีการคาดการณแนวโนมวาความตองการสินเชื่อภาคครัวเรือนทุกหมวดจะมีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากความเชื่อมั่นของ
ผูบริโภคที่ปรับดีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลผอนคลายมาตรการการควบคุมรคระบาด

-

ในสวนของธุรกิจประกันภัยในชวงป 2564 ซึ่งมีการระบาดของโควิด-19 ไดสงผลตอการดำเนินธุรกิจประกันภัยเชนกัน ขอมูล
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ค.ป.ภ.) คาดการณธุรกิจประกันภัยในป 2564 ทรง
ตัวเมื่อเทียบกับป 2563 ที่มีเบี้ยประกันภัยรวมเติบโตขึ้นเพียงรอยละ 0.64 ในขณะที่ประกันสุขภาพมีเบี้ยประกันภัยรวม
เติบโตรอยละ 1.59 ภายใตการขยายตัวเศรษฐกิจในป 2564 เติบโตรอยละ 4 จากป 2563 หดตัวรอยละ 6.00 ทั้งนี้ยอด
ประกันสุขภาพยังสามารถเติบโตไดดี แมจะมีวัคซีนปองกันโควิด-19 แตการระบาดรอบใหมยังสรางความกังวลใหเกิดกระแส
รักษาสุขภาพและสุขอนามัยอยางตอเนื่อง อีกทั้งคนไทยยังใหความสำคัญในการทำประกันภัยเพื่อเปนเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงมากขึ้นอีกดวย
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7. เอกสารแนบ 2 ขอมูลประกอบการประมาณการ NAKON
7.1 หลักการใชวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของเงินปนผล (Dividend Discount Model)
เหตุผลที่ที่ปรึกษาทางการเงินเลือกใชวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของเงินปนผล (Dividend Discounted Model: DDM) มากกวา
วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของผูถือหุน (Discounted Free Cash Flow to Equity: FCFE) มีดังนี้
1) ประเภทของหนี้สินแตกตางกัน
หนี้สินของบริษัทใหบริการทางการเงิน (Financial Service Firm) ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน แตไมใช
ธนาคาร (Non-Bank) เชน NAKON เปรียบเสมือนตนทุนในการประกอบธุรกิจ โดยเปนการกูเงินเพื่อมาปลอยกูตอ ซึ่งไม
เหมือนกับธุรกิจทั่วไปที่ใชเงินกูเปนแหลงเงินทุนเพื่อนำมาลงทุนเพื่อผลิตหรือซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบธุรกิจ โดยธุรกิจบริษัท
ใหบริการทางการเงินจะกูเงินเปนจำนวนมากกวาบริษัทที่ไมไดใหบริการทางการเงินเปนปกติ เนื่องจากบริษัทที่ไมได
ใหบริการทางการเงินจะมีการนำเงินที่ไดในอนาคตมาคืนหนี้ซึ่งเปนหนี้ที่กูมาลงทุนสรางโรงงาน แตบริษัทที่ใหบริการทางการ
เงินจะนำเงินที่ไดไปลงทุนปลอยกูตอไปเรื่อย ๆ และจะมีการใชเครื่องมือที่จะชวยเพิ่มความสามารถในการลงทุนใหสูงขึ้น
(leverage) เพื่อในมีทุนในการนำมาปลอยกูเพิ่มในอนาคต ดังนั้น การคำนวน FCFE ซึ่งมีการนำเงินกูยืม (Debt) ซึ่งมีความ
ออนไหวมาใชในการคำนวณ อาจสงผลใหกระแสเงินสดตอผูถือหุนเปนบวกมากกวาที่ควรจะเปนหากมองวากูหนี้มาก หรือ
อาจจะลบมากกวาที่ควรจะเปนหากมีการกูหนี้ที่ลดลง
2) การจำแนกเงินทุนเหมุนเวียน (Working capital)
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (Change in Working Capital) เปนสวนสำคัญที่ใชในการประเมินมูลคาดวยวิธี
FCFE ซึ่งดวยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทใหบริการทางการเงิน (Financial Service Firm) ทำใหมีการจำแนกได
ยาก โดยสามารถสรุปได ดังนี้
Loans Receivable = ลูกหนี้ที่ปรากฏในงบฐานะทางการเงิน เปนลูกหนี้ซึ่งมีการหักคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต และมีการ
ตัดหนี้สูญเรียบรอยแลว ดังนั้น ตัวเลขที่ปรากฎดังกลาวจึงไมสามารถนำมาลบเพื่อหาการเปลี่ยนแปลงของ Working Capital
ไดตามแบบบริษัทที่ไมไดใหบริการทางการเงิน ซึ่งมีการบันทึกบัญชีลูกหนี้การคา (Account Receivable) ที่ตรงไปตรงมา
อีกทั้งทรัพยสินระยะสั้นที่เอามาใชคิดการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน ไมสามารถครอบคลุมลูกหนี้ไดทั้งหมด เนื่องจาก
ลูกหนี้บางรายการเปนระยะยาว ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับเงินลงทุนระยะยาวของบริษัทที่ไมไดใหบริการทางการเงิน ซึ่ง
ไมไดมีการนำมาคิดเปนเงินทุนหมุนเวียน แตอยางไรก็ตาม การไมนำลูกหนี้สินเชื่อระยะยาวมาคิดก็อาจสงผลใหมูลคา
ประเมินไมถูกตองได
Account Payable = เจาหนี้ที่ปรากฏในงบฐานะทางการเงิน เนื่องจากเจาหนี้การคาของ NAKON คือเจาหนี้เงินกูยืม ซึ่ง
ประกอบดวยหนี้สินระยะสั้น และหนี้สินระยะยาว ดังนั้น การคิดเจาหนี้ซึ่งเปนหนึ่งในประเภทของเงินทุนหมุนเวียน จะไม
ครอบคลุมถึงหนี้สินระยะยาวซึ่งกูมาเพื่อปลอยสินเชื่อ อีกทั้ง การแยกหนี้สินวาสวนใดเปนหนี้สินที่กูเพื่อการทำธุรกิจในการ
ปลอยกูตอ และหนี้สินสวนใดเปนหนี้สินที่กูมาเพื่อลงทุนกอสรางสิ่งปลูกสราง อาคาร และวางระบบ หรือเจาหนี้ที่เปนผูขาย
วัตถุดิบหรือบริการ (Supplier) แบบบริษัทที่ไมไดใหบริการทางการเงินนั้นมีความยาก และซับซอน
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3) มีนโยบายการจายปนผลที่ชัดเจน
เนื่องจาก NAKON มีนโยบายการจายเงินปนผลไมต่ำกวารอยละ 50.00 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเปนไปตามนโยบายของบริษัท และ
ในอดีตที่ผานมา NAKON มีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนเกินกวารอยละ 50.00 ตั้งแตป 2556 – 2561 อยางไรก็ตาม ในป
2562 และ 2563 NAKON มีผลขาดทุนสุทธิเนื่องจากในป 2562 เนื่องจากมีการประเมินคุณภาพลูกหนี้และตั้งหนี้สูญและหนี้
สงสัยจะสูญจำนวน 69.82 ลานบาท และในป 2563 เนื่องจากการขยายสาขา ซึ่งสงผลใหคาเสื่อมราคาประจำปเพิ่มขึ้นใน
ชวงแรก โดย ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 บริษัท เค.ดี. โฮลดิ้ง จำกัด ไดเขามาซื้อหุนจากผูถือหุนเดิม และกลายเปนผูถือหุน
ใหญ โดยปจจุบันคิดเปนสัดสวนรอยละ 73.63 และมีทุนจุดทะเบียนและชำระแลวรวม 455.00 ลานบาท นอกจากนี้ใน ป
2556 NAKON มีการจายเงินปนผลสูงถึงรอยละ 7.61 เนื่องจากเปนการจายปนผลจากกำไรสะสม ในป 2558 บริษัท เค.ดี.
โฮลดิ้ง จำกัด ไดเขามาซื้อหุนจากผูถือหุนเดิม และกลายเปนผูถือหุนใหญจนถึงปจจุบัน โดยประวัติการจายเงินปนผลของ
NAKON สามารถสรุปไดดังตอไปนี้
รูปภาพแสดงอัตราการจายเงินปนผล
กําไรสุทธิ
เงินปันผล
Div Payout Ratio

2556
59,162,027
449,999,565
7.61

2557
22,822,857
22,750,000
1.00

2558
22,405,530
22,750,000
1.02

2559
39,353,742
31,850,000
0.81

2560
94,308,249
47,320,000
0.50

2563
2564
2562
2561
15,053,623 (45,097,529) (17,718,761) 5,121,509
9,350,984
0.62

หมายเหตุ: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีขอมูลงบการเงินยอนหลังและประวัติการจายเงินถึงป 2556 ตามที่ NAKON ไดเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทเทานั้น

โดยการใช DDM จะมีความเหมาะสมเมื่อบริษัทที่จะประเมินนั้นมีนโยบายการจายปนผลที่ชัดเจน และเปนสัดสวนที่มี
สาระสำคัญจากผลประกอบการของบริษัทในแตละป ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับวิธี FCFE ได โดย FCFE เปรียนเสมือน
Potential Dividend หรือเงินปนผลที่บริษัทสามารถจะจายไดในแตละป โดยมักจะใชกับบริษัทที่ไมมีนโยบายการจายปนผล
ที่ชัดเจน หรือจายปนผลในสัดสวนที่นอยกวาที่ควรจะเปน ดังนั้น การที่ NAKON มีนโยบายการจายปนผลที่คอนขางชันเจน
และอยูในระดับที่มีสาระสำคัญ การใช DDM ซึ่งเปนการหามูลคาปจจุบันของเงินปนผลที่ผูถือหุนจะไดจริง ๆ จึงมีความ
เหมาะสม
4) DDM เปนวิธีที่ยอมรับระดับสากลในการประเมินมูลคาของบริษัทใหบริการทางการเงิน
การใชวิธี DDM ในการประเมินมูลคาของบริษัทใหบริการทางการเงิน เปนที่ยอมรับโดยนักวิเคราะหหลายทาน เนื่องจากการ
ประมาณการกระแสเงินสดสำหรับบริษัทที่ใหบริการทางการเงินสามารถทำไดยาก เมื่อเทียบกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอื่น ซึ่ง
ตรงกับความเห็นของศาสตราจารย Damodaran ผูไดรับรางวัล Herbert Simon Award ที่เปนที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งเขียนใน
บทความที ่ เ ผยแพร โ ดย NYU Stern โดยที ่ NYU Stern โรงเรี ย นสอนธุ ร กิ จ (Business School) ภายใต ม หาวิ ท ยาลั ย
นิวยอรค (New York University) โดยการใชวิธี DDM เปนวิธีที่งาย ไมซับซอน จึงเปนวิธีที่เหมาะสมกับการประเมินมูลคา
ของบริษัทใหบริการทางการเงินซึ่งสามารถกำหนดกระแสเงินสดที่มีความถูกตองไดยาก โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขอ
ยกตัวอยางธุรกรรมของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจใหสินเชื่อเชาเดียวกับ NAKON ที่ใชวิธี DDM ในการประเมินมูลคาดังนี้
-

-

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการขอผอนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดโดยอาศัยมติที่
ประชุมผูถือหุน ของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เมื่อวันที่
3 พฤษภาคม 2560
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสรางกิจการและการควบรวม
กิจการบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) โดยบริษัท สีลม แอดไวเซอรี่ จํากัด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

-

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาซึ่งหุนสามัญของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท
ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาซึ่งหุนสามัญของธนาคารพีที เพอรมาตา ทีบีเค โดยบริษัท
ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

7.2 เปรียบเทียบขอมูลประมาณการการเติบโตของมูลคาพอรตสินเชื่อของบริษัทเทียบเคียงรายใหญ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระรวบรวมขอมูลประมาณการการเติบโตของมูลคาพอรตสินเชื่อของบริษัทเทียบเคียงที่เปนผูเลนราย
ใหญในอุตสาหกรรมจากขอมูลที่มีการเผยแพรตามสาธารณะ เว็บไซตของบริษัท และรวมถึงรายการ “บริษัทจดทะเบียนพบ
ผูลงทุน" (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูบริหารของบริษัทเทียบเคียงไดมีการให
มุมมองการดำเนินธุรกิจไว โดยสามารถสรุปได ดังนี้
1) การประมาณการมูลคาการเติบโตพอรตสินเชื่อของ บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)
บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จำกัด (มหาชน) มีสาขารวม ณ สิ้นป 2564 เทากับ 5,799 สาขา โดยมีสาขาในแถบภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เทากับ 1,584 สาขา หรือคิดเปนรอยละ 27.32 ของสาขาทั้งหมด อีกทั้ง ณ สิ้นป 2564 MTC มีมูลคา
สินเชื่อเทากับ 91,816.00 ลานบาท และมีการวางเปาการมูลคาสินเชื่อภายในป 2569 จะเทากับ 200,000 ลานบาท ซึ่ง
ผูบริหารมีมุมมองวาในป 2565 เปาหมายพอรตสินเชื่อของ MTC จะสามารถเติบโตไดในอัตรารอยละ 20.00 – 30.00 จาก
ปกอน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินจึงมีการคำนวณปริมาณการเพิ่มขึ้นของพอรตสินเชื่อโดยใชอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ
25.00 โดยสามารถสรุปไดดังนี้
ตารางการคำนวณมูลคาสินเชื่อที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นในป 2565
หนวย : ลานบาท
1.มูลคาพอรตสินเชื่อของ MTC
2.อัตราการเติบโต (รอยละ)
3.มูลคาสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น
4.สัดสวนสาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอสาขาทั้งหมด (รอยละ)
สินเชื่อที่ประมาณการวาจะเพิ่มขึ้นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (3 x 4)

2564A
2565F
91,816.00 114,770.00
25.00
22,954.00
27.32
6,269.90

ที่มา : ขอมูลที่เผยแพรของ MTC และประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

2) การประมาณการมูลคาการเติบโตพอรตสินเชื่อของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีสาขารวม ณ สิ้นป 2564 เทากับ 4,960 สาขา โดยมีสาขาในแถบภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เทากับ 1,096 สาขา หรือคิดเปนรอยละ 22.10 ของสาขาทั้งหมด อีกทั้ง ณ สิ้นป 2564 SAWAD มี
มูลคาสินเชื่อเทากับ 32,955.00 ลานบาท ซึ่งผูบริหารมีมุมมองวาในป 2565 เปาหมายพอรตสินเชื่อของ SAWAD จะสามารถ
เติบโตไดในอัตรารอยละ 20.00 – 30.00 จากปกอน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินจึงมีการคำนวณปริมาณการเพิ่มขึ้นของ
พอรตสินเชื่อโดยใชอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 25.00 โดยสามารถสรุปไดดังนี้
ตารางการคำนวณมูลคาสินเชื่อที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นในป 2565
หนวย : ลานบาท
1.มูลคาพอรตสินเชื่อของ SAWAD
2.อัตราการเติบโต (รอยละ)

2564A
32,955.00

2565F
41,193.75
25.00
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
กรณีการเขาซือ้ หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

หนวย : ลานบาท

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2564A

2565F
8,238.75
22.10
1,820.50

3.มูลคาสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น
4.สัดสวนสาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอสาขาทั้งหมด (รอยละ)
สินเชื่อที่ประมาณการวาจะเพิ่มขึ้นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (3 x 4)
ที่มา : ขอมูลที่เผยแพรของ SAWAD และประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

3) การประมาณการมูลคาการเติบโตพอรตสินเชื่อของ บริษัท เงินติดลอ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)
บริ ษ ั ท เงิ น ติ ด ล อ จำกั ด (มหาชน) มี ส าขารวม ณ สิ ้ น ป 2564 เท า กั บ 1,286 สาขา โดยมี ส าขาในแถบภู ม ิ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เทากับ 300 สาขา หรือคิดเปนรอยละ 23.33 ของสาขาทั้งหมด อีกทั้ง ณ สิ้นป 2564 TIDLOR มีมูลคา
สินเชื่อเทากับ 61,500.00 ลานบาท ซึ่งผูบริหารมีมุมมองวาในป 2565 เปาหมายพอรตสินเชื่อของ TIDLOR จะสามารถ
เติบโตไดในอัตรารอยละ 20.00 – 25.00 จากปกอน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินจึงมีการคำนวณปริมาณการเพิ่มขึ้นของ
พอรตสินเชื่อโดยใชอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 23.00 โดยสามารถสรุปไดดังนี้
ตารางการคำนวณมูลคาสินเชื่อที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นในป 2565
หนวย : ลานบาท
1.มูลคาพอรตสินเชื่อของ TIDLOR
2.อัตราการเติบโต (รอยละ)
3.มูลคาสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น
4.สัดสวนสาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอสาขาทั้งหมด (รอยละ)
สินเชื่อที่ประมาณการวาจะเพิ่มขึ้นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (3 x 4)

2564A
61,500.00

2565F
75,337.50
23.00
13,837.50
23.33
3,228.03

ที่มา : ขอมูลที่เผยแพรของ TIDLOR และประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

4) การประมาณการมูลคาการเติบโตพอรตสินเชื่อของ NAKON
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประมาณการมูลคาพอรตสินเชื่อของ NKON ณ สิ้นป 2565 เทากับ 1,751.49 ลานบาท เพิ่มขึ้น
607.98 ลานบาท จากป 2564 ซึ่งอยูที่ 1,143.51 ลานบาท ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินมีการเปรียบเทียบมูลคาการเติบโต
ของสินเชื่อของ NAKON กับบริษัทเทียบเคียงรายใหญในตลาด 3 ราย เพื่อดูความสมเหตุสามผล ซึ่งไดผลลัพธคิดเปนมูลคา
รอยละ 5.37 ของมูลคาการเติบโตของสินเชื่อของบริษัทเทียบเคียงรายใหญในตลาด 3 ราย โดยสามารถสรุปการคำนวณได
ดังนี้
ตารางการคำนวณมูลคาสินเชื่อที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2565
หนวย : ลานบาท
1.มูลคาพอรตสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นของ MTC
2.มูลคาพอรตสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นของ SAWAD
3.มูลคาพอรตสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นของ TIDLOR
4.มูลคาพอรตสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นของ 3 บริษัทเทียบเคียง
5.มูลคาพอรตสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นของ NAKON
สัดสวนมูลคาพอรตสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นของ NAKON ตอมูลคาพอรตสินเชื่อที่
เพิ่มขึ้นของ 3 บริษัทเทียบเคียง (รอยละ) (5/4)

2565F
6,269.90
1,820.50
3,228.03
11,318.43
607.98
5.37%

ที่มา : ประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของ บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
กรณี เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษทั บัซซี่บีส์ จากัด (บัญชี 2)
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
(“บริ ษทั ฯ”) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ มีความประสงค์ท่จี ะเข้าลงทุนในบริษัท บัซซี่บีส์ จกัด (“BZB”)
ซึ่งเป็ นผู้นาด้านการออกแบบพัฒนา Platform Loyalty Program การจัดหา Privileges ระบบ E-commerce และการ
บริห ารความสัมพัน ธ์กับลู ก ค้าแบบดิจิท ัลครบวงจร (ตัว อย่ า ง เช่ น Galaxy Gift by Samsung, AIS Privilege, CITI
(ส าหรับ การแลกคะแนนบัต รเครดิต ) เนสท์ เ ล่ M150 มาม่ า โคคา–โคล่ า Megabangna Application) มีส่ ว นแบ่ ง
การตลาดในประเทศกว่าร้อยละ 90 และมีการขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมภิ าคอีก 7 ประเทศ อาทิ ได้แก่ พม่า
ลาว กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็ นต้น โดย BZB ให้บริการตัง้ แต่การออกแบบพัฒนาระบบรักษาฐานข้อมูลลูกค้า
ผ่ า น Application LINE Website POS การสร้ า งระบบดู แ ล E-commerce การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล Big Data การท า
Marketing Activation จนไปถึงการเชื่อมต่อระบบชาระเงินเพื่อสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อสาหรับลูกค้า ทัง้ ราย
ใหญ่และรายย่อย เพื่อก่อให้เกิดการผนึกกาลัง ในการนาจุดแข็งของพันธมิตรมาร่วมลงทุนและขยายช่องทางในการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั ฯ ผ่านผู้ให้บริการ E-Commerce enable ครบวงจรและมีฐานลูกค้าใหญ่เป็ น
อันดับหนึ่งของประเทศ และสามารถขยายบริการต่อไปยังประเทศต่างๆ ในภูมภิ าค และก่อให้เกิด Synergy ในธุรกิจ ECommerce และบริการชาระเงินเข้าสู่ Ecosystem ของบริษทั ฯ และ BZB บริษทั ฯ จึงมีความประสงค์ทจ่ี ะเข้าลงทุนโดย
การซื้อหุน้ สามัญของ BZB จากผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB ได้แก่
1) บริษทั ไอคอนเซ็ปส์ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จากัด
2) นางสาวณัฐธิดา สงวนสิน
3) บริษทั แอสเซนต์ แคปปิ ตอล จากัด
4) สิงห์ เวนเจอร์ส แคปปิ ตอล ฟั นด์ ลิมเิ ต็ด
5) อโรม่า โฮลดิง้ คอร์เปอเรชัน่
6) นางพนิดา ชินสุวพลา
7) นางวิมลวรรณ มิลนิ ทจินดา
8) นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรญ
ั
9) นาย เว่ย ซุน เซ็น
โดยต่อไปนี้เรียกว่า (“ผู้ถือหุ้นเดิ มของ BZB”) โดยอ้างอิงราคามูลค่าบริษทั (100%) ไม่เกิน 100 ล้านเหรียญ
สหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,236,000,000.0 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2565 อยู่ท่ี 32.36 บาท ต่อเหรียญสหรัฐ (“อัตราแลกเปลี่ยน”) โดยบริษทั ฯ จะทาการเข้าซื้อหุน้ ของ BZB
จานวนไม่เกิน 574,500 หุ้น คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท ตามอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยการชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสดภายหลังจากบริษทั ฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญจากผูถ้ อื หุน้
เดิมของ BZB จะทาให้บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน BZB จานวนไม่เกิน 574,500 หุน้ หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน
ทัง้ หมดของ BZB โดยราคามูลค่าของ BZB มีการกาหนดราคาเป็ นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เนื่องจากการระดมทุนในอดีต
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มีการกาหนดมูลค่ากิจการ และการระดมทุนเป็ นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ดังนี้เพื่อให้การระดมทุนทัง้ หมดอยู่บนบรรทัด
ฐานเดียวกัน จึงมีการกาหนดราคาอ้างอิงมูลค่า BZB ในครังนี้เป็ นสกุลเงินเหรียญสหรัฐด้วยเช่นกัน
ทัง้ นี้ ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญจากผู้ถอื หุ้นเดิมของ BZB บริษัทฯ จะเข้าดาเนินการภายใต้
เงือ่ นไข 2 ประการ คือ
1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ มีมติอนุ มตั ิให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จาก
ผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB ซึ่งไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนเป็ น
เงินสด
2) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สนิ ใน BZB เป็ นทีพ่ งึ พอใจของบริษทั ฯ
เนื่องจากรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ าย
ไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการ
ที่มีนั ย สาคัญ ที่เ ข้าข่า ยเป็ น การได้ม าหรือ จาหน่ า ยไปซึ่งสิน ทรัพ ย์ (“ประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์”) โดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญจากผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB รวมจานวนไม่เกิน 574,500 หุน้ มูลค่าไม่เกิน 30 ล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน คิดเป็ นการคานวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ
15.82 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ท่คี านวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของ
บริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั การสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
โดยเมื่อนาขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษทั ฯ และรายการได้มา
ซึง่ สินทรัพย์ ซึง่ มีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1. และ 2. มารวมกับรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ตามสารสนเทศ
ฉบับนี้ ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์คานวณขนาด
รายการสู ง สุ ด จากงบการเงิน รวมของบริษั ท ฯ ที่ไ ด้ ร ับ การสอบทานจากผู้ ส อบบัญ ชีร ับ อนุ ญ าต สิ้น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิ ดเผยข้อมูลรายการ
ได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และขออนุมตั ิ
การเข้าทารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น โดยต้องได้รบั มติ
อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย
ทัง้ นี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน เนื่องจากผูถ้ อื หุน้ เดิมไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ของบริษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กี่ยวโยง
กัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูล
และการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน”)
บริษทั ฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าวข้างต้น ดังนี้
1. วัน เดือน ปี ที่ทารายการ
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ภายหลังจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมตั กิ าร
เข้าลงทุน โดยการซื้อหุน้ สามัญของ BZB จากผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB โดยบริษทั ฯ จะเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB ดังกล่าว
ภายในเดือน มิถุนายน 2565
2. คู่กรณี ที่เกี่ยวข้อง
ผู้จะซื้อ

:

บริษทั ฯ

ผู้จะขาย

:

ผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB ได้แก่

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ปัจจุบนั
หุ้น

%

ส่วนที่ขายให้ SABUY
หุ้น
%

กลุ่มผูก้ ่อตัง้ เดิมของ BZB
1
บริษทั ไอคอนเซ็ปส์ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จากัด/1
634,935
33.16%
380,319
9.95%
2
นางสาวณัฐธิดา สงวนสิน
419,481
21.91%
6.57%
3
นางพนิดา ชินสุวพลา
87,000
4.54%
1.36%
4
นางวิมลวรรณ มิลนิ ทจินดา
63,279
3.30%
0.99%
5
นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรญ
ั
56,952
2.97%
0.89%
6
นายเว่ย ซุง เซ็น
6,083
0.32%
0.10%
รวม
1,267,730
66.20%
380,319
19.86%
กลุ่มนักลงทุน
บริษทั แอสเซนต์ แคปปิ ตอล จากัด/2
หุน้ บุรมิ สิทธิ/3์
120,000
6.27%
0.00%
หุน้ สามัญ
240,020
12.53%
108,006
5.64%
/4
สิงห์ เวนเจอร์ แคปปิ ตอล ฟั นด์ ลิมเิ ต็ด จากัด
191,500
10.00%
57,450
3.00%
/5
บริษทั อโรม่า โฮลดิง้ คอร์เปอเรชัน่ จากัด
95,750
5.00%
28,725
1.50%
รวม
647,270
33.80%
194,181
10.14%
รวมทัง้ หมด
1,915,500
100.00%
574,500
30.00%
ทีม่ า: สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (แบบ บอจ.5) ณ วันที่ 1 เมษายน 2565
หมายเหตุ:
1. บริษทั ของผูถ้ อื หุน้ เดิมทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา จดจัดตัง้ ใน เขตบริการพิเศษฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
2. บริษทั ร่วมลงทุนของกลุ่มบริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด โดยเริม่ ลงทุนใน BZB ตัง้ แต่ปี 2558
3. หุน้ บุรมิ สิทธิมสี ทิ ธิเหนือกว่าหุน้ สามัญในกรณีเลิกบริษทั โดยผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิจะได้รบั เงินค่าหุน้ บุรมิ สิทธิและสิทธิส่วนได้
เสียคงเหลือในสินทรัพย์สุทธิก่อนผูถ้ อื หุน้ สามัญ ทัง้ นี้ หุน้ บุรมิ สิทธิและหุน้ สามัญมีสทิ ธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุน้ ทีถ่ อื
4. บริษทั ร่วมลงทุนของกลุ่มบริษทั สิงห์ จดจัดตัง้ ในประเทศฮ่องกง โดยเริม่ ลงทุนใน BZB ตัง้ แต่ปี 2561
5. บริษทั ทีจ่ ดจัดตัง้ ในหมู่เกาะแองกิลลา (Anguilla), บริตชิ เวส อินเดีย โดยเริม่ ลงทุนใน BZB ตัง้ แต่ปี 2558

ทัง้ นี้ หุ้นที่ SABUY จะได้รบั เป็ นหุ้นสามัญทัง้ หมดโดยที่ผู้ถือหุ้นของ BZB จะขายหุ้นให้ SABUY และ
กาหนดสัดส่วนการขายได้ตามทีต่ กลงกันระหว่างผูถ้ อื หุน้ เดิม
ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ

:

ปั จจุบนั ผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB ไม่ใช่บุคคลเกีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ
ตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

3. ลักษณะโดยทั ่วไปของรายการและขนาดรายการ
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3.1 ลักษณะโดยทั ่วไปของรายการ
สืบเนื่องจากบริษทั ฯ มีความประสงค์ทจ่ี ะเข้าลงทุนใน บริษทั บัซซี่บสี ์ จากัด (“BZB”) เนื่องจากบริษทั ฯ
ต้อ งการน าจุ ด แข็ง ของ BZB มาใช้ใ นการขยายช่อ งทางในการน าเสนอผลิต ภัณฑ์แ ละบริก ารของบริษัทฯ ผ่ า นผู้
ให้บริการ E-Commerce Enabler ครบวงจรและมีฐานลูกค้ามากเป็ นอันดับหนึ่งของประเทศ และสามารถขยายบริการ
ต่อไปยังประเทศต่างๆ ในภูมภิ าค เพื่อก่อให้เกิดการผนึกกาลัง (Synergy) ในธุรกิจ E-Commerce และบริการชาระเงิน
เข้าสู่ Ecosystem ของบริษทั ฯ และ BZB ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงจะเข้าลงทุนซื้อหุน้ สามัญของ BZB โดยเป็ นการซื้อหุน้ จาก
ผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB เป็ นจานวนไม่เกิน 574,500 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจด
ทะเบียนทัง้ หมดของ BZB คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ า 970,800,000 บาท ตามอัตรา
แลกเปลีย่ น ทัง้ นี้มลู ค่าของ BZB เป็ นมูลค่าทีเ่ จรจากันระหว่างบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB โดยบริษทั ฯ พิจารณา
จากการประเมินมูลค่าบริษทั ด้วยวิธี Discount Cashflow ประกอบกับฐานข้อมูลลูกค้าของ BZB ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
ความสามารถในการเติบโตของธุรกิจ และประมาณการทางการเงินปี 2564 จากฝ่ ายผูบ้ ริหารของ BZB ซึง่ คาดว่าบริษทั
จะมีกาไรประมาณ 30 ล้านบาท
เปรียบเทียบมูลค่าบริษทั และมูลค่าทางบัญชี (Book Value)
31 ธันวาคม 2563

มูลค่าบริษทั (ล้านบาท)
ราคาหุน้ (บาทต่อหุน้ )

31 ธันวาคม 2564
(งบจากฝ่ ายจัดการ)

340.4
177.93

365.2
186.00

ตามมูลค่าการลงทุนในครัง้
นี้

3,236.0
1,689.82

ทัง้ นี้การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็ นไปตามข้อตกลงระหว่างบริษทั ฯ และ BZB ในจดหมายแสดงเจตจานง ลง
วันที่ 10 ก.พ. 2565 ซึง่ ทางบริษทั ฯ ได้ย่นื ข้อเสนอในการจะเข้าลงทุนซื้อหุน้ เพิม่ ทุนออกใหม่ของ BZB ซึง่ สามารถสรุป
สาระสาคัญได้ดงั นี้
SABUY มีความตัง้ ใจที่จะเข้าเป็ นหุ้นส่วนในธุรกิจกับทาง BZB โดยมีความประสงค์จะลงทุนเข้าซื้อหุน้
สามัญของ BZB จานวน 57,450 ถึง 76,600 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนระหว่างร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 40 โดยอ้างอิงมูลค่า BZB
(100%) ที่ 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย SABUY จะชาระค่าหุน้ เป็ นเงินสดเต็มจานวน (ผูข้ ายตกลงทีร่ อ้ ยละ 30)
ทัง้ นี้ BZB จะให้การสนับสนุ นด้านเทคนิคและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษทั เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ และ
ก าหนดเงื่อ นไขที่บ ริษัท และ SABUY จะตกลงร่ ว มกัน ต่ อ ไป โดย SABUY จะน าข้อ มู ล ดัง กล่ า วข้า งต้ น เสนอต่ อ
คณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ของ SABUY เพื่อพิจารณาการเข้าลงทุนใน BZB ซึง่ อาจจะพิจารณาและอาจร้องขอให้มกี าร
ปรับเปลีย่ นเงือ่ นไขการลงเข้าลงทุนบางประการเพื่อให้เหมาะสมกับเกณฑ์การลงทุน
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ข้อมูลโครงสร้างการถือหุน้ ก่อนเข้าทารายการ และหลังเข้าทารายการ ปรากฎดังนี้
โครงสร้างการถือหุน้ ก่อนเข้าทารายการ

โครงสร้างการถือหุน้ หลังเข้าทารายการ

3.2 ประเภทของรายการและขนาดของรายการ
บริษทั ฯ จะดาเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถอื หุน้ เดิมของ BZB ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของ
จานวนทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของ BZB รวมมูลค่าทัง้ สิน้ ไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท
ตามอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งภายหลังจากการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB แล้ว BZB จะถือเป็ นบริษทั ร่วมของ SABUY โดย
จะบันทึกรับรู้เงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย และจะรับรู้ส่วนแบ่งกาไข (ขาดทุน) จากการลงทุนในงบการเงินรวมของ
SABUY
โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั ฯ ตามประกาศรายการได้มา
หรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งคานวณขนาดรายได้ได้เท่ากับร้อยละ 15.82 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ซึ่ง
เป็ นเกณฑ์ท่คี านวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รบั การสอบทานจากผู้สอบบัญชีรบั
อนุญาต สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เมื่อนาขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษทั ฯ และรายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตาม
สารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์คานวณ
ขนาดรายการสูง สุ ด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รบั การสอบทานจากผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญ าต สิ้นสุด วัน ที่
31 ธันวาคม 2564
ข้อมูลทางการเงิน
(หน่ วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
หนี้สนิ รวม
ส่วนผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม (ถ้ามี)
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตน (NTA)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
6,136.53
1,661.22
2,748.62
450.60
1,276.09
257.00
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การคานวณรายการ
หลักเกณฑ์

สูตรคานวณ

เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทม่ี ี
ตัวตนสุทธิ (NTA)
เกณฑ์กาไรสุทธิจากการ
ดาเนินงาน
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่
ตอบแทน

NTA ของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา x สัดส่วนทีไ่ ด้มา x 100
NTA ของบริษทั ฯ
กาไรสุทธิของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา x สัดส่วนทีไ่ ด้มา x 100
กาไรสุทธิของบริษทั ฯ
มูลค่ารายการทีไ่ ด้รบั x 100
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ

เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุนทีอ่ อก
เพื่อชาระราคาสินทรัพย์

จานวนหุน้ ทีอ่ อกเพือ่ ชาระค่าสินทรัพย์ x 100
จานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้วของบริษทั ฯ

การคานวณ
(ล้านบาท)
301.08 x 30%
1,276.09
20.54 x 30%
257.00

ขนาดรายการ
(ร้อยละ)
7.08%
2.40%

970.80
6,136.53

15.82%

ไม่ตอ้ งคานวน

ไม่ตอ้ งคานวน

เนื่องจากขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 79.33 ซึ่งเป็ นขนาดรายการสูง
ที่สุดที่คานวณได้ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน โดยเป็ นขนาดรายการที่มมี ูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 บริ ษทั ฯ
จึ ง มี ห น้ าที่ ต้ อ งเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ ย วกับ การเข้ า ท ารายการต่ อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามบัญชี (1) ท้ ายประกาศการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์ และขออนุมตั ิ การเข้าทารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระเพื่อให้
ความเห็น ซึ่ งต้ องได้รบั อนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เนื่องจากผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB ไม่ใช่บุคคลที่
เกีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
4. รายละเอียดสิ นทรัพย์ที่ได้มา
หุน้ สามัญของ BZB จานวนไม่เกิน 574,500 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 30 ของ
ทุ น จดทะเบีย นทัง้ หมด คิด เป็ น มูลค่ า ไม่ เ กิน 30 ล้า นเหรีย ญสหรัฐ หรือ เทีย บเท่ า 970,800,000 บาท ตามอัต รา
แลกเปลีย่ น
โดยข้อมูลเกีย่ วกับ BZB มีรายละเอียดสรุป ดังนี้
1. ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิ จ

บริ ษทั บัซซี่บีส์ จากัด

Buzzebees ประกอบธุรกิจออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มการ
บริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (CRM Privilege) อย่างครบวงจร
โดยธุรกิจหลักในปั จจุบนั แบ่งออกได้ดงั นี้
1. ธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform Subscription)
ประกอบไปด้วยการให้เช่าระบบการขายสินค้าบนแอปพลิเค
ชันของ BZB และแพลตฟอร์มอีคอมเมิรซ์ อื่นๆ การพัฒนา
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ระบบแอปพลิเคชันของแบรนด์ตา่ งๆ การให้เช่าระบบราย
เดือนของซอฟต์แวร์การบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
2. ธุรกิจให้บริการจัดหาสิทธิพเิ ศษและดีลต่างๆ (Rewards
Sourcing) ประกอบไปด้วยการขายสินค้าผ่านแคตตาล็อก
สินค้าออนไลน์ การขายสินค้าสิทธิพเิ ศษ และการบริหาร
จัดการสินค้าพิเศษต่างๆ
3. การให้บริการเกีย่ วกับการซื้อขายของออนไลน์อย่างครบ
วงจร (E-commerce Enabler) ประกอบไปด้วยการบริการ
ขายและจัดการสินค้าทัง้ ของแบรนด์เองและบัตรกานัลต่างๆ
(Voucher) รวมไปถึงการดูแลร้านค้าออนไลน์บน
แพลตฟอร์มอีคอมเมิรซ์ อื่นๆ
การให้บริการเสริมอื่นๆ (Ancillary Services) ประกอบไปด้วย
การจัดการแคมเปญทางการตลาด การบริหารการตลาดผ่านแอป
พลิเคชันไลน์ การให้บริการสื่อโฆษณาบนแพลตฟอร์มโซเชียล
มีเ ดีย การให้บ ริก ารขนส่ ง และบรรจุ ภัณฑ์ และการให้บ ริก าร
จัด เก็บ สิน ค้า โดยมีจุ ด ประสงค์เ พื่อ ให้บ ริก ารลู กค้า อย่างครบ
วงจร
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

วันจดทะเบียนจัดตัง้
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
จานวนหุ้นทัง้ หมด
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)

100/81-84 และ 100/86 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชัน้ 25 และชัน้
ที2่ 6 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310
30 พฤษภาคม 2555
191,500,000 บาท
191,500,000 บาท
1,915,000 หุน้
100 บาท

2. รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2564 ซึง่ เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนครัง้ ล่าสุด
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1
บริษทั ไอคอนเซ็ปส์ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จากัด/1
2
นางสาวณัฐธิดา สงวนสิน
3
บริษทั แอสเซนด์ แคปปิ ตอล จากัด/2
4
บริษทั สิงห์ เวนเจอร์ แคปปิ ตอล ฟั นด์ ลิมเิ ต็ด จากัด/3
5
บริษทั อโรม่า โฮลดิง้ คอร์เปอเรชัน่ จากัด/4
6
นางพนิดา ชินสุวพลา
7
นางวิมลวรรณ มิลนิ ทจินดา
8
นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรญ
ั
9
นายเว่ย ซุง เซ็น
รวม
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จานวนหุ้น
419,481
6,083
56,952
63,279
634,935
360,020
95,750
191,500
87,000
1,915,000

ร้อยละ

33.16
21.91
18.80
10.00
5.00
4.54
3.30
2.97
0.32
100

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10
ทีม่ า: สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (แบบ บอจ.5) ณ วันที่ 1 เมษายน 2565
หมายเหตุ:
1. บริษทั ของผูถ้ อื หุน้ เดิมทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา จดจัดตัง้ ใน เขตบริการพิเศษฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
2. บริษทั ร่วมลงทุนของกลุ่มบริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด โดยเริม่ ลงทุนใน BZB ตัง้ แต่ปี 2558 หุน้ บุรมิ สิทธิมี
สิทธิเหนือกว่าหุน้ สามัญในกรณีเลิกบริษทั โดยผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิจะได้รบั เงินค่าหุน้ บุรมิ สิทธิและสิทธิส่วนได้เสีย
คงเหลือในสินทรัพย์สุทธิกอ่ นผูถ้ อื หุน้ สามัญ ทัง้ นี้ หุน้ บุรมิ สิทธิและหุน้ สามัญมีสทิ ธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุน้ ที่
ถือ
3. บริษทั ร่วมลงทุนของกลุ่มบริษทั สิงห์ จดจัดตัง้ ในประเทศฮ่องกง โดยเริม่ ลงทุนใน BZB ตัง้ แต่ปี 2561
4. บริษทั ทีจ่ ดจัดตัง้ ในหมู่เกาะแองกิลลา (Anguilla), บริตชิ เวส อินเดีย โดยเริม่ ลงทุนใน BZB ตัง้ แต่ปี 2558

/1 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั ไอคอนเซ็ปส์ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จากัด
ลาดับ
1
2
3
4

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นางสาวณัฐธิดา สงวนสิน
นายเว่ย ซุง เซ็น
นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรญ
ั
นางวิมลวรรณ มิลนิ ทจินดา
รวม

จานวนหุ้น
2,370
6,627
434
569
10,000

ร้อยละ

จานวนหุ้น

ร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100

23.70
66.27
4.34
5.69
100

/2 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั แอสเซนด์ แคปปิ ตอล จากัด
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1
บริษทั ฟรีวลิ ล์ โซลูชนส์
ั ่ จากัด/2.1
2
นาย ศุภชัย เจียรวนนท์
3
นาย วีระ วีระกุล
รวม

343,999,998
1
1
344,000,000

/2.1 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฟรีวลิ ล์ โซลูชนส์
ั ่ จากัด
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษทั เอเชีย ฟรีวลิ ล์ จากัด/2.2
นาย ศุภชัย เจียรวนนท์
นาย สุภกิต เจียรวนนท์
นาย ณรงค์ เจียรวนนท์
นาง ทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์
นาง วรรณี เจียรวนนท์ รอส
นาย อดิเรก ศรีประทักษ์
นาย ก่อศักดิ ์ ไชยรัศมีศกั ดิ ์
นาย ภัคพล งามลักษณ์

หน้าที่ 8 จาก 42

จานวนหุ้น
6,534,685
1,902,324
726,129
338,957
338,957
338,667
111,078
111,078
111,078

ร้อยละ
59.41
17.29
6.60
3.08
3.08
3.08
1.01
1.01
1.01
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ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
10 ม.ล. สุภสิทธิ ์ ชุมพล
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยอืน่ ๆ
รวม

จานวนหุ้น
50,000
437,040
11,000,000

ร้อยละ

จานวนหุ้น

ร้อยละ

0.45
3.97
100

/2.2 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั เอเชีย ฟรีวลิ ล์ จากัด
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิง้ จากัด/2.3
2
นาย บุญเลิศ ประภากมล
3
นาย วรวิทย์ เจนธนากุล
รวม

43,399,998
1
1
43,400,000

100.00
0.00
0.00
100

/2.3 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิง้ จากัด
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด/2.4
นาย พงษ์เทพ เจียรวนนท์
นาย ประเสริฐ พุง่ กุมาร
นาย มิน เธียรวร
นาย ธีรยุทธ พิทยาอิสรกุล
นาย เอีย่ ม งามดารงค์
นาย บุญเลิศ ประภากมล

รวม

จานวนหุ้น
1,432,999,994
1
1
1
1
1
1
1,433,000,000

ร้อยละ
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100

/2.4 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ เอสเจ โฮลดิง้ ส์ จากัด
นาง สมอุไร จารุพนิช
นาย ธนินท์ เจียรวนนท์
บริษทั ซี.พี.โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จากัด
นาย พงษ์เทพ เจียรวนนท์
นาย มนัส เจียรวนนท์
นาง สมศรี ล่าซา
นาง นุชนารถ เจียรวนนท์
นางสาว นลินี เจียรวนนท์
นาย นกุล เจียรวนนท์

ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยอืน่ ๆ
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จานวนหุ้น
228,277,807
148,320,253
114,138,905
79,890,450
74,971,128
74,331,166
74,160,127
52,851,380
52,851,380
52,851,380
461,208,051

ร้อยละ
16.15
10.49
8.07
5.65
5.30
5.26
5.25
3.74
3.74
3.74
32.62
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ลาดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น
รวม

จานวนหุ้น
1,413,852,027

ร้อยละ
100

/3 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จากัด
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายณัยณพ ภิรมย์ภกั ดี
นายปิ ยะ ภิรมย์ภกั ดี
นายสันติ ภิรมย์ภกั ดี
นายวุฒา ภิรมย์ภกั ดี
กระทรวงการคลัง
นายวาปี ,ท่านผูห้ ญิงเหมือนจิต ภิรมย์ภกั ดี
นายพลิษศร์ ภิรมย์ภกั ดี
นายปวิณ ภิรมย์ภกั ดี
นายสรวิช ภิรมย์ภกั ดี
อื่นๆ
รวม

จานวนหุ้น
1,127
789
736
324
318
210
200
200
200
1,896
6,000

ร้อยละ
18.78
13.15
12.27
5.4
5.3
3.5
3.33
3.33
3.33
31.59
100

/4 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั อโรม่า โฮลดิง้ คอร์เปอเรชัน่ จากัด
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1
Tsao, Yu-Hsiang
2
Shu, Yen-Yu
รวม

3. รายชื่อคณะกรรมการ
BZB มีกรรมการ 6 คน ได้แก่
1) นางสาวณัฐธิดา สงวนสิน
2) นายเว่ย ชุง เซ็น
3) นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรญ
ั
4) นางวิมลวรรณ มิลนิ ทจินดา
5) นายชาติวุฒ ิ ตันจันทร์พงศ์
6) นายธิตพิ ร ธรรมาภิมขุ กุล
4. ข้อมูลทางการเงินของ BZB
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จานวนหุ้น
5,500,000
5,500,000
11,000,000

ร้อยละ
50.00
50.00
100
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งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย : ล้านบาท)
()สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเทียบเท่า
เงินฝากระยะยาว
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการ
เบิกถอนเกินกว่าหนึ่งปี
เงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการที่
เกีย่ วข้องกัน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าส่วนทีถ่ งึ
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว หุน้ บุรมิ
สิทธิ/1์

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

20.8
3.0

5.8
7.9

18.9
8.0

41.6
8.0

109.0

148.0

23.8

0.3

-

-

45.7

25.7

176.1
38.2
1.4
348.5

220.5
30.9
1.9
415.0

264.9
40.5
2.7
404.5

379.8
47.1
3.5
506.1

0.3

0.3

0.3

0.3

2.6

3.1

4.0

18.2

18.7

13.6

14.2

15.1

46.9
0.1
1.5
70.1

44.4
0.2
3.0
64.6

23.7
39.5
0.2
1.2
82.9

26.0
60.3
0.2
2.6
122.7

98.7
-

134.6
-

114.0
-

157.0
58.4

-

-

-

17.0

-

-

6.2

8.0

2.7
101.4

3.2
137.8

4.8
125.0

6.5
246.9

1.6
1.6

3.2
3.2

17.9
3.8
21.7

19.4
6.3
25.7

12.0

12.0

12.0

12.0
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31 ธันวาคม 2564
(งบจากฝ่ ายจัดการ)

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย : ล้านบาท)
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว หุน้ สามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสม
องค์ประกอบอื่นๆ
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

179.5
75.6
13.2
0.8
30.9
3.7
315.6

179.5
75.6
16.1
1.5
48.8
5.0
338.6

179.5
75.6
19.1
2.5
45.4
6.7
340.7

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่ วย : ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริการ
รวมต้นทุน
กาไรขัน้ ต้น
รายได้อ่นื ๆ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากกิจการร่วมค้า
กาไรก่อนภาษีเงิ นได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2564
(งบจากฝ่ ายจัดการ)
179.5
75.6
19.1
3.3
60.1
6.7
356.2

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564

630.2
225.9
856.1
574.7
144.8
719.5
136.6
3.5
32.5
74.1
0.0
0.5
33.9
0.2
33.7

667.8
252.8
920.7
598.7
171.9
770.6
150.1
0.9
45.3
86.2
1.0
2.3
20.7
0.1
20.5

920.9
332.5
1,253.4
815.9
204.7
1,020.6
232.8
0.2
88.1
112.8
1.7
30.4
30.4

474.2
189.9
664.1
414.5
129.0
543.5
120.6
3.3
27.0
66.4
0.2
1.7
31.9
1.1
30.9

/1 หุ้นบุริมสิทธิ ์ จานวน 120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ถือโดย บริษัท แอสเซนต์ แคปปิ ตอล จากัด
ทัง้ หมด ทัง้ นี้ หุ้นบุรมิ สิทธิมี์ สทิ ธิเหนือหุน้ สามัญในสินทรัพย์สุทธิเมื่อ BZB มีการชาระบัญชี ทัง้ นี้ การเข้าลงทุนของ
บริษทั ฯ ในครัง้ นี้เป็ นการเข้าลงทุนในหุน้ สามัญทัง้ หมด มิได้มกี ารเข้าซื้อหุน้ บุรมิ สิทธิแต่อย่างใด
5. มูลค่ารวมสิ่ งตอบแทน
มูลค่าหุน้ สามัญของ BZB จานวน 574,500 หุน้ คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า
970,800,000 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน อ้างอิงราคาจากมูลค่าบริษัท (100%) ไม่เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
เทียบเท่า 3,236,000,000 บาท ตามอัตราแลกเปลีย่ น ทัง้ นี้ราคามูลค่าของ BZB มีการกาหนดราคาเป็ นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐ เนื่องจากการระดมทุนในอดีตมีการกาหนดมูลค่ากิจการ และการระดมทุนเป็ นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ดังนี้เพื่อให้
การระดมทุนทัง้ หมดอยู่บนบรรทัดฐานเดียวกัน จึงมีการกาหนดราคาอ้างอิงมูลค่า BZB ในครังนี้เป็ นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐด้วยเช่นกัน โดยบริษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสด โดยดาเนินการภายใต้เงือ่ นไข ดังต่อไปนี้
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1) เมื่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB
จากผู้ถื อ หุ้ น เดิม ของ BZB ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน ของบริษัท ฯ โดยบริษั ท ฯ จะช าระ
ค่าตอบแทนเป็ นเงินสด
2) เมื่อผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สนิ ใน BZB เป็ นทีพ่ งึ พอใจของบริษทั ฯ
6. มูลค่าของสิ นทรัพย์ที่ซือ้ มาหรือจาหน่ ายไป
บริษทั ฯ จะดาเนินการเข้าซื้อหุน้ สามัญจากผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB ในจานวนไม่เกิน 574,500 หุน้ คิดเป็ น
มูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน โดยการชาระค่าตอบแทน
เป็ น เงิน สด อ้า งอิง ราคามูลค่ า บริษัท (100%) ไม่ เ กิน 100 ล้า นเหรีย ญสหรัฐ หรือ เทีย บเท่ า 3,236,000,000 บาท
ตามอัตราแลกเปลีย่ น
7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน
มูลค่าสิง่ ตอบแทนมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท อ้างอิงราคามูลค่า
บริษทั (100%) ไม่เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,236,000,000 บาท ตามอัตราแลกเปลีย่ น สาหรับการซื้อ
ขายหุน้ จานวน 574,500 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด BZB เป็ นมูลค่าทีเ่ จรจา
กันระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB โดยบริษัทฯ พิจารณาจากการประเมินมูลค่าบริษัทด้วยวิธี Discount
Cashflow ประกอบกับฐานข้อมูลลูกค้าของ BZB ทรัพย์สินทางปั ญญา ความสามารถในการเติบโตของธุรกิจ และ
ประมาณการทางการเงินปี 2564 จากฝ่ ายผูบ้ ริหารของ BZB ซึง่ คาดว่าบริษทั จะมีกาไรประมาณ 30 ล้านบาท
นอกจากนี้ทป่ี รึกษาทางการเงินอิสระ ได้ทาการประเมินมูลค่าหุน้ ทีเ่ หมาะสมของ BZB ด้วยมูลค่าปั จจุบนั
สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งสามารถประเมินมูลค่าหุ้น BZB ได้อยู่ในช่วงระหว่าง
1,629.59 – 1,952.16 บาทต่อหุ้น โดยรายละเอียดของความเสี่ยงจากการเข้าทารายการในครัง้ นี้ สามารถพิจารณา
รายละเอียดได้ท่ี BZB IFA Report หัวข้อ 5.2.6
8. ผลประโยชน์ ที่คาดว่าจะเกิ ดกับบริษทั
1) เนื่องจาก BZB เป็ นผูน้ าในการให้บริการ E-Commerce enable ออกแบบพัฒนา Platofrm Loyalty
Program จัดหา Privileges และ CRM แบบครบวงจร มีฐานลูกค้าทัง้ รายใหญ่และรายย่อย มีส่วน
แบ่งตลาดทัง้ ภายในและต่างประเทศ โดย BZB และบริษัทฯ สามารถแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลลูกค้า
ระหว่างกัน ทาให้ทงั ้ สองฝ่ ายได้รบั ประโยชน์จากฐานข้อมูลทีม่ ขี นาดใหญ่ขน้ึ ซึ่งบริษทั ฯ สามารถใช้
เป็ นช่องทางในการเสนอสินค้าและบริการของภายใน Ecosystem ของบริษทั ฯ ผ่านผูใ้ ห้บริการ ECommerce enable ครบวงจร และยังสามารถขยายการให้บริการต่อไปยังประเทศต่างๆ ในภูมภิ าค
ได้
2) ระบบ CRM ของ BZB ครอบคลุมถึงระบบบริหารจัดการ Loyalty Program ทีอ่ อกแบบไว้สาหรับใช้
กับกลุ่ม Agent, ตัวแทนจาหน่าย หรือนายหน้าการขายสินค้าโดยบริษทั ฯ สามารถนามาปรับรูปแบบ
loyalty program ให้เหมาะสมกับสินค้าและวิธกี ารขายของบริษทั ฯ เพื่อนาไปใช้ในการสร้างแรงจูงใจ
ต่อ Agent ของบริษทั ฯ ได้ นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังสามารถนาระบบ CRM ของ BZB มาใช้กบั ลูกค้า
ทัวไปเพื
่
่อนาเสนอ รางวัลและ incentive ต่างๆ ให้ลูกค้าเลือกใช้บริการของบริษทั ฯ
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3) จากการที่ BZB เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาระบบ CRM และ e-commerce ชัน้ นาของประเทศ และทีผ่ ่านมา บริษทั
ฯ ได้มีก ารร่ ว มงานกับ BZB ในการลงทุ น ร่ ว มกัน ท าให้บ ริษัท ฯ ตระหนั ก ในประสิท ธิภ าพและ
ความสามารถในบุคลากรนักพัฒนาระบบของ BZB การเข้าลงทุนใน BZB ในครัง้ นี้ จะทาให้บริษทั ฯ
สามารถเข้าถึง know how และบุคลากรต่างๆ ใน BZB ได้มากขึน้ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ ใน
การพัฒนาระบบ application ต่างๆ ในอนาคต
9. แหล่งเงิ นทุนที่ใช้ในการซื้อสิ นทรัพย์
แหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB มาจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้จานวนรวมทัง้ สิน้
ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึง่ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ของบริษทั ฯ จะได้อนุมตั ติ ่อไป ซึง่ วงเงินการออกตรา
สารหนี้ดงั กล่าวครอบคลุมมูลค่าการลงทุนใน BZB ทัง้ หมด อย่าไรก็ดี ในกรณีทต่ี ลาดเงินทุนไม่เอือ้ อานวย บริษทั ฯ อาจ
พิจารณาจัดหาแหล่งเงินกู้ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการทาธุรกรรมในครัง้ นี้เพื่อรอให้สภาวะตลาดทุน
ปรับตัวดีขน้ึ ทัง้ นี้ การใช้เงินลงทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ และความสามารถในการ
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ แต่อย่างใด
10. เงื่อนไขในการเข้าทารายการ
เงือ่ นไขบังคับก่อนในการเข้าทารายการ
1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุ มตั ิให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB
จากผู้ถื อ หุ้ น เดิม ของ BZB ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน ของบริษัท ฯ โดยบริษั ท ฯ จะช าระ
ค่าตอบแทนเป็ นเงินสด
2) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สนิ ใน BZB เป็ นทีพ่ งึ พอใจของบริษทั ฯ
1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการเข้าทารายการ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าในการเข้าทารายการดังกล่าวของบริษทั ฯ มีความ
สมเหตุสมผลและจะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เนื่องจากการเข้าซื้อหุน้ ดังกล่าวเป็ นโอกาสสาคัญ
ในการพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านเทคโนโลยีของบริษทั ฯ โดยการผนึกกาลังร่วมกับ BZB เป็ นผูน้ าด้านออกแบบ
พัฒนา Platform Loyalty Program การจัดหา Privileges, ระบบ E-commerce และการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
แบบดิจทิ ลั ครบวงจร โดยมีส่วนแบ่งการตลาดทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศนัน้ จะช่วยขยายช่องทางในการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั ฯ ผ่านผูใ้ ห้บริการ E-Commerce enable ครบวงจร ทีม่ ฐี านลูกค้าใหญ่เป็ นอันดับหนึ่ง
ของประเทศ และยังสามารถขยายบริการต่อไปยังประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคได้อีกด้วย อีกทัง้ ระบบ CRM ของ BZB
ครอบคลุมไปถึงระบบการบริหารจัดการ Loyalty program สาหรับกลุ่ม Agent ตัวแทนจาหน่าย หรือนายหน้าขายสินค้า
โดยบริษทั ฯ สามารถได้รบั ประโยชน์จากการนาระบบดังกล่าวมาปรับให้เหมาสมกับสินขายและวิธกี ารขายของบริษทั ฯ
เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการขายต่อ Agent ของบริษทั ฯ ได้ อีกทัง้ การร่วมงานกับ BZB ทีผ่ ่านมาในธุรกิจทีล่ งทุน
ร่วมกัน ทาให้บริษทั ฯ ตระหนักในประสิทธิภาพและความสามารถในบุคลากรนักพัฒนาระบบของ BZB การเข้าลงทุนใน
BZB ในครัง้ นี้ จะทาให้บริษทั ฯ สามารถเข้าถึง know how และบุคลากรต่างๆ ใน BZB ได้มากขึน้ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์
ต่อบริษทั ฯ ในการพัฒนาระบบ application ต่างๆ ในอนาคต นอกจากนี้ยงั เป็ นการสร้าง Business synergy ในธุรกิจ
E-commerce และการชาระเงินเข้าสู่ Ecosystem ของทัง้ สองบริษทั เพื่อทีจ่ ะสามารถสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโต
ของสินทรัพย์ ผลกาไร ให้แก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
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ทัง้ นี้ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ เห็นว่ามูลค่าสิง่ ตอบแทนในการทาธุรกรรมครัง้ นี้มคี วามเหมาะสม โดย
พิจารณาจากการประเมินมูลค่าบริษทั ด้วยวิธี Discount Cashflow ประกอบกับฐานข้อมูลลูกค้าของ BZB ทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญา ความสามารถในการเติบโตของธุรกิจ ของ BZB และ การประสานประโยชน์ทจ่ี ะเกิดขึน้ ในกลุ่มบริษทั
นอกจากนี้ ในการดาเนินการเข้าลงทุน BZB นัน้ มีความเสีย่ งของการเข้าทารายการ ซึ่งสามารถสรุปได้
ดังนี้
1. ความเสีย่ งจากการลงทุนไม่เป็ นไปตามแผน
2. ความเสีย่ งหากเงือ่ นไขการเข้าทารายการไม่บรรลุผลสาเร็จ การเข้าทารายการจะเกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมื่อ
1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุ มตั ิให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB
จากผู้ ถื อ หุ้น เดิม ของ BZB ซึ่ ง ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน ของบริษัท ฯ โดยบริษัท ฯ จะช าระ
ค่าตอบแทนเป็ นเงินสด
2) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สนิ ใน BZB เป็ นทีพ่ งึ พอใจของบริษทั ฯ
ดังนัน้ หากเงือ่ นไขต่างๆ ตามทีร่ ะบุขา้ งต้นนัน้ ไม่ได้รบั การอนุมตั ใิ นเงือ่ นไขใดเงื่อนไขหนึ่ง จะทาให้
การเข้าทาธุรกรรมทัง้ หมดเป็ นอันยกเลิกไป
3. ความเสีย่ งหากการเข้าทาธุรกรรมไม่ได้รบั การอนุมตั ิ
4. ความเสีย่ งหากผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุมตั กิ ารออกและเสนอขายตราสารหนี้
5. ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี
6. ความเสีย่ งจากการทีย่ งั ไม่ได้มกี ารกาหนดเงือ่ นไขในการเข้าลงทุน
7. ความเสีย่ งทีจ่ ะไม่ได้รบั เงินปั นผล
8. ความเสีย่ งในการถูกลดสัดส่วนจากการเข้าเป็ นบริษทั จดทะเบียนของ BZB
9. ความเสีย่ งจากความผันผวนของค่าเงิน
อย่ า งไรก็ต าม โดยรายละเอีย ดของความเสี่ย งจากการเข้า ท ารายการในครัง้ นี้ สามารถพิจ ารณา
รายละเอียดได้ท่ี BZB IFA Report หัวข้อ 4.3 ความเสีย่ งของการเข้าทารายการ
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ/หรือกรรมการของบริษทั ฯ ที่แตกต่างจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ
2.

ไม่มี –

ความรับผิดชอบของกรรมการที่มีต่อสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัท ได้สอบทานข้อ มูลในสารสนเทศฉบับ นี้ แล้ว ด้ว ยความระมัด ระวัง และขอรับ รองว่า
ข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็ นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทาให้บุคคลอื่ นสาคัญผิดใน
สาระสาคัญ และมิได้มกี ารปกปิ ดข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญซึง่ ควรแจ้ง
3.

คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการ

บริษทั แกรนท์ ธอนตัน สเปเชียลิสท์ แอ็ดไวซอรี่ เซอร์วสิ เซส จากัดได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงิน
อิสระ เพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการในครัง้ นี้ โดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ถอื หุน้ ในบริษทั และไม่มี
ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ และทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระยินยอมให้เผยแพร่รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงิน
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อิสระ โดยรายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยมี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 สิ่ งที่ส่งมาด้วย 11
4.

หนี้ สินของบริษทั ฯ
4.1

หนี้ สินที่มีภาระดอกเบีย้
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิ จการ

งบการเงิ นรวม
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ และระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
กระแสเงิ นสด
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ (จากบริ ษทั ย่อย)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
กระแสเงิ นสด
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.2

495.81

379.87

1,875.14
(1,583.43)
787.52

1,047.13
(813.73)
613.27

-

63.97

-

622.00
(194.16)
491.81

หนี้ สินตามสัญญาเช่า
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิ จการ

งบการเงิ นรวม

หนี้ สินตามสัญญาเช่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
367.05
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับ
เงินสดจ่ายชาระหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
(110.78)
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่า
96.16
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
352.43
หมายเหตุ: ในปี 2563 ผูท้ าคาเสนอซื้อได้ทาสัญญาขายและเช่ากลับคืนเครื่องจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอัตโนมัติ
กับบริษทั แห่งหนึ่งจานวน 3 ฉบับ เป็ นจานวนเงินรวม 19.49 ล้านบาท สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 3-6 ปี (ในปี 2564
ไม่มเี พิม่ )

4.3

33.18
(10.94)
2.08
24.32

ภาระผูกพันอื่นๆ
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิ จการ

งบการเงิ นรวม
หนังสือคา้ ประกันจากธนาคาร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
หนังสือค้าประกันจากธนาคารส่วนเพิม่
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งบการเงิ นรวม
หนังสือค้าประกันจากธนาคารส่วนลด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คาสังซื
่ ้อที่ผ้ขู ายสิ นค้าและวัสดุตกลงแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
คาสังซื
่ ้อทีผ่ ขู้ ายสินค้าและวัสดุตกลงแล้วส่วนเพิม่
คาสังซื
่ ้อทีผ่ ขู้ ายสินค้าและวัสดุตกลงแล้วส่วนลด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิ จการ

122.09

25.96

145.86
(123.62)
22.24

18.81
(15.08)
3.73

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผูท้ าคาเสนอซื้อมีภาระผูกพันจากหนังสือค้าประกันทีอ่ อกโดยธนาคาร
เพื่อค้าประกันการรับชาระค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการรับชาระเงินภายใต้
บันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชาระเงิน การซื้อสินค้า การใช้ไฟฟ้ าและเพื่อเป็ นหลักประกันการ
ปฏิบตั ติ ามสัญญา จานวน 122.09 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผูท้ าคาเสนอซื้อมีภาระผูกพันจากคาสั ่งซื้อทีผ่ ขู้ ายสินค้าหรือวัสดุตกลง
แล้ว ได้แก่ วัสดุอะไหล่ จานวน 3.50 ล้านบาท สินค้าสาหรับเครื่องจาหน่ ายอาหารและเครื่องดื่ม
อัตโนมัติ จานวน 0.96 ล้านบาท สินค้าระบบศูนย์จาหน่ ายอาหาร 16.24 ล้านบาท และบริการอื่นๆ
1.54 ล้านบาท
4.4
5.

หนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้นภายหน้ า
- ไม่มี -

ข้อมูลของบริษทั
5.1

ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิ จและแนวโน้ มธุรกิ จของบริษทั ฯ บริษทั ย่อยและ
บริษทั ร่วม

บริษทั ฯ เป็ นบริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ เป็ นผูน้ าด้านการทาธุรกรรมทางการเงิน (Financial Service Provider) และธุรกิจอื่น
ๆ ดังนี้
(1)

ธุรกิ จบริการระบบชาระเงิ น (Payment)
ธุรกิจการให้บริการรับชาระเงินแทนผ่านตูเ้ ติมเงินอัตโนมัติ
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจเป็ นผู้ให้บริการรับชาระเงินแทนผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ (Top-Up
Machine) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส” โดยได้รบั อนุญาตให้ประกอบ ธุรกิจ
บริการการชาระเงินภายใต้การกากับ ประเภท “การให้บริการรับชาระเงินด้วย วิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ – การให้บริการรับชาระเงินแทน” จากธนาคารแห่งประเทศ ไทย ซึ่งเป็ น
การให้บริการรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผูข้ ายสินค้าหรือผู้ให้บริการ หรือเจ้าหนี้
เช่น (1) การเติมเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนทีร่ ะบบเติมเงิน (Prepaid) หรือการ ชาระค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือน (Postpaid) ของเครือข่ายต่าง ๆ (2) การให้บริการชา
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ระบิลค่าไฟฟ้ า-ค่าน้ าประปา (3) การให้บริการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร (Banking Agent)
(4) การเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) และการซื้อบัตรเงินสด และ (5) การชาระค่า
สิน ค้า รวมถึง การช าระบิล อื่น ๆ เช่ น บัต รเครดิต บัต รเงิน สด สิน เชื่อ ประกัน ชีวิต /
ประกันภัย
ธุรกิจการจาหน่ายตูเ้ ติมเงินอัตโนมัติ (Top-Up Machine Sale)
ดาเนินธุรกิจขายตูเ้ ติมเงินอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส” โดยบริษทั
ฯ ได้รบั ใบอนุญาตให้คา้ ซึง่ เครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุ คมนาคม
จากสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม
แห่งชาติ ให้สามารถประกอบหรือทาตู้เติมเงิน และขายตู้เติมเงินให้แก่ ลูกค้าได้โดยการ
จาหน่ ายตู้เติมเงินของบริษัทฯ จะเป็ นการจาหน่ ายผ่าน 2 ช่องทางคือ การจาหน่ ายผ่าน
พนักงานขายของบริษทั ฯ และการจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่ายตูเ้ ติมเงิน
ธุรกิจให้บริการการชาระเงิน (Payment Service Provider / Facilitator Business Unit)
SBM ได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการการชาระเงินภายใต้การกากับของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 และได้เริม่ ดาเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อช่วง
เดือนมกราคม 2564 โดยได้รบั ใบอนุญาตทัง้ สิน้ 4 ประเภทธุรกิจ ได้แก่
1. ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money license)
2. ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการรับชาระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(Payment Agent License: PA)
3. ใบอนุ ญ าตให้ป ระกอบธุ ร กิจ การให้บ ริก ารสนั บ สนุ น บริก ารแก่ ผู้ร ับ บัต ร Payment
(Facilitator License: PF)
4. ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการโอนเงินด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Fund
Transfer License) โดยกลุ่มบริษทั ฯ
ระบบ Loyalty Program และ Customer Relationship Management (“SBE”)
บริษัทฯ และ บัซซี่บสี ์ ร่วมกันดาเนินธุรกิจสร้าง Loyalty Program ให้กบั กลุ่มธุรกิจของ
บริษทั ฯแบบ One Stop Service เพื่อเป็ นแรงเสริมให้กบั ระบบ POS ของบริษทั ฯ โดยใน
ปั จจุบนั ระบบ POS ของบริษทั ฯเป็ นการรวมเอาบริการจากในตู้เติมเงินเข้ามาไว้ในระบบ
POS ด้วยทาให้สามารถให้บริการรองรับด้านการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตูเ้ ติมเงิน
บน POS โดยสามารถจ่ายผ่าน QR Code ไม่ว่าจะเป็ น QR Promptpay และบริการ EWallet ต่าง ๆ รวมถึงมีบริการโอนเงินไปยังธนาคารในต่างประเทศ หรือการเปิ ดบริการซื้อ
ไลน์สติ๊กเกอร์, ซื้อประกันภัย และพรบ. รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ชาระบิลค่าไฟฟ้ า - ค่า
น้ าประปาส่วนภูมภิ าคซึ่งถือเป็ นตัวแทนรับชาระที่ถูกต้ องตามกฎหมายที่เปิ ดให้บริการ
ชาระผ่านตู้ เป็ นต้น นับว่าเป็ นข้อได้เปรียบด้านนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ๆ ที่
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หลากหลายและมีค วามทัน สมัย บนระบบ SABUY POS และสามารถตอบสนองความ
ต้องการและไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนื่อง
(2)

ธุรกิ จจัดจาหน่ ายสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์(Merchandising)
ธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก (Plastic Card Business Unit)
TBSP ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 73.54 เป็ นผู้ดาเนินงานธุรกิจ
ผลิตบัตรพลาสติก และให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลลงบนบัตรด้วยเครื่องพิมพ์แ ละ
อุปกรณ์ทท่ี นั สมัย รวมถึงการจัดการระบบความปลอดภัยด้วยมาตรฐานระดับสูงได้รบั การ
รับรองจาก Visa, MasterCard , CUP, JCB, TBCC และ AMERICAN EXPRESS (AMEX)
ให้เป็ นผูผ้ ลิตบัตรได้ตามมาตรฐาน บัตรเดบิต บัตรเครดิต บัตรเครดิตติดชิป (EMV) และ
รวมถึงการผลิตบัตร Smart Card ประเภทต่างๆ นอกจากนี้ การให้บริการลงข้อมูลบนบัตร
มีบริการในหลายรูปแบบ พร้อมทัง้ รับจัดหาเอกสารประกอบ บรรจุบตั รลงในซองจดหมาย
เพื่อเตรียมพร้อมในการส่งไปตามช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างครบวงจร
ธุรกิจตูข้ ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine Business Unit)
VDP ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ย่อยของบริษทั ได้แก่ บริษทั ทีบเี อสพี จากัด (มหาชน) ถือ
หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 86.12 ประกอบธุรกิจตูข้ ายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า
“เวนดิง้ พลัส” โดยเป็ นการ ให้บริการจาหน่ายสินค้าบริโภค (Food and Beverage) ต่าง ๆ
เช่น น้าดื่ม น้าหวาน น้าผลไม้ กาแฟ ชา เครื่องดื่มชูกาลัง เครื่องดื่มเกลือแร่ ขนมขบเคีย้ ว
บะหมี่ก่งึ สาเร็จรูป และยังเน้นการขาย สินค้าในกลุ่มราคาประหยัด (Budget Brands) ซึ่ง
ยังมีการขายสินค้าประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจาก สินค้าบริโภค เช่น หน้ากากผ้า/หน้ากาก
อนามัย และถุงยางอนามัย เป็ นต้น
ธุรกิจจัดจาหน่ ายสินค้า อาหารสด อาหารแห้ง และวัตถุดบิ สาหรับธุรกิจการซื้อขายสินค้า
(Merchandising) และแพลตฟอร์มซื้อขาย
SABUY Market Plus ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ เพื่อลงทุนในธุรกิจการขายสินค้าต่าง
ๆ ไม่ว่าจะเป็ นแบบ Online และ Offline ผ่านระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ของกลุ่มบริษทั
และมีเ ป้ า หมายเพื่อ ท าหน้ า ที่เ ป็ น ตัว เชื่อ มระหว่ า ง SABUY Ecosystem กับ กลุ่ ม ธุ ร กิจ
Supply Chain บริษทั ในกลุ่มธุรกิจนี้ประกอบด้วย Sabuy Market Plus และ Sabuy Food
Plus

(3)

ธุรกิ จระบบโซลูชั ่นส์ (Solutions)
ธุรกิจระบบศูนย์อาหาร (Food Court System Business Unit)
บริษทั สบาย โซลูชนส์
ั ่ จากัด (“SBS”) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อย
ละ 100 มีรายได้จากการขายอุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์อาหาร พร้อมการให้บริการ
ติดตัง้ และวาง ระบบศูนย์อาหาร (Hardware & System Installment Service) รายได้ค่า
เช่าจากการให้เช่า อุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์อาหาร และรายได้จากการให้บริการ
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สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10
จัด การศู นย์อาหารพร้อ ม การจ้า งบารุ งรัก ษาตลอดอายุ สญ
ั ญา (Maintenance Service
Agreement) นอกจากนี้ SBS ยัง ด าเนิ น ธุ ร กิจ เครื่อ งซัก ผ้า แบบหยอดเหรีย ญภายใต้
เครื่องหมายการค้า “SABUY WASH”
ธุรกิจให้บริการจุดรับ-ส่งพัสดุสาหรับการขนส่ง (“Shipsmile”)
ธุรกิจให้บริการจุดรับ -ส่งพัสดุสาหรับการขนส่งเป็ นการให้บริการงานไปรษณีย์และการ
รับ ส่ ง พัสดุ ภายในประเทศผ่านช่องทางที่เป็ นจุด รับ ฝากที่อ ยู่ในระบบ Ecosystem ของ
บริษทั ฯ ซึง่ สามารถช่วยให้ลูกค้าส่งและรับพัสดุภายใต้ เจ้าของแฟรนไชส์ ไปรษณียเ์ อกชน
ชิปป์ สไมล์ เซอร์วสิ ทีเ่ ป็ นร้านสารพัดงานบริการทีร่ วมรวมไว้ตงั ้ แต่ งานส่งพัสดุด่วน ซึ่งมี
บริษัทขนส่งชัน้ นาในประเทศไทยรองรับ และให้บริการธุรกรรมทางด้านการเงิน การทา
ธุรกรรมผ่านมือถือ รวมไปถึงการให้บริการ eKYC ที่เป็ นการระบุและยืนยันตัวตนของ
ผูใ้ ช้งานเพื่อให้ผคู้ นในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อได้สะดวกมากยิง่ ขึน้
(4)

ธุรกิ จบริการทางการเงิ น (Financial Service)
ธุรกิจให้บริการสินเชื่อ (“SCAP”)
ธุรกิจสินเชื่อภายใต้บริษทั สบาย แคปิ ตอล พลัส จะเป็ นประโยชน์ต่อคู่คา้ และลูกค้าภายใต้
Ecosystem ของบริษทั ในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจโดยกลุ่มเป้ าหมาย
จะเป็ นได้ตงั ้ แต่ลูกค้าประเภทร้านค้าที่ทาธุรกรรมผ่านระบบ Payment POS ระบบศูนย์
อาหาร หรือ ร้านค้าทีท่ าการซื้อขายผ่าน Market Place ของกลุ่มสบาย และยังอาจต่อยอด
ไปถึงลูกค้าประเภทบุคคลในอนาคต (อยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาต)
ธุรกิจนายหน้าประกันภัย (“SBMX”)
ธุรกิจด้านประกันภัยของทางบริษัทโดยมีตงั ้ แต่ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ประกัน ภัย รถยนต์ภ าคสมัค รใจ ประกัน อุ บ ัติเ หตุ ประกัน การเดิน ทาง ประกัน สุ ขภาพ
ประกันอัคคีภยั ประกันภัยการขนส่งสินค้า รวมถึงประกันภัยรายย่อยประเภทอื่น ๆ และ
ยังซื้อได้งา่ ยโดยผ่านตัวแทนและทุกจุดใน Ecosystem ของบริษทั ฯ และช่วยเพิม่ ศักยภาพ
การให้บริการกับลูกค้าในอนาคตได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะร้านชิปป์ สไมล์ ซึ่งเป็ นช่องทาง
สาคัญ ในการขยายบริก ารและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของ ฮาวเด้น แมกซี่ ซึ่ง เป็ นบริษัทที่
ปรึกษาด้านการประกันภัยชัน้ นาทีใ่ ห้บริการด้านประกันภัยแบบมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็ น การ
ประกันภัย ทรัพย์สนิ รถยนต์ อุบตั เิ หตุ สุขภาพส่วนบุคคล หรือการประกันภัยสาหรับธุรกิจ
อีกทัง้ ยังเป็ นการเพิ่มความหลากหลายของบริการจากทางร้า นฯ เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างดีทส่ี ุด

5.2

สรุปข้อมูลทางการเงิ นในปี พ.ศ. 2561 – 2564 ประกอบคาอธิ บายและวิ เคราะห์ฐานะทาง
การเงิ นและ ผลการดาเนิ นงาน และปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกาไรของบริษทั
ข้อมูลงบการเงิน
สิ นทรัพย์รวม

ปี 2561
1,772.68
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ปี 2562
2,261.07

ปี 2563
2,772.46

ปี 2564
6,136.53

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10
หนี้ สินรวม

395.91

807.29

1,238.36

2,748.62

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

1,354.40

1,418.80

1,482.86

2,937.31

รายได้รวม

1,327.78

1,279.37

1,512.72

2,339.11

ค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

1,216.01
91.82

1,204.13
57.99

1,345.53
97.62

1,935.05
257.53

หมายเหตุ:

5.3

อ้างอิงจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษทั ฯ สาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2562 2563 และ 2564

ประมาณการทางการเงิ นในปี ปัจจุบนั
- ไม่มี -

5.4

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษทั
รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1. นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.

นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์

กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

3.

นางอุมาวดี รัตนอุดม

กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

4.

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

กรรมการบริษทั

5.

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

กรรมการบริษทั

6.
7.

นายวชิรธร คงสุข
นายวิรชั มรกตกาล

กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั

รายชื่อผูบ้ ริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
นางสาวทัศน์วรรณ บุญอนันต์
นายวชิรธร คงสุข
นายประสิทธิ ์ เหล่าเกษมสุขวงศ์
นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์
นายวิรชั มรกตกาล
นายสันติธร บุญเจือ
นางสาวพิมพ์ศริ ิ โภชนพาณิชย์
นายณัฐตภาคย์ นวลแก้ว
นางสาวอนัญญา วงศ์วรรณวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานขายและการตลาด
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานปฏิบตั กิ าร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานเซอร์วสิ และกฎหมาย
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ & B2B
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานบัญชีและการเงิน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานนวัตกรรมเทคโนโลยี
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานดิจทิ ลั บิสเนสและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. กลุ่มครอบครัวรุจนพรพจี
2. กลุ่มครอบครัววีระประวัติ
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จานวนหุ้น
481,551,860
233,100,000

ร้อยละ
40.08
19.40

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น
ร้อยละ
110,000,000
9.16
3. บริษทั ที เค เอส เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
64,655,384
5.38
4. บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
30,918,270
2.57
5. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
6. นายบัญชา พันธุมโกมล
10,000,000
0.83
11,950,000
0.99
7. นางธนภร เล้าตระกูล
11,967,330
1.00
8. นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์
9,006,100
0.75
9. นายสันติธร บุญเจือ
8,481,500
0.71
10. นายกิตติณฐั ทีคะวรรณ
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
229,749,692
19.12
1,201,379,956
100.00
รวม
หมายเหตุ: จากการปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ล่าสุดของบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 (ทีม่ า: www.set.or.th)

5.5

ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
- ไม่มี -

6.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับความเพียงพอของเงิ นทุนหมุนเวียน
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า เงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ

7.

คดีหรือข้อเรียกร้องที่สาระสาคัญซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนิ นการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทหรือเข้าเกี่ยวข้องในคดีความหรือการ
ดาเนินการทางกฎหมายอื่นใดทีม่ ผี ลกระทบในด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยทีเ่ ป็ นจานวนสูงกว่าร้อย
ละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
8.

ผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อมตัง้ แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันของบุ คคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ
บริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
สรุปรายละเอียดความสัมพันธ์ของบุคคลและนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษทั
รายละเอียดของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดงั นี้
บริษทั

1. บริษทั สบาย เทคโนโลยี
จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ธุ ร กิจ ให้บ ริก ารธุ ร กรรมทางการเงิน ผ่ า นตู้เ ติม เงิน
อัตโนมัติภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส ”
และการจาหน่ ายตู้เติมเงินอัตโนมัติทงั ้ ในรูปแบบการ
ชาระด้วยเงินสดและเงินผ่อน
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สัดส่วนการถือหุ้น
-

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10
บริษทั

2. บริษทั สบาย มันนี่ จากัด
(“SBM”)

3. บริษทั สบาย โซลูชนส์
ั ่ จากัด
(“SBS”)

4. บริษทั เวนดิง้ พลัส จากัด
(“VDP”)

5. บจก.สบาย เอ็กเชนจ์
(“SBE”)

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

สัดส่วนการถือหุ้น

ธุรกิจให้บริการและเป็ นตัวกลางในการชาระเงิน (ระบบ
E-Payment) ตลอดจนรับเงินโอนได้ครบวงจร

ถื อ หุ้ น โดยบริ ษั ท ฯ ร้ อ ยละ
100.00 ของทุน จดทะเบีย นที่
ชาระแล้ว
ถื อ หุ้ น โดยบริษัท ฯ ร้ อ ยละ
100.00 ของทุน จดทะเบีย นที่
ชาระแล้ว

ธุรกิจระบบศูนย์อาหาร และการขายอุปกรณ์ ของระบบ
ศู น ย์อ าหาร พร้อ มการให้บริการติดตัง้ และวางระบบ
ศูนย์อาหาร การให้บริการจัดการศูนย์อาหารพร้อมการ
จ้างบารุงรักษาตลอดอายุสญ
ั ญา
ธุรกิจจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มผ่านเครื่องจาหน่าย
สิน ค้า อัต โนมัติ ภายใต้เ ครื่อ งหมายการค้า "เวนดิ้ ง
พลัส"
ผูใ้ ห้บริการจัดทาระบบ Loyalty และ CRM สาหรับการ
ให้บริการลูกค้า

ธุ ร กิจ ให้บ ริก ารจุ ด รับ -ส่ ง พัส ดุ ส าหรับ การขนส่ ง ใน
เซอร์วสิ จากัด (“Shipsmile”) รูปแบบแฟรนไชส์ไปรษณีย์เอกชน และให้บริการเป็ น
เคาน์เตอร์เซอร์วสิ สสาหรับการต่อพรบ. ภาษีรถยนต์
หรือชาระบิลต่างๆ
7. บริษทั สบาย แคปปิ ตอล พลัส ให้บริการสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ สินเชื่อส่วนบุคคลทัง้
มีหลักประกัน และไม่มหี ลักประกัน
จากัด (“SCAP”)

6. บริษทั เอ.ที.พี.เฟรนด์

8. บริษทั สบาย มาร์เก็ต พลัส
จากัด (“SBMK”)

9. บริษทั สบาย ฟู้ด พลัส จากัด
(“SBFP”)

10. บริษทั ทีบเี อสพี จากัด
(มหาชน)
(‘’TBSP’’)
11. บริษทั สบาย แมกซี่ อินชัว
รันส์ โบรกเกอร์ จากัด
(“SBMX”)

ประกอบกิจการบริษทั โอลดิ้ง(Holding Company) เพื่อ
ลงทุนในธุรกิจบริหาร Supply Chain ใน Ecosystem
ธุร กิจจัดจาหน่ ายอาหารสด อาหารแห้ง และวัตถุดิบ
สาหรับประกอบอาหาร ผ่านระบบจัดการร้านค้าปลีก
(POS)
ธุร กิจผลิต บัตรพลาสติกและบริการบันทึกข้อมูลส่วน
บุคคลลงบนบัตรด้วยเครื่องพิมพ์และการจัดการระบบ
ความปลอดภัย
ธุ ร กิจ นายหน้ า ประกัน ภัย (Broker Insurance) เพื่อ
ให้บริการผลิตภัณฑ์ และบริการทางด้านการประกัน
ผ่าน Ecosystem ของกลุ่มบริษทั ฯ

ถื อ หุ้ น โดยบริษัท ฯ ร้ อ ยละ
86.12 ของทุ น จดทะเบี ย นที่
ชาระแล้ว
ถื อ หุ้ น โดยบริ ษั ท ฯ ร้ อ ยละ
50.00 ของทุ น จดทะเบี ย นที่
ชาระแล้ว
ถื อ หุ้ น โดยบริ ษั ท ฯ ร้ อ ยละ
43.00 ของทุ น จดทะเบี ย นที่
ชาระแล้ว
ถื อ หุ้ น โดยบริ ษั ท ฯ ร้ อ ยละ
100.00 ของทุน จดทะเบีย นที่
ชาระแล้ว
ถื อ หุ้ น โดยบริ ษั ท ฯ ร้ อ ยละ
100.00 ของทุน จดทะเบีย นที่
ชาระแล้ว
ถือ หุ้น ทางอ้อ มผ่ าน “SBMK”
ร้ อ ย ล ะ 50. 00 ข อ ง ทุ น จ ด
ทะเบียนทีช่ าระแล้ว
ถื อ หุ้ น โดยบริ ษั ท ฯ ร้ อ ยละ
73.54 ของทุ น จดทะเบี ย นที่
ชาระแล้ว
ถื อ หุ้ น โดยบริ ษั ท ฯ ร้ อ ยละ
100.00 ของทุน จดทะเบีย นที่
ชาระแล้ว

ทัง้ นี้ บุคคลและนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับบริษทั ฯ ประกอบด้วย
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

กรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรสหรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคล
ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึง่ ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตร
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(จ) นิตบิ ุคคลใด ๆ ทีบ่ ุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้ หรือมีอานาจควบคุมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียอื่น
ใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสาคัญ
โดยบริษทั ฯ มีบุคคลและนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับบริษทั ฯ สาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ดังนี้
บุคคล/นิ ติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิ จ

1. นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

-

2. นายวชิรธร คงสุข

-

ลักษณะความสัมพันธ์
- กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ โดยถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.30 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ว
ของบริษทั ฯ (เท่ากับร้อยละ 40.08 เมื่อนับรวมทัง้ กลุ่มครอบครัวรุจน
พรพจี)
- กรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
0.24 ของทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและชาระแล้วของบริษทั ฯ
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สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบุคคลและนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษทั
(1) บริษท
ั ฯ กับ บริษทั เวนดิ้ง พลัส จากัด (“VDP”)
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
0.88
2.21
บริษัท ฯ ได้มีก ารซื้อ สิน ค้า จาก VDP ซึ่ง เป็ น สิน ค้า ที่จ ะมีก าร
1. ต้นทุนจากการขายสิ นค้า
พิจ ารณายกเลิกจ าหน่ า ยสิน ค้า ที่มีอ ัต ราการหมุ น เวีย นต่ า (หรือ มี
เจ้าหนี้การค้า
0.12
3.64
ยอดขายน้อย) เพื่อเป็ นการระบายสินค้าคงเหลือดังกล่าว ซึง่ VDP จึง
ได้ขายสินค้าให้แก่กรรมการ, พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ที่
ราคาทุนของสินค้าแต่ละประเภท

2. รายได้การบริหารจัดการ
ลูกหนี้อน่ื

3. ค่าแนะนาสถานที่ตงั ้ ตู้
เจ้าหนี้อ่นื

0.81
0.06

0.81
0.62

3.73
0.16

0.54
-

บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญารับจ้างบริหารงานให้กบั VDP โดยมีผล
ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2562 – ธันวาคม 2562 และต่อสัญญาอัตโนมัติ
ต่อไปอีกคราวละ 6 เดือน อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 100,000 บาท ทัง้ นี้
การคิดอัต ราค่ าบริการดังกล่ าวของบริษัทฯ ได้พ ิจารณาตามจ านวน
บุคลากร และงานทีด่ าเนินการใน VDP
อย่ า งไรก็ ต ามตัง้ แต่ ใ นไตรมาส 1/2563 ซึ่ง ได้ เ กิด โรคระบาด
COVID-19 ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและลักษณะการทางานของ
บุค คลากรที่เปลี่ย นไป ดังนัน้ ทางบริษัทฯ จึง มีน โยบายให้ส่ว นลดค่า
บริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั ในอัตรา 50%
จากอัตราปกติดงั กล่าวข้างต้นตลอดมาจนถึงปัจจุบนั
VDP ทาสัญญาตัว แทนกับบริษัทฯ ระยะเวลาตัง้ แต่ 1 มกราคม
2563 - 1 ธันวาคม 2563 และต่อสัญญาอัตโนมัตติ ่อไปอีกคราวละ 1 ปี
อัตราค่าตอบแทน 900 บาทต่อตู้
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดัง กล่ า วมีค วามเหมาะสมในด้า นราคา
และเป็ น ประโยชน์ ต่อบริษัทย่อยและบริษัทฯ ใน
การระบายสิน ค้า คงเหลือ ที่เ ลิก จ าหน่ า ยผ่ า นตู้
จาหน่ายสินค้าอัตโนมัติ โดยไม่ขาดทุน
คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็น ว่ า การ
เรียกเก็บค่าบริหารจัดการระหว่างบริษทั ฯ และ VDP
มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับงานที่ดาเนินการ
และจานวนบุคลากรทีไ่ ด้จดั สรรเข้าไปให้บริการ ทัง้ นี้
ในกรณี ท่ี มี ก ารลดอั ต ราค่ า บริ ห ารจั ด การ ซึ่ ง
สอดคล้องกับทัง้ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรของบริษทั ฯ
ที่ให้บริการ VDP จึงมีความสมเหตุสมผลสอดคล้อง
จากสถานการณ์ขา้ งต้น

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อรายการ
ดังกล่าวว่าการจ่ายค่าส่วนแบ่งผลตอบแทน มีความ

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

4. รายการ QR payment
เจ้าหนี้อ่นื

5. รายได้ จ ากการขายสิ นค้ า และ
อะไหล่/สติ๊ กเกอร์อะไหล่รอง/สติ ก
เกอร์
ลูกหนี้อ่นื

6. สิ นค้าน้าดื่มโดราเอม่อน
ลูกหนี้การค้า

2.24

2.22

4.10

1.27

0.05

11.92
-

46.50
(42.28)
4.22

4.22
(4.22)
-

0.38

-

7. ตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิน้ งวด
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ รับ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เหมาะสม และเป็ นไปตามการดาเนินธุรกิจปกติของ
บริษทั ฯ
ทาง VDP ได้มกี ารขึน้ ระบบตูข้ ายสินค้าอัตโนมัติ ซึง่ ชาระค่าสินค้า
คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็ น ว่ า
ดังกล่าวผ่านระบบการเงินของบริษทั ฯ ซึ่งเป็ นไปตามใบอนุญาตการรับ รายการดัง กล่ า วเป็ น ไปตามการด าเนิ น ธุ ร กิจ
ชาระเงิน และการสร้าง QR Code ของบริษัทฯ โดยจะมีการเรีย กเงิน ปกติข องบริษัท ฯ
ระหว่างกันทุกสิน้ เดือน
VDP ได้ว่าจ้างบริษัทฯ เพื่อ ผลิต สติ๊กเกอร์ ส าหรับติดบนตู้ข าย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อรายการ
สินค้าอัตโนมัติ โดยกาหนดโดยคานวณต้นทุนทัง้ ทางตรง และทางอ้อม ดังกล่าวว่ามีความเหมาะสม เพื่อบริหารจัดการด้าน
ของบริษทั ฯ ในการผลิต บวกกาไรร้อยละ 6
ต้นทุนของกลุ่มบริษทั ฯ
บริษัทฯ ได้จ้างผลิตน้ าดื่มและน้ าแร่ ลิขสิทธิโดราเอม่
์
อน เพื่อทา
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อรายการ
การขายให้กบั VDP โดยกาหนดราคาขายน้ าดื่มขวดละ 2.71 บาท และ ดัง กล่ า วว่ า มีค วามเหมาะสม เนื่ อ งจากมีบ ริษัท ฯ
น้าแร่ขวดละ 3.32 บาท
สามารถจัดหาแหล่งผลิตได้ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าการ
VDP ซื้อตรงจากผูผ้ ลิต
บริษัทฯ มีค วามต้อ งการในการใช้เงิน ทุน หมุนเวีย นจานวนมาก
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
บริษทั ฯ จึงกู้ยมื เงินระยะสัน้ จาก VDP ในรูปแบบของตั ๋วสัญญาใช้เงิน มี ดังกล่าวเป็ นการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก
กาหนดการชาระคืนเมื่อทวงถาม และมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่รอ้ ยละ 3.72 บริษัทย่ อ ยของบริษัทฯ และเป็ น รายการได้ร บั การ
ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็ นอัตราดอกเบี้ยที่สามารถเทียบเคียง พิ จ าร ณาแล้ ว ตั ้ง แต่ ปี 2563 แล ะ บริ ษั ท ฯ ไ ด้
ได้กบั อัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ชาระ ดาเนินการชาระตั ๋วสัญญาใช้เงินจานวนดังล่าวเป็ นที่
ตั ๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
เรียบร้อยแล้ว
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สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10
ลักษณะรายการ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
0.01
-

8. เงินให้ก้ยู ืมแก่บริษทั ที่เกี่ยวข้อง
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิน้ งวด
ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

(2)

43.06
295.24
(175.03)
163.27

163.27
119.30
(37.96)
244.61

6.65
1.08

7.63
0.73

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทางบริษทั ฯ ได้ขอวงเงินสินเชื่อกับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย โดยจะ
น าเงิน กู้ไ ปใช้ใ นวัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ สนับ สนุ น การลงทุ น ใน VDP กู้ย ืม
ส าหรับซื้อ ตู้จาหน่ ายเครื่อ งดื่มอัตโนมัติในโครงการ “ดื่มได้บุญ” ของ
สภากาชาดไทย
โดยบริษทั ฯ ได้ให้เงินกู้ยมื กับ VDP เป็ นตั ๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อใช้
ในวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น
ทัง้ นี้ ทาง VDP ต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนจานวนมากจึงกูย้ มื เงิน
ระยะสัน้ จากบริษทั ฯ ในรูปแบบของตั ๋วสัญญาใช้เงิน มีกาหนดการชาระ
คืนเมื่อทวงถาม และมีอตั ราดอกเบี้ยคงทีร่ อ้ ยละ 3.57 – 4.95 ต่อปี โดย
อัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวเป็ นอัตราดอกเบีย้ ต้นทุนถัวเฉลีย่ ของกลุ่มบริษทั ที่
กู้จากสถาบันการเงินต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% ตามนโยบายการ
กูย้ มื เงินในกลุ่มบริษทั หรืออัตราดอกเบีย้ ทีก่ ตู้ รงจากสถาบันการเงินเพื่อ
ธุรกรรมนี้ (ก่อนมีนโยบายดังกล่าว)

คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดังกล่ าวเป็ น การให้ค วามช่วยเหลือทาง
การเงิน แก่ บ ริษัท ย่ อ ยของบริษัท ฯ เพื่อ ใช้เ ป็ น
เงิน ทุ น ในการประกอบธุ ร กิจ หลัก ของ VDP ซึ่ง
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รบั
อนุมตั ิ
ทัง้ นี้ อัต ราดอกเบี้ย ที่เ รีย กเก็บ ระหว่ า งกัน
อ้างอิงตามต้นทุน ทางการเงินที่บริษัทฯ ได้กู้ย ืม
จากสถาบัน การเงิน บวกด้ว ยต้น ทุ น ค่ า บริห าร
จัดการทีร่ อ้ ยละ 0.5 เห็นว่าเป็ นอัตราทีเ่ หมาะสม
อย่ า งไรก็ ดี ส าหรับ การปรับ เปลี่ ย นอัต รา
ดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ย ื ม ระหว่ า งกั น คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีค วามเห็น ว่ า เพื่อ เป็ น การช่ ว ยเหลือ
สภาพคล่ อ งของ VDP ในส่ ว นของภาระดอกเบี้ย
ประกอบกับ ค่ า บริห ารจัด การที่ล ดลง ท าให้ก าร
ปรับเปลีย่ นดังกล่าวเป็ นอัตราทีเ่ หมาะสม อย่างไรก็ดี
หากมีส ถานการณ์ ก ลับ เข้ า สู่ ภ าวะปกติ แ ล้ ว ให้
ดาเนิน การปรับเปลี่ย นให้ส อดคล้อ งกับนโยบายที่
ได้รบั ไว้ต่อไป

บริษทั ฯ กับ บริษทั สบาย มันนี่ จากัด (“SBM”)
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สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10
ลักษณะรายการ
1. รายได้การบริหารจัดการ
ลูกหนี้อน่ื

2. ตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิน้ งวด
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
0.72
0.72
บริษัท ฯ ได้เ ข้า ท าสัญ ญารับ จ้ า งบริห ารงานให้กับ SBM อัต รา
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การ
0.54
ค่าตอบแทนเดือนละ 60,000 บาท ทัง้ นี้ การคิดอัตราค่าบริการดังกล่าว เรีย กเก็บค่ าบริห ารจัดการระหว่างบริษัทฯ และ
ของบริษัทฯ ได้พจิ ารณาตามจานวนบุคลากร และงานที่ดาเนินการใน SBM มีค วามสมเหตุ ส มผลสอดคล้อ งกับ งานที่
SBM
ดาเนินการ และจานวนบุคลากรที่ได้จดั สรรเข้าไป
ให้บริการ
บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึง
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
กู้ ย ื ม เงิ น ระยะสัน้ จาก SBM ในรู ป แบบของตั ว๋ สัญ ญาใช้ เ งิ น มี รายการดังกล่ าวเป็ นการรับความช่ว ยเหลือทาง
67.10
57.49
กาหนดการชาระคืนเมื่อทวงถาม และมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 0.55 การเงินจากบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
200.00
– 3.57 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็ นอัตราดอกเบี้ยต้นทุนถัว
(9.61)
(24.58)
เฉลี่ยของกลุ่มบริษทั ที่กู้จากสถาบันการเงินต่างๆ และบวกส่วนต่าง
57.49
232.91
0.25% ตามนโยบายการกูย้ มื เงินในกลุ่มบริษทั หรืออัตราดอกเบีย้ ทีก่ ู้
ตรงจากสถาบันการเงินเพื่อธุรกรรมนี้ (ก่อนมีนโยบายดังกล่าว)
0.63
2.78
0.02

0.72

(3) บริษทั ฯ กับ บริษทั สบาย โซลูชนส์
ั ่ จากัด (“SBS”)
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สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10
ลักษณะรายการ
1. รายได้การบริหารจัดการ
ลูกหนี้อน่ื

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
0.24
2.07
บริษัท ฯ ได้ เ ข้า ท าสัญ ญารับ จ้ า งบริห ารงานให้กับ SBS อัต รา
บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญารับจ้างบริห ารงาน
ค่าตอบแทนเดือนละ 120,040 บาท ทัง้ นี้ การคิดอัตราค่าบริการดังกล่าว ให้กับ SBS อัต ราค่ าตอบแทนเดือนละ 120,040
ของบริษัทฯ ได้พจิ ารณาตามจานวนบุคลากร และงานที่ดาเนินการใน บาท ทัง้ นี้ การคิด อัต ราค่ า บริก ารดัง กล่ า วของ
SBS
บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาตามจานวนบุคลากร และงาน
ทีด่ าเนินการใน SBS
บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึง
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
กู้ ย ื ม เงิ น ระยะสัน้ จาก SBS ในรู ป แบบของตั ว๋ สัญ ญาใช้ เ งิ น มี รายการดังกล่ าวเป็ นการรับความช่ว ยเหลือทาง
2.26
กาหนดการชาระคืนเมื่อทวงถาม และมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 2.05 การเงินจากบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
54.56
118.00
– 3.57 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็ นอัตราดอกเบี้ยต้นทุนถัว
(52.30)
(64.66)
เฉลี่ยของกลุ่มบริษทั ที่กู้จากสถาบันการเงินต่างๆ และบวกส่วนต่าง
2.26
55.60
0.25% ตามนโยบายการกูย้ มื เงินในกลุ่มบริษทั หรืออัตราดอกเบีย้ ทีก่ ู้
ตรงจากสถาบันการเงินเพื่อธุรกรรมนี้ (ก่อนมีนโยบายดังกล่าว)
0.19
0.89

2. ตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิน้ งวด
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ ค้างรับ
0.15
(4) บริษทั ฯ กับ บริษทั สบาย แคปปิ ตอล พลัส จากัด (“SCAP”)
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึง
1. ตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน
กู้ ย ืม เงิน ระยะสัน้ จาก SCAP ในรู ป แบบของตัว๋ สัญ ญาใช้ เ งิน มี
ต้นงวด
กาหนดการชาระคืนเมื่อทวงถาม และมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 3.57
เพิม่ ขึน้
200.00
ต่อปี โดยอัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวเป็ นอัตราดอกเบีย้ ต้นทุนถัวเฉลี่ยของ
(ลดลง)
(15.70)
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดังกล่ าวเป็ นการรับความช่ว ยเหลือทาง
การเงินจากบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
สิน้ งวด
184.3
กลุ่ มบริษัทที่กู้ จากสถาบัน การเงิน ต่า งๆ และบวกส่ ว นต่าง 0.25%
ตามนโยบายการกูย้ มื เงินในกลุ่มบริษทั
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ รับ
3.85
ดอกเบีย้ ค้างรับ
0.29
(5) บริษทั ฯ กับ บริษทั สบาย มาร์เก็ต พลัส จากัด (“SBMK”)
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึง
1. ตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน
กู้ ย ืม เงิน ระยะสัน้ จาก SBMK ในรู ป แบบของตัว๋ สัญ ญาใช้ เ งิน มี
ต้นงวด
กาหนดการชาระคืนเมื่อทวงถาม และมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 3.57
เพิม่ ขึน้
19.00
ต่อปี โดยอัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวเป็ นอัตราดอกเบีย้ ต้นทุนถัวเฉลี่ยของ
(ลดลง)
กลุ่ มบริษัทที่กู้จากสถาบัน การเงิน ต่า งๆ และบวกส่ ว นต่าง 0.25%
สิน้ งวด
19.00
ตามนโยบายการกูย้ มื เงินในกลุ่มบริษทั
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

-

0.30
0.06

หน้าที่ 30 จาก 42

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดังกล่ าวเป็ นการรับความช่ว ยเหลือทาง
การเงินจากบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10
(6) บริษทั ฯ กับ บริษทั เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จากัด (“Shipsmile”)
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
2.62
บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญารับจ้างบริการดูแลระบบสารสนเทศใน
1. รายได้ค่าบริ การดูแลระบบ
1.00
การประกอบธุร กิจให้กับ ATP อัต ราค่ าตอบแทนเดือนละ 450,000
ลูกหนี้อน่ื
บาท ทัง้ นี้ การคิดอัตราค่าบริการดังกล่าวของบริษัทฯ ได้พจิ ารณา
ตามจานวนบุคลากร และงานทีด่ าเนินการใน ATP
(7) บริษทั ฯ กับ บริษทั สบาย ฟู้ด พลัส จากัด (“SBFP”)
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
1. ตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
13.50
(ลดลง)
สิน้ งวด
13.50
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ รับ
0.08
ดอกเบีย้ ค้างรับ
0.03

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การ
เรีย กเก็บค่ าบริห ารจัดการระหว่างบริษัทฯ และ
ATP มีค วามสมเหตุ ส มผลสอดคล้ อ งกับ งานที่
ดาเนินการ และจานวนบุคลากรที่ได้จดั สรรเข้าไป
ให้บริการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ฯ ให้เ งิน กู้ย ืม เงิน ระยะสัน้ แก่ SBFP ในรูป แบบของตั ๋ว
สัญญาใช้เงิน เพื่อ เป็ น ใช้เงิน ทุนหมุน เวีย นในการประกอบธุรกิจ มี
กาหนดการชาระคืนเมื่อทวงถาม และมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 3.57
ต่อปี โดยอัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวเป็ นอัตราดอกเบีย้ ต้นทุนถัวเฉลี่ยของ
กลุ่ มบริษัทที่กู้จากสถาบัน การเงิน ต่า งๆ และบวกส่ ว นต่าง 0.25%
ตามนโยบายการกูย้ มื เงินในกลุ่มบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดังกล่ าวเป็ น การให้ค วามช่วยเหลือทาง
การเงิน แก่ บ ริษัท ย่ อ ยของบริษัท ฯ เพื่อ ใช้เ ป็ น
เงินทุนในการประกอบธุรกิจหลักของ SBFP

หน้าที่ 31 จาก 42

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10
บริษทั สบาย โซลูชั ่นส์ จากัด (“SBS”) และ บริ ษทั เวนดิ้ ง พลัส จากัด (“VDP”)
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
ลักษณะรายการ
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 2564
2563
0.23
0.36
SBS ได้ทาสัญญาเช่าช่วงกับ VDP เพื่อดาเนินการเปิ ดร้าน Sabuy
คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็น ว่ า
1. รายได้ค่าสาธารณูปโภค Sabuy
Wash โดยทาง SBS เป็ นผู้ออกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และเรียกเก็บ รายการดังกล่าวเป็ นการดาเนินการตามปกติ
Wash
จาก VDP ตามที่ใ ช้ นอกจากนี้ ทาง SBS เป็ น ผู้ด าเนิ น การจ่ า ยค่ า
ลูกหนี้อน่ื
0.06
0.16
ปรับปรุงสถานที่และค่ าตกแต่ งร้านไปทัง้ หมด จึงได้ทาการเรีย กเก็ บ
ค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนทีไ่ ด้ตกลงกัน
และในวัน ที่ 1 มิถุ น ายน 2563 SBS ด าเนิ น การเซ็ น สัญ ญากับ
เจ้าของพืน้ ทีแ่ ทน VDP จึงให้ VDPทาสัญญาเช่าช่วงกับ SBS แทนโดยมี
อัตราค่าเช่าเดือนละ 10,500 บาท ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่
3 ตุลาคม 2565
VDP มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึงกู้ยมื
คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็น ว่ า
2. ตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน
เงินระยะสัน้ จาก SBS ในรูปแบบของตั ๋วสัญญาใช้เงิน มีกาหนดการชาระ รายการดังกล่าวเป็ นการให้ความช่วยเหลือ ทาง
ต้นงวด
15.00
คืนเมื่อทวงถาม และมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.57 ต่อปี โดยอัตรา การเงินแก่ VDP
เพิม่ ขึน้
ดอกเบีย้ ดังกล่าวเป็ นอัตราดอกเบีย้ ต้นทุนถัวเฉลีย่ ของกลุ่มบริษทั ที่กู้จาก
(ลดลง)
15.00
สถาบันการเงินต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% ตามนโยบายการกูย้ มื เงิน
สิน้ งวด
ในกลุ่มบริษทั หรืออัตราดอกเบี้ยทีก่ ู้ตรงจากสถาบันการเงินเพื่อธุรกรรม
ดอกเบีย้ รับ
0.14
นี้
ดอกเบีย้ รับ
0.05
ดอกเบีย้ ค้างรับ
(8)

หน้าที่ 32 จาก 42

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10
(9) บริษทั สบาย มันนี่ จากัด (“SBM”) และ บริ ษทั สบาย โซลูชนส์
ั ่ จากัด (“SBS”)
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
1.80
1.80
บริษัท ฯ ได้เ ข้า ท าสัญ ญารับ จ้า งบริห ารงานให้กับ SBS อัต รา
1. รายได้การบริหารจัดการ
ค่ า ตอบแทนเดือ นละ 150,000 บาท ทัง้ นี้ การคิด อัต ราค่ า บริก าร
ลูกหนี้อน่ื
ดัง กล่ า วของบริษัท ฯ ได้พ ิจ ารณาตามจานวนบุ ค ลากร และงานที่
ดาเนินการใน SBM

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การ
เรีย กเก็บค่ าบริห ารจัดการระหว่างบริ ษัทฯ และ
SBS มีค วามสมเหตุ ส มผลสอดคล้ อ งกับ งานที่
ดาเนินการ และจานวนบุคลากรที่ได้จดั สรรเข้าไป
ให้บริการ
7.65
10.88
SBS ได้ซ้อื บัตร Food court ผ่าน SBM เพื่อนาไปใช้ในธุรกิจ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ต่ อ
2. รายได้ขายบัตร Food court
6.62
17.52
บวกกาไรร้อยละ 7 เนื่องจาก SBM เป็ นผูซ้ ้อื บัตรรายใหญ่ มีอานาจการ รายการดังกล่าวว่ามีความเหมาะสม เพื่อบริหาร
ลูกหนี้การค้า
ต่อรองสูงกับคู่คา้
จัดการด้านต้นทุนของกลุ่มบริษทั ฯ
(10) บริษทั สบาย มันนี่ จากัด (“SBM”) และ บริษทั เวนดิ้ง พลัส จากัด (“VDP”)
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ งวดปี สิ้ นสุดวันที่
31
ธั
น
วาคม
2564
31 ธันวาคม 2563
1. รายการ Sabuy money Wallet
เจ้าหนี้อ่นื

-

0.18

SBS ได้ทาสัญญาเช่าช่วงกับ VDP เพื่อดาเนินการเปิ ดร้าน Sabuy
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
Wash โดยทาง SBS เป็ นผู้ออกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และเรียกเก็บ ดังกล่าวเป็ นการดาเนินการตามปกติ
จาก VDP ในปี 2563 ทาง VDP ได้มกี ารขึ้นระบบตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ
ซึ่ง การช าระค่ า สิน ค้า ดัง กล่ า วผ่ า น Sabuy money wallet ของบริษัท
SBM โดยจะมีก ารเรีย กเงิน ระหว่ า งกัน ทุ ก สิ้น เดือ น โดยบัน ทึก เป็ น
รายการลูกหนี้อ่นื ในเครือของ VDP
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รายการคา้ ประกัน
บริษทั ฯ มีรายการค้าประกันระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
ผู้ได้รบั
วงเงินกู้

ผู้คา้ ประกัน

รูปแบบสัญญา

รายละเอียดวงเงิ นสิ น
เชื่อ

วงเงิน
(ล้านบาท)

ยอดการใช้
คงค้าง ณ สิ้น
งวด
(ล้านบาท)

บริษทั ฯ

VDP

เงินกูร้ ะยะยาว

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
100.00 ล้านบาท

100.00

-

VDP

เงินกูย้ มื ระยะยาว

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
168.40 ล้านบาท

169.92

120.79

VDP

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
25.00 ล้านบาท

25.00

21.24

VDP

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
บริษทั ฯ และนายชูเกียรติ
รุจนพรพจี

เงินกูร้ ะยะยาว

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
80.00 ล้านบาท

80.00

39.87

สัญญาเช่าแบบ
ลีสซิง่

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
56.00 ล้านบาท

56.00

24.88

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
40.00 ล้านบาท
(ใช้ร่วมกับ SBT)

40.00

13.88

VDP

SBS
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ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายการดังกล่าวเป็ นรายการการกู้ยมื
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า
เงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดาเนิน รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ เพื่อ
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริษั ท ฯ และเป็ นไปตาม การค้ า ประกัน วงเงิน สิน เชื่อ กับ สถาบัน
เงื่อนไขทีส่ ถาบันการเงินกาหนด
การเงิน ในกลุ่ ม บริษัท ระหว่ า งบริษัทฯ
และ VDP ในฐานะบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ น ายชู เ กีย รติ รุ จ นพรพจี ใน
รายการดังกล่าวเป็ นรายการการกู้ยมื
ฐานะกรรมการเข้า ประกัน วงเงิน ให้แก่
เงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดาเนิน
VDP โดยการค้าประกันดังกล่าว บริษทั
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริษั ท ฯ และเป็ นไปตาม
ฯ และ VDP ไม่ได้มกี ารคิดค่าธรรมเนียม
เงื่อนไขทีส่ ถาบันการเงินกาหนด
ค้าประกันระหว่างกัน และเป็ นประโยชน์
นอกจากผู้ค้ า ประกัน ได้แ ก่ บริษัทฯ
ต่อการดาเนินธุรกิจซึง่ กัน
และนายชูเกียรติ รุจนพรพจี แล้ว VDP ยัง
ได้ว างเงิน จานวน 0.97 ล้านบาท เพื่อ เป็ น
เงินวางประกันตามสัญญานี้ดว้ ย
รายการดังกล่าวเป็ นรายการการกู้ยมื
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า
เงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดาเนิน รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ เพื่อ
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริษั ท ฯ และเป็ นไปตาม การค้ า ประกัน วงเงิน สิน เชื่อ กับ สถาบัน
เงื่อนไขทีส่ ถาบันการเงินกาหนด
การเงินในกลุม่ บริษทั
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ผู้ได้รบั
วงเงินกู้

ผู้คา้ ประกัน

รูปแบบสัญญา

รายละเอียดวงเงิ นสิ น
เชื่อ

วงเงิน
(ล้านบาท)

ยอดการใช้
คงค้าง ณ สิ้น
งวด
(ล้านบาท)

SBT

SBS

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
40.00 ล้านบาท
(ใช้ร่วมกับ VDP)

40.00

10.00

รายการดังกล่าวเป็ นรายการการกู้ยมื
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า
เงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดาเนิน รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ เพื่อ
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริษั ท ฯ และเป็ นไปตาม การค้ า ประกัน วงเงิน สิน เชื่อ กับ สถาบัน
เงื่อนไขทีส่ ถาบันการเงินกาหนด
การเงินในกลุม่ บริษทั

บริษทั ฯ

SBS, VDP, SBM

เงินกูย้ มื ระยะสัน้

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
100.00 ล้านบาท
(ค้าประกัน 25.00 ล้าน
บาท)

100.00

100.00

รายการดังกล่าวเป็ นรายการการกู้ยมื
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า
เงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดาเนิน รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ เพื่อ
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริษั ท ฯ และเป็ นไปตาม การค้ า ประกัน วงเงิน สิน เชื่อ กับ สถาบัน
เงื่อนไขทีส่ ถาบันการเงินกาหนด
การเงินในกลุม่ บริษทั

บริษทั ฯ

SBS

เงินกูย้ มื ระยะยาว

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
167.00 ล้านบาท

167.00

156.60

เมื่อ วัน ที่ 22 มิถุน ายน 2564 บริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า
ได้ท าสัญญากู้ย ืมเงิน ระยะยาวกับ สถาบัน รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ เพื่อ
การเงินในประเทศแห่งหนึ่งจานวน 167.00 การค้ า ประกัน วงเงิน สิน เชื่อ กับ สถาบัน
ล้า นบาท เงิน กู้ย ืม ดัง กล่ า วค้า ประกัน โดย การเงินในกลุม่ บริษทั
SBS ซึ่ง รายการดัง กล่ า วเป็ น รายการการ
กู้ย ืมเงิน จากสถาบัน การเงิน เพื่อ ใช้ในการ
ดาเนิน ธุร กิจปกติข องบริษัทฯ และเป็ น ไป
ตามเงื่อนไขทีส่ ถาบันการเงินกาหนด
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ความเห็นของ
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SBS

บริษทั สบายเทคโนโลยี
จากัด (มหาชน) และนาย
ชูเกียรติ รุจนพรพจี และ
นายวชิรธร คงสุข

เงินกูย้ มื ระยะสัน้

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
8.80 ล้านบาท

8.80

6.46

เมื่อ วัน ที่ 30 เมษายน 2563 SBS ได้
ท าสั ญ ญากู้ ย ื ม เงิ น ระยะสั น้ กั บ สถาบั น
การเงิน ในประเทศแห่ ง หนึ่ ง จ านวน 8.80
ล้า นบาท เงิน กู้ย ืม ดัง กล่ า วค้า ประกัน โดย
บริษทั ฯ และกรรมการ และค้าประกันโดยมี
เงินฝากสถาบันการเงินจานวน 4.4 ล้านบาท
ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นรายการการกูย้ มื เงิน
จากสถาบัน การเงิน เพื่อ ใช้ใ นการด าเนิ น
ธุรกิจปกติของบริษทั ฯ ที่เกิดขึน้ ในช่วงก่อน
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการ
กู้ ย ื ม ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ ผ่ า น ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก
คณะกรรมการบริษัท เป็ น ที่เ รีย บร้อ ยก่อ น
ดาเนินการ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ เป็ น
รายการช่วยเหลือการค้าประกันกับบริษทั
ย่ อ ย โดยมีก รรมการซึ่ง ได้ แ ก่ นายชู
เกียรติ รุจนพรพจี และ นายวชิรธร คงสุข
ค้ า ประกั น ตามเงื่ อ นไขของสถาบั น
การเงิน โดยไม่ มีก ารคิด มูล ค่ า ซึ่ง เป็ น
ประโยชน์ต่อ SBS

SBS

บริษทั สบายเทคโนโลยี
จากัด (มหาชน)

เงินกูย้ มื ระยะยาว

ค้าประกันวงเงินกูจ้ านวน
60.00 ล้านบาท

60.00

52.45

เมื่อ วัน ที่ 17 มิถุ น ายน 2564 SBS ได้
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า
ท าสั ญ ญากู้ ย ื ม เงิ น ระยะยาวกั บ สถาบั น รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ เพื่อ
การเงิน ในประเทศแห่ ง หนึ่ ง จ านวน 60.00 การค้ า ประกัน วงเงิน สิน เชื่อ กับ สถาบัน
ล้ า นบาท เงิน กู้ ย ืม ดัง กล่ า วค้ า ประกัน โดย การเงินในกลุม่ บริษทั ฯ
บริษทั ฯ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นรายการการ
กู้ย ืม เงิน จากสถาบัน การเงิน เพื่อ ใช้ใ นการ
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ผู้ได้รบั
วงเงินกู้
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รายละเอียดวงเงิ นสิ น
เชื่อ

วงเงิน
(ล้านบาท)

ยอดการใช้
คงค้าง ณ สิ้น
งวด
(ล้านบาท)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ด าเนิ น ธุ ร กิจ ปกติข องบริษัท ฯ และเป็ น ไป
ตามเงื่อนไขทีส่ ถาบันการเงินกาหนด
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9.

สรุปสาระสาคัญของสัญญาที่สาคัญในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

9.1

สรุปสัญญาการดาเนิ นธุรกิ จกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ของบริษทั ฯ

ตัวแทนให้บริการเติมเงินและรับ
ชาระ
อายุสญ
ั ญา

ลักษณะสัญญา

หน้าทีข่ องบริษทั ฯ

หน้าทีข่ องผูใ้ ห้บริการ
โทรศัพท์เคลือ่ นที่
ค่าธรรมเนียมและการชาระ
ผลตอบแทน
เหตุแห่งการผิดสัญญา
ผลแห่งการผิดสัญญา

9.2

: บริษทั ฯ
: อายุสญ
ั ญาขึ้นอยู่กบั สัญญาของแต่ละผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) โดยส่วน
ใหญ่มอี ายุระหว่าง 1-2 ปี และสามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้ โดยแจ้งให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้า
: ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่งตัง้ บริษทั ฯ ให้เป็ นผู้ให้บริการเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ รับชาระ
ค่าบริการแพ็กเกจเสริม บริการจาหน่ ายเงินอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cash
Card) ผ่านช่องทางให้บริการของบริษทั ฯ (ตูเ้ ติมเงินของบริษทั ฯ)
: จัดให้มพี นักงานทีเ่ หมาะสมเพื่อการให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องตามสัญญา
ดู แ ลช่ อ งทางและอุป กรณ์ ป ระกอบการให้บ ริการ ตลอดจนจัด ทาและพัฒ นาระบบการ
ให้บริการ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ยิ น ย อ มให้ ผู้ ต ร ว จส อ บภาย ใน ผู้ ต ร ว จส อ บภาย น อ กที่ ไ ด้ ร ั บ มอ บห มา ย จาก
ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และธปท. หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าทาการตรวจสอบการ
ดาเนินงาน
จัดให้มกี ารรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยทางระบบสารสนเทศ
: อานวยความสะดวกให้แก่บริษทั ฯ ในการเชื่อมโยงระบบระหว่างกัน
ให้คาแนะนาและความร่วมมือกับบริษทั ฯ ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
: ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตกลงชาระผลตอบแทนให้แก่บริษทั ฯ โดยคิดเป็ นอัตราค่าตอบแทน
ของยอดการให้บริการ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ประเภทการให้บริการ
: เปิ ดเผยเอกสารความลับหรือเอกสารสาคัญทางธุรกิจ
กระทาการทุจริต ผิดกฎหมาย
: บอกกล่าวตักเตือน
ระงับการให้บริการ
ระงับการชาระผลตอบแทน
ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญา

สรุป สัญ ญาแต่ ง ตัง้ ตัว แทนให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น (Banking Agent) และบริ ก ารรับ ช าระอื่ น ๆ กับ
สถาบันการเงิ น

ตัวแทนให้บริการทางการเงิน
อายุสญ
ั ญา
ลักษณะสัญญา

หน้าทีข่ องบริษทั ฯ

: บริษทั ฯ
: สัญญามีอายุ 1-5 ปี โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ โดยแจ้งให้ค่สู ญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้า
: ธนาคารมีค วามประสงค์ท่ีจะแต่งตัง้ บริษัทฯ ให้เป็ น ตัว แทนของธนาคาร ในการให้บริการทาง
การเงินแก่ลูกค้าของธนาคาร ได้แก่ การให้บริการรับฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร รับชาระเงิน เช่น
ค่างวดสินเชื่อ ค่าใช้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด ผ่านช่องทางการให้บริการของบริษทั
ฯ (ตูเ้ ติมเงินของบริษทั ฯ)
: จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วางรูปแบบการดาเนินการและขัน้ ตอน
การปฏิบตั งิ านภายในทีเ่ หมาะสมตามทีธ่ นาคารกาหนด
จัดหาบุคคลากรให้เพียงพอต่อความจาเป็ นในการดูแลและบารุงรักษาอุปกรณ์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ควบคุมดูแลเจ้าหน้าทีแ่ ละอุปกรณ์ให้บริการทางการเงิน ณ
จุดทีใ่ ห้บริการของบริษทั ฯ ตูเ้ ติมเงินของบริษทั ฯ

หน้าที่ 38 จาก 42
้
SEC Classification : ใชภายใน
(Internal)
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-

หน้าทีธ่ นาคาร

: -

ค่าธรรมเนียม และการชาระ
ผลตอบแทน

: -

เหตุแห่งการผิดสัญญา

ผลแห่งการผิดสัญญา

9.3
คู่สญ
ั ญา
อายุสญ
ั ญา

: : -

ให้บริการทางการเงินแก่ผู้ใช้บริการถูกต้องตามเงื่อนไข วิธกี าร และคู่มอื การปฏิบตั ิงานที่
ธนาคารกาหนดและตกลงร่วมกันกับบริษทั ฯ
จัดให้ผู้ใช้บริการกรอกเลขบัต รประชาชนทุ กครัง้ ก่อ นท ารายการฝากเงิน รวมทัง้ จัด ให้
ผูใ้ ช้บริการแสดงตน และตรวจสอบเพื่อระบุตวั ตนผูใ้ ช้บริการ
ออกเอกสารหรือหลักฐานยืนยันการทารายการให้แก่ผใู้ ช้บริการที่มาใช้บริการทางการเงิน
โดยมีรปู แบบและรายละเอียดตามทีธ่ นาคารกาหนด
ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ฟ อ ก เ งิ น
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพทาลายล้าง
สูง
จั ด ท าแผน Business Continuity Plan และจั ด เตรี ย มรายงาน Business Continuity
Management ทีส่ อดคล้องกับแนวปฏิบตั ขิ อง ธปท.
ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียม และ/หรือจัดส่งข้อมู ลต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการทาง
การเงิน เพื่อการตรวจสอบของธปท. และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร้องขอ
ทาการสารองข้อมูลการรับชาระค่าสินค้า และ/หรือบริการจากลูกค้า ย้อนหลังเป็ นเวลา 30
วัน นับตัง้ แต่วนั ทีร่ บั ชาระเงินจากลูกค้า
จัดให้มแี นวทางการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และระบบการประสานงานกับ
ธนาคาร
โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ผใู้ ช้บริการทราบถึงการแต่งตัง้ บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนของธนาคาร
ในการให้บริการทางการเงิน
หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในการให้บริการทางการเงิน หรือการปฏิบตั งิ าน ธนาคารจะแจ้ง
ให้บริษทั ฯ ทราบก่อนล่วงหน้า
บริษทั ฯ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกับบุคคลทัวไปที
่ ท่ ารายการที่
ตูเ้ ติมเงิน ที่ 1-60 บาท ต่อรายการ ทัง้ นี้ขน้ึ กับประเภทบริการและยอดเงินทีท่ ารายการ
ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อรายการจากบริษทั ฯ โดยมีทงั ้ รูปแบบการเรียกเก็บทันที
หรือการชาระเป็ นรายเดือน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั แต่ละธนาคาร
ปฏิบตั ผิ ดิ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
เปิ ดเผยเอกสารความลับหรือเอกสารสาคัญทางธุรกิจ
กระทาการทุจริต ผิดกฎหมาย
บอกเลิกสัญญา โดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า
เรียกร้องให้ค่สู ญ
ั ญาชดใช้ค่าเสียหาย
เรียกร้องดอกเบีย้ ภายใต้กฎหมาย และ/หรือตามประกาศของธปท. โดยมีสทิ ธิเรียกได้ใน
อัตราผิดนัดสูงสุด

สรุปสัญญาความร่วมมือทางธุรกิ จของบริษทั ฯ กับ บริษทั ธนทัต โซลูชั ่น จากัด
: ผูว้ ่าจ้าง : บริษทั ฯ
ผูร้ บั จ้าง : บริษทั ธนทัต โซลูชนั ่ จากัด (“TNT”)
: 7 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2566 โดยหากก่อนครบกาหนดระยะเวลาของ
สัญญา หากไม่มฝี ่ ายใดแจ้งความประสงค์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังอีกฝ่ ายหนึ่งไม่น้อยกว่า 60
วัน ว่าจะให้สญ
ั ญาสิน้ สุดลง เมื่อครบกาหนดระยะเวลาของสัญญาให้ถอื ว่าทัง้ สองฝ่ ายตกลงกันต่อ
ระยะเวลาของสัญญานี้ออกไปอีกมีกาหนดคราวละ 5 ปี

หน้าที่ 39 จาก 42
้
SEC Classification : ใชภายใน
(Internal)

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10
รายละเอียดสัญญา

: -

-

-

หน้าทีข่ องผูร้ บั จ้าง

: -

หน้าทีข่ องผูว้ ่าจ้าง

: -

การชาระผลตอบแทนระหว่างกัน

: -

-

เหตุแห่งการผิดสัญญา
ผลแห่งการผิดสัญญา

9.4

: : -

TNT ตกลงให้ความร่วมมือกับบริษทั ฯ ในการเขียนโปรแกรม พัฒนาโปรแกรม บารุงรักษา
และแก้ไ ขโปรแกรม ที่ไ ด้จัดทาขึ้น ให้กับบริษัทฯ สาหรับใช้เป็ น ระบบปฏิบัติการในการ
ให้บริการตูเ้ ติมเงิน
บริษทั ฯ และ TNT จะร่วมกันกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรมเพิม่ เติมขึน้ ใหม่อย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร เ พิ่ ม เ ติ ม ใ น ส่ ว น ข อ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ ช่ น
การเพิม่ ช่องทางการบริการ การเพิม่ รายการสินค้าหรือบริการ วิธกี ารชาระเงินและอื่น ๆ
Software ตามสัญญานี้เป็ นการซื้อขายสิทธิการใช้ Software เด็ดขาดจาก TNT โดยบริษทั
ฯ มีสทิ ธิใช้ประโยชน์จาก Software นี้ตราบเท่าที่ระบบของบริษทั ฯ ยังมีการเชื่อมต่อกับ
ระบบของ TNT
จัดหาและเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย (Server) ทีพ่ ร้อมเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต
ได้ตลอดอายุสญ
ั ญา
อนุญาตให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแล ผูต้ รวจสอบบัญชี ผูต้ รวจสอบ
ภายในของบริษทั ฯ เข้าตรวจสอบหรือเรียกข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ทต่ี อ้ งการ โดยบริษท
ฯ จะมีหนังสือแจ้งบอกกล่าวแก่ TNT ทราบก่อนอย่างน้อย 7 วัน
เพิม่ บริการการชาระสินค้า / บริการผ่านตูเ้ ติมเงิน ตามทีบ่ ริษทั ฯ ร้องขออย่างน้อย 2 บริการ
ต่อเดือน
ให้ความช่วยเหลือตามที่บริษัทฯ ร้องขอในด้านการฝึ กอบรม การใช้โปรแกรม และการ
แก้ไขปัญหาเบือ้ งต้น
ลงทุนระบบ Server เพิม่ เป็ นของตนเอง
ส่ ง ข้ อ มู ล ที่ จ า เ ป็ น ใ น ก า ร พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม ใ ห้ TNT ล่ ว ง ห น้ า ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า
1 เดือน
ป้ องกันการดัดแปลง แก้ไขรหัสหรือเรียบเรียงใหม่ซ่งึ โปรแกรม รวมทัง้ การเปิ ดเผยข้อมูล
สาคัญ
บ ริ ษั ท ฯ ต ก ล ง จ่ า ย ค่ า ต อ บ แ ท น ใ ห้ แ ก่ TNT จ า ก บ ริ ก า ร ร ะ บ บ Server แ ล ะ
ทุกรอบเดือน โดยคานวณจากปริมาณการทารายการให้บริการเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่
และการให้บริการชาระค่าสินค้าและบริการ ทีท่ ารายการผ่านระบบของ TNT
TNT ตกลงจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ จากค่ า คอมมิ ช ชั น่ จากการเติ ม เงิ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และชาระค่าสินค้าและบริการแบบออนไลน์ทุกประเภททีท่ ารายการจากตู้
เติมเงินผ่านระบบ TNT ทัง้ หมดที่ TNT ได้รบั จากผู้ประกอบการทุกประเภท (Operator)
ให้กบั บริษทั ฯ ทุกรอบเดือน
ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา และมิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีก่ าหนด
คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา

สรุปสัญญาโอนกิ จการทัง้ หมดของบริษทั วีดีพี โฮลดิ้ง จากัด กับ บริษทั ทีบีเอสพี จากัด (มหาชน)

คู่สญ
ั ญา

รายละเอียดสัญญา

: ผูโ้ อน : บริษทั วีดพี ี โฮลดิง้ จากัด (“VDPH”) (ซึง่ บริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
100 ของหุน้ ทัง้ หมดของ VDPH)
ผูร้ บั โอน : บริษทั ทีบเี อสพี จากัด (มหาชน) (“TBSP”)
: - บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะจัดโครงสร้างของกลุ่มบริษทั โดยทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ใน VDPH รวมถึง
หุ้น สามัญของบริษัท เวนดิ้ง พลัส จากัด (“VDP”) ให้แก่ TBSP ภายใต้การโอนกิจการ
ทัง้ หมดให้แก่กนั

หน้าที่ 40 จาก 42
้
SEC Classification : ใชภายใน
(Internal)

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10
เงื่อนไขบังคับก่อน

หน้าทีข่ องผูโ้ อน

หน้าทีข่ องผูร้ บั โอน

การชาระผลตอบแทนระหว่างกัน
เหตุแห่งการผิดสัญญา
ผลแห่งการผิดสัญญา

10.

: เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันหรือสละสิทธิเป็ นหนังสือจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่มสี ทิ ธิผ่อนผันหรือสละ
สิทธิเพื่อการโอนทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของ VDPH ทัง้ หมด คู่สญ
ั ญาต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขบังคับ
ก่อนตามทีร่ ะบุดงั ต่อไปนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ
(ก) ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของ VDPH มีมติอนุ มตั ิการโอน
ทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของ VDPH ทัง้ หมด ซึ่งประกอบด้วยหุ้น VDP ทรัพย์สนิ และ
หนี้สนิ อื่นให้แก่ TBSP
(ข) ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของ TBSP มีมติอนุมตั ริ บั การโอน
ทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของ VDPH ทัง้ หมด ซึ่งประกอบด้วยหุ้น VDP ทรัพย์สนิ และ
หนี้สนิ อื่นจาก VDPH
: - VDPH ตกลงโอนกิจการ รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สนิ ทัง้ หมดของผู้โ อนให้แก่ TBSP ซึ่ง
สินทรัพย์หลักของผูโ้ อนประกอบด้วยหุน้ สามัญของ VDP
- VDPH ตกลงและรับรองว่า VDPH ได้ดาเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
รวมถึงกฎหมายอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องในการดาเนินการโอนและรับโอนกิจการ
- VDPH ตกลงที่จะจดทะเบียนเลิกบริษทั โดยพลันและชาระบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีท่มี ี
การโอนกิจการ ภายหลังการโอนกิจการทัง้ หมดให้แก่ผรู้ บั โอน
- VDPH ตกลงโอนหุ้น สามัญของ VDP ให้แก่ TBSP ในวัน ที่โ อนกิจการทัง้ หมดให้แก่กนั
และ VDPH ตกลงจัดเตรียมและส่งมอบสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของ VDP และใบหุน้ ใหม่ของ
VDP ซึง่ ออกให้แก่ TBSP
- VDPH ตกลงจะแจ้งให้บุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมถึงลูกค้าของผูโ้ อนทราบถึงการโอน
กิจการทัง้ หมดตามสัญญาฉบับนี้
: - TBSP ตกลงชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการโดยการโอนเงินให้แก่ VDPH ในวันทีโ่ อน
กิจการทัง้ หมดให้แก่กนั
- TBSP ตกลงจะจัดให้บุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมถึงลูกค้าของผูโ้ อนเข้าทาสัญญาแปลง
หนี้ใหม่กบั ผูร้ บั โอน เพื่อให้การโอนสิทธิ หน้าที่และความรับผิดของผูโ้ อนไปยังผูร้ บั โอนอัน
เนื่องมาจากการโอนกิจการทัง้ หมดตามสัญญาฉบับนี้
- TBSP ตกลงและจะดาเนินการแจ้งข้อมูลรายชื่อผูถ้ ือหุน้ จานวนหุน้ และมูลค่าหุน้ ทัง้ ตาม
บัญชีและตามทะเบียนหุน้ ของผูโ้ อนและผูร้ บั โอน ข้อมูลของผูโ้ อนและผูร้ บั โอน รวมทัง้ การ
เป็ นลูกหนี้ค่าภาษีอากร ให้แก่อธิบดีกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบีย น
เปลี่ย นแปลงการโอนกิจการทัง้ หมดให้แก่กัน ต่อ นายทะเบีย นกระทรวงพาณิช ย์ ตาม
หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขตามประมวลรัษ ฎากร พระราชกฤษฏีก า และประกาศอธิบ ดี
กรมสรรพากรทีเ่ กีย่ วข้อง
: - TBSP จะชาระค่าตอบแทนการโอนหุน้ โดยการโอนเงินให้แก่ VDPH ในวันทีโ่ อนกิจการ
ทัง้ หมดให้แก่กนั
: - ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา
: - คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา

แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมชื่อกรรมการอิ สระที่บริษทั เสนอชื่อให้ผ้ถู ือหุ้นมอบฉันทะ

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ทีไ่ ด้จดั ส่งให้กบั
ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2565 สิ่ งที่ส่งมาด้วย 20.

หน้าที่ 41 จาก 42
้
SEC Classification : ใชภายใน
(Internal)

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10
บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์)
เลขานุการบริษทั
ผูม้ อี านาจรายงานสารสนเทศ

หน้าที่ 42 จาก 42
้
SEC Classification : ใชภายใน
(Internal)

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์
ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริ ษทั บัซซี่บีส์ จากัด
25 มีนาคม 2565

หน้าเปล่า
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25 มีนาคม 2565
เรื่อง ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ในการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ บริษทั
บัซซีบ่ สี ์ จากัด
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“SABUY” หรือ “บริษทั ฯ” หรือ “กิจการ”)
ได้จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาเรื่องการเข้าลงทุนในบริษทั บัซซีบ่ สี ์ จากัด (“BZB”) ซึง่
เป็ น ผู้น าด้า นการออกแบบพัฒ นา Platform Loyalty Program การจัด หา Privileges ระบบ E-Commerce และการ
บริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าแบบดิจทิ ลั ครบวงจร ในปั จจุบนั BZB มีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศกว่าร้อยละ 90 และ
มีการขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคอีก 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย พม่า ฟิ ลปิ ปิ นส์
เวียดนามและสิงค์โปร โดยที่ การให้บริการของ BZB จะมีตงั ้ แต่การออกแบบพัฒนาระบบรักษาฐานข้อมูลลูกค้าผ่าน
LINE Application, Website, POS การสร้ า งระบบดู แ ลด้ า น E-Commerce การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล Big Data การท า
Marketing activation ไปจนถึงการเชื่อมต่อระบบชาระเงินเพื่อสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อสาหรับลูกค้า ทัง้ ราย
ใหญ่และรายย่อย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ต้องการนาจุดแข็งของ BZB มาใช้ในการขยายช่องทางในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการของบริษทั ฯ ผ่านผูใ้ ห้บริการ E-Commerce Enabler ครบวงจรและมีฐานลูกค้ามากเป็ นอันดับหนึ่งของประเทศ
และสามารถขยายบริก ารต่ อไปยังประเทศต่ างๆ ในภู มิภาค เพื่อ ก่ อ ให้เกิด การผนึ ก กาลัง (Synergy) ในธุ ร กิจ ECommerce และบริการชาระเงินเข้าสู่ Ecosystem ของบริษัทฯ และ BZB ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ท่จี ะเข้า
ลงทุนโดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB จากผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ โดยเป็ น
การซื้อหุน้ จานวนไม่เกิน 574,500 หุน้ หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของ BZB คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน
30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 970,800,000 บาท (อัตราแลกเปลีย่ นจากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ณ วันที่
21 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 32.36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) โดยการจ่ายชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสด
เนื่องจากวาระการพิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB ในครัง้ นี้มขี นาดรายการเท่ากับร้อยละ 15.82 ตาม
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนโดยเมื่อคานวณรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วง 6 เดือนที่
ผ่านมาและรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ในกรณี
1) การเข้าซื้อหุน้ สามัญของบริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอเมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“AIT”) ซึง่ มีขนาด
รายการเท่ากับร้อยละ 23.95 ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์สุทธิ
2) การเข้าลงทุนในบริษทั นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“NKON”) ซึง่ มีขนาดรายการเท่ากับร้อย
ละ 15.52 ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
ดังนัน้ เมื่อนาขนาดรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 6 เดือนทีผ่ ่านมาและรายการได้มาข้างต้นแล้วจะทา
ให้การเข้าทารายการของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ มขี นาดรายการรวมเท่ากับ 79.33 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ซึ่ง
จัดเป็ นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ กล่าวคือ เป็ นรายการทีม่ มี ูลค่าเท่ากับร้อยละ
50 หรือสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้อยละ 100 ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศสาหรับการเข้ าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดงั กล่าว ต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์
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(3) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุน้ เป็ นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศ
อย่างน้ อยตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทัง้ รายงานความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ
(4) จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ โดยบริษทั ฯ จะต้อง
ได้รบั อนุ มติจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงได้แต่งตัง้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วสิ เซส จากัด
(“GTSL” หรือ “ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการ ได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษทั ฯ ในการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB จากผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพื่อพิจารณา
อนุมตั กิ ารเข้าทารายการโดยมีรายละเอียดตามรายงานความเห็นทีแ่ นบมากับจดหมายนาส่งฉบับนี้
ในการจัดทารายงานความเห็นดังกล่าว ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระยึดถือข้อมูลของบริษทั ฯ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุ
ไว้ในส่วนที่ 2 แนวทางการปฏิบตั งิ านและทีม่ าของข้อมูลในการจัดทาความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ทีป่ รึกษา
ทางการเงินอิสระไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวขาดความถูกต้องและครบถ้วนในสาระสาคัญทีอ่ าจส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญต่อความสมบู รณ์ของข้อมูล ทัง้ นี้ รายงานฉบับนี้จดั ทาขึน้ ภายใต้ขอ้ สมมติฐานทางเศรษฐกิจ สภาวะ
ตลาด และปั จจัยอื่นๆ ทีเ่ ป็ นไปในขณะจัดทารายงาน รวมทัง้ ขึน้ อยู่กบั ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จนถึงวันทีร่ ะบุไว้ในรายงานฉบับนี้
ซึ่ง สมมติฐานและข้อ มูลดัง กล่ า วอาจมีก ารเปลี่ย นแปลงได้ในภายหลัง และอาจส่ ง ผลกระทบอย่ า งมีนั ย สาคัญต่อ
ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ ทัง้ นี้ทป่ี รึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้มภี าระผูกพันในการปรับปรุงให้
เป็ นปั จจุบนั หรือทบทวนหรือยืนยันรายงานฉบับนี้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผลตาม
มาตรฐานของผูป้ ระกอบวิชาชีพพึงกระทา เอกสารแนบท้ายรายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ ถือ
เป็ นส่วนหนึ่งของรายงานความเห็น และเป็ นข้อมูลทีผ่ ถู้ อื หุน้ ควรพิจารณาร่วมกับรายงานความเห็นฉบับนี้ดว้ ย
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ควรศึกษารายละเอียดของข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยในสารสนเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการเข้าทาธุรกรรมใน
ครัง้ นี้ ความเห็นของคณะกรรมการอิสระ รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระพร้ อมกับเอกสารต่าง ๆ ที่
แนบมากับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการอนุ มตั กิ ารเข้าทาธุรกรรม
ในครัง้ นี้
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SaaS หรือ Software as a Service
Sensitivity Analysis
Series B
Terminal Value
Weighted Average Cost of Capital (WACC)

ซอฟแวร์ทใ่ี ช้งานผ่านทางเว็บ ซึง่ ช่วยให้สามารถเข้าถึงโปรแกรมต่างๆ ได้ทุกทีท่ ุกเวลาผ่าน
อินเตอร์เน็ต
การวิเคราะห์ความไว
รอบการระดมทุนสาหรับบริษทั สตาร์ทอัป
มูลค่าหลังระยะเวลาประมาณการ
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์ในการเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั บัซซีบ่ สี ์ จากัด

1.

บทสรุปผู้บริหาร

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“SABUY” หรือ “บริษทั ฯ” หรือ “กิจการ”)
ครัง้ ที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มกี ารพิจารณาเรื่องการเข้าลงทุนในบริษทั บัซซีบ่ สี ์ จากัด (“BZB”)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1-1: สรุปการเข้าทาลงทุนใน BZB

หัวข้อ
การเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB

ธุรกิจ

มูลค่าการลงทุน
(หุน้ เดิม)

วิธกี ารจ่ายชาระ
ความสัมพันธ์
แหล่งเงินทุน

รายละเอียด
หุน้ สามัญของ BZB จากผูถ้ อื หุน้ เดิมจานวนไม่เกิน 574,500 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท หรือ
คิดเป็ นจานวนไม่เกินร้อยละ 30 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้วทัง้ หมดของ BZB
Buzzebees ประกอบธุรกิจออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (CRM
Privilege) อย่างครบวงจร โดยธุรกิจหลักในปัจจุบนั แบ่งออกได้ดงั นี้
1. ธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform Subscription) ประกอบไปด้วยการให้เช่าระบบการขาย
สินค้าบนแอปพลิเคชันของ BZB และแพลตฟอร์มอีคอมเมิรซ์ อื่นๆ การพัฒนาระบบแอปพลิเค
ชันของแบรนด์ต่างๆ การให้เช่าระบบรายเดือนของซอฟต์แวร์การบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
2. ธุรกิจให้บริการจัดหาสิทธิพเิ ศษและดีลต่างๆ (Rewards Sourcing) ประกอบไปด้วยการขาย
สินค้าผ่านแคตตาล็อกสินค้าออนไลน์ การขายสินค้าสิทธิพเิ ศษ และการบริหารจัดการสินค้า
พิเศษต่างๆ
3. การให้บริการเกีย่ วกับการซื้อขายของออนไลน์อย่างครบวงจร (E-commerce Enabler)
ประกอบไปด้วยการบริการขายและจัดการสินค้าทัง้ ของแบรนด์เองและบัตรกานัลต่างๆ
(Voucher) รวมไปถึงการดูแลร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิรซ์ อืน่ ๆ
4. การให้บริการเสริมอื่นๆ (Ancillary Services) ประกอบไปด้วยการจัดการแคมเปญทางการ
ตลาด การบริหารการตลาดผ่านแอปพลิเคชันไลน์ การให้บริการสือ่ โฆษณาบนแพลตฟอร์ม
โซเชียลมีเดีย การให้บริการขนส่งและบรรจุภณ
ั ฑ์ และการให้บริการจัดเก็บสินค้า โดยมี
จุดประสงค์เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร
มูลค่าการลงทุนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 30 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรือประมาณ 970,800,000 บาท โดยอ้างอิง
ราคามูลค่าบริษทั (100%) ไม่เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,236,000,000.0 บาท
(อัตราแลกเปลีย่ นจากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 32.36
บาทต่อเหรียญสหรัฐ) โดยราคามูลค่าของ BZB มีการกาหนดราคาเป็ นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
เนื่องจากการระดมทุนในอดีตมีการกาหนดมูลค่ากิจการ และการระดมทุนเป็ นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ
ดังนี้เพื่อให้การระดมทุนทัง้ หมดอยู่บนบรรทัดฐานเดียวกัน จึงมีการกาหนดราคาอ้างอิงมูลค่า BZB
ในครังนี้เป็ นสกุลเงินเหรียญสหรัฐด้วยเช่นกัน
จ่ายชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสด
ไม่เป็ นบุคคลเกีย่ วโยง
จากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ซง่ึ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ของบริษทั ฯ จะได้
อนุมตั ติ ่อไป

ทัง้ นี้ บริษัทฯ ต้องการนาจุดแข็งของ BZB มาใช้ในการขยายช่องทางในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของ
บริษทั ฯ ผ่านผูใ้ ห้บริการ E-Commerce Enabler ครบวงจรและมีฐานลูกค้ามากเป็ นอันดับหนึ่งของประเทศ และสามารถ
ขยายบริการต่อไปยังประเทศต่างๆ ในภูมภิ าค เพื่อก่อให้เกิดการผนึกกาลัง (Synergy) ในธุรกิจ E-Commerce และ
บริการชาระเงินเข้าสู่ Ecosystem ของบริษทั ฯ และ BZB
ทัง้ นี้ ธุรกรรมข้างต้น เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษทั จดทะเบียนใน
การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (รวมเรียกว่า “ประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไป”)
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โดยธุรกรรมการเข้าลงทุนในบริษทั BZB ในครัง้ นี้มขี นาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 15.82 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ
สิง่ ตอบแทน (คานวณจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) โดยเมื่อคานวณรวมกับขนาด
รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วง 6 เดือนทีผ่ ่านมาและรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ในกรณี
1) การเข้าซื้อหุน้ สามัญของบริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอเมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“AIT”) ซึง่ มีขนาด
รายการเท่ากับร้อยละ 23.95 ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
2) การเข้าลงทุนในบริษทั นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“NKON”) ซึง่ มีขนาดรายการเท่ากับร้อย
ละ 15.52 ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
ดังนัน้ เมื่อนาขนาดรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 6 เดือนทีผ่ ่านมาและรายการได้มาข้างต้นแล้วจะทา
ให้การเข้าทารายการของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ มขี นาดรายการรวมเท่ากับ 79.33 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ซึ่ง
จัดเป็ นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ กล่าวคือ เป็ นรายการที่มี ขนาดรายการอยู่
ในช่วงเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้อยละ 100 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการได้แต่งตัง้ บริษทั แกรนท์ ธอนตัน
เซอร์วสิ เซส จากัด (“GTSL” หรือ “ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ”) เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้าทีใ่ นการให้
ความเห็นเกีย่ วกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์ ในการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ บริษทั บัซซีบ่ สี ์ จากัด ในครัง้ นี้
ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ อาทิ เงื่อนไขการเข้าทารายการ ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทา
รายการและการไม่เข้าทารายการ รวมถึงความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเข้าทารายการ โดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
การเข้าทารายการในครัง้ นี้จะเป็ น การเข้าทารายการในครัง้ นี้จะเป็ นการผนึกกาลังร่วมกันระหว่าง SABUY และ
BZB ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายของ SABUY ที่จะแสวงหาโอกาสในการขยายธุร กิจไปในอุต สาหกรรมที่เกื้อหนุ น กับ
กิจกรรมหลักของบริษทั ฯ และการขยายธุรกิจทีส่ ามารถใช้โครงข่ายและทรัพยากรของธุรกิจได้ (Network & Resource
utilization) เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจรมากขึน้ ทัง้ นี้ การร่วมมือกันจะเป็ นการช่วยส่ งเสริมกันทัง้ สอง
ฝ่ ายโดยที่ทาง SABUY และ BZB อาจจะร่วมกันพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงระบบและ/หรือ Application ต่างๆ ในอนาคต
เพื่อให้มคี วามสะดวกสบายมากยิง่ ขึน้ และสามารถใช้ร่วมกันในสาหรับในลูกค้าของทัง้ สองฝ่ าย ซึ่งจะทาให้ฐานลูกค้า
ของทัง้ สองฝ่ ายขยายตัวมากขึน้ ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of scale) ได้มากขึน้ โดยอาจจะมีการใช้
ทีมงานนักพัฒนา (Developer) ร่วมกัน การขายสินค้าแบบ Cross-selling การใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ๆ ร่วมกัน ทาให้ SABUY สามารถเข้าถึง Know How ของ BZB เพื่อช่วยในการพัฒนาร่วมกันในอนาคตได้อีกด้วย
รวมไปถึงความร่วมมือในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมภิ าคอาเซียน นอกจากนี้ SABUY สามารถ
น าระบบ CRM ของ BZB มาปรับ ใช้กับระบบปั จ จุบนั ของ SABUY เอง เพื่อ ให้สามารถน าไปใช้กับฐานลู กค้าและ
Agents ของ SABUY ได้ ซึ่งจะทาให้ SABUY สามารถเข้าถึงและรู้จกั ร้านค้าพันธมิตรมากยิง่ ขึ้นผ่านพฤติกรรมการ
บริโภคของลูกค้า เพื่อให้เสนอผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มลูกค้าได้ตรงกับความต้องการอย่างแม่นยา และยังมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั
เงินปั นผลกลับมาให้ SABUY ได้ในอนาคต โดยการเข้าทาธุรกรรมในครัง้ นี้ SABUY จะอาศัยแหล่งเงินทุนจากการออก
และเสนอขายหุน้ กู้ ทาให้ SABUY ไม่ตอ้ งใช้กระแสเงินสดภายในกิจการ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเข้าซื้อหุน้ สามัญจากผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB ในครัง้ นี้จะอาศัยแหล่งเงินจากการออกและ
เสนอขายตราสารหนี้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อมาใช้ในการลงทุนใน BZB ในจานวนประมาณ ไม่เกิน 30
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 970,800,000 บาท (อัตราแลกเปลีย่ นจากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 32.36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ), ใช้ในการแปลงสภาพ AIT-W2 เป็ นเงินสดจานวน 280,000,000
บาท, เข้าลงทุนใน NKON โดยมีการจ่ายเงินสดบางส่วนจานวน 584,436,438.75 บาท และ เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ๆ ซึ่ง
จะส่งผลให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทฯ สูงขึ้นจาก 0.81 เท่า เป็ น 1.70 เท่า ตามงบการเงินรวม
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนัน้ การระดมเงินทุนดังกล่าวจึงก่อให้เกิดหนี้ สิน และ
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ดอกเบีย้ จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ นอกจากนี้ จากการที่ บริษทั ฯ จะเข้าซื้อหุน้ ของ BZB ในสัดส่วนร้อยละ 30 ทาให้บริษทั ฯไม่ได้มี
อานาจควบคุม BZB
ทัง้ นี้ การเข้าทารายการในครัง้ นี้ อาจจะมีความเสีย่ งจากการลงทุนไม่เป็ นไปตามแผนจากปั จจัยต่างๆ รวมไปถึง
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต ความเสีย่ งจากความผันผวนของค่าเงินในการเข้าซื้อหุ้นของ BZB เนื่องจากมี
การกาหนดราคาเข้าทารายการเป็ นเงินเหรียญสหรัฐ ความเสีย่ งจากการทีท่ งั ้ สองบริษทั ยังไม่ได้มกี ารทาข้อตกลงในการ
เข้าลงทุน ซึง่ ภายหลังจากได้รบั อนุมตั แิ ล้วอาจจะมีการกาหนดเงือ่ นไขทีท่ าให้บริษทั ฯ เสียเปรียบ และความเสีย่ งหากผู้
เงือ่ นไขในการเข้าทารายการและการออกและเสนอขายตราสารหนี้ไม่ได้รบั อนุมตั ิ
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ได้ทาการประเมินมูลค่าหุน้ ทีเ่ หมาะสมของ BZB ด้วยมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงิน
สด (Discounted Cash Flow Approach) ซึง่ สามารถประเมินมูลค่าหุน้ BZB ได้อยู่ในช่วงระหว่าง 1,629.59 – 1,952.16
บาทต่อหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นกรณีฐาน (Base case) เท่ากับ 1,776.16 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นราคาที่สูง(ต่ า)กว่าราคาการ
ลงทุนที่ 1,689.82 บาทต่อหุน้ เท่ากับ (60.23) – 262.24 บาทต่อหุน้ หรือร้อยละ (3.57) – 15.52 และหากคิดเป็ นการ
ลงทุนใน BZB ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของจานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดของ BZB จะมีมูลค่าอยู่ระหว่าง 936.20 – 1,121.52
ล้านบาท โดยมีมลู ค่าหุน้ กรณีฐาน (Base case) เท่ากับ 1,020.40 ล้านบาท ซึง่ เป็ นราคาทีส่ งู (ต่า)กว่าราคาการลงทุนที่
970.80 ล้านบาท เท่ากับ (34.60) – 150.72 ล้านบาท หรือร้อยละ (3.57) – 15.52 จึงถือว่าอยู่ในช่วงราคาทีเ่ หมาะสม
จากการวิเคราะห์ความสมเหตุสมผล ข้อดีขอ้ ด้อยและผลกระทบที่เกิดขึน้ จากการเข้าทาธุรกรรมฯ ตามที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทารายการในครัง้ นี้ มีความสมเหตุสมผลและผู้ถือหุ้นควร
อนุมตั กิ ารเข้าทารายการได้มาซึง่ หุน้ สามัญของ BZB ในครัง้ นี้
ทัง้ นี้ การตัดสินใจทีจ่ ะอนุ มตั กิ ารเข้าทาธุรกรรมฯ ดังกล่าว ขึน้ อยู่กบั วิจารณญาณของผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ ผูถ้ อื หุน้
ควรจะศึกษาข้อมูลและพิจารณาเหตุผล ข้อดี ข้อด้อย ความเสีย่ ง และความเห็นในประเด็นต่างๆ เพิม่ เติมจากรายงาน
ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ รายละเอียดของข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยในสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าทา
ธุรกรรมในครัง้ นี้ ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ พร้อมกับเอกสารต่าง ๆ ทีแ่ นบมากับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2565 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการอนุ มตั กิ ารเข้าทาธุรกรรมในครัง้ นี้ ที่ปรึก ษาทางการเงินอิสระ
พิจ ารณาสมมติฐานที่ใช้ในการจัด เตรีย มประมาณการทางการเงิน เป็ น ไปตามภาวะเศรษฐกิจและข้อมูลที่มีอยู่ใน
ช่วงเวลาทีศ่ กึ ษาเท่านัน้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคตอาจจะเป็ นปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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2.

แนวทางการปฏิ บตั ิ งานและข้อมูลที่ใช้ในการจัดทาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ

บริษทั แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วสิ เซส จากัด ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็ นอิสระจากบริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ” หรือ “SABUY”) ได้พจิ ารณาและศึกษาข้อมูลการเข้าทารายการตามที่ได้รบั การแต่งตัง้ ในครัง้ นี้จากข้ อมูล
บริษทั ฯ ข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั บัซซีบ่ สี ์ จากัด (“BZB”) และข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ทีเ่ ป็ นข้อมูลทีไ่ ด้รบั จาก SABUY,
BZB และข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยทัวไป
่ ได้แก่
• มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2565 ของ SABUY ซึง่ จัดประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
• สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของ บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อ
หุน้ สามัญของ บริษทั บัซซีบ่ สี ์ จากัด (“BZB”)
• แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของ SABUY
• รายงานผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน สาหรับปี สน้ิ สุด 31 ธันวาคม 2561 – 2564 ของ SABUY
• รายงานผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน สาหรับปี สน้ิ สุด 31 ธันวาคม 2561 – 2563 ของ BZB รวมไปถึงงบทดลอง
และงบการเงินภายในสาหรับปี สน้ิ สุด 31 ธันวาคม 2561 – 2564 ของ BZB
• ประมาณการทางการเงินและสมมติฐานในการจัดทาประมาณการทางการเงินของ BZB
• การสัมภาษณ์ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องของ SABUY, BZB และผูเ้ กีย่ วข้องอื่นๆ
• ข้อมูลสถิตติ ลาดหลักทรัพย์ ภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระตัง้ อยู่บนสมมติฐานว่าข้อมูลและเอกสารทีไ่ ด้รบั ตลอดจนการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กี่ยวข้องของ SABUY, BZB และบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง เป็ นข้อมูลทีถ่ ูกต้องและเป็ นความจริง โดย
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้พจิ ารณาและศึกษาข้อมูลดังกล่าวด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผู้
ประกอบวิชาชีพพึงกระทา
นอกจากนี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระถือว่าสัญญา ร่างสัญญาและข้อตกลงทางธุรกิจต่าง ๆ มีผลบังคับใช้และมีผล
ผูกพันทางกฎหมาย โดยปราศจากข้อมูลหรือเหตุการณ์หรือเงื่อนไขใด ๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการเข้าทารายการใน
แต่ละรายการของ SABUY ในครัง้ นี้ ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวขาดความ
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญอันจะมีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ ในเนื้อหาของข้อมูลแต่ละรายการที่ได้รบั อย่างมี
นัยสาคัญ
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทาขึ้นภายใต้ภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และปั จจัย
ภายนอกอื่น ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการจัดทา รวมทัง้ ขึน้ อยู่กบั ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
ในภายหลัง และอาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ อย่างไรก็ดี ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระไม่
มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั หรือทบทวนยืนยันความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้จดั ทาขึน้ เพื่อใช้และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ ของ SABUY
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจอนุมตั หิ รือไม่อนุมตั กิ ารเข้าทารายการในครัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั ดุลยพิ นิจของผู้ถือหุ้น ทัง้ นี้ ผูถ้ อื
หุ้นควรศึกษารายละเอียดข้อมูลในความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ พร้อมกับเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่แนบมา
รวมไปถึงข้อมูลสารสนเทศทีเ่ กี่ยวข้องในแต่ละรายการ เพื่อใช้วจิ ารณญาณ และดุลยพินิจประกอบการพิจารณาในการ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
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3.

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

สืบเนื่องจากการที่ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“SABUY” หรือ “บริษัทฯ” หรือ “กิจการ”) มีความ
ประสงค์ทจ่ี ะเข้าลงทุนใน บริษัท บัซซี่บสี ์ จากัด (“BZB”) เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการนาจุดแข็งของ BZB มาใช้ในการ
ขยายช่องทางในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั ฯ ผ่านผูใ้ ห้บริการ E-Commerce Enabler ครบวงจรและมี
ฐานลูกค้ามากเป็ นอันดับหนึ่งของประเทศ และสามารถขยายบริการต่อไปยังประเทศต่างๆ ในภูมภิ าค เพื่อก่อให้เกิด
การผนึกกาลัง (Synergy) ในธุรกิจ E-Commerce และบริการชาระเงินเข้าสู่ Ecosystem ของบริษทั ฯ และ BZB โดยมี
รายละเอียดของการลงทุนดังนี้
ตารางที่ 3-1: สรุปการเข้าทาลงทุนใน BZB

หัวข้อ
การเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB

ธุรกิจ

มูลค่าการลงทุน
(หุน้ เดิม)

วิธกี ารจ่ายชาระ
ความสัมพันธ์
แหล่งเงินทุน

ผูข้ ายหุน้ สามัญเดิมของ BZB

รายละเอียด
หุน้ สามัญของ BZB จากผูถ้ อื หุน้ เดิมจานวนไม่เกิน 574,500 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท หรือ
คิดเป็ นจานวนไม่เกินร้อยละ 30 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้วทัง้ หมดของ BZB
Buzzebees ประกอบธุรกิจออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (CRM
Privilege) อย่างครบวงจร โดยธุรกิจหลักในปัจจุบนั แบ่งออกได้ดงั นี้
1. ธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform Subscription) ประกอบไปด้วยการให้เช่าระบบการขาย
สินค้าบนแอปพลิเคชันของ BZB และแพลตฟอร์มอีคอมเมิรซ์ อื่นๆ การพัฒนาระบบแอปพลิเค
ชันของแบรนด์ต่างๆ การให้เช่าระบบรายเดือนของซอฟต์แวร์การบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
2. ธุรกิจให้บริการจัดหาสิทธิพเิ ศษและดีลต่างๆ (Rewards Sourcing) ประกอบไปด้วยการขาย
สินค้าผ่านแคตตาล็อกสินค้าออนไลน์ การขายสินค้าสิทธิพเิ ศษ และการบริหารจัดการสินค้า
พิเศษต่างๆ
3. การให้บริการเกีย่ วกับการซื้อขายของออนไลน์อย่างครบวงจร (E-commerce Enabler)
ประกอบไปด้วยการบริการขายและจัดการสินค้าทัง้ ของแบรนด์เองและบัตรกานัลต่างๆ
(Voucher) รวมไปถึงการดูแลร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิรซ์ อืน่ ๆ
4. การให้บริการเสริมอื่นๆ (Ancillary Services) ประกอบไปด้วยการจัดการแคมเปญทางการ
ตลาด การบริหารการตลาดผ่านแอปพลิเคชันไลน์ การให้บริการสือ่ โฆษณาบนแพลตฟอร์ม
โซเชียลมีเดีย การให้บริการขนส่งและบรรจุภณ
ั ฑ์ และการให้บริการจัดเก็บสินค้า โดยมี
จุดประสงค์เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร
มูลค่าการลงทุนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 970,800,000 บาท โดยอ้างอิง
ราคามูลค่าบริษทั (100%) ไม่เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,236,000,000.00 บาท
(อัตราแลกเปลีย่ นจากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 32.36
บาทต่อเหรียญสหรัฐ) โดยราคามูลค่าของ BZB มีการกาหนดราคาเป็ นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
เนื่องจากการระดมทุนในอดีตมีการกาหนดมูลค่ากิจการ และการระดมทุนเป็ นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ
ดังนี้เพื่อให้การระดมทุนทัง้ หมดอยู่บนบรรทัดฐานเดียวกัน จึงมีการกาหนดราคาอ้างอิงมูลค่า BZB
ในครังนี้เป็ นสกุลเงินเหรียญสหรัฐด้วยเช่นกัน
จ่ายชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสด
ไม่เป็ นบุคคลเกีย่ วโยง
จากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ซง่ึ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ของบริษทั ฯ จะได้
อนุมตั ติ ่อไป
1) บริษทั ไอคอนเซ็ปส์ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จากัด
2) นางสาวณัฐธิดา สงวนสิน
3) บริษทั แอสเซนต์ แคปปิ ตอล จากัด
4) บริษทั สิงห์ เวนเจอร์ส แคปปิ ตอล ฟันด์ ลิมเิ ต็ด จากัด
5) บริษทั อโรม่า โฮลดิง้ คอร์เปอเรชัน่ จากัด
6) นางพนิดา ชินสุวพลา
7) นางวิมลวรรณ มิลนิ ทจินดา
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์ในการเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั บัซซีบ่ สี ์ จากัด
หัวข้อ

รายละเอียด
8)
9)
1.

เงื่อนไขในการเข้าทารายการ
2.

นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรญ
ั
นาย เว่ย ซุน เซ็น
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ
BZB จาก ผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะ
ชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสด
ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สนิ ใน BZB เป็ นทีพ่ งึ พอใจของ
บริษทั ฯ

นอกจากนี้ ในการเข้าทารายการในครัง้ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเสนอให้มกี ารมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารมีอานาจ
1) เข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ
BZB จากผูถ้ อื หุน้ เดิมซึง่ ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ
2) ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ
BZB จากผู้ถือหุน้ เดิม ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นขออนุ ญาตใดๆ คาขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB จากผู้
ถือหุน้ เดิม และ
3) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและเกีย่ วข้องกับการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB จากผูถ้ อื หุน้ เดิม จนเสร็จการ
ทัง้ นี้ ธุรกรรมข้างต้น เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษทั จดทะเบียนใน
การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (รวมเรียกว่า “ประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไป”)
โดยธุรกรรมการเข้าลงทุนในบริษทั BZB ในครัง้ นี้มขี นาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 15.82 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ
สิง่ ตอบแทน (คานวณจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) โดยเมื่อคานวณรวมกับขนาด
รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วง 6 เดือนทีผ่ ่านมาและรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ในกรณี
1) การเข้าซื้อหุน้ สามัญของบริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอเมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“AIT”) ซึง่ มีขนาด
รายการเท่ากับร้อยละ 23.95 ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
2) การเข้าลงทุนในบริษทั นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“NKON”) ซึง่ มีขนาดรายการเท่ากับร้อย
ละ 15.52 ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
ดังนัน้ เมื่อนาขนาดรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 6 เดือนทีผ่ ่านมาและรายการได้มาข้างต้นแล้วจะทา
ให้การเข้าทารายการของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้มขี นาดรายการรวมเท่ากับ 79.33 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ซึ่ง
จัดเป็ นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ กล่าวคือ เป็ นรายการที่มี ขนาดรายการอยู่
ในช่วงเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้อยละ 100 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการได้แต่งตัง้ บริษทั แกรนท์ ธอนตัน
เซอร์วสิ เซส จากัด (“GTSL” หรือ “ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ”) เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้าทีใ่ นการให้
ความเห็นเกีย่ วกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์ ในการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB ในครัง้ นี้
ทัง้ นี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน เนื่องจากผูถ้ อื หุน้ เดิมไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันของ
บริษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและ
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การปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน”)
โดยมีรายละเอียดเกีย่ วกับรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ในการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ บริษทั บัซซีบ่ สี ์ จากัด ดังต่อไปนี้
1. วัน เดือน ปี ที่ทารายการ

ภายหลังจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมตั กิ ารเข้าลงทุน
โดยการซื้อหุน้ สามัญของ BZB จากผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB โดยบริษทั ฯ จะเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB ดังกล่าว ภายใน
เดือน มิถุนายน 2565
2. คู่กรณี ที่เกี่ยวข้อง
ตารางที่ 3-2: สรุปคู่กรณี ที่เกี่ยวข้อง

ผู้จะซื้อ
ผู้จะขาย

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB ได้แก่
ลาดับ

ปัจจุบนั
จานวนหุน้ ร้อยละ

ผูถ้ อื หุน้

กลุ่มผูก้ ่อตัง้ เดิมของ BZB
1
บริษทั ไอคอนเซ็ปส์ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จากัด1
2
นางสาวณัฐธิดา สงวนสิน
3
นางพนิดา ชินสุวพลา
4
นางวิมลวรรณ มิลนิ ทจินดา
5
นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรญ
ั
6
นาย เว่ย ซุน เซ็น
รวม
กลุ่มนักลงทุน
7
บริษทั แอสเซนต์ แคปปิ ตอล จากัด2
หุน้ บุรมิ สิทธิ3
หุน้ สามัญ
8
บริษทั สิงห์ เวนเจอร์ส แคปปิ ตอล ฟันด์ ลิมเิ ต็ด จากัด4
9
บริษทั อโรม่า โฮลดิง้ คอร์เปอเรชัน่ จากัด5
รวม
รวมทัง้ หมด

ส่วนทีข่ ายให้ SABUY
จานวนหุน้ ร้อยละ

634,935
419,481
87,000
63,279
56,952
6,083
1,267,730

33.16
21.91
4.54
3.30
2.97
0.32
66.20

380,319
380,319

19.86
19.86

120,000

6.27

-

-

240,020
191,500
95,750
647,270
1,915,000

12.53
10.00
5.00
33.80
100.00

108,006
57,450
28,725
194,181
574,500

5.64
3.00
1.50
10.14
30.00

ทีม่ า: สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (แบบ บอจ.5) ณ วันที่ 1 เมษายน 2565
หมายเหตุ: 1. บริษทั ของผูถ้ อื หุน้ เดิมทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา จดจัดตัง้ ใน เขตบริการพิเศษฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
2. บริษทั ร่วมลงทุนของกลุ่มบริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด โดยเริม่ ลงทุนใน BZB ตัง้ แต่ปี 2558
3. หุน้ บุรมิ สิทธิมสี ทิ ธิเหนือกว่าหุน้ สามัญในกรณีเลิกบริษัท โดยผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิจะได้รบั เงินค่าหุน้ บุรมิ สิทธิและสิทธิส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์สุทธิ
ก่อนผูถ้ อื หุน้ สามัญ ทัง้ นี้ หุ้นบุรมิ สิทธิและหุน้ สามัญมีสทิ ธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุน้ ทีถ่ อื
4. บริษทั ร่วมลงทุนของกลุ่มบริษทั สิงห์ จดจัดตัง้ ในประเทศฮ่องกง โดยเริม่ ลงทุนใน BZB ตัง้ แต่ปี 2561
5. บริษทั ทีจ่ ดจัดตัง้ ในหมู่เกาะแองกิลลา (Anguilla), บริตชิ เวส อินเดีย โดยเริม่ ลงทุนใน BZB ตัง้ แต่ปี 2558

ความสัมพันธ์
กับบริษทั ฯ

ทัง้ นี้ หุน้ ที่ SABUY จะได้รบั จะเป็ นหุน้ สามัญทัง้ หมด โดยในเบือ้ งต้นผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB จะขายหุน้ ให้ SABUY ตามตาราง
ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ผูข้ ายอาจจะมีการปรับสัดส่วนการขายกันเป็ นการภายในในภายหลัง โดยทีส่ ดั ส่วนการขายให้กบั
SABUY จะไม่เปลีย่ นแปลง
ปัจจุบนั ผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB ไม่ใช่บคุ คลเกีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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3. ลักษณะโดยทั ่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั ่วไปของรายการ
สืบเนื่องจากบริษทั ฯ มีความประสงค์ทเ่ี ข้าลงทุนใน บริษทั บัซซี่บสี ์ จากัด (“BZB”) เนื่องจากบริษทั ฯ ต้องการนา
จุดแข็งของ BZB มาใช้ในการขยายช่องทางในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ผ่านผู้ให้บริการ ECommerce Enabler ครบวงจรและมีฐานลูกค้ามากเป็ นอันดับหนึ่งของประเทศ และสามารถขยายบริการต่อไปยัง
ประเทศต่างๆ ในภูมภิ าค เพื่อก่อให้เกิดการผนึกกาลัง (Synergy) ในธุรกิจ E-Commerce และบริการชาระเงินเข้าสู่
Ecosystem ของบริษทั ฯ และ BZB ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงจะเข้าลงทุนซื้อหุน้ สามัญของ BZB โดยเป็ นการซื้อหุน้ จากผูถ้ อื
หุ้นเดิมของ BZB เป็ นจานวนไม่เกิน 574,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจด
ทะเบียนทัง้ หมดของ BZB คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท ตามอัตรา
แลกเปลีย่ น ทัง้ นี้มลู ค่าของ BZB เป็ นมูลค่าทีเ่ จรจากันระหว่างบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB โดยบริษทั ฯ พิจารณา
จากการประเมินมูลค่าบริษทั ด้วยวิธี Discount Cashflow ประกอบกับฐานข้อมูลลูกค้าของ BZB ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
ความสามารถในการเติบโตของธุรกิจ และประมาณการทางการเงินปี 2564 จากฝ่ ายผูบ้ ริหารของ BZB ซึง่ คาดว่าบริษทั
จะมีกาไรประมาณ 30 ล้านบาท
เปรียบเทียบมูลค่าบริษทั และมูลค่าตามบัญชี (Book Value)
ตารางที่ 3-3: เปรียบเทียบมูลค่าบริ ษทั และมูลค่าตามบัญชี (Book Value)

มูลค่าตามบัญชีของบริษทั (ล้านบาท)
ราคาต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

31 ธันวาคม 2563
340.4
177.93

31 ธันวาคม 2564
365.2
186.00

ตามมูลค่าการลงทุนในครัง้ นี้
3,236.0
1,689.82

ทัง้ นี้การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็ นไปตามข้อตกลงระหว่างบริษทั ฯ และ BZB ในจดหมายแสดงเจตจานง ลงวันที่ 10
ก.พ. 2565 ซึ่ง ทางบริษัท ฯ ได้ย่ืน ข้อ เสนอในการจะเข้า ลงทุ น ซื้อ หุ้น เพิ่ม ทุ น ออกใหม่ ข อง BZB ซึ่ง สามารถสรุ ป
สาระสาคัญได้ดงั นี้
SABUY มีความตัง้ ใจทีจ่ ะเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในธุรกิจกับทาง BZB โดยมีความประสงค์จะลงทุนเข้าซื้อหุน้ สามัญของ
BZB จานวน 57,450 ถึง 76,600 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนระหว่างร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 40 โดยอ้างอิงมูลค่า BZB (100%) ที่
100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย SABUY จะชาระค่าหุน้ เป็ นเงินสดเต็มจานวน
ทัง้ นี้ BZB จะให้การสนับสนุ นด้านเทคนิคและข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ และกาหนด
เงื่อนไขทีบ่ ริษทั และ SABUY จะตกลงร่วมกันต่อไป โดย SABUY จะนาข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเสนอต่อคณะกรรมการ
และผูถ้ อื หุน้ ของ SABUY เพื่อพิจารณาการเข้าลงทุนใน BZB ซึ่งอาจจะพิจารณาและอาจร้องขอให้มกี ารปรับเปลี่ยน
เงือ่ นไขการลงเข้าลงทุนบางประการเพื่อให้เหมาะสมกับเกณฑ์การลงทุน
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ข้อมูลโครงสร้างการถือหุน้ ก่อนเข้าทารายการ และหลังเข้าทารายการ ปรากฏดังนี้
แผนภาพที่ 3-1: สรุปโครงสร้างการเข้าถือหุ้นของการเข้าทาธุรกรรมในครัง้ นี้

โครงสร้างการถือหุน้ ก่อนเข้าทารายการ

โครงสร้างการถือหุน้ หลังเข้าทารายการ

3.2 ประเภทของรายการและขนาดของรายการ
บริษัทฯ จะดาเนินการเข้าซื้อหุน้ สามัญจากผูถ้ ือหุน้ เดิมของ BZB ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของจานวนทุนจด
ทะเบียนทัง้ หมดของ BZB รวมมูลค่าทัง้ สิน้ ไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท ตามอัตรา
แลกเปลี่ยน ซึ่งภายหลังจากการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB แล้ว BZB จะถือเป็ นบริษทั ร่วมของ SABUY โดยจะบันทึก
รับรูเ้ งินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย และจะรับรูส้ ่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในงบการเงินรวมของ SABUY
โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งคานวณขนาดรายได้ได้เท่ากับร้อยละ 15.82 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ท่ี
คานวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั การสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เมื่อ น าขนาดรายการได้มาซึ่ง สิน ทรัพ ย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือ นย้อ นหลังของบริษัทฯ และรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ในการเข้าซื้อหุน้ สามัญของบริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอเมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“AIT”), บริษทั นคร
หลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“NKON”) และการเข้าซื้อหุน้ สามัญจากผูถ้ อื หุ้นเดิมของ BZB ในครัง้ นี้ จะมีขนาด
รายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์คานวณขนาดรายการสูงสุด จาก
งบการเงินรวมของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั การสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อมูลทางการเงิน
ตารางที่ 3-4: สรุปข้อมูลทางการเงิ นของ BZB
(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
หนี้สนิ รวม
ส่วนผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม (ถ้ามี)
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตน (NTA)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

SABUY
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
6,136.53
1,661.22
2,748.62
450.60
1,276.09
257.00
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การคานวณรายการ
การคานวณขนาดรายการดังกล่าวใช้ขอ้ มูลทางการเงินตาม งบการเงินรวมสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ของบริษัทฯ ที่ได้รบั การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต และงบการเงินสาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ของ BZB ทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3-5: สรุปการคานวณขนาดรายการได้มาซึ่งหุ้นของ BZB
เกณฑ์รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์

รายละเอียด

1. มูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA)

% NTA2 ของสินทรัพย์
% NTA2 ของบริษทั จดทะเบียน**
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของสินทรัพย์
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานปกติของบริษทั ฯ*
มูลค่ารายการทีจ่ ่ายหรือได้รบั x 100
สินทรัพย์รวมของบริษทั จดทะเบียน
จานวนหุน้ ทีบ่ ริษทั ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์
จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้วของบริษทั

2. กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
3. มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
4. มูลค่าหุน้ ทุน

การคานวณ1
ขนาดรายการ
(ล้านบาท)
(%)
301.08 x 30%
7.08%
1,276.09
20.54 x 30%
2.40%
257.00
970.80
15.82%
6,136.53
ไม่นามาคานวณ เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่มี
การออกหลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียน
เพื่อเป็ นสิง่ ตอบแทนการได้สนิ ทรัพย์มา

หมายเหตุ: 1. คานวณจากงบการเงินรวม ฉบับสอบทาน สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
2. สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA) คานวณจาก สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน – หนี้สนิ รวม – ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

เนื่องจากเมื่อนาขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 6 เดือนทีผ่ ่านมาและรายการได้มาในกรณีของ
การได้มาซึ่งหุน้ สามัญของบริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอเมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“AIT”) และ บริษทั นครหลวง
แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“NKON”) จะทาให้ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 79.33
ซึง่ เป็ นขนาดรายการสูงทีส่ ุดทีค่ านวณได้ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน โดยเป็ นขนาดรายการทีม่ มี ลู ค่ามากกว่า
ร้อยละ 50 บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทารายการต่ อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ”) โดยมี ส ารสนเทศอย่า งน้ อ ยตามบัญชี (1) ท้ า ยประกาศการได้ มาหรือ
จาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ และขออนุมตั ิ การเข้าทารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการ
เงิ นอิ สระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รบั อนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงไม่ตา่ กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน เนื่องจากผูถ้ ื อหุน้ เดิมของ BZB ไม่ใช่บุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
กันของบริษทั ฯ ตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
4. รายละเอียดสิ นทรัพย์ที่ได้มา
หุ้นสามัญของ BZB จานวนไม่เกิน 574,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 30 ของทุนจด
ทะเบียนทัง้ หมด คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท ตามอัตราแลกเปลีย่ น
โดยสามารถศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับ BZB ได้ในเอกสารแนบ 1
5. มูลค่ารวมสิ่ งตอบแทน
มู ล ค่ า หุ้น สามัญ ของ BZB จ านวน 574,500 หุ้น คิด เป็ น มู ล ค่ า ไม่ เ กิน 30 ล้ า นเหรีย ญสหรัฐ หรือ เทีย บเท่ า
970,800,000 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน อ้างอิงราคาจากมูลค่าบริษัท (100%) ไม่เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
เทียบเท่า 3,236,000,000 บาท ตามอัตราแลกเปลีย่ น ทัง้ นี้ราคามูลค่าของ BZB มีการกาหนดราคาเป็ นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐ เนื่องจากการระดมทุนในอดีตมีการกาหนดมูลค่ากิจการ และการระดมทุนเป็ นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ดังนี้เพื่อให้
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การระดมทุนทัง้ หมดอยู่บนบรรทัดฐานเดียวกัน จึงมีการกาหนดราคาอ้างอิงมูลค่า BZB ในครังนี้เป็ นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐด้วยเช่นกัน โดยบริษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสด โดยดาเนินการภายใต้เงือ่ นไข ดังต่อไปนี้
1)

เมื่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB จากผูถ้ อื
หุน้ เดิมของ BZB ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสด

2)

เมื่อผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สนิ ใน BZB เป็ นทีพ่ งึ พอใจของบริษทั ฯ

6. มูลค่าของสิ นทรัพย์ที่ซื้อมาหรือจาหน่ ายไป
บริษทั ฯ จะดาเนินการเข้าซื้อหุน้ สามัญจากผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB ในจานวนไม่เกิน 574,500 หุน้ คิดเป็ นมูลค่าไม่
เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน โดยการชาระค่าตอบแทนเป็ นเงิน
สด อ้างอิงราคามูลค่าบริษัท (100%) ไม่เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,236,000,000 บาท ตามอัตรา
แลกเปลีย่ น
7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน
มูลค่าสิง่ ตอบแทนมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท อ้างอิงราคามูลค่าบริษัท
(100%) ไม่เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,236,000,000 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน สาหรับการซื้อขาย
หุน้ จานวน 574,500 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด BZB เป็ นมูลค่าทีเ่ จรจากัน
ระหว่ า งบริษัท ฯ และผู้ถือ หุ้น เดิม ของ BZB โดยบริษัท ฯ พิจ ารณาจากการประเมิน มูลค่ า บริษัท ด้วยวิธี Discount
Cashflow ประกอบกับฐานข้อมูลลูกค้าของ BZB ทรัพย์สินทางปั ญญา ความสามารถในการเติบโตของธุ รกิจ และ
ประมาณการทางการเงินปี 2564 จากฝ่ ายผูบ้ ริหารของ BZB ซึง่ คาดว่าบริษทั จะมีกาไรประมาณ 30 ล้านบาท
8. ผลประโยชน์ ที่คาดว่าจะเกิ ดกับบริษทั
1)

เนื่องจาก BZB เป็ นผูน้ าในการให้บริการ E-Commerce enabler ออกแบบพัฒนา Platform Loyalty Program
จัดหา Privileges และ CRM แบบครบวงจร มีฐานลูกค้าทัง้ รายใหญ่และรายย่อย มีส่วนแบ่งตลาดทัง้ ภายใน
และต่างประเทศ โดย BZB และบริษัทฯ สามารถแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลลูกค้าระหว่างกัน ทาให้ทงั ้ สองฝ่ าย
ได้รบั ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่มขี นาดใหญ่ข้นึ ซึ่งบริษัทฯ สามารถใช้เป็ นช่องทางในการเสนอสินค้าและ
บริการของภายใน Ecosystem ของบริษทั ฯ ผ่านผูใ้ ห้บริการ E-Commerce enabler ครบวงจร และยังสามารถ
ขยายการให้บริการต่อไปยังประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคได้

2)

ระบบ CRM ของ BZB ครอบคลุมถึงระบบบริหารจัดการ Loyalty Program ที่ออกแบบไว้สาหรับใช้กบั กลุ่ม
Agent, ตัวแทนจาหน่าย หรือนายหน้าการขายสินค้าโดยบริษทั ฯ สามารถนามาปรับรูปแบบ loyalty program
ให้เหมาะสมกับสินค้าและวิธกี ารขายของบริษทั ฯ เพื่อนาไปใช้ในการสร้างแรงจูงใจต่อ Agent ของบริษทั ฯ ได้
นอกจากนี้ บ ริษัท ฯ ยัง สามารถน าระบบ CRM ของ BZB มาใช้กับ ลู ก ค้า ทัว่ ไปเพื่อ น าเสนอ รางวัล และ
incentive ต่างๆ ให้ลูกค้าเลือกใช้บริการของบริษทั ฯ

3)

จากการที่ BZB เป็ นผู้พฒ
ั นาระบบ CRM และ e-commerce ชัน้ นาของประเทศ และที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มี
การร่วมงานกับ BZB ในการลงทุนร่วมกัน ทาให้บริษัทฯ ตระหนักในประสิทธิภาพและความสามารถใน
บุคลากรนักพัฒนาระบบของ BZB การเข้าลงทุนใน BZB ในครัง้ นี้ จะทาให้บริษทั ฯ สามารถเข้าถึง know how
และบุคลากรต่างๆ ใน BZB ได้มากขึน้ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ ในการพัฒนาระบบ application ต่างๆ
ในอนาคต
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9. แหล่งเงิ นทุนที่ใช้ในการซื้อสิ นทรัพย์
แหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB มาจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน
3,000 ล้านบาท ซึ่งทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ของบริษทั ฯ จะได้อนุ มตั ติ ่อไป ทัง้ นี้ วงเงินการออกตราสาร
หนี้ดงั กล่าวครอบคลุมมูลค่าการลงทุนใน BZB ทัง้ หมด อย่างไรก็ดี ในกรณีทต่ี ลาดเงินทุนไม่เอื้ออานวย บริษทั ฯ อาจ
พิจารณาจัดหาแหล่งเงินกู้ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการทาธุรกรรมในครัง้ นี้เพื่อรอให้สภาวะตลาดทุน
ปรับตัวดีขน้ึ ทัง้ นี้ การใช้เงินลงทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ และความสามารถในการ
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ แต่อย่างใด
10. เงื่อนไขในการเข้าทารายการ
เงือ่ นไขบังคับก่อนในการเข้าทารายการ
1)

ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB จากผูถ้ อื หุน้
เดิมของ BZB ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสด

2)

ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สนิ ใน BZB เป็ นทีพ่ งึ พอใจของบริษทั ฯ

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการเข้าทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าในการเข้าทารายการดังกล่าวของบริษัทฯ มีความ
สมเหตุสมผลและจะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เนื่องจากการเข้าซื้อหุน้ ดังกล่าวเป็ นโอกาสสาคัญ
ในการพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านเทคโนโลยีของบริษทั ฯ โดยการผนึกกาลังร่วมกับ BZB เป็ นผูน้ าด้านออกแบบ
พัฒนา Platform Loyalty Program การจัดหาสิทธิพเิ ศษ (Privileges), ระบบ E-commerceและการบริหารความสัมพันธ์
กับลูกค้าแบบดิจทิ ลั ครบวงจร โดยมีส่วนแบ่งการตลาดทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศนัน้ จะช่วยขยายช่องทางใน
การนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ผ่านผู้ให้บริก ารเกี่ยวกับการซื้อขายของออนไลน์ แบบครบวงจร (ECommerce enabler) ทีม่ ฐี านลูกค้าใหญ่เป็ นอันดับหนึ่งของประเทศ และยังสามารถขยายบริการต่อไปยังประเทศต่างๆ
ในภูมภิ าคได้อกี ด้วย อีกทัง้ ระบบ CRM ของ BZB ครอบคลุมไปถึงระบบการบริหารจัดการ Loyalty program สาหรับ
กลุ่ม Agent ตัวแทนจาหน่าย หรือนายหน้าขายสินค้า โดยบริษทั ฯ สามารถได้รบั ประโยชน์จากการนาระบบดังกล่าวมา
ปรับให้เหมาสมกับสินขายและวิธกี ารขายของบริษทั ฯ เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการขายต่อ Agent ของบริษทั ฯ ได้
อีกทัง้ การร่วมงานกับ BZB ทีผ่ ่านมาในธุรกิจทีล่ งทุนร่วมกัน ทาให้บริษทั ฯ ตระหนักในประสิทธิภาพและความสามารถ
ในบุคลากรนักพัฒนาระบบของ BZB การเข้าลงทุนใน BZB ในครัง้ นี้ จะทาให้บริษทั ฯ สามารถเข้าถึง know how และ
บุคลากรต่างๆ ใน BZB ได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ ในการพัฒนาระบบ application ต่างๆ ในอนาคต
นอกจากนี้ยงั เป็ นการสร้าง Business synergy ในธุรกิจ E-commerce และการชาระเงินเข้าสู่ Ecosystem ของทัง้ สอง
บริษัทเพื่อที่จะสามารถสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกาไร ให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ
บริษทั ฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ทัง้ นี้ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่ามูลค่าสิง่ ตอบแทนในการทาธุรกรรมครัง้ นี้มคี วามเหมาะสม โดย
พิจารณาจากการประเมินมูลค่าบริษทั ด้วยวิธี Discount Cashflow ประกอบกับฐานข้อมูลลูกค้าของ BZB ทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญา ความสามารถในการเติบโตของธุรกิจ ของ BZB และ การประสานประโยชน์ทจ่ี ะเกิดขึน้ ในกลุ่มบริษทั
12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ/หรือกรรมการของบริษทั ฯ ที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
- ไม่มี –
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4.
4.1.

ความสมเหตุสมผลของการเข้าทาธุรกรรม
วัตถุประสงค์และความความจาเป็ นในการเข้าทารายการ

สืบเนื่องจากการที่ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“SABUY” หรือ “บริษัทฯ” หรือ “กิจการ”) มีความ
ต้องการทีจ่ ะพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านเทคโนโลยีของบริษทั ฯ ในด้านธุรกิจ Fintech และ E-Commerce เพิม่ เติม
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2565 จึงได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้เข้าลงทุนในบริษทั บัซซีบ่ สี ์ จากัด (“BZB”) ซึง่ เป็ นผูน้ า
(ตัวอย่าง เช่น Galaxy Gift by Samsung, AIS Privilege, CITI (สาหรับการแลกคะแนนบัตรเครดิต), เนสท์เล่, M150,
มาม่า, โคคา–โคล่า, Megabangna Application) มีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศกว่าร้อยละ 90 และมีการขยายตลาดไป
ยังประเทศอื่นๆ ในภูมภิ าคอีก 7 ประเทศ อาทิ ได้แก่ ประเทศลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย พม่า ฟิ ลปิ ปิ นส์ เวียดนามและ
สิงค์โปร โดย BZB ให้บริการตัง้ แต่การออกแบบพัฒนาระบบรักษาฐานข้อมูลลูกค้าผ่าน Application LINE Website
POS การสร้า งระบบดูแ ล E-commerce การวิเ คราะห์ข้อ มูล Big Data การท า Marketing Activation จนไปถึง การ
เชื่อมต่อระบบชาระเงินเพื่อสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อสาหรับลูกค้า ทัง้ รายใหญ่และรายย่อย เพื่อก่อให้เกิดการ
ผนึกกาลัง ในการนาจุดแข็งของพันธมิตรมาร่วมลงทุนและขยายช่องทางในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั
ฯ ผ่านผูใ้ ห้บริการ E-Commerce enabler ครบวงจรและมีฐานลูกค้าใหญ่เป็ นอันดับหนึ่งของประเทศ และสามารถขยาย
บริการต่อไปยังประเทศต่างๆ ในภูมภิ าค และก่อให้เกิด Synergy ในธุรกิจ E-Commerce และบริการชาระเงินเข้าสู่
Ecosystem ของบริษัทฯ และ BZB ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของการเข้าทา
รายการดังนี้
4.2. เปรียบเที ยบข้อดีและข้อด้อยในการเข้าทาและการไม่เข้าทาธุรกรรมได้มาจาหน่ ายไปซึ่ งหุ้นสามัญ
ของ BZB
4.2.1. ข้อดีของการเข้าทาธุรกรรม
1) การพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านเทคโนโลยีของ SABUY
เนื่องจาก BZB เป็ นบริษทั ทีเ่ น้นในด้านการออกแบบพัฒนา Platform Loyalty Program การจัดหา Privileges
ระบบ E-Commerce และการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าแบบดิจทิ ลั ครบวงจร และมีทมี งานนักพัฒนา (Developer)
ทีม่ คี วามสามารถมากมาย ซึง่ อาจจะทาให้ SABUY และ BZB สามารถหาช่องทางในการร่วมมือกันพัฒนาการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีของบริษทั ฯ ให้ดขี น้ึ เช่นการพัฒนา Application ต่างๆของ SABUY ในอนาคต นอกจากนี้ยงั อาจจะทา
ให้ SABUY สามารถเข้าถึง Know How ของ BZB เพื่อช่วยในการพัฒนาร่วมกันในอนาคตได้อกี ด้วย
2) เป็ นการผนึกกาลังร่วมกันระหว่าง SABUY และ BZB โดยเป็ นการเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน
การร่วมมือกันระหว่าง SABUY และ BZB จะเป็ นการช่วยส่งเสริมกันทัง้ สองฝ่ ายโดยทีท่ าง SABUY และ BZB
อาจจะมีการเชื่อมโยงระบบของทัง้ สองฝ่ ายเข้าด้วยกัน และพัฒนา Application ต่างๆ ร่วมกันในอนาคตเพื่อให้มคี วาม
สะดวกสบายมากยิง่ ขึน้ และสามารถใช้ร่วมกันในสาหรับในลูกค้าของทัง้ สองฝ่ าย ซึ่งจะทาให้ฐานลูกค้าของทัง้ สองฝ่ าย
ขยายตัวมากขึน้ ทัง้ นี้ การผนึกกาลังกันของทัง้ สองฝ่ ายอาจะทาให้มกี ารประหยัดต่อขนาด (Economies of scale) ได้
มากขึน้ โดยอาจจะมีการใช้ทมี งานนักพัฒนา (Developer) ร่วมกัน การขายสินค้าแบบ Cross-selling การใช้ทรัพยากร
ในการพัฒ นานวัต กรรมใหม่ๆ ร่ ว มกัน ไม่ ว่ า จะทัง้ ที่เ กี่ย วกับ ระบบการช าระเงิน e-commerce ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ ระบบปฏิบตั กิ ารเพื่อรองรับ Internet of Things (“IOT”) ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ การทีบ่ ริษทั ฯ มี
ธุรกิจหลากหลายอยู่ใน Ecosystem จะทาให้มกี ารนาสินค้าหรือบริการของบริษทั ฯ ไปใช้ในการส่งเสริมธุรกิจของ BZB
ได้มากขึน้ ด้วย เช่นการให้บริการขนส่ง Dropship ต่าง ซึง่ BZB ก็มกี ารให้บริการในการส่งสินค้าทีม่ กี าร Redeem point
ไปส่งยังทีอ่ ยู่ของผูบ้ ริโภค ซึ่งสามารถใช้บริการของบริษัทในกลุ่ม SABUY ได้ และมีตู้ขายสินค้าอัตโนมัติในกลุ่มกว่า
10,000 ตู้ ซึ่งสามารถเป็ นแหล่ง Redeem สินค้าให้กบั ลูกค้าของ BZB เป็ นต้น อีกทัง้ การได้ BZB ซึ่งเป็ นผู้นาในการ
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ให้บ ริก าร E-commerce Enabler และ การบริห ารความสัม พัน ธ์กับ ลู ก ค้า (Customer Relationship Management:
CRM) เข้ามาอยู่ใน Ecosystem ของ SABUY จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการขยายช่องทางการให้บริการในกลุม่
Ecosystem ของ SABUY ได้โดยผ่านทางฐานลูกค้าทัง้ รายใหญ่และรายย่อยของ BZB ซึ่งจะทาเพิม่ ความสามารถใน
การแข่งขันของบริษทั ฯ เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจรมากขึ้น โดยเฉพาะในด้าน Loyalty Program เพื่อ
เพิม่ มูลค่าบนโปรแกรมขายของหน้าร้าน (Point of Sale: POS) ตู้เติมเงินอัตโนมัติ ตู้จาหน่ ายสินค้าอัตโนมัติ และศูนย์
อาหาร โดยเป็ นตัวกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างลูกค้ากับพันธมิตรร้านค้าทีใ่ ช้ POS ของ SABUY
ผ่านการสะสมแต้ม หรือการนาแต้มมาแลกรับสินค้าหรือสิทธิพเิ ศษต่างๆ มากมาย รวมถึงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
แคมเปญโปรโมชัน่ ฯลฯ ซึ่งเป็ นการช่วยเพิม่ ยอดขายให้กบั ร้านค้า นอกจากนี้ ร้านค้ายังสามารถเป็ นจุดแลกรับสินค้า
ของ BZB ได้อีก ด้ว ย โดย BZB จะใช้ค วามสามารถในฐานะผู้เ ชี่ย วชาญด้า น Loyalty Program และ CRM ช่ ว ย
เสริม สร้า ง SABUY Cash เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการท า Loyalty Program อาทิ การสะสมหรือ แลกรับ สิน ค้า ผ่ า นการ
Redeem ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้รา้ นค้ามีคนมาใช้บริการเพิม่ มากขึน้ , เกิด Traffic มีคนในชุมชนหรือในละแวกใกล้เคียง
มายังร้านค้ามากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็ นการสร้างการรับรู้ให้กับฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน อีกทัง้ ยังเอื้อ
ประโยชน์ให้กบั แบรนด์องค์กรอื่นๆ ในกรณีท่ตี ้องการเปิ ดตัวสินค้าใหม่ ก็สามารถนาผลิตภัณฑ์หรือบริการนัน้ ๆ มา
กระจายยังตูใ้ นกลุ่มสบายพลัส หรือร้านขายของชาทีม่ รี ะบบ POS ทีก่ ระจายอยู่ในชุมชนทัวประเทศได้
่
อกี ด้วย
3) ใช้ BZB เป็ นช่องทางในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
SABUY อยู่ระหว่างวางแผนในการขยายตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมภิ าคอาเซียน โดยจะเป็ นการนา
กลุ่ ม ธุ ร กิจ และพัน ธมิต รเข้า ไปบุ ก ตลาดต่ า งประเทศในรูป แบบ ecosystem ซึ่ง BZB ได้มีก ารเริ่ม ดาเนิ น ธุ ร กิจ ใน
ต่างประเทศไปแล้ว จึงสามารถร่วมมือกับ SABUY ในการขยายตลาดในต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วมากยิง่ ขึน้
4) เป็ นไปตามนโยบายของบริษทั ฯ ทีจ่ ะแสวงหาโอกาสในการขยายการลงทุนไปในอุตสาหกรรมทีเ่ กือ้ หนุนกับ
กิจกรรมหลักของบริษทั ฯ
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปในอุตสาหกรรมที่เกื้อหนุ นกับกิจกรรมหลักของ
บริษทั ฯ และการขยายธุรกิจทีส่ ามารถใช้โครงข่ายและทรัพยากรของธุรกิจได้ (Network & Resource utilization) ดังนัน้
การลงทุนใน BZB จึงเป็ นไปตามนโยบายในการขยายธุรกิจทีเ่ กื้อหนุ นกับกิจกรรมหลักของบริษทั ฯ ในการพัฒนาระบบ
การช าระเงิน ให้ค รบวงจรมากยิ่ง ขึ้น อีก ทัง้ ยัง สอดคล้ อ งกับ กลยุ ท ธ์ “SABUYVERSE First Move” โดยจะมีก าร
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจหลักแบ่งเป็ น 5 กลุ่ม ทัง้ 1) ธุรกิจเติมเงินและรับชาระเงิน , 2) ธุรกิจจัดจาหน่ ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์, 3) ธุรกิจระบบโซลูชนส์
ั ่ และแพลตฟอร์ม , 4) ธุรกิจการให้บริการทางการเงิน และ 5) ธุรกิจเศรษฐกิจใหม่
(New Economy)
5) แนวโน้มการเติบโตของ BZB
ในปั จจุบนั BZB มีผู้ใช้งานในประเทศไทยประมาณ 100 ล้านบัญชี และมีการพัฒนาแพลตฟอร์มให้กบั คู่คา้
มาแล้วกว่า 300 แพลตฟอร์ม โดยครอบคลุมตลาดในทุกธุรกิจ เช่น ธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจ
อุปโภคบริโภค ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจเทคโนโลยี ธุรกิจปิ โตรเลียม ธุรกิจยานยนต์ และธุรกิจการเกษตร
เป็ นต้น โดยทีผ่ ่านมา BZB ได้เคยระดมทุนอยู่ในระดับ Series B มาแล้วในปี 2561 นอกจากนี้ BZB กาลังอยู่ระหว่าง
การเตรียมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงทาให้บริษทั มีแนวโน้มทีจ่ ะเติบโตยิง่ ขึน้
6) ได้รบั ผลตอบแทนจากเงินปั นผล
ภายหลังจากการเข้าทาธุรกรรมในครัง้ นี้แล้ว SABUY จะมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั เงินปั นผลจาก BZB โดยในช่วงปี
2561 – 2563 ทีผ่ ่านมา BZB ได้มกี ารจ่ายเงินปั นผลมาอย่างต่อเนื่องในสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 63.28 ของกาไร
สุทธิ ดังนัน้ การที่ SABUY เข้าทารายการได้มาซึง่ หุน้ สามัญของ BZB ในครัง้ นี้ อาจจะทาให้บริษทั ฯ มีโอกาสได้รบั เงิน
ปั นผลจาก BZB ในระยะยาว ทัง้ นี้ จากการสอบถามผูบ้ ริหารของ BZB ทราบว่า BZB มีนโยบายการจ่ายปั นผลในอัตรา
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ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ BZB ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั แผนการลงทุน ความจาเป็ น
และความเหมาะสมอื่นในอนาคตตามทีค่ ณะกรรมการของ BZB เห็นสมควร
7) ระบบ CRM ของ BZB สามารถนามาปรับใช้กบั ทัง้ ลูกค้าและ Agent ของบริษทั ได้
SABUY สามารถน าระบบ CRM ของ BZB มาปรับ ใช้กับระบบปั จจุ บนั ของ SABUY เอง เพื่อ ให้สามารถ
นาไปใช้กบั ฐานลูกค้าและ Agent ของ SABUY ได้ ซึ่งจะทาให้ SABUY สามารถเข้าถึงและรู้จกั ร้านค้าพันธมิตรมาก
ยิง่ ขึน้ ผ่านประวัตกิ ารสั ่งซื้อสินค้า ช่วงวันเวลาทีซ่ ้อื สินค้า รายการสินค้าทีน่ ิยมสั ่ง รวมถึงเข้าใจถึงพฤติกรรมการบริโภค
ของลูกค้าในเชิงลึก โดยข้อมูลต่างๆ จะถูกนามาวิเคราะห์และออกแบบเป็ นแผนการตลาด และโปรโมชันต่
่ างๆ เพื่ อ
ดึงดูดใจทัง้ พันธมิตรร้านค้าและลูกค้า ซึ่งจะช่วยสนับสนุ นกลยุทธ์ในการเติบโตของกลุ่มบริษทั ในธุรกิจทีเ่ กี่ยวเนื่องเพื่อ
สร้างระบบ Ecosystem และเสนอผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มลูกค้าได้ตรงกับความต้องการอย่างแม่นยา อีกทัง้ ยังสร้างให้แบรนด์
SABUY และ BZB และร้านค้าสามารถเข้าครองใจกลุ่มลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
8) การเข้าทารายการจะไม่กระทบกับกระแสเงินสดและความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้
ในการเข้าทารายการในครัง้ นี้ บริษัทฯ จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ซ่งึ ที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี
2565 ของบริษทั ฯ จะได้อนุ มตั ติ ่อไป ทัง้ นี้ หากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ได้รบั การอนุ มตั ิ จะทาให้การใช้เงิน
ลงทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ และความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ แต่
อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุมตั กิ ารออกและเสนอขายตราสารหนี้ในครัง้ นี้ หรือตลาดเงินทุนไม่เอื้ออานวย
บริษัทฯ อาจพิจารณาจัดหาแหล่งเงินกู้ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการทาธุรกรรมในครัง้ นี้เพื่อรอให้สภาวะ
ตลาดทุนปรับตัวดีขน้ึ ซึง่ อาจจะส่งผลให้มตี น้ ทุนทางการเงินทีส่ งู ขึน้
9) แนวโน้มของการใช้กระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet)
ปั จจุบนั ภาครัฐและเอกชนให้ความสาคัญกับการเข้าสู่สงั คมไร้เงินสดมากขึน้ นอกจากนี้ดว้ ยภาวะการระบาด
ของ COVID-19 ทาให้ธุรกิจไทยทัง้ รายย่อยและรายใหญ่ต่างต้องปรับตัว ขณะที่ผู้คนต่างหันมาซื้อขายของออนไลน์
และร้านค้าเริม่ หันมารับจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน พร้อมเพย์ หรือการใช้ QR Code มากขึ้นตามวิถีการใช้ชวี ติ แบบ
New Normal จะเห็นได้ว่าด้วยเทคโนโลยีทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ รวมถึงการที่บริการและร้านค้าต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนเริม่
รองรับการชาระเงินผ่านช่องทางออนไลน์และอิเล็กทรอนิกส์ซง่ึ เป็ นผลมาจากการก้าวเข้าสู่ความเป็ นสังคมไร้เงินสด ทา
ให้คนไทยปรับตัวและหันมาตอบรับกระแส Cashless Society มากขึน้ กลายเป็ นเรื่องปกติธรรมดาในชีวติ ประจาวัน ทัง้
การใช้แอปจ่าย “คนละครึง่ ” การสแกนจ่ายผ่าน QR Code ไปจนถึงการทาธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งจะทาให้คนส่วน
ใหญ่เกิดความเคยชินกับการใช้ e-wallet ในการเข้าทาธุรกรรมต่างๆ มากขึน้ ซึ่งจะทาให้ยงิ่ เกิดการแข่งขันในการทา
application ให้ดงึ ดูดคนให้เข้ามาใช้งานมากขึน้ ซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของ BZB
4.2.2. ข้อด้อยของการเข้าทาธุรกรรม
1) ภาระหนี้สนิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ หลังการทารายการในครัง้ นี้
เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อ (1) มาใช้ใน
การลงทุนใน BZB ในจานวนประมาณ ไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 970,800,000 บาท (อัตราแลกเปลีย่ น
จากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 32.36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ), (2) เพื่อใช้ใน
การแปลงสภาพ AIT-W2 เป็ นเงินสดจานวน 280,000,000 บาท, (3) เพื่อเข้าลงทุนใน NKON โดยมีการจ่ายเงินสด
บางส่วนจานวน 584,436,438.75 บาท (4) เพื่อใช้ชาระคืนเงินกู้ยมื และ/หรือตราสารหนี้ระยะสัน้ และ/หรือตราสารหนี้
ระยะยาวทัง้ จานวน หรือบางส่วนของบริษทั ฯ และ (5) เพื่อใช้ในการดาเนินงาน หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและสนับสนุน
การดาเนินงานของบริษทั ฯ และ/หรือเงินลงทุนในธุรกิจอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
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ทัง้ นี้ หากบริษทั ฯ ใช้เงินจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดงั กล่าวทัง้ หมด จะส่งผลให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อ
ทุน (D/E Ratio) ของบริษทั ฯ สูงขึน้ จาก 0.81 เท่า เป็ น 1.70 เท่า โดยคานวณจากงบการเงินรวมสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ที่ปรึกษาทางการเงินไม่ได้รวมคานวณถึงผลกระทบจากการออกหุ้นเพิม่ ทุน
สาหรับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ของ SABUY-W2, SABUY-WC, จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลใน
วงจากัด และจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนสาหรับ SABUY-WA และ SABUY-WB และ SABUY-W1) โดยทีห่ ากไม่ได้รบั การอนุมตั ิ
ในเรื่องการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดงั กล่าวแล้ว บริษทั อาจจะต้องพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่นที่ ซึ่ง
อาจจะมีตน้ ทุนทางการเงินทีส่ งู กว่าการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในครัง้ นี้
ทัง้ นี้ หากคานึงถึง การออกและเสนอขายตราสารหนี้ มาเพื่อการลงทุนเฉพาะใน BZB ในจานวนประมาณ
970,800,000 บาทแล้วจะส่งผลให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษทั ฯ สูงขึน้ จาก 0.81 เท่า เป็ น 1.10 เท่า
และจะมีความสามารถในการจ่ายชาระหนี้ทล่ี ดลงโดยสามารถพิจารณาได้จกั อัตราส่วนทางการเงินในตารางด้านล่าง
ตารางที่ 4-1: เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินบริ ษทั SABUY กรณี ออกหุ้นกู้จานวน 970.80 ล้านบาท
รายการ
อัตราส่วนทางการเงิ น ณ ปี 2564 (เท่า) อัตราส่วนทางการเงิ น กรณี ออกหุ้นกู้
จานวน 970.80 ล้านบาท (เท่า)
ความสามารถในการชาระดอกเบีย้ (Interest coverage
10.90
4.13
ratio: ICR ratio)
หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี
เงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (Interest
1.63
3.03
bearing debt to EBITDA ratio: IBD/EBITDA ratio)
ความสามารถในการชาระผูกพัน (Debt service
1.22
1.10
coverage ratio: DSCR)
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม (Debt to
0.81
1.10
equity ratio: D/E ratio)
(หนี้สนิ รวม 2,748.62 ล้านบาท และส่วน (หนี้สนิ รวม 3,719.42 ล้านบาท และส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ รวม 3,387.91 ล้านบาท)
ของผูถ้ อื หุน้ รวม 3,387.91 ล้านบาท)
หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Interest
0.34
0.62
bearing debt to equity ratio: IBD/E ratio)
ทีม่ า: งบการเงินบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) สาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ: 1. อัตราดอกเบี้ยทีใ่ ช้คานวณ อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยการออกหุน้ กูใ้ นอดีตของ SABUY ทีร่ อ้ ยละ 6.25 ต่อปี
2. ICR ratio = EBIT / ดอกเบี้ยจ่าย
3. DSCR = EBITDA / (หนี้สนิ ระยะสัน้ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ย + หนี้สนิ ระยะยาวทีม่ ภี าระดอกเบี้ยทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี + ดอกเบี้ยจ่าย)
4. กาหนดให้หนุ้ กูท้ อ่ี อกใหม่จานวน 970.80 ล้านบาทเพื่อเข้าลงทุนใน BZB จะยังไม่ได้มกี าหนดชาระภายใน 1 ปี

2) ภาระดอกเบีย้ ทีเ่ พิม่ ขึน้
หากบริษัทฯ จะเข้าลงทุนโดยการออกและเสนอขายตราสารหนี้จะทาให้ บริษัทฯ จะต้องมีภาระในการจ่าย
ดอกเบี้ยทีส่ ูงขึน้ ด้วย อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ สาหรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดงั กล่าวจะขึน้ อยู่กบั สภาวะตลาด
ในขณะทีอ่ อกและเสนอขาย หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุน้ กู้ทไ่ี ด้ออกในภายหลัง ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึง
ไม่สามารถระบุถงึ ผลกระทบต่อบริษทั ฯ ได้ ทัง้ นี้ ในปั จจุบนั บริษทั มีตน้ ทุนทางการเงินเฉลีย่ อยู่ท่ปี ระมาณร้อยละ 2.99 –
3.25 ต่อปี (ซึง่ หากอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ จากการออกหุน้ กูข้ องบริษทั ในอดีตทีร่ อ้ ยละ 6.25 ต่อปี จะส่งผลให้บริษทั ฯ
จะมีต้นทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ ถึงประมาณปี ละ 60.68 ล้านบาทต่อปี สาหรับเงินลงทุนในส่วนของการซื้อหุน้ สามัญของ
BZB)
3) การลงทุนในครัง้ นี้บริษทั ฯ จะไม่ได้มอี านาจควบคุม BZB
การเข้าลงทุนซื้อหุน้ สามัญจากผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเข้าซื้อหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของ
ทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของ BZB และกลุ่มผูถ้ อื หุน้ เดิมยังคงมีอานาจควบคุม BZB อยู่เหมือนเดิม ทัง้ นี้ จากการสอบถาม
ผู้บริหารของบริษทั ฯ ทราบว่าปั จจุบนั ยังไม่ได้มกี ารจัดทาสัญญาการเข้าลงทุนในครัง้ นี้และยังไม่ได้มกี ารตกลงกันใน
เรื่องของจานวนกรรมการของบริษทั ฯ ทีจ่ ะเข้าเป็ นกรรมการของ BZB ภายหลังการเข้าทารายการในครัง้ นี้
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4) เสียโอกาสในการลงทุนในธุรกิจอื่นทีอ่ าจให้ผลตอบแทนทีม่ ากกว่า
การเข้าทาธุรกรรมการเข้าซื้อหุน้ BZB ในครัง้ นี้จะต้องใช้เงินลงทุนทีส่ งู ถึงประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 970,800,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
เท่ากับ 32.36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) ซึง่ ในอนาคตมีโครงการลงทุนหรือบริษทั อื่นๆ ทีน่ ่าสนใจ และมีอตั ราผลตอบแทนที่
ดี และ/หรือ บริษัทฯ สามารถมีอานาจในการควบคุมในบริษัทนัน้ ๆได้ บริษัทฯ อาจจะเสียโอกาสในการลงทุ น ใน
โครงการหรือบริษทั นัน้ ๆ หรืออาจมีขอ้ จากัดในการเข้าไปลงทุนในโครงการหรือบริษทั นัน้ ๆ โดยทีบ่ ริษทั ฯอาจจะมีความ
จาเป็ นต้องหาแหล่งเงินทุนอื่นๆ เพื่อนามาลงทุนในโครงการหรือบริษทั อื่นๆทีบ่ ริษทั ฯสนใจ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มี
เป้ าหมายทีจ่ ะหาพันธมิตรทางธุรกิจทีเ่ กื้อหนุ นกับกิจกรรมหลักของบริษทั ฯ และการขยายธุรกิจทีส่ ามารถใช้โครงข่าย
และทรัพ ยากรของธุ ร กิจ ได้ (Network & Resource utilization) เพื่อ สร้า ง Ecosystem ที่เ กื้อ หนุ น กัน มากกว่ า การ
ครอบงากิจการนัน้ ๆ
4.2.3. ข้อดีของการไม่เข้าทาธุรกรรม
1) บริษทั ฯ จะไม่ตอ้ งแบกรับความเสีย่ งจากการเข้าทารายการในครัง้ นี้
กรณีทก่ี ารเข้าทารายการไม่ได้รบั การอนุ มตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้ จะทาให้บริษทั ฯ ไม่ต้องแบกรับความเสีย่ ง
ต่างๆ จากการเข้าลงทุนในครัง้ นี้ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 4.3
2) บริษทั ฯ จะไม่ตอ้ งรับภาระดอกเบีย้ จากการกูย้ มื เงินเพิม่ เติม
ในการลงทุนในครัง้ นี้ บริษทั ฯจะจัดหาแหล่งเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุน้ กู้ซง่ึ หากบริษทั ฯตัดสินใจว่า
จะไม่เข้าทาธุรกรรมแล้ว บริษทั ฯก็อาจจะไม่จาเป็ นจะต้องก่อหนี้ในจานวนประมาณ ไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 970,800,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
เท่ากับ 32.36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) และจะลดภาระดอกเบีย้ จากการกูย้ มื เงินในจานวนดังกล่าวไป แล้วทาให้ผลกระทบ
ต่อสัดส่วนหนี้สนิ ต่อทุนของบริษทั ฯ ลดลง
4.2.4. ข้อด้อยของการไม่เข้าทาธุรกรรม
1) อาจจะสูญเสียโอกาสในการลงทุนใน BZB ในอนาคต
จากการสอบทานข้อมูลของ BZB ทราบว่ามีหลายบริษทั ฯ ทีต่ อ้ งการเข้ามาลงทุนใน BZB ดังนัน้ หากผูถ้ อื หุน้
ไม่อนุ มตั กิ ารเข้าทารายการในครัง้ นี้แล้ว จะทาให้บริษทั อื่นๆ เข้ามาลงทุนร่วมกับ BZB แทน ซึ่งจะทาให้บริษทั ฯ เสีย
โอกาสในการลงทุนในบริษัทที่มศี กั ยภาพ และสูญเสียโอกาสในการเพิม่ รายได้ทงั ้ จากผลประกอบการของ BZB ใน
อนาคต ภายหลังจากทีไ่ ด้มกี ารผนึกกาลังร่วมกันระหว่าง SABUY และ BZB นอกจากนี้ ยังสูญเสียโอกาสในการได้รบั
เงินปั นผลจาก BZB ในอนาคต รวมไปถึงความร่วมมือในการทาตลาดร่วมกันทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2) บริษทั ฯ ต้องใช้เวลาในการพิจารณาลงทุนโครงการอื่นๆ ต่อไป
กรณีท่บี ริษทั ฯ ตัดสินใจไม่เข้าทารายการในครัง้ นี้ บริษัทฯ จะเสียโอกาสต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น และ
หากบริษัทฯ ต้องการขยายธุรกิจและการเติบโตในด้าน CRM Platform ด้วยตัวเอง หรือโดยการเข้าซื้อกิจการอื่นๆ
บริษทั ฯ อาจต้องใช้เวลานานในการดาเนินงาน หรือค้นหาบริษทั ทีม่ ศี กั ยภาพรวมถึงการเจรจาต่อรองราคาและเงือ่ นไข
ทางการค้าทีไ่ ม่แน่นอน จึงทาให้บริษทั ฯ เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสขึน้ หากปฏิเสธการเข้าลงทุนสาหรับโครงการในครัง้ นี้
นอกจากนี้โครงการอื่นๆ ทีบ่ ริษทั ฯ พิจารณาในอนาคตอาจจะให้ผลตอบแทนทีต่ ่ ากว่า และ/หรือมีความเสีย่ งจากการ
ดาเนินโครงการทีส่ งู กว่าโครงการในครัง้ นี้ ซึง่ จะทาให้ความคุม้ ค่าในการเข้าลงทุนสาหรับโครงการในอนาคตลดลง
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4.3.

ความเสี่ยงจากการเข้าทาธุรกรรม
1) ความเสีย่ งจากการลงทุนไม่เป็ นไปตามแผน

การเข้าทาธุรกรรมในครัง้ นี้ บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งหากผลการดาเนินงานในอนาคตของ BZB ไม่เป็ นไปตาม
แผน และผลตอบแทนไม่เป็ นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้ และเนื่องจากปั จจัยภายนอกต่างๆ เช่น ความเสีย่ งทางเศรษฐกิจ
(Economic risk) ความเสี่ยงทางการเมือง (Political risk) ความเสี่ยงทางระบบการเงิน (Financial system risk) และ
ความเสีย่ งด้านกฎหมาย (Regulation Risk) รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคและสภาพการแข่งขันใน
ธุรกิจซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน ส่งผลกระทบต่อกาลังซื้อ ของลูกค้า และส่งผลต่อยอดขายของหลายธุรกิจ
ทาให้การเติบโตของเศรษฐกิจมีขอ้ จากัด ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผลประกอบการของ BZB ไม่เป็ นไปตามแผน และอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อ เงินปั นผล ผลตอบแทนจากการลงทุนของ SABUY ใน BZB ระยะเวลาคืนทุน และอาจส่งผลกระทบ
รวมไปถึงแผนการร่วมมือกันในอนาคต อย่างไรก็ตาม การผนึกกาลังกันระหว่าง SABUY และ BZB นัน้ น่ าจะเพิ่ม
ศักยภาพในการขยายธุรกิจของทัง้ สองฝ่ ายได้ดขี น้ึ
2) ความเสีย่ งหากเงือ่ นไขการเข้าทารายการไม่บรรลุผลสาเร็จ
การเข้าทารายการจะเกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมื่อ
1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุ มตั ิให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB
จากผู้ถื อ หุ้ น เดิม ของ BZB ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน ของบริษัท ฯ โดยบริษั ท ฯ จะช าระ
ค่าตอบแทนเป็ นเงินสด
2) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สนิ ใน BZB เป็ นทีพ่ งึ พอใจของบริษทั ฯ
ดังนัน้ หากเงือ่ นไขต่างๆ ตามทีร่ ะบุขา้ งต้นนัน้ ไม่ได้รบั การอนุมตั ใิ นเงือ่ นไขใดเงือ่ นไขหนึ่ง จะทาให้การเข้าทา
ธุรกรรมทัง้ หมดเป็ นอันยกเลิกไป
3) ความเสีย่ งหากการเข้าทาธุรกรรมไม่ได้รบั การอนุมตั ิ
การเข้าทารายการจะเกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมื่อบริษทั ฯ ได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ของ
บริษทั ฯ ซึง่ จะประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งการทา
ธุรกรรมในครัง้ นี้จะไม่ประสบความสาเร็จหากผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุ มตั กิ ารเข้าทารายการ ซึ่งจะส่งผลให้บริษทั ฯ เสียโอกาสใน
การลงทุนในบริษัทที่มีศกั ยภาพ และสูญเสียโอกาสในการเพิ่มรายได้ทงั ้ จากผลประกอบการของ BZB ในอนาคต
ภายหลังจากทีไ่ ด้มกี ารผนึกกาลังร่วมกันระหว่าง SABUY และ BZB นอกจากนี้ ยังสูญเสียโอกาสในการได้รบั เงินปั นผล
จาก BZB ในอนาคต รวมไปถึงความร่วมมือในการทาตลาดร่วมกันทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
4) ความเสีย่ งหากผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุมตั กิ ารออกและเสนอขายตราสารหนี้
เนื่องจากแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB ในครัง้ นี้จะมาจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทงั ้
จานวน ดังนัน้ หากผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายตราสารหนี้ในครัง้ นี้ อาจจะทาให้บริษทั อาจจะต้องพิจารณา
จัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่นที่ ซึง่ อาจจะมีตน้ ทุนทางการเงินทีส่ งู กว่าการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในครัง้ นี้
5) ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี
ในปั จจุบนั มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ หากในอนาคตมีเทคโนโลยีใหม่ทส่ี ามารถมาทดแทน
ระบบ CRM Platform และ Application ต่างๆที่ BZB กาลังดาเนินธุรกิจอยู่ ก็อาจจะทาให้ผลประกอบการของ BZB ไม่
เป็ นไปตามคาดได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก BZB เป็ นผูน้ าในด้านการออกแบบพัฒนา Platform Loyalty Program การ
จัด หา Privileges ระบบ E-commerce และการบริห ารความสัม พัน ธ์กับ ลู ก ค้า แบบดิจิท ัลครบวงจร และเนื่ อ งจาก
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เทคโนโลยีดงั กล่าวยังคงใหม่สาหรับปั จจุบนั ทาให้คาดว่า BZB จะมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเพื่อป้ องกันไม่ให้ธุรกิจ
ของ BZB ถูกการเปลีย่ นแปลงอย่างรุนแรง (Disruption)
6) ความเสีย่ งจากการทีย่ งั ไม่ได้มกี ารกาหนดเงือ่ นไขในการเข้าลงทุน
จากการสอบถามผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทราบว่า ปั จจุบนั ยังไม่ได้มกี ารจัดทาสัญญาการเข้าลงทุนใน BZB ใน
ครัง้ นี้ ดังนัน้ จึงยังมีความเสีย่ งว่าเนื้อหาในสัญญาการซื้อขายหุน้ สามัญของทัง้ BZB นัน้ อาจจะมีการระบุเงือ่ นไขในการ
เข้าทาการซื้อขายทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสีย่ งกับบริษทั ฯ ได้ อย่างไรก็ตาม หากสัญญามีเงื่อนไขและข้อจากัดอย่างเป็ น
สาระสาคัญภายหลังวันทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้อนุมตั ไิ ปแล้ว ก็อาจทาให้มติทไ่ี ด้รบั อนุมตั ผิ ดิ ไปจากความต้องการของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้
คาดว่าผู้บริหารของบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสมและไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบทางลบกับ
บริษทั ฯ
7) ความเสีย่ งทีจ่ ะไม่ได้รบั เงินปั นผล
ภายหลังจากการเข้าทารายการในครัง้ นี้แล้ว หากคณะกรรมการของ BZB มีความเห็นว่า BZB มีความจาเป็ น
ในการใช้เงินในการลงทุนทีม่ คี วามจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นในอนาคตตามทีค่ ณะกรรมการของ BZB เห็นสมควร
บริษทั ฯ ก็มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะไม่ได้รบั เงินปั นผลในงวดดังกล่าว หรืออาจจะได้รบั น้อยลงกว่าทีค่ าดไว้ อย่างไรก็ตาม จาก
การสอบถามผู้บ ริห ารของ BZB พบว่ า BZB ไม่ ไ ด้มีแ ผนที่จ ะลงทุ น เป็ น จ านวนมากในอนาคตอัน ใกล้ นอกจากนี้
ภายหลังจากการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB แล้ว SABUY อาจจะต้องมีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าไปเป็ นคณะกรรมการ
ของ BZB ด้วย จึงน่ าจะช่วยในการพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนในอนาคตได้ นอกจากนี้ การผนึกกาลัง
ระหว่างกันในอนาคตก็น่าจะทาให้ BZB มีผลการดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ
8) ความเสีย่ งในการถูกลดสัดส่วนจากการเข้าเป็ นบริษทั จดทะเบียนของ BZB
เนื่องจาก BZB มีแผนทีจ่ ะเข้าเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2566 ดังนัน้ หากเมื่อ BZB ได้เข้า
เป็ นบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะต้องมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนแก่ประชาชนทัวไป
่ ซึ่ง
อาจจะทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของ SABUY สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ถูกทาให้ลดลง (Dilution) หาก SABUY ไม่
ซื้อหุน้ เพิม่ ทุนตามเพื่อเพิม่ สัดส่วน
9) ความเสีย่ งจากความผันผวนของค่าเงิน
เนื่องจากการเข้าทารายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ BZB ในครัง้ นี้ มูลค่าในการเข้าทารายการเป็ นค่าเงิน
เหรียญสหรัฐซึ่งอาจมีความผันผวนของค่าเงิน ณ วันทีเ่ ข้าทารายการ ดังนัน้ จึงมีความเสีย่ งหากค่าเงินไทยบาทมีการ
อ่อนตัวลง หรือค่าเงินสหรัฐมีการแข็งค่าขึน้ ทัง้ นี้ อัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินสหรัฐต่อค่าเงินบาท เป็ นปั จจัยทีค่ วบคุม
ไม่ได้และเกิดขึน้ ได้จากหลายปั จจัย ทีป่ รึกษาจึงไม่อาจประเมินความเสีย่ งดังกล่าวได้
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5.
5.1.

ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของรายการ
หลักการในการจัดทาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ

ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระตัง้ อยู่บนสมมติฐานว่าข้อมูล เอกสาร และร่างเอกสารทีไ่ ด้รบั ตลอดจนการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องของ บริษัท บัซซี่บสี ์ จากัด (“BZB”) และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็ นข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็ นความจริง โดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้พจิ ารณาและศึกษาข้อมูลดังกล่าวด้วยความรอบคอบและ
สมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพพึงกระทา นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระถือว่าสัญญาและ
ข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆ มีผลบังคับใช้และมีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยปราศจากข้อมูลหรือเหตุการณ์หรือเงือ่ นไขใดๆ
ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการเข้าทาธุรกรรมการซื้อหุน้ สามัญของ BZB ในครัง้ นี้ ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระไม่มเี หตุ
อันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวขาดความถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญอันจะมีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ในเนื้อหาของ
ข้อมูลแต่ละรายการทีไ่ ด้รบั อย่างมีนัยสาคัญ
ทัง้ นี้ ในการเข้าทาธุรกรรมได้มาซึง่ หุน้ สามัญของ BZB ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ มีความประสงค์ทจ่ี ะเข้าลงทุนโดยการเข้า
ซื้อหุน้ สามัญของ BZB จากผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ โดยเป็ นการซื้อหุน้ จานวน
ไม่เกิน 574,500 หุน้ หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของ BZB คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญ
สหรัฐ หรือประมาณ 970,800,000 บาท (อัตราแลกเปลีย่ นจากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์
2565 เท่ากับ 32.36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) โดยมีเงือ่ นไขในการเข้าลงทุน ดังนี้
1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ มีมติอนุ มตั ิให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จาก
ผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB โดยบริษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสด
2) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สนิ ใน BZB เป็ นทีพ่ งึ พอใจของบริษทั ฯ
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทาขึ้นภายใต้ภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และปั จจัย
ภายนอกอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการจัดทา รวมทัง้ ขึน้ อยู่กบั ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
ในภายหลัง และอาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ อย่างไรก็ดี ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระไม่
มีภาระผูกพันในการปรับปรุงให้เป็ นปั จจุบนั หรือทบทวนยืนยันความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้
5.2.

การประเมิ นมูลค่าหุ้นสามัญของ BZB

ในการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญของ BZB ในครัง้ นี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้พจิ ารณาวิธกี ารประเมินมูลค่าหุน้
BZB จานวน 6 วิธี ได้แก่
1. วิธมี ลู ค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
2. วิธปี รับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
3. วิธอี ตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach or P/BV Ratio)
4. วิธอี ตั ราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ (Price-to-Earnings Ratio Approach or P/E Ratio)
5. วิธอี ตั ราส่วนมูลค่ากิจการต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (Enterprise
Value-to-EBITDA Ratio Approach or EV/EBITDA Ratio)
6. วิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
เนื่องจากผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิมสี ทิ ธิได้รบั เงินปั นผลทีก่ าหนดในอัตราเดียวกันกับผูถ้ อื หุน้ สามัญ และมีสทิ ธิออกเสียง 1
เสียงต่อ 1 หุน้ ทีถ่ อื เช่นเดียวกันกับผูถ้ อื หุน้ สามัญ โดยจะมีสทิ ธิเหนือกว่าผูถ้ อื หุน้ สามัญเพียงในกรณีเลิกบริษทั ทีผ่ ถู้ อื
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หุน้ บุรมิ สิทธิจะได้รบั เงินค่าหุน้ บุรมิ สิทธิและสิทธิในส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์สุทธิก่อนผูถ้ อื หุน้ สามัญ ดังนัน้ ตาม
การประเมินมูลค่าที่ตงั ้ อยู่บนพื้นฐานว่าธุรกิจของ BZB จะยังคงดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ามูลค่าหุน้ สามัญและหุน้ บุรมิ สิทธินนั ้ เท่ากัน
ทัง้ นี้ เนื่องจากบริษทั ฯ จะดาเนินการเข้าซื้อหุน้ สามัญจากผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB ในจานวนไม่เกิน 574,500 หุน้ คิด
เป็ นมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท ตามอัตราแลกเปลีย่ น ดังนัน้ หากคิดเป็ นมูลค่า
ต่อหุน้ แล้วจะเท่ากับหุน้ ละ 1,689.82 บาทต่อหุน้
5.2.1. วิ ธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าตามบัญชี คือ วิธกี ารประเมินมูลค่าของ BZB โดยพิจารณาจากมูลค่าตามที่ปรากฏในบัญชี ณ
เวลาหนึ่ง โดยจะคานวณจากมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์รวมหักด้วยหนี้สนิ รวม) หรือมูลค่าส่วนของผู้
ถือหุ้นที่ปรากฏตามข้อมูลในงบการเงินของ BZB ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการสอบทานจากผูต้ รวจสอบ
บัญชีรบั อนุ ญาต บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. และงบการเงินภายในของ BZB ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมูลค่าตามบัญชีของ BZB ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 สามารถคานวณได้ดงั นี้
ตารางที่ 5-1: วิ ธีมลู ค่าตามบัญชี
รายการ
ทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ว (1)
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ (2)
สารองหุน้ เพื่อโครงการผลประโยชน์พนักงานโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ (3)
กาไร (ขาดทุน) สะสม

-

จัดสรรแล้ว-สารองตามกฎหมาย (4)

ยังไม่ได้จดั สรร (5)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุน้ (6)
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ (7) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้วทัง้ หมดของ BZB (หุน้ )1
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
มูลค่าหุน้ ของ BZB ในสัดส่วนร้อยละ 30

มูลค่า ณ 31 ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)
191.50
75.60
19.05

มูลค่า ณ 31 ธันวาคม 2564
(ล้านบาท)
191.50
75.60
19.05

2.50

3.25

45.38
6.71
340.74
1,915,000.00
177.93
102.22

62.322
6.73
358.45
1,915,000.00
187.18
107.53

หมายเหตุ: 1. มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท แบ่งเป็ นหุน้ บุรมิ สิทธิจานวน 120,000 หุ้นและหุน้ สามัญจานวน 1,795,000 หุน้ โดยเป็ นจานวนหุน้ ณ วันทื่ 31 ธันวาคม 2564
2. กาไร (ขาดทุน) สะสมส่วนทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร คานวณโดยรวมประมาณการส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้าจานวน 2.25 ล้านบาท ซึ่งอิงจากข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธมี ูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) สะท้อนฐานะทางการเงินของบริษัทตาม
มูลค่าทางบัญชีทป่ี รากฏอยู่ในงบการเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งเท่านัน้ แต่ไม่ได้สะท้อนมูลค่าทีแ่ ท้จริงของสินทรัพย์บาง
รายการ และเหตุการณ์สาคัญทีเ่ กิดขึน้ ในภายหลังวันทีใ่ นงบการเงินทีใ่ ช้อ้างอิง ราคาหรืออุปสงค์และอุปทานในตลาด
รวมทัง้ ไม่ ได้สะท้อนความสามารถในการท าก าไรของกิจการในอนาคต ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ฯ
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมอุตสาหกรรม จากการประเมินราคาหุน้ ด้วยวิธมี ลู ค่าตามบัญชี โดยอิงข้อมูล ณ 31
ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 จะได้ราคาหุน้ ของกิจการ เท่ากับ 177.93 บาทต่อหุน้ และ 187.18 บาทต่อหุน้
ตามลาดับ ซึง่ สูง (ต่า) กว่าราคาเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB ทีเ่ ทียบเท่าหุน้ ละ 1,689.82 บาทต่อหุน้ ตามอัตราแลกเปลีย่ น
(1,511.89) และ (1,502.64) บาทต่อหุน้ หรือร้อยละ (89.47) และ (88.92) ตามลาดับ โดยเมื่อคิดเป็ นมูลค่าในสัดส่วน
ร้อยละ 30 ของ BZB หรือเทียบเท่าการลงทุนในจานวน 574,500 หุ้น (ร้อยละ 30 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้วทัง้ หมด
ของ BZB ที่ 1,915,000 หุ้น) จะมีมูลค่าเท่ากับ 102.22 ล้านบาท และ 107.53 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งสูง (ต่ า) กว่า
มูลค่าการลงทุนที่ 970.80 ล้านบาทอยู่ (868.58) และ (863.27) ล้านบาท หรือร้อยละ (89.47) และ (88.92) ตามลาดับ
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5.2.2. วิ ธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธนี ้ีเป็ นการนาสินทรัพย์รวมของ BZB หักด้วยหนี้สนิ ทัง้ หมด รวมทัง้ ภาระผูกพันและ
หนี้สนิ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึ่งปรากฏตามงบการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ เป็ นงบการเงินภายในทีย่ งั ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ปรับปรุงด้วย
รายการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจากวันทีป่ ิ ดงบการเงิน หรือรายการทีม่ ผี ลกระทบทาให้มลู ค่าตามบัญชีสะท้อนมูลค่าที่
แท้จริงมากขึน้ หลังจากนัน้ จึงนาผลลัพธ์ทค่ี านวณได้หารด้วยจานวนหุน้ ทีช่ าระแล้วทัง้ หมดของ BZB
เนื่องจากไม่มเี หตุการณ์อ่ืนใดที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าตามบัญชีของ BZB ในอนาคตอันใกล้ อาทิเช่น การ
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุ้น หรือการเพิม่ ทุนของบริษทั เป็ นต้น รวมทัง้ BZB ไม่ได้จดั ทาการประเมินราคาสินทรัพย์
ของบริษทั ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่ใด้ใช้วธิ ปี รับปรุงมูลค่าตามบัญชีในการประเมินส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ BZB ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธกี ารปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีจะไม่ได้ผลลัพธ์ทแ่ี ตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากวิธมี ลู ค่า
ตามบัญชี เนื่องจาก BZB ไม่ได้ถอื ครองทีด่ นิ ซึง่ จะเป็ นส่วนทีม่ กี ารปรับมูลค่าอย่างมีนัยสาคัญ อีกทัง้ ทรัพย์สนิ ถาวรของ
BZB มีเพียงประมาณร้อยละ 2.40 และ 2.90 ของสินทรัพย์ทรัพย์สนิ รวมทัง้ หมดของ BZB ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 31 ธันวาคม 2564 ตามลาดับ นอกจากนัน้ จะเป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมระหว่างการพัฒนาซึง่ ไม่น่ามี
การเปลีย่ นแปลงของมูลค่าอย่างมีนัยสาคัญ
ทัง้ นี้ วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีไม่ได้คานึงถึงความสามารถในการทากาไร ผลการดาเนินงานของกิจการใน
อนาคต และความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ดังนัน้ ที่ ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุน้
โดยวิธนี ้ีไม่เหมาะสมทีจ่ ะใช้ประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของ BZB และไม่สามารถสะท้อนมูลค่าทีแ่ ท้จริงของ
กิจการได้
5.2.3. วิ ธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach or P/BV Ratio)
วิธกี ารประเมินราคาตามวิธอี ตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี เป็ นการนามูลค่าตามบัญชีของ BZB ตามงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็ นงบการเงินภายในทีย่ งั ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต คูณ
กับอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีอา้ งอิง (Peer Group P/BV) ทัง้ นี้จะถือเอาค่าเฉลีย่ (Average) ของอัตราส่วนราคา
ต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV) ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกับ BZB มาเป็ นอัตราส่วน P/BV
อ้างอิง โดยคานวณเฉลี่ยย้อนหลังจากราคาปิ ดของหุน้ รายวันในช่วงระยะเวลาระหว่าง 7 ถึง 360 วันทาการ นับจาก
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 (ซึ่งเป็ นวันทาการหนึ่งวันก่อนวันที่ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ แจ้งมติการเข้าซื้อหุน้
สามัญของ BZB ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของหุน้ ทัง้ หมดของ BZB จากผูถ้ อื หุน้ เดิม) ทัง้ นี้เพื่อลดความเบีย่ งเบนจาก
การเคลื่อนไหวของราคาหุน้ ทีอ่ าจเกิดจากเหตุการณ์ผดิ ปกติ หรือการเคลื่อนไหวตามฤดูกาล ซึ่งอาจทาให้ราคาหุน้ ไม่
สะท้อนมูลค่าทีเ่ หมาะสม หากใช้ราคา ณ จุดใดจุดหนึ่ง
โดยที่ป รึก ษาทางการเงิน อิสระเลือ กบริษัท ที่มีลัก ษณะการดาเนิ น ธุ ร กิจ หลัก ใกล้เ คีย งกัน หรือ เป็ น บริษัท ที่มี
เป้ าหมายทีจ่ ะดาเนินธุรกิจแข่งขันกับบริษทั ในธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer
relationship management: CRM) และให้บริการช่วยเหลือทางด้านอีคอมเมิรซ์ (E-commerce) อย่างครบวงจร อย่างไร
ก็ตาม บริษทั คู่เทียบในประเทศไทยนัน้ ไม่มคี วามเหมาะสม เนื่องจากบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจหลักใกล้เคียงกับ BZB ใน
ประเทศไทยนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นบริษัทที่ไม่ไ ด้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ป ระเทศไทย หรือจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์มาไม่นานเพียงพอ จึงมีขอ้ มูลจากัด ดังนัน้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงได้เลือกบริษทั ทีด่ าเนินธุรกิจหลัก
ใกล้เคียงกับ BZB ในต่างประเทศมาเป็ นคู่เทียบเป็ นจานวน 12 ราย โดยนาค่าเฉลีย่ ของอัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าตาม
บัญชีของบริษทั จดทะเบียนทีน่ ามาเปรียบเทียบ คานวณจากค่าเฉลีย่ ของบริษทั ดังกล่าว ตามช่วงเวลาข้างต้น หารด้วย
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มูลค่ า ตามบัญชีของบริษัทนัน้ ๆ ตามงบการเงินล่ าสุ ด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 และแม้ว่า บางบริษัทคู่เทียบใน
ต่างประเทศมีขนาดบริษัทใหญ่กว่า BZB มาก เช่น บริษัท salesforce.com, inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเห็นว่าควรนามารวมในการคานวณด้วย เนื่องจากบริษัท salesforce.com, inc. เป็ นต้นแบบในการ
ให้บริการซอฟต์แวร์ท่ี BZB ต้องการนาเสนอให้ลูกค้า อันได้แก่ ซอฟต์แวร์แม่แบบที่สามารถใช้ได้โดยบุคคลที่สาม
(Productization)
รายชื่อบริษทั ในธุรกิจให้บริการทางด้าน CRM และ E-commerce ซึ่งดาเนินธุรกิจใกล้เคียงกับ BZB เปรียบเทียบ
สรุปได้ดงั นี้
ตารางที่ 5-2: บริ ษทั คู่เทียบที่ดาเนิ นธุรกิ จใกล้เคียงกัน
(หน่ วย: ล้านบาท)
บริษทั
(ประเทศ)

BZB
(ไทย)

Avensia AB (publ)
(สวีเดน)

Baozun Inc.
(จีน)
BlueFocus
Intelligent
Communications
Group Co., Ltd.
(จีน)

Eagle Eye Solutions
Group plc
(สหราชอาณาจักร)

ลักษณะทางธุรกิ จ
ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
(CRM Privilege) อย่ า งครบวงจร โดยสร้า งโปรแกรมรัก ษาฐาน
ลูกค้า (Loyalty platform) ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ แอปพลิเคชันของ
แบรนด์ และเว็บไซต์ พร้อมทัง้ บริการจัดหาส่วนลด ของรางวัลและ
สิทธิพิเศษที่หลากหลายให้กับ ลูกค้ าของแบรนด์ (Rewards and
Privileges management) บริการรวบรวมและดูแลระบบนาสินค้า
ไปขึ้นในแพลตฟอร์มของแบรนด์เองหรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
อื่ น ๆ เช่ น ลาซาด้ า ช้ อ ปปี้ ( E-commerce enabler services)
นอกจากนี้ยงั มีบริการเสริมอื่นๆ (Ancillary services) อาทิเช่น การ
ดูแลระบบขนส่ง การทาการตลาดออนไลน์ และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พฤติกรรมลูกค้า เป็ นต้น
ให้บริการคาปรึกษาทางด้านอีคอมเมิร์ช (E-commerce solutions)
อัน ได้แ ก่ 1) Episerver Commerce แพลตฟอร์ม เพื่อ รองรับ การ
ข า ย สิ น ค้ า ห รื อ บ ริ ก า ร ท า ง อ อ น ไ ล น์ 2) inRiver Product
Information Management Platform แพลตฟอร์มเพื่อ รองรับ การ
จัด การและการขายทัง้ ในรู ปแบบออนไลน์ แ ละออฟไลน์ (Omnichannel commerce) 3) Apptus eSales Platform เ ป็ น
แพลตฟอร์มเพื่อบริหารจัดการประสบการณ์ ให้ลูกค้า (customer
experience) 4) Riversand ให้บริการระบบซอฟต์ แ วร์ผ่านระบบ
Cloud (SaaS platform) 5) Voyado แพลตฟอร์ม สร้า งเพื่อ รัก ษา
ฐานลูกค้าด้วยการนาข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์ 6) Klarna ให้บริการ
ชาระเงินออนไลน์ และ 7) Mirakl Platform เป็ นสื่อกลางที่รวบรวม
ร้านค้าหลากหลายประเภท โดยให้ซ้อื ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์หรือ
แอปพลิเคชัน หรือ E-Marketplace
ให้บริการคาปรึกษาทางด้านอีคอมเมิร์ช (E-commerce solutions)
สาหรับแบรนด์ในประเทศจีน โดยครอบคลุมทัง้ ห่วงโซ่อุปทานของ
E-commerce ได้แก่ ให้คาปรึกษาทางด้านไอที (IT solutions) การ
จัดการร้านค้าออนไลน์ การทาการตลาดผ่านสื่อดิจทิ ลั การบริการ
ลูกค้า และการบริหารจัดการคลังสินค้า เป็ นต้น
ให้บริการทาการตลาดและบริหารจัดการแบรนด์ ประกอบไปด้วย
การวางกลยุทธ์ ออกแบบโฆษณา ทาสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างระบบ
บริห ารจัด การความสัม พัน ธ์ กับ ลู ก ค้ า (Customer relationship
management: CRM) และบ ริ ห ารจั ด การการขายสิ น ค้ า บ น
แพลตฟอร์มออนไลน์ (E-commerce)
ให้บริการทาการตลาดโดยอาศัยระบบซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์
ข้อมูล วางแผน และจัดการ เพื่อให้เข้าถึงแต่ละกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
(Marketing technology) โดยมีบริการดังต่อไปนี้ Eagle Eye AIR
platform เป็ นแพลตฟอร์มทีน่ าเสนอโปรโมชัน่ สิทธิพเิ ศษ และของ
รางวัลให้แ ก่ลู กค้า Eagle Eye Reward สาหรับสนับสนุ น การท า
โปรแกรมรัก ษาฐานลู ก ค้า (Loyalty program) ทัง้ แบบ Physical
คือหน้าร้าน และ Digital เช่นเว็บไซต์
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มูลค่าตลาด1

สิ นทรัพย์
รวม2

รายได้รวม3

กาไรสุทธิ 3

N/A4

628.78

1,253.44

30.44

2,249.07

655.13

1,436.54

64.48

29,069.28

64,389.29

49,112.69

(1,149.02)

101,631.53

96,676.95

225,135.29

3,401.30

6,273.75

812.84

1,217.66

28.46
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บริษทั
(ประเทศ)

Entersoft S.A.
(กรีซ)

HubSpot, Inc.
(สหรัฐอเมริกา)

Netwise S.A.
(โปแลนด์)

OEX S.A.
(โปแลนด์)

salesforce.com, inc.
(สหรัฐอเมริกา)

We Win Limited
(อินเดีย)

Weimob Inc.
(จีน)

Zendesk, Inc.
(สหรัฐอเมริกา)

ลักษณะทางธุรกิ จ
ให้บริการระบบซอฟต์แวร์สาหรับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ น ระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรภายในองค์กร (Enterprise Resource Planning:
ERP) ระบบบริห ารจัด การความสัม พัน ธ์กับ ลู ก ค้า (CRM) และ
ซอฟต์แวร์สาหรับธุรกิจค้าปลีก อีคอมเมิร์ซ โดย Entersoft CRM
เป็ นระบบที่ทาให้แบรนด์สามารถวางแผน บริหารจัดการธุรกรรม
และกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจ ส่วน Entersoft WMS เป็ นระบบ
บริหารจัดการการขายประจาวัน การบริหารคลังสินค้า เป็ นต้น
ให้บริการแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กบั ลู กค้า
(CRM) ผ่านระบบคลาวด์ โดยรวมการทาการตลาด การวิเคราะห์
และการรายงานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการกระบวนการ
ต่างๆ อย่างเป็ นระบบ การจัดการด้านการบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้า เพื่อสร้างฐานลูกค้าให้มนคง
ั ่ และนาเสนอสินค้าหรือบริการ
ได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายมากทีส่ ุด
ให้ บ ริ ก ารค าปรึ ก ษาและการใช้ ง าน Microsoft Dynamics 365
นอกจากนี้ยงั มีการให้บริหารจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (CRM)
ระบบ Sales Force Automation ซึ่งเป็ นการนาเทคโนโลยีมาช่ วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทีมงานขายและการนาเสนอการ
ขาย การท าการตลาดอัต โนมัติ (Market automation) และการ
บริการลูกค้า (Customer care)
ให้บริการสนับสนุ นการขายและการบริการลูกค้า เช่น การจัดการ
เครือ ข่า ยร้า นค้าส าหรับผู้ใ ห้บริก ารโทรศัพ ท์มือถือ การท าวิจ ัย
ทางการตลาด และโปรแกรม POS สาหรับร้านค้า นอกจากนี้ยงั มี
ซอฟต์แวร์สาหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การบริหารจัด การคลังสินค้า
และบริการส่งสินค้า
ให้บริการแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กบั ลู กค้า
(CRM) อย่ า งครอบคลุ ม ทั ้ง ส่ ว นการขาย การบริ ก ารลู ก ค้ า
การตลาด การประสานงาน การวิเคราะห์ และการสร้างแอปพลิเค
ชัน เพื่อเชื่อมระหว่างแบรนด์กับลูกค้าปั จจุบนั และผู้ท่มี ีแนวโน้ม
เป็ นลูกค้า ซึ่งช่วยเพิ่มลูกค้าเป้ า หมาย ความพึงพอใจของลูกค้า
คาดเดาความต้อ งการของลู ก ค้า ได้ดีข้นึ และท าให้ลู ก ค้า ได้ ร ับ
ประสบการณ์ท่ดี ยี งิ่ ขึ้น ด้วยการสร้างและจัดการการเดินทางของ
ลูกค้าแบบเฉพาะตัว
ให้บ ริก ารการบริห ารจัด การความสัม พัน ธ์กับ ลู ก ค้า (CRM) ใน
ประเทศอินเดีย ได้แก่ บริการคอลเซ็นเตอร์ (Call center) การออก
และพัฒนาเว็บไซต์ ซอฟแวร์ แอปพลิเคชันมือถือ การทาการตลาด
ผ่านเว็บไซต์และช่องทางสื่อออนไลน์ (Social media marketing)
และอื่นๆ
ให้บริการด้านอีคอมเมิร์ซและการทาการตลาดผ่านระบบคลาวด์ใน
ประเทศจีน สามารถแบ่งการบริการได้ 3 ประเภท 1) Subscription
solution ให้บริการซอฟต์ แ วร์ผ่านระบบ Cloud (SaaS platform)
และซอฟต์ แ วร์อ่ืน ๆ ที่มีก ารปรับ ตามความต้องการ เช่ น ระบบ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรภายในองค์ ก ร ( ERP) 2) Merchant
solution ให้บริการเสริมสาหรับร้าน เช่น การทาโฆษณาออนไลน์
ผ่ า นสื่อ ออนไลน์ ต่ า งๆ และ 3) Digital media ให้ บ ริก ารจัด วาง
ตาแหน่งโฆษณาสาหรับร้านค้า
ให้บ ริก ารซอฟแวร์บ นระบบคลาวด์ ท่ีช่ว ยในการบริห ารจัด การ
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า (CRM) โดยมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้ แ ก่ 1)
Zendesk Support เป็ นระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า
ให้ส ามารถติด ตาม เรีย กดู ข้อ มูล อ้า งอิง ย้อ นหลัง และจัด ล าดับ
ความสาคัญของการให้บริการได้อย่างเป็ นระบบ 2) Zendesk Chat
เป็ นระบบ Live chat 3) Zendesk Talk เป็ นระบบ Call center 4)
Zendesk Guide เป็ น ระบบฐานความรู้ หรือศูนย์ให้ความช่วยเหลือ
ของบริ ษั ท 5) Zendesk Gather เป็ นระบบแสดงความคิ ด เห็น

© 2022 Grant Thornton Services Ltd. All rights reserved.

มูลค่าตลาด1

สิ นทรัพย์
รวม2

รายได้รวม3

กาไรสุทธิ 3

5,686.47

1,184.69

905.44

216.01

761,347.25

72,213.85

43,187.05

(2,584.50)

209.77

81.90

148.08

30.99

1,662.92

3,540.16

5,340.96

173.18

6,236,388.22

3,167,413.01

881,335.86

48,038.99

244.07

135.50

178.68

6.12

66,284.81

47,997.65

11,891.69

(5,812.98)

451,022.32

81,392.27

44,446.97

(7,425.88)
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บริษทั
(ประเทศ)

ลักษณะทางธุรกิ จ

มูลค่าตลาด1

สิ นทรัพย์
รวม2

รายได้รวม3

กาไรสุทธิ 3

ร่ ว มกัน 6) Zendesk Explore เป็ น ระบบวิเ คราะห์ข้อ มู ล ส าหรับ
ธุรกิจ เพื่อใช้วดั ผล ปรับปรุงการบริการ และสร้างประสบการณ์ ท่ดี ี
ให้กบั ลูกค้า 7) Zendesk Sell เป็ นระบบ Sales force automation
ที่ช่ว ยเพิ่ม ประสิท ธิภ าพในด้า นการขาย 8) Zendesk Sunshine
เป็ นแพลตฟอร์ม CRM และอื่นๆ
ทีม่ า: Capital IQ และเว็บไซต์บริษทั
หมายเหตุ: 1. ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (ซึ่งเป็ นวันทาการหนึ่งวันก่อนวันทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งมติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30
ของหุน้ ทัง้ หมดของ BZB จากผูถ้ อื หุน้ เดิม)
2. ข้อมูลจากงบการเงินรวมสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
3. รายได้รวมและกาไรสุทธิคานวณย้อนหลัง 12 เดือน
4. BZB ไม่มมี ูลค่าตลาด เนื่องจากบริษทั ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เนื่องจาก BZB เป็ นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงอาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ
ความสามารถที่จะเปลี่ยนหุน้ เป็ นเงินสดได้และไม่เสียมูลค่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงพิจารณาปรับลดมูลค่าหุน้
BZB โดยอ้างอิงอัตราส่วนลดสภาพคล่อง (Discount of Lack of Marketability) โดยมีกรณีฐานเท่ากับร้อยละ 15.8 โดย
อ้างอิงค่ามัธยฐานจาก Stout Restricted Stock Study Companion Guide ฉบับปรับปรุงปี 2564 ดังนี้
แผนภาพที่ 5-1: สถิ ติอตั ราส่วนลดสภาพคล่องโดย The Stout Restricted Stock Study

ทีม่ า: Stout Restricted Stock Study Companion Guide 2021 Edition โดย Stout Risius Ross, LLC ซึ่งได้เก็บสถิตไิ ว้ตงั ้ แต่กรกฎาคม 2523 จนถึงธันวาคม 2563

ตารางที่ 5-3: สรุปอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV) ของบริ ษทั คู่เทียบของ BZB โดยอิ งมูลค่าตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563
บริษทั คู่เทียบ
Avensia AB (publ)

อัตราส่วน P/BV ตามจานวนวันทาการย้อนหลัง
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน

180 วัน

270 วัน

360 วัน

11.07

11.19

11.24

11.38

11.35

11.06

10.33

9.88

9.35

1.14

1.13

1.16

1.20

1.29

1.39

1.79

2.35

3.06

2.19

2.24

2.50

2.46

2.14

2.00

1.86

1.80

1.83

26.29

27.53

28.33

29.32

28.46

28.81

29.26

28.60

26.45

Entersoft S.A.

8.75

9.06

9.25

9.08

8.94

8.78

8.07

7.12

6.20

HubSpot, Inc.

29.21

28.02

27.24

33.67

37.72

38.26

37.10

34.18

30.87

Netwise S.A.

3.38

3.30

3.27

3.27

3.21

3.23

3.48

3.60

3.22

OEX S.A.

1.38

1.38

1.41

1.26

1.20

1.15

1.12

1.07

1.00

salesforce.com, inc.

3.61

3.73

3.81

4.18

4.53

4.56

4.81

4.87

5.08

We Win Limited

2.83

2.53

2.22

1.93

1.84

1.59

1.36

1.20

1.16

Weimob Inc.

4.62

4.44

4.78

5.38

6.35

6.78

12.57

19.08

18.33

Zendesk, Inc.

28.50

26.73

25.88

25.82

26.78

27.87

30.90

33.54

33.19

ค่าเฉลี่ยของบริษทั คู่เทียบ

10.25

10.11

10.09

10.75

11.15

11.29

11.89

12.27

11.64

Baozun Inc.
BlueFocus Intelligent
Communications Group Co., Ltd.
Eagle Eye Solutions Group plc
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บริษทั คู่เทียบ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ ของ BZB ณ
31 ธันวาคม 2563 (บาทต่อหุน้ ) 1
ราคาหุ้น (บาทต่อหุ้น)
อัตราส่วนลดสภาพคล่อง
ราคาหุ้นหลังปรับอัตราส่วนลด
สภาพคล่อง (บาท/หุ้น)
มูลค่าหุ้นของ BZB ในสัดส่วนร้อย
ละ 30

อัตราส่วน P/BV ตามจานวนวันทาการย้อนหลัง
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน

180 วัน

270 วัน

360 วัน

177.93

177.93

177.93

177.93

177.93

177.93

177.93

177.93

177.93

1,823.43

1,798.30

1,795.27

1,912.03

1,984.30

2,008.91

2,114.96

2,183.83

2,071.91

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

1,535.33

1,514.17

1,511.62

1,609.93

1,670.78

1,691.50

1,780.79

1,838.79

1,744.54

882.04

869.89

868.42

924.90

959.87

971.77

1,023.07

1,056.38

1,002.24

หมายเหตุ: 1. คานวณจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ตารางที่ 5-4: สรุปอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV) ของบริ ษทั คู่เทียบของ BZB โดยอิ งมูลค่าตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2564
บริษทั คู่เทียบ
Avensia AB (publ)
Baozun Inc.
BlueFocus Intelligent
Communications Group Co., Ltd.
Eagle Eye Solutions Group plc

อัตราส่วน P/BV ตามจานวนวันทาการย้อนหลัง
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน

180 วัน

270 วัน

360 วัน

11.07

11.19

11.24

11.38

11.35

11.06

10.33

9.88

9.35

1.14

1.13

1.16

1.20

1.29

1.39

1.79

2.35

3.06

2.19

2.24

2.50

2.46

2.14

2.00

1.86

1.80

1.83

26.29

27.53

28.33

29.32

28.46

28.81

29.26

28.60

26.45

Entersoft S.A.

8.75

9.06

9.25

9.08

8.94

8.78

8.07

7.12

6.20

HubSpot, Inc.

29.21

28.02

27.24

33.67

37.72

38.26

37.10

34.18

30.87

Netwise S.A.

3.38

3.30

3.27

3.27

3.21

3.23

3.48

3.60

3.22

OEX S.A.

1.38

1.38

1.41

1.26

1.20

1.15

1.12

1.07

1.00

salesforce.com, inc.

3.61

3.73

3.81

4.18

4.53

4.56

4.81

4.87

5.08

We Win Limited

2.83

2.53

2.22

1.93

1.84

1.59

1.36

1.20

1.16

Weimob Inc.

4.62

4.44

4.78

5.38

6.35

6.78

12.57

19.08

18.33

Zendesk, Inc.

28.50

26.73

25.88

25.82

26.78

27.87

30.90

33.54

33.19

ค่าเฉลี่ยของบริษทั คู่เทียบ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ ของ BZB ณ
31 ธันวาคม 2564 (บาทต่อหุน้ ) 1
ราคาหุ้น (บาทต่อหุ้น)

10.25

10.11

10.09

10.75

11.15

11.29

11.89

12.27

11.64

187.18

187.18

187.18

187.18

187.18

187.18

187.18

187.18

187.18

1,918.20

1,891.77

1,888.58

2,011.40

2,087.44

2,113.32

2,224.88

2,297.33

2,179.59

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

1,615.12

1,592.87

1,590.18

1,693.60

1,757.62

1,779.42

1,873.35

1,934.36

1,835.22

927.89

915.10

913.56

972.97

1,009.75

1,022.27

1,076.24

1,111.29

1,054.33

อัตราส่วนลดสภาพคล่อง
ราคาหุ้นหลังปรับอัตราส่วนลด
สภาพคล่อง (บาท/หุ้น)
มูลค่าหุ้นของ BZB ในสัดส่วนร้อย
ละ 30

หมายเหตุ: 1. คานวณจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรวมประมาณการส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้าจานวน 2.25 ล้านบาท ซึ่งอิงจากข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563

จากข้อมูลในงบการเงินของ BZB ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตที่
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ เป็ นงบการเงินภายในทีย่ งั ไม่ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต มูลค่าตามบัญชีของ BZB มีค่าเท่ากับ 177.93 บาทต่อหุน้ และ 187.18 บาทต่อ
หุน้ ตามลาดับ คูณกับอัตราส่วน P/BV อ้างอิงตามตารางข้างต้นซึง่ อยู่ในช่วงระหว่าง 10.09 – 12.27 เท่า จะได้มลู ค่าหุน้
ของ BZB ทีอ่ งิ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ในช่วงระหว่าง 1,511.62 – 1,838.79 บาทต่อหุน้ ซึ่งสูง (ต่า) กว่า
ราคาเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB ทีเ่ ทียบเท่าหุน้ ละ 1,689.82 บาทต่อหุน้ ตามอัตราแลกเปลี่ยน (178.20) - 148.97 บาท
ต่อหุน้ หรือร้อยละ (10.55) - 8.82 หรือเมื่อคิดมูลค่าในสัดส่วนร้อยละ 30 ของหุน้ ทัง้ หมด จะมีมลู ค่าอยู่ในช่วง 868.42 –
1,056.38 ล้านบาท ซึ่งสูง (ต่ า) กว่ามูลค่าการลงทุนที่ 970.80 ล้านบาทอยู่ (102.38) – 85.58 ล้านบาท หรือร้อยละ
(10.55) – 8.82 และได้มูลค่ า หุ้น ของ BZB ที่อิง ข้อ มูล ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 อยู่ใ นช่ ว งระหว่ า ง 1,590.18 –
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1,934.36 บาทต่อหุน้ ซึง่ สูง (ต่า) กว่าราคาเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB ทีเ่ ทียบเท่าหุน้ ละ 1,689.82 บาทต่อหุน้ ตามอัตรา
แลกเปลี่ยน (99.64) - 244.54 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ (5.90) - 14.47 หรือเมื่อคิดมูลค่าในสัดส่วนร้อยละ 30 ของหุน้
ทัง้ หมด จะมีมูลค่าอยู่ในช่วง 913.56 – 1,111.29 ล้านบาท ซึ่งสูง (ต่า) กว่ามูลค่าการลงทุนอยู่ (57.24) – 140.49 ล้าน
บาท หรือร้อยละ (5.90) – 14.47 อย่างไรก็ตาม วิธอี ตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี จะคานึงถึงฐานะทางการเงินขณะ
ใดขณะหนึ่งโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ อัตราส่วนดังกล่าวของกลุ่มบริษทั ทีใ่ ช้อา้ งอิง โดยไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถ
ในการทากาไรและผลการดาเนินงานของ BZB ในอนาคต ดังนัน้ วิธกี ารนี้จงึ ไม่เหมาะสมในการนามาประเมินมูลค่าหุน้
ของ BZB
5.2.4. วิ ธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ ต่อหุ้น (Price-to-Earnings Ratio Approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธอี ตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ้น เป็ นการนาข้อมูลกาไรต่อหุ้น ( EPS) ของ BZB 12
เดือนย้อนหลังสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 มาคูณกับอัตราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุน้ อ้างอิง
(Peer Group P/E) โดย P/E อ้างอิงจะถือเอาค่าเฉลี่ย (Average) ของอัตราส่วนราคาปิ ดต่อกาไรสุทธิเฉลี่ยของกลุ่ม
บริษทั จดทะเบียนทีป่ ระกอบธุรกิจใกล้เคียงกับ BZB มาเป็ นอัตราส่วน P/E อ้างอิง โดยคานวณเฉลีย่ ย้อนหลังจากราคา
ปิ ดของหุน้ รายวันในช่วงระยะเวลาระหว่าง 7 ถึง 360 วันทาการ นับจากวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 (ซึ่งเป็ นวันทาการ
หนึ่งวันก่อนวันทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ แจ้งมติการเข้า ลงทุนในหุน้ สามัญของ BZB จากผูถ้ อื หุน้ เดิม) ดังทีไ่ ด้
กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ สรุปได้ดงั นี้
ตารางที่ 5-5: สรุปอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ (P/E) ของบริ ษทั คู่เทียบของ BZB โดยอิ งกาไรต่อหุ้น 12 เดือนย้อนหลังสิ้ นสุด ณ 31
ธันวาคม 2563
บริษทั คู่เทียบ

อัตราส่วน P/E ตามจานวนวันทาการย้อนหลัง
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

Avensia AB (publ)

187.65

216.48

228.95

237.67

Baozun Inc.
BlueFocus Intelligent
Communications Group Co., Ltd.
Eagle Eye Solutions Group plc

218.01

215.41

220.98

31.88

32.73

n.m.

Entersoft S.A.

120 วัน

180 วัน

270 วัน

360 วัน

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

206.02

144.60

114.65

87.15

72.80

67.04

36.48

35.89

30.89

26.97

23.54

22.70

24.01

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

32.67

33.85

34.55

33.92

33.40

32.79

31.47

29.83

26.95

HubSpot, Inc.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

Netwise S.A.

7.00

6.82

6.76

6.76

6.78

6.92

7.19

7.50

6.90

OEX S.A.

90 วัน

10.96

11.03

11.22

10.06

9.54

9.26

9.28

8.78

8.14

115.14

118.94

121.41

128.55

125.33

120.57

97.53

82.88

83.95

55.59

49.65

43.49

37.93

35.07

29.46

23.53

18.02

15.54

Weimob Inc.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

Zendesk, Inc.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

67.32

66.92

67.84

65.59

55.09

48.66

39.95

34.64

33.22

10.73

10.73

10.73

10.73

10.73

10.73

10.73

10.73

10.73

722.09

717.77

727.68

703.52

590.88

521.92

428.55

371.58

356.30

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

608.00

604.36

612.71

592.37

497.52

439.46

360.84

312.87

300.01

349.30

347.21

352.00

340.31

285.82

252.47

207.30

179.75

172.35

salesforce.com, inc.
We Win Limited

ค่าเฉลี่ยของบริษทั คู่เทียบ
กาไรสุทธิต่อหุน้ ของ BZB สิน้ สุด ณ
31 ธันวาคม 2563 (บาทต่อหุน้ ) 1
ราคาหุ้น (บาทต่อหุ้น)
อัตราส่วนลดสภาพคล่อง
ราคาหุ้นหลังปรับอัตราส่วนลด
สภาพคล่อง (บาท/หุ้น)
มูลค่าหุ้นของ BZB ในสัดส่วนร้อย
ละ 30

หมายเหตุ: 1. คานวณจากกาไรสุทธิยอ้ นหลัง 12 เดือนสิน้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2563
2. n.m. = not meaningful ซึ่งเป็ นกรณีทอ่ี ตั ราส่วนมีมูลค่าติดลบในช่วงเวลาที่คานวณ และหากบริษทั คู่เทียบมีอตั ราส่วนติดลบในช่วงใดช่วงหนึ่งระหว่าง 7 ถึง 360 วัน ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจะไม่ได้นาสัดส่วนของบริษทั คู่เทียบดังกล่าวมาใช้ในการคานวณค่าเฉลีย่
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ตารางที่ 5-6: สรุปอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ (P/E) ของบริ ษทั คู่เทียบของ BZB โดยอิ งกาไรต่อหุ้น 12 เดือนย้อนหลังสิ้ นสุด ณ 31
ธันวาคม 2564
บริษทั คู่เทียบ

อัตราส่วน P/E ตามจานวนวันทาการย้อนหลัง
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

Avensia AB (publ)

187.65

216.48

228.95

237.67

Baozun Inc.
BlueFocus Intelligent
Communications Group Co., Ltd.
Eagle Eye Solutions Group plc

218.01

215.41

220.98

31.88

32.73

n.m.

Entersoft S.A.

120 วัน

180 วัน

270 วัน

360 วัน

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

206.02

144.60

114.65

87.15

72.80

67.04

36.48

35.89

30.89

26.97

23.54

22.70

24.01

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

32.67

33.85

34.55

33.92

33.40

32.79

31.47

29.83

26.95

HubSpot, Inc.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

Netwise S.A.

7.00

6.82

6.76

6.76

6.78

6.92

7.19

7.50

6.90

10.96

11.03

11.22

10.06

9.54

9.26

9.28

8.78

8.14

115.14

118.94

121.41

128.55

125.33

120.57

97.53

82.88

83.95

55.59

49.65

43.49

37.93

35.07

29.46

23.53

18.02

15.54

Weimob Inc.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

Zendesk, Inc.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

67.32

66.92

67.84

65.59

55.09

48.66

39.95

34.64

33.22

17.07

17.07

17.07

17.07

17.07

17.07

17.07

17.07

17.07

1,149.21

1,142.34

1,158.12

1,119.66

940.38

830.64

682.04

591.38

567.06

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

967.63

961.85

975.13

942.75

791.80

699.40

574.27

497.94

477.46

555.91

552.58

560.21

541.61

454.89

401.81

329.92

286.07

274.30

OEX S.A.
salesforce.com, inc.
We Win Limited

ค่าเฉลี่ยของบริษทั คู่เทียบ
กาไรสุทธิต่อหุน้ ของ BZB สิน้ สุด ณ
31 ธันวาคม 2564 (บาทต่อหุน้ ) 1
ราคาหุ้น (บาทต่อหุ้น)
อัตราส่วนลดสภาพคล่อง
ราคาหุ้นหลังปรับอัตราส่วนลด
สภาพคล่อง (บาท/หุ้น)
มูลค่าหุ้นของ BZB ในสัดส่วนร้อย
ละ 30

90 วัน

หมายเหตุ: 1. คานวณจากกาไรสุทธิยอ้ นหลัง 12 เดือนสิน้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2564 โดยรวมประมาณการส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้าจานวน 2.25 ล้านบาท ซึ่งอิงจากข้อมูล ณ 31
ธันวาคม 2563
2. n.m. = not meaningful ซึ่งเป็ นกรณีทอ่ี ตั ราส่วนมีมูลค่าติดลบในช่วงเวลาที่คานวณ และหากบริษทั คู่เทียบมีอตั ราส่วนติดลบในช่วงใดช่วงหนึ่งระหว่าง 7 ถึง 360 วัน ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจะไม่ได้นาสัดส่วนของบริษทั คู่เทียบดังกล่าวมาใช้ในการคานวณค่าเฉลีย่

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธนี ้ี จะได้มูลค่าอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิของบริษัทคู่เทียบอยู่ระหว่าง
33.22 – 67.84 เท่า และได้ราคาประเมินตามวิธอี ตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุน้ ทีอ่ งิ กาไรต่อหุน้ จากข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 อยู่ในช่วงระหว่าง 300.01 – 612.71 บาทต่อหุน้ ซึ่งสูง (ต่า) กว่าราคาเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB ที่
เทียบเท่าหุน้ ละ 1,689.82 บาทต่อหุน้ ตามอัตราแลกเปลี่ยน (1,389.81) - (1,077.11) บาทต่อหุน้ หรือร้อยละ (82.25) (63.74) หรือเมื่อคิดมูลค่าในสัดส่วนร้อยละ 30 ของหุน้ ทัง้ หมด จะมีมูลค่าอยู่ในช่วง 172.35 – 352.00 ล้านบาท ซึ่งสูง
(ต่ า ) กว่ า มูลค่ า ลงทุ น อยู่ (798.45) – (618.80) ล้า นบาท หรือ ร้อ ยละ (82.25) – (63.74) ส่ ว นราคาประเมิน ตามวิธี
อัตราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุน้ ทีอ่ งิ กาไรต่อหุน้ จากข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ในช่วงระหว่าง 477.46 –
975.13 บาทต่อหุน้ ซึ่งสูง (ต่า) กว่าราคาเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB ทีเ่ ทียบเท่าหุน้ ละ 1,689.82 บาทต่อหุน้ ตามอัตรา
แลกเปลี่ยน (1,212.36) - (714.68) บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ (71.74) - (42.29) หรือเมื่อคิดมูลค่าในสัดส่วนร้อยละ 30
ของหุน้ ทัง้ หมด จะมีมูลค่าอยู่ในช่วง 274.30 – 560.21 ล้านบาท ซึ่งสูง (ต่า) กว่ามูลค่าลงทุนอยู่ (696.50) – (410.59)
ล้านบาท หรือร้อยละ (71.74) – (42.29) อย่างไรตาม วิธอี ตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุน้ เป็ นวิธที ใ่ี ช้ค่าเฉลี่ยของราคา
ตลาดต่อกาไรของคู่เทียบในอดีตมาคานวณเพื่อหามูลค่าหุน้ ของบริษทั โดยสะท้อนความสามารถในการทากาไร ณ ขณะ
ใดขณะหนึ่งในอดีตโดยมิได้คานึงถึงความสามารถการทากาไรในอนาคตของบริษทั ดังนัน้ วิธกี ารนี้จงึ ไม่เหมาะสมใน
การนามาประเมินมูลค่าหุน้ ของ BZB
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5.2.5. วิ ธีอตั ราส่วนมูลค่ากิ จการต่ อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี เงิ นได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ าย
(Enterprise Value-to-EBITDA Ratio Approach)
การประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธอี ตั ราส่วนมูลค่ากิจการต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จาหน่ าย เป็ นการนาข้อมูลกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ าย (EBITDA) ของ BZB
12 เดือนย้อนหลังสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 มาคูณกับอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกาไร
ก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายอ้างอิง (Peer Group EV/EBITDA) เพื่อหามูลค่ากิจการ
โดย EV/EBITDA อ้างอิงจะถือเอาค่าเฉลีย่ (Average) ของอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ ายเฉลี่ยของกลุ่มบริษทั จดทะเบียนทีป่ ระกอบธุรกิจใกล้เคียงกับ BZB มาเป็ นอัตราส่วน
EV/EBITDA อ้ า งอิง โดยค านวณเฉลี่ย ย้อ นหลัง ในช่ ว งระยะเวลาระหว่ า ง 7 ถึง 360 วัน ท าการ นั บ จากวัน ที่ 18
กุมภาพันธ์ 2565 (ซึ่งเป็ นวันทาการหนึ่งวันก่อนวันทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ แจ้ง มติการเข้าลงทุนในหุน้ สามัญ
ของ BZB จากผูถ้ อื หุน้ เดิม) หลังจากนัน้ นามูลค่ากิจการดังกล่าวมาบวกด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ
หักด้วยหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ เพื่อคานวณหามูลค่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ สามารถสรุปได้ดงั นี้
ตารางที่ 5-7: สรุปอัตราส่วนมูลค่ากิ จการต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี เงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ าย (EV/EBITDA) ของบริ ษทั คู่
เทียบของ BZB โดยอิ ง EBITDA 12 เดือนย้อนหลังสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563
บริษทั คู่เทียบ
Avensia AB (publ)

อัตราส่วน EV/EBITDA ตามจานวนวันทาการย้อนหลัง
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน

180 วัน

270 วัน

360 วัน

22.87

24.25

24.84

25.40

27.04

29.86

32.31

32.11

28.32

8.23

8.13

8.33

8.35

8.24

8.52

10.27

13.77

15.99

16.94

17.45

19.76

19.39

16.62

15.50

15.01

15.63

16.68

51.91

54.35

55.93

57.88

79.97

89.66

73.60

63.81

73.58

Entersoft S.A.

23.77

24.66

25.19

24.71

24.32

23.86

22.79

21.19

18.81

HubSpot, Inc.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

Netwise S.A.

4.47

4.34

4.30

4.30

4.25

4.30

4.54

4.76

4.22

OEX S.A.

4.57

4.59

4.64

4.30

4.15

4.08

4.12

4.26

4.29

salesforce.com, inc.

45.73

47.21

48.17

52.21

55.56

55.57

52.80

52.92

57.21

We Win Limited

18.60

16.50

14.31

12.34

11.57

9.66

7.56

5.89

5.17

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

Baozun Inc.
BlueFocus Intelligent
Communications Group Co., Ltd.
Eagle Eye Solutions Group plc1

Weimob Inc.
Zendesk, Inc.
ค่าเฉลี่ยของบริษทั คู่เทียบ
EBITDA ของ BZB ย้อนหลัง 12
เดือนสิน้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2563
(บาทต่อหุน้ ) 2
มูลค่ากิ จการ (ล้านบาท)
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด (ล้านบาท)3
บวก: สินทรัพย์ทางการเงินและเงิน
ฝากประจา (ล้านบาท)3
(หัก): หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ย (ล้าน
บาท)3
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
อัตราส่วนลดสภาพคล่อง
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นหลังปรับ
อัตราส่วนลดสภาพคล่อง (ล้าน
บาท)

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

18.15

18.39

18.69

18.88

18.97

18.92

18.67

18.82

18.84

40.93

40.93

40.93

40.93

40.93

40.93

40.93

40.93

40.93

742.84

752.85

765.15

772.65

776.53

774.41

764.43

770.26

771.10

18.91

18.91

18.91

18.91

18.91

18.91

18.91

18.91

18.91

77.46

77.46

77.46

77.46

77.46

77.46

77.46

77.46

77.46

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

839.21

849.22

861.52

869.02

872.90

870.78

860.80

866.63

867.47

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

706.61

715.04

725.40

731.72

734.98

733.19

724.79

729.71

730.41
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์ในการเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั บัซซีบ่ สี ์ จากัด
บริษทั คู่เทียบ
ราคาหุ้นหลังปรับอัตราส่วนลด
สภาพคล่อง (บาท/หุ้น)
มูลค่าหุ้นของ BZB ในสัดส่วนร้อย
ละ 30

อัตราส่วน EV/EBITDA ตามจานวนวันทาการย้อนหลัง
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน

180 วัน

270 วัน

360 วัน

368.99

373.39

378.80

382.10

383.80

382.87

378.48

381.05

381.41

211.98

214.51

217.62

219.52

220.49

219.96

217.44

218.91

219.12

หมายเหตุ: 1. ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้นาสัดส่วนของ Eagle Eye Solutions Group plc มาใช้ในการคานวณค่าเฉลีย่ เนื่องจากมีค่าผิดปกติ (outlier) โดยการหา Outlier นัน้
พิจารณาจากการคานวณหาขอบเขตของค่าทีไ่ ม่ผดิ ปกติดว้ ยพิสยั ควอไทล์ (Inter quartier range: IQR) หรือการนาควอไทล์ท่ี 3 ลบด้วยควอไทล์ท่ี 1 (IQR = Q3 - Q1)
ซึ่งหากอัตราส่วนอยู่นอกเหนือขอบเขตในช่วงของ Q1 – (1.5 * IQR) และ Q3 + (1.5 * IQR) จะถือว่าอัตราส่วนดังกล่าวเป็ น Outlier
2. คานวณจากกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ย้อนหลัง 12 เดือนสิน้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2563
3. ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
4. n.m. = not meaningful ซึ่งเป็ นกรณีทอ่ี ตั ราส่วนมีมูลค่าติดลบในช่วงเวลาที่คานวณ

ตารางที่ 5-8: สรุปอัตราส่วนมูลค่ากิ จการต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี เงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ าย (EV/EBITDA) ของบริ ษทั คู่
เทียบของ BZB โดยอิ ง EBITDA 12 เดือนย้อนหลังสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564
บริษทั คู่เทียบ
Avensia AB (publ)

อัตราส่วน EV/EBITDA ตามจานวนวันทาการย้อนหลัง
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน

180 วัน

270 วัน

360 วัน

22.87

24.25

24.84

25.40

27.04

29.86

32.31

32.11

28.32

Baozun Inc.
BlueFocus Intelligent
Communications Group Co., Ltd.
Eagle Eye Solutions Group plc1

8.23

8.13

8.33

8.35

8.24

8.52

10.27

13.77

15.99

16.94

17.45

19.76

19.39

16.62

15.50

15.01

15.63

16.68

51.91

54.35

55.93

57.88

79.97

89.66

73.60

63.81

73.58

Entersoft S.A.

23.77

24.66

25.19

24.71

24.32

23.86

22.79

21.19

18.81

HubSpot, Inc.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

Netwise S.A.

4.47

4.34

4.30

4.30

4.25

4.30

4.54

4.76

4.22

OEX S.A.

4.57

4.59

4.64

4.30

4.15

4.08

4.12

4.26

4.29

salesforce.com, inc.

45.73

47.21

48.17

52.21

55.56

55.57

52.80

52.92

57.21

We Win Limited

18.60

16.50

14.31

12.34

11.57

9.66

7.56

5.89

5.17

Weimob Inc.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

Zendesk, Inc.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

18.15

18.39

18.69

18.88

18.97

18.92

18.67

18.82

18.84

56.88

56.88

56.88

56.88

56.88

56.88

56.88

56.88

56.88

1,032.30

1,046.20

1,063.30

1,073.73

1,079.12

1,076.16

1,062.30

1,070.41

1,071.56

41.62

41.62

41.62

41.62

41.62

41.62

41.62

41.62

41.62

33.99

33.99

33.99

33.99

33.99

33.99

33.99

33.99

33.99

(75.42)

(75.42)

(75.42)

(75.42)

(75.42)

(75.42)

(75.42)

(75.42)

(75.42)

1,032.49

1,046.40

1,063.49

1,073.93

1,079.31

1,076.36

1,062.50

1,070.60

1,071.76

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

869.36

881.07

895.46

904.25

908.78

906.30

894.62

901.45

902.42

453.97

460.09

467.60

472.19

474.56

473.26

467.17

470.73

471.24

260.81

264.32

268.64

271.27

272.63

271.89

268.39

270.43

270.73

ค่าเฉลี่ยของบริษทั คู่เทียบ
EBITDA ของ BZB ย้อนหลัง 12
เดือนสิน้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2564
(บาทต่อหุน้ ) 2
มูลค่ากิ จการ (ล้านบาท)
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด (ล้านบาท)3
บวก: สินทรัพย์ทางการเงินและเงิน
ฝากประจา (ล้านบาท)3
(หัก): หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ย (ล้าน
บาท)3
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
อัตราส่วนลดสภาพคล่อง
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นหลังปรับ
อัตราส่วนลดสภาพคล่อง (ล้าน
บาท)
ราคาหุ้นหลังปรับอัตราส่วนลด
สภาพคล่อง (บาท/หุ้น)
มูลค่าหุ้นของ BZB ในสัดส่วนร้อย
ละ 30 (ล้านบาท)
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์ในการเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั บัซซีบ่ สี ์ จากัด
หมายเหตุ: 1. ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้นาสัดส่วนของ Eagle Eye Solutions Group plc มาใช้ในการคานวณค่าเฉลีย่ เนื่องจากมีค่าผิดปกติ (outlier) โดยการหา Outlier นัน้
พิจารณาจากการคานวณหาขอบเขตของค่าทีไ่ ม่ผดิ ปกติดว้ ยพิสยั ควอไทล์ (Inter quartier range: IQR) หรือการนาควอไทล์ท่ี 3 ลบด้วยควอไทล์ท่ี 1 (IQR = Q3 - Q1)
ซึ่งหากอัตราส่วนอยู่นอกเหนือขอบเขตในช่วงของ Q1 – (1.5 * IQR) และ Q3 + (1.5 * IQR) จะถือว่าอัตราส่วนดังกล่าวเป็ น Outlier
2. คานวณจากกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ย้อนหลัง 12 เดือนสิน้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2564
3. ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
4. n.m. = not meaningful ซึ่งเป็ นกรณีทอ่ี ตั ราส่วนมีมูลค่าติดลบในช่วงเวลาที่คานวณ

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธนี ้ี จะได้มูลค่าอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่า
เสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ ายของบริษทั คู่เทียบอยู่ระหว่าง 18.15 – 18.97 เท่า และได้ราคาประเมินตามวิธอี ตั ราส่วน
มูลค่ากิจการต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ ายที่อิงข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 อยู่ในช่วงระหว่าง 368.99 – 383.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูง (ต่ า) กว่าราคาเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB ที่
เทียบเท่าหุน้ ละ 1,689.82 บาทต่อหุน้ ตามอัตราแลกเปลี่ยน (1,320.83) - (1,306.01) บาทต่อหุน้ หรือร้อยละ (78.16) (77.29) หรือเมื่อคิดมูลค่าในสัดส่วนร้อยละ 30 ของหุน้ ทัง้ หมด จะมีมูลค่าอยู่ในช่วง 211.98 – 220.49 ล้านบาท ซึ่งสูง
(ต่า) กว่ามูลค่าการลงทุนที่ 970.80 ล้านบาทต่อหุน้ อยู่ (758.82) – (750.31) ล้านบาท หรือร้อยละ (78.16) – (77.29)
ส่วนราคาประเมินตามวิธอี ตั ราส่วนมูลค่ากิจการต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
ทีอ่ งิ ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ในช่วงระหว่าง 453.97 – 474.56 บาทต่อหุน้ ซึง่ สูง (ต่า) กว่าราคาเข้า
ซื้อหุน้ สามัญของ BZB ทีเ่ ทียบเท่าหุน้ ละ 1,689.82 บาทต่อหุน้ ตามอัตราแลกเปลี่ยน (1,235.84) - (1,215.26) บาทต่อ
หุน้ หรือร้อยละ (73.13) - (71.92) หรือเมื่อคิดมูลค่าในสัดส่วนร้อยละ 30 ของหุน้ ทัง้ หมด จะมีมลู ค่าอยู่ในช่วง 260.81 –
272.63 ล้านบาท ซึ่งสูง (ต่ า) กว่ามูลค่าการลงทุนที่ 970.80 ล้านบาทอยู่ (709.99) – (698.17) ล้านบาท หรือร้อยละ
(73.13) – (71.92) ซึง่ วิธอี ตั ราส่วนมูลค่ากิจการต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
เป็ นวิธที ่ใี ช้ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนของคู่เทียบในอดีตมาคานวณเพื่อหามูลค่าหุ้นของบริษัท ซึ่งได้ตดั เรื่องสร้างเงินทุนที่
แตกต่างกันของแต่ละบริษทั ออก อย่างไรก็ตาม วิธนี ้ี สะท้อนความสามารถในการทากาไร ณ ขณะใดขณะหนึ่งในอดีต
โดยมิได้คานึงถึงความสามารถการทากาไรในอนาคตของบริษทั ดังนัน้ วิธกี ารนี้จงึ ไม่เหมาะสมในการนามาประเมิน
มูลค่าหุน้ ของ BZB
5.2.6. วิ ธีมูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ของกระแสเงิ นสด (Discounted Cash Flow Approach)
การประเมินมูลค่าหุน้ ตามวิธนี ้ี จะพิจารณาถึงผลการดาเนินงานของ BZB ในอนาคต โดยคานวณหามูลค่าปั จจุบนั
ของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ (Free Cash Flow: FCF) ดัวยอัตราส่วนลด (Discount Rate) ที่เหมาะสม ซึ่งที่
ปรึก ษาทางการเงิน อิสระได้คานวณหาอัต ราต้น ทุนทางการเงิน ถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนั ก (Weighted Average Cost of
Capital: WACC) เพื่อใช้เป็ นอัตราส่วนลด และคานวณหากระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงินของ
BZB ในระยะเวลา 5 ปี (2565 – 2569) กลับมาเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ ณ สิ้น ปี 2564
โดยตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานว่าธุรกิจของ BZB จะยังคงดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
อย่างมีนัยสาคัญเกิดขึน้ และเป็ นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปั จจุบนั
ประมาณการทางการเงินและสมมติฐานในการจัดทาประมาณการในครัง้ นี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเป็ นผู้ จดั ทา
ขึน้ โดยได้ประมาณการกระแสเงินสดจากการคาดการณ์ผลการดาเนินงานของ BZB ในอนาคต ซึง่ สมมติฐานทีใ่ ช้ในการ
คาดการณ์ ดงั กล่าวอ้างอิงจากข้อมูลหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงในอดีต และ/หรือจากงบประมาณหรือ
แผนงานของ BZB รวมทัง้ ข้อมูลของอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ สมมติฐานในการจัดทาประมาณการนี้อยู่ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและข้อมูลทีร่ บั รูไ้ ด้ใน
ปั จจุบนั ณ ขณะทีท่ าการศึกษาเท่านัน้ ซึง่ หากปั จจัยดังกล่าวข้างต้นมีการเปลีย่ นแปลงจากปั จจุบนั อย่างมีนัยสาคัญและ
มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของ BZB รวมทัง้ สถานการณ์ ของ BZB มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญจาก
สมมติฐานทีก่ าหนดขึน้ ราคาหุน้ ทีป่ ระเมินได้ตามวิธนี ้ี อาจเปลีย่ นแปลงไปตามปั จจัยทีเ่ ข้ามากระทบได้
อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าของ BZB ในครัง้ นี้มขี อ้ จากัดในการจัดทาประมาณการทางการเงินเนื่องจาก BZB
ไม่สามารถจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินของบริษทั บัซซี่บสี ์ มาเลเซีย จากัด (“BZB Malaysia”) และบริษทั ซอร์ทเอาท์
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จากัด (“Zort”) ได้เนื่องจากเป็ น BZB Malaysia เป็ นบริษทั ทีอ่ ยู่ในต่างประเทศและยังไม่ได้ทาการตรวจสอบงบการเงิน
สาหรับรอบปี 2564 อีกทัง้ BZB เพิง่ ทาการซื้อหุน้ จากบริษทั Zort มาเมื่อเดือนธันวาคม 2564 และยังไม่มขี อ้ มูลทาง
การเงินล่าสุดของบริษทั ดังกล่าว ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่นาผลการดาเนินงานของบริษทั ทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้นมา
รวมในการจัดทาประมาณการ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative basis) นอกจากนี้ ในการจัดทา
ประมาณการทางการเงินในครัง้ นี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจะไม่รวมผลกระทบทีอ่ าจเกิดจากแผนธุรกิจของ BZB ทีจ่ ะ
ขยายไปทาธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์แม่แบบที่สามารถใช้ได้โดยบุคคลที่สาม (Productization) แผนการตัง้ กิจการใน
ประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคตะวันออกเฉียงใต้ และแผนการนาบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เข้ามาพิจารณาในการจัดทาประมาณการ เนื่องจากข้อมูลยังไม่มคี วามชัดเจนเพียงพอ
สมมติฐานทีส่ าคัญของประมาณการทางการเงินของ BZB สรุปได้ดงั นี้
1. สมมติ ฐานด้านรายได้
รายได้ของ BZB ประกอบไปด้วยรายได้จากการดาเนินงาน และรายได้อ่นื โดยสมมติฐานการประมาณการรายได้มี
รายละเอียด ดังนี้
รายได้จากการดาเนิ นงาน
รายได้จ ากการด าเนิ น งานของ BZB สามารถจ าแนกได้เ ป็ น 4 ประเภทหลัก ได้แ ก่ รายได้จ ากการบริก าร
แพลตฟอร์ม รายได้จากการจัดหาสิทธิพเิ ศษและดีลต่างๆ รายได้จากการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์อย่าง
ครบวงจร และรายได้จากบริการเสริมอื่นๆ
รายได้จากการบริการแพลตฟอร์ม
รายได้จ ากการบริก ารแพลตฟอร์ ม คือ รายได้ค่ า เช่ า ระบบการขายสิน ค้า บนแอปพลิเ คชัน ของ BZB และ
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นๆ รายได้ค่าพัฒนาระบบแอปพลิเคชันของแบรนด์ต่างๆ รายได้ค่าเช่าระบบรายเดือนของ
ซอฟต์แวร์การบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ซึ่งโดยเฉลี่ยตัง้ แต่ปี 2561 ถึงปี 2564 มีสดั ส่วนรายได้จากการบริหาร
แพลตฟอร์มเป็ นร้อยละ 17.82 ของรายได้จากการดาเนินงานทัง้ หมด
ในการประมาณการรายได้ในช่วงปี 2565 ถึงปี 2566 นัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้รายได้จากการ
บริการแพลตฟอร์มเติบโตทีร่ อ้ ยละ 27.50 อ้างอิงจากอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการให้บริการในด้านซอฟต์แวร์
(Software as a Service: Saas) ของโลกโดย Fortune Business Insight เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัสโควิด-19 เป็ นปั จจัยเร่งให้ภาคธุรกิจปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์มากขึน้ เพื่อเพิม่ ช่องทางจาหน่ ายผ่านแอปพลิเค
ชันและแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ต่างๆ นอกจากนี้แล้วภาคธุรกิจยังลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อรองรับการปรับโครงสร้าง
องค์กรทีต่ อ้ งใช้การประมวลผลข้อมูลในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากขึน้ จึงทาให้การให้บริการ
ทางซอฟต์แวร์จงึ มีแนวโน้มทีจ่ ะเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในการประมาณการรายได้ในช่วงปี 2567 ถึงปี 2569 นัน้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้รายได้จากบริการ
แพลตฟอร์ม เติบ โตที่ร้อ ยละ 18.82 อ้า งอิง จากอัตราการเติบ โตของอุ ตสาหกรรมการให้บริก ารในด้า นซอฟต์แวร์
(Software as a Service: Saas) ของโลกโดย Allied Market Research ซึง่ เป็ นอัตราการเติบโตทีช่ ะลอตัวลง
รายได้จากการบริการจัดหาสิทธิพเิ ศษและดีลต่างๆ
รายได้จากการจัดหาสิทธิพเิ ศษและดีลต่างๆ คือ รายได้ค่าขายสินค้าสิทธิพเิ ศษทัง้ สินค้าทัวไป
่ (Physical goods)
และสินค้าดิจทิ ลั (Digital goods) เช่น บัตรกานัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-voucher) รายได้จากการขายสินค้าผ่านแคตตาล็อก
สินค้าออนไลน์ ผ่านระบบ Buzzebees Online Rewards Catalog ซึ่งเปรียบเสมือนแคตาล็อกของสมนาคุณออนไลน์
เพื่อให้แบรนด์สามารถเลือกสินค้าไปแสดงบน Loyalty platform ให้แก่ลูกค้าของแบรนด์ได้ และรายได้ค่าบริหารจัดการ
สินค้าพิเศษต่างๆทีท่ าง BZB จะได้รายได้จากการทีล่ ูกค้าของแบรนด์ทาการแลกของสมนาคุณดังกล่าว ซึ่งโดยเฉลี่ย
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ตัง้ แต่ปี 2561 ถึงปี 2564 มีสดั ส่วนรายได้จากการบริการจัดหาสิทธิพเิ ศษและดีลต่างๆเป็ นร้อยละ 60.15 ของรายได้
จากการดาเนินงานทัง้ หมด
ในการประมาณการรายได้ในช่วงปี 2565 ถึงปี 2569 นัน้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระกาหนดรายได้จากการจัดหา
สิทธิพเิ ศษที่ร้อยละ 14.9 อ้างอิงจากอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการบริหารจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้าของ
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย Mordor Intelligence เพื่อสะท้อนโอกาสการเติบโตของบริษทั เนื่องจากทางบริษทั
มีแผนทีจ่ ะตัง้ บริษทั เพิม่ เติมในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รายได้จากการให้บริการเกีย่ วกับการซื้อขายของออนไลน์อย่างครบวงจร
รายได้จากการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายของออนไลน์อย่างครบวงจร (E-commerce enabler) คือ รายได้ค่า
ขายสินค้าบนมาร์เก็ตเพลส ซึ่งได้แ ก่ แอปพลิเคชันของ BZB เองและบนแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ทวไป
ั ่ ซึ่งโดย
เฉลี่ยตัง้ แต่ปี 2561 ถึงปี 2564 มีสดั ส่วนรายได้จากการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายของออนไลน์อย่างครบวงจรเป็ น
ร้อยละ 12.49 ของรายได้จากการดาเนินงานทัง้ หมด
ในการประมาณการรายได้ในช่ว งปี 2565 ถึง ปี 2569 นั น้ ที่ป รึก ษาทางการเงิน อิสระก าหนดรายได้จ ากการ
ให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายของออนไลน์อย่างครบวงจรทีร่ อ้ ยละ 20 อ้างอิงจากอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมค้า
ปลีกออนไลน์ของประเทศไทยโดยสถาบันวิจยั กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรติ นาคินภัทร เนื่องจากการปรับตัวของธุรกิจไปสู่
ช่องทางออนไลน์เป็ นทัง้ กลยุทธ์ในการลดผลกระทบจากการระบาดโควิด -19 และเป็ นการเพิม่ โอกาสในการเติบโต โดย
มูลค่าค้าปลีกออนไลน์ยงั อยู่ในระดับทีค่ ่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับมูลค่าค้าปลีกรวมของไทย และการใช้จ่ายออนไลน์ต่อหัว
ยังค่อนข้างต่ า ทาให้ยงั มีโอกาสเติบโตสูงโดยมีปัจจัยสนั บสนุ นมาจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
และการบริการชาระเงินออนไลน์ทถ่ี ูกใช้กนั อย่างแพร่หลายมากขึน้
รายได้จากการบริการเสริมอื่นๆ
รายได้จากการบริการเสริมอื่นๆ คือ รายได้จากการจัดการแคมเปญทางการตลาด รายได้การบริหารการตลาดผ่าน
แอปพลิเคชันไลน์ รายได้ค่าสื่อโฆษณาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเ ดีย รายได้ค่าขนส่งและบรรจุภัณฑ์ และรายได้
ค่าบริการจัดเก็บสินค้า โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร ซึ่งโดยเฉลี่ยตัง้ แต่ปี 2561 ถึงปี 2564 มี
สัดส่วนรายได้จากการบริการเสริมอื่นๆเป็ นร้อยละ 9.54 ของรายได้จากการดาเนินงานทัง้ หมด
ในการประมาณการรายได้ในช่วงปี 2565 ถึงปี 2569 นัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดรายได้จากค่าเฉลี่ย
อัตราการเติบโตย้อนหลังในช่วงปี 2561 จนถึงปี 2564 ทีร่ อ้ ยละ 17.4
ตารางที่ 5-9: สรุปสมมติ ฐานประมาณการรายได้จากการดาเนิ นงานของ BZB
หน่ วย: ล้านบาท
2561A
2562A
2563A
2564A
2565F
2566F
2567F
2568F
2569F
รายได้จากการบริการแพลตฟอร์ม
117.82
138.76
173.01
232.35
296.25
377.72
448.80
533.27
633.63
รายได้จากการบริการจัดหาสิทธิ
พิเศษและดีลต่างๆ
436.36
533.63
551.59
660.68
759.18
872.38 1,002.45 1,151.91 1,323.66
รายได้จากการให้บริการเกีย่ วกับการ
ซื้อขายของออนไลน์อย่างครบวงจร
39.25
97.14
118.26
249.12
298.95
358.74
430.49
516.59
619.90
รายได้จากการบริการเสริมอื่นๆ
71.38
86.55
77.82
111.13
131.12
154.72
182.55
215.39
254.15
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
664.81
856.08
920.68 1,253.28 1,485.50 1,763.55 2,064.29 2,417.16 2,831.34
ตารางที่ 5-10: สรุปประมาณการอัตราการเติ บโตของรายได้จากการดาเนิ นงานของ BZB
หน่ วย: ร้อยละ
2562A
2563A
2564A
2565F
รายได้จากการบริการแพลตฟอร์ม
17.77
24.68
34.30
27.50
รายได้จากการบริการจัดหาสิทธิพเิ ศษและดีลต่างๆ
22.29
3.37
19.78
14.91
รายได้จากการให้บริการเกีย่ วกับการซื้อขายของ
147.47
21.74
110.66
20.00
ออนไลน์อย่างครบวงจร
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2566F
27.50
14.91

2567F
18.82
14.91

2568F
18.82
14.91

2569F
18.82
14.91

20.00

20.00

20.00

20.00
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์ในการเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั บัซซีบ่ สี ์ จากัด
หน่ วย: ร้อยละ
รายได้จากการบริการเสริมอื่นๆ
รวมรายได้จากการดาเนินงาน

2562A
21.25
28.77

2563A
(10.09)
7.55

2564A
42.81
36.13

2565F
17.99
18.53

2566F
17.99
18.72

2567F
17.99
17.05

2568F
17.99
17.09

2569F
17.99
17.14

เนื่องจาก BZB เป็ นบริษทั ทีอ่ ยู่ในระยะเติบโต (Growth stage) ทาให้รายได้จากการดาเนินงานมีอตั ราการเติบโต
อยู่ในระดับสูงในช่วงปี 2561 ถึงปี 2564 ดังนัน้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึง ประมาณการเติบโตของ BZB ด้วยอัตรา
การเติบโตของอุตสาหกรรม ซึ่งเป็ นอัตราที่ต่ ากว่าอัตราการเติบโตเฉพาะของบริษัท เพื่อให้เป็ นไปตามหลัก ความ
ระมัดระวัง (Conservative basis)
รายได้อื่น
รายได้อ่ืน ๆของ BZB ประกอบด้ว ยส่ ว นแบ่ ง ก าไรจากการลงทุ น ในกิจ การร่ ว มค้า ก าไร(ขาดทุ น )จากอัต รา
แลกเปลี่ยน กาไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ กาไร(ขาดทุน)จากการขายหน่ วยลงทุน ดอกเบี้ยรับ หนี้สูญได้รบั คืน
ซึง่ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระประมาณการให้ส่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า และเงินปั นผลรับจากกิจการ
ร่วมค้าเกิดขึน้ ในจานวนเท่ากับในอดีต อ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารทีม่ องว่าการดาเนินงานของกิจการร่วมค้าหรือ
บริษทั ย่อยจะมีแนวโน้มคงทีใ่ นอนาคต
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระไม่นากาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น กาไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์ กาไร
(ขาดทุน) จากการขายหน่วยลงทุน ดอกเบีย้ รับ หนี้สญ
ู ได้รบั คืน มารวมในประมาณการเนื่องจากเป็ นรายได้ทไ่ี ม่ได้เกิด
จากการดาเนินงาน
ตารางที่ 5-11: สรุปสมมติ ฐานประมาณการรายได้อื่นของ BZB
หน่ วย: ล้านบาท
2561A 2562A 2563A
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากกิจการ
1.66
0.52
2.25
ร่วมค้า
เงินปั นผลจากกิจการร่วมค้าหรือ
0.60
0.60
0.00
บริษทั ย่อย
ดอกเบีย้ รับ
0.10
0.11
0.16
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น
(0.13)
(0.11)
0.08
กาไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์
0.18
0.05
0.00
หนี้สญ
ู ได้รบั คืน
0.83
1.55
0.00
รายได้อ่นื ๆ
0.95
1.26
0.62
รวมรายได้อ่นื
4.19
3.98
3.11

2564A

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

0.00

2.25

2.25

2.25

2.25

2.25

0.00

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.06
0.01
0.01
0.00
0.13
0.21

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.65

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.65

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.65

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.65

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.65

2. ต้นทุนในการดาเนิ นงาน
ต้นทุนจากการดาเนินงานจะถูกแบ่งออกตามประเภทของรายได้จากการดาเนินงาน ได้แก่ ต้นทุนจากการ
ให้บริการแพลตฟอร์ม ต้นทุนการจัดหาสิทธิพเิ ศษ ต้นทุนจากการให้บริการเกีย่ วกับการซื้อขายของออนไลน์อย่างครบ
วงจร และต้นทุนจากการบริการเสริม ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้นทุนในการดาเนินงานโดยอ้างอิงจากผล
การดาเนินงานในอดีตช่วงปี 2561 จนถึงปี 2564 โดยสมมติฐานและประมาณการ สามารถสรุปได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5-12: สรุปสมมติ ฐานประมาณการต้นทุนการดาเนิ นงานของ BZB
ประเภทค่าใช้จ่าย
ต้นทุนจากการให้บริการแพลตฟอร์ม

▪
▪

สมมติ ฐาน

ต้นทุนจากการให้บริการแพลตฟอร์ม เช่น ค่าเช่าคลาวด์ ค่าพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน เงินเดือน
และโบนัสของพนักงานด้านไอที เป็ นต้น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้นทุนจากการให้บริหารแพลตฟอร์ม ในช่วงปี 2565 ที่
อัตราร้อยละ 60.8 และในช่วงปี 2566 ถึงปี 2569 ทีอ่ ตั ราร้อยละ 59.8 ตามลาดับ โดยอ้างอิงจาก
สัดส่วนในปี 2564 ทีร่ อ้ ยละ 61.8 แล้วลดลงร้อยละ 1.00 เนื่องจากในอดีตในช่วงปี 2561 – 2564
นัน้ ต้นทุนในส่วนนี้เฉลี่ยลดลงร้อยละ 4.47 ต่อปี จากสามารถควบคุมต้นทุนจากการให้บริการ
แพลตฟอร์มได้ดขี น้ึ
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ประเภทค่าใช้จ่าย

สมมติ ฐาน

ต้นทุนการจัดหาสิทธิพเิ ศษ

▪
▪

ต้นทุนจากการให้บริการเกีย่ วกับการ
ซื้อขายของออนไลน์อย่างครบวงจร

▪
▪

ต้นทุนจากการบริการเสริม

▪
▪

ต้นทุนการจัดหาสิทธิพเิ ศษ เช่น ต้นทุนค่าบริการจัดทาสิทธิพเิ ศษ เป็ นต้น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้นทุนการจัดหาสิทธิพเิ ศษอ้างอิงจากสัดส่วนในปี 2564
ทีอ่ ตั ราร้อยละ 88.4 ของรายได้จากการจัดหาสิทธิพเิ ศษตลอดระยะเวลาประมาณการ
ต้นทุนจากการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายของออนไลน์อย่างครบวงจร เช่น ต้นทุนค่าสินค้าที่
ขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็ นต้น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้นทุนการจัดหาสิทธิพเิ ศษอ้างอิงจากสัดส่วนย้อนหลัง
เฉลี่ยในปี 2561 จนถึงปี 2564 ที่อตั ราร้อยละ 85.5 ของรายได้จากการให้บริการเกีย่ วกับการซื้อ
ขายของออนไลน์อย่างครบวงจรตลอดระยะเวลาประมาณการ
ต้นทุนจากการบริการเสริม เช่น ต้นทุนค่าบริการขนส่งสินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ ต้นทุนค่าเช่าระบบ
เพื่อเก็บข้อมูลผูใ้ ช้ ค่าสื่อโฆษณา เป็ นต้น
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้นทุนการจัดหาสิทธิพเิ ศษอ้างอิงจากสัดส่วนย้อนหลังใน
ปี 2561 จนถึง ปี 2564 ที่อัต ราร้อยละ 54.7 ของรายได้จากการบริก ารเสริม ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ

ตารางที่ 5-13: สรุปประมาณการต้นทุนการดาเนิ นงานของ BZB
หน่ วย: ล้านบาท
2561A
2562A
ต้นทุนจากการให้บริการแพลตฟอร์ม
117.82
138.76
ต้นทุนการจัดหาสิทธิพเิ ศษ
436.36
533.63
ต้นทุนจากการให้บริการเกีย่ วกับการ
39.25
97.14
ซื้อขายของออนไลน์อย่างครบวงจร
ต้นทุนจากการบริการเสริม
71.38
86.55
รวมต้นทุนจากการดาเนินงาน
664.81
856.08

2563A
118.99
504.80

2564A
143.55
583.90

2565F
180.07
670.95

2566F
225.81
770.99

2567F
2568F
2569F
268.31
318.80
378.80
885.95 1,018.04 1,169.83

92.97

213.23

255.68

306.82

368.18

441.82

530.18

46.76
72.49
71.71
84.61
99.83
117.80
138.99
763.53 1,013.17 1,178.42 1,388.23 1,622.27 1,896.46 2,217.81

3. ค่าใช้จ่ายในการขาย
สมมติฐานและประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย สามารถสรุปได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5-14: สรุปสมมติ ฐานประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายของ BZB
ประเภทค่าใช้จ่าย
สมมติ ฐาน
เงินเดือนพนักงานฝ่ ายขาย
▪
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระประมาณการเงินเดือนและโบนัสของพนักงานฝ่ ายขายในตลอด
ช่วงเวลาระยะเวลาประมาณการด้วยอัตราการเติบโตทีร่ อ้ ยละ 5 ตามนโยบายการปรับเงินเดือน
ของ BZB
▪
จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร ในปี 2563 และ 2564 ทาง BZB ได้มกี ารเพิม่ จานวนพนักงานเพื่อ
รองรับการเติบโตของบริษทั ในอนาคตทีอ่ ตั ราร้อยละ 61 และ 50 ต่อปี ตามลาดับ โดยสาหรับการ
ดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั บริษทั จะยังไม่มแี ผนทีจ่ ะเพิม่ จานวนพนักงานฝ่ ายขายเพิม่ เติมอย่างมี
นัยสาคัญในช่วงระยะเวลาประมาณการ
ค่าใช้จ่ายพนักงานผันแปร
▪
ค่าใช้จ่ายพนักงานขายผันแปร ได้แก่ ค่าล่วงเวลา ค่านายหน้า ค่าสวัสดิการ เป็ นต้น
▪
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระกาหนดสัดส่วนค่าใช้จ่ายพนักงานผันแปรเท่ากับร้อยละ 0.4 ของ
รายได้จากการดาเนินงาน ซึง่ อ้างอิงสัดส่วนย้อนหลังเฉลีย่ ในช่วงปี 2561 จนถึงปี 2564
ค่าส่งเสริมการขาย
▪
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระกาหนดสัดส่วนค่าส่งเสริมการขายเท่ากับร้อยละ 0.06 ของรายได้จาก
การดาเนินงาน ซึง่ อ้างอิงสัดส่วนย้อนหลังเฉลีย่ ในช่วงปี 2561 จนถึงปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ
▪
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง ค่ารับ-ส่งเอกสาร และค่ารับรองลูกค้า
เป็ นต้น
▪
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระกาหนดสัดส่วนใช้จ่ายในการขายอื่นๆเท่ากับร้อยละ 0.11 ของรายได้
จากการดาเนินงาน ซึง่ อ้างอิงสัดส่วนย้อนหลังเฉลีย่ ในช่วงปี 2561 จนถึงปี 2564
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ตารางที่ 5-15: สรุปประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายของ BZB
หน่ วย: ล้านบาท
2561A 2562A 2563A
เงินเดือนและโบนัสพนักงานฝ่ ายขาย
26.21
31.36
43.22
ค่าใช้จ่ายพนักงานผันแปร
0.02
0.07
0.41
ค่าส่งเสริมการขาย
0.43
0.51
0.21
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ
0.32
0.56
1.49
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย
26.97
32.50
45.34

2564A
84.46
0.69
1.03
1.91
88.09

2565F
88.33
0.41
0.85
1.59
91.18

2566F
92.75
0.49
1.01
1.88
96.13

2567F
97.39
0.57
1.18
2.21
101.34

2568F
102.26
0.67
1.38
2.58
106.89

2569F
107.37
0.78
1.62
3.03
112.80

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สมมติฐานและประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหาร สามารถสรุปได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5-16: สรุปสมมติ ฐานประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริ หารของ BZB
ประเภทค่าใช้จ่าย
เงินเดือนและโบนัส

▪
▪

ค่าใช้จ่ายพนักงานผันแปร

▪
▪

ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

▪

ค่าบริการสานักงาน และค่าใช้จ่าย
ส่วนกลาง

▪

ค่าใช้จ่ายสานักงาน และค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง

▪
▪

ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ เดียว

▪

▪
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ

▪
▪

สมมติ ฐาน

เงินเดือน และค่าใช้จ่ายพนักงานคงที่ ได้แก่ เงินเดือน และโบนัส
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระประมาณการเงินเดือนและโบนัส ในตลอดช่วงเวลาระยะเวลาประมาณ
การด้วยอัตราการเติบโตทีร่ อ้ ยละ 5 ตามนโยบายการปรับเงินเดือนของ BZB
ค่าใช้จ่ายพนักงานผันแปร ได้แก่ ค่าล่วงเวลา ค่าสวัสดิการ และค่าอบรมพนักงาน เป็ นต้น
ที่ป รึก ษาทางการเงินอิสระกาหนดสัดส่วนค่า ใช้จ่า ยพนักงานผันแปรเท่ ากับร้อยละ 1.0 ของ
รายได้จากการดาเนินงาน ซึง่ อ้างอิงสัดส่วนย้อนหลังเฉลีย่ ในช่วงปี 2561 จนถึงปี 2564
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเติบโตตามประมาณการเงินเฟ้ อ
ของประเทศไทยทีจ่ ดั ทาโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ตามทีแ่ สดงในเอกสารแนบที่
3 ตลอดระยะเวลาประมาณการ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ค่าบริการสานักงาน และค่าใช้จ่ายส่วนกลางเติบโตตาม
ประมาณการเงินเฟ้ อของประเทศไทยที่จดั ทาโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ตามที่
แสดงในเอกสารแนบที่ 3 ตลอดระยะเวลาประมาณการ
ค่าใช้จ่ายสานักงาน และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่ารับ -ส่งเอกสาร ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้
สานักงาน ค่าน้ามันรถ ค่าธรรมเนียมธนาคาร เป็ นต้น
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ค่าใช้จ่ายสานักงาน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเติบโตตาม
ประมาณการเงินเฟ้ อของประเทศไทยที่จดั ทาโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ตามที่
แสดงในเอกสารแนบที่ 3 ตลอดระยะเวลาประมาณการ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ เดียว คือค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่ได้เกิดจากการดาเนินงานของ BZB ได้แก่ ขาดทุน
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินทีท่ าง BZB ได้ลงทุนในหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์แฝง
(Structured notes)
ที่ป รึก ษาทางการเงิน อิส ระไม่ น ามารวมในการประมาณการตลอดระยะเวลาประมาณการ
เนื่องจากไม่ได้เกิดจากการดาเนินงานของทาง BZB
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ได้แก่ ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน และค่าทีป่ รึกษา
กฎหมาย ขาดทุนจากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงิน เป็ นต้น
ที่ป รึก ษาทางการเงิน อิสระกาหนดให้ค่า ที่ป รึกษาและค่าบริการวิช าชีพเติบโตตามประมาณ
การเงินเฟ้ อของประเทศไทยที่จดั ทาโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ตามที่แสดงใน
เอกสารแนบที่ 3 ตลอดระยะเวลาประมาณการ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์ในการเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั บัซซีบ่ สี ์ จากัด
ตารางที่ 5-17: สรุปประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริ หารของ BZB
หน่ วย: ล้านบาท
2561A 2562A 2563A
เงินเดือนและโบนัส
28.89
36.53
41.85
ค่าใช้จ่ายพนักงานผันแปร
8.35
8.35
7.97
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
1.57
2.61
2.67
ค่าบริการสานักงาน และค่าใช้จ่าย
10.08
11.75
6.02
ส่วนกลาง
ค่าใช้จ่ายสานักงาน และค่าใช้จ่ายใน
8.66
5.43
10.30
การเดินทาง
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ เดียว
4.06
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ
5.26
4.66
2.59
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร
62.81
69.33
75.45

2564A
52.58
9.08
2.41

2565F
55.21
10.54
2.43

2566F
57.97
12.34
2.46

2567F
60.87
14.27
2.50

2568F
63.91
16.54
2.55

2569F
67.11
19.19
2.60

6.88

6.93

7.03

7.15

7.28

7.42

13.80

13.91

14.10

14.33

14.58

14.86

11.19
2.97
98.92

3.00
92.02

3.04
96.93

3.09
102.21

3.14
108.00

3.21
114.39

5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ และค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์
ไม่มตี วั ตนในอัตราคงทีต่ ามวิธเี ส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์นัน้ ๆ ส่วนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ประมาณการด้วยวิธดี ว้ ยวิธเี ส้นตรงนับจากวันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผลจนถึงวันสิน้ สุดของอายุสญ
ั ญาเช่า
สามารถสรุปอายุการใช้งานของสินทรัพย์แต่ละประเภทและประมาณการค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายได้ดงั
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5-18: สรุปอายุการใช้งานสิ นทรัพย์แต่ละประเภทของ BZB
ประเภทสิ นทรัพย์
อายุการใช้งาน
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
5 ปี
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ – สานักงาน
6 ปี
ซอฟต์แวร์
10 ปี
ตารางที่ 5-19: สรุปประมาณการค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายของ BZB
หน่ วย: ล้านบาท
2561A 2562A 2563A 2564A
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร
3.64
4.78
5.02
6.44
และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
5.76
7.58
ค่าตัดจาหน่าย - ซอฟต์แวร์
6.55
6.69
7.03
7.48
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
10.19
11.47
17.81
21.49

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

7.80

8.20

8.66

9.21

9.84

8.13
8.14
24.08

8.13
8.93
25.27

4.10
9.86
22.62

2.73
10.94
22.88

2.38
12.21
24.42

6. ดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ประเภทที่ 1 คือ ดอกเบี้ยของเงินเบิกเกินบัญชี เงิน
กูย้ มื ระยะสัน้ -ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และประเภทที่ 2 คือ ดอกเบีย้ ของหนี้สนิ ของสัญญาเช่า
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยโดยอ้างอิง ค่าเฉลี่ยต้นทุนทางการเงินย้อนหลังในช่วงปี
2561 จนถึงปี 2564 ซึง่ มีอตั ราดอกเบีย้ เฉลีย่ ประมาณร้อยละ 4.56 ต่อปี
7. ภาษีเงิ นได้นิติบุคคล
เนื่องจากบางกิจการของ BZB ได้รบั สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นและ/หรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับ
กาไรสุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนใน
กิจการซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise software, Digital content, และ Embedded software เป็ นระยะเวลา 8 ปี นับ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์ในการเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั บัซซีบ่ สี ์ จากัด

จากวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ส่งผลให้อตั ราภาษีเงินได้ทแ่ี ท้จริงของ BZB ปี 2561 2562 และปี 2563 คือร้อยละ 3.3
0.6 และ 0.6 ตามลาดับ ดังนัน้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระประมาณการภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลโดยใช้อตั ราภาษีดงั ต่อไปนี้
ใช้อตั ราภาษีรอ้ ยละ 1.5 สาหรับปี 2565 จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยอัตราภาษีในปี 2561
จนถึงปี 2563
ใช้อตั ราภาษีรอ้ ยละ 20 ตัง้ แต่วนั ที่ 28 กรกฎาคม 2566 จนตลอดการประมาณการ เนื่องจาก BZB ยังไม่ได้ทาการ
ต่ออายุสิทธิประโยชน์ ดงั กล่าวที่จะหมดอายุในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้เป็ นไปตามหลักความระมัด ระวัง
(Conservative basis)
8. เงิ นทุนหมุนเวียน (Net working capital)
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงค่าเฉลีย่ อัตราส่วนย้อนหลังในช่วงปี 2562 จนถึงปี 2564 และกาหนดให้อตั ราส่วน
คงทีต่ ลอดระยะเวลาประมาณการ
ตารางที่ 5-20: สรุปสมมติ ฐานเงินทุนหมุนเวียนของ BZB
รายการ
สินทรัพย์
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
ลูกหนี้อ่นื
หนี้สนิ
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อ่นื

สมมติ ฐาน

ระยะเวลาเก็บหนี้ 47 วัน
ระยะเวลาเก็บสินค้าคงเหลือก่อนจาหน่ายออก 17 วัน
ร้อยละ 0.8 ของรายได้จากการดาเนินงาน
ระยะเวลาการชาระหนี้ 32 วัน
ร้อยละ 42.5 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

9. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต (Capital expenditure)
สมมติฐานเกี่ยวเนื่องกับค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้มคี ่าใช้จ่ายในการ
ลงทุ น ในอนาคตเมื่อ สินทรัพ ย์แต่ละประเภทครบกาหนดอายุการใช้ประโยชน์ ทางบัญชี เพื่อ รัก ษา ปรับ ปรุ ง และ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ และการประมาณการลงทุนเพิม่ เติมตลอดช่วงเวลาประมาณการ โดยอ้างอิงจากอัตราเฉลี่ยการ
ลงทุนในสินทรัพย์สาหรับการดาเนินงานต่อรายได้จากการดาเนินงานย้อนหลังตัง้ แต่ปี 2561 ถึง 2564 ทีร่ อ้ ยละ 0.56
ของรายได้จากการดาเนินงาน
ตารางที่ 5-21: ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคตของ BZB
หน่ วย: ล้านบาท
2562A 2563A
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อทดแทน
สินทรัพย์ทต่ี ดั ค่าเสื่อมจนหมดมูลค่า
4.77
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสินทรัพย์เพิม่ เติม
4.12
4.77
รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต
4.12

2564A

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

-

-

5.68

25.24

6.44

-

8.41
8.41

8.32
8.32

9.88
15.56

11.56
36.80

13.54
19.97

15.86
15.86

10. สรุปประมาณการทางการเงิ นของ BZB
จากสมมติฐานเกี่ยวกับการประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สนิ ข้างต้น ประมาณการทางการเงิน
ของ BZB มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 5-22: ประมาณการกาไรขาดทุนของ BZB
2561A
2562A
หน่ วย: ล้านบาท
รายได้จากการดาเนินงาน
664.81
856.08
ต้นทุนการดาเนินงาน
536.94
712.83
กาไรขัน้ ต้น
127.88
143.25
รายได้อ่นื
4.19
3.98
ค่าใช้จ่ายในการขาย
26.97
32.50
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
62.81
69.33
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
10.19
11.47
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการ
32.09
33.93
เงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
0.15
0.01
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
31.94
33.92
ภาษีเงินได้
1.07
0.21
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
30.87
33.72

2563A
920.68
763.53
157.16
3.11
45.34
75.45
17.81
21.67

2564A
1,253.28
1,013.17
240.12
0.21
88.09
98.92
21.49
31.82

2565F
1,485.50
1,178.42
307.09
2.65
91.18
92.02
24.08
102.46

2566F
1,763.55
1,388.23
375.31
2.65
96.13
96.93
25.27
159.63

2567F
2,064.29
1,622.27
442.01
2.65
101.34
102.21
22.62
218.48

2568F
2,417.16
1,896.46
520.70
2.65
106.89
108.00
22.88
285.58

2569F
2,831.34
2,217.81
613.53
2.65
112.80
114.39
24.42
364.58

1.01
20.66
0.12
20.54

1.67
30.16
30.16

1.57
100.89
1.53
99.36

1.03
158.61
14.62
143.99

0.56
217.92
43.58
174.34

0.28
285.30
57.06
228.24

0.10
364.47
72.89
291.58

11. อัตราส่วนลด (Discount rate)
อัตราส่วนลดทีใ่ ช้ในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด ได้มาจากการคานวณต้นทุนทางการเงินถัว
เฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสร้างทุนของ BZB ซึง่ ทีป่ รึกษาทางการเงิน
อิสระได้คานวณค่า WACC จากค่าเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักของต้นทุนของหนี้ (KD) และต้นทุนของส่วนของผูถ้ อื หุน้ (KE) ของ
BZB ซึง่ มีรายละเอียดการประมาณการอัตราส่วนลด ดังนี้
𝑊𝐴𝐶𝐶 =

𝐷
𝐸
× 𝐾𝐷 × (1 − 𝑇) +
× 𝐾𝐸
𝐷+𝐸
𝐷+𝐸

ตารางที่ 5-23: รายละเอียดตัวแปร WACC ของ BZB
ตัวแปร
รายละเอียด
D/(D+E) or WD
สัดส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อทุนของแหล่งเงินทุนของบริษทั เท่ากับร้อยละ 0 อ้างอิงตามสัดส่วน
เป้ าหมายเงินทุนของ BZB
E/(D+E) or WE
สัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ ต่อทุนของแหล่งเงินทุนของบริษทั เท่ากับร้อยละ 100 อ้างอิงตามสัดส่วนเป้ าหมาย
เงินทุนของ BZB
T
อัตราภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลประเทศไทยเท่ากับร้อยละ 20
KD
ต้นทุนของหนี้อา้ งอิงตามค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ ตามค่าเฉลีย่ ต้นทุนทางการเงินย้อนหลังในช่วงปี 2561 จนถึงปี
2564 ซึง่ มีอตั ราดอกเบีย้ เฉลีย่ ประมาณ ร้อยละ 4.56 ต่อปี
ต้นทุนของส่วนของผูถ้ อื หุน้ คานวณด้วยวิธี Global Capital Asset Pricing Model (“Global CAPM”)
KE

KE สามารถคานวณได้ตามวิธี Global CAPM ได้ดงั นี้
KE (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) = RF + β x Equity risk premium (“ERP”) + Country Risk Premium (“CRP”)
ตารางที่ 5-24: รายละเอียดตัวแปร Global CAPM ของ BZB
ตัวแปร
รายละเอียด
RF
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่มคี วามเสีย่ ง (Risk free rate) อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลของ
สหรัฐอเมริกาอายุ 10 ปี ซึง่ มีค่าเท่ากับร้อยละ 1.51 คานวณโดย Damodaran ณ เดือนมกราคม 2565
(ทีม่ า: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html)
Beta (β)
ค่ า Beta (β) เป็ น ค่ าสัมประสิทธิค์ วามแปรปรวนระหว่า งผลตอบแทนของหุ้นของบริษัทคู่เทียบที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา สวีเดน จีน อังกฤษ กรีซ โปแลนด์ และอินเดีย (ทีม่ า: Capital IQ) ทีป่ รึกษาทางการเงิน
อิสระได้พจิ ารณาว่าข้อมูลทีเ่ ลือกมานัน้ เป็ นช่วงเวลาทีม่ จี านวนและความถีข่ องข้อมูลเหมาะสมต่อการคานวณทางสถิติ และ
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ตัวแปร

ERP

CRP

รายละเอียด
ยังสามารถสะท้อนความเสีย่ งของสภาวะธุรกิจในปั จจุบนั ได้ดี ซึ่งมีค่า Unlevered Beta เท่ากับ 0.8253 และเมื่อปรับด้วย
โครงสร้างทางการเงินของ BZB จะได้ค่า Levered Beta ของ BZB เท่ากับ 0.8253
ERP คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่นักลงทุนต้องการเพิม่ ในสินทรัพย์ท่มี ีความเสีย่ งเมื่อลงทุนในตลาดหุ้น ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระกาหนดให้ ERP มีค่าเท่ากับร้อยละ 4.24 ในการคานวณต้นทุนของส่วนของผูถ้ อื หุน้ อ้างอิงจาก ERP ของ
ตลาดหุน้ ของสหรัฐอเมริกาคานวณโดย Damodaran ณ เดือนมกราคม 2565
(ทีม่ า: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html)
ส่วนชดเชยความเสีย่ งของประเทศไทยมีค่าเท่ากับร้อยละ 1.58 อ้างอิงจาก Damodaran ณ เดือนมกราคม 2565
(ทีม่ า: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html)

เนื่องจาก KE คานวณจากผลตอนแทนจากการลงทุนที่ไม่มคี วามเสี่ยง และ ERP ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงปรับปรุง KE ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐให้เป็ นสกุลเงินบาท ด้วยอัตราเงินเฟ้ อของไทยและ
สหรัฐอเมริกา อ้างอิงประมาณการอัตราเงินเฟ้ อปี 2569 ของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาทีจ่ ดั ทาโดยกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) ตามทีแ่ สดงเอกสารแนบที่ 3 ด้วยสมการดังต่อไปนี้
𝐾𝐸(สกุลเงินบาท) = (1 + 𝐾𝐸 (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)) ×
ตารางที่ 5-25: สรุปค่าสมมติ ฐานในการคานวณ WACC ของ BZB
ตัวแปร
อัตราผลตอบแทนทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ ง (RF)
ERP
ค่าชีว้ ดั ความเสีย่ งตามตลาดของ BZB (Levered Beta)
ส่วนชดเชยความเสีย่ งของประเทศไทย (CRP)
ต้นทุนของหนี้สนิ (KD)
ต้นทุนของหนี้สนิ หลังหักภาษี (KD after tax)
ต้นทุนของส่วนของผูถ้ อื หุน้ (KE) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ต้นทุนของส่วนของผูถ้ อื หุน้ . (KE) ในสกุลเงินบาท
สัดส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อทุนของแหล่งเงินทุนของบริษทั (WD)
สัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ ต่อทุนของแหล่งเงินทุนของบริษทั (WE)
WACC

(1 + อัตราเงินเฟ้ อของประเทศไทย)
−1
(1 + อัตราเงินเฟ้ อของสหรัฐอเมริกา)
สมมติ ฐาน
ร้อยละ 1.51
ร้อยละ 4.24
0.8253
ร้อยละ 1.58
ร้อยละ 4.56
ร้อยละ 3.65
ร้อยละ 6.59
ร้อยละ 6.38
ร้อยละ 0
ร้อยละ 100
ร้อยละ 6.38

12. สมมติ ฐานกระแสเงิ นสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal value)
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ได้จดั ทาประมาณการทางการเงินเป็ นระยะเวลา 5 ปี โดยสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
และกาหนดให้ Terminal value มีค่าเท่ากับ 4,806.28 ล้านบาท โดยใช้อตั ราการเติบโตทีร่ อ้ ยละ 2.00 อ้างอิงประมาณ
การเงินเฟ้ อปี 2569 ของประเทศไทยทีจ่ ดั ทาโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ตามทีแ่ สดงในเอกสารแนบที่ 3
เนื่องจากทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า BZB มีแผนการเติบโตทัง้ ในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องในอนาคต
และอุตสาหกรรมการให้บริการแพลตฟอร์ม การบริการจัดหาสิทธิพเิ ศษและดีลต่างๆ การให้บริการเกีย่ วกับการซื้อขาย
ออนไลน์อย่างครบวงจร ยังคงมีแนวโน้มทีจ่ ะเติบโตในอนาคตตามอุปสงค์ทเ่ี พิม่ ขึน้ ของการลงทุนในเทคโนโลยีของภาค
ธุรกิจ และการเติบโตของภาคค้าปลีก รวมไปถึงความต้องการรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในระยะยาว
13. มูลค่าหุ้นตามวิ ธีมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงิ นสด
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) ที่คานวณได้เท่ากับร้อยละ 6.38 จะนาไปใช้เป็ นอัตราคิดลดใน
การคานวณกระแสเงินสดสุทธิทค่ี าดว่าจะได้รบั ในอนาคตของ BZB โดยสามารถสรุปกระแสเงินสดอิสระ (Free cash
flow to the firm: FCFF) ของ BZB ได้ดงั นี้

© 2022 Grant Thornton Services Ltd. All rights reserved.

40

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์ในการเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั บัซซีบ่ สี ์ จากัด
ตารางที่ 5-26: ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ ของ BZB
หน่ วย: ล้านบาท
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT)
รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด
การเปลีย่ นแปลงเงินทุนหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital expenditure)
กระแสเงินสดอิสระ (FCFF)
กระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal
value)
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระ (FCFF)

2565F
100.90
24.08
(7.47)
(8.31)
109.21

2566F
144.92
25.27
(66.59)
(15.56)
88.04

2567F
174.79
22.62
(66.28)
(36.80)
94.33

2568F
228.46
22.88
(79.55)
(19.97)
151.82

2569F
291.66
24.42
(94.76)
(15.86)
205.47

-

-

-

-

4,784.12

102.66

77.79

78.36

118.54

3,662.28

ตารางที่ 5-27: สรุปมูลค่าปัจจุบนั ของ BZB
รายละเอียด
รวมมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระ (FCFF)
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บวก: สินทรัพย์ทางการเงินและเงินฝากประจา
หัก: หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ายุตธิ รรมของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ BZB
หัก: ส่วนลดสภาพคล่อง
มูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถอื หุ้นของ BZB หลังหักส่วนลดสภาพคล่อง
จานวนหุน้ ทัง้ หมดของ BZB
มูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถอื หุ้นของ BZB หลังหักส่วนลดสภาพคล่อง ต่อหุ้น (บาท)

หน่ วย: ล้านบาท
4,039.63
41.41
33.99
(75.42)
4,039.61
ร้อยละ 15.8
3,401.35
1,915,000.00
1,020.40

จากการคานวณข้างต้น จะทาให้ได้มูลค่ายุตธิ รรมของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ BZB เท่ากับ 3,401.35 ล้านบาท ซึ่ง
คิ ดเป็ นมูลค่าหุ้นเท่ากับ 1,776.16 บาทต่อหุ้น เนื่องจาก SABUY มีมติทจ่ี ะเข้าลงทุนใน BZB สัดส่วนร้อยละ 30 ของ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด จึงคิดเป็ น 1,020.40 ล้านบาท
14. การวิ เคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity analysis)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity analysis) ของการ
ประเมินมูลค่าหุน้ BZB โดยเปลีย่ นแปลง 2 สมมติฐานหลักทีส่ ่งผลกระทบต่อมูลค่าหุน้ ทีไ่ ด้จากการประเมินโดยวิธมี ลู ค่า
ปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted cash flow approach) อย่างมีนัยสาคัญ ได้แก่
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่ วงน้ าหนัก (WACC) กาหนดให้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงร้อยละ 0.20 ต่อปี
เพื่อให้ครอบคลุมถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอต่อการประเมินมูลค่า
หุน้ ของกิจการ
อัตราเติบโตของกระแสเงินสดหลังช่วงประมาณการ (Terminal growth rate) กาหนดให้เปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นและ
ลดลงร้อยละ 0.20 ต่อปี เพื่อให้ครอบคลุมถึงอัตราการเปลีย่ นแปลงของตัวแปรต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึง่ คาดว่าจะเพียงพอ
ต่อการประเมินมูลค่าหุน้ ของกิจการ
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ตารางที่ 5-28: สรุปการวิ เคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่าต่อหุ้น BZB
หน่ วย: บาทต่อหุ้น
Terminal
Growth
Rate

-0.20%
-0.10%
กรณี ฐาน
0.10%
0.20%

0.20%
1,629.59
1,660.88
1,693.53
1,727.64
1,763.31

WACC
กรณี ฐาน
1,705.85
1,740.22
1,776.16
1,813.78
1,853.19

0.10%
1,666.90
1,699.68
1,733.92
1,769.72
1,807.20

ตารางที่ 5-29: สรุปการวิ เคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่าการลงทุนใน BZB ในสัดส่วนร้อยละ 30
WACC
หน่ วย: บาทต่อหุ้น
0.20%
0.10%
กรณี ฐาน
936.20
957.64
980.01
-0.20%
954.17
976.47
999.76
-0.10%
Terminal
972.93
996.14
1,020.40
Growth กรณี ฐาน
Rate
0.10%
992.53
1,016.71
1,042.02
1,013.02
1,038.23
1,064.66
0.20%

-0.10%
1,746.56
1,782.63
1,820.39
1,859.95
1,901.46

-0.20%
1,789.13
1,827.03
1,866.75
1,908.41
1,952.16

-0.10%
1,003.40
1,024.12
1,045.81
1,068.54
1,092.39

-0.20%
1,027.86
1,049.63
1,072.45
1,096.38
1,121.52

จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity analysis) ของการประเมินมูลค่าหุน้ BZB โดย
การเปลี่ยนแปลง WACC และอัตราเติบโตของกระแสเงินสดหลังช่วงประมาณการ (Terminal growth rate) มูลค่าหุน้
BZB ทีค่ านวณได้จะมีมลู ค่าต่อหุน้ อยู่ระหว่าง 1,629.59 – 1,952.16 บาทต่อหุน้ โดยมีมลู ค่าหุน้ กรณีฐาน (Base case)
เท่ากับ 1,776.16 บาทต่อหุน้ ซึ่งสูง (ต่า) กว่าราคาเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB ทีเ่ ทียบเท่าหุน้ ละ 1,689.82 บาทต่อหุน้
ตามอัตราแลกเปลีย่ น (60.23) – 262.34 ล้านบาทต่อหุน้ หรือร้อยละ (3.57) – 15.52 และหากคิดเป็ นการลงทุนใน BZB
ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของจานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดของ BZB จะมีมลู ค่าอยู่ระหว่าง 936.20 – 1,121.52 ล้านบาท โดยมี
มูลค่าหุ้นกรณีฐาน (Base case) เท่ากับ 1,020.40 ล้านบาท ซึ่งสูง (ต่ า) กว่ามูลค่าการลงทุนที่ 970.80 ล้านบาทอยู่
(34.60) – 150.72 ล้านบาท หรือร้อยละ (3.57) – 15.52 โดยมูลค่าดังกล่าวเป็ นมูลค่าของกิจการทีด่ าเนินอยู่ในปั จจุบนั
ซึ่งยังไม่รวมถึงแผนธุรกิจของ BZB ที่จะขยายไปทาธุรกิจ พัฒนาซอฟต์แวร์แม่แบบที่สามารถใช้ได้โดยบุคคลที่สาม
(Productization) แผนการตัง้ กิจการในประเทศต่า งๆ ในภู มิภ าคตะวัน ออกเฉียงใต้ และแผนการน าบริษัท เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาพิจารณาในการจัดทาประมาณการ เนื่องจากข้อมูลยังไม่มคี วาม
ชัดเจนเพียงพอ
5.3.

สรุปความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ BZB
จากวิธปี ระเมินมูลค่าทัง้ หมด สามารถสรุปเปรียบเทียบมูลค่าหุน้ ของ BZB ตามการประเมินมูลค่าด้วยวิธกี ารต่างๆ
ได้ดงั นี้
ตารางที่ 5-30: สรุปเปรียบเทียบมูลค่าต่อหุ้นของ BZB ตามการประเมิ นมูลค่าด้วยวิธีต่างๆ
ราคาเข้าซื้อ
ส่วนเกิ น (ตา่ ) ของราคาเข้าซือ้ ต่อราคาประเมิ น
มูลค่า BZB
วิ ธีการประเมิ นราคาหุ้น
(บาทต่อหุ้น)
(บาทต่อหุ้น)
(บาทต่อหุ้น)
ร้อยละ
วิธมี ลู ค่าตามบัญชี1
วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
วิธอี ตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี1
วิธอี ตั ราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ 1
วิธอี ตั ราส่วนมูลค่ากิจการต่อกาไรก่อน
ดอกเบีย้ จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย1
วิธมี ลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด

177.93
N/A2
1,511.62 – 1,838.79
300.01 – 612.71

1,689.82
1,689.82
1,689.82
1,689.82

(1,511.89)
N/A2
(178.20) – 148.97
(1,389.81) – (1,077.11)

(89.47)
N/A2
(10.55) – 8.82
(82.25) – (63.74)

368.99 – 383.80

1,689.82

(1,320.83) – (1,306.01)

(78.16) – (77.29)

1,776.61

1,689.82

86.24

5.11
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วิ ธีการประเมิ นราคาหุ้น
การวิเคราะห์ความไว

(บาทต่อหุ้น)

ราคาเข้าซื้อ
(บาทต่อหุ้น)

1,629.59 – 1,952.16

1,689.82

มูลค่า BZB

ส่วนเกิ น (ตา่ ) ของราคาเข้าซือ้ ต่อราคาประเมิ น
(บาทต่อหุ้น)
(60.33) – 262.24

ร้อยละ
(3.57) – 15.52

หมายเหตุ 1. อ้างอิงตัวเลขตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
2. ไม่สามารถประเมินหาราคามูลค่าหุน้ BZB ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชีได้ เนื่องจาก BZB ไม่ได้จดั ทาการประเมินราคาสินทรัพย์ของบริษทั

ตารางที่ 5-31: สรุปเปรียบเทียบมูลค่าการลงทุนใน BZB ในสัดส่วนร้อยละ 30 ตามการประเมินมูลค่าด้วยวิ ธีต่างๆ
ส่วนเกิ น (ตา่ ) ของราคาเข้าซือ้ ต่อราคา
มูลค่าส่วนของผู้ถอื หุ้น มูลค่าซือ้ ขาย BZB ใน
วิ ธีการประเมิ นราคาหุ้น
วิธมี ลู ค่าตามบัญชี
วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
วิธอี ตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี1
วิธอี ตั ราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ 1
วิธอี ตั ราส่วนมูลค่ากิจการต่อกาไรก่อน
ดอกเบีย้ จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย1
วิธมี ลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
การวิเคราะห์ความไว
1

ในสัดส่วนร้อยละ 30
(ล้านบาท)

สัดส่วนร้อยละ 30
(ล้านบาท)3

ประเมิน
(ล้านบาท)

ร้อยละ

102.22
N/A2
868.42 – 1,056.38
172.35 – 352.00

970.80
970.80
970.80
970.80

(868.58)
N/A2
(102.38) – 85.58
(798.45) – (618.80)

(89.47)
N/A2
(10.55) – 8.82
(82.25) – (63.74)

211.98 – 220.49

970.80

(758.82) – (750.31)

(78.17) – (77.29)

1,020.40
936.20 – 1,121.52

970.80
970.80

49.60
(34.60) – 150.72

5.11
(3.57) – 15.52

หมายเหตุ 1. อ้างอิงตัวเลขตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
2. ไม่สามารถประเมินหาราคามูลค่าหุน้ BZB ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชีได้ เนื่องจาก BZB ไม่ได้จดั ทาการประเมินราคาสินทรัพย์ของบริษัท
3. อ้างอิงตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2565 การเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB เป็ นจานวนไม่เกิน 574,500 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน
ทัง้ หมดของ BZB คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 970,800,000 บาท (อัตราแลกเปลีย่ นจากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์
2565 เท่ากับ 32.36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ)

นอกจากนี้แล้วที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดั ทาการวิเคราะห์ความไวต่อ การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินที่อาจ
กระทบกับราคาขาย เนื่องจากมีการตกลงมูลค่าการลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็ นจานวนไม่เกิน 30 ล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยกาหนดให้เปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ และลดลงร้อยละ 0.25 เพื่อให้ครอบคลุมถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
ต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้
ตารางที่ 5-32: สรุปการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิ นที่อาจกระทบกับราคาขาย
อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิ น
-5.00%
อัตราแลกเปลีย่ น (บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ)
30.76
มูลค่าหุน้ อ้างอิงของ BZB ในการเสนอขาย (หน่วย: ล้านบาท)
3,076.22
มูลค่าหุน้ อ้างอิงของ BZB ในการเสนอขายในสัดส่วนร้อยละ 30
922.87
(หน่วย: ล้านบาท)
ราคาเข้าซื้อหุน้ ของ BZB ต่อหุน้ (บาท)
1,606.38

-2.50%
31.55
3,155.10
946.53

ค่าฐาน
32.36
3,236.00
970.80

2.50%
33.17
3,316.90
995.07

5.00%
34.00
3,399.82
1,019.95

1,647.57

1,689.82

1,732.06

1,775.36

การประเมินราคาหุน้ ในแต่ละวิธมี ขี อ้ ดีและข้อด้อยแตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนถึงความเหมาะสมของราคาหุน้ จากการ
ประเมินราคาหุน้ ในแต่ละวิธที แ่ี ตกต่างกันไป ดังนี้
1) วิธมี ูลค่าหุน้ ตามบัญชี (Book Value Approach) จะคานึงถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่งและมูลค่าทรัพย์สนิ
ตามที่ได้บนั ทึกบัญชีไว้ โดยไม่ได้คานึงถึงความสามารถในการทากาไรและผลการดาเนินงานในอนาคต
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมอุตสาหกรรม ดั งนัน้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าการประเ มินมูลค่าหุน้ โดยวิธนี ้ีไม่เหมาะสมที่จะใช้ประเมินราคายุติธรรมของหุน้
สามัญของ BZB และไม่สามารถสะท้อนมูลค่าทีแ่ ท้จริงของกิจการได้
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2) วิธปี รับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) สามารถสะท้อนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิได้ดกี ว่า
การประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธมี ูลค่าตามบัญชี เนื่องจากเป็ นการนามูลค่าตามบัญชีตามทีป่ ระเมินในข้อ 1) มา
ปรับปรุง รายการทรัพย์สินและหนี้สินให้สะท้อ นมูลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้ สิน ณ ขณะที่ ทาการ
ประเมิน อย่างไรก็ตาม BZB ไม่ได้จดั ทาการประเมินราคาสินทรัพย์ของบริษทั ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึง
ไม่ใด้ใช้วธิ ปี รับปรุงมูลค่าตามบัญชีในการประเมินส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ BZB อีกทัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
เห็นว่าวิธีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีจะไม่ได้ผลลัพธ์ ท่แี ตกต่างอย่างมีนัย สาคัญจากวิธีมูลค่าตามบัญ ชี
นอกจากนี้ วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีไม่ได้คานึงถึงความสามารถในการทากาไร ผลการดาเนินงานของ
กิจการในอนาคต และความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ดังนัน้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าการ
ประเมินมูลค่าหุน้ โดยวิธนี ้ีไม่เหมาะสมทีจ่ ะใช้ประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ BZB และไม่สามารถ
สะท้อนมูลค่าทีแ่ ท้จริงของกิจการได้
3) วิธอี ตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach) จะคานึงถึงฐานะทางการเงิน
ขณะใดขณะหนึ่งโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ อัตราส่วนดังกล่าวของกลุ่มบริษทั ทีใ่ ช้อา้ งอิง โดยไม่ได้สะท้อนถึง
ความสามารถในการทากาไรและผลการดาเนินงานของ BZB ในอนาคต ดังนัน้ วิธกี ารนี้จงึ ไม่เหมาะสมในการ
นามาประเมินมูลค่าหุน้ ของ BZB
4) วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach) เป็ นวิธีท่ใี ช้ค่าเฉลี่ยของราคา
ตลาดต่อกาไรของคู่เทียบในอดีตมาคานวณเพื่อหามูลค่าหุ้นของบริษทั โดยสะท้อนความสามารถในการทา
กาไร ณ ขณะใดขณะหนึ่งในอดีตโดยมิได้คานึงถึงความสามารถการทากาไรในอนาคตของบริษัท ดังนัน้
วิธกี ารนี้จงึ ไม่เหมาะสมในการนามาประเมินมูลค่าหุน้ ของ BZB
5) วิธอี ตั ราส่วนมูลค่ากิจการต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (Enterprise
Value-to-EBITDA Ratio Approach) เป็ นวิธที ใ่ี ช้ค่าเฉลี่ยของมูลค่ากิจการต่อ กาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงิน
ได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ ายของคู่เทียบในอดีตมาคานวณเพื่อหามูลค่าหุ้นของบริษทั ซึ่งวิธนี ้ีจะตัด
เรื่องโครงสร้างเงินทุนทีแ่ ตกต่างกันของแต่ละบริษทั ออก อย่างไรก็ตาม วิธนี ้ี สะท้อนความสามารถในการทา
กาไร ณ ขณะใดขณะหนึ่งในอดีตโดยมิได้คานึงถึงความสามารถการทากาไรในอนาคตของบริษทั และความ
แตกต่างของแต่ละบริษทั ดังนัน้ วิธกี ารนี้จงึ ไม่เหมาะสมในการนามาประเมินมูลค่าหุน้ ของ BZB
6) วิ ธี มู ล ค่ า ปั จจุ บ ั น สุ ท ธิ ข องกระแสเงิ น สด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่ ง เป็ นวิ ธี ท่ี ส ะท้ อ นถึ ง
ความสามารถในการทากาไร และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของ BZB ทีจ่ ะได้รบั ในอนาคต ซึ่ง
ประเมิน มูลค่า ปั จจุบนั ของกระแสเงิน สดสุท ธิของกิจการที่ค าดว่าจะได้ร ับในอนาคต โดยอ้า งอิง จากการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงแนวโน้ มภาวะเศรษฐกิจ การดาเนินงานของกิจการในอนาคต จึงทาให้วิธีน้ี
สามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของกิจการได้ดกี ว่า อย่างไรก็ตาม สมมติฐานในการจัดทาประมาณการทาง
การเงินทีน่ ามาคานวณ ยังมิได้สะท้อนถึงมูลค่าเพิม่ ในอนาคตทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหลังการทาคาเสนอซื้อ ซึง่ อาจ
ส่งผลให้มลู ค่าของ BZB ในอนาคตมีผลการดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ จากสมมติฐานในปั จจุบนั
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธกี ารประเมินราคาทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดในการประเมินมูลค่า คือ วิธมี ูลค่า
ปั จ จุ บ ันสุ ทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่ง เป็ น วิธีท่มี ีค วามสามารถในการทากาไรใน
อนาคตด้วยวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด โดยมีมลู ค่ากรณีฐานของวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่มมี ลู ค่าต่อ
หุน้ อยู่ระหว่าง 1,629.59 – 1,952.16 บาทต่อหุน้ โดยมีมูลค่าหุน้ กรณี ฐาน (Base case) เท่ากับ 1,776.16 บาทต่อหุน้
ซึ่งเป็ นราคาที่สูง(ต่ า)กว่าราคาการลงทุนที่ 1,689.82 บาทต่อหุ้น เท่ากับ (60.23) – 262.24 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ
(3.57) – 15.52 และหากคิดเป็ นการลงทุนใน BZB ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของจานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดของ BZB จะมี
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มูลค่าอยู่ระหว่าง 936.20 – 1,121.52 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหุน้ กรณีฐาน (Base case) เท่ากับ 1,020.40 ล้านบาท ซึ่ง
เป็ นราคาที่สูง(ต่ า)กว่าราคาการลงทุนที่ 970.80 ล้านบาท เท่ากับ (34.60) – 150.72 ล้านบาท หรือร้อยละ (3.57) –
15.52 ดังนัน้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าราคาในการเข้าลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาทีเ่ หมาะสม
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6.

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ

จากการทีค่ ณะกรรมการของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“SABUY” หรือ “บริษทั ฯ” หรือ “กิจการ”)
ได้มกี ารพิจารณาเรื่องการเข้าลงทุนในบริษทั บัซซี่บสี ์ จากัด (“BZB”) ซึ่งเป็ นผู้นาด้านการออกแบบพัฒนา Platform
Loyalty Program การจัดหา Privileges ระบบ E-Commerce และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบดิจิทลั ครบ
วงจร โดยเป็ นการซื้อหุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB จานวนไม่เกิน 574,500 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจด
ทะเบีย นทัง้ หมดของ BZB คิด เป็ น มู ล ค่ า ไม่ เ กิน 30 ล้ า นเหรีย ญสหรัฐ หรือ ประมาณ 970,800,000 บาท (อัต รา
แลกเปลี่ยนจากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 32.36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ)
โดยการจ่ายชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสด เพื่อนาจุดแข็งของ BZB มาใช้ในการขยายช่องทางในการนาเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการของบริษัทฯ ผ่านผู้ให้บริการ E-Commerce Enabler ครบวงจรและมีฐานลูกค้ามากเป็ นอันดับหนึ่งของ
ประเทศ และสามารถขยายบริการต่อไปยังประเทศต่างๆ ในภูมภิ าค เพื่อก่อให้เกิดการผนึกกาลัง (Synergy) ในธุรกิจ
E-Commerce และบริก ารช าระเงิน เข้า สู่ Ecosystem ของบริษัท ฯ และ BZB ทัง้ นี้ ที่ป รึก ษาทางการเงิน อิสระได้
พิจารณาและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ภายใต้ขอบเขต เงื่อนไข และข้อจากัด ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนต่างๆ ของ
รายงานความเห็นฯ ฉบับนี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นต่อความสมเหตุสมผลของการเข้าทารายการได้มาซึ่ง
หุน้ สามัญของ BZB สามารถสรุปได้ดงั นี้
ความเหมาะสมด้านราคา
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ทาการประเมินมูลค่าหุน้ ทีเ่ หมาะสมของ BZB ด้วยมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งสามารถประเมินมูลค่าหุ้น BZB ได้อยู่ในช่วงระหว่าง 1,629.59 – 1,952.16
บาทต่อหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นกรณีฐาน (Base case) เท่ากับ 1,776.16 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นราคาที่สูง (ต่ า)กว่าราคาการ
ลงทุนที่ 1,689.92 บาทต่อหุน้ เท่ากับ (60.33) – 262.24 บาทต่อหุน้ หรือร้อยละ (3.57) – 15.52 และหากคิดเป็ นการ
ลงทุนใน BZB ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของจานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดของ BZB จะมีมูลค่าอยู่ระหว่าง 936.20 – 1,121.52
ล้านบาท โดยมีมลู ค่าหุน้ กรณีฐาน (Base case) เท่ากับ 1,020.40 ล้านบาท ซึง่ เป็ นราคาทีส่ งู (ต่า)กว่าราคาการลงทุนที่
970.80 ล้านบาท เท่ากับ (34.60) – 150.72 ล้านบาท หรือร้อยละ (3.57) – 15.52 ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า
เงือ่ นไขด้านราคานัน้ มีความเหมาะสม
ความสมเหตุสมผลของการเข้าทารายการ
การเข้าทารายการในครัง้ นี้ จะเป็ นการผนึกกาลังร่วมกันระหว่าง SABUY และ BZB ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายของ
SABUY ทีจ่ ะแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปในอุตสาหกรรมทีเ่ กือ้ หนุนกับกิจกรรมหลักของบริษทั ฯ และการขยาย
ธุรกิจทีส่ ามารถใช้โครงข่ายและทรัพยากรของธุรกิจได้ (Network & Resource utilization) เพื่อให้สามารถให้บริการได้
อย่างครบวงจรมากขึน้ ทัง้ นี้ การร่วมมือกันจะเป็ นการช่วยส่งเสริมกันทัง้ สองฝ่ ายโดยทีท่ าง SABUY และ BZB อาจจะ
ร่วมกันพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงระบบและ/หรือ Application ต่างๆ ในอนาคตเพื่อให้มคี วามสะดวกสบายมากยิง่ ขึ้นและ
สามารถใช้ร่วมกันในสาหรับในลูกค้าของทัง้ สองฝ่ าย ซึ่งจะทาให้ฐานลูกค้าของทัง้ สองฝ่ ายขยายตัวมากขึน้ ก่อให้เกิด
การประหยัดต่อขนาด (Economies of scale) ได้มากขึ้น โดยอาจจะมีการใช้ทมี งานนักพัฒนา (Developer) ร่วมกัน
การขายสินค้าแบบ Cross-selling การใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน ทาให้ SABUY สามารถ
เข้าถึง Know How ของ BZB เพื่อช่วยในการพัฒนาร่วมกันในอนาคตได้อีกด้วย รวมไปถึงความร่วมมือในการขยาย
ตลาดไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมภิ าคอาเซียน นอกจากนี้ SABUY สามารถนาระบบ CRM ของ BZB มาปรับ
ใช้กบั ระบบปั จจุบนั ของ SABUY เอง เพื่อให้สามารถนาไปใช้กบั ฐานลูกค้าและตัวแทนจาหน่ายของ SABUY ได้ ซึ่งจะ
ทาให้ SABUY สามารถเข้าถึงและรู้จกั ร้านค้าพันธมิตรมากยิง่ ขึ้นผ่านพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า เพื่อให้เสนอ
ผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มลูกค้าได้ตรงกับความต้องการอย่างแม่นยา และยังมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั เงินปั นผลกลับมาให้ SABUY ได้
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ในอนาคต โดยการเข้า ทาธุร กรรมในครัง้ นี้ SABUY จะอาศัย แหล่ ง เงิน ทุน จากการออกและเสนอขายหุ้น กู้ ท าให้
SABUY ไม่ตอ้ งใช้กระแสเงินสดภายในกิจการ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเข้าซื้อหุน้ สามัญจากผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB ในครัง้ นี้จะอาศัยแหล่งเงินจากการออกและ
เสนอขายตราสารหนี้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อมาใช้ในการลงทุนใน BZB ในจานวนประมาณ ไม่เกิน 30
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 970,800,000 บาท (อัตราแลกเปลีย่ นจากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 32.36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ), ใช้ในการแปลงสภาพ AIT-W2 เป็ นเงินสดจานวน 280,000,000
บาท, เข้าลงทุนใน NKON โดยมีการจ่ายเงินสดบางส่วนจานวน 584,436,438.75 บาท และ เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ๆ ซึ่ง
จะส่งผลให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทฯ สูงขึ้นจาก 0.81 เท่า เป็ น 1.70 เท่า ตามงบการเงินรวม
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนัน้ การระดมเงินทุนดังกล่าวจึงก่อให้เกิดหนี้ สิน และ
ดอกเบีย้ จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ นอกจากนี้ จากการที่ บริษทั ฯ จะเข้าซื้อหุน้ ของ BZB ในสัดส่วนร้อยละ 30 ทาให้บริษทั ฯไม่ได้มี
อานาจควบคุม BZB
ทัง้ นี้ การเข้าทารายการในครัง้ นี้ อาจจะมีความเสีย่ งจากการลงทุนไม่เป็ นไปตามแผนจากปั จจัยต่างๆ รวมไปถึง
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต ความเสีย่ งจากความผันผวนของค่าเงินในการเข้าซื้อหุ้นของ BZB เนื่องจากมี
การกาหนดราคาเข้าทารายการเป็ นเงินเหรียญสหรัฐ ความเสีย่ งจากการทีท่ งั ้ สองบริษทั ยังไม่ได้มกี ารทาข้อตกลงในการ
เข้าลงทุน ซึง่ ภายหลังจากได้รบั อนุมตั แิ ล้วอาจจะมีการกาหนดเงือ่ นไขทีท่ าให้บริษทั ฯ เสียเปรียบ และความเสีย่ งหากผู้
เงือ่ นไขในการเข้าทารายการและการออกและเสนอขายตราสารหนี้ไม่ได้รบั อนุมตั ิ
จากการวิเคราะห์เหตุผลและผลกระทบที่เกิดขึน้ จากการเข้าทาธุรกรรมฯ ความเหมาะสมด้านราคาในการเข้าทา
ธุ ร กรรม ตามที่ไ ด้ก ล่ า วไว้ข้า งต้น ที่ป รึก ษาทางการเงิน อิสระมีค วามเห็น ว่า การเข้าท ารายการในครัง้ นี้ มีความ
สมเหตุสมผลและผูถ้ อื หุน้ ควรอนุมตั กิ ารเข้าทารายการได้มาซึง่ หุน้ สามัญของ BZB ในครัง้ นี้
อนึ่ง ในการพิจารณาอนุ มตั หิ รือไม่อนุ มตั กิ ารเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ กรณีการเข้าซื้อหุน้ สามัญ ของ BZB
จากผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB ซึ่งไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันในครัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ สามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผล
ประกอบ และความเห็นในประเด็นต่างๆ ตามทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้นาเสนอไว้ในรายงานความเห็นของทีป่ รึกษา
ทางการเงินอิสระฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจอนุ มตั หิ รือไม่อนุ มตั กิ ารเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทร้พย์ในครัง้ นี้
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วสิ เซส จากัด ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระของบริษทั ฯ ขอรับรองว่าได้ทาหน้าที่
ศึกษา และวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ดังทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ให้เหตุผลบนพืน้ ฐานของข้อมูล
และการวิเคราะห์อย่างเทีย่ งธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ
ขอแสดงความนับถือ

นายอดุลพล จารุเกศนันท์
ผูค้ วบคุมการปฏิบตั งิ าน
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วสิ เซส จากัด
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7.

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1: ข้อมูลบริษทั บัซซี่บสี ์ จากัด (“BZB”)
1)

ข้อมูลทั ่วไป

ตารางที่ 7-1: ข้อมูลทัวไปของ
่
BZB

รายการ
ชื่อ
ที่อยู่
วันจดทะเบียนจัดตัง้
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
จานวนหุ้นทัง้ หมด
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)
โทรศัพท์
โทรสาร
เลขทะเบียนบริ ษทั
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
เว็บไซต์
ลักษณะของกิ จการ

รายละเอียด
บริษทั บัซซีบ่ สี ์ จากัด
100/81 – 84 และ 100/86 - 87 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชัน้ 25 และ ชัน้ 26 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
30 พฤษภาคม 2555
191,500,000 บาท
191,500,000 บาท
1,915,000 หุน้
100 บาท
02-645-0014
02-645-0013
0105555078063
191,500,000 บาท
https://www.crm.buzzebees.com/
Buzzebees ประกอบธุร กิจออกแบบและพัฒ นาแพลตฟอร์ม การบริห ารความสัมพัน ธ์กับ ลู ก ค้า
(CRM Privilege) อย่างครบวงจร โดยธุรกิจหลักในปัจจุบนั แบ่งออกได้ดงั นี้
1. ธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform Subscription) ประกอบไปด้วยการให้เช่าระบบการขาย
สินค้าบนแอปพลิเคชันของ BZB และแพลตฟอร์มอีคอมเมิรซ์ อื่นๆ การพัฒนาระบบแอปพลิเค
ชันของแบรนด์ต่างๆ การให้เช่าระบบรายเดือนของซอฟต์แวร์การบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
2. ธุรกิจให้บริการจัดหาสิทธิพเิ ศษและดีลต่างๆ (Rewards Sourcing) ประกอบไปด้วยการขาย
สินค้าผ่านแคตตาล็อกสินค้าออนไลน์ การขายสินค้าสิทธิพเิ ศษ และการบริหารจัดการสินค้า
พิเศษต่างๆ
3. การให้บริการเกีย่ วกับการซื้อขายของออนไลน์อย่างครบวงจร (E-commerce Enabler)
ประกอบไปด้วยการบริการขายและจัดการสินค้าทัง้ ของแบรนด์เองและบัตรกานัลต่างๆ
(Voucher) รวมไปถึงการดูแลร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิรซ์ อืน่ ๆ
4. การให้บริการเสริมอื่นๆ (Ancillary Services) ประกอบไปด้วยการจัดการแคมเปญทางการ
ตลาด การบริหารการตลาดผ่านแอปพลิเคชันไลน์ การให้บริการสือ่ โฆษณาบนแพลตฟอร์ม
โซเชียลมีเดีย การให้บริการขนส่งและบรรจุภณ
ั ฑ์ และการให้บริการจัดเก็บสินค้า โดยมี
จุดประสงค์เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร

บริษัท บัซซี่บสี ์ จากัด (“BZB”) ก่อตัง้ ขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน 2.00 ล้านบาท เพื่อ
ประกอบธุรกิจออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (CRM Privilege) อย่างครบวงจร
ครอบคลุมตัง้ แต่การสร้างแอปพลิเคชัน จัดหาสิทธิพเิ ศษ อีคอมเมิร์ซ สื่อ ระบบการชาระเงิน การตลาดออนไลน์ ไป
จนกระทังถึ
่ งการบริการระบบหลังบ้าน อย่าง คอลเซ็นเตอร์ หรือบริหารคลังสินค้า โดยในช่วงปี 2557 – 2561 BZB
ได้รบั เงินระดมทุนรอบ Seed Series A และ Series B รวมทัง้ สิ้น 10.65 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 BZB มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วเป็ นจานวน 191.50 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 1,795,000 หุน้ มูลค่าทีต่ รา
ไว้หนุ้ ละ 100 บาท และหุน้ บุรมิ สิทธิ 120,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
นอกเหนือจากนี้ BZB ได้มกี ารลงทุนในบริษทั มาร์เก็ตบัซซ์ จากัด และบริษทั บัซซีบ่ สี ์ มาเลเซีย จากัด โดยในปี
2564 BZB ได้ร่วมทุนกับบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“SABUY”) จัดตัง้ บริษทั ใหม่ สบาย เอ็กเชนจ์ จากัด
และร่วมกับกรุงศรี ฟิ นโนเวต ลงทุนในบริษทั ซอร์ทเอาท์ จากัด
© 2022 Grant Thornton Services Ltd. All rights reserved.
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2)

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

ตารางที่ 7-2: พัฒนาการที่สาคัญของ BZB

เดือน ปี
2555
2556
2557

30 พฤษภาคม 2555 บริษทั บัซซีบ่ สี ์ จากัด (“BZB”) ได้ถูกจดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
BZB เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 2,000,000 บาท (500,000 เหรียญสหรัฐ) เป็ น 20,000,000 บาท
▪ BZB ได้รบั เงินลงทุนในรอบ Seed เป็ นจานวน 400,000 เหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิม่ เป็ น 50,000,000 บาท
▪ BZB ให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรอย่างบริษทั ซัมซุง (ประเทศไทย) จากัด และบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)
▪ BZB ได้รบั เงินลงทุนในรอบ Series A เป็ นจานวน 5,000,000 เหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิม่ เป็ น 85,000,000 บาท
▪ BZB เข้าลงทุนในบริษทั มาร์เก็ตบัซซ์ จากัด ด้วยสัดส่วนร้อยละ 40.00
BZB ได้มกี ารแบ่งทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและชาระแล้ว เป็ นหุน้ สามัญ 73,000,000 บาท และหุน้ บุรมิ สิทธิ 12,000,000 บาท รวมทุน
จดทะเบียน ณ ปี 2559 เป็ น 85,000,000 บาท
▪ BZB ได้ซ้อื แอปพลิเคชัน วอทเซล (WHATSALE) ภายใต้แนวคิดแอพเดียวครบทุกโปร เพื่อต่อยอดระบบ Ecosystem ให้
แข็งแกร่งมากขึน้ และรองรับตลาดผูค้ า้ ปลีกบนออนไลน์ทม่ี แี นวโน้มเติบโตสูง
▪ BZB เข้าลงทุนในบริษทั บัซซีบ่ สี ์ มาเลเซีย จากัด ด้วยสัดส่วนร้อยละ 70.00
▪ BZB ได้ให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรในต่างประเทศเป็ นครัง้ แรก ได้แก่ Tesco ประเทศมาเลเซีย และ Telecom XL ประเทศ
อินโดนีเซีย
▪ BZB ได้รบั เงินลงทุนรอบ Series B เป็ นจานวน 5,250,000 เหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิม่ เป็ น 191,500,000 บาท
▪ BZB ได้เปิ ดตัวโมเดลการตลาดรูปแบบใหม่ Buzzebees Z-Through ซึ่งเป็ นการทาแคมเปญการตลาดโดยอาศัยการนาข้อมูล
ปริมาณมาก (Big Data) จากระบบเก็บสถิตใิ นเชิงลึกมาต่อยอดพัฒนา
BZB ร่วมกับไลน์ ประเทศไทย พัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (CRM) และกระตุน้ ผูบ้ ริโภคให้เกิดการบริโภคสินค้าหรือ
ใช้บริการ (Market activation) บนไลน์ออฟฟิ เชีย่ ลแอคเคานต์ หรือไลน์โอเอ (LINE Official Account/LINE OA)
▪ 15 มกราคม 2564 BZB ร่วมกับ SABUY จัดตัง้ บริษทั ใหม่ สบาย เอ็กเชนจ์ จากัด ด้วยสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50 ซึ่งสบาย
เอ็กเชนจ์ จากัด จะเน้ นให้บริการจัดทาระบบโปรแกรมรักษาฐานลูกค้า (Loyalty program) สาหรับการให้บริการลูกค้าผ่าน
Ecosystem ของกลุ่มบริษทั SABUY
▪ 15 ธันวาคม 2564 BZB เข้าลงทุนในบริษทั ซอร์ทเอาท์ จากัด ซึ่งเป็ นแพลตฟอร์มบริหารจัดการออเดอร์และสต๊อกครบวงจร
(Seller Management Platform) เป็ นจานวน 13.49 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.61 ของจานวนหุน้ จดทะเบียนทัง้ หมด

2558
2559
2560

2561

2562
2564

3)

รายละเอียด

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่ BZB

แผนภาพที่ 7-1: โครงสร้างการถือหุ้นของ BZB
บริ ษทั บัซซี่บีส์ จากัด (“BZB”)
ทุนจดทะเบียน 191.50 ล้านบาท
ธุรกิจ ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์ม
CRM อย่างครบวงจร
40%

บริ ษทั มาร์เก็ตบัซซ์ จากัด
("MarketBuzz")1

70%

บริ ษทั บัซซี่บีส์ มาเลเซีย จากัด
("BZB Malaysia)2

50%

สบาย เอ็กเชนจ์ จากัด
("SABUY Exchange")3

6.61%

บริ ษทั ซอร์ทเอาท์ จากัด
("Zort")4

ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน 0.10 ล้านริงกิตมาเลเซีย

ทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน 1.48 ล้านบาท

ธุรกิจ วิจยั ทางการตลาด

ธุรกิจ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ธุรกิจ จัดทาระบบ Loyalty สาหรับ
ให้บริการลูกค้าในกลุ่ม SABUY

ธุรกิจ แพลตฟอร์มบริหาร
จัดการออเดอร์และสต๊อกครบ
วงจร

หมายเหตุ 1. ผูถ้ อื หุน้ ส่วนทีเ่ หลือของ MarketBuzz ร้อยละ 60.00 ได้แก่ นายแกรนท์ อลัน เบอร์โตลี่ ถือหุน้ ร้อยละ 49.00 นางสาวณัฐธิดา สงวนสิน ถือหุน้ ร้อยละ 9.00 และนายมณฑล
ศรีวะโลสกุล ถือหุน้ ร้อยละ 2.00
2. ผูถ้ อื หุน้ ส่วนทีเ่ หลือของ BZB Malaysia ร้อยละ 30.00 ได้แก่ บริษทั Netwitz SD. BHD.
3. ผูถ้ อื หุน้ ส่วนทีเ่ หลือของ SABUY Exchange ร้อยละ 50.00 ได้แก่ SABUY และนายชูเกียรติ รุจนพรพจี ถือหุน้ รวมร้อยละ 50.00
4. ผูถ้ อื หุน้ ส่วนทีเ่ หลือของ ZORT ร้อยละ 93.39 ได้แก่ นายสวภพ ท้อมแสง ถือหุ้นร้อยละ 34.93 บริษทั กรุงศรี ฟิ นโนเวต จากัด ถือหุน้ ร้อยละ 9.99 ทรัสต์เพื่อกิจการเงิน
ร่วมลงทุน ฟิ นโนเวนเจอร์ ไพรเวต อิควิต้ี ถือหุน้ ร้อยละ 6.66 และผูถ้ อื หุน้ รายอื่นๆ ถือหุน้ รวมร้อยละ 41.81

© 2022 Grant Thornton Services Ltd. All rights reserved.

49

บริษทั ร่วมค้า
1) บริษทั มาร์เก็ตบัซซ์ จากัด (ประเทศไทย)
วันทีจ่ ดทะเบียน
เลขทะเบียนบริษทั
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
ทีต่ งั ้ สานักงาน

:
:
:
:

8 พฤษภาคม 2558
0105558076878
1,000,000 บาท
100/81 – 84 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชัน้ 25 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
: ออกแบบโปรแกรมและเว็ปไซด์เพื่องานวิจยั ด้านการตลาดตามความประสงค์ของลูกค้า
: 1) นางสาวณัฐธิดา สงวนสิน
2) นายเว่ย ชุง เซ็น
3) นายแกรนท์ อลัน เบอร์โตลี่
: นายแกรนท์ อลัน เบอร์โตลี่ หรือนายเว่ย ชุง เซ็น หรือนางสาวณัฐธิดา สงวนสิน คนใดคน
หนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของบริษทั

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กรรมการบริษทั

กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม

2) บริษทั บัซซีบ่ สี ์ มาเลเซีย จากัด หรือ Buzzebees SDN. BHD. (ประเทศมาเลเซีย)
วันทีจ่ ดทะเบียน
เลขทะเบียนบริษทั
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
ทีต่ งั ้ สานักงาน

:
:
:
:

15 มีนาคม 2560
201701008269 (1222434-P)
100,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือเทียบเท่า 778,600 บาท1
15B, Jalan Tun Mohd Fuad 3, Taman Tun Dr. Ismail, 60000 Kuala Lumpur, Wilayah
Persekutuan
: ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงให้บริการทางด้านไอที
: 1) Lu Shih Chi
2) Kim Kek Seong
: Lu Shih Chi หรือ Kim Kek Seong คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของ
บริษทั

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กรรมการบริษทั
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม

หมายเหตุ 1. อ้างอิงอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ธนาคารประเทศไทย ประจาวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ 7.7860 บาท ต่อ 1 ริงกิตมาเลเซีย

4)

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิ จ
ตารางต่อไปนี้แสดงรายได้จากการขายและให้บริการ ตามมูลค่าและอัตราร้อยละสาหรับปี 2561 ถึงปี 2564
ตารางที่ 7-3: โครงสร้างรายได้ของ BZB

รายการ
รายได้จากบริการแพลตฟอร์ม
รายได้จากการบริการจัดหาสิทธิพเิ ศษ
และดีลต่างๆ
รายได้จากบริการเกีย่ วกับการซื้อขาย
ของออนไลน์อย่างครบวงจร
รายได้จากบริการเสริมอื่นๆ
รายได้รวม

31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท ร้อยละ

สาหรับงวดปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

31 ธันวาคม 2564
ล้านบาท

ร้อยละ

117.82

17.72

138.76

16.21

173.01

18.79

232.35

18.54

436.36

65.64

533.63

62.33

551.59

59.91

660.68

52.72

39.25

5.90

97.14

11.35

118.26

12.84

249.12

19.88

71.38
664.81

10.74
100.00

86.55
856.08

10.11
100.00

77.82
920.68

8.45
100.00

111.13
1,253.28

8.87
100.00

ทีม่ า: งบการเงินทีไ่ ด้ผ่านการสอบทานจากผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญาต บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด สาหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 2563 และ
งบการเงินภายในสาหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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โครงสร้างรายได้สามารถแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์และการให้บริการได้ดงั นี้
▪

บริ การแพลตฟอร์ม (Platform Subscription) ประกอบไปด้วยออกแบบและพัฒนาโปรแกรมรักษาฐาน
ลูกค้า (Loyalty platform) ผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
แอพพลิเคชันของแบรนด์
่
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และ
เว็บไซต์ รวมไปถึงการดูแลระบบการขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม ระบบสะสมคะแนน ระบบแลกคะแนนหรือของ
รางวัล ระบบ Dashboard การบริการส่ง SMS หาลูกค้า การเชื่อมต่อช่องทางการชาระเงินในรูปแบบต่างๆ
โปรแกรมและเครื่อง POS

▪

บริการจัดหาสิ ทธิ พิเศษและดีลต่างๆ (Rewards Sourcing) ประกอบไปด้วยการบริการจัดหาส่วนลด ของ
รางวัลและสิทธิพเิ ศษทีห่ ลากหลายให้กบั ลูกค้าของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็ นสินค้าทัวๆ
่ ไป (Physical goods) เช่น
เครื่องใช้ไฟฟ้ า โทรศัพท์มอื ถือ หรือสินค้าดิจทิ ลั (Digital goods) เช่น บัตรกานัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-voucher)
ส าหรับ เป็ นส่ ว นลดแทนเงิน สด ส่ ว นลดโรงแรม ส่ ว นลดร้ า นอาหาร หรือ การเติ ม เงิน บนก ระเป๋ าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-wallet) นอกจากนี้ BZB มีการให้บริการระบบ Buzzebees Online Rewards Catalog ซึ่ง
เปรีย บเสมือ นแคตาล็อ กของสมนาคุ ณ ออนไลน์ เ พื่อ ให้แ บรนด์ส ามารถเลือ กสิน ค้า ไปแสดงบน Loyalty
platform ให้แก่ลูกค้าของแบรนด์ได้ โดย BZB จะได้รายได้ค่าขายสินค้าเมื่อลูกค้าของแบรนด์ทาการแลกของ
รางวัลดังกล่าว
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▪

บริ การเกี่ยวกับการซื้อขายของออนไลน์ อย่างครบวงจร (E-commerce Enabler) ประกอบไปด้วยการ
บริการขายและจัดการสินค้าทัง้ ของแบรนด์เองและบัตรกานัลต่างๆ (Voucher) รวมไปถึงการดูแลร้านค้า
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิรซ์ อื่นๆ เช่น ลาซาด้า ช้อปปี้

▪

บริการเสริมอื่นๆ (Ancillary Services) ประกอบไปด้วย การบริการขนส่งสินค้าและบรรจุหบี ห่อ การบริการ
จัดเก็บสินค้าสินค้า การบริการคอลเซ็นเตอร์ (Call center) การบริการทาการตลาดออนไลน์ ผ่านช่องทาง
เฟซบุ๊ก แอปพลิเคชันไลน์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันชัน้ นา อย่าง Singha Rewards การออกแบบกราฟิ ก
(Graphic design) สาหรับแคมเปญออนไลน์ การบริการทาคอนเทนต์เพื่อกระตุ้นผูบ้ ริโภคให้เกิดการบริโภค
สินค้าหรือใช้บริการ (Market activation) และการบริการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมลูกค้า ผ่านการประมวล
ข้อมูลเชิงลึก
5)

โครงสร้างการถือหุ้นของ BZB

ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วจานวน 191,500,000.00 บาท แบ่งเป็ นหุน้
จานวน 1,915,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 มีดงั นี้
ตารางที่ 7-4: โครงสร้างการถือหุ้นของ BZB

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ผู้ถือหุ้น
บริษทั ไอคอนเซ็ปส์ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จากัด1
นางสาวณัฐธิดา สงวนสิน
บริษทั แอสเซนต์ แคปปิ ตอล จากัด2
บริษทั สิงห์ เวนเจอร์ส แคปปิ ตอล ฟันด์ ลิมเิ ต็ด จากัด3
บริษทั อโรม่า โฮลดิง้ คอร์เปอเรชัน่ จากัด4
นางพนิดา ชินสุวพลา
นางวิมลวรรณ มิลนิ ทจินดา
นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรญ
ั
นายเว่ย ซุง เซ็น
รวม

จานวนหุ้น
634,935
419,481
360,020
191,500
95,750
87,000
63,279
56,952
6,083
1,915,000

ร้อยละเมื่อเทียบกับหุ้นที่ออกและชาระ
แล้วและหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมด
ของกิ จการ
33.16
21.91
18.80
10.00
5.00
4.54
3.30
2.97
0.32
100.00

ทีม่ า: สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (แบบ บอจ.5) ณ วันที่ 1 เมษายน 2565
หมายเหตุ: 1. บริษทั ของผูถ้ อื หุน้ เดิมทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา จดจัดตัง้ ใน เขตบริการพิเศษฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
2. บริษทั ร่วมลงทุนของกลุ่มบริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด โดยเริม่ ลงทุนใน BZB ตัง้ แต่ปี 2558
3. บริษทั ร่วมลงทุนจดจัดตัง้ ใน ฮ่องกงของบริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จากัด ร้อยละ 100 โดยเริม่ ลงทุนใน BZB ตัง้ แต่ปี 2561
4. บริษทั ทีจ่ ดจัดตัง้ ในหมู่เกาะแองกิลลา (Anguilla), บริตชิ เวส อินเดีย โดยเริม่ ลงทุนใน BZB ตัง้ แต่ปี 2558
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/1 รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ไอคอนเซ็ปส์ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จากัด
ตารางที่ 7-5: โครงสร้างการถือหุ้นของบริ ษทั ไอคอนเซ็ปส์ เวนเจอร์ โฮลดิ้ ง จากัด

ลาดับ
1
2
3
4

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นางสาวณัฐธิดา สงวนสิน
นายเว่ย ซุง เซ็น
นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรญ
ั
นางวิมลวรรณ มิลนิ ทจินดา
รวม

จานวนหุ้น
2,370
6,627
434
569
10,000

ร้อยละ
23.70%
66.27%
4.34%
5.69%
100.00%

จานวนหุ้น
14,999,998
1
1
15,000,000

ร้อยละ
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%

จานวนหุ้น
343,999,998
1
1
344,000,000

ร้อยละ
100.00%
0.00%
0.00%
100%

จานวนหุ้น
6,534,685
1,902,324
726,129
338,957
338,957
338,667
111,078
111,078
111,078
50,000
437,040
11,000,000

ร้อยละ
59.41%
17.29%
6.60%
3.08%
3.08%
3.08%
1.01%
1.01%
1.01%
0.45%
3.97%
100.00%

/2 รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ บริษทั แอสเซนด์ แคปปิ ตอล จากัด
ตารางที่ 7-6: โครงสร้างการถือหุ้นของบริ ษทั แอสเซนด์ แคปปิ ตอล จากัด

ลาดับ
1
2
3

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษทั แอสเซนด์ กรุ๊ป จากัด/2.1
นางสาว อชิรา เตาลานนท์
นางสาววนิกุล จึงประเสริฐ
รวม

/2.1 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั แอสเซนด์ กรุ๊ป จากัด
ตารางที่ 7-7: โครงสร้างการถือหุ้นของบริ ษทั แอสเซนด์ กรุป๊ จากัด

ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1 บริษทั ฟรีวลิ ล์ โซลูชนส์
ั ่ จากัด/2.2
2 นาย ศุภชัย เจียรวนนท์
3 นาย วีระ วีระกุล
รวม

/2.2 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฟรีวลิ ล์ โซลูชนส์
ั ่ จากัด
ตารางที่ 7-8: โครงสร้างการถือหุ้นของบริ ษทั ฟรีวิลล์ โซลูชนส์
ั ่ จากัด

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษทั เอเชีย ฟรีวลิ ล์ จากัด/2.3
นาย ศุภชัย เจียรวนนท์
นาย สุภกิต เจียรวนนท์
นาย ณรงค์ เจียรวนนท์
นาง ทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์
นาง วรรณี เจียรวนนท์ รอส
นาย อดิเรก ศรีประทักษ์
นาย ก่อศักดิ ์ ไชยรัศมีศกั ดิ ์
นาย ภัคพล งามลักษณ์
ม.ล. สุภสิทธิ ์ ชุมพล
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยอืน่ ๆ
รวม
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/2.3 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั เอเชีย ฟรีวลิ ล์ จากัด
ตารางที่ 7-9: โครงสร้างการถือหุ้นของบริ ษทั เอเชีย ฟรีวิลล์ จากัด

ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1 บริษทั เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิง้ จากัด/2.4
2 นาย บุญเลิศ ประภากมล
3 นาย วรวิทย์ เจนธนากุล
รวม

จานวนหุ้น
43,399,998
1
1
43,400,000

ร้อยละ
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%

จานวนหุ้น
1,432,999,994
1
1
1
1
1
1
1,433,000,000

ร้อยละ
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

จานวนหุ้น
228,277,807
148,320,253
114,138,905
79,890,450
74,971,128
74,331,166
74,160,127
52,851,380
52,851,380
52,851,380
461,208,051
1,413,852,027

ร้อยละ
16.15%
10.49%
8.07%
5.65%
5.30%
5.26%
5.25%
3.74%
3.74%
3.74%
32.62%
100.00%

จานวนหุ้น
1,127
789
736

ร้อยละ
18.78%
13.15%
12.27%

/2.4 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิง้ จากัด
ตารางที่ 7-10: โครงสร้างการถือหุ้นของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ ง จากัด

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด/2.5
นาย พงษ์เทพ เจียรวนนท์
นาย ประเสริฐ พุ่งกุมาร
นาย มิน เธียรวร
นาย ธีรยุทธ พิทยาอิสรกุล
นาย เอีย่ ม งามดารงค์
นาย บุญเลิศ ประภากมล
รวม

/2.5 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด
ตารางที่ 7-11: โครงสร้างการถือหุ้นของบริ ษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ เอสเจ โฮลดิง้ ส์ จากัด
นาง สมอุไร จารุพนิช
นาย ธนินท์ เจียรวนนท์
บริษทั ซี.พี.โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จากัด
นาย พงษ์เทพ เจียรวนนท์
นาย มนัส เจียรวนนท์
นาง สมศรี ล่าซา
นาง นุชนารถ เจียรวนนท์
นางสาว นลินี เจียรวนนท์
นาย นกุล เจียรวนนท์
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยอืน่ ๆ
รวม

/3 รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จากัด
ตารางที่ 7-12: โครงสร้างการถือหุ้นของบริ ษทั บุญรอดบริ วเวอรี่ จากัด

ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1 นายณัยณพ ภิรมย์ภกั ดี
2 นายปิ ยะ ภิรมย์ภกั ดี
3 นายสันติ ภิรมย์ภกั ดี
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ลาดับ
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายวุฒา ภิรมย์ภกั ดี
กระทรวงการคลัง
นายวาปี ,ท่านผูห้ ญิงเหมือนจิต ภิรมย์ภกั ดี
นายพลิษศร์ ภิรมย์ภกั ดี
นายปวิณ ภิรมย์ภกั ดี
นายสรวิช ภิรมย์ภกั ดี
อื่นๆ
รวม

จานวนหุ้น
324
318
210
200
200
200
1,896
6,000

ร้อยละ
5.40%
5.30%
3.50%
3.33%
3.33%
3.33%
31.59%
100.00%

/4 รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ บริษทั อโรม่า โฮลดิง้ คอร์เปอเรชัน่ จากัด
ตารางที่ 7-13: โครงสร้างการถือหุ้นของบริ ษทั อโรม่า โฮลดิ้ ง คอร์เปอเรชัน่ จากัด

ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1 Tsao, Yu-Hsiang
2 Shu, Yen-Yu
รวม

จานวนหุ้น
5,500,000
5,500,000
11,000,000

ร้อยละ
50.00%
50.00%
100.00%

6) คณะกรรมการบริษทั BZB
คณะกรรมการบริษทั มีจานวน 6 ท่าน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 7-14: รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อกรรมการ
นางสาวณัฐธิดา สงวนสิน
นายเว่ย ซุง เซ็น
นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรญ
ั
นางวิมลวรรณ มิลนิ ทจินดา
นายชาติวุฒิ ตันจันทร์พงศ์
นายธิตพิ ร ธรรมาภิมุขกุล

ตาแหน่ ง
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั

ทีม่ า: หนังสือรับรอง ออก ณ วันที่ 1 เมษายน 2565
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7) สรุปฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของกิ จการ
สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกิจการระหว่างรอบปี 2561-2564 ดังนี้
ตารางที่ 7-15: สรุปฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของกิ จการปี 2561-2564
งบแสดงฐานะการเงิ นรวมของ BZB

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

ล้านบาท
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากประจาทีค่ รบกาหนดเกินกว่า 3 เดือน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วย มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วย มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการเบิกถอนเกินกว่าหนึ่งปี
เงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
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ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

31 ธันวาคม 2564
(งบการเงิ นภายใน)
ล้านบาท

ร้อยละ

20.77
2.96
109.05
0.00
176.13
38.17
1.44
348.51

4.96
0.71
26.05
0.00
42.07
9.12
0.34
83.25

5.84
7.89
147.98
0.00
220.55
30.86
1.93
415.04

1.22
1.64
30.85
0.00
45.98
6.43
0.40
86.54

18.91
7.98
23.76
45.71
264.89
40.52
2.72
404.50

3.88
1.64
4.88
9.38
54.34
8.31
0.56
82.99

41.62
8.02
0.28
25.69
379.82
47.08
3.54
506.05

6.62
1.28
0.04
4.09
60.41
7.49
0.56
80.48

0.30
2.61
18.66
0.00
46.93
0.08
1.55
70.13
418.64

0.07
0.62
4.46
0.00
11.21
0.02
0.37
16.75
100.00

0.30
3.14
13.62
0.00
44.36
0.18
2.98
64.58
479.62

0.06
0.65
2.84
0.00
9.25
0.04
0.62
13.46
100.00

0.30
3.99
14.15
23.65
39.45
0.21
1.18
82.93
487.43

0.06
0.82
2.90
4.85
8.09
0.04
0.24
17.01
100.00

0.30
18.24
15.10
26.04
60.26
0.21
2.59
122.73
628.78

0.05
2.90
2.40
4.14
9.58
0.03
0.41
19.52
100.00

98.72

23.58

134.56

28.06

114.02

23.39

157.00

24.97
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งบแสดงฐานะการเงิ นรวมของ BZB

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

ล้านบาท
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน – หุน้ บุรมิ สิทธิ1
ทุนจดทะเบียน - หุน้ สามัญ
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ บุรมิ สิทธิ
สารองหุน้ เพื่อโครงการผลประโยชน์พนักงานโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว – ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

0.00
0.00
0.00
2.72
101.44

ร้อยละ

ล้านบาท
0.00
0.00
0.00
3.24
137.81

0.00
1.58
1.58
103.02

0.00
0.00
0.00
0.65
24.23
0.00
0.00
0.38
0.38
24.61

12.00
179.50
191.50
75.60
13.24
0.75
30.87
3.66
315.62
418.64

ร้อยละ

ล้านบาท
0.00
0.00
6.20
4.81
125.03

0.00
3.19
3.19
140.99

0.00
0.00
0.00
0.68
28.73
0.00
0.00
0.66
0.66
29.40

2.87
42.88
45.74
18.06
3.16

12.00
179.50
191.50
75.60
16.14

0.18
7.37
0.87
75.39
100.00

1.50
48.84
5.05
338.63
479.62

ร้อยละ

31 ธันวาคม 2564
(งบการเงิ นภายใน)
ล้านบาท

ร้อยละ

58.41
17.01
7.98
6.46
246.87

17.87
3.79
21.66
146.69

0.00
0.00
1.27
0.99
25.65
0.00
3.67
0.78
4.44
30.10

19.39
6.33
25.72
272.58

9.29
2.71
1.27
1.03
39.26
0.00
3.08
1.01
4.09
43.35

2.50
37.43
39.93
15.76
3.37

12.00
179.50
191.50
75.60
19.05

2.46
36.83
39.29
15.51
3.91

12.00
179.50
191.50
75.60
19.05

1.91
28.55
30.46
12.02
3.03

0.31
10.18
1.05
70.60
100.00

2.50
45.38
6.71
340.74
487.43

0.51
9.31
1.38
69.90
100.00

3.25
60.06
6.73
356.20
628.78

0.52
9.55
1.07
56.65
100.00

ทีม่ า: งบการเงินทีไ่ ด้ผ่านการสอบทานจากผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญาต บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด สาหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 2563 และงบการเงินภายในสาหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
/1 หุน้ บุรมิ สิทธิ ์ จานวน 120,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท ถือโดย บริษทั แอสเซนต์ แคปปิ ตอล จากัด ทัง้ หมด ทัง้ นี้ หุน้ บุรมิ สิทธิมี์ สทิ ธิเหนือหุน้ สามัญในสินทรัพย์สุทธิเมื่อ BZB มีการชาระบัญชี ทัง้ นี้ การเข้าลงทุนของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้เป็ นการเข้าลงทุนในหุน้ สามัญทัง้ หมด มิได้มกี ารเข้าซื้อหุน้ บุรมิ สิทธิ
แต่อย่างใด
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วิ เคราะห์สถานะทางการเงิ น
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิม่ ขึ้น 141.35 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 29.00 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนที่เพิ่มขึ้น 114.92 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
43.39 ซึง่ เพิม่ ขึน้ ตามรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการทีเ่ ติบโตร้อยละ 36.14 จากปี ก่อน นอกเหนือจากนี้ส่วนของ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนได้มกี ารเพิม่ ขึ้น 20.81 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 52.74 จากการพัฒนาซอฟแวร์เพื่อรองรับ
บริการใหม่ของบริษทั ฯ
สิน ทรัพ ย์ร วม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 เพิ่ม ขึ้น 7.81 ล้า นบาท หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 1.63 จาก ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2564 เนื่องจากบริษทั ฯ ได้ลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้เป็ นมูลค่า 45.71 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิม่ ขึ้น
44.34 ล้านบาท และมีการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่องสัญญาเช่ามาถือปฏิบตั ิ ทา
ให้บริษัทฯ รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้เป็ นครัง้ แรกในจานวน 23.65 ล้านบาท อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้มีการจาหน่ าย
หลักทรัพย์เผื่อขายทีล่ งทุนในกองทุนเปิ ดสุทธิออกไป ส่งผลให้มลู ค่าหลักทรัพย์เผื่อขายดังกล่าวลดลง 124.22 ล้านบาท
สินทรัพ ย์รวม ณ สิ้นงวดปี 2562 เพิ่มขึ้น 60.98 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือคิดเป็ นร้อยละ
14.57 โดยมีสาเหตุมาจากการเพิม่ ขึน้ ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ทีเ่ ติบโตตามยอดขาย เป็ นจานวน 44.42 ล้านบาท
และการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขายเพิม่ เติมเป็ นจานวน 38.94 ล้านบาท
หนี้สนิ รวม
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้น 125.89 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 85.82 จาก ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 จากการเพิม่ ขึน้ ของเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินและจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเป็ นจานวน 75.42
ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญาแฟคเตอริง่ กับทางธนาคารกสิกรไทยเพื่อรับการสนับสนุ นวงเงินชาระล่ วงหน้า
สาหรับหนี้การค้าทีเ่ กิดจากการขายสินค้าหรือให้บริการ อีกทัง้ มีการเพิม่ ขึน้ ของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื 42.98 ล้าน
บาท
หนี้สนิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิม่ ขึน้ 5.70 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.04 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ซึ่งเป็ นผลกระทบจากการบันทึก หนี้ สินตามสัญญาเช่า เป็ นจานวน 24.07 ล้านบาทตามมาตรฐาน TFRS 16
เช่นเดียวกันกับการปรับเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
หนี้สนิ รวมของกลุ่มบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี 2562 เพิม่ ขึน้ 37.97 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 36.85 โดยมีสาเหตุมาจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้รบั ล่วงหน้าเป็ นจานวน 16.06 ล้านบาท และการเพิม่ ขึน้ ของ
เจ้าหนี้การค้าเป็ นจานวน 13.96 ล้านบาทจากปี 2561
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิม่ ขึน้ 15.46 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 4.54 ตามผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิม่ ขึน้ 2.11 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 0.62 จากการรับรู้สารองหุน้ เพื่อโครงการผลประโยชน์พนักงานโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ทเ่ี พิม่ ขึน้ 2.91 ล้านบาท
ตามการทยอยรับรูม้ ลู ค่าด้วยวิธเี ส้นตรงจนกระทังถึ
่ งวัน IPO
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2562 เพิ่มขึ้น 23.01 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือคิดเป็ นร้อยละ
14.57 ตามการดาเนินงานปกติของบริษทั ฯ และการรับรูส้ ารองหุน้ เพื่อโครงการผลประโยชน์พนักงาน
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สรุปงบกาไรขาดทุนของกิจการระหว่างรอบปี 2561-2564
ตารางที่ 7-16: สรุปงบกาไรขาดทุนของกิ จการระหว่างรอบปี 2561-2564
31 ธันวาคม 2561
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ BZB

(ตรวจสอบ)
ล้านบาท

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
รวมรายได้
ต้นทุน
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริการ
รวมต้นทุน
กาไรขัน้ ต้น
รายได้อ่นื
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้า
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีก่ าหนดไว้
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

ร้อยละ

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(งบการเงิ นภายใน)

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

474.21
189.87
664.08

71.41
28.59
100.00

630.22
225.86
856.08

73.62
26.38
100.00

667.83
252.85
920.68

72.54
27.46
100.00

920.91
332.53
1,253.44

73.47
26.53
100.00

(414.54)
(128.96)
(543.49)
120.59
3.26
(26.97)
(66.45)
(0.15)
1.66
31.94
(1.07)
30.87

(62.42)
(19.42)
(81.84)
18.16
0.49
(4.06)
(10.01)
(0.02)
0.25
4.81
(0.16)
4.65

(574.69)
(144.83)
(719.52)
136.56
3.46
(32.50)
(74.10)
(0.01)
0.52
33.92
(0.21)
33.72

(67.13)
(16.92)
(84.05)
15.95
0.40
(3.80)
(8.66)
(0.00)
0.06
3.96
(0.02)
3.94

(598.70)
(171.85)
(770.55)
150.13
0.86
(45.34)
(86.23)
(1.01)
2.25
20.66
(0.12)
20.54

(65.03)
(18.67)
(83.69)
16.31
0.09
(4.92)
(9.37)
(0.11)
0.24
2.24
(0.01)
2.23

(815.92)
(204.72)
(1,020.64)
232.80
0.20
(88.09)
(112.80)
(1.67)
0.00
30.44
0.00
30.44

(65.09)
(16.33)
(81.43)
18.57
0.02
(7.03)
(9.00)
(0.13)
0.00
2.43
0.00
2.43

0.02
0.20
31.09

0.00
0.03
4.68

0.00
1.39
35.10

0.00
0.16
4.10

0.97
0.69
22.20

0.11
0.08
2.41

0.00
0.71
31.15

0.00
0.06
2.49

ทีม่ า: งบการเงินทีไ่ ด้ผ่านการสอบทานจากผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญาต บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด สาหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 2563 และงบการเงินภายในสาหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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วิ เคราะห์งบกาไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขายและให้บริการของบริษทั ฯ ในปี 2564 เพิม่ ขึน้ 332.76 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 36.14 จาก
ปี ก่อนหน้า โดยได้รบั ปั จจัยสนับสนุ นจากการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายของออนไลน์อย่างครบวงจร (E-commerce
Enabler) โดยเฉพาะการดูแลร้านออนไลน์บนมาร์เก็ตเพลส (Marketplace) และค่าขายสินค้าบนแพลตฟอร์มอื่นๆ อาทิ
เช่น ช้อปปี้ และลาซาด้า ซึ่งทาให้รายได้จากบริการนี้เพิม่ ขึน้ 130.86 ล้านบาทจากปี 2563 อีกปั จจัยคือการให้บริการ
ในส่วนการบริการจัดหาสิทธิพเิ ศษและดีลต่างๆ (Rewards Sourcing) ซึ่งรายได้ในส่วนนี้เพิม่ ขึน้ 109.08 ล้านบาทจาก
ปี 2563
ในปี 2563 รายได้จากการขายและให้บริการของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ 64.60 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 7.55 จากปี
2562 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ในส่วนของการให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform Subscription)
อย่างการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือการให้เช่าระบบ ซึ่งเติบโตร้อยละ 24.68 จากปี 2561 และรายได้ในส่วนของ Ecommerce Enabler ซึง่ เติบโตร้อยละ 21.74 จากปี 2561 โดยหากดูทก่ี ลุ่มลูกค้า จะพบว่ารายได้จากกลุ่มลูกค้าประเภท
ธนาคารนัน้ เติบโตถึงร้อยละ 52.61 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า
สาหรับงวดปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการเท่ากับ 856.08 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ ขึ้นจากปี 2561
เป็ นจานวน 192.00 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 28.91 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ในส่วนของบริการจัดหาสิทธิ
พิเศษและดีลต่างๆ (Rewards Sourcing) ที่เพิม่ ขึ้นเป็ นจานวน 97.27 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราการเติบโตที่ 22.29
จากปี ก่อน ซึง่ การเพิม่ ขึน้ นัน้ มาจากค่าขายสินค้าพิเศษ (Privilege) ให้แก่ลูกค้าเป็ นสาคัญ
กาไรขัน้ ต้น
กาไรขัน้ ต้นรวมสาหรับงวด 12 เดือน ปี 2564 เท่ากับ 232.80 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 82.67
ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 55.07 เป็ นผลจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้ในส่วนของ E-commerce Enabler และ Rewards
Sourcing ตามที่ไ ด้ก ล่ า วไปข้า งต้น และการลดลงของต้น ทุ น การให้บ ริก าร Platform Subscription และ Rewards
Sourcing ซึง่ อัตราส่วนต้นทุนการให้บริการต่อรายได้ลดลงร้อยละ 6.90 และ 3.10 จากปี ก่อนหน้า ตามลาดับ
กาไรขัน้ ต้นรวมสาหรับงวด 12 เดือน ปี 2563 เท่ากับ 150.13 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนคิดเป็ น
ร้อยละ 9.94 ส่วนใหญ่เป็ นการเพิม่ ขึน้ ของกาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการ Platform Subscription ซึง่ เพิม่ ขึน้ 12.60 ล้าน
บาทจากปี ก่อน และจากการให้บริการ E-commerce Enabler ซึง่ เพิม่ ขึน้ 10.99 ล้านบาท โดยการเพิม่ ขึน้ ดังกล่าวส่งผล
ให้อตั รากาไรขัน้ ต้นสาหรับงวด 12 เดือนปี 2563 อยู่ทร่ี อ้ ยละ 16.31 เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนทีอ่ ยู่ทร่ี อ้ ยละ
15.95
กาไรขัน้ ต้นรวมสาหรับงวด 12 เดือน ปี 2562 เท่ากับ 136.56 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2561 เป็ นจานวน 15.97
ล้า นบาท หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 13.24 โดยมีสาเหตุ หลัก มาจากการเพิ่มขึ้น ของกาไรขัน้ ต้น ในส่ วนการให้บริการ Ecommerce Enabler เป็ นจ านวน 12.37 ล้ า นบาท และการเพิ่ม ขึ้น ของก าไรต้ น ในส่ ว นการให้ บ ริ ก าร Platform
Subscription เป็ นจานวน 113.0 ล้านบาทจากปี ก่อนหน้า
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิของบริษทั ฯ สาหรับงวด 12 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 30.44 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนเป็ นจานวน 9.90 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 48.19 สอดคล้องกับกาไรขัน้ ต้นที่ปรับเพิม่ สูงขึ้น
ประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนในส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ทาให้สามารถสร้างผลประกอบการได้ดี อย่างไรก็
ตามกาไรสุทธิดงั กล่าวยังไม่ได้รวมส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้า อันได้แก่ บริษทั มาร์เก็ตบัซซ์ จากัด (ประเทศไทย) ซึง่
บริษัทฯ ถือในสัดส่วนร้อยละ 40 และบริษัท บัซซี่บสี ์ มาเลเซีย จากัด ซึ่งบริษัทถือในสัดส่วนร้อยละ 70 เนื่องจากอยู่
ระหว่างรอการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
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กาไรสุทธิของบริษทั ฯ สาหรับงวด 12 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 20.54 ล้านบาท ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปี ก่อนที่ 13.37 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ - 39.08 โดยมีสาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่
สูงขึ้น บริษัทฯ มีการจ้างคนเพิม่ จากเดิมในปี 2562 มี 208 คนเป็ น 334 คน ส่งผลให้เงินเดือนและสวัสดิการที่จ่าย
ให้แก่พนักงานเพิม่ ขึน้ ประมาณ 17.15 ล้านบาท
กาไรสุทธิของบริษทั ฯ สาหรับงวด 12 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 33.72 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรา
กาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 3.94 ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนคิดเป็ นร้อยละ 9.21 เมื่อเทียบกับปี 2561 สอดคล้อง
กับกาไรขัน้ ต้นทีป่ รับเพิม่ สูงขึน้ ตามรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ร้อยละ 28.91 ประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนในส่วนค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหาร ทาให้สามารถสร้างผลประกอบการได้ดี
ตารางที่ 7-17: สรุปงบกระแสเงิ นสดรวมของ BZB
ล้านบาท

งวดสิ้ นปี วันที่ 31 ธันวาคม
2561

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

2562

2563

2564

27.66

44.31

(27.88)

(3.17)

(125.43)

(44.24)

66.29

(27.52)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

91.36

(15.00)

(25.34)

53.41

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ

(6.40)

(14.93)

13.07

22.71

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ งวด

20.77

5.84

18.91

41.62

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

ทีม่ า: งบการเงินทีไ่ ด้ผ่านการสอบทานจากผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญาต บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด สาหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 2563 และ
งบการเงินภายในสาหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
ตารางที่ 7-18: อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
(เท่า)
อัตราส่วนการชาระหนี้
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ (เท่า)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น
(%)
อัตรากาไรสุทธิ
(%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
(%)
อัตราส่วนแสดงการดาเนิ นงาน
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
(เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
(วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
(เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
(วัน)

งวดสิ้ นปี วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563

2561

2564

3.44
3.06

3.01
2.79

3.24
2.91

2.05
1.86

0.33
208.60

0.42
3,130.80

0.43
21.55

0.77
19.26

18.16
4.65
7.37
9.78

15.95
3.94
7.51
10.31

16.31
2.23
4.25
6.05

18.57
2.43
5.45
8.74

5.88
62.10
14.06
25.96

7.56
48.27
20.66
17.66

7.92
46.20
21.39
17.11

7.69
47.44
23.13
15.78
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อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องในช่วงปี 2561 ถึง 2563 เฉลี่ยอยู่ทป่ี ระมาณ 3.23 เท่า โดยลดลงเหลือ 2.05 เท่าในปี 2564
เนื่องจากบริษทั ฯ ได้ทาการกู้ยมื เงินระยะสัน้ จากสถาบันการเงินและกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน ส่งผลให้หนี้สนิ หมุนเวียน ณ
31 ธันวาคม 2564 เพิม่ ขึน้
อัตราส่วนการชาระหนี้
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 อยู่ท่ี 0.33 0.42 และ 0.43 เท่า
ตามลาดับ หลังจากนัน้ ในปี 2564 อัตราส่วนดังกล่าวได้เพิม่ ขึน้ เป็ น 0.77 เท่าจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงินและกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันเพื่อรับการสนับสนุ นวงเงินชาระล่วงหน้าจากธนาคารกสิกรไทย โดยในช่วง 3
ปี ก่อนหน้านี้บริษทั ฯ ไม่เคยก่อหนี้สนิ
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้นในช่วงตัง้ แต่ปี 2561 ถึง 2564 เฉลีย่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 17.25 อย่างไรก็ตาม อัตรากาไรสุทธิของบริษทั ฯ
นัน้ มีการลดลงจากร้อยละ 4.65 ในปี 2561 เหลือเพียง 2.43 ในปี 2564 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่
สูงขึน้ อีกทัง้ บริษทั ฯ มีการจ้างคนเพิม่ ส่งผลให้เงินเดือนและสวัสดิการทีจ่ ่ายให้แก่พนักงานเพิม่ ขึน้
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เอกสารแนบ 2: ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรม
ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์
สถานการณ์อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์
ในประเทศไทย อุ ต สาหกรรมซอฟต์แวร์แ ละบริก ารซอฟต์แวร์สามารถแบ่ง ประเภทของซอฟต์แ วร์ได้เ ป็ น 2
ประเภทหลัก คือ ซอฟต์แวร์ทส่ี ร้างขึน้ เพื่อใช้งานทัวไป
่ หรือ ทีเ่ รียกว่าซอฟท์แวร์สาเร็จรูป และซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้ผ่านทาง
เว็บ (Sofware as a service: SaaS) โดยรายได้หลักของอุตสาหกรรมนี้มาจากการผลิต ออกแบบ จาหน่ าย บริการ
หรือ ให้เ ช่ าระบบซอฟต์แวร์ ซึ่ง มีแ นวโน้ มการเจริญ เติบ โตของอุ ตสาหกรรมไปในทิศ ทางเดีย วกับกลยุ ทธ์การนา
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดาเนินธุรกิจ ตัง้ แต่การวางเป้ าหมาย ไปจนถึงขัน้ ตอนการทางาน (Digital Transformation)
ภาพรวมของธุรกิจซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ได้มกี ารเติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นผลจากการปรับตัวด้าน
Digital Transformation ในภาคธุ ร กิจและการขยายตัว ของธุ ร กรรมออนไลน์ โดยได้ร ับ การสนับ สนุ น จากนโยบาย
Thailand 4.0 ของรัฐบาลทีก่ ระตุ้นให้ภาคธุรกิจมี อีกทัง้ การระบาดของ COVID-19 เป็ นปั จจัยเร่งให้เกิดการใช้บริการ
ดิจทิ ลั และซอฟต์แวร์บนแพลตฟอร์มต่างๆมากขึน้ ทัง้ ภาคองค์กรและภาคประชาชน
จากผลสารวจตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ประจาปี 2563 โดยสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั (depa)
ที่ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ระบบนิเวศ (Ecosystem) และห่วงโซ่มูลค่า (Value chain) ของอุตสาหกรรมพบว่าใน
ระหว่างปี 2560 ถึง 2563 มูลค่ารวมของตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์มกี ารเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ
8.1 และ 13.4 ต่อปี ตามลาดับ โดยมีปัจจัยสนับสนุ นจากการเติบโตของบริการด้าน Software Customization ทีอ่ งค์กร
ในปั จจุบนั เลือกทีจ่ ะพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะสาหรับองค์กร มากกว่าการซื้อหรือใช้บริการซอฟต์แวร์สาเร็จรูป ก่อนอัตรา
การเติบโตจะหดตัวในปี 2563 ในอัตราร้อยละ 2.6 เนื่องจากการชะลอการลงทุน หรือเปลี่ยนวิธกี ารลงทุนขององค์กร
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กร ซึง่ ส่งผลให้มลู ค่างานลดลง ถึงแม้ว่าจะมีการชดเชยด้วยการลงทุนพัฒนาระบบเพือ่ ให้
เกิด Digital transformation ขององค์กรก็ตาม แต่กไ็ ม่สามารถทาให้มลู ค่าตลาดโดยรวมเติบโตขึน้ ได้

มูลค่ารวมของตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ (หน่วย: ล้าน
บาท)

แผนภาพที่ 7-2: มูลค่ารวมของตลาดซอฟต์แวร์และบริ การซอฟต์แวร์
200,000

13.4%

8.1%

160,000
120,000

134,816
110,007

20.0%
-2.6%
131,297

118,918

0.0%
-20.0%

80,000

-40.0%

40,000

-60.0%

0
2560

2561

มูลค่า

2562

2563

อัตราการเติบโต

ทีม่ า: สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั (depa)

แนวโน้มของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในอนาคต
บทวิเคราะห์ศูนย์วจิ ยั กรุงศรี กล่าวว่าในช่วงปี 2564 รายได้ของธุรกิจบริการดิจทิ ลั และซอฟต์แวร์โดยรวมจะมี
แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ย 7.0-8.0% ต่อปี ทีม่ ปี ั จจัยสนับสนุ นจากแนวโน้มการทยอยฟื้ นตัวของภาค
ธุรกิจ ทีส่ ่งผลให้การลงทุนด้านซอฟต์แวร์และระบบ Cloud IT มีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ เพื่อรองรับภาคธุรกิจทีอ่ ยู่ในช่วงเร่ง
ปรับโครงสร้างองค์กรทีเ่ น้นขับเคลื่อนมูลค่าเพิม่ ด้วยเทคโนโลยี โดยใช้รระบบการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ( Big
data analytics) ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตอบโจทย์มากขึน้ และภาคหน่วยงานราชการที่ตอ้ งพัฒนา
รูปแบบการให้บริการประชาชนผ่านออนไลน์และแอปพลิเคชันต่างๆ โดยแนวโน้มการเติบโตของกลุ่มซอฟต์แวร์และ
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บริการซอฟต์แวร์จะมาจากธุรกิจประเภทซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (Customized software) เพื่อพัฒนา
แพลตฟอร์มที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของลูกค้า มากขึ้น และธุรกิจบริการด้านซอฟต์แวร์ในรูปแบบ
SaaS เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาองค์กรทีจ่ ะสามารถช่วยลดค่าใช้จา่ ยจากการทีไ่ ม่ตอ้ งติดตัง้ ซอฟท์แวร์ทงั ้ ระบบ แต่
จ่ายเพียงค่าสมาชิกในช่วงระยะเวลาทีใ่ ช้ นอกจากนี้แล้วทางรัฐบาลได้ออกมาตรการในการลดหย่อยภาษี 2 เท่า แต่ไม่
เกิน 100,000 บาทให้กับธุรกิจ SMEs สาหรับค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์และบริการฯ สาหรับปี 2564-2565 ที่จะช่วย
กระตุ้นกระบวนการ Digital Transformation เพื่อเพิม่ ความสามารถทางการแข่งขันให้กบั SMEs ซึ่งส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวให้กบั อุปสงค์ของตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ทจ่ี ะช่วยให้ผปู้ ระกอบการสามารถเข้าถึงลูกค้าและตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากทีส่ ุด
Software as a Service (SaaS) คือการให้บริการระบบซอฟต์แวร์รปู แบบหนึ่งทีใ่ ห้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต ซึง่ เป็ น
เทคโนโลยีทเ่ี กิดขึน้ ใหม่ทช่ี ่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ได้ดว้ ยความคล่องตัว มีความสามารถ
ในการรองรับการเพิม่ ขยายได้ในอนาคต (Scalability) และมีความน่าเชื่อถือ ดังนัน้ SaaS สามารถลดต้นทุนโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีขององค์กรได้ โดยบทวิเคราะห์ของ Fortune Business Insight คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดของ
ซอฟต์แวร์รปู แบบ SaaS ของโลกจะเติบโตจาก 130.69 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 เป็ น 716.52 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐในปี 2571 ซึ่งคิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 27.5 ต่อปี เนื่องจากการลงทุน ในซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูล
อิเล็กทรอนิคส์ทม่ี รี ะบบนิรภัย (Cloud service) ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องของผูใ้ ช้แบบองค์กร ในขณะที่บทวิเคราะห์ของ
Allied Market Research ได้ประมาณการอัตราการเติบโตระยะยาวของตลาดซอฟต์แวร์รปู แบบ SaaS ของโลกในระยะ
ยาวถึงปี 2573 ได้คาดการณ์ว่าตลาดดังกล่าวจะเติบโตอยู่ทอ่ี ตั ราเฉลี่ยร้อยละ 18.82 ต่อปี ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุ นจากอุป
สงค์ของ Cloud-based platform ที่ถูกนามาใช้เพื่อรักษาการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กร เนื่องจาก
ต้นทุนทีต่ ่าและง่ายต่อการบารุงรักษา นอกจากนโยบายทางานได้จากทุกที่ (Work from anywhere) ทีเ่ ริม่ มีการนามาใช้
อย่างแพร่หลายยังเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยกระตุน้ ให้ภาคธุรกิจเริม่ ลงทุนในเทคโนโลยีดงั กล่าวเพิม่ ขึน้
ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมค้าปลีกออนไลน์ (E-commerce)
สถานการณ์อุตสาหกรรมค้าปลีกออนไลน์ (E-commerce)
มูลค่าของตลาดค้าปลีกออนไลน์หรือ E-commerce ของไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2560 จนถึงปี
2562 โดยในปี 2563 มูลค่า ของตลาดได้หดตัวลงร้อยละ 6.7 จากปี 2562 เนื่องมาจากมาตรการจากัดการเดินทาง
ระหว่างประเทศและภายในประเทศซึ่งเป็ นผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 แต่อย่างไรก็ตามในปี 2564
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คาดการณ์ว่ามูลค่าของตลาดค้าปลีกออนไลน์จะกลับมาเติบโตทีร่ อ้ ยละ 6.1
จากปี 2563 (แผนภาพที่ 7-3) โดยมี Shopee และ Lazada เป็ นแพลตฟอร์มทีม่ จี านวนผูเ้ ข้าใช้งานต่อเดือนมากที่สุด
(แผนภาพที่ 7-4)
แผนภาพที่ 7-3: มูลค่าของตลาดค้าปลีกออนไลน์

มูลค่าตลาดค้าปลีกออนไลน์ ปี 2560 - 2564
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หน่วย: ล้านล้านบาท
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อัตราการเติบโต
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แผนภาพที่ 7-4: จานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ต่อเดือน
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ทีม่ า: สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA), ipricethailand (4Q2021)

ธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ได้สร้างรายได้จากค้าปลีกออนไลน์ผ่านกลยุทธ์ Multichannel และ Omnichannel ทีเ่ ป็ นการ
สร้างโอกาสเติบโตใหม่ให้กบั ธุรกิจหน้าร้านทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ ซึ่งเห็นได้จากจานวนผู้เข้าใช้
บริการออนไลน์ทเ่ี ติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทีส่ ่งผลให้เกิดนโยบายการทางานจากที่
บ้าน และมาตรการล็อกดาวน์ของภาครัฐ เป็ นตัวเร่งให้ผบู้ ริโภคหันไปใช้บริการออนไลน์เพิม่ ขึน้ โดยมีการส่งสินค้าถึง
บ้าน ความน่ าเชื่อถือและชื่อเสียง และการบริการหลังการขายที่ดจี ะเป็ นปั จจัยหนุ นการเติบโตให้กบั จานวนผู้เข้าใช้
บริการ
ถึงแม้ว่ามูลค่าตลาดค้าปลีกออนไลน์จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่สดั ส่วนค้า ปลีกออนไลน์ต่อยอดค้าปลีกรวม
ของไทยอยู่ในระดับทีค่ ่อนข้างต่าหรือร้อยละ 9 เท่านัน้ ซึ่งเป็ นอันดับสามของอาเซียนรองจากประเทศอินโดนีเซีย และ
สิงคโปร์ทม่ี สี ดั ส่วนมูลค่าค้าปลีกออนไลน์คดิ เป็ นร้อยละ 20 และร้อยละ 16 ของมูลค่าค้าปลีกรวมตามลาดับ
แนวโน้มของอุตสาหกรรมค้าปลีกออนไลน์ (E-commerce)
บทวิเคราะห์โดยกลุ่มการเงินเกียรตินาคินภัทรได้ประเมินว่าตลาดค้าปลีกออนไลน์ของไทยจะสามารถขยายตัว
เฉลี่ย 20% ต่อปี ตลอดช่วง 5 ปี ขา้ งหน้า หรือคิดเป็ นร้อยละ 16 ของตลาดค้าปลีกรวมในปี 2568 โดยมีปัจจัยหนุนจาก
(1) การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทีเ่ พิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง (2) พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มอื ถือและเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ี
เข้มข้นของผูใ้ ช้ (3) บริการชาระเงินออนไลน์ทม่ี กี ารใช้กนั อย่างแพร่หลายมากขึน้ เนื่องจากความสะดวกและต้นทุนทีต่ ่า
สาหรับผูใ้ ช้
นอกจากนี้แล้วมูลค่าการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าออนไลน์ของไทยยังอยู่ในจานวนที่ต่ากว่าสหรัฐอเมริกาและจีนทีม่ ี
ขนาดมูลค่าตลาดค้าปลีกออนไลน์เป็ นอันดับทีห่ นึ่งและสองของโลก ซึ่งทัง้ สองประเทศมีมลู ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ทจ่ี านวน
มากกว่ า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่ อ คนต่ อ ปี แต่ ก ารมูลค่า การใช้จ่ายออนไลน์ เ ฉลี่ยของไทยที่ยงั ต่ า กว่าปี ละ 300
ดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี 2560-2563 ก่อนจะมีการเพิม่ ขึน้ เป็ น 583.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี ในปี 2564 ทาให้สะท้อน
ถึงโอกาสในช่องว่างการเติบโตของช่องทางค้าปลีกออนไลน์ของไทย
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แผนภาพที่ 7-5: มูลค่าการใช้จา่ ยออนไลน์ ต่อผู้ใช้

มูลค่าการใช้จ่ายออนไลน์ต่อผูใ้ ช้
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ทีม่ า: Statista

ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer relationship management)
สถานการณ์อุตสาหกรรมการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer relationship management)
การบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการตลาดทีถ่ ูกสร้างขึ้นมาเพื่อติดตาม ตรวจสอบ
การให้บริการแก่ลูกค้า วิเคราะห์การให้บริการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี ั บลูกค้าในระยะยาวทีม่ ุ่งเน้นไปทีค่ วามภักดี
ของลูกค้าและการมีส่วนร่วมระยะยาวมากกว่าเป้ าหมายระยะสัน้ โดยนอกเหนือจากยอดขายที่เพิม่ ขึ้นแล้วยังทาให้
ธุรกิจสามารถเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมเพื่อพัฒนาการบริการลูกค้าผ่านกระบวนการ และเครื่องมือทางเทคโนโลยีซ่งึ
เป็ นการประสานงานกันระหว่างฝ่ ายขาย ฝ่ ายการตลาด และฝ่ ายบริการลูกค้า โดยช่วยให้ธุรกิจทราบถึงปั จจัยทีส่ ามารถ
ทาให้ลูกค้าสนใจในธุรกิจหรือสามารถนาไปใช้กบั กลยุทธ์อ่นื ๆในอนาคตได้
การระบาดของโรคระบาดโควิด -19 เป็ น ปั จ จัย สาคัญ ในการเร่ งให้ธุร กิจปรับ วิธีก ารทางานเพื่อ ตอบสนองต่อ
มาตรการล็อกดาวน์และนโยบายให้พนักงานทางานจากทีบ่ ้าน โดยทีย่ งั สามารถรักษาประสิทธิภาพในการทางานได้อยู่
ดัง นั น้ กลยุ ท ธ์ก ารบริห ารความสัม พัน ธ์กับ ลู ก ค้า ด้ว ยเทคโนโลยีต่ า งๆจึง ถู ก น ามาใช้กัน อย่ า งแพร่ ม ากขึ้น โดยมี
จุดประสงค์เพื่อบริการลูกค้าให้ดขี น้ึ เพิม่ ยอดขาย และพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของพนักงานในคราวเดียวกัน
มูลค่าของตลาดการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2563 อยู่ท่ี 755.2 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยเติบโตจากการที่ภาคธุรกิจหันมาให้ความสาคัญกับการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามากขึ้น เพื่อ
รักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer retention) และสร้างความจงรักภักดีในตราสินค้า (Brand loyalty) ในระยะยาว
แนวโน้มของอุตสาหกรรมการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
บทวิเคราะห์ของ Mordor Intelligence คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของตลาดบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าของ
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะอยู่ท่รี อ้ ยละ 14.9 ต่อปี ในช่วงปี 2564 ถึงปี 2569 และจะมีมูลค่าของตลาดบริหาร
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเท่ากับ 1,751.2 ล้านดออลลาร์สหรัฐในปี 2569 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการนาปั ญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence: AI) มาใช้และรวมถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดทารายงานในรูปแบบต่างๆทีเ่ หมาะสมกับ
มุมมองในการวิเคราะห์ และทานายแนวโน้มทีอ่ าจเกิดขึน้ ให้ตรงกับความต้องการขององค์กร (Business Intelligence)
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เอกสารแนบ 3: ประมาณการเงิ นเฟ้ อของ IMF
ตารางที่ 7-19: ตารางแสดงประมาณการอัตราเงิ นเฟ้ อตัง้ แต่ปี 2564 ถึง 2569 จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary
Fund: IMF) โดยคานวณจากดัชนี ราคาผู้บริ โภคสิ้ นงวด (Ending Consumer Price) ประจาปี 2564
หน่ วย: ร้อยละ
2564F
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2566F
2567F
2568F
2569F
ประเทศไทย
สหรัฐอเมริกา
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สรุปรายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

Z

ประเภท

:

ใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิมตำม
สัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ครัง้ ที่ 2 (SABUY-W2) ("ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ")

ชนิ ด

:

ระบุช่อื ผูถ้ อื และสำมำรถโอนเปลีย่ นมือได้

จานวนที่ออกและเสนอขาย

:

ไม่เกิน 508,551,983 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่ วย

:

หน่วยละ 0.00 บำท (ไม่คดิ มูลค่ำ)

ระยะเวลาเสนอขาย

:

บริษทั ฯ จะเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยหลังจำกทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกที่
ประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2565

อัตราการใช้สิทธิ

:

ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1 (หนึ่ง) หน่วย สำมำรถใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญ
เพิม่ ทุนของบริษทั ได้ 1 (หนึ่ง) หุน้ (อำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมเงือ่ นไขกำร
ปรับสิทธิ)

ราคาการใช้สิทธิ

:

รำคำหุน้ ละ 5 (ห้ำ) บำท

วันออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ

:

วันที่กำหนดโดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ทัง้ นี้ ภำยหลังจำกที่บริษทั ฯ
ได้รบั อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว

อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

:

2 (สอง) ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี้ ภำยหลังกำรออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษทั ฯ จะไม่ขยำยอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ

วิ ธีการจัดสรร

:

จัด สรรให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น เดิม ของบริษัท ฯ ตำมสัด ส่ ว นกำรถือ หุ้น (Rights
Offering) ในอัต รำส่ ว นหุ้ น สำมัญ เดิ ม 5 หุ้ น สำมัญ เดิ ม ต่ อ 2 หน่ ว ย
ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ (หำกมี เ ศษหุ้ น ให้ ปั ด ทิ้ง ) ในกรณี ท่ี มีเ ศษของ
SABUY-W2 เหลือจำกกำรคำนวณตำมอัตรำส่วนกำรจัดสรรข้ำงต้น ให้
ปั ดเศษดังกล่ำวทิ้งทัง้ จำนวน ทัง้ นี้-บริษทั ฯ กำหนดวันกำหนดรำยชื่อผูม้ ี
สิทธิได้รบั ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ใน วันที่ 5 พฤษภำคม
2565

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

:

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำมำรถใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้
ทุก ๆ 3 (สำม) เดือน นับแต่วนั ทีอ่ อกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ทัง้ นี้ วัน ก ำหนดกำรใช้สิท ธิค รัง้ สุ ด ท้ำ ย คือ วัน ที่ใ บสำคัญ แสดงสิท ธิ
มีอำยุครบ 2 (สอง) ปี นับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหำกวัน

1

ก ำหนดกำรใช้ สิ ท ธิ ค รั ง้ สุ ด ท้ ำ ยไม่ ต รงกั บ วั น ท ำกำร ให้ เ ลื่ อ นวั น
กำหนดกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำยดังกล่ำวเป็ นวันทำกำรก่อนหน้ำ
จานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรไว้
เพื่อรองรับ

:

ไม่ เ กิ น 508,551,983 หุ้ น ซึ่ ง คิด เป็ นร้ อ ยละ 42.33 ของจ ำนวนหุ้น ที่
จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ณ วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2565 จำนวน
1,201,379,956 หุน้

ตลาดรองของใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ

:

บริษัท ฯ จะน ำใบส ำคัญ แสดงสิท ธิฯ เข้ำ จดทะเบีย นเป็ น หลัก ทรัพ ย์
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิ ด
จากการใช้สิทธิ แปลงสภาพ

:

บริษทั ฯ จะนำหุน้ สำมัญทีเ่ กิดจำกกำรใช้สทิ ธิในครัง้ นี้เข้ำจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

:

เนื่ อ งจำกเป็ น กำรจัด สรรใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ ให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น เดิมของ
บริ ษั ท ฯ ตำมสั ด ส่ ว นกำรถื อ หุ้ น ( Rights Offering) ดั ง นั ้น จึ ง ไม่ มี
ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้
อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ ครบถ้วนตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
โ ดย ผู้ ใ ช้ สิ ท ธิ ไ ม่ ใช่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ทั ้ง จ ำ นวน จ ะ มี ผ ลกระทบต่ อ
ผูถ้ อื หุน้ เดิม ดังต่อไปนี้

1.

กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution)
=

จำนวนหุน้ รองรับทีเ่ สนอขำยครัง้ นี้
จำนวนหุน้ paid-up + จำนวนหุน้ รองรับทีเ่ สนอขำยครัง้ นี้

=

508,551,983 ____
1,201,379,956 + 508,551,983

=
2.

ร้อยละ 29.741

กำรลดลงของก ำไรสุ ท ธิ ต่ อ หุ้ น (Earnings per Share Dilution: EPS
Dilution)
ดังนัน้ การลดลงของกาไรสุทธิ ต่อหุ้น (EPS Dilution)
=

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้
สิ ทธิ

:

ร้อยละ 29.741

เมื่อ มีก ำรด ำเนิ น กำรปรับ รำคำกำรใช้สิท ธิแ ละอัต รำกำรใช้สิท ธิต ำม
เงื่อนไขในกำรปรับสิทธิตำมที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข
ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทีจ่ ะซื้อหุน้ สำมัญ ซึง่ เป็ นเหตุกำรณ์ทก่ี ำหนดไว้
ในข้ อ 11 (4) (ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกั บ ตลำดทุ น ที่
ทจ.34/2551 เรื่อง กำรขออนุ ญำตและกำรอนุ ญำตให้เสนอขำยใบสำคัญ

2

แสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญ
แสดงสิทธิ
วัตถุประสงค์ของการออก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

:

เพื่อเตรียมควำมพร้อม และเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงด้ำนกำรเงิน
ของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีควำมยืดหยุ่นทำงกำรเงินในกำรดำเนิน
โครงกำรต่ำง ๆ ในอนำคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษทั ฯ เมื่อมีกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญของบริษทั ฯ

ประโยชน์ ที่บริษทั จะพึงได้รบั
จากการจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนใน
ครัง้ นี้

:

เพื่อใช้รองรับกำรใช้สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ประโยชน์ ที่ผ้ถู ือหุ้นจะพึงได้รบั
จากการเพิ่มทุน

:

ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้จะมีฐำนะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษัทฯ ต่อเมื่อบริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระ
แล้วต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรียบร้อยแล้ว และในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ มีกำร
จ่ำยเงินปั นผลก็จะมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั เงินปั นผลในฐำนะผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ

3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 13
Z
สรุปสาระสาคัญของการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
1.

2.

วัตถุประสงค์และความจาเป็ น
1.1

เพื่อเสริมสร้างกาลังใจให้ผบู้ ริหาร และพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อยทีม่ สี ่วนร่วมในความสาเร็จ
ทีผ่ ่านมาของบริษทั และบริษทั ย่อย และเพื่อให้ผบู้ ริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็ นเจ้าของ
บริษทั

1.2

เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบตั งิ านของ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั และ
บริษทั ย่อยให้มคี วามตัง้ ใจในการทางานเพื่อสร้างประโยชน์สงู สุดให้แก่บริษทั และผูถ้ อื หุน้

1.3

สร้างแรงจูงใจให้ ผู้บริหาร และพนักงานที่มผี ลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทางานกับ
บริษทั ต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจ

รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ชื่อหลักทรัพย์

:

ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ซึง่ ออกให้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ครัง้ ที่ 3 (SABUY-WC) (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ”)

ประเภท/ชนิด

:

ระบุช่อื ผูถ้ อื และโอนเปลีย่ นมือไม่ได้ เว้นแต่โอนตามข้อ 3.2

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

3 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ (บริษทั ฯ จะไม่ขยาย
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ และไม่มขี อ้ กาหนดเรียกให้ผถู้ อื
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ใช้สทิ ธิก่อนครบกาหนด) ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
จะเสนอขายหุน้ รองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสาคัญแสดง
สิทธิ

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทเ่ี สนอขาย :

ไม่เกิน 40,000,000 (สีส่ บิ ล้าน) หน่วย

จานวนหุน้ สามัญทีจ่ ดั สรรไว้เพื่อรองรับ:

ไม่เกิน 40,000,000 หุน้ ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ ร้อยละ 3.33

การใช้สทิ ธิ

:

ของจ านวนหุ้ น ที่ จ าหน่ ายได้ แล้ ว ทั ้ง หมดของบริ ษั ท
(ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ซึง่ เป็ นวันประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื่ออนุ มตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
จ านวนหุ้น ที่จ าหน่ า ยได้แ ล้ ว ทัง้ หมดของบริษัท มีจ านวน
เท่ากับ 1,201,379,956 หุน้ )

วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

วัน ที่ก าหนดโดยประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารของบริษัท ทัง้ นี้
ภายหลัง จากที่ บ ริ ษั ท ได้ ร ับ อนุ ม ัติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
เรียบร้อยแล้ว

1

ลักษณะการเสนอขาย

:

ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี อ อกในครัง้ นี้ เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่
ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ พ นั ก ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย
โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษัท เป็ นผู้
พิจารณาจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้หลักเกณฑ์เงือ่ นไข
และวิธกี ารทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ กาหนด

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

:

0.00 บาท (ไม่คดิ มูลค่า) (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้สทิ ธิ

:

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั ฯ ได้ 1 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท (เว้นแต่กรณี
ปรับสิทธิตามเงือ่ นไขการปรับสิทธิ)

ราคาการใช้สทิ ธิ

:

หุ้นละ 38 บาท เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่จะกาหนดในข้อกาหนดสิทธิแ ละ
เงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งราคาใช้สทิ ธิดงั กล่าวเป็ น
ราคาที่ไ ม่ ต่ า กว่ า ร้อ ยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ
ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่องการคานวณราคาเสนอขาย
หลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการ
เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ในราคาต่า
"ราคาตลาด" หมายถึง ราคาถัว เฉลี่ย ถ่ ว งน้ า หนั ก ของหุ้น
สามั ญ ของบริ ษั ท ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
("ตลาดหลักทรัพย์ฯ" ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อน
วันทีค่ ณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อ
ขออนุ มตั ิให้บริษัทออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ คือ
ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ 28 ม ก ร า ค ม 2565 ถึ ง วั น ที่
18 กุมภาพันธ์ 2565 ซึง่ จะเท่ากับ 30.6639 บาทต่อหุน้

เหตุผลและความเหมาะสมของการ :
กาหนดราคา

ราคาใช้สทิ ธิเป็ นราคาทีม่ คี วามเหมาะสมโดยราคาเสนอขาย
ดังกล่าวแม้จะเป็ นราคาทีส่ ูงกว่า ราคาตลาด เป็ นเป้ าหมายใน
การผลัก ดัน ให้พ นั ก งาน ผู้บ ริห าร รวมแรงรวมใจในการ
พัฒนาศักยภาพของกลุ่มบริษัทให้มกี ารเติบโตต่อเนื่องและ
ยั ่งยืนในอนาคต

เงือ่ นไขและระยะเวลาการใช้สทิ ธิ

การใช้สทิ ธิทุกไตรมาส

:

เริม่ ใช้สทิ ธิครัง้ แรกได้ เมื่อครบกาหนดอายุ 1 ปี
การใช้สทิ ธิปีแรกได้รอ้ ยละ 40 ของทีไ่ ด้รบั จัดสรร และส่วนที่
เหลือใช้ได้หลังจากครบกาหนดอายุปีท่ี 2
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ทัง้ นี้ วัน ก าหนดการใช้สิท ธิค รัง้ สุ ด ท้า ย คือ วัน ท าการวัน
สุดท้ายก่อนวันทีใ่ บสาคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 3 ปี นับจาก
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ หากวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้
สุดท้ายตรงกับวันหยุดทาการของบริษทั ฯ ให้เลื่อนวันกาหนด
วันใช้สทิ ธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้า

3.

ระยะเวลาการแจ้งความจานงใน
การใช้สทิ ธิ

:

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซ่งึ ประสงค์ทจ่ี ะใช้สทิ ธิในการซื้อหุน้
สามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้
สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 16.00
น. ล่ ว งหน้ า เป็ นระยะไม่ น้ อ ยกว่ า 5 วัน ท าการก่ อ นวั น
กาหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นการแสดงความจานงใน
การใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย ให้แสดงความจานงในการใช้สทิ ธิใน
ระหว่าง 21 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย

ระยะเวลาการเสนอขาย

:

บริษทั ฯ จะเสนอขายใบสาคัญแสงสิทธิ ทีอ่ อกให้แก่กรรมการ
และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยภายใน 1 (หนึ่ง) ปี
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี
2565

วิธกี ารจัดสรร

:

จัดสรรโดยตรงให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงานตามรายละเอียดที่
ปรากฏในข้อ 3. โดยไม่ผ่านผูร้ บั ช่วงซื้อหลักทรัพย์

เหตุในการต้องออกหุน้ ใหม่เพื่อ
รองรับ
การเปลีย่ นแปลงการใช้สทิ ธิ

:

เมื่อมีการดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการ
ปรับ สิท ธิต ามที่ก าหนดในข้อ ก าหนดสิท ธิแ ละเงื่อ นไขของ
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ ง เป็ นเหตุ ก ารณ์ ท่ี ก าหนดไว้ ต าม
ประกาศสานักงาน ก.ล.ต.

สิทธิและประโยชน์อย่างอื่น
นอกจากสิทธิและประโยชน์
ตามปกติของหุน้ สามัญ

:

-ไม่ม-ี

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

บริ ษั ท จะไม่ น าใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี อ อกในครั ้ง นี้ ไ ป
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก :
การใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะนาหุน้ สามัญทีเ่ กิดจากการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญตาม
ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี อ อกในครั ง้ นี้ เ ข้ า จดทะเบี ย นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
3.1

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
3.1.1

ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารของบริษัท โดยได้ร ับ มอบหมายจากที่ป ระชุม สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2565 ให้มอี านาจในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
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(1)

พิจารณากาหนดรายนามผูบ้ ริหารและพนักงานผูม้ สี ทิ ธิได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิและ
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทผ่ี บู้ ริหารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รบั
ทัง้ นี้ มีนายวิรชั มรกตการ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานพาณิชย์และ
การลงทุน ได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน 4,000,000 หน่ วย เกินกว่า
ร้อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ หมด ปรากฏในข้อ 4. โดยมีเหตุผล
เนื่องจาก เป็ นบุคคลกรที่สร้างประโยชน์ ให้แก่กลุ่มบริ ษทั และมีผลงานเป็ นที่
ประจักษ์ ยังดารงตาแหน่ งกรรมการและผู้บริ หารในกลุ่มบริ ษัทเป็ นหลาย
แห่ง
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิต่อ นายวิรชั มรกตการ จะต้องได้รบั อนุ มตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและต้องไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซึง่ ถือหุน้ รวมกันเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงคัดค้าน
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ

(2)

เปลี่ยนแปลง เพิม่ หรือลดจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิของผู้บริหารและพนักงานที่
ได้รบั การจัดสรรไปแล้ว

(3)

ก าหนด แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง วัน
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ วิธกี ารจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สทิ ธิ วันสิน้ สุด
การใช้สทิ ธิ

(4) ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่าง ๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกี่ยวข้องกับการ
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิซง่ึ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การติดต่อ การให้ขอ้ มูล และการ
ยื่นคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่ วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และการนาใบสาคัญแสดงสิทธิ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
(5) ดาเนิ น การใด ๆ ตามที่จ าเป็ น และสมควรเกี่ยวเนื่ อ งกับ การออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
3.1.2

ในกรณีทม่ี ี ผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงานไม่สามารถใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ดงั ที่
กาหนดไว้ในข้อ 3.2.2 บริษทั สามารถนาใบสาคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั คืนจากผูบ้ ริหาร และ/
หรือพนักงานดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่ ผูบ้ ริหาร และพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ทัง้ นี้ ให้เป็ น
อ านาจของประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารของบริษัท เป็ น ผู้พิจ ารณาจัด สรร โดยพิจ ารณา
หลัก เกณฑ์ เ งื่ อ นไข และวิ ธี ก ารที่ ก าหนด และต้ อ งปฏิ บ ัติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ต่อ
กรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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3.1.3

คุณสมบัตขิ อง ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีจ่ ะมีสทิ ธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
ต้องเป็ นผู้บริหารและพนักงานซึ่งเข้ามาทางานกับบริษัท หรือเป็ นผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษทั โดยการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นรายบุคคลตามคุณประโยชน์ทไ่ี ด้ทาให้แก่
บริษทั จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทผ่ี บู้ ริหาร และพนักงานแต่ละรายจะได้รบั ไม่จาเป็ นต้อง
มีจานวนเท่ากัน ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ตาแหน่ ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพรวมถึง
ประโยชน์ทท่ี าให้แก่บริษทั

3.2

เงื่อนไขในการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
3.2.1

ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็ นผูบ้ ริหาร และพนักงานในวันกาหนดการใช้สทิ ธิ
นัน้ ๆ

3.2.2

เงื่อนไขสาหรับผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่พี ้นสภาพเป็ นผู้บริหาร และพนักงาน ในกรณี
ต่าง ๆ ดังนี้

3.2.3

(ก)

กรณีพกิ าร ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ยี งั ไม่ถึงกาหนดใช้สทิ ธิแปลงสภาพให้สามารถใช้
สิทธิได้ทนั ที และใบสาคัญแสดงสิทธิทถ่ี งึ กาหนดใช้สทิ ธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถ
ใช้สทิ ธิได้ตามกรณีทวไป
ั่

(ข)

กรณี ถึง แก่ ก รรม ใบส าคัญ แสดงสิท ธิท่ีย ัง ไม่ ถึง ก าหนดใช้สิท ธิแ ปลงสภาพให้
สามารถใช้สทิ ธิได้ทนั ทีโดยทายาท หรือผูร้ บั ผลประโยชน์ และใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี
ถึงกาหนดใช้สทิ ธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สทิ ธิได้ตามกรณีทวไปโดยทายาท
ั่
หรือผูร้ บั ผลประโยชน์

(ค)

กรณี เ กษีย ณอายุ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิท่ีย ัง ไม่ ถึง ก าหนดใช้สิท ธิแ ปลงสภาพให้
สามารถใช้สทิ ธิได้ทนั ที และใบสาคัญแสดงสิทธิทถ่ี ึงกาหนดใช้สทิ ธิแปลงสภาพได้
แล้ว สามารถใช้สทิ ธิได้ตามกรณีทวไป
ั่

(ง)

กรณีการพ้นสภาพการจ้างงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ซึ่งรวมถึงการลาออก การเลิกจ้าง
หรื อ ให้ อ อกจากงาน ไม่ ว่ า ด้ ว ยสาเหตุ ใ ด ๆ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะ
กรรมการบริหารของบริษทั ในการกาหนดให้มกี ารใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี
ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้รบั ตามทีเ่ ห็นสมควรและเหมาะสมเป็ นรายกรณีไป

เว้นแต่ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสาคัญ
แสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็ นผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ซึ่งรวมถึงการ
ลาออก การเลิกจ้าง หรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิจะ
ไม่สามารถใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรรอีก และต้องคืนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในส่วนที่ยงั ไม่ได้ใช้สทิ ธิทงั ้ หมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทโดยทันที ทัง้ นี้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวประธานเจ้าหน้ าที่บ ริหารของบริษัทมีอานาจนาไปจัด สรรให้แ ก่ผู้บ ริหาร และ
พนักงานของบริษทั รายอื่นตามความเหมาะสมต่อไป ภายใต้เงือ่ นไขว่าต้องไม่จดั สรรให้แก่
บุคคลใดอันเป็ นผลให้บุคคลนัน้ ได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิรวมแล้วเป็ นจานวนเกิน
กว่าร้อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ หมดทีเ่ สนอขาย
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4.

3.2.4

หากผู้บริหาร และพนักงานไม่ใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใช้สทิ ธิไม่
ครบถ้วนและใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวครบอายุตามทีก่ าหนดแล้ว ให้ถอื ว่าผูบ้ ริหารและ
พนั ก งานของบริษัท สละสิท ธิก ารใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือ ดังกล่ า ว โดย
ผูบ้ ริหารและพนักงานดังกล่าวไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษทั

3.2.5

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั มีอานาจโดยสมบูรณ์ในการพิจารณากาหนดหรือแก้ไข
เงือ่ นไขในการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิซง่ึ อาจแตกต่างไปจากทีไ่ ด้ระบุมาข้างต้นได้

รายชื่อผู้บริหาร พนักงานที่ได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เกิ นกว่าร้อยละ 5
นายวิรชั มรกตกาล ได้รบั จัดสรรจานวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็ นอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ SABUY-WC ทัง้ หมด

5.

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
5.1

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษทั (Price Dilution)
ในกรณีท่มี กี ารใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ดั สรรให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททัง้
จานวน 40,000,000 หน่ วย ดังนัน้ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ดั สรรให้ ผู้บริหาร
และพนักงานจะส่งผลกระทบให้ราคาตลาดของหุน้ ของบริษทั ลดลง (Price Dilution) โดยผลกระทบ
ดังกล่าว สามารถคานวณได้ดงั นี้
=

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย*
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

=

ไม่มี เนื่องจากราคาใช้สทิ ธิสงู กว่าราคาตลาด

หมายเหตุ
*ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาด x จานวนหุน้ paid-up) + (ราคาใช้สทิ ธิ x จานวนหุน้ รองรับทีเ่ สนอขายครัง้ นี้)
จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขำยครั้งนี้

ทัง้ นี้ ราคาการใช้สิท ธิข องใบส าคัญ แสดงสิท ธิท่ีจ ัด สรรให้ ผู้ บ ริห าร และพนั ก งานเป็ น ราคา
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาด
หลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกัน โดยจะส่งผลกระทบให้ราคาตลาดของหุ้นของ
บริษทั ลดลง 30.6639 บาท
5.2

ผลกระทบต่ อส่วนแบ่งกาไรต่ อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และสิ ทธิ ในการออกเสียง
ของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีท่มี กี ารใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ดั สรรให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทัง้
จานวน 40,000,000 หน่ วย ดังนัน้ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ดั สรรให้ ผู้บริหาร
และพนักงานจะส่งผลกระทบให้ส่วนแบ่งกาไรและสิทธิออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ เดิมลดลง (Earning Per
Share Dilution and Control Dilution) โดยผลกระทบดังกล่าว สามารถคานวณได้ดงั นี้
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จานวนหุน้ รองรับทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้

:

ไม่เกิน 40,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตรา
ไว้เท่ากับ 1 บาท)

จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั

:

1,201,379,956 หุ้ น (มู ล ค่ า ที่ต ราไว้
เท่ากับ 1 บาท)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรต่อหุน้ และสิทธิในการ :
ออกเสียงของผูถ้ อื หุน้
=

ร้อยละ 3.33

จานวนหุน้ รองรับทีเ่ สนอขายครัง้ นี้
จานวนหุน้ paid-up* + จานวนหุน้ รองรับทีเ่ สนอขายครัง้ นี้

หมายเหตุ * จานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทหลังการเสนอขายหุ้นสามัญที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของบริษทั
6.

ลักษณะและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผบู้ ริหาร และพนักงานของบริษทั จะเป็ นไปตามทีไ่ ด้กาหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อ ง การเสนอขายหลัก ทรัพ ย์ท่ีอ อกใหม่ ต่ อ
กรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุ ญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อ
หุน้ ทีอ่ อกใหม่และหุน้ ทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทีม่ กี ารแก้ไข
เพิม่ เติม) หรือประกาศอื่นใดทีใ่ ช้บงั คับแทนรวมทัง้ กฎและระเบียบอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

7.

สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิต่อผูบ้ ริหาร และพนักงานดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและต้อง
ไม่มผี ู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 14
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่ มทุน
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
ข้ า พเจ้ า บริ ษั ท สบาย เทคโนโลยี จ ากั ด (มหาชน) ("บริ ษั ท ") ส านั ก งานใหญ่ ตัง้ อยู่ ท่ี เลขที่ 230
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่
4/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เกีย่ วกับการเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1.

การเพิ่ มทุน

1.1

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ได้มมี ติให้ดาเนินการเพิม่ ทุนของบริษทั จานวน 712,647,401 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจานวน 1,365,411,624 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 2,078,059,025 บาท โดยการ
ออกหุน้ สามัญจานวน 712,647,401 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยเป็ นการเพิม่ ทุนในลักษณะดังนี้

จานวนหุ้น

มูลค่าที่
ตราไว้
(บาทต่อ
หุ้น)

รวม
(บาท)

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ หุน้ สามัญ
ในการใช้เงินทุน

612,647,401

1.00

612,647,401

 แบบมอบอ านาจทั ว่ ไป หุน้ สามัญ
(General Mandate)

100,000,000

1.00

100,000,000

ประเภท
หุ้น

การเพิ่ มทุน

รวม

712,647,401

2.

การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน

2.1

แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น
(หุ้น)

อัตราส่วน
วัน เวลา จอง ซื้อ
ราคาขาย
(เดิ ม:
และชาระเงิ นค่า
(บาทต่อหุ้น)
ใหม่)
หุ้น

หมายเหตุ

บ ริ ษั ท น ค ร ห ล ว ง
แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

6,896,005

28.25

รายละเอียด
ส่งทีม่ าด้วย
2

นายอานนท์ชยั วีรประวัติ

25,111,504

28.25

รายละเอียด
ส่งทีม่ าด้วย
1

1

จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น
(หุ้น)

อัตราส่วน
วัน เวลา จอง ซื้อ
ราคาขาย
(เดิ ม:
และชาระเงิ นค่า
(บาทต่อหุ้น)
ใหม่)
หุ้น

หมายเหตุ

เพื่ อรอง รั บ กา รใ ช้ สิ ท ธิ 508,551,983 5 หุน้ เดิม :
SABUY-W2
2 หน่วย

5.00

รายละเอียด
ส่งทีม่ าด้วย
4

เพื่ อรอง รั บ กา รใ ช้ สิ ท ธิ
SABUY-WC

38

รายละเอียด
ส่งทีม่ าด้วย
5

40,000,000

เพื่ อ รองรั บ การปรั บ สิ ท ธิ 32,087,909
ของใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ
SABUY-W1 ESOP-WA
และ ESOP-WB เมื่อบริษทั
เสนอขายหลัก ทรัพ ย์ อ อก
ใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
โดยที่ ร าคาคาสุ ท ธิต่ อ หุ้ น
ของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่
เพื่อรองรับสิทธิ ดังกล่าวต
กว่าร้อยละ 90
หมายเหตุ

ขึน้ อยู่กบั ราคา
ตลาดก่อน
หน้าวัน 15 วัน
ทาการก่อนวัน
ขึน้
เครื่องหมาย
XR ตาม
ข้อกาหนด
สิทธิ

มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูม้ อี านาจพิจารณาในการ (1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) เป็ นครัง้ เดียวหรือเป็ นคราว ๆ การกาหนดระยะเวลาการ
เสนอขาย การชาระค่าหุน้ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่
ทุนดังกล่าว และ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (2) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครัง้ ที่ 2
(SABUY-W2) เป็ นครัง้ เดียวหรือเป็ น คราว ๆ การกาหนดระยะเวลาการจัด สรร การชาระราคา
รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว (3) ออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ
และบริษัทย่อย ครัง้ ที่ 3 (SABUY-WC) เป็ นครัง้ เดียวหรือเป็ นคราว ๆ การกาหนดระยะเวลาการ
จัดสรร การชาระราคา รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ดังกล่าว (4) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-W1
ESOP-WA และ ESOP-WB เมื่อบริษทั เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม โดยที่
ราคาคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญทีจ่ ะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าวกว่าร้อยละ 90 (5) เจรจา ทา
ความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ อันเกีย่ วเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน และ (6) ลงนามในเอกสารคา
ขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ซึง่ รวมถึงการ

2

ติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
2.2

แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
จัดสรรให้แก่

บุ ค คลในวงจ ากัด (Private
Placement)
หมายเหตุ

ประเภท
หลักทรัพย์

จานวนหุ้น
(หุ้น)

ร้อยละต่อทุน
ชาระแล้ว

หมายเหตุ

หุน้ สามัญ

100,000,000

8.32

โปรดระบุหมายเหตุ

1. ให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูม้ อี านาจพิจารณาในการ (1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการ
เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
เป็ นครัง้ เดียวหรือเป็ นคราว ๆ การกาหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุน้ รวมถึงเงื่อนไข
และรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว (2) เจรจา ทาความตกลง และ
ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามข้อ (1) รวมทัง้
ดาเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ตามข้อ (1) และลงนามในเอกสาร
คาขออนุ ญาตต่าง ๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามข้อ (1)
ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุ ญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการ
หรือ หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง และการน าหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษัท ฯ เข้า จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามข้อ (1)
2. จานวนหุน้ ทีอ่ อกและเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจากัด จะไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มกี ารเพิ่มทุ นจดทะเบียนแบบมอบ
อานาจทัวไป
่ (General Mandate)

3.

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ การเพิ่ มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของ
บริษทั ฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยกาหนด
รายชื่อ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม
2565

4.

การขออนุ ญ าตเพิ่ ม ทุ น /จัด สรรหุ้น เพิ่ ม ทุ น ต่ อ หน่ วยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเงื่ อ นไขการ
ขออนุญาต(ถ้ามี)

4.1

การยื่นขอจดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียน และการเปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้วของบริษทั ฯ และการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2

บริษทั จะดาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมตั ใิ ห้รบั หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน

3

5.

วัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุน และการใช้เงิ นทุนในส่วนที่เพิ่ ม

5.1

การเพิม่ ทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อให้บริษทั ฯ มีหุน้ เพียงพอต่อ การรองรับการใช้สทิ ธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
ครัง้ ที่ 2 (SABUY-W2) และ ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ย ครัง้ ที่ 3 (SABUY-WC) และบริษัท จะน าเงิน ทุ น ที่ไ ด้ร ับ นี้ ไ ปใช้เ ป็ น เงิน ทุ น
หมุนเวียนของบริษทั ฯ และการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน 580,639,892 หุน้

5.2

เพื่อชาระค่าหุน้ สามัญของบริษทั AIT และ AIT-W2 ให้กบั นายอานนท์ชยั โดยการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของบริษทั จานวน 25,111,504 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุน้ คิดเป็ น
มูลค่ารวมไม่เกิน 709,399,988 บาท ให้กบั นายอานนท์ชยั ซึง่ เป็ นบุคคลในวงจากัด (Private Placement)

5.3

เพื่อชาระค่าหุ้นสามัญของเพิ่มทุน ของ NKON ให้กับ NKON โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท
จานวน 6,896,005 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่ารวม
ไม่เกิน 194,812,146.25 บาท ให้กบั NKON ซึง่ เป็ นบุคคลในวงจากัด (Private Placement)

5.4

แบบมอบอ านาจทัว่ ไป จ านวน 100,000,000 หุ้ น สามารถออกหุ้ น ให้ ผู้ ท่ี ส นใจจะร่ ว มเป็ น Strategic
Shareholder กับกลุ่มบริษทั ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทั

6.

ประโยชน์ ที่บริษทั ฯ จะพึ่งได้รบั จากการเพิ่ มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน

6.1

การรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ทีอ่ อกให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือ
หุน้ (Rights Offering) (SABUY-W2) มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนให้อยู่ในระดับ
ทีเ่ หมาะสม และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการ เพื่อรองรับ
การขยายธุรกิจของบริษทั ในอนาคต ซึง่ จะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษทั และส่งผลดีต่อผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว

6.2

การรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริษทั และบริษทั ย่อยครัง้ ที่ 3 (ESOP-WC) มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้

6.3

1)

เพื่อเป็ นการตอบแทนการการปฏิบตั ิงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มี
ความตัง้ ใจในการทางานเพื่อสร้างประโยชน์สงู สุดให้แก่บริษทั และผูถ้ ือหุน้

2)

เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้ให้กรรมการและพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อยทีม่ คี ุณค่าต่อบริษัท
ให้ทางานกับบริษัท และบริษัทย่อยต่อไปในอนาคตเพื่อบรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจและเพื่อการเติบโต
อย่าง ยั ่งยืนของบริษทั

3)

เพื่อรักษาบุคคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการทางานให้ทางานกับบริษทั

4)

เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็ นเจ้าของ ทาให้มวี ตั ถุประสงค์เป็ นหนึ่งเดียวกันกับผูถ้ อื หุน้ และมุ่ง
สร้าง ความเจริญให้แก่บริษทั

ประโยชน์จากการเพิม่ ทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ คือ เพื่อเสริม สร้างกาลังใจให้บุคลากรที่มสี ่วนร่วมใน
ความสาเร็จ ของบริษัท ฯ ที่ผ่ า นมา และให้ก รรมการและพนั ก งานมีส่ว นร่ ว มในการเป็ น เจ้า ของบริษัท ฯ
เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็ นการตอบแทนในการปฏิบตั ิงานแก่บุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความตัง้ ใจในการ
ทางานกับบริษทั ฯ ในระยะยาว อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และก่อให้เกิดผลตอบแทน
สูงสุดต่อผูถ้ อื หุน้ ในอนาคต และ เพื่อใช้เข้าลงทุนในบริษทั นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) รวมถึงการ
ลงทุนใน บริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
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6.4

ประโยชน์จากการเพิม่ ทุนแบบแบบมอบอานาจทัวไป
่ คือ สามารถออกหุน้ ให้ผู้ทส่ี นใจจะร่วมเป็ น Strategic
Shareholder กับกลุ่มบริษทั ได้อย่างทันเวลาและลดขัน้ ตอนในการประชุมผูถ้ อื หุน้

7.

ประโยชน์ ที่ผ้ถู ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน

7.1

นโยบายเงินปั นผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสาหรับปี ของกาไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและหลังหักสารองต่างๆ ทุกประเภททีก่ ฎหมายและบริษทั กาหนดไว้ในแต่
ละปี ทัง้ นี้จะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ เป็ นหลัก เช่น
ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั การสารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสารองเงินไว้เพื่อ
จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั และการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อการ
ดาเนินงานปกติของบริษทั อย่างมีนัยสาคัญ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นสมควร หรือเหมาะสม

7.2

สิทธิของผูถ้ อื หุน้
ผู้ถือหุ้นจะได้รบั สิทธิการจัดสรรหุ้นปั นผล จะมีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผลของบริษัทในอนาคต ทัง้ นี้ เป็ นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ตามทีก่ าหนดไว้ขา้ งต้น

7.3

อื่น ๆ
- ไม่มี -

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ป ระกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนและ
จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ไม่มี

9.

ตารางระยะเวลาการดาเนิ นการในกรณี ที่คณะกรรมการบริษทั มีมติ ให้เพิ่ มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ

วัน / เดือน / ปี

1

ประชุ ม คณะกรรมการ ครัง้ ที่ 4/2565 (เรีย กประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565)

21 กุมภาพันธ์ 2565

2

วัน ก าหนดรายชื่อ ผู้ถือ หุ้น ที่มีสิท ธิใ นการเข้า ร่ ว มประชุ ม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 (Record Date)

9 มีนาคม 2565

3

วันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565

4

ดาเนินการจดทะเบียน เพิม่ ทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิกบั กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วันนับแต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ มีมติ

5

ขออนุ ญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอขายหุ้น
เพิม่ ทุนของบริษทั ฯ (Private Placement)

หลังจากได้รบั อนุญาตจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี้

5

27 เมษายน 2565

ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ

วัน / เดือน / ปี
ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมผู้
ถือหุน้ มีมติอนุมตั ิ

6

จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน

หลังจากที่ สานักงาน ก.ล.ต.อนุญาต

7

จดทะเบีย นเพิ่ม ทุ น ช าระแล้ว กับ กรมพัฒ นาธุ ร กิจ การค้า
กระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วันนับตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั
ได้รบั ชาระค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุน

8

ขออนุ ญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนาหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่
บริษทั ฯ ออกหุน้ สามัญ

9

ออกและจัด สรรใบสาคัญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้อ หุ้น สามัญ ของ
บริษัท ฯ ให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น เดิมตามสัด ส่ ว นการถือ หุ้น (Rights
Offering) ครัง้ ที่ 2 (SABUY-W2)

ภายใน 60 วัน หลังจากวันที่
ผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุติ

10

ออกและจัด สรรใบสาคัญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้อ หุ้น สามัญ ของ
บริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 3 (SABUY-WC)

ภายใน 60 วัน หลังจากวันที่
ผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุติ

11

ขออนุ ญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนาหุ้น
สามัญ เพิ่ม ทุ น ที่เ กิ ด จากการใช้ สิท ธิเ ข้า จดทะเบีย นเป็ น ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีม่ กี ารใช้
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการใช้สทิ ธิ สิทธิซ้อื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์)
เลขานุการบริษทั
ผูม้ อี านาจรายงานสารสนเทศ
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ให้แก่ นายอานนท์ชยั วีระประวัติ ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด
สืบ เนื่ อ งจากบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ฯ”) มีค วามประสงค์ ท่ีจ ะเข้า ลงทุ น ใน
บริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“AIT”) เนื่องจากธุรกิจของ AIT มีทศิ ทางทีส่ อดคล้องกับ
การดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็ น 7 สะดวก 7 SMART ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีความต้องการสร้าง SABUY
Infrastructure เพื่อ เสริม สร้า งความแข็ง แกร่ ง ช่ ว ยต่ อ ยอดธุ ร กิจ และก้า วเข้า ไปในธุ ร กิจ Cloud and Data Center
Services เพื่อให้ฐานลูกค้าของบริษทั ฯ ใน Ecosystem ของกลุ่มบริษทั ฯ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้าราย
สาคัญของบริษัทฯ มีศกั ยภาพในการแข่งขันได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจ ด้วยต้นทุนที่สามารถ
เข้าถึงได้ มีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปตามอีกหนึ่งเป้ าหมายของกลุ่ม บริษทั ฯ ทีต่ ้องการช่วยพัฒนาศักยภาพให้แก่
SMEs ซึ่งเป็ นรากฐานของเศรษฐกิจไทย โดยบริษทั ฯ จะเข้าซื้อหุน้ สามัญและใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของ
AIT ครัง้ ที่ 2 (“AIT-W2”) จากนายอานนท์ชยั วีระประวัติ (“นายอานนท์ชยั ”) ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของ AIT โดยซื้อหุน้
สามัญจานวน 30,000,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.91 ของทุนทีอ่ อกและชาระแล้วของ AIT ในราคาหุน้ ละ 7.08 บาท
รวมมู ล ค่ า 212,400,000 บาท และ AIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่ ว ย ราคาหน่ ว ยละ 3.55 บาท รวมมู ล ค่ า
497,000,000 บาท
ทัง้ นี้ ในการเข้า ลงทุ น โดยการซื้อ หุ้น สามัญ และ AIT-W2 ของ AIT ดัง ที่ก ล่ า วมาแล้ว นั น้ บริษัท จะช าระ
ค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญ และ AIT-W2 ของ AIT ให้แก่นายอานนท์ชยั เป็ นหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท ฯ
จานวน 25,111,504 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 28.25 บาท โดยราคาทีอ่ อกเสนอขายดังกล่าวเป็ นราคาหุน้ ทีไ่ ม่ต่ากว่าร้อยละ
90 ของราคาตลาด (โดยที่ราคาตลาดคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติอนุมตั ใิ ห้เข้าลงทุนใน AIT และออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเสนอขายให้แก่นายอานนท์ชยั เพื่อเป็ น
ค่าตอบแทน โดยมีระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 9 กุมภาพันธ์ – 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทาการ) ซึ่งเท่ากับ 30.6413
บาทต่ อ หุ้น ) ทัง้ นี้ ภายหลัง จากบริษัท ฯ เข้า ลงทุ น ใน AIT บริษัท ฯ จะมีสิท ธิใ นการแปลงสภาพ AIT-W2 จ านวน
140,000,000 หน่วย ดังกล่าวกับ AIT ในราคาใช้สทิ ธิหน่วยละ 2.00 บาท รวมเป็ นเงิน 280,000,000 บาท ดังนัน้ หาก
บริษทั ฯ มีการใช้สทิ ธิแปลงสภาพ AIT-W2 จานวน 140,000,000 หน่ วย ทัง้ จานวน การเข้าลงทุนใน AIT ของบริษทั ฯ
จะมีมลู ค่าขนาดรายการทัง้ สิน้ 989,400,000 บาท
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญ และ AIT-W2 ของ AIT ได้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ ที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ
ประจาปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยมีมติเห็นชอบให้
เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน 712,647,401 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,365,411,624 บาท เป็ นทุน
จดทะเบียนใหม่จานวน 2,078,059,025 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 712,647,401 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 1 บาท บริษทั ฯ จะดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ดังนี้
1 การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 25,111,504 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25
บาทต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่ารวม 709,399,988 บาท ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งเป็ น
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ได้แก่ นายอานนท์ชยั วีระประวัติ เพื่อเป็ นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุน้
สามัญและ AIT-W2 ของ AIT
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2 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย
28.25 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่ารวม 194,812,141.25 บาท ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ได้แก่บริษทั นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (NAKON)
เพื่อเป็ นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนออกใหม่ของ NAKON
3 การออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น (คิดเป็ นร้อยละ 8.32 ของจานวนหุ้นทีช่ าระ
แล้วของบริษทั ฯ) มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General
Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
4 การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 508,551,983 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) ครัง้ ที่ 2 (SABUY-W2)
5 การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 40,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรับรองการออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 3 (SABUY-WC)
6 การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 32,087,909 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษัท
ย่อย ครัง้ ที่ 1 (SABUY-WA) และครัง้ ที่ 2 (SABUY-WB) และใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญ ของ
บริษทั ฯ (SABUY-W1)
โดยรายละเอียดการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่เป็ น
สาระสาคัญต่อการตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ มีรายละเอียดดังนี้
1. รายละเอียดของการเสนอขาย
บริษัทฯ จะดาเนิ นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ นายอานนท์ช ัย จ านวน
25,111,504 หุน้ ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่ารวม 709,399,988 บาท โดยการออกและเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่นายอานนท์ชยั ดังกล่าว เป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ จะมีมติ
กาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุน้ ซึง่ เป็ นราคาเสนอขายทีไ่ ม่ต่ากว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุ ญาตให้
บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย นอกจากนี้ แม้บริษทั ฯ จะได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผู้
ถื อ หุ้ น ให้เ สนอขายและจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษัท ฯ แล้ ว บริษั ท ฯ จะต้ อ งได้ร ับ อนุ ม ัติจ ากส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กาหนดในประกาศ ทจ. 72/2558
ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ด้วย
ทัง้ นี้ ราคาตลาดสาหรับการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ นายอานนท์ชยั คานวณจากราคาถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง
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7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริษัทฯ ให้แก่นายอานนท์ช ัย ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด คือ ระหว่ างวันที่
9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทาการ) ซึง่ มีราคาเท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุน้ (ข้อมูลจาก SETSMART
ตาม www.setsmart.com)
นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ นายอานนท์ชยั ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั ่งรับหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ
มีหน้าทีห่ า้ มมิให้นายอานนท์ชยั ขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวทัง้ หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีห่ ุน้ สามัญเพิม่
ทุนของบริษัทฯ เริม่ ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั ฯ ดังกล่าวเริม่ ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน นายอานนท์ชยั จึงจะสามารถ
ทยอยขายหุ้ น ที่ถู ก สัง่ ห้า มขายดัง กล่ า วได้ ใ นจ านวนร้ อ ยละ 25 ของจ านวนหุ้น ทัง้ หมดที่ถู ก สัง่ ห้า มขาย ทัง้ นี้
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารพิจารณา
คาขอให้รบั หุ้นสามัญหรือหุ้นบุรมิ สิทธิในส่วนเพิม่ ทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม
2558 (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
ทัง้ นี้ หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ นายอานนท์ชยั ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้
ของบริษทั ฯ จะส่งผลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั ได้แก่ ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ครัง้ ที่ 2 (SABUY-W2) ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย ครัง้ ที่ 3 (SABUY-WC) ใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (SABUYWA) แ ล ะ ค รั ้ง ที่ 2 (SABUY-WB) แ ล ะ ใ บ ส า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ท่ี จ ะ ซื้ อ หุ้ น ส า มั ญ ข อง บ ริ ษั ท ฯ ( SABUY-W1)
โดยหาก ณ วันที่จดั สรรหุ้นดังกล่าวมีผลทาให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับสิทธิให้แก่ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวข้างต้น
ตามข้อกาหนดสิทธิ ทางบริษัทฯ จะเร่งดาเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิม่ ทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนสาหรับรองรับการปรับสิทธิดงั กล่าวต่อไป
2. ชื่อและข้อมูลของผู้ที่จะได้รบั การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
รายชื่อ

จานวนหุ้นที่จดั สรร
(หุ้น)

ราคาเสนอขาย
(บาท/หุ้น)

มูลค่ารวม(บาท)

นายอานนท์ชยั วีระประวัติ

25,111,504

28.25

709,399,988

ทัง้ นี้ ภายหลังจากบริษทั ฯ ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่นายอานนท์ชยั จานวน
25,111,504 หุน้ และดาเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้ว เสร็จสิน้ นายอานนท์ชยั จะถือหุน้ เพิม่ ขึน้ 25,111,504 หุน้
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.05 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ (ทุนชาระแล้วหลังการเพิม่ ทุนให้นายอานนท์ชยั
เท่ากับ 1,226,491,460 หุ้น) โดยภายหลังการเพิม่ ทุนกลุ่มนายอานนท์ชยั จะถือหุ้นร้อยละ 17.54 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ อนึ่ง การเข้าลงทุนโดยการซื้อหุน้ สามัญ และ AIT-W2 ของ AIT จากนายอานนท์ชยั ยัง
เข้า ข่า ยเป็ น การเข้า ท ารายการกับ บุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน ของบริษัท ฯ ประเภทสิน ทรัพ ย์แ ละบริก าร ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม
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2551 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546
(รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) เนื่องจากเป็ นการเข้าทารายการระหว่างบริษทั ฯ กับนายอานนท์ชยั ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้
ใหญ่ ข องบริษัท ฯ โดยมีร ายละเอีย ดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ย วกับ รายการได้ม าซึ่ง สิน ทรัพ ย์ข องบริษัท สบาย
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุน้ สามัญของบริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ซึ่งเป็ นรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1. โดยมีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ก่อนและหลังสรุป
ได้ ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

ก่อนการเข้าทารายการ
จานวนหุ้น
สัดส่วน
1 กลุ่มนายชูเกียรติ รุจนพรพจี
498,171,680
41.47
นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี
410,428,545
34.16
น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี
61,609,135
5.13
น.ส. วิจติ รา ปิ่ นเรืองหิรญ
ั
26,134,000
2.18
2 กลุ่มนายอานนท์ชยั วีระประวัติ
190,055,000.00
15.82
นาย อานนท์ชยั วีระประวัติ
190,000,000
15.82
/1
นาง เพ็ญศรี วีระประวัติ
55,000
0.00
3 TKS
110,000,000
9.16
4 บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
35,900,879
2.99
5 นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
30,918,270
2.57
6 นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์
12,010,000
1.00
7 นาง ธนภร เล้าตระกูล
11,600,000
0.97
8 นายกิตติณฐั ทีคะวรรณ
10,481,200
0.87
9 นายสันติธร บุญเจือ
9,006,100
0.75
10 น.ส. สิรดิ าวัลย์ พาราพันธกุล
7,350,000
0.61
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
285,886,827
23.80
รวม
1,201,379,956
100.00
ข้อมูลรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ จากการปิ ดสมุดทะเบียนของบริษทั ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565
/1 นาง เพ็ญศรี วีระประวัติ เป็ นมารดาของนาย อานนท์ชยั วีระประวัติ

หลังการเข้าทารายการ
จานวนหุ้น
สัดส่วน
498,171,680
40.62
410,428,545
33.46
61,609,135
5.02
26,134,000
2.13
215,166,504.00
17.54
215,111,504
17.54
55,000
0.00
110,000,000
8.97
35,900,879
2.93
30,918,270
2.52
12,010,000
0.98
11,600,000
0.95
10,481,200
0.85
9,006,100
0.73
7,350,000
0.60
285,886,827
23.31
1,226,491,460
100.00

3. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่ มทุน แผนการใช้เงิ น
การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 25,111,504 หุน้ ให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ซึง่ เป็ น
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ได้แก่ นายอานนท์ชยั วีระประวัติ ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการเข้าลงทุนใน AIT โดย
การซื้อหุน้ สามัญจานวน 30,000,000 และ AIT-W2 จานวน 140,000,000 หน่วย เนื่องจากธุรกิจของ AIT มีทศิ ทางที่
สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ ในการเป็ น 7 สะดวก 7 SMART ซึง่ กลุ่มบริษทั ฯ มีความต้องการสร้าง
SABUY Infrastructure เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ช่วยต่อยอดธุรกิจ และก้าวเข้าไปในธุรกิจ Cloud and Data
Center Services เพื่อให้ฐานลูกค้าของบริษทั ฯ ใน Ecosystem ของกลุม่ บริษทั ฯ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ซึง่ เป็ นกลุ่ม
ลูกค้ารายสาคัญของบริษทั ฯ มีศกั ยภาพในการแข่งขันได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจ ด้วยต้นทุนที่
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สามารถเข้าถึงได้ มีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปตามอีกหนึ่งเป้ าหมายของกลุ่มบริษทั ฯ ทีต่ อ้ งการช่วยพัฒนาศักยภาพ
ให้แก่ SMEs ซึ่งเป็ นรากฐานของเศรษฐกิจไทย
สาหรับการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนครัง้ นี้ ทางฝ่ ายจัดการได้ประเมินความคุม้ ค่าของการ
ลงทุนในครัง้ นี้ จะมีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิจากการลงทุน (NPV) จานวน 40,528,374 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนภายใน (IRR) ร้อยละ 8.51 ซึ่งสูงกว่าต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ย (WACC) ของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 7.89 และยัง
สร้างกระแสเงินสดจากการลงทุนเพิม่ เติมในอนาคต
โดยผลประโยชน์ต่อการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุน้ สามัญและใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของ AIT
ครัง้ ที่ 2 (“AIT-W2”) ของ AIT สามารถพิจารณารายละเอียดได้ท่ี รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
เกีย่ วกับรายได้มาซึง่ สินทรัพย์ กรณีการเข้าซื้อหุน้ สามัญและใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั บริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์
เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“AIT IFA Report”) หัวข้อ 1.5 และ 3.2 ข้อดีของการเข้าทารายการ
สาหรับการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนครัง้ นี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่าหุน้
สามัญ AIT ด้วยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (DCF) ได้มูลค่ายุตธิ รรมอยู่ระหว่าง 6.47 – 7.13 บาทต่อหุน้
ในขณะทีม่ ูลค่าหุน้ ของ AIT ณ ราคาเข้าทารายการอยู่ท่ี 7.08 บาทต่อหุน้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาเข้าทารายการในครัง้ นี้
นัน้ อยู่ระหว่างมูลค่ายุติธรรมจากการประเมินมูลค่าของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในส่วนของ AIT-W2 ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่า AIT-W2 ด้วยวิธตี ามทฤษฎี Black-Sholes ได้มูลค่า ยุติธรรม 4.40บาทต่อหน่ วย
ในขณะทีม่ ูลค่าของ AIT-W2 ณ ราคาเข้าทารายการอยู่ท่ี 3.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาเข้าทารายการในครัง้ นี้
นัน้ ต่ากว่ามูลค่ายุตธิ รรมจากการประเมินมูลค่าของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ รายละเอียดในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
จากทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ โปรดพิจารณา AIT IFA Report หัวข้อ 4.1 และ 4.2 ความเหมาะสมด้านราคาของมูลค่า
สินทรัพย์ทไ่ี ด้มา – หุน้ สามัญของ AIT และใบสาคัญแสดงสิทธิของ AIT
ทัง้ นี้ ในการดาเนินการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ นายอานนท์ชยั วีระประวัติ นัน้ มีความเสีย่ งของการ
เข้าทารายการ ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. ความเสี่ยงก่อนเข้าทารายการ
(1) ความเสีย่ งทีเ่ งือ่ นไขบังคับก่อนเข้าทารายการจะไม่ประสบความสาเร็จ หรืออาจเกิดความล่าช้าการเข้าทา
รายการมีเงือ่ นไขบังคับสาคัญก่อนเข้าทารายการ ได้แก่
• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ให้แก่นายอานนท์ชยั
• ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของ AIT และ AIT-W2 ซึ่ ง เป็ นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ฯ โดยบริ ษั ท ฯ จะช าระ
ค่ า ตอบแทนเป็ น หุ้น สามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ฯ และใช้สิท ธิในการแปลงสภาพ AIT-W2 ใน
อนาคต
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังต้องได้รบั อนุ ญาตจากสานั กงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นแก่บุคคลใน
วงจากัด โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 ดังนัน้ หากบริษทั ฯ ไม่สามารถทาให้เงือ่ นไข
บังคับก่อนเข้าทารายการสาเร็จลุล่วงได้ การทารายการก็จะไม่ประสบความสาเร็จ หรือเกิดความล่าช้า
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(2) ความเสีย่ งจากการทีน่ ายอานนท์ชยั ไม่ขายหุน้ สามัญและใบสาคัญแสดงสิทธิให้กบั บริษทั ฯ ตามทีไ่ ด้ตกลง
กันเนื่องจากบริษทั ฯ และนายอานนท์ชยั มิได้ทาสัญญาจะซื้อจะขายหรือข้อตกลงใด ๆ ระหว่างกัน
2. ความเสี่ยงหลังเข้าทารายการ
(1) ความเสีย่ งของการสูญเสียโอกาสในอนาคตหากมูลค่าหุน้ ของบริษทั ฯ สูงกว่ามูลค่าซื้อขาย
(2) ความเสีย่ งผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากการลงทุนในอนาคตไม่เป็ นไปตามคาดหวัง เนื่องจากความเสีย่ งทาง
ธุรกิจของ AIT
(3) ความเสี่ยงจากการที่ทศิ ทางการดาเนินธุรกิจของ AIT ไม่เป็ นไปตามคาดหวัง เนื่องจากบริษัทฯ มิได้มี
อานาจควบคุมหรือมิได้มอี ทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญต่อ AIT
(4) ความเสีย่ งจากการไม่มแี หล่งเงินทุนเพียงพอเพื่อใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุน้ สามัญของ AIT
เนื่องจากไม่ได้รบั อนุ มตั ิการออกหุ้นกู้ และ/หรือ จากการใช้สทิ ธิแปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิของ
บริษทั ฯ รุ่นต่างๆ
(5) ความเสี่ย งจากการที่ใ บส าคัญ แสดงสิท ธิซ้ื อ หุ้น AIT-W2 ไม่ มีมู ล ค่ า (Out-of-the-money) ตลอดช่ ว ง
ระยะเวลาใช้สทิ ธิแปลงสภาพ
โดยรายละเอียดของความเสี่ยงจากการเข้าทารายการในครัง้ นี้ สามารถพิจารณารายละเอียดได้ท่ี AIT
IFA Report หัวข้อ 1.9 และ 3.6 ความเสีย่ งของการเข้าทารายการ
4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจากัด
4.1. ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทั ฯ (Price Dilution)
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย กรณี เสนอขายหุ้นเพิ่ มทุนให้แก่นายอานนท์ชยั
= (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) + (จานวนหุน้ เพิม่ ทุน x ราคาเสนอขาย)
(จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวนหุน้ เพิม่ ทุน)
=

(1,201,379,956 หุน้ 𝑥 30.6413 บาทต่อหุน้ )+( 25,111,504 หุน้ 𝑥 28.25 บาทต่อหุน้ )
( 1,226,491,460 หุน้ )

= 30.59 บาทต่อหุน้
ผลกระทบต่อราคาหุ้น
= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
=

(30.6413 บาทต่อหุน้ )−( 30.59 บาทต่อหุน้ )
(30.6413 บาทต่อหุน้ )

= ร้อยละ 0.16
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ า หนักของหุน้ ของบริษทั ฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทาการ)
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ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ซึ่งเท่ากับ 30.6413 บาท
ตามข้อมูลการซื้อขายหุน้ ของบริษทั ฯ ทีป่ รากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดังนัน้ ภายหลังการเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผไู้ ด้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใน
ครัง้ นี้จะส่งผลให้ผถู้ อื หุน้ เดิมได้รบั ผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 0.16
4.2. ผลกระทบต่อสิ ทธิ ออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
=

จานวนหุน้ เพิม่ ทุน
จานวนหุน้ ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ทีเ่ พิม่ ทุน

=

( 25,111,504 หุน้ )
( 1,226,491,460 หุน้ )

= ร้อยละ 2.05
4.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)
= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย
= 0.178– 0.174
0.178
= ร้อยละ 2.05
EPS ก่อน
EPS หลัง
กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ จาหน่ายแล้ว
จานวนหุน้ เสนอขายในครัง้ นี้
จานวนหุน้ หลังการเสนอขายในครัง้ นี้

0.178
0.174
213,600,000
1,201,379,956
25,111,504
1,226,491,460

บาทต่อหุน้
บาทต่อหุน้
บาท
หุน้
หุน้
หุน้

กรณี คิดรวมการเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ NAKON และ นายอานนท์ชยั
4.4. ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทั ฯ (Price Dilution)
= (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) + (จานวนหุน้ เพิม่ ทุน x ราคาเสนอขาย)
(จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวนหุน้ เพิม่ ทุน)
=

(1,201,379,956 หุน้ 𝑥 30.6413 บาทต่อหุน้ )+( 32,007,509 หุน้ 𝑥 28.25 บาทต่อหุน้ )
( 1,233,387,465 หุน้ )

= 30.58 บาทต่อหุน้
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= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
=

(30.64 บาทต่อหุน้ )−(30.58 บาทต่อหุน้ )
(30.64 บาทต่อหุน้ )

= ร้อยละ 0.20
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ ของบริษทั ฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทาการ)
ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ซึ่งเท่ากับ 30.6413 บาท
ตามข้อมูลการซื้อขายหุน้ ของบริษทั ฯ ทีป่ รากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.5. ผลกระทบต่อสิ ทธิ ออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
=

จานวนหุน้ เพิม่ ทุน
จานวนหุน้ ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ทีเ่ พิม่ ทุน

=

(32,007,509 หุน้ )
(1,201,379,956 หุน้ ) +(32,007,509 หุน้ )

= ร้อยละ 2.60
4.6. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)
= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย
= 0.178– 0.173
0.178
= ร้อยละ 2.60
EPS ก่อน
EPS หลัง
กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ จาหน่ายแล้ว
จานวนหุน้ เสนอขายในครัง้ นี้
จานวนหุน้ หลังการเสนอขายในครัง้ นี้
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0.178
0.173
213,600,000
1,201,379,956
32,007,509
1,233,387,465

บาทต่อหุน้
บาทต่อหุน้
บาท
หุน้
หุน้
หุน้
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ตารางสรุปผลกระทบด้านต่างๆ ของการออกหุ้นสามัญในแต่ละกรณี
Price Dilution
EPS Dilution
Control Dilution
5.

นายอานนท์ชยั NAKON
0.16%
0.04%
2.05%
0.57%
2.05%
0.57%

รวม
0.20%
2.60%
2.60%

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
5.1. เหตุผล ความจาเป็ นของการเพิ่ มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่ มทุน

คณะกรรมการบริษทั เล็งเห็นว่าการเพิม่ ทุนในครัง้ นี้เป็ น ไปเพื่อการเข้าลงทุนใน AIT เนื่องจากธุรกิจ
ของ AIT มีทิศ ทางที่สอดคล้อ งกับ การดาเนิ น ธุ ร กิจ ของกลุ่ ม บริษัท ฯ ที่ก ลุ่ ม บริษัท มีค วามต้อ งการสร้า ง SABUY
Infrastructure (โครงการลงทุน ในธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐานทางเทคโนโลยี เพื่อใช้ประโยชน์ในของกลุ่มบริษทั เช่น ลงทุน
ในธุรกิจ Cloud System and Data Center Services โปรแกรมระบบปฏิบตั กิ ารต่างๆ รองรับการเติบโตของการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีได้ในอนาคต และยังรวมถึงธุรกิจพืน้ ฐานอื่นๆ) ซึ่ง IT Infrastructure เป็ นองค์ประกอบหนึ่ง
ในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัท หรือ 7 สะดวก 7 SMART ของกลุ่มบริษัท นอกเหนือไปจากการ
พัฒนา Solution และ Hardware ให้ใช้งานได้ดแี ล้ว ปั จจุบนั กลุ่มบริษทั มีการใช้งาน IT Infrastructure จากผูใ้ ห้บริการ
รายอื่นๆ เช่น Storage Data Center Networking เป็ นต้น และเนื่องจาก AIT เป็ นผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและ
ระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรือ SI) โดยมีลกั ษณะการขายเป็ นแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Turn Key
ตัง้ แต่การให้คาปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดาเนินการ การติดตัง้ การฝึกอบรม และการ
ซ่อมบารุงรักษา ซึ่งมีความชานาญเกี่ยวกับ ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ หากบริษัท ได้ลงทุนหรือเป็ น
พันธมิตร กับ AIT จะทาให้บริษัทมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการวาง IT Infrastructure ซึ่งเป็ นระบบที่กลุ่มบริษัทมีความ
ต้องการใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท ในการเป็ นผู้ให้บริการ 7 สะดวก 7 SMART เช่น การเพิม่
ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร การเก็บข้อมูล การประมวลผล ระบบ Cloud เป็ นต้น ดังนัน้ การเข้าลงทุนใน
AIT ซึ่งเป็ นผูม้ คี วามชานาญ จะช่วยสานประโยชน์ในเรื่องดังกล่าว ทัง้ ในด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพของโครงสร้างการ
สื่อสารและเครือข่าย ให้สอดคล้องกับการใช้พฒ
ั นาสินค้าและบริการของกลุ่มบริษทั การดูแลซ่อมบารุง (Maintenance)
ภายใต้งบประมาณทีส่ ามารถแข่งขันได้ เพื่อให้กลุ่ม SMEs สามารถเข้าถึง Solution ต่างๆ ของกลุ่มบริษทั ด้วยต้นทุน
ทีเ่ ข้าถึงได้เพื่อแข่งขัน กับธุรกิจขนาดใหญ่ทม่ี คี วามสามารถในการเข้าถึง Solution ด้วยทรัพยากรทีม่ มี ากกว่า ซึ่งหาก
บริษทั ฯ ดาเนินการหาเงินทุนโดยวิธอี ่นื แทนการเพิม่ ทุน อาทิ การกู้ยมื เงิน อาจทาให้บริษทั ฯ มีภาระเงินกู้ยมื ทีเ่ พิม่ ขึ้น
ดังนัน้ การเพิม่ ทุน และการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครัง้ นี้ จะเป็ นแหล่งเงินทุ นของบริษทั ฯ ใน
การเข้าซื้อหุน้ สามัญและใบสาคัญแสดงสิทธิของ AIT
5.2. ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงิ นเพิ่ มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงิ นทุน
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว เป็ นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อ AIT และ AITW2 และการแปลงสภาพ AIT-W2 ซึง่ ใช้เงินไม่เกิน ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 989,400,000 บาท บาท มีรายละเอียด ดังนี้
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(1) ใช้สาหรับซื้อหุน้ สามัญของ AIT จานวน 30,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 7.08 บาท รวมเป็ นเงิน
212,400,000 บาท และ ใบสาคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จานวน 140,000,00 หน่วย ในราคาหุน้ ละ
3.55 บาท รวมเป็ นเงิน 497,000,000 บาท รวมการเข้าซื้อทัง้ สิน้ 709,400,000 บาท
(2) การใช้สทิ ธิแปลงสภาพ AIT-W2 จานวน 140,000,00 หน่ วย ในราคาใช้สทิ ธิหุน้ ละ 2.00 บาท
รวมเป็ นเงิน 280,000,000 บาท ซึ่ง บริษัทฯ จะดาเนินการจัดหาโดยใช้กระแสเงินสดภายใน
บริษัท การออกหุ้นกู้ของบริษัท และ/หรือเงินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรือ จากการใช้สทิ ธิ
แปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิรุ่นต่างๆ ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี ารใช้เงินการกู้เงิน
ทุกรูปแบบ บริษทั ฯ จะมีผลต่ออัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เล็กน้อย เท่ากับ 0.74 เท่า
โดยการเข้าลงทุนของบริษทั ฯ ในการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ AIT และ AIT-W2 รวมไปถึงการแปลง
ภาพ AIT -W2 อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษทั ฯ จะเข้าลงทุนต่อเมื่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯซึ่งจะได้จดั ขึน้ ในวันที่ 27
เมษายน 2565 นี้ มีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง
ได้แก่ นายอานนท์ชยั และ มีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ ของ AIT และ AIT-W2 จากนาย
อานนท์ชยั ซึง่ เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนเป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
5.3. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นต่อการประกอบธุรกิ จของบริ ษทั ฯ ตลอดจนฐานะการเงิ น และ
ผลการดาเนิ นงานโดยรวมของบริษทั ฯ อันเนื่ องมาจากการเพิ่ มทุน
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดในครัง้ นี้ เป็ นส่วนหนึ่งของแผนการเข้าทา
รายการได้มาซึ่งหุน้ สามัญของ AIT และ AIT-W2 ในครัง้ นี้ บริษทั จัดหาแหล่งเงินทุนจากการออกและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
ให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึง่ ได้แก่ นายอานนท์ชยั วีระประวัติ จานวน 25,111,504 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาทใน
ราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่ารวม 709,400,000 ทาให้ บริษทั ไม่จาเป็ นต้องใช้เงินสดภายในกิจการ
หรือหาแหล่งเงินกูย้ มื เงินใหม่ เพื่อมาลงทุน ซึ่งหุน้ สามัญของ AIT และ AIT-W2 เฉพาะในสัดส่วนทีบ่ ริษทั เข้าซื้อ ซึ่งหุน้
สามัญของ AIT และ AIT-W2 จากนายอานนท์ชยั (ไม่นับรวมส่วนที่จะแปลงสภาพของ AIT-W2 ซึ่งได้อธิบายแล้วใน
หัวข้อ 5.2)
ในปั จจุบนั บริษัทมีสดั ส่วน หนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัท เท่ากับ 0.81 เท่า (คานวณจาก
สัดส่วนหนี้สินทัง้ หมดหารด้วยส่ว นของผู้ถือหุ้น จากงบการเงินฉบับสอบทาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) ทัง้ นี้
ภายหลังจากการเข้าทาธุรกรรมในครัง้ นี้แล้ว คานวณจากการออกหุ้นสามัญให้นายอานนท์ชยั ซึ่งเมื่อนามาทางบ
การเงินรวมแล้วจะส่งผลให้สดั ส่วน D/E ของ บริษทั ภายหลังการเข้าทารายการลดลงเหลือ 0.74 เท่า (รวมผลกระทบ
จากกู้เงิน 280 ล้านบาทเพื่อแปลงสภาพ AIT-W2 ในอนาคต) เท่านัน้ ซึ่งจะช่วยเสริมสถานะทางการเงินให้ดขี น้ึ และ
อาจจะช่วยให้ บริษทั มีความสามารถหาแหล่งเงินกู้ได้ดขี น้ึ ในอนาคตภายหลังจากทีบ่ ริษทั ได้ศกึ ษาความสมเหตุสมผล
และประโยชน์ของเพิม่ ทุน และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่นายอานนท์ชยั คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าการ
เพิม่ ทุนในครัง้ นี้มคี วามสมเหตุสมผล และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั เนื่องจากการเข้าทารายการดังกล่าวจะ
เป็ นการเพิม่ ศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ และเพิม่ โอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษทั มีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ ในอนาคต นอกจากนี้ การกาหนดราคาเสนอขายหุน้ ทีร่ าคา 28.25
บาทต่อหุน้ ซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาดโดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ ของบริษทั ทีค่ านวณย้อนหลัง 7 วันทาการ
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ติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทาการ) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุน้
(ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เป็ นราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อได้นักลงทุนที่มศี กั ยภาพซึ่งจะให้
คาแนะนาบริษทั ในการประกอบธุรกิจของบริษทั ในด้านเทคนิคการบริการ และจะช่วยขยายฐานลูกค้าของบริษทั มาก
ขึน้ ซึง่ ภายหลังจากบริษทั ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ให้แก่นายอานนท์ชยั จานวน 25,111,504 หุน้
และดาเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้วเสร็จสิน้ กลุ่มนายอานนท์ชยั จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในอันดับสอง (ตามเดิม) ตาม
รายละเอียดทีก่ ล่าวมาใน ข้อ 2. ข้างต้น
การจัดหาเงินลงทุนในส่วนของเงินสดมาจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่
เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ของบริษทั ฯ จะได้อนุ มตั ติ ่อไป ซึ่งวงเงินการออกตรา
สารหนี้ดงั กล่าวครอบคลุมมูลค่าการลงทุนใน BZB และ NAKON รวมถึงแปลงสภาพ AIT-W2 อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ี
ตลาดเงินทุนไม่เอื้ออานวย บริษทั ฯ อาจพิจารณาจัดหาแหล่งเงินกู้ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการทาธุรกรรม
ในครัง้ นี้เพื่อรอให้สภาวะตลาดทุนปรับตัวดีขน้ึ ทัง้ นี้ การใช้เงินลงทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
บริษทั ฯ และความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ แต่อย่างใด
อย่างไรก็ดภี ายสมมติฐานการเข้าทารายการทัง้ การเข้าซื้อ NAKON และ AIT ในส่วนทีช่ าระด้วยหุน้
สามัญของบริษทั ฯ และ ส่วนทีต่ อ้ งชาระด้วยเงินสดซึ่งตาม แผนการจะระดมทุนจากการออกหุน้ กู้ ซึง่ รวมถึงการลงทุน
ใน BZB ด้วยเงินสด จะส่งผลต่ออัตราหนี้สนิ ต่อทุน ดังนี้
Debt Service Capability

สิ้ นปี 2564

กรณี BZB

กรณี
NAKON

กรณี AIT

รวมทุกกรณี

ICR (EBITDA)

18.81

7.14

9.48

12.78

4.60

EBIT/Int

10.90

4.13

5.49

7.40

2.66

DSCR

1.22

0.43

0.58

0.80

0.28

IBD/EBITDA

1.63

3.03

2.47

2.04

4.27

Gearing

สิ้ นปี 2564

กรณี BZB

กรณี
NAKON

กรณี AIT

รวมทุกกรณี

LT D/E

0.27

0.56

0.42

0.29

0.64

IBD/E

0.34

0.62

0.48

0.35

0.69

Total D/E

0.81

1.10

0.93

0.74

1.07

ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากการเข้าลงทุนใน AIT NAKON และ BZB ได้รบั การอนุ มตั ใิ ห้เข้าลงทุนและตามแผนการระดม
ทุนทีเ่ สนอมาข้างต้น บริษทั ฯ จะมีอตั ราสัดส่วนหนี้สนิ ต่อทุน เท่ากับ 1.07 เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2564 ทัง้ นี้หากบริษทั ฯ
ไม่ได้มกี ารออกหุน้ สามัญเพื่อชาระค่าตอบแทนจะทาให้อตั ราสัดส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเพิม่ สูงขึน้
5.4. ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกาหนดราคาเสนอขาย
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บริษทั กาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวน 25,111,504 หุน้ ในราคาเท่ากับ
28.25 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็ นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของ
บริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 ทัง้ นี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของหุน้ สามัญของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั มี
มติเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั คือ ระหว่าง
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทาการ) ซึง่ มีราคาเท่ากับ 30.6413 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART
ตาม www.setsmart.com)
เมื่อพิจารณาถึงเหตุ ผลความจาเป็ น และประโยชน์ ท่ีบริษัท จะได้รบั จากการออกและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุ คคลในวงจากัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุ มตั กิ ารออกและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุ นเพื่อเสนอขายให้แก่ นายอานนท์ชยั โดยมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุ คคลใน
วงจากัด เงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนนั น้ มีความเหมาะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้
ถือหุน้
นอกจากนี้ราคาหุ้นที่ AIT และ AIT-W2 เป็ นและการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย ซึ่ง
บริษทั ฯ ได้มกี ารประเมินมูลค่าด้วยวิธคี ดิ ลดกระแสเงินสดในอนาคต (DCF) ยังเห็นว่า AIT ธุรกิจของ AIT ยังมีโอกาส
ในการขยายตัวทางธุรกิจ พิจารณาจากผลประกอบการทีเ่ ติบโตขึน้ งานทีย่ งั ไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) อัตราการจ่ายเงิน
ปั นผล ซึ่งมีความน่ าสนใจและสามารถเข้าไปเข้าลงทุนได้ คาดว่าจะให้ผลตอบแทนทัง้ ในแง่ของการลงทุนทางการเงิน
และ การสานประโยชน์ทางธุรกิจกับกลุ่มบริษทั
5.5. เหตุผลและความจาเป็ นในการเสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่แก่บุคคลในวงจากัด และที่ มาของ
การกาหนดราคาเสนอขายดังกล่าว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า การเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่ นายอานนนท์ชยั เพื่อเข้าลงทุน
AIT และ AIT-W2 มีประโยชน์ต่อกิจการในอนาคต ซึ่งนอกจากนี้ คณะกรรมการยังเล็งเห็นว่ากลุ่ม AIT และเครือข่าย
พันธมิตรของ AIT ซึ่งเป็ นเป็ นผูอ้ อกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรือ SI)
ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทัง้ ภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะทาเป็ นการเพิม่ โอกาสในการขยายการเข้าถึงฐานลูกค้าเป้ าหมาย
ของกลุ่มบริษทั และเป็ นการสานประโยชน์ และสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ การได้ AIT เป็ นพันธมิตรจะช่วย
เรื่องการขยายการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคม เป็ นรากฐานของการขยายธุรกิจจะยิง่ ทาให้สนิ ค้าและบริการ
ของกลุ่มบริษทั ครบวงจรและแข็งแกร่งยิง่ ขึ้น เพื่อให้ฐานลูกค้าของบริษทั ใน Ecosystem ของกลุ่มบริษทั โดยเฉพาะ
กลุ่ม SMEs ซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้ารายสาคัญของบริษัท มีศกั ยภาพในการแข่งขันได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการ
พัฒนาธุรกิจ ด้วยต้นทุนที่สามารถเข้าถึงได้มีความสมเหตุสมผล นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณามี
ความเห็นว่าธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนเป็ นค่าตอบแทนที่เหมาะสมทาให้ไม่กระทบสภาพคล่องทางการเงินของ
บริษทั ฯ อย่างมีนัยสาคัญ หากบริษทั ฯ ดาเนินการหาเงินทุนโดยวิธอี ่นื แทนทีก่ ารเพิม่ ทุน อาทิ การกู้ยมื เงิน อาจทาให้
บริษทั ฯ มีภาระเงินกูย้ มื ทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือหากเป็ นการเพิม่ ทุนแก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอนในจานวน
เงินทีจ่ ะได้รบั จากการระดมทุน และอาจเป็ นภาระต่อผูถ้ อื หุน้ เดิมทีจ่ ะต้องชาระเงินเพิม่ ทุนและมีกรอบระยะเวลาในการ
ดาเนินการทีม่ ากกว่าการเพิม่ ทุนแก่บุคคลในวงจากัด
อย่างไรก็ดี ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญและ AIT ของ AIT-W2 บริษทั จะเข้าดาเนินการ
ภายใต้เงือ่ นไข 2 ประการ คือ
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1) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่
ทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นายอานนท์ชยั
2) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ และ AITW2 ของ AIT จากนายอานนท์ชยั ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยบริษัท จะชาระ
ค่าตอบแทนเป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
6. คารับรองของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการเพิ่ มทุน
ในการเพิ่มทุ นให้แก่บุ คคลในวงจ ากัด นัน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ
นายอานนท์ชยั ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัดด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นผูท้ ่มี ศี กั ยภาพใน
การลงทุนและสามารถลงทุนได้จริง อีกทัง้ มีความรู้ท่เี ป็ นประโยชน์ซ่งึ มีส่วนช่วยสนับสนุ นธุรกิจของบริษทั ในกรณีท่ี
กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่
เกีย่ วกับการเพิม่ ทุนในครัง้ นี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บริษทั ผูถ้ อื หุน้ สามารถ
ฟ้ องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่นัน้ เป็ นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลทีม่ ี
ความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถ้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้ แทนบริษทั ได้
ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์)
เลขานุการบริษทั
ผูม้ อี านาจรายงานสารสนเทศ
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ให้แก่ บริษทั นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด
สืบ เนื่ อ งจากบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ฯ”) มีค วามประสงค์ ท่ีจ ะเข้า ลงทุ น ใน
บริษทั นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“NAKON”) เพื่อเป็ นการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทาให้
มีสนิ ค้าและบริการในกลุ่มการให้บริการทางการเงินเพิม่ มากขึน้ และเกิดการผนึกกาลังทางธุรกิจกับ NAKON เนื่องจาก
NAKON ประกอบธุรกิจการเงินทีไ่ ม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้การประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจการให้สนิ เชื่อ
สาหรับผู้มีความต้องการใช้เงินทัง้ นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม โดยให้บริการสินเชื่อ
หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยได้รบั อนุ ญาตจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้
การกากับของธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับได้และประกอบ
กิจการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano-Finance) โดยการให้กยู้ มื เงิน การรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตั ๋วเงิน หรือตรา
สารเปลี่ยนมืออื่นใด การให้เช่าซื้อ การให้เช่าแบบลิสซิง่ แก่บุคคลธรรมดาทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ในการประกอบ
อาชีพทีไ่ ม่มที รัพย์สนิ หรือมีทรัพย์สนิ เป็ นหลักประกัน ภายใต้ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็ นพันธมิตรของ
กลุ่มบริษทั โดย NAKON มีทุนจดทะเบียน 550,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,100,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนทีอ่ อกและเรียกชาระ 467,549,150 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 935,098,300
หุน้ ซึ่งทางบริษทั ฯ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นหุน้ ส่วนเชิงกลยุทธ์กบั ทาง NAKON โดยบริษทั ฯ จะเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ออกใหม่ของ NAKON จานวน 311,699,434 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 25 ของทุนทีอ่ อก
และเรียกชาระหลังการเสนอขายให้แก่บริษัทฯ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็ นมูลค่าการเสนอขาย
ให้แก่บริษทั ฯ 779,248,585 บาท
ทัง้ นี้ ในการเข้าลงทุนโดยการซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนออกใหม่ของ NAKON ดังทีก่ ล่าวมาแล้วนัน้ บริษทั จะชาระ
ค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนออกใหม่ของ NAKON ดังนี้
1 ค่าหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของมูลค่าการเสนอขายทัง้ หมด บริษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสดให้แก่
NAKON จานวน 584,436,438.75 บาท และ
2 ค่าหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของมูลค่าการเสนอขายทัง้ หมด จานวน 194,812,146.25 บาท บริษทั ฯ
จะออกหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ให้แก่ NAKON จานวน 6,896,005 หุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 28.25 บาท
โดยราคาทีอ่ อกเสนอขายดังกล่าวเป็ นราคาหุน้ ทีไ่ ม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (โดยทีร่ าคาตลาด
คานวณจากราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มี
มติอนุมตั ใิ ห้เข้าลงทุนใน NAKON และออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเสนอขายให้แก่ NAKON เพื่อเป็ น
ค่าตอบแทน โดยมีระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทาการ) เท่ากับ
30.6413 บาทต่อหุน้ )
เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถเข้าลงทุนโดยการซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนออกใหม่ของ NAKON ได้ ทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2565 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้มมี ติเห็นชอบให้เสนอต่อทีป่ ระชุม
สามัญผูถ้ อื ประจาปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยมีมติ
เห็นชอบให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน 712,647,401 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,365,411,624
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บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 2,078,059,025 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 712,647,401 หุน้
มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท บริษทั ฯ จะดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ดังนี้
1 การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 25,111,504 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย
28.25 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่ารวม 709,399,989 บาท ให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ซึง่
เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ได้แก่ นายอานนท์ชยั วีระประวัติ เพื่อเป็ นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อ
หุน้ สามัญและใบสาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุน้ สามัญ (AIT-W2) ของบริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (AIT)
2 การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 6,896,005 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย
28.25 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่ารวม 194,812,146.25 บาท ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ได้แก่ NAKON เพื่อเป็ นค่าตอบแทนในการเข้าซือ้ หุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนออกใหม่ของ NAKON
3 การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 100,000,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 8.32 ของจานวนหุน้ ทีช่ าระ
แล้วของบริษทั ฯ) มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General
Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
4 การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 508,551,983 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการออก
และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
(Rights Offering) ครัง้ ที่ 2 (SABUY-W2)
5 การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 40,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อรับรองการออก
และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 3 (SABUY-WC)
6 การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 32,087,909 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อย ครัง้ ที่ 1 (SABUY-WA) และครัง้ ที่ 2 (SABUY-WB) และใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ (SABUY-W1)
โดยรายละเอียดการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ทีเ่ ป็ น
สาระสาคัญต่อการตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ มีรายละเอียดดังนี้
1. รายละเอียดของการเสนอขาย
บริษทั ฯ จะดาเนินการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ NAKON จานวน 6,896,005
หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่ารวม 194,812,146.25 บาท โดย
การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ NAKON ดังกล่าว เป็ นการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบเฉพาะเจาะจง
ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ จะมีมติกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นราคาเสนอขายที่
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558

หน้าที่ 2 จาก 16

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 16
เรื่อง การอนุญาตให้บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้อง
ได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย นอกจากนี้ แม้บริษทั ฯ จะ
ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ แล้ว บริษทั ฯ จะต้องได้รบั อนุมตั ิ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กาหนดในประกาศ
ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ด้วย
ทัง้ นี้ ราคาตลาดสาหรับการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ NAKON คานวณจากราคาถัวเฉลีย่
ถ่วงน้าหนักของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทา
การติดต่อกันก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารออก
และจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ NAKON ซึง่ เป็ นบุคคลในวงจากัด คือ ระหว่าง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทาการ) ซึง่ มีราคาเท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุน้ (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม
www.setsmart.com)
นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ NAKON ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้
ของบริษทั ฯ ก่อนทีต่ ลาดหลักทรัพย์จะสั ่งรับหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษทั ฯ มีหน้าทีห่ า้ มมิ
ให้ NAKON ขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวทัง้ หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีห่ นุ้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เริม่ ทา
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันทีห่ นุ้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ดังกล่าวเริม่ ทา
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน NAKON จึงจะสามารถทยอยขายหุน้ ทีถ่ ูกสั ่งห้ามขาย
ดังกล่าวได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ ูกสั ่งห้ามขาย ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารพิจารณาคาขอให้รบั หุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิในส่วน
เพิม่ ทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
ทัง้ นี้ หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ NAKON ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ ของ
บริษทั ฯ จะส่งผลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั ได้แก่ ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ครัง้ ที่ 2 (SABUY-W2), ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อ
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 3 (SABUY-WC), ใบสาคัญแสดง
สิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 1 (SABUY-WA) และ
ครัง้ ที่ 2 (SABUY-WB) และใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ (SABUY-W1) โดยหาก ณ วันทีจ่ ดั สรรหุน้
ดังกล่าวมีผลทาให้บริษทั ฯ ต้องมีการปรับสิทธิให้แก่ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวข้างต้น ตามข้อกาหนดสิทธิ ทางบริษทั ฯ
จะเร่งดาเนินการเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อเพิม่ ทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนสาหรับรองรับการปรับ
สิทธิดงั กล่าวต่อไป
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2. ชื่อและข้อมูลของผูท้ ี่จะได้รบั การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
รายชื่อ
บริษทั นครหลวง
แคปปิ ตอล จากัด
(มหาชน)

จานวนหุน้ ทีจ่ ดั สรร
(หุน้ )

ราคาเสนอขาย
(บาท/หุน้ )

มูลค่ารวม(บาท)

6,896,005

28.25

194,812,146.25

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษทั นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
บริษทั เค.ดี. โฮลดิง้ จากัด
นายปฏิการ มหัทธนารักษ์
นางสาวอรไพลิน วงษ์ประเสริฐ
บริษทั วิค จากัด (มหาชน)
นางศิรพิ ร ทองเดชศรี
นางลีนา วนวิทย์
นายปิ ยะ ตันติเวชยานนท์
บริษทั บริหารสินทรัพย์สุขมุ วิท จากัด
นายภูวฤทธิ ์ สวัสเดชะ
บริษทั นวธานี จากัด
นางสาวพรทิพย์ วัชรรัคคาวงศ์
นางสาวสุภทั รา บุญทศ
นายเกรียงศักดิ ์ บุญทศ
นายมิน คาแสง
นางนงเยาว์ มหัทธนารักษ์
นายสุขมุ นวพันธ์
นายพีรนาถ โชควัฒนา
นายฐิตกิ านต์ รัชตเทวินทร์
นายสุวรรณ อารียจ์ ติ เกษม
นายบุญเกรียง ธนาพันธ์สนิ
นายอนุสษิ ฐ์ บุญทศ
นางสาวสุมาลี คงคาทอง
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สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)
66.2007
7.8849
7.2185
3.4221
2.4062
2.1388
2.1388
2.0918
1.4026
1.0694
0.4278
0.4064
0.4064
0.3743
0.2431
0.2430
0.2183
0.2139
0.2139
0.2139
0.1881
0.1219
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ลาดับ
23
24
25
26

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)
0.1219
0.1215
0.1215
0.3904
935,098,300

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
นางสาวสุปรียา เสรฐภักดี
นายเลิศพงศ์ ยงธนารัตน์
นางสาวศิรริ ตน์ ผลโยธิน
ผูถ้ อื หุน้ รายอื่น

รวม
1รายชื่อผูถ
้ อื หุน้ บริษทั เค.ดี. โฮลดิง้ จากัด
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

รายชื่อผูถ้ อื หุน้

จานวนหุน้ ทีถ่ อื (หุน้ )

นาย เทอดศักดิ ์ บุญทศ
นางสาว พรทิพย์ วัชรรัคคาวงศ์
นาง เพทาย วัชรรัคคาวงศ์
บริษทั พีรธร จากัด
คณะบุคคลหลานปู
นาง พัชรี ริว้ ตระกูล
รวม

1,110,000
360,000
10,000
7,500
7,500
5,000
1,500,000

สัดส่วน
74.00
24.00
0.67
0.50
0.50
0.33
100.00

รายชื่อคณะกรรมการ
NAKON มีกรรมการ 5 คน ได้แก่
1)

นายพยุงศักดิ ์

ชาติสุทธิผล

ประธานกรรมการ

2)

นายเทอดศักดิ ์

บุญทศ

กรรมการ

3)

นายธนวรรธน์

พลวิชยั

กรรมการ

4)

นายตะวัน

พันธาวงศ์

กรรมการ

5)

นายสมพงษ์

สงวนวนชาติ

กรรมการ

อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ จะส่งกรรมการผูแ้ ทนอย่างน้อย 1 ตาแหน่ง
ทัง้ นี้ ภายหลังจากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ NAKON จานวน
6,896,005 หุ้น และดาเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้วเสร็จสิ้น NAKON จะเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.57
ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ ดังนัน้ NAKON จึงไม่ใช่บุคคลทีจ่ ะมาเป็ นผูม้ อี านาจควบคุมบริษทั ฯ
ตามนิยามบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทา
รายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
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พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) โดยมีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ก่อนและหลังสรุปได้ดงั นี้
ก่อนการเข้าทารายการ
จานวนหุน้
สัดส่วน
1
กลุ่มนายชูเกียรติ รุจนพรพจี
498,171,680
41.47
นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี
410,428,545
34.16
น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี
61,609,135
5.13
น.ส. วิจติ รา ปิ่ นเรืองหิรญ
ั
26,134,000
2.18
2
กลุ่มนายอานนท์ชยั วีระประวัติ
190,055,000.00
15.82
นาย อานนท์ชยั วีระประวัติ
190,000,000
15.82
นาง เพ็ญศรี วีระประวัติ /1
55,000.00
0.00
3
TKS
110,000,000
9.16
4
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
35,900,879
2.99
5
นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
30,918,270
2.57
6
นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์
12,010,000
1.00
7
นาง ธนภร เล้าตระกูล
11,600,000
0.97
8
นายกิตติณฐั ทีคะวรรณ
10,481,200
0.87
9
นายสันติธร บุญเจือ
9,006,100
0.75
10 น.ส. สิรดิ าวัลย์ พาราพันธกุล
7,350,000
0.61
11 NAKON
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
285,886,827
23.80
รวม
1,201,379,956
100.00
ข้อมูลรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ จากการปิ ดสมุดทะเบียนของบริษทั ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565
/1 นาง เพ็ญศรี วีระประวัติ เป็ นมารดาของนาย อานนท์ชยั วีระประวัติ
รายชื่อผูถ้ อื หุน้

หลังการเข้าทารายการ
จานวนหุน้
สัดส่วน
498,171,680
41.23
410,428,545
33.97
61,609,135
5.10
26,134,000
2.16
190,055,000.00
15.73
190,000,000
15.72
55,000.00
0.00
110,000,000
9.10
35,900,879
2.97
30,918,270
2.56
12,010,000
0.99
11,600,000
0.96
10,481,200
0.87
9,006,100
0.75
7,350,000
0.61
6,896,005
0.57
285,886,827
23.66
1,208,275,961
100.00

3. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่ มทุน แผนการใช้เงิ น
การออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่ NAKON เพื่อเป็ นการชาระค่าหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ของมูลค่าการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนออกใหม่ของ NAKON ทัง้ หมด ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการสร้างระบบนิเวศทาง
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทาให้มสี นิ ค้าและบริการในกลุ่มการให้บริการทางการเงินเพิม่ มากขึน้ และเกิดการผนึกกาลังทาง
ธุรกิจกับ NAKON เนื่องจาก NAKON ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้การประกอบธุรกิจ
หลัก ได้แก่ ธุรกิจการให้สนิ เชื่อสาหรับผูม้ คี วามต้องการใช้เงินทัง้ นิตบิ ุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็
ตาม โดยให้บ ริก ารสิน เชื่อ หลากหลายรูป แบบเพื่อ ตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของลู ก ค้า โดยได้ร ับ อนุ ญ าตจาก
กระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกากับของธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับได้และประกอบกิจการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano-Finance) โดยการให้กู้ยมื เงิน การรับซื้อ ซื้อลด
หรือ รับ ช่ ว งซื้อ ลดตั ๋วเงิน หรือ ตราสารเปลี่ย นมือ อื่น ใด การให้เ ช่ า ซื้อ การให้เ ช่ า แบบลิสซิ่ง แก่ บุ ค คลธรรมดาที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ในการประกอบอาชีพทีไ่ ม่มที รัพย์สนิ หรือมีทรัพย์สนิ เป็ นหลักประกัน ภายใต้ประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย มาเป็ นพันธมิตรของกลุ่มบริษทั โดยผลประโยชน์ต่อการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนออก
ใหม่ของ NAKON สามารถพิจารณารายละเอียดได้ท่ี รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายได้
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มาซึ่งสินทรัพย์ กรณีการเข้าซื้อหุน้ สามัญของบริษทั นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“NAKON IFA Report”)
หัวข้อ 1.5 และ 3.2 ข้อดีของการเข้าทารายการ
สาหรับการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนครัง้ นี้ ทางฝ่ ายจัดการได้ประเมินความคุม้ ค่าของการ
ลงทุนในครัง้ นี้ จะมีมลู ค่าปัจจุบนั สุทธิจากการลงทุน (NPV) จานวน 228,946,379 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนภายใน (IRR) ร้อยละ 10.01 ซึง่ สูงกว่าต้นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ (WACC) ของบริษทั ฯ ทีร่ อ้ ยละ 7.89 และยัง
สร้างกระแสเงินสดจากการลงทุนเพิม่ เติมในอนาคต
นอกจากนี้ทป่ี รึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่าหุน้ สามัญ NAKON ด้วยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของ
เงินปั นผล (Dividend Discount Model) ได้มูลค่าหุน้ เท่ากับ 2.31 – 2.73 บาทต่อหุน้ ในขณะทีม่ ูลค่าหุน้ ของ NAKON
ณ ราคาเข้าทารายการอยู่ท่ี 2.50 บาทต่อหุน้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาเข้าทารายการในครัง้ นี้นัน้ อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรม
จากการประเมินมูลค่าของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ รายละเอียดในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมจากทีป่ รึกษาทางการ
เงินอิสระ โปรดพิจารณา NAKON IFA Report หัวข้อ 4.1 ความเหมาะสมด้านราคาของมูลค่าสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา – หุน้
สามัญ NAKON
ทัง้ นี้ ในการดาเนินการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ NAKON นัน้ มีความเสีย่ งของการเข้าทารายการ ซึง่
สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. ความเสีย่ งก่อนเข้าทารายการ
(1) ความเสีย่ งทีเ่ งือ่ นไขบังคับก่อนเข้าทารายการจะไม่ประสบความสาเร็จ หรืออาจเกิดความล่าช้าการเข้าทา
รายการมีเงือ่ นไขบังคับสาคัญก่อนเข้าทารายการ ได้แก่
• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ NAKON
• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุ มตั ิให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นเพิม่ ทุนของ
NAKON ซึ่งไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ โดยบริษัทฯ จะชาระค่าตอบแทนเป็ นหุน้
สามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ สาหรับ ค่ า หุ้นในสัดส่ วนร้อยละ 25.00 ของมูลค่ าการเสนอขาย
ทัง้ หมด และจะชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสดสาหรับค่าหุน้ ในส่วนทีเ่ หลือ
• ที่ประชุมผู้ถอื หุน้ ของ NAKON มีมติอนุ มตั ิให้ NAKON เพิม่ ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุน้ เพิม่
ทุนของ NAKON ให้แก่บริษทั ฯ
• ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สนิ ใน NAKON เป็ นที่พงึ พอใจของ
บริษทั ฯ
ดังนัน้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถทาให้เงื่อนไขบังคับก่อนเข้าทารายการสาเร็จลุล่วงได้ การทา
รายการก็จะไม่ประสบความสาเร็จ หรือเกิดความล่าช้า
2. ความเสีย่ งหลังเข้าทารายการ
(2) ความเสีย่ งของการสูญเสียโอกาสในอนาคตหากมูลค่าหุน้ ของบริษทั ฯ สูงกว่ามูลค่าซื้อขาย
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(3) ความเสี่ยงผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากการลงทุนในอนาคตไม่เป็ นไปตามคาดหวัง เนื่องจากความเสีย่ ง
ของ NAKON
(4) ความเสีย่ งจากการทีท่ ศิ ทางการดาเนินธุรกิจของ NAKON ไม่เป็ นไปตามคาดหวัง เนื่องจากบริษทั ฯ มิได้
มีอานาจควบคุม
(5) ความเสีย่ งจากการที่ NAKON ไม่สามารถนาบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามแผน
โดยรายละเอียดของความเสีย่ งจากการเข้าทารายการในครัง้ นี้ สามารถพิจารณารายละเอียดได้ท่ี NAKON IFA
Report หัวข้อ 1.7 และ 3.4 ความเสีย่ งของการเข้าทารายการ
4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจากัด
4.1. ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทั ฯ (Price Dilution)
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย
= (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) + (จานวนหุน้ เพิม่ ทุน x ราคาเสนอขาย)
(จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวนหุน้ เพิม่ ทุน)
=

(1,201,379,956 หุน้ 𝑥 30.64 บาทต่อหุน้ )+(6,896,005 หุน้ 𝑥 28.25 บาทต่อหุน้ )
(1,208,275,961 หุน้ )

= 30.63 บาทต่อหุน้
ผลกระทบต่อราคาหุ้น
= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
=

(30.64 บาทต่อหุน้ )−(30.63 บาทต่อหุน้ )
(30.64 บาทต่อหุน้ )

= ร้อยละ 0.04
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของหุน้ ของบริษทั ฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ยอ้ นหลัง 7 วันทาการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทาการ)
ก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีมติให้เสนอวาระต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ซึง่ เท่ากับ 30.6413 บาท ตาม
ข้อมูลการซื้อขายหุน้ ของบริษทั ฯ ทีป่ รากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดังนัน้ ภายหลังการเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผไู้ ด้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใน
ครัง้ นี้จะส่งผลให้ผถู้ อื หุน้ เดิมได้รบั ผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 0.04
4.2. ผลกระทบต่อสิ ทธิ ออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
=

จานวนหุน้ เพิม่ ทุน
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จานวนหุน้ ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ทีเ่ พิม่ ทุน
=

(6,896,005 หุน้ )
(1,201,379,956 หุน้ )+(6,896,005 หุน้ )

= ร้อยละ 0.57
4.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)
= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย
= ร้อยละ 0.57
กรณี คิดรวมการเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ NAKON และ นายอานนท์ชยั
4.4. ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทั ฯ (Price Dilution)
= (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) + (จานวนหุน้ เพิม่ ทุน x ราคาเสนอขาย)
(จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวนหุน้ เพิม่ ทุน)
=

(1,201,379,956 หุน้ 𝑥 30.6413 บาทต่อหุน้ )+( 32,007,509 หุน้ 𝑥 28.25 บาทต่อหุน้ )
( 1,233,387,465 หุน้ )

= 30.58 บาทต่อหุน้
= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
=

(30.64 บาทต่อหุน้ )−(30.58 บาทต่อหุน้ )
(30.64 บาทต่อหุน้ )

= ร้อยละ 0.20
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของหุน้ ของบริษทั ฯ
ในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลัง 7 วันทาการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะ
วันทาการ) ก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีมติให้เสนอวาระต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ซึง่
เท่ากับ 30.6413 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุน้ ของบริษทั ฯ ทีป่ รากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
4.5. ผลกระทบต่อสิ ทธิ ออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
=

จานวนหุน้ เพิม่ ทุน

จานวนหุน้ ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ทีเ่ พิม่ ทุน
=

(32,007,509 หุน้ )
(1,201,379,956 หุน้ ) +(32,007,509 หุน้ )
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= ร้อยละ 2.60
4.6. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)
=

EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย

=

0.178 – 0.173
0.178

=

ร้อยละ 2.60
EPS ก่อน
EPS หลัง
กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ จาหน่ายแล้ว
จานวนหุน้ เสนอขายในครัง้ นี้
จานวนหุน้ หลังการเสนอขายในครัง้ นี้

0.178
0.173
213,600,000
1,201,379,956
32,007,509
1,233,387,465

บาทต่อหุน้
บาทต่อหุน้
บาท
หุน้
หุน้
หุน้

ตารางสรุปผลกระทบด้านต่างๆ ของการออกหุน้ สามัญในแต่ละกรณี
Price Dilution
EPS Dilution
Control Dilution
5.

นายอานนท์ชยั
0.16%
2.05%
2.05%

NAKON
0.04%
0.57%
0.57%

รวม
0.20%
2.60%
2.60%

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
5.1. เหตุผล ความจาเป็ นของการเพิ่ มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษทั เล็งเห็นว่าการเพิม่ ทุนในครัง้ นี้เป็ นไปเพื่อเป็ นการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทั ทาให้มสี นิ ค้าและบริการในกลุ่มการให้บริการทางการเงินเพิม่ มากขึน้ และเกิดการผนึกกาลังทางธุรกิจกับ
NAKON เนื่องจาก NAKON ประกอบธุรกิจการเงินทีไ่ ม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ทีด่ าเนินธุรกิจให้บริการทางด้านการเงิน
มากว่า 30 ปี ภายใต้การประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจการให้สนิ เชื่อสาหรับผูม้ คี วามต้องการใช้เงินทัง้ นิตบิ ุคคลและ
บุคคลธรรมดา และประกอบกิจการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano-Finance) โดยการให้กยู้ มื เงิน การรับซื้อ ซื้อลด หรือรับ
ช่วงซื้อลดตั ๋วเงิน หรือตราสารเปลีย่ นมืออื่นใด มาเป็ นพันธมิตรของกลุ่มบริษทั ซึง่ ในปัจ จุบนั NAKON มีฐานลูกค้าใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นส่วนใหญ่ และมีสาขากว่า 105 สาขา ประกอบกับการลงทุนใน NAKON เป็ นการสนับสนุน
การขยายจุดเชื่อมโยง (Touch Point) ในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ เป็ นการขยายระบบนิเวศในการทาธุรกิจของ
บริษทั ฯ โดยการเพิม่ ปริมาณจุดติดตัง้ ตูอ้ ตั โนมัติ และจุดรับ-ส่งสินค้าของบริษทั ฯ ในอนาคต นอกจากนี้ การเข้าลงทุนใน
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NAKON ยังเป็ นการสนับสนุนการขยายฐานลูกค้าในพืน้ ที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใช้ความสัมพันธ์ของ NAKON
ในการเข้าถึงลูกค้ารายใหม่ๆ
ทัง้ นี้ หากบริษทั ฯ ดาเนินการหาเงินทุนโดยวิธอี ่นื แทนการเพิม่ ทุน อาทิ การกูย้ มื เงิน อาจทาให้บริษทั
ฯ มีภาระเงินกูย้ มื ทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังนัน้ การเพิม่ ทุน และการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครัง้ นี้ จะเป็ น
แหล่งเงินทุนของบริษทั ฯ ในการเข้าซื้อหุน้ ของ NAKON
สาหรับความสมเหตุสมผลด้านราคาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่ารายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ กรณีการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ NAKON โดยพิจารณาจากวิธกี ารต่าง ๆ เพื่อหาช่วงมูลค่ายุตธิ รรมทีเ่ หมาะสม
สาหรับการเข้าทาธุรกรรมการโอนแลกหุน้ ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การประเมินมูลค่าปั จจุบนั ของ
กิจการด้วยวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของเงินปั นผล (Dividend Discount Model - DDM) เป็ นวิธกี ารประเมินมูลค่าทีม่ คี วาม
เหมาะสม เนื่ อ งจากสามารถสะท้อ นผลประกอบการในอนาคตภายใต้แผนธุ ร กิจ และสมมติฐานต่ า ง ๆ ที่มีค วาม
สมเหตุสมผล โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการประเมินช่วงมู ลค่ายุติธรรมของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ หุ้น
สามัญของ NAKON พบว่าอยู่ในช่วง 2.31 – 2.73 บาทต่อหุน้ เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเข้าทารายการในราคาหุ้นละ
2.50 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) จะพบว่าราคาเข้าทารายการเป็ นราคาที่เหมาะสมเพราะเป็ นราคาที่อยู่
ในช่วงราคายุตธิ รรมทีป่ ระเมินโดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ สาหรับมูลค่าสิง่ ตอบแทน บริษทั ฯ จะชาระด้วยเงินสด
เท่ากับ 584.44 ล้านบาท และมูลค่าหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ซึ่งเท่ากับ 194.81 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าหุน้ ละ 28.25
บาท จานวน 6,896,005 หุน้ รวมเป็ นมูลค่าสิง่ ตอบแทน 779.25 ล้านบาท พบว่ามูลค่ายุตธิ รรมของราคาหุน้ สามัญของ
บริษัทฯ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอยู่ในช่วง 25.72 - 28.97 บาทต่อหุ้น ดังนัน้ ราคาเข้าทารายการ
แลกเปลี่ยนโดยใช้หุ้นสามัญของบริษัทฯ จึงเป็ นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากราคาดังกล่าวอยู่ในช่วงมูลค่ายุติ ธรรมที่
ประเมินโดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
5.2. ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงิ นเพิ่ มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงิ นทุน
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว เป็ นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อหุน้ เพิม่ ทุนของ
NAKON รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 989,400,000 บาท บาท มีรายละเอียด ดังนี้ค่าหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของมูลค่าการเสนอ
ขายทัง้ หมด จานวน 194,812,146.25 บาท บริษทั ฯ จะออกหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ให้แก่ NAKON จานวน 6,896,005
หุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 28.25 บาท โดยราคาทีอ่ อกเสนอขายดังกล่าวเป็ นราคาหุน้ ทีไ่ ม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาด (โดยทีร่ าคาตลาดคานวณจากราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั ฯ มีมติอนุมตั ใิ ห้เข้าลงทุนใน NAKON และออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเสนอขายให้แก่ NAKON เพื่อเป็ นค่าตอบแทน
โดยมีระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทาการ) เท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุน้ ) ส่วนที่
เหลือ ค่าหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของมูลค่าการเสนอขายทัง้ หมด บริษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสดให้แก่ NAKON
จานวน 584,436,438.75 บาท ซึง่ บริษทั ฯ จะจัดหาจากการการกูเ้ งินสถาบันการเงิน หรือ การออกหุน้ กู้ ในกรณีทม่ี กี าร
ใช้เงินกูย้ มื จากการออกหุน้ กูต้ ามแผน หรือการกูย้ มื จากสถาบันการเงิน จะมีผลต่ออัตราส่วนหนี้สนิ ต่อ ทุนทีเ่ พิม่ สูงขึน้
เล็กน้อย โดยจะเพิม่ จาก 0.94 เท่า ภายหลังการเข้าทารายการเป็ น 1.06 เท่า
ทัง้ นี้ ในการเข้าลงทุนของบริษทั ฯ ใน NAKON โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนนัน้ บริษทั ฯ จะไม่ได้รบั
เงินสดทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนดังกล่าว เนื่องจากบริษทั ฯ จะออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อนาไปชาระเป็ นค่าตอบแทนในการ
เข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนออกใหม่ของ NAKON จะต้องได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ขา้ ลงทุนลออกหุน้ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ ในวันที่ 27 เมษายน 2565
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5.3. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นต่อการประกอบธุรกิ จของบริษทั ฯ ตลอดจนฐานะการเงิ น และ
ผลการดาเนิ นงานโดยรวมของบริษทั ฯ อันเนื่ องมาจากการเพิ่ มทุน
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดในครัง้ นี้ เป็ นการเสนอขายให้แก่บริษทั ทีเ่ ป็ น
ผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการประกอบธุ รกิจของบริษัทฯ
ในด้านเทคนิคการบริการ และจะช่วยขยายฐานลูกค้าของบริษทั ฯ มากขึน้
ในปั จจุบนั บริษัทมีสดั ส่วน หนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัท เท่ากับ 0.81 เท่า (คานวณจาก
สัด ส่ ว นหนี้สิน ทัง้ หมดหารด้วยส่ วนของผู้ถือ หุ้น จากงบการเงินฉบับสอบทาน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564) ทัง้ นี้
ภายหลังจากการเข้าทาธุรกรรมในครัง้ นี้แล้ว คานวณจากการออกหุน้ สามัญให้ NAKON และมีชาระเงินสดในส่วนเหลือ
จากการออกหุน้ กู้ หรือการกูย้ มื จะส่งผลสัดส่วน D/E เพิม่ 0.93 เท่า ดังนัน้ การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อชาระค่าหุน้
ให้แก่ NAKON บางส่วน จะช่วยเพิม่ ศักยภาพในการจัดหาเงินบริหารแหล่งเงินทุน เพื่อลดความเสีย่ งเรื่องปั ญหาสภาพ
คล่องในอนาคต โดยบริษทั ฯ ได้ศกึ ษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของเพิม่ ทุน และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ให้แก่ NAKON คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าการเพิม่ ทุนในครัง้ นี้มคี วามสมเหตุสมผล และจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริษทั เนื่องจากการเข้าทารายการดังกล่าวจะเป็ นการเพิม่ ศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ และเพิม่ โอกาสในการ
ขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษทั มีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ ในอนาคต
นอกจากนี้ การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ราคา 28.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาดโดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น้าหนักของหุน้ ของบริษทั ทีค่ านวณย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565
(เฉพาะวันทาการ) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เป็ น
ราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อได้นักลงทุนที่มศี กั ยภาพซึ่งจะให้คาแนะนาบริษัท ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ในด้าน
เทคนิคการบริการ และจะช่วยขยายฐานลูกค้าของบริษทั มากขึน้
ซึง่ ภายหลังจากบริษทั ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัท ให้แก่ NAKON จานวน
6,896,005 หุน้ และดาเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้วเสร็จสิน้ NAKON จะเป็ นผูถ้ อื ร้อยละ 0.57 ตามรายละเอียด
ทีก่ ล่าวมาใน ข้อ 2. ข้างต้น
การจัดหาเงินลงทุนในส่วนของเงินสดมาจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่
เกิน 3,000 ล้านบาท ซึง่ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ของบริษทั ฯ จะได้อนุมตั ติ ่อไป ซึง่ วงเงินการออกตราสาร
หนี้ดงั กล่าวครอบคลุมมูลค่าการลงทุนใน BZB และ NAKON รวมถึงแปลงสภาพ AIT-W2 อย่างไรก็ดี ในกรณีทต่ี ลาด
เงินทุนไม่เอือ้ อานวย บริษทั ฯ อาจพิจารณาจัดหาแหล่งเงินกูร้ ะยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการทาธุรกรรมในครัง้
นี้เพื่อรอให้สภาวะตลาดทุนปรับตัวดีขน้ึ ทัง้ นี้ การใช้เงินลงทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ
และความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ แต่อย่างใด
อย่างไรก็ดภี ายสมมติฐานการเข้าทารายการทัง้ การเข้าซื้อ NAKON และ AIT ในส่วนทีช่ าระด้วยหุน้
สามัญของบริษทั ฯ และ ส่วนทีต่ อ้ งชาระด้วยเงินสดซึง่ ตาม แผนการจะระดมทุนจากการออกหุน้ กู้ ซึง่ รวมถึงการลงทุน
ใน BZB ด้วยเงินสด จะส่งผลต่ออัตราหนี้สนิ ต่อทุน ดังนี้
Debt Service Capability
ICR (EBITDA)

สิน้ ปี 2564
18.81

กรณี BZB
7.14
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กรณี
NAKON
9.48

กรณี AIT
12.78

รวมทุกกรณี
4.60
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Debt Service Capability
EBIT/Int
DSCR
IBD/EBITDA
Gearing
LT D/E
IBD/E
Total D/E

สิน้ ปี 2564
10.90
1.22
1.63

กรณี BZB

กรณี
NAKON

4.13
0.43
3.03

5.49
0.58
2.47

สิน้ ปี 2564 กรณี BZB
0.27
0.56

กรณี
NAKON
0.42

0.34
0.81

0.62
1.10

0.48
0.93

กรณี AIT
7.40
0.80
2.04

รวมทุกกรณี
2.66
0.28
4.27

กรณี AIT
รวมทุกกรณี
0.29
0.64
0.35
0.74

0.69
1.07

ซึง่ จะเห็นได้ว่าหากการเข้าลงทุนใน AIT NAKON และ BZB ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้เข้าลงทุนและตามแผนการระดมทุน
ทีเ่ สนอมาข้างต้น บริษทั ฯ จะมีอตั ราสัดส่วนหนี้สนิ ต่อทุน เท่ากับ 1.07 เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2564 ทัง้ นี้หากบริษทั ฯ ไม่ได้
มีการออกหุน้ สามัญเพื่อชาระค่าตอบแทนจะทาให้อตั ราสัดส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเพิม่ สูงขึน้
5.4. ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกาหนดราคาเสนอขาย
บริษทั ฯ กาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวน 6,896,005 หุน้ ในราคาเท่ากับ
28.25 บาทต่อหุน้ โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็ นราคาเสนอขายทีไ่ ม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ ของ
บริษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 ทัง้ นี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วง
น้าหนักของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั มี
มติเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ คือ
ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทาการ) ซึง่ มีราคาเท่ากับ 30.6413 บาท (ข้อมูลจาก
SETSMART ตาม www.setsmart.com)
เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลความจาเป็ น และประโยชน์ท่บี ริษัทฯ จะได้รบั จากการออกและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุ มตั ิการออกและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ NAKON โดยมีความเห็นว่าการจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่บุคคลในวงจากัด
เงือ่ นไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนนัน้ มีความเหมาะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้
นอกจากนี้ราคาหุน้ ที่ NAKON เสนอขาย เกิดจากการต่อรอง ของบริษทั ฯ ซึง่ ทาง NAKON อ้างอิง
จากมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของเงินปันผล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เท่ากับ 4,582,360,000 บาท คิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้
เท่ากับ 4.90 บาท (ซึง่ เป็ นวิธที จ่ี ดั ทาโดยทีป่ รึกษาทางการเงินของผูข้ าย) และปรับปรุงด้วยข้อมูลธุรกิจ แต่ทางบริษทั ฯ
ได้เข้าเจรจาต่อรองของระหว่างผูซ้ ้อื และผูข้ าย โดยทางฝ่ ายจัดการของบริษทั ฯ ได้ประเมินมูลค่าหุน้ ของ NAKON ด้วย
วิธี Book Value Approach ได้ท่ี 0.97 บาทต่อหุน้ และ Price/Book Value Approach ที่ 1.72 – 2.74 บาทต่อหุน้ โดย
อิงจากงบการเงิน NAKON งวดสิน้ ปี 2564 และ Comparable คู่เทียบจาก SETSMART ซึง่ ราคาทีบ่ ริษทั ฯ เข้าซื้อ
NAKON 2.50 บาทต่อหุน้ เป็ นราคาทีอ่ ยู่ในช่วงทีบ่ ริษทั ฯ ประเมินได้
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5.5 เหตุผลและความจาเป็ นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจากัดและที่มาของการ
กาหนดราคาเสนอขายดังกล่าว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า การเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดในครัง้ นี้ทาให้
ไม่กระทบสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั ฯ อย่างมีนัยสาคัญ และช่วยสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ และเพื่อ
เป็ นการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทาให้มสี นิ ค้าและบริการในกลุ่มการให้บริการทางการเงินเพิม่ มากขึน้
และเกิดการผนึกกาลังทางธุรกิจกับ NAKON โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนเป็ น
ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม
นอกจากนี้ หากบริษัท ฯ ดาเนิ น การหาเงิน ทุ น โดยวิธีอ่ืน แทนที่ก ารเพิ่ม ทุ น อาทิ การกู้ยืม เงิน
อาจทาให้บริษทั ฯ มีภาระเงินกู้ยมื ทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือหากเป็ นการเพิม่ ทุนแก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอน
ในจ านวนเงิน ที่จะได้ร ับจากการระดมทุน และอาจเป็ นภาระต่อ ผู้ถือหุ้น เดิมที่จะต้องชาระเงินเพิ่มทุ นและมีกรอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการทีม่ ากกว่าการเพิม่ ทุนแก่บุคคลในวงจากัด
อย่างไรก็ดี ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ออกใหม่ของ NAKON บริษทั ฯ จะเข้า
ดาเนินการภายใต้เงือ่ นไข 4 ประการ คือ
1) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่
บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ NAKON
2) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนออกใหม่
ของ NAKON ซึ่งไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนเป็ นหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
3) ที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของ NAKON มีมติอนุ มตั ใิ ห้ NAKON เพิม่ ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ให้แก่บริษทั ฯ
4) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สนิ ใน NAKON เป็ นทีพ่ งึ พอใจของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษทั ฯ ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ของ
NAKON เงือ่ นไขบังคับก่อนอื่น ๆ ตามปกติ และเงือ่ นไขบังคับก่อนอื่น ๆ ตามทีจ่ ะมีการตกลงกันระหว่างผูซ้ ้อื และผูข้ าย
ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและตกลงกัน และจะมีการระบุเงื่อนไขดังกล่าวในสัญญาซื้อขายหุ้นต่อไป ทัง้ นี้ เงื่อนไข
ดังกล่าวต้องไม่เป็ นเงือ่ นไขทีข่ ดั หรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของการเข้าทารายการในครัง้ นี้ หรือทาให้ประโยชน์ทบ่ี ริษทั ฯ
จะได้ร ับ จากการเข้า ท ารายการในครัง้ นี้ เ ปลี่ย นแปลงไปอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ในทางที่ไ ม่ เ ป็ น คุ ณกับ บริษัท ฯ โดยให้
คณะกรรมการหรือผู้รบั มอบอานาจมีอานาจในการเจรจาต่อรองกับคู่สญ
ั ญาโดยคานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ น
สาคัญ ในกรณีท่เี งื่อนไขการเข้าทาธุรกรรมขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของการเข้าทารายการในครัง้ นี้ หรือทาให้
ประโยชน์ท่บี ริษัทฯ จะได้รบั จากการเข้าทารายการในครัง้ นี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญในทางที่ไม่เป็ นคุ ณกับ
บริษทั ฯ บริษทั ฯ จะต้องนาเรื่องดังกล่าวเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั อิ กี ครัง้
6.

คารับรองของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการเพิ่ มทุน

ในการเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดนัน้ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาและตรวจสอบข้อมูลของ
NAKON ซึง่ เป็ นบุคคลในวงจากัดด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นผูท้ ม่ี ศี กั ยภาพในการลงทุน
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และสามารถลงทุนได้จริง อีกทัง้ มีความรูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์ซ่งึ มีส่วนช่วยสนับสนุ นธุรกิจของบริษทั ฯ ในกรณีทก่ี รรมการ
ของบริษทั ไม่ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการ
เพิม่ ทุนในครัง้ นี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ สามารถฟ้ องร้อง
เรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (และที่ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่นัน้ เป็ นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์ จากกรรมการนัน้ แทนบริษัทฯ
ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)

หน้าที่ 15 จาก 16
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บริษทั ฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์)
เลขานุการบริษทั
ผูม้ อี านาจรายงานสารสนเทศ

หน้าที่ 16 จาก 16

สิ่งที่ส่งมาด้วย 17
สรุปสาระสาคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงิ นไม่เกิ น 3,000 ล้านบาท Z
บริ ษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
เพื่อ ให้ก ารด าเนิ น กิจ การของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“ บริ ษัท ฯ”) มีค วามต่ อ เนื่ อ ง
เสริมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน และการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ มีความจาเป็ นจะต้องมีแผนสารองใน
การหาแหล่งเงินทุนที่มตี ้นทุนต่ า ซึ่งการออกหุ้นกู้ถอื เป็ นทางเลือกที่ดี บริษทั ฯ จึงมีความประสงค์ท่จี ะออกหุ้นกู้ใน
วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสาคัญการออกและเสนอขายหุน้ กู้ ในวงเงินไม่เกิน
3,000 ล้านบาทฉบับนี้
การออกและการเสนอขายหุน้ กูค้ รัง้ นี้ จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ("สานั กงาน ก.ล.ต.") คณะกรรมการกากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนเป็ นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษทั รวมถึงสภาวะตลาด
รายละเอียดการออกและเสนอขายหุน้ กู้
วัตถุประสงค์

:

เพือ่ ใช้ชาระคืนเงินกูย้ มื และ/หรือตราสารหนี้ระยะสัน้ และ/หรือตราสารหนี้ระยะยาวทัง้ จานวน
หรือ บางส่ ว นของบริษัท ฯ และเพื่อ ใช้ใ นการด าเนิ น งาน หรือ เป็ น เงิน ทุ น หมุ น เวีย นและ
สนับสนุ นการดาเนินงานของบริษทั ฯ และ/หรือเงินลงทุนในธุรกิจอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ซึ่งรวมไปถึง
การลงทุนใน BZB NKON และการแปลงสภาพ AIT-W2 ตามทีไ่ ด้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาในครัง้ นี้ดว้ ย

ประเภทหุน้ กู้

:

หุน้ กูท้ ุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นชนิด ระบุชอ่ื ผูถ้ อื หรือไม่ระบุช่อื ผูถ้ อื ประเภทด้อย
สิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มหี ลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มผี ู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ มีหรือไม่มวี นั กาหนดไถ่ถอน ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดใน
ขณะทีอ่ อกและเสนอขายในแต่ละคราว

สกุลเงิน

:

เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศในจานวนเทียบเท่าโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ นในขณะทีม่ ี
การออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว

มูลค่ารวมของ
หุน้ กู้

:

ภายในวงเงิน 3,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจานวนทีเ่ ทียบเท่า ทัง้ นี้ บริษทั ฯ สามารถ
ออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พิม่ เติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อทดแทนหุน้ กูเ้ ดิมทีม่ กี าร
ไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ท่ีบริษัทฯ ออกจาหน่ ายแล้วในขณะใด
ขณะหนึ่งจะต้องมีจานวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว

อัตราดอกเบีย้

:

ขึน้ อยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุน้ กู้ หรือตามข้อตกลงและเงือ่ นไขของหุน้ กู้
ทีไ่ ด้ออกในคราวนัน้
ทัง้ นี้ ให้อยู่ภายใต้บงั คับของประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ ผี ลใช้บงั คับ
ในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว

1

อายุหนุ้ กู้

:

ตามที่จะกาหนดในแต่ละคราว โดยขึน้ อยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ท่ไี ด้ออกในคราวนัน้ ทัง้ นี้ อยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

การเสนอขาย

:

เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ เสนอขายหุน้ กูใ้ นคราวเดียวกันหรือหลายคราว
และ/หรือ เป็ นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทัวไป
่
และ/หรือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุนราย
ใหญ่ ใ นคราวเดีย วกัน หรือ ต่ า งคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มผี ลใช้บงั คับในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุน้ กูน้ นั ้

ตลาดรอง

:

บริษัท ฯ อาจจดทะเบีย นหุ้น กู้กับ สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไ ทย (The Thai Bond Market
Association) หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม

การไถ่ ถ อนก่ อ น :
กาหนด

ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มสี ทิ ธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คนื ก่อนกาหนด บริษัทฯ มีหรือไม่มสี ทิ ธิขอไถ่
ถอนหุน้ กูก้ ่อนกาหนด ทัง้ นี้ เป็ นไปตามข้อตกลงและเงือ่ นไขในการออกหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว

อานาจกาหนด
รายละเอียด
อื่น ๆ

เพือ่ เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั มิ อบหมายให้ ให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคล
ทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย มีอานาจดังนี้

:

1) กาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับหุน้ กู้ รวมถึงประเภท ชื่อ หลักประกัน สกุลเงิน
จานวนเงิน อัตราดอกเบี้ย อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อายุโครงการ วงเงิน
การแต่งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดในเรื่องวิธกี าร และระยะเวลาการออกเสนอขาย และจัดสรร และ
ด าเนิ น การใด ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งตามที่เ ห็น สมควรภายใต้ข้อ ก าหนดของกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
2) แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัด
อันดับความน่ าเชื่อถือของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด
ในกรณี ท่ีจ ะต้ อ งมีก ารแต่ ง ตัง้ ตามกฎเกณฑ์ ท่ีเ กี่ ย วข้อ ง หรือ ในกรณี อ่ืน ใดตามที่
เห็นสมควร
3) นาหุน้ กูด้ งั กล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market
Association) หรือ ตลาดรองอื่นได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มอี านาจดาเนินการ
ขออนุญาตเปิ ดเผยข้อมูลและดาเนินอื่นใดกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4) ติด ต่ อ เจรจา เข้า ท า ลงนาม แก้ไ ขสัญ ญา และ/หรือ เอกสารต่ า ง ๆ รวมถึง ติด ต่ อ
ให้ข้อ มูล ยื่น เอกสาร หลัก ฐาน กับ ส านั ก งาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่ ว ยงานอื่น ใดที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ดงั กล่าว ตลอดจนดาเนินการใด ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
หรือจาเป็ นได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นควร

2
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ข้อบังคับบริษทั ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 39. การประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ให้จดั ขึน้ ณ ท้องทีอ่ นั เป็ นทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ของบริษทั หรือท้องทีอ่ นั เป็ น
ทีต่ งั ้ ของสาขาของบริษทั หรือจังหวัดใกล้เคียง
ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างน้อยปี ละหนึ่ง (1) ครัง้ การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า
“ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทาภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิน้ สุดรอบปี ทางการ
บัญชีของบริษทั
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ มี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด เข้าชื่อกันทาหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่ อให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุ้น
ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึง่
เข้าชื่อกันหรือผูถ้ อื หุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีส่ บิ
ห้า (45) วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุม
และอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสามครัง้ ใด จานวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
ข้อ 41. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็ นเรื่องทีเ่ สนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา (แล้วแต่กรณี) พร้อมทัง้ ความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถอื หุน้ นายทะเบียน และต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
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ไทยในกรณีท่บี ริษทั เข้าจดทะเบียนเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมเว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นตามกฎหมาย
คาบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถอื หุน้ นัน้ ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม
ด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 42. การประชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยมอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง
(1/2) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้
ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัวโมง
่
จานวนผูถ้ อื หุน้
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถอื หุน้ นัน้ ได้เรียกนัด
เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุม
เพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 43. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม
ก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันทีแ่ ละลายมือชื่อของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะและจะต้องเป็ นไปตามแบบ
ทีน่ ายทะเบียนบริษทั มหาชนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องยื่นให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท้ ป่ี ระธานกาหนด ณ ทีป่ ระชุมก่อนผูร้ บั มอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุม และอย่างน้อยให้มรี ายการดังต่อไปนี้
(1)
จานวนหุน้ ทีผ่ มู้ อบฉันทะนัน้ ถืออยู่
(2)
ชื่อผูร้ บั มอบฉันทะ
(3)
ครัง้ ทีข่ องการประชุมทีม่ อบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 44. ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นมีหน้าทีค่ วบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษทั ว่าด้วยการประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานแทน กรณีไม่มรี องประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งเป็ นประธาน
ในทีป่ ระชุม การประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้การประชุมดาเนินไปตามลาดับระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชุม เว้นแต่ท่ปี ระชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
(2/3) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
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เมื่อทีป่ ระชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนั งสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด อาจขอให้ทป่ี ระชุม
พิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องทีผ่ ถู้ ือหุ้น
เสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ปี ระชุมกาหนดสถานที่ วัน เวลา และ
ระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม โดยจะต้องโฆษณาคาบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 45. ในการประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ผู้ถือ หุ้น ทุ ก คนมีค ะแนนเสีย งหนึ่ ง (1) เสีย งต่ อ หนึ่ ง (1) หุ้น การออกเสีย ง
ลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนัน้ มิให้ใช้บงั คับกับกรณีท่บี ริษัทได้ออกหุ้นบุรมิ สิทธิและ
กาหนดให้มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุน้ สามัญ
ในกรณีท่มี ผี ู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านัน้ จะต้องแต่งตัง้ ให้บุคคลในจานวนนัน้ แต่เพียงคน
เดียวเป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และทีป่ ระชุม
ลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนลับนัน้ ให้เป็ นไปตามทีป่ ระธานใน
ทีป่ ระชุมกาหนด
ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั ้ นมิได้
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
ข้อ 46. มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1)
ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุ มตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้อง
ได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่ง (1) เสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
(2)
ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
(ข)

การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคล
อื่น
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษทั มหาชนอื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของ
บริษทั
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(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ฌ)

การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมด
หรือบางส่วนทีส่ าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั
หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
การเพิม่ ทุนหรือการลดทุน
การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั
การออกหุน้ กู้
การควบบริษทั
การเลิกบริษทั
การดาเนินอื่นๆ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้ว่าต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 47. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจาปี พงึ กระทา มีดงั นี้
(1)
รับทราบรายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมเกีย่ วกับกิจการ
ทีบ่ ริษทั ได้ดาเนินการไปในระยะรอบปี ทผ่ี ่านมา
(2)
พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3)
พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล
(4)
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตาม
วาระ
(5)
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6)
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษทั
(7)
กิจการอื่นๆ (ถ้ามี)
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ข้อปฏิ บตั ิ สำหรับกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนระบบอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสำรและหลักฐำนที่ผ้เู ข้ำร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมกำรประชุม วิ ธีกำรมอบฉันทะ
กำรลงทะเบียน กำรออกเสียงลงคะแนน และแบบฟอร์มกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่ำนระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ (Electronic Meeting)
บริ ษทั สบำย เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบตั สิ าหรับการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั จดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริษทั จดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ทีด่ ี ซึ่งจะเป็ นการสร้างความเชื่อมั ่นให้เกิดขึน้ แก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ เ่ี กี่ยวข้องทุกฝ่ ายและเพื่อให้การประชุมผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั จดทะเบียนเป็ นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั สบาย เทคโนโลยี
จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) จึงเห็นควรกาหนดขัน้ ตอนการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้ การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน
แสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม หลักเกณฑ์การออกคะแนนเสียง วิธกี ารลงคะแนน
เสียง และการส่งคาถามคาตอบเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ยึดถือปฏิบตั ติ ่อไป
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 เป็ นการจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)
ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้น แจ้งความ
ประสงค์ตามแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.
มายังบริษทั ฯ ภำยในวันที่ 22 เมษำยน 2565 และเมื่อบริษทั ฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ตามข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียน
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ที่กาหนดไว้เมื่อวัน ที่ 9 มีนาคม 2565 (Record
Date) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผูใ้ ห้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งลิงค์ (Link) สาหรับการเข้าร่วมประชุมและ
คู่มอื การใช้งานระบบการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ไปยังอีเมล์ (E-mail) ทีไ่ ด้
แจ้งบริษทั ฯ โดยจะส่ง Link ดังกล่าว ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม
1. กำรแจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบอิ เล็กทรอนิ กส์
ผูถ้ อื หุน้ ที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ทจ่ี ะเข้าร่วมประชุม ได้ 2
วิธี ดังต่อไปนี้
1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธสี ่งข้อมูลทาง E-mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธสี ่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code
กรณี ผ้ถู ือหุ้นต้องกำรแจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ (Electronic Meeting) ด้วย
วิ ธีกำรส่งข้อมูลทำง E-mail หรือไปรษณี ย์
1. โปรดกรอกเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ฯ ตามตัวอย่างทีร่ ะบุไว้ทา้ ยเอกสารฉบับนี้
โดยขอให้ท่านระบุอเี มล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือของท่านให้ชดั เจน สาหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุม
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2. แนบสาเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม
2.1 ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
• กรณีผถู้ อื หุน้ ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)
o สาเนาเอกสารแสดงตนทีร่ าชการออกให้ทย่ี งั ไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตร
ประจาตัวราชการ หรือใบอนุ ญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมี การเปลี่ยนแปลงชื่อ -สกุล
ขอให้ผถู้ อื หุน้ แนบหลักฐานประกอบด้วย
• กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูม้ อบฉันทะ เช่นสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุและลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องของผูม้ อบฉันทะ
o ส าเนาเอกสารแสดงตัว ตนของผู้ร ับ มอบฉั น ทะ เช่ น ส าเนาบัต รประชาชนหรือ ส าเนาบัต ร
ประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ
และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องของผูร้ บั มอบฉันทะ
2.2 ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล
• กรณี ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิ ติบุ ค คล (กรรมการ) ประสงค์ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ด้ว ยตนเอง ผ่ า น ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)
o สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้
ถือหุน้ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ) ทีม่ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล
o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สาเนาบัตรประชาชน หรือ
สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ทีย่ งั ไม่
หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
• กรณีท่มี ีการมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Meeting)
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
o สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้
ถือหุน้ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ) ทีม่ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล
o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ) เช่นสาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนา
บัต รประจ าตัว ข้า ราชการ หรือ สาเนาหนั ง สือ เดิน ทาง (กรณี เ ป็ น ชาวต่ า งประเทศ) ที่ย ัง ไม่
หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
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o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่น เดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามทีไ่ ด้กล่าว
ข้างต้น
กรณีท่เี อกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดง
เอกสารคาแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคาแปล โดยผูถ้ อื หุน้ หรือโดยผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้
(ในกรณีเป็ นนิตบิ ุคคล)
3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่ วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ฯ และหลักฐานยืนยันตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ โดยจัดส่งมาให้บริษทั ฯ ตามรูปแบบทีร่ ะบุ
ไว้ดา้ นล่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ภำยในวันที่ 22 เมษำยน 2565
• อีเมล์ (Email Address): company.secretary@sabuytech.com
• ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนมาที่
เลขานุการบริษทั
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
กรณี ผ้ถู ือหุ้นต้องกำรแจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบอิ เล็กทรนิ กส์ (Electronic Meeting) โดย
ช่องทำงเว็บไซต์ หรือ QR Code
1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่
Scan QR Code

เข้าไปที่ Link
https://sabuy.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

2. กรอกข้อมูลของผูถ้ อื หุน้
2.1. เลขทีบ่ ญ
ั ชีผถู้ อื หลักทรัพย์
2.2. ชื่อ (ไม่ตอ้ งระบุคานาหน้า) หากผูถ้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล ไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลในช่องนี้
2.3. นามสกุล (กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล ให้ใส่ช่อื นิตบิ ุคคลในช่องนามสกุล)
2.4. เลขบัตรประจาตัวประชาชน
2.5. แนบไฟล์หนังสือรับรองบริษทั (กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล)
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 19 หน้า 3

2.6. เลือกยอมรับเงือ่ นไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
2.7. กด “ยืนยัน”
3. ตรวจสอบชื่อผูถ้ อื หุน้ และจานวนหุน้ หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลของผูถ้ อื หุน้
3.1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
3.2. E-mail เพื่อรับ Link สาหรับเข้าร่วมประชุม
3.3. เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ
3.4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
3.4.1. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน Electronic Meeting
3.4.2. มอบฉันทะให้บุคคลทัวไปเข้
่
าร่วมประชุม ผ่าน Electronic Meeting
3.4.3. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
3.5. กด “ถัดไป”
4. กรณีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บันทึกรูปถ่ายผูถ้ อื หุน้
4.1. กดอนุญาตยอมรับให้เว็บไซต์เข้าถึงกล้องถ่ายรูป กดยอมรับ (Allow)

4.2. ถ่ายรูปบัตรประจาตัวประชาชนเต็มใบ
• กด “ถ่ายภาพ”
• กด “บันทึก”
• กรณีทต่ี อ้ งการถ่ายอีกครัง้ กรุณากดปุ่ม “ลองใหม่”
4.3. ถ่ายรูปผูถ้ อื หุน้ พร้อมถือบัตรประจาตัวประชาชน (ตามรูปตัวอย่างทีป่ รากฏ)
• กด “ถ่ายภาพ”
• กด “บันทึก”
• กรณีทต่ี อ้ งการถ่ายอีกครัง้ กรุณากดปุ่ม “ลองใหม่”
4.4. กด “ถัดไป”
4.5. ระบบจะขึน้ ข้อความ “ได้รบั ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจานวนหุน้ อีกครัง้
4.6. กด “เสร็จสิน้ ”
5. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลทัวไปเข้
่
าร่วมประชุม ผ่าน Electronic Meeting
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5.1. บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผูถ้ อื หุน้ (เหมือนกรณีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
5.2. บันทึกข้อมูลผูร้ บั มอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
5.2.1. ชื่อ-นามสกุล ของผูร้ บั มอบฉันทะ (ภาษาไทย)
5.2.2. ชื่อ-นามสกุล ของผูร้ บั มอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
5.2.3. แนบไฟล์สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูร้ บั มอบฉันทะ
5.2.4. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะทีม่ กี ารกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
5.2.5. กด “ถัดไป”
5.3. กด “ถัดไป”
5.4. ระบบจะขึน้ ข้อความ “ได้รบั ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจานวนหุน้ อีกครัง้
5.5. กด “เสร็จสิน้ ”
6. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
6.1. บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผูถ้ อื หุน้ (เหมือนกรณีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
6.2. แนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ทีก่ รอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน
6.3. กด “ถัดไป”
6.4. ระบบจะขึน้ ข้อความ “ได้รบั ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจานวนหุน้ อีกครัง้
6.5. กด “เสร็จสิน้
หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม จะเปิ ดให้ดาเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 15 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 22
เมษายน 2565 (ระบบไม่เปิ ดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
กรณีท่เี อกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดง
เอกสารคาแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคาแปล โดยผูถ้ อื หุน้ หรือโดยผู้ มอี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้
(ในกรณีเป็ นนิตบิ ุคคล)
2. กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ (Electronic Meeting)
1. เมื่อผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีแ่ จ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รบั การตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะ
ได้รบั E-mail จานวน 2 ฉบับจากทางผูใ้ ห้บริการจัดประชุม ซึง่ จะเป็ น Link สาหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มอื การ
เข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบการประชุม Electronic Meeting โดย
ละเอียด กรณีทย่ี งั ไม่ได้รบั E-mail ดังกล่าวภำยในวันที่ 25 เมษำยน 2565 ให้ตดิ ต่อบริษทั ฯ โดยทันที
2. การเข้า ร่ ว มประชุ ม และการลงคะแนนผ่ า นทางสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ สามารถใช้ไ ด้กับ คอมพิว เตอร์ / โน๊ ต บุ๊ ค
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มอื ถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G
หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพืน้ ฐาน
หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มอื ถือ จะต้องติดตัง้ โปรแกรม Zoom
Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึง่ สามารถ download ได้ดงั นี้
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ระบบ iOS

ระบบ Android

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloudmeetings/id546505307

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.z
oom.videomeetings

3. ระบบจะเปิ ดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริม่ การประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริม่ เมื่อถึง
เวลาประชุมเท่านัน้
4. การเข้าสู่ระบบผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ขอ้ มูลเลขทะเบียนผูถ้ อื หุ้น และเลขทีบ่ ตั รประชาชนของผูถ้ อื หุน้
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ กรณีทไ่ี ม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียง
เป็ นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วธิ กี ารนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีทผ่ี เู้ ข้าร่วมประชุมติดปั ญหาในการใช้งานระบบ Electronic Meeting ท่านสามารถติดต่อบริษทั โอเจ อินเตอร์
เนชันแนล
่
จากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ทร่ี ะบุไว้ใน E-Mail ทีจ่ ดั ส่งคู่มอื การใช้งานระบบไปให้ท่าน
3. กรณี ผ้ถู ือหุ้นมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิ สระ
สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ Electronic Meeting ด้วยตนเอง หรือไม่ประสงค์มอบฉันทะ
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ Electronic Meeting ผูถ้ อื หุน้ สามารถจะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระ
ของบริษทั ฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ โดยผูถ้ อื หุน้ ส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่ งที่ส่งมำด้วย 20) โดยระบุผรู้ บั
มอบฉันทะเป็ นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งซึง่ มีรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ (สิ่ งที่ส่ง
มำด้วย 21) พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ฯ ตามรูปแบบที่ระบุไว้ด้านล่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ภำยในวันที่ 22
เมษำยน 2565
• อีเมล์ (Email Address): company.secretary@sabuytech.com
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• ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนมาที่
เลขานุการบริษทั
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
หมายเหตุ : กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทาการลงคะแนนเสียงตามทีท่ ่านได้ระบุ
มาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็ นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็ นการลงคะแนน
เสียงของ Custodian)
4. กรณี ผ้ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รบั ฝำกและ
ดูแลหุ้น
กรุณานาส่งข้อมูลต่อไปนี้
1. เอกสารของคัสโตเดียน (Custodian)
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่ งที่ ส่งมำด้วย 20) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบ
ฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
• หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุค คลของคัสโตเดีย น (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รบั มอบอานาจ พร้อม
ประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
• หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูก้ ระทาการแทนคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
2. เอกสารจากผูถ้ อื หุน้
• หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน
3. เอกสารจากผูร้ บั มอบฉันทะ
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
4. จัดส่งข้อมูลตามรูปแบบทีร่ ะบุไว้ดา้ นล่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ผ่านช่องทางต่อไปนี้
• อีเมล์ (Email Address): company.secretary@sabuytech.com
• ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนมาที่
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เลขานุการบริษทั
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
หมายเหตุ : หาก Custodian ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. Custodian สามารถบันทึกข้อมูลการออกเสียงตามหนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ค. ในระบบ e-Proxy Voting ของบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จากัด (TSD) โดย
สามารถบันทึกข้อมูลล่วงหน้าถึงเวลา 17.00 น. ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565
5. กำรส่งคำแนะนำหรือคำถำมเกี่ยวข้องกับธุรกิ จ อุตสำหกรรม ผลประกอบกำรของบริษทั ฯ หรือเกี่ยวข้องกับ
วำระใดๆ ซึ่งจะพิ จำรณำในกำรประชุมผ่ำนระบบอิ เล็กทรอนิ สก์ (Electronic Meeting)
กรณีท่านผูถ้ อื หุน้ มีความประสงค์จะส่งคาแนะนาหรือคาถามต่าง ๆ สามารถกระทาได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้
1. ส่งคาแนะนาหรือคาถามล่วงหน้ ำให้บริษทั ฯ ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
• อีเมล์ (Email Address): company.secretary@sabuytech.com
• ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนมาที่
เลขานุการบริษทั
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
• เลขานุการบริษทั เบอร์ตดิ ต่อ 093-991-9424
2. ส่งคาแนะนาหรือคาถามระหว่างการประชุม สาหรับผู้ท่เี ข้าร่วมประชุม Electronic Meeting โดยผู้เข้าร่วม
ประชุมจะต้องระบุช่อื และนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็ นผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ก่อนที่
จะมีการส่งคาแนะนาหรือคาถามทุกครัง้ บริษทั ฯ เปิ ดช่องทางในการส่งคาแนะนาและคาถามระหว่างประชุม
ดังนี้
• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ขอ้ ความ (Chat)
• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเ้ ข้าร่วมประชุ มจะกดปุ่มยกมือ และเปิ ดไมค์โครโฟนทีอ่ ุปกรณ์
ของตนเอง หลังจากทีเ่ จ้าหน้าทีค่ วบคุมระบบส่งคาเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิ ดไมค์โครโฟน
หลังจากทีส่ นทนาเสร็จทุกครัง้ (สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้จากคู่มอื การใช้งานระบบทีถ่ ูกจัดส่ง
ไปยังอีเมล์ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม)
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ทัง้ นี้ หากผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1. เรื่อ งการส่ ง เอกสารยืน ยัน ตัว ตนเพื่อ เข้า ร่ ว มประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ผ่ า นระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Meeting) ติดต่อเลขานุ การบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัทฯ ตาม
รายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)
กรณีทย่ี นื ยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ตามเบอร์
โทรศัพท์ทร่ี ะบุไว้ใน E-mail ทีจ่ ดั ส่งคู่มอื การใช้งานระบบไปให้ท่าน
6. หลักเกณฑ์กำรลงคะแนนเสียง
(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทาโดยเปิ ดเผยด้วยวิธแี จ้งความจานงผ่านระบบออนไลน์ โดย
ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน เว้นแต่เป็ นการลงคะแนนเสียงของคัส
โตเดียน (Custodian)
(2) ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รบั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะวาระใด ไม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถอื ว่า การ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้อง และไม่ถอื เป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้
(3) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีท่ที ่ปี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือ จากที่ระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะรวมถึงกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงคะแนน
แทนได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
7. วิ ธีปฏิ บตั ิ ในกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ
ประธานที่ประชุม หรือผู้ดาเนินการประชุม จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ปี ระชุมทราบโดยมี
แนวทางดังนี้
(1) ประธานทีป่ ระชุม หรือผูด้ าเนินการประชุมจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากทีป่ ระชุมว่า ผูถ้ อื หุน้ ท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
(2) เมื่อประธานที่ประชุม หรือผู้ดาเนินการประชุม สอบถามความเห็นตามข้อ (1) ให้ผู้ถือหุน้ หรือผู้รบั มอบ
ฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลน์ โดยให้มคี วามเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ และให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ
ประมวลผลและตรวจนับคะแนน
8. มติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
▪ กรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นมติของทีป่ ระชุม
▪ กรณีอ่นื ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับกาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของทีป่ ระชุมจะเป็ นไปตามที่
กฎหมายหรือข้อบังคับนัน้ กาหนด โดยประธานในทีป่ ระชุมจะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ในทีป่ ระชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนใน
แต่ละวาระดังกล่าว
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(1) หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนัน้
และประธานในทีป่ ระชุมอาจจะเชิญให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะนัน้ ออกนอกทีป่ ระชุมชัวคราวได้
่
เว้นแต่เป็ นการออก
เสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตัง้ กรรมการ
9. กำรนับคะแนนเสียงและแจ้งกำรนับคะแนน
ประธานที่ประชุม หรือผู้ดาเนินการประชุม จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ปี ระชุมทราบก่อนเริ่มวาระ
ประชุม โดยบริษทั ฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนทีผ่ ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงได้ลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ทป่ี ระชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิน้ การ
ประชุม
(1) การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ถอื ว่าหุน้ หนึ่งมีหนึ่งเสียง และผูถ้ อื หุน้ คนใดมีส่วนได้ส่วน
เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ อื หุน้ คนนัน้ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
(2) ในกรณีปกติให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
(3) การนับคะแนน จะนับเฉพาะผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านัน้ จากนัน้ จะ
นาคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนทีเ่ หลือถือว่าเป็ น
คะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ
(4) เมื่อเสร็จสิน้ การประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศผลให้ทป่ี ระชุมรับทราบทันทีท่ีทาการรวบรวมคะแนน
เสร็จ โดยแบ่งเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ ามี) โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละของผู้
ถือหุน้ ตามมติทต่ี อ้ งใช้
*** กำรประชุม Electronic Meeting นี้ จะเป็ นกำรประชุมผ่ำนระบบอิ เล็กทรอนิ กส์เท่ำนัน้ และจะไม่มีกำรจัด
สถำนที่กำรประชุมในรูปแบบเดิ ม ขอควำมร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดิ นทำงมำที่บริษทั ฯ***
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แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2565
ผ่ำนระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ (Electronic Meeting)
(Registration form to attend the 2022 Annual General Meeting of Shareholders
through Electronic Meeting method)
วันที…
่ …..เดือน…………………….พ.ศ………………
Date
Month
Year
ข้าพเจ้า (I/We)……………………………………………………สัญชาติ (Nationality)………………………..
อยู่ท่ี (Reside at)……………………………………………………………………………………………………………..
อีเมล์ (E-mail)……………………………………………เบอร์โทรศัพท์ (Phone number)………………………………..
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) โดยถือหุน้ สามัญ
as a shareholder of Sabuy Technology Public Company Limited (the “Company”) holding
จานวนทัง้ สิน้ รวม (a total number of) ………………………………………….หุน้ (shares)
ข้าพเจ้าประสงค์เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดย
I hereby wish to attend the meeting and cast the votes in the 2022 Annual General Meeting of
Shareholders through Electronic Meeting method on Tuesday, April 27, 2022 at 10.00 a.m. by:
 เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (Attending this meeting on my own behalf) หรือ/or
 มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว (Proxy holder to Mr./Mrs./Miss) …………………................................
ห ม า ย เ ล ข บั ต ร ป ร ะ ช า ช น (Identification number) …………………………………………………………………..
อีเมล์ (E-mail)…………………………………………เบอร์โทรศัพท์ (Phone number)………………..…………………..
มาเข้าร่วมประชุมแทนข้าพเจ้าในครัง้ นี้ (to attend this meeting on my/our behalf)
กรุณาส่งลิงค์สาหรับ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิเ ล็กทรอนิก ส์ (Electronic Meeting) และคู่มือการใช้งานระบบมาที่
(Please kindly send a link for attending the Electronic Meeting and the Electronic Meeting Manual to this
E-mail)
อีเมล์ (E-mail)………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ/Signed…………………………….…………ผูถ้ อื หุน้ /shareholder/Grantor
(…………………………………………………..)
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หมำยเหตุ (Remark):
1. กรณีผถู้ อื หุน้ ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดดาเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ฉบับนี้ท่กี รอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสาร
หลักฐานยืนยันตนรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมำด้วย (19) นี้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใน
ครัง้ นี้ ให้แก่บริษทั ฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยจัดส่งมาทีอ่ เี มล์ company.secretary@sabuytech.com หรือส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ “เลขานุ การบริษัท ” บริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) เลขที่ 230 ถนนบางขุน
เทียน-ชายทะเล แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน 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 2022 Annual general Meeting of Shareholders through Electronic Meeting method
which is completely filled in and attached all identification documents according to Attachment (19), for
inspection in attending this meeting to the Company within April 22, 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. กรณีผถู้ อื หุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุม โปรดส่งจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้
ถือ หุ้น ประจ าปี 2565 ผ่ า นระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Meeting) ฉบับ นี้ ท่ีก รอกเรีย บร้อ ยแล้ว พร้อ มเอกสาร
หลักฐานยืนยันตนรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมำด้วย (19) นี้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใน
ครัง้ นี้ ให้แก่บริษทั ฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยจัดส่งมาทีอ่ เี มล์ company.secretary@sabuytech.com หรือส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ “เลขานุ การบริษัท ” บริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) เลขที่ 230 ถนนบางขุน
เทียน-ชายทะเล แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน 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 2022 Annual general Meeting of Shareholders through Electronic Meeting method
which is completely filled in and attached all identification documents according to Attachment (19), for
inspection in attending this meeting to the Company within April 22, 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. เมื่อท่านผูถ้ อื หุน้ ได้รบั การยืนยันตนแล้ว ผูถ้ อื หุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะจะได้รบั ลิ้งค์การเข้าร่วมประชุม และคู่มอื
การใช้งานระบบตามอีเมล์ทไ่ี ด้ระบุไว้
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.
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4. กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ Electronic Meeting ได้ด้วยตนเอง หรือไม่ประสงค์จะมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ Electronic Meeting ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของ
บริษทั ฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมำด้วย (21) เข้าร่วมประชุมได้ โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะสิ่ งที่ส่งมำด้วย
(20) และเอกสารหลักฐานยืนยันตนรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมำด้วย (19) นี้ ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 22
เมษายน 2565 โดยจัด ส่ ง มาที่อีเ มล์ company.secretary@sabuytech.com หรือ ส่ ง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบีย นมาที่
“เลขานุการบริษทั ” บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดา เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150” โดยผูถ้ อื หุน้ ไม่จาเป็ นต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ฯ ฉบับนี้แต่อย่างใด
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 (21) to attend the meeting, by submitting the Proxy Form
Attachment (20) and attached all identification documents according to Attachment (19) to the Company within
April 22, 2022. The shareholder is not required to fill in this registration form to attend the 2022 Annual General
Meeting of the Shareholder.
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สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 20
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั ่วไปซึ่งเป็ นแบบที่งา่ ยไม่ซบั ซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
-------------เขียนที.่ ...................................................................
วันที.่ .............เดือน...........................พ.ศ.................
(1) ข้าพเจ้า......................................................................................สัญชาติ..........................................
อยู่บา้ นเลขที.่ ...................................ถนน.......................................ตาบล/แขวง.......................................................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม......................หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ.......................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ...................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) .....................................................................................อายุ............ปี อยู่บา้ นเลขที.่ .................
ถนน................................ตาบล/แขวง........................................................อาเภอ/เขต..............................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ................................ หรือ
(2) .....................................................................................อายุ............ปี อยู่บ้านเลขที.่ .................
ถนน................................ตาบล/แขวง........................................................อาเภอ/เขต..............................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ................................ หรือ
(3) .....................................................................................อายุ............ปี อยู่บ้านเลขที.่ .................
ถนน................................ตาบล/แขวง........................................................อาเภอ/เขต..............................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุ้น ประจาปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธกี ารประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชัน้ 2 สานักงานของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ..........................................................ผูม้ อบฉันทะ
(..........................................................)
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(..........................................................)
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(..........................................................)
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(..........................................................)
หมายเหตุ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
1
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เรือ่ ง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
-------------เขียนที.่ ...................................................................
วันที.่ .............เดือน...........................พ.ศ.................
(1) ข้าพเจ้า...........................................................................................สัญชาติ.....................................
อยู่บ้านเลขที.่ ...................................ถนน.......................................ตาบล/แขวง.......................................................
อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม.......................หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ.................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ.............................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ........................................................................................................อายุ.................................ปี
อยู่บา้ นเลขที.่ ................................. ถนน...........................................ตาบล/แขวง........................................................
อาเภอ/เขต.............................................. จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ........ ............................
หรือ
(2) ........................................................................................................อายุ.................................ปี
อยู่บา้ นเลขที.่ ................................. ถนน...........................................ตาบล/แขวง........................................................
อาเภอ/เขต.............................................. จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ .......... ..........................
หรือ
(3) ........................................................................................................อายุ.................................ปี
อยู่บา้ นเลขที.่ ................................. ถนน...........................................ตาบล/แขวง........................................................
อาเภอ/เขต.............................................. จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ....................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธกี ารประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชัน้ 2 สานักงานของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2564
(ไม่มกี ารลงมติในวาระนี้)
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วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะทางการเงิ นและงบกาไรขาดทุน ประจาปี สิ้ นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิ จ ารณาอนุ ม ตั ิ จ ดั สรรก าไรสุ ท ธิ เ ป็ นทุ น ส ารองตามกฎหมายและการจ่ า ย
เงิ นปันผลประจาปี 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งทัง้ 3 คน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
นายวชิรธร คงสุข
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิ จ ารณาอนุ มตั ิ กาหนดค่ าตอบแทน และค่ า เบี้ย ประชุมของกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิ จ ารณาอนุ ม ัติ แ ต่ ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท ฯ และก าหนดค่ า ตอบแทน
ผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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วาระที่ 8 พิ จารณาอนุ มตั ิ การเข้าลงทุนในบริ ษัท แอ็ดวานซ์ อิ นฟอร์เมชั ่น เทคโนโลยี
จากัด (มหาชน) (“AIT”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 จาก
ผู้ถือหุ้นเดิ มของ AIT ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 9 พิ จารณาอนุมตั ิ การเข้าลงทุนในบริ ษทั นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
(“NKON”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนออกใหม่ของ NKON
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 10 พิ จารณาอนุมตั ิ การเข้าลงทุนในบริษทั บัซซี่บีส์ จากัด ("BZB") โดยการเข้าซื้อ
หุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิ มของ BZB ซึ่ งไม่เป็ นบุคคลที่ เกี่ยวโยงกัน
ของบริษทั ฯ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 11 พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษั ท ฯ ให้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Rights Offering)
ครัง้ ที่ 2 (SABUY-W2)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 12 พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษั ท ฯ ให้ แ ก่ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ และ
บริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 3 (SABUY-WC)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

3

วาระที่ 13 พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SABUY-WC ให้แก่
กรรมการ และผู้บริหาร รายที่ได้รบั การจัดสรรเกิ นกว่าร้อยละ 5 ของจานวน
หลักทรัพย์ทงั ้ หมดที่เสนอขาย จานวนไม่เกิ น 4,000,000 หน่ วย (ภายใต้การ
ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SABUY-WC จานวน 40,000,000 หน่ วย) ซึ่งได้แก่
นายวิ รชั มรกตกาล
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 14 พิ จารณาอนุมตั ิ เพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 15 พิ จารณาอนุ มตั ิ แก้ ไขหนั งสือบริ คณห์สนธิ เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่ มทุน
จดทะเบียนของบริษทั ฯ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 16 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
16.1 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนจานวน 25,111,504 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ห้นุ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่ อหุ้น คิ ดเป็ นมูลค่ารวม
709,399,988 บาท ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งเป็ นบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ได้แก่ นายอานนท์ชยั เพื่อเป็ นค่าตอบแทนในการ
เข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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16.2 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนจานวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่ อ หุ้น คิ ด เป็ นมู ล ค่ า รวม
194,812,141.25 บาท ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่ งไม่เป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ ได้แก่ NKON เพื่อเป็ นค่าตอบแทนในการเข้า
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนออกใหม่ของ NKON
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
16.3 พิ จ ารณาอนุ ม ตั ิ จ ดั สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น เพื่ อ รองรับ การเพิ่ ม ทุ น แบบมอบ
อ านาจทัว่ ไป (General Mandate) จ านวนไม่ เ กิ น 100,000,000 หุ้น (คิ ด เป็ น
ร้อยละ 8.32 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้วของบริ ษัทฯ) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ห้นุ ละ
1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
16.4 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนจานวน 508,551,983 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ห้นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ให้ แก่ ผ้ถู ือหุ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ครัง้ ที่ 2 (SABUY-W2) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
16.5 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนจานวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ห้นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อย ครัง้ ที่ 3 (SABUY-WC) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
16.6 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนจานวน 32,087,909 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ห้นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้น
สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ที่ อ อกให้ แ ก่
กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 1 (SABUY-WA) และ
ครัง้ ที่ 2 (SABUY-WB) และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (SABUY-W1)
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(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 17 พิ จารณาอนุ มตั ิ การออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ในวงเงิ นไม่เกิ น
จานวน 3,000 ล้านบาท
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 18 พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ไม่มกี ารลงมติในวาระนี้)
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่า
การลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
(6) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือ
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนื อจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งตน รวมถึงกรณี ท่ีมกี ารแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ..........................................................ผูม้ อบฉันทะ
(..........................................................)
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(..........................................................)
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(..........................................................)
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(..........................................................)
หมายเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบ
ประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญประชุม
ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2565 ในวัน ที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้ว ยวิธีก ารประชุ ม ผ่ า นระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชัน้ 2 สานักงานของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไป
ในวันเวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
------------------วาระที.่ .....................เรื่อง...........................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที.่ .....................เรื่อง...........................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที.่ .....................เรื่อง...........................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที.่ .....................เรื่อง...........................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที.่ .....................เรื่อง...........................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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วาระที.่ .....................เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผ้ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รบั ฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
-------------เขียนที.่ ...................................................................
วันที.่ .............เดือน...........................พ.ศ.................
(1) ข้าพเจ้า...........................................................................................สัญชาติ.........................................
อยู่บ้านเลขที.่ ...................................ถนน.......................................ตาบล/แขวง.......................................................
อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
ฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั ………………………………………………………..
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม....................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................เสียง
ดังนี้
หุน้ สามัญ.................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ..............................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1) ........................................................................................................อายุ.................................ปี
อยู่บา้ นเลขที.่ ................................. ถนน...........................................ตาบล/แขวง........................................................
อาเภอ/เขต.............................................. จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ........ ............................
หรือ
(2) ........................................................................................................อายุ.................................ปี
อยู่บา้ นเลขที.่ ................................. ถนน...........................................ตาบล/แขวง........................................................
อาเภอ/เขต.............................................. จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ........ ............................
หรือ
(3) ........................................................................................................อายุ.................................ปี
อยู่บา้ นเลขที.่ ................................. ถนน...........................................ตาบล/แขวง........................................................
อาเภอ/เขต.............................................. จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ....................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธกี ารประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชัน้ 2 สานักงานของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุน้ สามัญ……….……หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้………....เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ…………..หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้…..……..เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั ้ หมด……………….…เสียง
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย…….เสียง
ไม่เห็นด้วย…….เสียง
งดออกเสียง…….เสียง
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2564
(ไม่มกี ารลงมติในวาระนี้)
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะทางการเงิ นและงบกาไรขาดทุน ประจาปี สิ้ นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย…….เสียง
ไม่เห็นด้วย…….เสียง
งดออกเสียง…….เสียง
วาระที่ 4 พิ จ ารณาอนุ ม ตั ิ จ ดั สรรก าไรสุ ท ธิ เ ป็ นทุ น ส ารองตามกฎหมายและการจ่ า ย
เงิ นปันผลประจาปี 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย…….เสียง
ไม่เห็นด้วย…….เสียง
งดออกเสียง…….เสียง
วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งทัง้ 3 คน
เห็นด้วย…….เสียง
ไม่เห็นด้วย…….เสียง
งดออกเสียง…….เสียง
การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
เห็นด้วย…….เสียง
ไม่เห็นด้วย…….เสียง
งดออกเสียง…….เสียง
นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์
เห็นด้วย…….เสียง
ไม่เห็นด้วย…….เสียง
งดออกเสียง…….เสียง
นายวชิรธร คงสุข
เห็นด้วย…….เสียง
ไม่เห็นด้วย…….เสียง
งดออกเสียง…….เสียง
วาระที่ 6 พิ จ ารณาอนุ มตั ิ กาหนดค่ าตอบแทน และค่ า เบี้ย ประชุมของกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย…….เสียง
ไม่เห็นด้วย…….เสียง
งดออกเสียง…….เสียง
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วาระที่ 7 พิ จ ารณาอนุ ม ัติ แ ต่ ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท ฯ และก าหนดค่ า ตอบแทน
ผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย…….เสียง
ไม่เห็นด้วย…….เสียง
งดออกเสียง…….เสียง
วาระที่ 8 พิ จารณาอนุ มตั ิ การเข้าลงทุนในบริ ษัท แอ็ดวานซ์ อิ นฟอร์เมชั ่น เทคโนโลยี
จากัด (มหาชน) (“AIT”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 จาก
ผู้ถือหุ้นเดิ มของ AIT ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย…….เสียง
ไม่เห็นด้วย…….เสียง
งดออกเสียง…….เสียง
วาระที่ 9 พิ จารณาอนุมตั ิ การเข้าลงทุนในบริ ษทั นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
(“NKON”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนออกใหม่ของ NKON
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย…….เสียง
ไม่เห็นด้วย…….เสียง
งดออกเสียง…….เสียง
วาระที่ 10 พิ จารณาอนุมตั ิ การเข้าลงทุนในบริษทั บัซซี่บีส์ จากัด ("BZB") โดยการเข้าซื้อ
หุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิ มของ BZB ซึ่ งไม่เป็ นบุคคลที่ เกี่ยวโยงกัน
ของบริษทั ฯ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย…….เสียง
ไม่เห็นด้วย…….เสียง
งดออกเสียง…….เสียง
วาระที่ 11 พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษั ท ฯ ให้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Rights Offering)
ครัง้ ที่ 2 (SABUY-W2)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย…….เสียง
ไม่เห็นด้วย…….เสียง
งดออกเสียง…….เสียง
วาระที่ 12 พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษั ท ฯ ให้ แ ก่ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ และ
บริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 3 (SABUY-WC)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย…….เสียง
ไม่เห็นด้วย…….เสียง
งดออกเสียง…….เสียง
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วาระที่ 13 พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SABUY-WC ให้แก่
กรรมการ และผู้บริหาร รายที่ได้รบั การจัดสรรเกิ นกว่าร้อยละ 5 ของจานวน
หลักทรัพย์ทงั ้ หมดที่เสนอขาย จานวนไม่เกิ น 4,000,000 หน่ วย (ภายใต้การ
ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SABUY-WC จานวน 40,000,000 หน่ วย) ซึ่งได้แก่
นายวิ รชั มรกตกาล
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย…….เสียง
ไม่เห็นด้วย…….เสียง
งดออกเสียง…….เสียง
วาระที่ 14 พิ จารณาอนุมตั ิ เพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย…….เสียง
ไม่เห็นด้วย…….เสียง
งดออกเสียง…….เสียง
วาระที่ 15 พิ จารณาอนุ มตั ิ แก้ ไขหนั งสือบริ คณห์สนธิ เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่ มทุน
จดทะเบียนของบริษทั ฯ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย…….เสียง
ไม่เห็นด้วย…….เสียง
งดออกเสียง…….เสียง
วาระที่ 16 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย…….เสียง
ไม่เห็นด้วย…….เสียง
งดออกเสียง…….เสียง
16.1 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนจานวน 25,111,504 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ห้นุ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่ อหุ้น คิ ดเป็ นมูลค่ารวม
709,399,988 บาท ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งเป็ นบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ได้แก่ นายอานนท์ชยั เพื่อเป็ นค่าตอบแทนในการ
เข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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16.2 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนจานวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่ อ หุ้น คิ ด เป็ นมู ล ค่ า รวม
194,812,141.25 บาท ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่ งไม่เป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ ได้แก่ NKON เพื่อเป็ นค่าตอบแทนในการเข้า
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนออกใหม่ของ NKON
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
16.3 พิ จ ารณาอนุ ม ตั ิ จ ดั สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น เพื่ อ รองรับ การเพิ่ ม ทุ น แบบมอบ
อ านาจทัว่ ไป (General Mandate) จ านวนไม่ เ กิ น 100,000,000 หุ้น (คิ ด เป็ น
ร้อยละ 8.32 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้วของบริษทั ฯ) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ห้นุ ละ 1
บาท ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
16.4 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนจานวน 508,551,983 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ห้นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ให้ แก่ ผ้ถู ือหุ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ครัง้ ที่ 2 (SABUY-W2) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
16.5 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนจานวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ห้นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อย ครัง้ ที่ 3 (SABUY-WC) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
16.6 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนจานวน 32,087,909 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ห้นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้น
สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ที่ อ อกให้ แ ก่
กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 1 (SABUY-WA) และ
ครัง้ ที่ 2 (SABUY-WB) และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (SABUY-W1)
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(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 17 พิ จ ารณาอนุ มตั ิ ก ารออก และเสนอขายหุ้น กู้ของบริ ษัทฯ ในวงเงิ น ไม่ เกิ น
จานวน 3,000 ล้านบาท
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย…….เสียง
ไม่เห็นด้วย…….เสียง
งดออกเสียง…….เสียง
วาระที่ 18 พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ไม่มกี ารลงมติในวาระนี้)
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่า
การลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถอื หุน้
(6) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือ
ในกรณีท่ที ่ปี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งตน รวมถึงกรณีท่มี กี ารแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ..........................................................ผูม้ อบฉันทะ
(..........................................................)
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(..........................................................)
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(..........................................................)
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(..........................................................)
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีท่ผี ู้ถือหุน้ ที่ปรากฏชื่อ ในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
2. หลักฐานทีต่ อ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบ
ประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญประชุม
ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2565 ในวัน ที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้ว ยวิธีก ารประชุ ม ผ่ า นระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชัน้ 2 สานักงานของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไป
ในวันเวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
------------------วาระที.่ .....................เรื่อง...........................................................................
(ค) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ง) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย…………เสียง ไม่เห็นด้วย……….เสียง งดออกเสียง………เสียง
วาระที.่ .....................เรื่อง...........................................................................
(ค) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ง) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย…………เสียง ไม่เห็นด้วย……….เสียง งดออกเสียง………เสียง
วาระที.่ .....................เรื่อง...........................................................................
(ค) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ง) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย…………เสียง ไม่เห็นด้วย……….เสียง งดออกเสียง………เสียง
วาระที.่ .....................เรื่อง...........................................................................
(ค) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ง) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย…………เสียง ไม่เห็นด้วย……….เสียง งดออกเสียง………เสียง
วาระที.่ .....................เรื่อง...........................................................................
(ค) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ง) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย…………เสียง ไม่เห็นด้วย……….เสียง งดออกเสียง………เสียง

1

วาระที.่ .....................เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย…………เสียง ไม่เห็นด้วย……….เสียง งดออกเสียง………เสียง
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย…………เสียง ไม่เห็นด้วย……….เสียง งดออกเสียง………เสียง
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย…………เสียง ไม่เห็นด้วย……….เสียง งดออกเสียง………เสียง
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย…………เสียง ไม่เห็นด้วย……….เสียง งดออกเสียง………เสียง
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย…………เสียง ไม่เห็นด้วย……….เสียง งดออกเสียง………เสียง
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย…………เสียง ไม่เห็นด้วย……….เสียง งดออกเสียง………เสียง
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย…………เสียง ไม่เห็นด้วย……….เสียง งดออกเสียง………เสียง
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย…………เสียง ไม่เห็นด้วย……….เสียง งดออกเสียง………เสียง
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย…………เสียง ไม่เห็นด้วย……….เสียง งดออกเสียง………เสียง
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย…………เสียง ไม่เห็นด้วย……….เสียง งดออกเสียง………เสียง
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย…………เสียง ไม่เห็นด้วย……….เสียง งดออกเสียง………เสียง
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย…………เสียง ไม่เห็นด้วย……….เสียง งดออกเสียง………เสียง
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย…………เสียง ไม่เห็นด้วย……….เสียง งดออกเสียง………เสียง
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย…………เสียง ไม่เห็นด้วย……….เสียง งดออกเสียง………เสียง
ชื่อกรรมการ ........................................................................................
เห็นด้วย…………เสียง ไม่เห็นด้วย……….เสียง งดออกเสียง………เสียง
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สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 21
ข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิ สระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ชื่อ

: นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์

ตาแหน่ งในบริษทั

: กรรมการบริษทั
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

อายุ

: 47 ปี

ที่อยู่ติดต่อ

: 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กทม.

วันเริ่มต้นตาแหน่ งกรรมการอิ สระ

: วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการอิ สระ

: 3 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

: ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การเงินมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 114 ปี 2558
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program 25/2560 - IOD
หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program 8/2562 IOD

การถือหุ้นในบริษทั ฯ

: จานวน 11,967,330 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.00 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564) (ตัวเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)

การเป็ นญาติ สนิ ทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ฯ/บริษทั ย่อย: ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม

: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 (พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ) วาระที่ 6 (พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทน และค่าเบีย้
ประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565) และวาระที่
12 (พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้
สามัญของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 3 (SABUY-WC))
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การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิ จการอื่น
• บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2564 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

บริษทั เนวานา ไดอิ จากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2559 – ปัจจุบนั

กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบนั

กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จากัด (มหาชน)

• บริษทั อื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนฯ
2563– ปัจจุบนั

ทีป่ รึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

2562 - ปั จจุบนั

กรรมการบริษทั

บริษทั เอสเอส ไอพีโอ คอนโซลิเดชัน จากัด

2561 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษทั อินฟราเซท จากัด

• การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่ม-ี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 (จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม/จานวนครัง้ ที่มีสิทธิ เข้าประชุม)
การประชุมคณะกรรมการในปี 2564
กรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริ หาร
13/13
4/4
2/2
-

การมีส่วนได้เสียกับบริษทั /บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม หรือนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่
ผ่านมา
-ไม่ม-ี
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ชื่อ

: นางอุมาวดี รัตนอุดม

ตาแหน่ งในบริษทั

: กรรมการบริษทั

-รูป-

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

อายุ

: 58 ปี

ที่อยู่ติดต่อ

: 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กทม.

วันเริ่มต้นตาแหน่ งกรรมการอิ สระ

: วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการอิ สระ

: 3 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

: ปริญญาตรี สาขานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 163 ปี 2562

การถือหุ้นในบริษทั ฯ

: จานวนหุน้ 400,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.03 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ตัวเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)

การเป็ นญาติ สนิ ทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ฯ/บริษทั ย่อย: ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม

: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 (พิจารณาอนุ มตั กิ าหนดค่าตอบแทน และค่าเบีย้
ประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565) และวาระที่
12 (พิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 3 (SABUY-WC))

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิ จการอื่น
• บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มี
• บริษทั อื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนฯ
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2558-ปัจจุบนั

กรรมการบริษทั

บริษทั พีเอสแอล แอนด์ ทียู โฮลดิง้ จากัด

2556-ปัจจุบนั

กรรมการบริษทั

บริษทั พีเอสแอล บราเธอร์ จากัด

2555-ปัจจุบนั

กรรมการบริษทั

บริษทั เบลสซิง่ อินเตอร์แนชชันนั
่ ล จากัด

2552 - ปั จจุบนั

กรรมการบริษทั

บริษทั ยูม่าลอว์ จากัด

• การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
-ไม่ม-ี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 (จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม/จานวนครัง้ ที่มีสิทธิ เข้าประชุม)
การประชุมคณะกรรมการในปี 2564
กรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการบริ หารความเสี่ยง กรรมการบริ หาร
13/13
4/4
2/2
-

การมีส่วนได้เสียกับบริษทั /บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม หรือนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่
ผ่านมา
-ไม่ม-ี
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แผนที่สถานที่การถ่ายทอดสดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ผ่านระบบ
อิ เล็กทรอนิ กส์ (Electronic Meeting) ณ สานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ห้องประชุมสานักงานใหญ่ของบริษทั ฯ ชัน้ 2 ตึก Soken
แผนที่โดยสังเขป

คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
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1. ถือหุน้ ไม่เกิน 1 % ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั * ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั * เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
เป็ นกรรมการอิสระทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษา
ของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหารบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจ
ควบคุมหรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั * ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนั ย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ท่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
อิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังกล่าว รวมถึงการทารายการทางการค้าทีก่ ระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยมื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์ เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทานอง
เดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษทั หรือคู่สญ
ั ญา มีภาระหนี้ทต่ี ้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ี
ตัวตนสุทธิของผูข้ ออนุญาต หรือ ตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้
ดังกล่าวให้เป็ นไปตาม วิธกี ารคานวณมูลค่าของรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับรวม
ภาระหนี้ ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั * และไม่เป็ นผู้ถอื หุน้ ทีม่ นี ัย ผู้มอี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานัก
งานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั * สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั * และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม
หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 23 หน้า 1

7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึ่ง
เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รบั
เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกิน 1%ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการทีม่ ี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
* รวมถึงบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั

อ้างอิ ง ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อก
ใหม่ ข้อ 17 (2)

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 23 หน้า 2

