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รายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครัง้ท่ี 2/2564 

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

วนั เวลา และสถานท่ี 

การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2564 ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซึง่ประชุม
เมื่อวนัที่ 15 ธนัวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) เพยีงรูปแบบเดยีวเท่านัน้ 
โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชัน้ 2 ส านักงานของบรษิัท เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า  
เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150  

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี  รองประธานกรรมการ 

3. นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

4. นางอุมาวด ีรตันอุดม  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

5. นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการ 

6. นายวริชั มรกตกาล  กรรมการ 

7. นายวชริธร คงสขุ   กรรมการ 

ผูเ้ข้าร่วมประชุมอ่ืน 

1. นายณรงคช์ยั ว่องธนะวโิมกษ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายงานบญัชแีละการเงนิ 

2. นายอนุภทัร ศรสีุวรรณชยั  ผูจ้ดัการฝ่ายพาณิชยแ์ละการลงทุน 

3. นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย ์  เลขานุการบรษิทั 

เร่ิมประชุม เวลา 14.00 น. 

ก่อนเริ่มประชุมนายอธิศ กัณฐกมาลากุล ผู้ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”)  
ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้วา่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่เป็น
โรคตดิต่ออนัตรายตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 ทีย่งัคงมกีารแพร่ระบาด และยงัไม่กลบัเขา้สู่สภาวะปกต ิ
บรษิทัจงึมคีวามตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูถ้อืหุน้รวมถงึผูท้ีม่สี่วนร่วมในการจดัประชุม
อย่างยิง่ และเพื่อเป็นการปฏบิตัติามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.2563 ซึง่ประกาศไว ้
ณ วนัที่ 18 เมษายน 2563 บรษิทัจงึได้น าระบบอเิลก็ทรอนิกส์เขา้มาใช้จดัการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 2/2564 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการแจง้ความประสงค์เขา้ร่วมประชุม การเขา้ร่วมประชุม การลงคะแนนเสยีง การตอบขอ้
ซกัถาม และการนบัคะแนนเสยีงเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได ้โดยบรษิทัไดจ้ดัส่งคูม่อืการ
ใชง้านในการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ 
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ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบนั  
ในเบือ้งตน้ ดงันี้ 

• บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนจ านวน 1,292,250,000 บาท 

• ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 1,201,379,956 บาท 

• แบ่งออกหุน้สามญัจ านวน 1,201,379,956 หุน้ 

• มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ         1 บาท 

ทัง้นี้ จ านวนทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัมกีารเปลีย่นแปลงไปจากทีร่ะบุในหนังสอืเชญิประชุมวสิามญั  
ผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2564 เนื่องจากมกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัเป็นหุน้สามญั 

ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถงึรายละเอยีดเกี่ยวกบัการล าดบัระเบยีบวาระการประชุม การ
ซกัถาม การแสดงความคดิเหน็หรอืการแนะน า วธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนับคะแนนเสยีง รวมทัง้รายละเอยีด
เกี่ยวกบัการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ในการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2564 ให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบดงันี้ 

1. ล าดบัระเบยีบวาระการประชุม การซกัถาม การแสดงความคดิเหน็และการแนะน า 

การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้นี้บรษิัทจะพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ ตามล าดบัที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมและจะไม่มกีารสลบัวาระการประชุม โดยบรษิทัจะน าเสนอขอ้มูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการ
ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะซกัถามในวาระที่เกี่ยวขอ้ง ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะท่านใด
ประสงคจ์ะซกัถาม แสดงความคดิเหน็หรอืแนะน า สามารถกระท า ได ้2 ชอ่งทาง ดงันี้ 

1) ช่องทางการสนทนาระบบพมิพข์อ้ความ (Chat) โดยกดปุ่ มเครือ่งมอื Chat แลว้ใหผู้ร้่วมประชุมพมิพ์
ชื่อ นามสกุล และรายละเอยีดว่าเป็นผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเองหรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ หลงัจากนัน้ใหก้ด 
Enter เพือ่ส่งขอ้ความ 

2) ชอ่งทางระบบเสยีง โดยกดปุ่ ม Raise Hand และเปิดไมโครโฟนทีอุ่ปกรณ์ของท่าน เมือ่ไดร้บัสญัญาณ
จากเจา้หน้าทีค่วบคุมระบบใหส้นทนา ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแจง้ชื่อ นามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุม
ด้วยตนเองหรอืเป็นผู้รบัมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบก่อนซกัถาม แสดงความคดิเห็นหรอืแนะน า เมื่อสอบถามเสร็จ
เรยีบรอ้ย ใหก้ดปุ่ ม Lower Hand เพือ่เป็นการเอามอืลงและกรุณาปิดไมคโ์ครโฟนหลงัจากทีส่นทนาเสรจ็ทุกครัง้ 

หลงัจากนัน้บรษิทัจงึจะใหม้กีารลงมตใินแต่ละระเบยีบวาระ โดยกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้ง
จะตอบข้อซกัถามของผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะในแต่ละระเบียบวาระภายหลงัการน า เสนอข้อมูลในแต่ละวาระ
ครบถว้นแลว้ 

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ท่านใดทีไ่ดส้่งขอ้ซกัถาม แสดงความคดิเหน็หรอืไดส้่งค าแนะน าล่วงหน้ามาทีบ่รษิทัก่อน
วนัประชุม บรษิทัจะตอบขอ้ซกัถามหรอืชีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ทีส่อบถามในแต่ละระเบยีบวาระภายหลงัการน าเสนอขอ้มูลใน
แต่ละวาระครบถว้นแลว้เชน่กนั 

2. การออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนบัคะแนนเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ 

2.1 ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู่ หรอืเท่ากบัจ านวนหุน้ที่
ไดร้บัมอบฉนัทะ ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีม่สี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในวาระใดจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 
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2.2 การออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละระเบยีบวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสยีง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะต้องออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้เวน้แต่เป็นการลงคะแนนเสยีงของคสัโตเดยีน (Custodian) โดยบรษิทัจะใชว้ธิกีารหกัคะแนน
เสยีงทีไ่มเ่หน็ดว้ยและงดออกเสยีง ออกจากจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม และคะแนนส่วนที่
เหลอืจะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ 

2.3 ส าหรบักรณีการมอบฉันทะ ถา้ผูม้อบฉันทะไดอ้อกเสยีงมาล่วงหน้าแลว้ เจา้หน้าทีจ่ะนับคะแนนเสยีง
ตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะรายนัน้ๆ ดงันัน้ผูร้บัมอบฉนัทะจงึไม่ตอ้งออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม แต่ถา้ผูม้อบ
ฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณา
หรอืลงมตใินเรื่องใด นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะรวมถงึกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิ
ประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะจะมสีทิธพิจิารณาและออกเสยีงลงคะแนนส าหรบัระเบยีบวาระนัน้ๆ ไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

2.4 ในการออกเสยีงลงคะแนนผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(E-voting) สามารถกระท าไดโ้ดยการกดปุ่ มที่
ประสงคจ์ะออกเสยีงลงคะแนนอยา่งใดอยา่งหนึ่ง เท่านัน้ โดยปุ่ มทีป่รากฏอยูบ่นหน้าจอของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ
มทีัง้หมด 3 ปุ่ ม คอื 1. เหน็ดว้ย 2. ไมเ่หน็ดว้ย 3. งดออกเสยีง 

2.5 หากผูถ้อืหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงลงคะแนน บรษิทัจะถอืว่าท่านเหน็ด้วยกบัวาระนัน้ๆ 
และการออกเสยีงลงคะแนนสามารถเปลีย่นแปลงไดจ้นกวา่จะมกีารแจง้ปิดการออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

2.6 ผูถ้อืหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะมเีวลาในการออกเสยีงลงคะแนนเป็นเวลา 2 นาทหีลงัจากที่มกีารแจง้
เปิดการออกเสยีงลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมสีอบถามอกีครัง้ว่า ยนืยนัการ
ลงคะแนนหรอืไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยนืยนัการลงคะแนน ทัง้นี้ หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนแปลงการ
ลงคะแนนสามารถท าได ้ดว้ยการกดเลอืกคะแนนใหมอ่กีครัง้ และเมือ่มกีารแจง้ปิดการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ
แล้ว ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรอืเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได ้หลงัจากนัน้จะมกีารประกาศผลของ
การออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบต่อไปโดยผูด้ าเนินการประชุมจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี่
ประชุม ผูถ้อืหุน้ทราบทุกวาระก่อนเสรจ็สิน้การประชุม โดยแบ่งเป็นคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง 

2.7 ส าหรบัการนับผลการออกเสยีงลงคะแนนตามระเบยีบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในการประชุม
วสิามญั ผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ทีม่แีกไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั”) และขอ้บงัคบัของบรษิทั ไดแ้ก่ 

1) วาระทีต่อ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระที ่1 และ 4 ซึง่บรษิทัจะค านวนฐานเสยีงโดยคดิเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
ออกเสยีงลงคะแนนทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเท่านัน้ โดยไมค่ดิรวมเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง 

2)   วาระทีต่อ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระที ่2 และ 3 ซึ่งบรษิทัจะค านวนฐานคะแนนเสยีงโดยคดิจากคะแนน
เสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของกา รประชุมผ่านสื่อ
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อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 บรษิทัจะจดัเกบ็ขอ้มลูหรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ัง้ขอ้มลู
เสยีง หรอืทัง้เสยีงและภาพ และขอ้มลูจราจรอเิลก็ทรอนิกส ์รวมถงึขอ้มลูอื่นทีเ่กดิจากการประชุม 

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2564 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Meeting) ดว้ยตนเองจ านวน 6 ราย และโดยการมอบฉนัทะ 107 ราย รวมมผีูถ้อืหุน้ทัง้สิน้จ านวน 113 ราย 
คดิเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิ้น 934,449,509 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 79.0733 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจ านวน 
1,181,751,263 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 42 ของขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึง่การประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ 
บรษิทัไดเ้ชญิทีป่รกึษากฎหมายจาก บรษิทั เอม็เอสซ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล ลอว ์ออฟฟิศ จ ากดั ท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบ
ความถูกตอ้งของการมอบฉนัทะ การนบัองคป์ระชุม และการนบัคะแนนเสยีงในการประชุม 

นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล ประธานกรรมการบรษิทัท าหน้าที่เป็นประธานในทีป่ระชุม (“ประธานฯ”) ได้
กล่าวเปิดการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) และเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาระเบยีบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ซึง่ไดจ้ดั
ขึน้เมื่อวนัที ่27 สงิหาคม 2564 โดยคณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่ารายงานการประชุมดงักล่าวไดม้กีารบนัทกึไว้
อย่างถูกตอ้งและครบถว้น และเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย (1) ซึง่บรษิทัไดส้่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืนดัประชุมล่วงหน้าแลว้  

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบุคคลใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็ หรอืมคี าถามทีท่่านผูถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ โดยมผีูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็ ดงันี้  

นายภวูนารถ ณ สงขลา อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย แสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ
ว่า ในรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ซึง่ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่27 สงิหาคม 2564 มกีารบนัทกึชื่อ-สกุล
ของตนผดิ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็อกี ประธานฯ จงึ
เสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตริบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ซึง่ไดจ้ดัขึน้เมือ่วนัที ่27 สงิหาคม 2564 

วาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่ 
มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีติรบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ซึ่งไดจ้ดัขึน้เมื่อ
วนัที ่27 สงิหาคม 2564 โดยมรีายละเอยีดตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 931,898,109 100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย - - 

รวม 931,898,109 100.00 
งดออกเสยีง 2,551,400 - 
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ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ในการน าเสนอวาระต่างๆ ดงัต่อไปนี้ต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่2/2564 จะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขดงัต่อไปนี้ 

1. เนื่ องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน 
ดงันัน้ ในการพจิารณาอนุมตัวิาระที ่2 ถงึวาระที ่4 ดงักล่าว หากมวีาระทีม่คีวามเกี่ยวเนื่องกนัวาระใด
วาระหนึ่งไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ จะถอืว่าวาระอื่น ๆ ซึ่งมคีวามเกีย่วเนื่องกนั และเป็น
เงื่อนไขซึ่งกนัและกนัทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิล้ว เป็นอนัยกเลกิและจะไม่มกีารพจิารณาวาระอื่น ๆ ทีม่คีวาม
เกีย่วเนื่องกนั และเป็นเงือ่นไขซึง่กนัและกนักบัวาระซึง่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

2. แม้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมมีติอนุมตัิวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ดงักล่าวแล้วก็ตาม บรษิัทจะเข้าท ารายการ 
ต่าง ๆ ดงักล่าวต่อเมื่อ บรษิทั แพลท ฟินเซริฟ์ จ ากดั (“PFS”) สามารถด าเนินการตามเงื่อนไขทีจ่ะระบุ
ลงในสญัญาซือ้ขายหุน้ระหวา่งบรษิทั และบรษิทั แคช แมชชนี แคปปิตอล จ ากดั (“CMC”) ดงันี้ คอื  

(1) สญัญาระหว่างบรษิทั เคาน์เตอร์เซอร์วสิ จ ากดั (“CS”) และ PFS ต้องระบุจ านวนตู้ CDM (เครื่อง
แคช รีไซคลิ่ง แมชชีน หรือ CDM Terminal: Cash Recycling Machine ซึ่งเป็นเครื่องรับฝาก 
ถอน โอน และรบัช าระบลิ) อย่างชดัเจน จ านวน 10,000 ตู้ พรอ้มทัง้มกีารก าหนดตาราง Roll Out 
รายเดอืน ทัง้นี้ หาก CS และ/หรอื บรษิทั แพลท เนรา จ ากดั (“PNR”) ท าการลดจ านวนตู ้CDM ลง
ควรมกีารชดเชยรายไดท้ีจ่ะขาดหายไปใหก้บั PFS 

(2) เจรจาให้ PNR ในฐานะผู้ให้บรกิารติดตัง้และดูแลระบบ มกีารรบัรองและรบัประกนั (Undertake) 
การตดิตัง้ตู ้CDM โดย PNR จะช าระคา่ปรบัทีเ่กดิจากความล่าชา้ในการตดิตัง้ตู ้CDM พรอ้มชดเชย
รายไดท้ีข่าดหายไปจากความล่าชา้ในการตดิตัง้ 

(3) เจรจาให้ PNR ในฐานะผู้ให้บรกิารติดตัง้และดูแลระบบ มกีารรบัรองและรบัประกนั (Undertake)  
ตู้ CDM Downtime โดย PNR จะจ่ายชดเชยค่าปรับที่ PFS ต้องจ่ายให้กับ CS และรายได้ 
Transaction Revenue เฉลีย่ในชว่งเวลา Downtime 

(4) ตรวจสอบความเหมาะสมของ CDM Installation Cost และ/หรอื CDM M&A cost ใหเ้ป็นไปตามที่
ทัง้สองฝ่ายไดต้กลง 

(5) PFS ด าเนินการเพิม่ทุนเป็น 200,000,000 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ตามสดัส่วน ก่อนทีบ่รษิทัจะเขา้ลงทุน 
เพือ่เป็นเงนิทุนหมนุเวยีน และ รองรบัเงนิกูร้ะยะยาวของสถานบนัการเงนิ 

(6) PFS จะใหค้วามรว่มมอืในการจดัเตรยีมขอ้มลูในการปิดงบการเงนิและขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการ
จดัท างบการเงนิรายไตรมาสและรายปี ส าหรบัการจดัท างบการเงนิรวมของกลุ่มบรษิทั 

(7) PFS ต้องไดส้ญัญาเงนิกู้ และ Leasing ทีม่เีงื่อนไขตามที ่PFS ไดแ้จง้กบับรษิทัไว้ เพื่อรองรบัการ
ซือ้ตู ้CDM และลงทุนพฒันาระบบทีเ่กีย่วขอ้ง 
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วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย์ เลขานุการบรษิทั (“เลขานุการบริษทั”) ชี้แจง
รายละเอยีดของวาระเพือ่พจิารณาดงักล่าว โดยเลขานุการบรษิทัไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมดงันี้ 

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,292,250,000 บาท มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 
1,201,379,956 บาท แบ่งออกเป็น 1,201,379,956 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย
ของบรษิทัจ านวน 90,870,044 หุน้ ซึ่งเป็นหุน้ทีจ่ดัสรรไวส้ าหรบัรองรบัการใชส้ทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั 
จ านวน 3 รุน่ ดงันี้ 

(1) ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ที่ออก
ใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่1 
(SABUY-WA) และ 

(2) ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ที่ออก
ใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่2 
(SABUY-WB) และ  

(3) ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั SABUY-W1 

ทัง้นี้ จ านวนทุนจดทะเบยีนช าระแล้วของบรษิทั และจ านวนหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัมกีาร
เปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุในหนังสอืเชิญประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2564 เนื่องจากมกีารใช้สทิธิแปลงสภาพ
ใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัเป็นหุน้สามญั 

เนื่องจากบรษิทัมแีผนทีจ่ะเขา้ลงทุนใน PFS เพื่อก่อเกดิ Business Synergy ในการน าจุดแขง็ของ PFS
ซึ่งเป็นผูไ้ดร้บัสญัญาตดิตัง้ตู ้CDM จ านวน 10,000 เครื่อง ใหก้บั CS เป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งจะส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัมี
แหล่งรายไดเ้พิม่เตมิ คอื รายไดจ้ากค่าเชา่จากการตดิตัง้เครือ่ง CDM (Rental Revenue) และรายไดค้่าธรรมเนียมจาก
การใชบ้รกิารตู ้CDM (Transaction Revenue) จาก CS โดย PFS จะด าเนินการว่าจา้ง PNR ในการตดิตัง้ ด าเนินการ 
และบ ารุงรกัษาตูก้ดเงนิสด และระบบ ATM Switching 

ทัง้นี้ บรษิัทจะเขา้ลงทุนใน PFS โดยการซื้อหุ้นสามญัของ PFS จากบรษิัท แคช แมชชนี แคปปิตอล 
จ ากดั (“CMC”) ซึ่งเป็นผูถ้อืหุ้นเดมิของ PFS ในสดัส่วนไม่เกนิร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบยีนของ PFS หรอืคดิเป็น 
จ านวนไม่เกิน 1,000,000 หุ้น รวมมูลค่าทัง้สิ้นไม่เกิน 1,130,000,000 บาท ซึ่งมูลค่าดงักล่าวเกิดจากการประเมนิ 
มูลค่าหุ้นโดยวธิ ีDiscounted Cash Flow (DCF) และการเจรต่อรองกนัระหว่างบรษิทั และ CMC โดยบรษิทัจะช าระ
ค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อหุ้นสามญั ให้แก่ CMC เป็นเงนิสดจ านวน 360,000,000 บาท และส่วนที่เหลอือีกจ านวน 
770,000,000 บาท บรษิทัจะช าระเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั จ านวน 70,000,000 หุน้มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
ดงันัน้ เพื่อรองรบัแผนการลงทุนดงักล่าว และเพื่อเป็นการรองรบัผลกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธขิอง
บรษิทั บรษิทัจงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัอกีจ านวน 73,161,624 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ
จ านวน 1,292,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,365,411,624 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวน 73,161,624 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

โดยรายละเอยีดการเพิม่ทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 ซึง่บรษิทัได้
ส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืนดัประชุมล่วงหน้าแลว้ 
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ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2564 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 73,161,624 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,292,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,365,411,624 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
73,161,624 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัแผนการเขา้ลงทุนใน PFS เพื่อขยายธุรกจิของบรษิทัใน
ดา้นการเป็นผูใ้หบ้รกิารตู ้CDM และระบบทีเ่กีย่วขอ้ง และเพื่อสรา้งรายไดจ้ากค่าเช่าจากการตดิตัง้ และค่าธรรมเนียม
จากการใชบ้รกิารเครือ่งกดเงนิ และเพือ่เป็นการรองรบัผลกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั   

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมวา่ มผีูถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉนัทะบุคคลใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็ หรอืมคี าถามทีท่่านผูถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม ่โดยมผีูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็ ดงันี้ 

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามว่าตามที่บรษิทั
ระบุว่าแมท้ีป่ระชุมจะมมีตอินุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนแลว้ แต่การเขา้ลงทุนจะอยู่ภายใต้มเีงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญา
ซื้อขายหุน้ระหว่างบรษิทั และ CMC หลายประการ เช่น ต้องมกีารระบุจ านวนตู้ 10,000 ตู้ ดงันัน้ มโีอกาสทีจ่ะตดิตัง้ 
ตูไ้มค่รบ 10,000 ตู ้หรอืไม ่และก าหนดการตดิตัง้ตูจ้ะเสรจ็สิน้เมือ่ใด 

นายวริชั มรกตกาล ชี้แจงว่า ปัจจุบนับรษิทัได้มกีารลงนามในสญัญาฉบบันี้ไปแล้ว และสญัญาได้ระบุ
จ านวนตูไ้ว ้10,000 ตู ้ชดัเจน และบรษิทัจะตอ้งด าเนินการตดิตัง้ตูเ้สรจ็สิน้ภายใน 2 ปี ทัง้นี้ ในความเป็นจรงิแลว้บรษิทั
สามารถด าเนินการไดแ้ลว้เสรจ็ ภายใน 1 ปี แต่ไดก้ าหนดระยะเวลาไวโ้ดยประมาณ 2 ปี 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้อืหุน้ซึ่งเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่าภายหลงัการเพิม่ทุน จะมกีาร
ปรบัสทิธ ิSABUY-W1 หรอืไม ่

นายวริชั มรกตกาล ชี้แจงว่าตามที่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ก าหนดไว ้หาก ณ 
วนัทีจ่ดัสรรหุน้ดงักล่าวมผีลท าใหบ้รษิทัตอ้งมกีารปรบัสทิธใิหแ้ก่ใบส าคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัจะด าเนินการการปรบัสทิธิ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิงั 3 รุน่ ไดแ้ก่ SABUY-WA, SABUY-WB และ SABUY-W1 

เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น ประธานฯ จงึเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 73,161,624 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,292,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,365,411,624 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
73,161,624 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีติอนุมตัิเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัท อีกจ านวน 73,161,624 บาท จากทุน 
จดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,292,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,365,411,624 บาท โดยการ
ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 73,161,624 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 932,770,309 99.82 
ไมเ่หน็ดว้ย 1,679,100 0.18 
งดออกเสยีง 100 0.00 

รวม 934,449,509 100.00 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกบัการ 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว 
โดยเลขานุการบรษิทัไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุม ดงันี้  

สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งบริษัทได้เสนอที่ประชุมพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 
73,161,624 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,292,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,365,411,624 
บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 73,161,624 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท และทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตัิ
แลว้นัน้ จงึท าใหบ้รษิทัตอ้งด าเนินการแกไ้ขหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจด
ทะเบยีน โดยการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธดิงักล่าวตอ้งไดร้บัการพจิารณา และอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

เลขานุการบรษิัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิัท 
ขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน พรอ้มทัง้เสนอใหพ้จิารณาก าหนดใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการมอบหมายใน
การจดทะเบียนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอี านาจแก้ไขและเพิม่เติม
ถอ้ยค าเพือ่ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีนดว้ย โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จ านวน 1,365,411,624 บาท (หนึ่งพนัสามรอ้ยหกสบิหา้ลา้นสีแ่สน
หนึ่งหมืน่หนึ่งพนัหกรอ้ยยีส่บิสีบ่าท) 

 แบ่งออกเป็น 1,365,411,624 หุน้ (หนึ่งพนัสามรอ้ยหกสบิหา้ลา้นสีแ่สน
หนึ่งหมืน่หนึ่งพนัหกรอ้ยยีส่บิสีหุ่น้) 

 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 1,365,411,624 หุน้ (หนึ่งพนัสามรอ้ยหกสบิหา้ลา้นสีแ่สน
หนึ่งหมืน่หนึ่งพนัหกรอ้ยยีส่บิสีบ่าท) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ  - หุน้ ( - )” 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมวา่ มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบุคคลใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็ หรอืมคี าถามทีท่่านผูถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็   ประธานฯ จงึเสนอให้ที่
ประชุมพจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทั ขอ้ 4. ใหส้อดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 
พร้อมทัง้เสนอใหพ้จิารณาก าหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบยีนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธทิี่ 
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค าเพือ่ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบั
การเพิม่ทุนจดทะเบียนพร้อมทัง้ก าหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
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หนังสอืบรคิณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอี านาจแก้ไขและเพิม่เติมถ้อยค า
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 932,770,287 99.82 
ไมเ่หน็ดว้ย 1,679,100 0.18 
งดออกเสยีง 122 0.00 

รวม 934,449,509 100.00 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายอนุภทัร ศรสีุวรรณชยั ชี้แจงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว 
โดยนายอนุภทัร ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมดงันี้  

สบืเนื่องจากวาระที ่2 ซึ่งทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัอกีจ านวน 73,161,624 
บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,292,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหมจ่ านวน 1,365,411,624 บาท โดยการ
ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 73,161,624 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงันี้  

(1) ออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน จ านวน 70,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอ
ขาย 11 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 770,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั แคช แมชชนี แคปปิตอล จ ากดั 
(“CMC”) 

(2) ออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน จ านวนไม่เกนิ 476,949  หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาทเพื่อรองรบั
การปรบัสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัยอ่ย ครัง้ที ่1 (SABUY-WA) 

(3) ออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน จ านวนไม่เกนิ 598,850 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาทเพื่อรองรบั
การปรบัสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัยอ่ย ครัง้ที ่2 (SABUY-WB)  

(4) ออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน จ านวน 2,085,825 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการ
ปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
(SABUY-W1) 

การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ CMC ดงักล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติ
ก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชดัเจนในราคาเสนอขาย 11 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 
ของราคาตลาดของหุ้นของบรษิัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้
บรษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิาก
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมี
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สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี นอกจากนี้ แมบ้รษิทัจะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุม  
ผูถ้อืหุน้ใหเ้สนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัแลว้ บรษิทัจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัดว้ย  

โดยทีร่าคาตลาดส าหรบัการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อจดัสรรใหแ้ก่ CMC ค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ
ติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบรษิัทมมีติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัท เพื่อพจิารณาอนุมตัิการออกแล ะ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ CMC ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากัด คือ ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564  
ถงึ 5 พฤศจกิายน 2564 ซึง่มรีาคาเท่ากบั 10.98 บาทต่อหุน้ (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)  

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ CMC ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาถวั
เฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (ราคาปิดหรอืราคาเฉลีย่ของการซื้อขาย) ยอ้นหลงั 7-15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัแรกทีม่กีารเสนอ
ขายหุ้น) บรษิัทมหีน้าที่ห้ามมใิห้ CMC ขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัที่หุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัเริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัทีหุ่น้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิทัดงักล่าวเริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน CMC จงึจะสามารถทยอย
ขายหุน้ทีถู่กสัง่หา้มขายดงักล่าวไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถู่กสัง่หา้มขาย ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารพจิารณาค าขอให้รบัหุ้น
สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่11 พฤษภาคม 2558 (และทีไ่ดม้ี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ทัง้นี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ CMC ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของ
บรษิทั จะส่งผลกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั ไดแ้ก่ ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิัท ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบรษิัท และบรษิัทย่อย ครัง้ที่ 1 (SABUY-WA) และ ครัง้ที่ 2 
(SABUY-WB) และใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั (SABUY-W1) โดยหาก ณ วนัทีจ่ดัสรรหุน้ดงักล่าวมี
ผลท าให้บริษัท ต้องมีการปรบัสิทธิให้แก่ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น ตามข้อก าหนดสิทธิ บริษัท จะเร่ง
ด าเนินการเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อเพิม่ทุนจดทะเบยีน และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนส าหรบัรองรบัการปรบัสทิธิ
ดงักล่าวต่อไป 

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ปรากฏตาม
สารสนเทศเกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 ซึ่ง
บรษิทัไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ 

นอกจากนี้ ขอเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณามอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอี านาจพจิารณา
ก าหนดรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งตน้ เชน่  

(1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เป็นครัง้เดยีวหรือเป็น
คราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การช าระคา่หุน้ รวมถงึเงือ่นไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ที่
เกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว  
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(2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกี่ยวเนื่องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักล่าวและ  

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการตดิต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัเขา้จดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควร
เกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญั  
ผูถ้อืหุ้นครัง้ที่ 2/2564 เพื่อพจิารณาอนุมตัิการออกและจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 73,161,624 หุ้น มูลค่าหุ้นที ่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 
ไดแ้ก่ CMC และเพือ่เป็นการรองรบัผลกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั  

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิัทมคีวามเห็นว่าการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั ไดแ้ก่ CMC ในราคาเสนอขาย 11 บาท ต่อหุน้ คดิเป็น
มูลค่ารวม 770,000,000 บาท นัน้ เป็นไปเพื่อการเขา้ลงทุนใน PFS และเพื่อก่อใหเ้กดิ Business Synergy ในการน า
จุดแขง็ของ PFS มาร่วมสรา้งการลงทุนใหม่ สรา้งรายไดจ้ากค่าเช่าจากการตดิตัง้ และค่าธรรมเนียมจากการใชบ้รกิาร
เครื่องกดเงนิซึ่งหากบรษิทัจะด าเนินการหาเงนิทุนโดยวธิอีื่นแทนการเพิม่ทุน อาท ิการกู้ยมืเงนิ อาจท าให้บรษิทั มี
ภาระเงนิกูย้มืทีเ่พิม่ขึน้ ดงันัน้ การเพิม่ทุน และการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครัง้นี้ จะเป็นแหล่ง
เงนิทุนของบรษิทัในการเขา้ซือ้หุน้ของ PFS 

นอกจากนี้ บรษิทัไดก้ าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั จ านวน 70,000,000 หุน้ ในราคา
เท่ากบั 11 บาท ต่อหุน้ ซึ่งราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาทีม่าจากการเจรจาตกลงร่วมกนัระหว่างบรษิทัและ CMC 
โดยราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาทีไ่มต่ ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/255  

เมื่อพจิารณาถงึเหตุผลความจ าเป็น และประโยชน์ทีบ่รษิทัจะไดร้บัจากการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวขา้งต้น คณะกรรมการบรษิทัจงึมมีตเิหน็ชอบการออกและจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย ให้แก่ CMC โดยมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามญัให้แก่บุคคลในวงจ ากัดเงื่อนไข 
การจดัสรร ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนนัน้มคีวามเหมาะสมและเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ 

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามผีูถ้อืหุ้นหรอืผูม้อบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็ หรอืมคี าถามทีท่่านผูถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถาม
หรอืแสดงความคดิเหน็ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 73,161,624 
หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงันี้  

(1) ออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน จ านวน 70,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอ
ขาย 11 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 770,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ซึง่ไมเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั ไดแ้ก่ CMC 
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(2) ออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน จ านวนไม่เกนิ 1,075,799 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาทเพื่อรองรบั
การปรบัสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัยอ่ย ครัง้ที ่1 (SABUY-WA) และ ครัง้ที ่2 (SABUY-WB)  

(3) ออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน จ านวนไมเ่กนิ 2,085,825 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่รองรบั
การปรบัสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
(SABUY-W1) 

และมอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอี านาจพจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งตน้ 

วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มอีนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน และมอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมี
อ านาจพจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว
ขา้งตน้โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 932,770,309 99.82 
ไมเ่หน็ดว้ย 1,679,100 0.18 

รวม 934,449,409 100.00 
งดออกเสยีง 100 - 

วาระท่ี 5 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

เนื่องจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา ประธานฯ จงึไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้
ทีไ่ดเ้ขา้รว่มประชุมแ ละลงมตอินุมตัวิาระต่างๆ ทีบ่รษิทัเสนอในวนันี้ 

ปิดประชุมเวลา 15.10 น. 

 
ลงชือ่…………………………………..........ประธานทีป่ระชุม 

(นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล) 

 

 

ลงชือ่…………………………………..........เลขานุการบรษิทั 
(นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 
ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
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ขัน้ตอนการใช้รหสัคิวอาร ์(QR Code)  

ส าหรบัดาวน์โหลด รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2) 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) โดยบรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ใน
ฐานะนายทะเบยีนหลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบเพือ่ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ สง่เอกสารการประชุมผูถ้อืหุน้ 
และรายงานประจ าปี ในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสผ์่านรหสัควิอาร ์(QR Code) ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเรยีกดขูอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวก
และรวดเรว็นัน้ ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มลูผา่น QR Code ตามขัน้ตอนต่อไปนี้  

ส าหรบัระบบปฎิบติัการ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมอืถอื  
2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรปูบนมอืถอืส่องไป) ที ่QR Code  
3. หน้าจอจะมขีอ้ความแจง้เตอืน (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดทีข่อ้ความนัน้ เพือ่ดขูอ้มลูเอกสาร

ประกอบการประชุม  

หมายเหตุ: กรณีทีไ่มม่ขีอ้ความ (Notification) บนมอืถอื ผูถ้อืหุน้สามารถสแกน QR Code จาก แอปพลเิคชนั 
(Application) อืน่ๆ เชน่ QR CODE READER และ Line เป็นตน้ 

ส าหรบัระบบ Android 

1. เปิดแอปพลเิคชนั QR CODE READER หรอื Line  
ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น Line  

• เขา้ไปใน Line แลว้เลอืก add friend (เพิม่เพือ่น)  

• เลอืก QR Code 

• สแกน QR Code  
2. สแกน QR Code เพือ่ดขูอ้มลูประกอบการประชุม 

 

 

 

 

 

 

QR Code ส าหรบัดาวน์โหลด PDF  QR Code ส าหรบัดาวน์โหลด E-Book 
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ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
 
ชือ่                                                    นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี
 
อาย ุ                                                  48 ปี 
 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ 

- กรรมการบรษิทั 
คุณวุฒกิารศกึษา 

- ปรญิญาตร ีสาขาการเงนิการธนาคาร และการจดัการ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
การอบรม 

- Director Certification Program (DCP) รุน่ 268/2561 
วนัเริม่ตน้ต าแหน่งกรรมการ 
 22 มกราคม 2559 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 
 6 ปี 
การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 จ านวน 400,118,545 หุน้ คดิเป็น รอ้ยละ 33.30 และคูส่มรสถอืหุน้ 20,634,000 หุน้ คดิเป็น รอ้ยละ 1.72 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปียอ้นหลงั) 

2564-ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั บรษิทั ทบีเีอสพ ีจ ากดั (มหาชน) 
2559-ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร /   

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร            
บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

2560-ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั  บรษิทั เวนดิง้ พลสั จ ากดั 
2560-ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั บรษิทั สบาย โซลูชัน่ จ ากดั (เดมิชือ่ สบาย 

ซสิเตม็ส ์แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั) 
2560-ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั บรษิทั สบาย มนันี่ จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั บรษิทั สมารโ์ทลคอลเลคชัน่ จ ากดั 
2547-2552 Managing Director Head of Sales, 

Singapore,Thailand, Vietnam  
Standard Chartered Bank Singapore 

 
ความเชีย่วชาญ/ ความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้น    
 ธุรกจิธนาคาร การเงนิ  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบนั 
• บรษิทัจดทะเบยีนอื่น 
- ไมม่ ี
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• กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 
- ไมม่ ี
• กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

-ไมม่-ี 
การเขา้รว่มประชุมในปี 2564 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2564 
กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา

และก าหนด
ค่าตอบแทน 

กรรมการบริหารความ
เส่ียง 

กรรมการบริหาร 

13/13 - - 4/4 11/11 
 

 
 



สิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 หน้า 3 

ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
 
ชือ่                                                    นายวชริธร คงสขุ 
 
อาย ุ                                                  55 ปี 
 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ 

- กรรมการบรษิทั 
 
คุณวุฒกิารศกึษา 

- ปรญิญาเอก สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุร ี
- ปรญิญาโท สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุร ี
- ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุร ี
- ปรญิญาตร ีสาขาสตัวศาสตร ์มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้

การอบรม 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 157/2562 

วนัเริม่ตน้ต าแหน่งกรรมการ 
 วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2562 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 
 2 ปี  
การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
  จ านวน 2,934,669 หุน้ คดิเป็น รอ้ยละ 0.24 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปียอ้นหลงั) 

2562-ปัจจุบนั 
กรรมการบรษิทั / 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 

2562-ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั บรษิทั สบาย มนันี่ จ ากดั 

2562-ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั 
บรษิทั เคพเีอน็ด ีคอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั 

2562-ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั บรษิทั เอดบับลวิด ี๗๘๙ จ ากดั 
2560-ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั บรษิทั เวนดิง้ พลสั จ ากดั 

2560-ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั 
บรษิทั สบาย โซลูชัน่ จ ากดั (เดมิชือ่ 
สบาย ซสิเตม็ส ์แอนด ์แมเนจเมน้ท ์
จ ากดั) 

2556-ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั บรษิทั แอมเพลิ แอคเคาทต์ิง้ จ ากดั 
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ความเชีย่วชาญ/ ความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้น    
 การเงนิ/บรหิาร/เศรษฐศาสตร ์
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบนั 
• บรษิทัจดทะเบยีนอื่น 
- ไมม่ ี
• กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 
- ไมม่ ี
• กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

-ไมม่-ี 
การเขา้รว่มประชุมในปี 2564 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2564 
กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา

และก าหนด
ค่าตอบแทน 

กรรมการบริหารความ
เส่ียง 

กรรมการบริหาร 

13/13 - - 4/4 - 
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ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
 
ชือ่                                                    นายศรณัย ์สุภคัศรณัย์ 
 
อาย ุ                                                  47 ปี 
 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ 

- กรรมการอสิระ 
คุณวุฒกิารศกึษา 

- ปรญิญาโท วทิยาศาสตรก์ารเงนิมหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรม 
- Director Accreditation Program รุน่ 114/2558 
- Audit Committee Program รุน่ 25/2560 
- Board Nomination and Compensation Program 8/2562  

วนัเริม่ตน้ต าแหน่งกรรมการอสิระ 
  20 กุมภาพนัธ ์2562 
จ านวนวาระการเป็นกรรมการอสิระ 
 1 วาระ 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 
 2 ปี 
การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 จ านวน 11,967,330 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 1.00 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปียอ้นหลงั) 

2558-2562 กรรมการบรษิทั บรษิทั บญัชกีจิ พแีอนดเ์อส คอน
โซดชิัน่ จ ากดั 

2556-2558 ผูอ้ านวยการ สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรม
ราชปูถมัภ ์

  
ความเชีย่วชาญ/ ความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้น    
 การเงนิและการลงทุน การธนาคาร ธุรกจิหลกัทรพัย ์
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบนั 
• บรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

2562-ปัจจุบนั 
กรรมการอสิระ / กรรมการบรษิทั / 
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 
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2564 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ  บรษิทั เนวานา ไดอ ิจ ากดั 
(มหาชน) 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 
จ ากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั โรงพยาบาลราชธานี จ ากดั 
(มหาชน) 

 
• กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

2562 - ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั 
บรษิทั เอสเอส ไอพโีอ คอนโซลเิด
ชนั จ ากดั 

2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั อนิฟราเซท จ ากดั 
 
• กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

-ไมม่-ี 
การเขา้รว่มประชุมในปี 2564 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2564 
กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา

และก าหนด
ค่าตอบแทน 

กรรมการบริหารความ
เส่ียง 

กรรมการบริหาร 

13/13 4/4 2/2 - - 
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ประวติัโดยสงัเขปของผู้ท่ีได้รบัการเสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชี 

บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั (KPMG) 

1. นายวชัระ ภทัรพิทกัษ์ 
อาย ุ44 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6669 
 
 
 
 
ส านกังานสอบบญัช ี
 

• บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 
 

• หุน้ส่วน สอบบญัช ี(Audit Partner) บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
• ผูเ้ชีย่วชาญงานดา้นสอบบญัชโีดยเฉพาะธุรกจิคา้ปลกี สนิคา้อุปโภคบรโิภค 

และธุรกจิงานการใหบ้รกิาร รวมถงึประสบการณ์ท างานกบับรษิทัต่างชาต ิและ
บรษิทัจ ากดั (มหาชน) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
 

• ปรญิญาโท มหาธุรกจิบณัฑติ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิาลยั 
• ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิาลยั 

ใบอนุญาต / ใบรบัรอง 
 

• ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ประเทศไทย 
• ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก กลต. 

ความสมัพนัธ ์และ/หรอื ส่วนได้
เสยีกบับรษิทั / บรษิทัย่อย / 
ผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคลดงักล่าว 
 

• ไมม่ ี

จ านวนปีทีเ่ป็นผูส้อบบญัชใีห้
บรษิทั 
 

• 4 ปี 

 

 

 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 



สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 หน้า 2 
 

 

2. นางสาวพรทิพย ์ริมดสิุต 
อาย ุ48 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5565 
 
 
 
 
ส านกังานสอบบญัช ี
 

• บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
 

ประสบการณ์ท างาน 
 

• หุน้ส่วน สอบบญัช ี(Audit Partner) บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
• ผูเ้ชีย่วชาญงานดา้นสอบบญัชโีดยเฉพาะธุรกจิคา้ปลกี สนิคา้อุปโภค บรโิภค 

ธุรกจิซือ้มาขายไป ธุรกจิเยือ่กระดาษและกระดาษ และธุรกจิปิโตรเคม ีทัง้
บรษิทัภายในประเทศและต่างชาต ิรวมถงึ บรษิทัจ ากดั (มหาชน) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
 

• ปรญิญาโทดา้นการบรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (บธ.ม.) 

• ปรญิญาตรดีา้นการบญัช ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(บช.บ.) 

ใบอนุญาต / ใบรบัรอง 
 

• ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ประเทศไทย 

• ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก กลต. 
ความสมัพนัธ ์และ/หรอื ส่วนได้
เสยีกบับรษิทั / บรษิทัย่อย / 
ผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคลดงักล่าว 
 

• ไมม่ ี

จ านวนปีทีเ่ป็นผูส้อบบญัชใีห้
บรษิทั 
 

• 1 ปี 
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3. นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ 
อาย ุ 49 ปี 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6333 
 
 
 
 
ส านกังานสอบบญัช ี
 

• บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 
 

• หุน้ส่วน สอบบญัช ี(Audit Partner) บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 

• มปีระสบการณ์การตรวจสอบธุรกจิทีห่ลากหลาย ไดแ้ก่ การเงนิการธนาคาร  
พลงังานและทรพัยากรธรรมชาต ิและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นตน้ ทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ และบรษิทัจ ากดั (มหาชน) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
 

• บญัชมีหาบณัฑติ สาขาการบญัชกีารเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• บญัชบีณัฑติ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขตพาณิชยพระนคร 
• ประกาศนียบตัรบณัฑติทางการสอบบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• หลกัสตูรวชิาภาษธีุรกจิและหลกัการบญัช ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ใบอนุญาต / ใบรบัรอง 
 

• ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ประเทศไทย 

• ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก กลต. 
ความสมัพนัธ ์และ/หรอื ส่วนได้
เสยีกบับรษิทั / บรษิทัย่อย / 
ผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคลดงักล่าว 
 

• ไมม่ ี

จ านวนปีทีเ่ป็นผูส้อบบญัชใีห้
บรษิทั 
 

• 1 ปี 
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สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงสินทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ  

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  กรณีเข้าซื้อหุ้นสามญั  AIT และ AIT-W2 (บญัชี 2) 

ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2565 ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 
เมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565 ไดม้มีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผุถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ลงทุนเขา้ซื้อหุน้
สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธขิอง บรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“AIT”) จากนายอานนท์
ชยั วรีะประวตั ิ(“นายอานนทช์ยั”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของ AIT โดย (1) ซื้อหุน้สามญั จ านวน 30,000,000 หุน้ หรอืคดิ
เป็นร้อยละ 2.91 ของทุนที่ออกและช าระแล้วของ AIT ราคาต่อหุ้น 7.08 บาท รวมมูลค่า 212,400,000 บาท และ (2) 
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (“AIT-
W2”) จ านวน 140,000,0000 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่า 497,000,000 รวมมูลค่าการเสนอขาย 
709,400,000 บาท โดยทางบรษิทัฯ จะช าระค่าหุน้และใบส าคัญแสดงสทิธ ิAIT ใหแ้ก่ นายอานนท์ชยัดว้ยการออกหุน้
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่นายอานนท์ชยัจ านวน 25,111,504 ในราคาหุน้ละ 28.25 บาท โดยราคาทีอ่อกเสนอ
ขายดงักล่าวเป็นราคาหุน้ทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด (โดยทีร่าคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั
ยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหเ้ขา้ลงทุนใน AIT และ ออกหุน้สามญั
เพิม่ทุนเสนอขายใหแ้ก่นายอานนท์ชยัเพื่อเป็นค่าตอบแทน โดยมรีะยะเวลาตัง้แต่วนัที ่9 กุมภาพนัธ์ - 18 กุมภาพนัธ์ 
2565 (เฉพาะวันท าการ) ซึ่งเท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น) และ (3) การใช้สิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จ านวน 
140,000,000 หน่วย ในราคาใชส้ทิธหิุน้ละ 2.00 บาท อกีจ านวน 280,000,000 บาท 

ทัง้นี้ ในการเขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ AIT บรษิัทฯ จะเขา้ด าเนินการภายใต้เงื่อนไข 2 
ประการ คอื  

1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้ก่
บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ นายอานนทช์ยั 

2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ AIT 
และ AIT-W2 จากนายอานนท์ชยั ซึ่งเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทั และการอนุมตักิารแปลงสภาพใบส าคญัแสดง
สทิธ ิAIT-W2 ในอนาคต 

รายการดงักล่าวขา้งตน้ เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีม่นีัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของ
บรษิัทจดทะเบยีนในการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) 
โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญั จ านวน 30,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.08 บาท (ซึ่งมมีูลค่าทางบญัชตี่อหุ้นเท่ากบั 2.97 
บาท) และใบส าคญัแสดงสทิธขิอง AIT จ านวน 140,000,0000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่าทัง้สิ้น 
709,400,000 บาท และการใชส้ทิธแิปลงสภาพ AIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย ในราคาใชส้ทิธหิุน้ละ 2.00 บาท 
อกีจ านวน 280,000,000 บาท คดิเป็นการค านวณขนาดรายการไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 25.18 ตามเกณฑท์รพัยส์นิทีม่ตีวัตน
สุทธ ิซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิัทฯ ที่ได้รบัการสอบทานจากผู้สอบ
บญัชีรบัอนุญาต สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 โดยรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือน
ยอ้นหลงั (ไดแ้ก่ รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่
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ทุนออกใหม่ของ บรษิทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) รายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2. และรายการ
ไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ บรษิทั บซัซี่บสี ์จ ากดั  
รายละเอยีดปรากฎตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 3.) บรษิทัฯ จะมขีนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวม
ของสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ
และสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่จากขนาดรายการมมีลูค่ามากกว่ารอ้ยละ 50 
ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึมหีน้าที่ต้องเปิดเผยขอ้มูลรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัทต่อตลาดหลักทรพัย์ฯ ตามประกาศ
รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิ และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษา
ทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็ ซึ่งต้องไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 

นอกจากนี้ การเขา้ลงทุนขา้งต้นของบรษิทัฯ ยงัเขา้ข่ายเป็นการเขา้ท ารายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของ
บรษิทัฯ ประเภทสนิทรพัยแ์ละบรกิาร ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ใน
การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลู
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน  พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) เนื่องจากเป็นการเขา้ท ารายการระหว่างบรษิัทฯ และนายอานนท์ชยั วรีะ
ประวตั ิซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT จ านวน 30,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 7.08 
บาท และใบส าคญัแสดงสิทธิของ AIT จ านวน 140,000,0000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่าทัง้สิ้น 
709,400,000 บาท ซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.59 ของมูลค่าสินทรพัย์ที่มี
ตวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ อา้งองิตามงบการเงนิรวมฉบบัตรวจสอบของบรษิทัฯ สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มขีนาด
รายการรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิอง อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ไม่มกีารเขา้ท ารายการที่
เกี่ยวโยงกนัในรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงั โดย บรษิทัฯ มหีน้าทีต่้องเปิดเผยขอ้มลูรายการทีเ่กีย่วโยงกนัต่อตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มแต่งตัง้ที่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็ ซึ่งต้องไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 

ในการนี้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ไดม้มีตอินุมตัแิต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ซึง่ไดแ้ก่ บรษิทั อวาน
การด์ แคปปิตอล จ ากดั เพื่อจดัท าและแสดงความเหน็ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เกีย่วกบัการเขา้ลงทุนของบรษิทัฯ ซึง่เขา้
ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ  

บรษิทัฯ ขอน าเสนอรายละเอยีดของสารสนเทศเกี่ยวกบัการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์และการเขา้ท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

บรษิทัฯ จงึขอเรยีนแจง้รายละเอยีดของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักล่าวขา้งตน้ ดงันี้ 

1. สารสนเทศตามบญัชี (1) 

1. วนั เดือน ปี ท่ีท ารายการ 

ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามญัของ AIT บริษัทฯ จะเข้าด าเนินการภายใต้เงื่อนไข 2 
ประการ คอื  
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1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจดัสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ นายอานนทช์ยั 

2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ 
AIT จากนายอานนท์ชยั ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ จะช าระค่ าตอบแทนเป็นหุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัต้องไดร้บัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุน้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
โดยคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในเดอืนมถิุนายน 2565 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง  

ผู้จะซื้อ:  บรษิทัฯ  

ผู้จะขาย:   นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิ

ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ: ณ วนัที ่9 มนีาคม 2565 กลุ่มนายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิเป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จ านวนหุ้น 190,055,000 คิดเป็น
รอ้ยละ 15.82 ของหุน้ทีส่ทิธอิอกเสยีง ประกอบไปดว้ย 

รายชื่อผุ้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
(1) นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิ 190,000,000 15.82 
(2) นางเพญ็ศร ีวรีะประวตั ิ 55,000 0.00 

รวม 190,055,000 15.82 

หมายเหตุ: นางเพญ็ศร ีวรีะประวตั ิเป็นมารดา ของนายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิ

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและขนาดรายการ 

3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์เข้าลงทุนใน AIT เนื่องจากธุรกิจของ AIT มีทิศทางที่
สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั ในการเป็น 7 สะดวก 7 SMART เพื่อชวีติทีส่บายของ
ผูบ้รโิภคตัง้แต่ตื่นจนเขา้นอนดว้ยบรกิารจาก SABUY ไดแ้ก่ 

7 สะดวก 
(1) สะดวกซื้อ ผ่าน Retail Platform  
(2) สะดวกส่ง ผ่านร้านแฟรนไชส์รับส่งพัสดุ (Drop-off 

stores)  
(3) สะดวกซกั ผ่านรา้นแฟรนไชสร์า้นซกัอบ  
(4) สะดวกใช้ ระบบปฏิบัติการที่ ให้ลูกค้า SME หรือ 

Enterprise  
(5) สะดวกจ่าย รองรบัการจ่ายเงินทุกรูปแบบทุกประเภท 

รวมถงึเงนิสกุลดจิทิลัในอนาคต 

7 SMART 
(1) SMART Factory  
(2) SMART Office  
(3) SMART School  
(4) SMART Canteen  
(5) SMART Parking  
(6) SMART Home  
(7) SMART Locker  
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(6) สะดวกโอน ให้บริการฝาก ถอน โอน ครอบคลุมทุก
สถาบนัการเงนิ  

(7) สะดวกช าระ รองรบัการช าระบลิสาธารณูปโภค สนิค้า
และบรกิารต่างๆ  

ซึ่งกลุ่มบริษัทมีความต้องการสร้าง SABUY Infrastructure (โครงการลงทุน ในธุรกิจโครงสร้าง
พืน้ฐานทางเทคโนโลย ีเพื่อใชป้ระโยชน์ในของกลุ่มบรษิทั เช่น ลงทุนในธุรกจิ  Cloud System and 
Data Center Services โปรแกรมระบบปฏิบัติการต่างๆ รองรับการเติบโตของการใช้งาน
อนิเตอรเ์น็ตและเทคโนโลยไีดใ้นอนาคต และยงัรวมถงึธุรกจิพืน้ฐานอื่นๆ) ซึง่ IT Infrastructure เป็น
องค์ประกอบหนึ่งในการสร้างผลติภณัฑ์และบรกิารของกลุ่มบรษิัท หรอื 7 สะดวก 7 SMART ของ
กลุ่มบรษิัท นอกเหนือไปจากการพฒันา Solution และ Hardware ให้ใช้งานได้ดแีล้ว ปัจจุบนักลุ่ม
บริษัทมีการ ใช้งาน  IT Infrastructure จากผู้ ให้บริการรายอื่นๆ  เช่น  Storage Data Center 
Networking  เป็นต้น และเนื่องจาก AIT  เป็นผูอ้อกแบบระบบเครอืข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบ
วงจร (System Integrator หรอื SI) โดยมลีกัษณะการขายเป็นแบบเบด็เสรจ็ หรอื Turn Key ตัง้แต่
การให้ค าปรกึษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การด าเนินการ การติดตัง้ การ
ฝึกอบรม และการซ่อมบ ารุงรักษา ซึ่งมีความช านาญเกี่ยวกับ ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน
สารสนเทศ หากบรษิทั ไดล้งทุนหรอืเป็นพนัธมติร กบั AIT  จะท าใหบ้รษิทัมผีูเ้ชีย่วชาญในเรื่องการ
วาง IT Infrastructure ซึ่งเป็นระบบที่กลุ่มบรษิัทมคีวามต้องการใช้ในการพฒันาสินค้าและบริการ
ของกลุ่มบรษิทั ในการเป็นผูใ้หบ้รกิาร 7 สะดวก 7 smart เช่น การเพิม่ประสทิธภิาพระบบเทคโนโลยี
การสื่อสาร การเก็บขอ้มูล การประมวลผล ระบบ Cloud เป็นต้น ดงันัน้ การเขา้ลงทุนใน AIT  ซึ่ง
เป็นผู้มีความช านาญ จะช่วยสานประโยชน์ในเรื่องดงักล่าว ทัง้ในด้านการเพิม่ประสิทธภิาพของ
โครงสร้างการสื่อสารและเครอืข่าย ให้สอดคล้องกบัการใชพ้ฒันาสนิค้าและบรกิารของกลุ่มบรษิทั 
การดูแลซ่อมบ ารุง (Maintenance) ภายใต้งบประมาณที่สามารถแข่งขนัได้ เพื่อให้กลุ่ม SMEs 
สามารถเขา้ถึง Solution ต่างๆ ของกลุ่มบรษิัท ด้วยต้นทุนที่เขา้ถึงได้เพื่อแข่งขนั กบัธุรกิจขนาด
ใหญ่ทีม่คีวามสามารถในการเขา้ถงึ Solution ดว้ยทรพัยากรทีม่มีากกว่า 

บรษิทัฯ จงึจะเขา้ลงทุนซื้อ (1) หุน้สามญัของ AIT จ านวน 30,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 7.08 บาท 
รวมเป็นเงนิ 212,400,000 บาท และ (2) ใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย 
ในราคาหุ้นละ 3.55 บาท รวมเป็นเงิน 497,000,000 บาท (3) การใช้สิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 
จ านวน 140,000,000 หน่วย ในราคาใชส้ทิธหิุน้ละ 2.00 บาท รวมเป็นเงนิ 280,000,000 บาท รวม
มลูค่าการเขา้ท ารายการ 989,400,000 บาท 
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ขอ้มลูโครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ และหลงัเขา้ท ารายการ ปรากฎดงันี้ 

โครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ โครงสรา้งการถอืหุน้หลงัเขา้ท ารายการ 

 
 

 ทัง้นี้ นายอานนทช์ยัไดม้าซึง่ใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 ในวนัที ่14 - 18 กุมภาพนัธ ์2565 จ านวน 
140,000,000 หน่วย ต้นทุนเฉลี่ยเท่ากบั 3.55 บาทต่อหน่วย ซึ่งเท่ากบัราคาเขา้ท ารายการ และไดม้าซึ่งหุน้
สามญัของ AIT ในวนัที ่21 กุมภาพนัธ์ 2565 จ านวน 30,000,000 หุน้ ต้นทุนเฉลี่ยต่อหุน้เท่ากบั 7.08 บาท 
ซึง่เท่ากบัราคาเขา้ท ารายการ 

 เนื่องจาก AIT ยงัไม่มแีผนในการออกหุน้เพิม่ทุนเพิม่เตมิ หลงัจากการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธ ิจ านวนไม่เกิน 515,802,242 หน่วย เมื่อวนัที่ 13 มกราคม 2565 แต่อย่างใด ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึ
หารอืกบันายอานนท์ชยั ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่อนัดบั 2 ของบรษิทัฯ ทีม่ศีกัยภาพ และลงทุนในบรษิทัฯ ใน
ระยะยาว โดยบรษิทัฯ เสนอแนวทางการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนแก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) แก่
นายอานนทช์ยั หากสามารถไดม้าซึ่งหุน้ของ AIT ในจ านวนทีม่นีัยส าคญั ดงันัน้ นายอานนทช์ยั จงึไดเ้ขา้ซื้อ
ใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญั AIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วยในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ระหว่างวนัที ่14 
– 18 กุมภาพันธ์ 2565 ในราคาทุนเฉลี่ยหน่วยละ 3.55 บาท และเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT จ านวน 
30,000,000 หุน้ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565 ในราคาทุนเฉลีย่หุน้ละ 7.08 บาท บรษิทั
ฯ จึงได้เรียกประชุมคณะกรรมการบรษิัทในวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเขา้ซื้อหุ้น
สามญัของ AIT จ านวน 30,000,000 หุน้ และ AIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย จากนายอานนท์ชยั ใน
ราคาดงักล่าว โดยบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาว่าแนวทางดงักล่าวเป็นแนวทางทีม่คีวามเหมาะสมและเกดิประโยชน์
ในภาพรวม ดงันี้  

(1) เกิดภาระทางการเงนิน้อยกว่าการเขา้ท ารายการด้วยเงนิสด เนื่องจากนายอานนท์ชยัยอมรบัการ
จ่ายช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ซึ่งราคาเขา้ท ารายการเท่ากบัตน้ทุนเฉลีย่ที่
นายอานนทช์ยัไดม้าซึง่หุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ของ AIT  

(2) เป็นการลดผลกระทบต่อราคาหุน้สามญัของ AIT เมื่อเทยีบกบัแนวทางทีบ่รษิทัฯ ออกหุน้สามญัเพิม่
ทุนให้กบับุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ให้แก่นายอานนท์ชยั เพื่อบรษิัทฯ จะน าเงนิเพิม่
ทุนดงักล่าวไปซื้อหุน้สามญัของ AIT ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เอง 

(3) เป็นการลดระยะเวลาในการเขา้ท ารายการซื้อหุ้นสามญัของ AIT เนื่องจากหากด าเนินการตามขอ้ 
(2) อาจส่งผลใหบ้รษิทัฯ ต้องจดัประชุมผูถ้ือหุ้น 2 ครัง้ เพื่ออนุมตัิการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ ก่
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และเพื่ออนุมตักิารเขา้ท ารายการการเขา้ลงทุนซื้อหุน้สามญั
ของ AIT 
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ในส่วนของการเขา้ลงทุนในใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุ้นสามญัจ านวน 140,000,000 หน่วยนัน้ บรษิทัฯ เหน็ว่า
เป็นการลงทุนในมลูค่าทีต่ ่ากว่าการไดม้าซึง่หุน้สามญัทัง้หมด อีกทัง้ เงนิสดจากการใชส้ทิธยิงัเป็นเงนิสดที ่AIT 
จะไดร้บัโดยตรง ซึง่ AIT สามารถน าไปเป็นเงนิทุนต่อยอดในการด าเนินธุรกจิ และสรา้งผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อื
หุน้ต่อไปในอนาคต ทัง้นี้ แมว้่าการลงทุนในใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้จะมคีวามเสีย่งจากการทีใ่บส าคญัแสดง
สทิธไิม่มมีลูค่า (Out-of-the-money) ภายในระยะเวลาใชส้ทิธ ิเน่ืองจากมลูค่าหุน้สามญัของ AIT มมีลูค่าต ่ากวา่
ต้นทุนการใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิบรษิัทฯ จะมผีลขาดทุนจากการลงทุนเท่ากบัต้นทุนการได้มาซึ่ง
ใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญั 140,000,000 หน่วย รวมจ านวน 497.00 ลา้นบาท หรอืเท่ากบัหน่วยละ 3.55 
บาท ในขณะที ่หากบบรษิทัฯ ซื้อหุน้สามญัในจ านวนทีเ่ท่ากนัคอื 140,000,000 หุน้ บรษิทัฯ อาจมผีลขาดทุน
จากการลงทุนถึง 991.20 ล้านบาท (สมมติให้ต้นทุนการได้มาเท่ากบัหุน้ละ 7.08 บาท) ดงันัน้ การลงทุนใน
ใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญัจงึเปรยีบเสมอืนการป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากการลงทุนของบรษิทัฯ 

 

3.2 ประเภทของรายการและขนาดของรายการ 

รายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิ 

รายการดงักล่าวขา้งต้น เขา้ข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรพัย์สนิของบรษิัทฯ ตามประกาศรายการ
ได้มาหรอืจ าหน่ายไป จะเขา้ลงทุนซื้อ (1) หุ้นสามญัของ AIT จ านวน 30,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.08 
บาท รวมเป็นเงนิ 212,400,000 บาท และ (2) ใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย ใน
ราคาหุ้นละ 3.55 บาท รวมเป็นเงิน 497,000,000 บาท (3) การใช้สิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จ านวน 
140,000,000 หน่วย ในราคาใชส้ทิธหิุน้ละ 2.00 บาท รวมเป็นเงนิ 280,000,000 บาท รวมมูลค่าการเขา้ท า
รายการ 989,400,000 บาท คดิเป็นสดัส่วนการไดม้าหากมกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพ รอ้ยละ 10.99 ของทุนช าระ
แล้วของ AIT โดยรายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรพัย์สนิของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ซึง่ค านวณขนาดรายการไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 25.18 ตามเกณฑม์ลูค่าสนิทรพัย์
ทีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บั
การสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรวมขนาดรายการได้มาซึ่ง
สนิทรพัย์ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงั (ไดแ้ก่ รายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ บรษิทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
รายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2. และรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) กรณีการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ บรษิัท บซัซี่บสี์ จ ากดั  รายละเอียดปรากฎตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 3.) 
บรษิัทฯ จะมขีนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่
ค านวณขนาดรายการไดสู้งสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบและสอบทานจากผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564  

ขอ้มลูทางการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
บริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
AIT 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
สนิทรพัยร์วม 6,136.53  5,752.11 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1,661.22  137.41 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
บริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
AIT 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
หนี้สนิรวม 2,748.62  2,690.87 
ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (ถา้ม)ี 450.60  0.00 
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน (NTA) 1,276.09  2,923.83 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 257.00  527.12 

 

การค านวณรายการ 

หลกัเกณฑ์ สูตรค านวณ การค านวณ 

(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 

(ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัย์
ทีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
NTA ของบรษิทัฯ 

2,923.83𝑥10.99%

1,276.09
 25.18 

เกณฑก์ าไรสุทธจิาก
การด าเนินงาน 

ก าไรสุทธขิองสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ 

527.12𝑥10.99%

257.00 
 22.54 

เกณฑม์ลูค่ารวมของ
สิง่ตอบแทน 

มลูค่ารายการทีไ่ดร้บั x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

989.40

6,136.53
 16.12 

เกณฑม์ลูค่าหุน้ทุนที่
ออกเพือ่ช าระราคา
สนิทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพือ่ช าระค่าสนิทรพัย ์x 100  
จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

25.11

1,201.38
 2.09 

เนื่องจากขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย ์มมีูลค่ามากกว่ารอ้ยละ 50 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้ง
เปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรพัย์ของบริษัทต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรอื
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการ
เงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็ ซึ่งต้องไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

การเขา้ลงทุนขา้งตน้ของบรษิทันอกจากนี้ การเขา้ลงทุนขา้งต้นของบรษิทัฯ ยงัเขา้ข่ายเป็นการเขา้
ท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ประเภทสินทรพัย์และบริการ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบรษิัทจด
ทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยว
โยงกนั”) เนื่องจากเป็นการเขา้ท ารายการระหว่างบรษิทัฯ กบันายอานนทช์ยั วรีะประวตัิ ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่
ของบรษิทัฯ  
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โดยมีมูลค่าของรายการมากกว่า 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.59 ของมูลค่าสินทรพัย์ที่มี
ตวัตนสุทธขิองบรษิัทฯ อ้างอิงตามงบการเงนิรวมฉบบัตรวจสอบของบรษิัทฯ สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2564 มขีนาดรายการรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่าสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิอง และบรษิทัฯ ไม่มกีาร
เขา้ท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัในช่วงระยะเวลา 6 เดอืน ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึต้องขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้
ก่อนการเขา้ท าเขา้ลงทุนของบรษิทัฯ และมหีน้าที่ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ก าหนดในประกาศเรื่องรายการที่
เกีย่วโยงกนั 

โดยบรษิัทฯ มหีน้าที่ต้องเปิดเผยขอ้มูลรายการที่เกี่ยวโยงกนัต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศ
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ
อสิระเพื่อใหค้วามเหน็ ซึ่งต้องไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี อย่างไรกด็ ี
บรษิทัฯ ไม่มกีารเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัในรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงั  

4. รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์ได้มา 

หุ้นสามญัของ AIT จะเขา้ลงทุนซื้อ (1) หุ้นสามญัของ AIT จ านวน 30,000,000 หุ้น ในราคาหุน้ละ 
7.08 บาท รวมเป็นเงนิ 212,400,000 บาท และ (2) ใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย 
ในราคาหุ้นละ 3.55 บาท รวมเป็นเงิน 497,000,000 บาท (3) การใช้สิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จ านวน 
140,000,000 หน่วย ในราคาใชส้ทิธหิุน้ละ 2.00 บาท รวมเป็นเงนิ 280,000,000 บาท รวมมูลค่าการเขา้ท า
รายการ 989,400,000 บาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนการไดม้าหากมกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพ รอ้ยละ 10.99 ของทุน
ช าระแลว้ของ AIT โดยขอ้มลูเกีย่วกบั AIT มรีายละเอยีดสรุป ดงันี้  

โดยขอ้มลูเกีย่วกบั AIT มรีายละเอยีดสรุป ดงันี้  

1. ขอ้มลูทัว่ไป 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
วนัจดทะเบยีนบรษิทั : 30 มกราคม 2535 
ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ : ประเทศไทย 
ทีต่ ัง้บรษิทั : 37/2 ถนนสุทธสิาร แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม. 10320 
ทุนจดทะเบยีน : 1,547,406,727บาท / 1,547,406,727 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 
ทุนช าระแลว้ : 1,031,604,485 บาท / 1,031,604,485 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 
ประเภทธุรกจิ : ผู้ออกแบบระบบเครอืข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรอื 

SI) ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทัง้ภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการขายเป็นแบบ
เบด็เสรจ็ หรอื เทริ์นคยี์ (Turn Key) ตัง้แต่การใหค้ าปรกึษา การวางแผนงานโครงการ 
การออกแบบระบบ การด าเนินการ การตดิตัง้ การฝึกอบรม และการซ่อมบ ารุงรกัษา 

 

ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ที ่2 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ ระบุชือ่ผูถ้อืและโอนเปลีย่นมอืได ้
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อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ 2 ปี นับตัง้แต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(วนัครบก าหนดอายุใบส าคญัแสดงสทิธจิะ
ตรงกบัวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ยในวนัที ่12 มกราคม 2567 และใบส าคญัแสดง
สทิธจิะพน้สภาพในวนัถดัไป 

อตัราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนได ้1 หุน้ (อาจเปลีย่นแปลงได้
ตามเงื่อนไขการปรบัสทิธ ิตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.3 ของขอ้ก าหนดสทิธ)ิ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 สามารถใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธไิดใ้นวนัท าการ
สุดทา้ยของเดอืนมนีาคมและกนัยายน ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยสามารถ
เริม่ใชส้ทิธคิร ัง้แรก คอืวนัท าการสุดทา้ยของเดอืนกนัยายนซึง่ตรงกบัที ่30 กนัยายน 
2565 และวนัใชส้ทิธสิุดทา้ย คอื วนัทีใ่บส าคญัแสดงสทิธ ิมอีายุครบ 2 ปี นับตัง้แต่วนัที่
ออกใบแสดงสทิธ ิซึง่จะตรงกบัวนัที ่12 มกราคม 2567 ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัใชส้ทิธติรงกบั
วนัหยุดท าการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหเ้ลื่อนวนัใช้สทิธดิงักล่าวเป็นวนัท าการสุดทา้ย
ก่อนหน้าวนัใชส้ทิธดิงักล่าว 

ราคาการใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุน้ (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามเงื่อนไขการ
ปรบัสทิธ ิสรุปไดด้งันี้ 
(ก) เมื่อ AIT  มกีารเปลีย่นแปลงทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทัฯ อนัเป็นผลมาจาก

การรวมหุน้หรอืแบ่งแยกหุน้ 
(ข) เมื่อ AIT ไดเ้สนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื ประชาชน

ทัว่ไป และ/หรอื บุคคลในวงจ ากดั ใน “ราคาสุทธติ่อหุน้ของหุน้สามญัทีอ่อกใหม่” 
ค านวณไดต้ ่ากว่ารอ้ยละ 90.00 ของ ราคาตลาดต่อหุน้สามญัของ AIT 

(ค) เมื่อ AIT ไดเ้สนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื ประชาชน
ทัว่ไป และ/หรอื บุคคลในวงจ ากดั โดยทีห่ลกัทรพัยน์ัน้ใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหลกัทรพัยใ์น
การใชส้ทิธแิปลงสภาพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรอืใหส้ทิธใินการซื้อหุน้สามญั 
เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั โดยทีร่าคาสุทธติ่อ
หุน้ของหุน้สามญัทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบัสทิธดิงักล่าว ค านวณไดต้ ่ากว่ารอ้ยละ 90.00 
ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของ AIT 

(ง) เมื่อ AIT จ่ายปันผลทัง้หมดหรอืบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ AIT 
(จ) เมื่อ AIT จ่ายปันผลเป็นเงนิเกนิกว่ารอ้ยละ 100.00 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิ

เฉพาะกจิการของ AIT หลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและเงนิส ารองตามกฎหมาย 
ส าหรบัการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชใีด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงนิปันผล
จากผลการด าเนินงานหรอืก าไรสะสม ตลอดอายุใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

(ฉ) ในกรณีทีม่เีหตุการณ์ใด ๆ อนัท าใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิสยีสทิธแิละ
ผลประโยชน์อนัพงึได ้โดยทีเ่หตุการณ์ใด ๆ นัน้ไม่ไดก้ ากบัอยู่ใน (ก) – (จ) AIT จะ
พจิารณาเพื่อก าหนดการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัราการใชส้ทิธิ
ใหม่ (หรอืปรบัจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสทิธแิทนอตัราการใชส้ทิธ)ิ อย่างเป็น
ธรรม โดยไม่ท าใหส้ทิธขิองผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธดิอ้ยไปกว่าเดมิ ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าผล
การพจิารณานัน้เป็นทีสุ่ด  

 
 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 13 มกราคม 2565 
วนัครบอายุใบส าคญัแสดงสิทธิ 12 มกราคม 2567 
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คณะกรรมการบรษิทัของ AIT 

1. นาย ธนา ไชยประสทิธิ ์ ประธานกรรมการ 

2. นาย ศริพิงษ ์อุ่นทรพนัธุ ์ ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการ 

3. นาย พงษ์เทพ ผลอนันต ์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นาย กติตศิกัดิ ์สพโชคชยั กรรมการ 

5. นาย สุรพร รกัตประจติ กรรมการ 

6. นาย ภสิกั จารุดลิก กรรมการ 

7. นาง ศศเินตร พหลโยธนิ กรรมการ 

8. นาย โชคชยั ตัง้พลูสนิธนา กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. นาย ศรภีพ สารสาส กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

10. นาย ธนารกัษ์ พงษ์เภตรา กรรมการอสิระ 

2. รายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัก่อนการเขา้ท ารายการ ณ วนัที ่8 มนีาคม 2565 ซึ่งเป็นวนัปิดสมุด
ทะเบยีนครัง้ล่าสุดของ AIT  
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น  จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นาย ศริพิงษ์ อุน่ทรพนัธุ ์ 53,766,125 5.21 
2 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 43,959,276 4.26 

3 น.ส. ศศเินตร พหลโยธนิ 34,490,575 3.34 

4 นาย กติตศิกัดิ ์สพโชคชยั 34,373,295 3.33 
5 นาย ศณิะ อุ่นทรพนัธุ ์ 33,307,200 3.23 

6 นาย โชดวิตั ดัน่ธนสาร 30,000,000 2.91 

7 นาย อานนทช์ยั วรีะประวตั ิ 30,000,000 2.91 
8 นาย สุรพร รกัตประจติ 27,279,425 2.64 
9 น.ส. ศณิานางค ์อุ่นทรพนัธุ ์ 25,409,540 2.46 

10 นาง สรอ้ยสน จารุดลิก 13,031,890 1.26 

11 อื่นๆ 705,987,159 68.44  
รวม 1,031,604,485 100.00 

3. ขอ้มลูทางการเงนิของ AIT 

งบแสดงฐานะการเงิน   31 ธนัวาคม 2562  
 31 ธนัวาคม 

2563  
 31 ธนัวาคม 2564  

(หน่วย : ล้านบาท)  (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)  
สินทรพัย ์
สินทรพัยห์มุนเวียน  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 190.18 204.47 378.50 
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งบแสดงฐานะการเงิน   31 ธนัวาคม 2562  
 31 ธนัวาคม 

2563  
 31 ธนัวาคม 2564  

(หน่วย : ล้านบาท)  (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)  
สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น - - 720.00 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 2,268.61 2,633.93 2,070.83 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 1,705.04 1,303.89 913.46 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 3.00 - 
สนิคา้คงเหลอื 745.93 1,575.93 863.56 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 307.24 130.59 168.57 
สนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย - - 37.85 
รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 5,217.00 5,851.81 5,152.76 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น - 139.58 82.25 
เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 38.03 30.71 - 
เงนิลงทุนในกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 84.99 - - 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 101.90 93.04 94.27 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - 24.70 23.37 
อุปกรณ์ส าหรบัใหเ้ช่า 120.56 88.67 197.50 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 36.19 34.93 34.12 
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายจ่ายล่วงหน้า 12.77 - - 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 67.86 87.80 103.29 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 49.32 77.94 64.56 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 511.62 577.37 599.36 
รวมสินทรพัย ์ 5,728.61 6,429.18 5,752.11 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  
หน้ีสินหมุนเวียน 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 400.00 250.00 - 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 738.50 1,341.01 790.77 
ตน้ทุนทีย่งัไม่เรยีกช าระ 713.54 830.35 896.11 
ส่วนของหนี้สนิภายใตส้ญัญาการจดัการทางการเงนิทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

42.59 143.22 96.18 

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดช าระ   ภายในหนึ่งปี - 10.53 11.31 
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 32.40 37.46 29.27 
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 544.48 351.07 405.90 
ส ารองค่าปรบังานล่าชา้ 115.55 77.50 77.10 
หนี้สนิทางการเงนิหมุนเวยีนอื่น 0.67 3.12 0.12 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 94.31 133.73 133.34 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,682.05 3,177.98 2,440.10 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
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งบแสดงฐานะการเงิน   31 ธนัวาคม 2562  
 31 ธนัวาคม 

2563  
 31 ธนัวาคม 2564  

(หน่วย : ล้านบาท)  (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)  
หนี้สนิภายใตส้ญัญาการจดัการทางการเงนิ - สุทธจิากส่วนทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

62.92 171.91 117.98 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า – สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 

- 14.49 11.52 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 97.77 139.57 121.28 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 160.69 325.98 250.78 
รวมหน้ีสิน 2,842.74 3,503.96 2,690.87 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทุนจดทะเบยีน    
 หุน้สามญั 1,547,406,727 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 
 (2562-2563: 206,320,897 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 5 บาท) 

1,031.60 1,031.60 1,547.41 

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้    
 หุน้สามญั 1,031,604,485 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 
 (2562-2563: 206,320,897 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 5 บาท) 

1,031.60 1,031.60 1,031.60 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 303.44 303.44 303.44 
ก าไรสะสม    
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 103.16 103.16 128.78 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,445.11 1,484.45 1,594.85 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ 2.57 2.57 2.57 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,885.88 2,925.22 3,061.24 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,728.61 6,429.18 5,752.11 

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็  31 ธนัวาคม 2562  
 31 ธนัวาคม 

2563  
 31 ธนัวาคม 2564  

(หน่วย : ล้านบาท)  (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)  
 รายได ้    

 การขายและบรกิาร  6,903.42 6,529.65 6,765.97 

 ค่าเช่าจากอุปกรณ์ส าหรบัใหเ้ช่า  118.90 131.23 179.38 

 รายไดอ้ื่น  51.39 70.08 89.39 
 รวมรายได้  7,073.72 6,730.97 7,034.75 
 ค่าใชจ้่าย     

 ตน้ทุนการขายและบรกิาร  5,882.79 5,414.92 5,582.17 
 ตน้ทุนอุปกรณ์ส าหรบัใหเ้ช่า  59.14 90.20 95.32 
 ค่าใชจ้่ายในการขายและจ าหน่าย  215.31 264.78 267.51 
 ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  375.37 338.53 324.27 
 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ  107.84 14.67 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็  31 ธนัวาคม 2562  
 31 ธนัวาคม 

2563  
 31 ธนัวาคม 2564  

(หน่วย : ล้านบาท)  (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)  
 ขาดทุนจากตราสารทุนทีก่ าหนดใหว้ดัมลูค่ายุตธิรรม ผ่าน
ก าไรหรอืขาดทุน 

 - 69.00 

 รวมค่าใช้จ่าย  6,532.61 6,216.27 6,352.94 
 ก าไรจากการด าเนินงาน  541.11 514.69 681.81 
 ส่วนบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้  (28.55) (7.32) (5.86) 
 รายไดท้างการเงนิ  2.96 26.26 0.91 
 ตน้ทุนทางการเงนิ  (8.94) (21.12) (11.55) 
 ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  506.58 512.52 665.32 
 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (114.49) (118.25) (138.19) 
 ก าไรส าหรบังวด 392.09 394.27 527.12 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน:    

รายการทีจ่ะบนัทกึในสว่นของก าไรขาดทุนในภายหลงั 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุุนเบด็เสรจ็อื่นจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ (5.10)   

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั   - สุทธจิากภาษเีงนิได ้

4.33 (14.50) 11.21 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบังวด (0.78) (14.50) 11.21 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 391.32 379.77 538.33 

 

5. มูลคา่สินทรพัยท่ี์ได้มา มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และวิธีการช าระเงิน  

มลูค่าสิง่ตอบแทนจ านวน ของ AIT และ AIT-W2 รวมจ านวน 709,400,000 บาท โดยบรษิทัฯ พจิารณา
ราคาต้นทุนการไดม้าซึง่หุน้สามญัของ AIT และ AIT-W2 ของผูถ้อืหุน้เดมิ และการเจรจาต่อรองระหว่างบรษิทัฯ 
และผูข้าย ซึ่งบรษิทัฯ ไดม้กีารประเมนิมูลค่าดว้ยวธิคีดิลดกระแสเงนิสดในอนาคต (DCF) ยงัเหน็ว่า AIT ธุรกจิ
ของ AIT ยงัมโีอกาสในการขยายตวัทางธุรกจิ พจิารณาจากผลประกอบการที่เตบิโตขึน้ งานทีย่งัไม่ไดส่้งมอบ 
(Backlog) อตัราการจ่ายเงนิปันผล ซึง่มคีวามน่าสนใจและสามารถเขา้ไปเขา้ลงทุนได ้ คาดว่าจะใหผ้ลตอบแทน
ทัง้ในแง่ของการลงทุนทางการเงิน และ การสานประโยชน์ทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท   โดยบริษัทฯ จะช าระ
ค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 25,111,504 หุน้ หุน้ ราคาหุน้ละ 28.25 บาท (ซึง่เป็นมใิช่
เกณฑ์ราคาต ่า)  รวมเป็นมูลค่าทัง้สิ้น 709,399,988 บาท และ เงนิสดส าหรบัการแปลงสทิธ ิAIT-W2 จ านวน 
280,000,000 บาท (ราคาใช้สทิธหิุ้นละ 2.00 บาท ตามขอ้ก าหนดสทิธขิอง AIT-W2) อีกทัง้การซื้อ AIT  และ  
AIT-W2 กบันายอานนท์ชยัท าให ้บรษิทัฯ มโีอกาสทีจ่ะไดหุ้น้ หรอืสทิธใินการแปลงสภาพเพื่อใหส้ดัส่วนตามที่
บรษิทัฯ ตอ้งการไดอ้กีดว้ย  

ส าหรบัการวเิคราะห์ผลตอบแทนจากการเขา้ลงทุนครัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดป้ระเมนิมูลค่า
หุ้นสามญั AIT ด้วยวิธมีูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด (DCF) ได้มูลค่ายุติธรรมอยู่ระหว่าง 6.47 – 7.13  
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บาทต่อหุน้ ในขณะทีม่ลูค่าหุน้ของ AIT ณ ราคาเขา้ท ารายการอยู่ที ่7.08 บาทต่อหุน้ ซึง่จะเหน็ไดว้่าราคาเขา้ท า
รายการในครัง้นี้นัน้อยู่ระหว่างมลูค่ายุตธิรรมจากการประเมนิมลูค่าของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  ในส่วนของ 
AIT-W2 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่า AIT-W2 ด้วยวิธีตามทฤษฎี Black-Sholes ได้มูลค่า
ยุติธรรม 4.40บาทต่อหน่วย ในขณะที่มูลค่าของ AIT-W2 ณ ราคาเขา้ท ารายการอยู่ที ่3.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งจะ
เหน็ไดว้่าราคาเขา้ท ารายการในครัง้นี้นัน้ต ่ากว่ามูลค่ายุตธิรรมจากการประเมนิมูลค่าของทีป่รกึษาทางการเงนิ
อสิระ รายละเอยีดในการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมจากทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ โปรดพจิารณา AIT IFA Report 
หวัข้อ 4.1 และ 4.2 ความเหมาะสมด้านราคาของมูลค่าสินทรพัย์ที่ได้มา – หุ้นสามญัของ AIT และใบส าคญั
แสดงสทิธขิอง AIT 

6. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกบับริษทัฯ 

1) บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนใน AIT ตามสดัส่วนทีต่อ้งการ 
2) บรษิทัฯ ไม่ตอ้งใชเ้งนิสดในการเขา้ลงทุน AIT และ AIT-W2  
3) กลุ่มบรษิัทมคีวามต้องการสร้าง SABUY Infrastructure (การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งระบบ

โครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น Cloud System and Data Center Services โปรแกรมระบบปฏบิตักิาร
ต่างๆ รองรบัการเตบิโตของการใชง้านอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยไีดใ้นอนาคต และยงัรวมถงึ
ธุรกจิพืน้ฐานอื่นๆ ทีช่่วยต่อยอด หรอื สรา้งความแขง็แกร่งใหก้บักลุ่มธุรกจิของ SABUY และ
พนัธมติร เช่น ระบบธุรกิจขายตรง ระบบการบรหิารจดัการสนิทรพัย์ (Asset Management) 
ระบบการติดตามหนี้  เป็นต้น ) ซึ่ง IT Infrastructure เป็นองค์ประกอบหนึ่ งในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์และบริก า รของก ลุ่มบริษัท  ห รือ  7 ส ะดวก  7 SMART ของก ลุ่มบริษัท 
นอกเหนือไปจากการพฒันา Solution และ Hardware ใหใ้ชง้านไดด้แีล้ว ปัจจุบนักลุ่มบรษิทัมี
การใชง้าน IT Infrastructure จากผูใ้หบ้รกิารรายอื่นๆ เช่น  Storage Data Center Networking  
เป็นต้น และเนื่องจาก AIT  เป็นผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร 
(System Integrator หรอื SI) โดยมลีกัษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรอื Turn Key ตัง้แต่
การใหค้ าปรกึษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การด าเนินการ การตดิตัง้ การ
ฝึกอบรม และการซ่อมบ ารุงรกัษา ซึ่งมีความช านาญเกี่ยวกบั ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน
สารสนเทศ หากบรษิทั ไดล้งทุนหรอืเป็นพนัธมติร กบั AIT  จะท าใหบ้รษิทัมผีูเ้ชีย่วชาญในเรือ่ง
การวาง IT Infrastructure ซึ่งเป็นระบบทีก่ลุ่มบรษิทัมคีวามต้องการใชใ้นการพัฒนาสนิคา้และ
บรกิารของกลุ่มบรษิัท ในการเป็นผู้ให้บรกิาร 7 สะดวก 7 smart เช่น การเพิม่ประสทิธภิาพ
ระบบเทคโนโลยกีารสื่อสาร การเก็บขอ้มูล การประมวลผล ระบบ Cloud เป็นต้น ดงันัน้ การ
เขา้ลงทุนใน AIT  ซึ่งเป็นผูม้คีวามช านาญ จะช่วยสานประโยชน์ในเรื่องดงักล่าว ทัง้ในดา้นการ
เพิม่ประสทิธภิาพของโครงสร้างการสื่อสารและเครอืข่าย ให้สอดคล้องกบัการใชพ้ฒันาสนิคา้
และบรกิารของกลุ่มบรษิัท การดูแลซ่อมบ ารุง (Maintenance) ภายใต้งบประมาณที่สามารถ
แข่งขนัได้ เพื่อให้กลุ่ม SMEs สามารถเข้าถึง Solution ต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ด้วยต้นทุนที่
เข้าถึงได้เพื่อแข่งขัน กับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการเข้าถึง  Solution ด้วย
ทรพัยากรทีม่มีากกว่า 
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7. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการซื้อสินทรพัย ์

1) การได้มาซึ่งหุน้สามญัของ AIT และ AIT-W2 รวมจ านวน 709,400,000 บาท บรษิัทฯจะช าระ
ค่าหุน้สามญัของ AIT และ AIT-W2 ดว้ยการออกหุน้ใหม่ของบรษิทัฯ จ านวน 25,111,504 หุน้ 
ที่ราคาเสนอขายเท่ากบั 28.25 บาทต่อหุ้น คดิเป็นมูลค่า 709,399,988 บาท ให้แก่กลุ่มนาย
อานนทช์ยั วรีะประวตั ิ

2) เงนิสดเพื่อใชใ้นการแปลงสภาพ AIT-W2 รวมจ านวน 280,000,000 บาท มากการออกหุน้กูข้อง
บริษัทฯ และ/หรือ การกู้เงินจากสถาบนัการเงิน และ/หรือ จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
ใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัฯ รุ่นต่างๆ  

8. เง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

บรษิทัฯ จะเขา้ด าเนินการภายใตเ้งือ่นไข 2 ประการ คอื  

1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ มมีติอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุ้นสามญั
เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ใหแ้ก่นายอานนทช์ยั 

2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของ AIT และ AIT-W2 ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะช าระ
ค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และให้สิทธิในการแปลงสภาพ AIT-W2 ใน
อนาคต 

 

9. บุคคลท่ีเก่ียวโยงและลกัษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย 

บุคคลที่เกี่ยวโยงและลกัษณะขอบเขตส่วนได้เสยีของบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัมรีายละเอียดตามขอ้ 2. 
(คู่กรณีทีเ่กีย่วขอ้งและความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ) ขา้งตน้ 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแล้วเหน็ว่า ในการเขา้ท ารายการดงักล่าวของบรษิทัฯ  
มคีวามสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เนื่องจากการเขา้ซื้อหุน้ดงักล่าว
เป็นการ เป็นการเสรมิสร้างศกัยภาพของกลุ่มบรษิัท ในการลงทุนที่เกี่ยวขอ้งลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งระบบ
โครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น Cloud System and Data Center Services โปรแกรมระบบปฏบิตักิารต่างๆ เพื่อใชต้่อ
ยอดในการเขา้ถงึฐานลูกคา้องคก์ร และยงัสามารถใชป้ระโยชน์จากโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าว เพื่อลดตน้ทุนการ
เขา้ถึงระบบสารสนเทศ ให้แก่ผู้ใช้งานใน Ecosystem ของกลุ่มบรษิัท เนื่องจากการลงทุนในระบบโครงสร้าง
พื้นฐานซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ใช้ในการด าเนินธุรกิจจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ส่งผล ให้บริษัทฯ 
สามารถใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชง้านใน Ecosystem ของกลุ่มบรษิทัในราคาทีถู่กลง ซึ่งเป็นประโยชน์ระยะยาวกับกลุ่ม
บรษิทัเพื่อเป็นรากฐานของการขยายธุรกจิตามกลยุทธท์ีก่ าหนดไวข้องกลุ่มบรษิทั  

นอกจากนี้ การเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT จ านวน 30,000,000 หุน้ และ AIT-W2 จ านวน 140,000,000 
หน่วย จากคุณอานนท์ชยั ในราคาดงักล่าวขา้งต้น ซึ่งเป็นช่วงราคาทีบ่รษิทัฯ ประเมนิได ้และมคีวามใกล้เคยีง
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กบัราคาตลาดทีซ่ื้อขายกนัอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และมโีอกาสเตบิโตในอนาคต นอกจากนี้ ราคาดงักล่าวเป็น
ราคาต้นทุนที่คุณอานนท์ชยัได้หุ้นดงักล่าวมา ประกอบกับคุณอานนท์ชยัยอมรบัในเงื่อนไขการจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในราคาไม่ต า่กว่าราคาตลาดได้ จงึท าใหบ้รรลุขอ้ตกลงกนัทัง้สอง
ฝ่าย และไม่เป็นการชี้น าตลาดในกรณีที่บรษิัทฯ เป็นผู้เขา้ด าเนินการรายการเองตัง้แต่แรก อีกทัง้การเขา้ท า
รายการดงักล่าวไม่กระทบกบักระแสเงนิสดของบรษิทัฯ จากการทีไ่ม่ตอ้งช าระเป็นเงนิสดโดยช าระเป็นหุน้สามญั
ของบริษัทฯ การท ารายการดังกล่าว จะท าให้บริษัทฯ ใช้เงินทุนในการแปลงสภาพ  AIT-W2 จ านวน  
280,000,000 บาท ในอนาคต ซึ่งบรษิัทฯ มแีผนในการออกหุ้นกู้ หรอื กู้เงนิจากสถาบนัการเงนิ รวมทัง้ การ
แปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธริุ่นต่างๆ ของบรษิทัฯ ซึง่เพยีงพอและไม่กระทบต่อแผนการระดมทุนของบรษิทัฯ 
นอกจากนี้การเขา้ซื้อหุน้ AIT  และ  AIT-W2 โดยการออกหุน้ PP ของบรษิทัฯ เป็นค่าตอบแทน ในคราวเดยีวกนั 
ยงัช่วยในการลดขัน้ตอนการท ารายการและค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ ในการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้เป็นการให้
ขอ้มูลแก่นักลงทุนในทราบอย่างเท่าเทยีมและทัว่ถงึ แต่อย่างไรกต็ามการเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นการซื้อหุน้
จากบุคคลทีเ่กี่ยวโยง ซึ่งจะต้องผ่านความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนการเขา้ท ารายการ และไดร้บัการ
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้แก่บุคคลในวงจ ากดั จากส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเขา้ท ารายการ 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ท่ีแตกต่างจาก
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

- ไม่ม ี– 

2. ความรบัผิดชอบของกรรมการท่ีมีต่อสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่า
ข้อความในสารสนเทศฉบบันี้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจท า ให้บุคคลอื่นส าคญัผิดใน
สาระส าคญั และมไิดม้กีารปกปิดขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญัซึง่ควรแจง้ 

3. คณุสมบติัของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีให้ความเหน็เก่ียวกบัการเข้าท ารายการ 

บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด ได้รบัการแต่งตัง้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็น
เกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ โดยที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระไม่ได้ถือหุ้นในบรษิัท และไม่มคีวามสมัพนัธ์กับ
บรษิทัฯ และทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระยนิยอมใหเ้ผยแพร่รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ โดยรายงาน
ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมนี้ โดยมรีายละเอยีดปรากฎ
ตามเอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 

4. หน้ีสินของบริษทัฯ 

4.1 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้                                                                                            
หน่วย: ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 495.81  379.87  
กระแสเงินสด   
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 1,875.14 1,047.13 
เงนิสดจ่ายเพื่อช าระเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ (1,583.43) (813.73) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 787.52  613.27  
เงินกู้ยืมระยะสัน้ (จากบริษทัย่อย) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 - 63.97 
กระแสเงินสด   
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มื - 622.00 
เงนิสดจ่ายเพื่อช าระเงนิกูย้มื - (194.16) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 - 491.81 

4.2 หน้ีสินตามสญัญาเช่า  
หน่วย: ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 367.05 33.18 
เงนิสดรบัจากการขายและเช่ากลบั - - 
เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่า (110.78) (10.94) 
ซื้อสนิทรพัยโ์ดยสญัญาเช่า 96.16 2.08 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 352.43 24.32 
หมายเหตุ: ในปี 2563 ผูท้ าค าเสนอซื้อไดท้ าสญัญาขายและเช่ากลบัคนืเครื่องจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอตัโนมตัิ
กบับรษิทัแห่งหนึ่งจ านวน 3 ฉบบั เป็นจ านวนเงนิรวม 19.49 ลา้นบาท สญัญาดงักล่าวมรีะยะเวลา 3-6 ปี (ในปี 2564 
ไม่มเีพิม่) 

4.3 ภาระผกูพนัอ่ืนๆ 
         หน่วย: ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนังสือค า้ประกนัจากธนาคาร 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 47.84 25.46 
หนังสอืค ้าประกนัจากธนาคารส่วนเพิม่ 74.25 0.50 
หนังสอืค ้าประกนัจากธนาคารส่วนลด - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 122.09 25.96 
ค าสัง่ซื้อท่ีผู้ขายสินค้าและวสัดตุกลงแล้ว   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 145.86 18.81 
ค าสัง่ซื้อทีผู่ข้ายสนิคา้และวสัดุตกลงแลว้ส่วนเพิม่ - - 
ค าสัง่ซื้อทีผู่ข้ายสนิคา้และวสัดุตกลงแลว้ส่วนลด (123.62) (15.08) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 22.24 3.73 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  ผูท้ าค าเสนอซื้อมภีาระผูกพนัจากหนังสอืค ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคาร 
เพื่อค ้าประกนัการรบัช าระค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใหบ้รกิารรบัช าระเงนิภายใต้
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บนัทกึขอ้ตกลงการใหบ้รกิารรบัช าระเงนิ การซื้อสนิค้า การใช้ไฟฟ้าและเพื่อเป็นหลกัประกนัการ
ปฏบิตัติามสญัญา จ านวน 122.09 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  ผูท้ าค าเสนอซื้อมภีาระผกูพนัจากค าสัง่ซื้อทีผู่ข้ายสนิคา้หรอืวสัดุตกลง
แล้ว ได้แก่ วสัดุอะไหล่ จ านวน 3.50 ล้านบาท สนิค้าส าหรบัเครื่องจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
อตัโนมตั ิจ านวน 0.96 ล้านบาท สนิคา้ระบบศูนย์จ าหน่ายอาหาร 16.24 ล้านบาท และบรกิารอื่นๆ 
1.54 ลา้นบาท  

4.4 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหน้า 
- ไม่ม ี- 

5. ข้อมูลของบริษทั 

5.1 ข้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะการประกอบธรุกิจและแนวโน้มธรุกิจของบริษทัฯ  บริษทัย่อยและ
บริษทัร่วม 

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

(1) ธรุกิจบริการระบบช าระเงิน (Payment) 

ธุรกจิการใหบ้รกิารรบัช าระเงนิแทนผ่านตูเ้ตมิเงนิอตัโนมตัิ  

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

ธุรกจิการจ าหน่ายตูเ้ตมิเงนิอตัโนมตั ิ(Top-Up Machine Sale) 

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

ธุรกจิใหบ้รกิารการช าระเงนิ (Payment Service Provider / Facilitator Business Unit) 

SBM ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิบรกิารการช าระเงนิภายใตก้ารก ากบัของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวนัที ่12 มนีาคม 2563 และไดเ้ริม่ด าเนินการเชงิพาณิชยเ์มื่อช่วง
เดอืนมกราคม 2564 โดยไดร้บัใบอนุญาตทัง้สิน้ 4 ประเภทธุรกจิ ไดแ้ก่ 

1. ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิการใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Money license) 

2. ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการรบัช าระเงนิด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(Payment Agent License: PA) 

3. ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้ร ับบัตร Payment 
(Facilitator License: PF) 

4. ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิการใหบ้รกิารโอนเงนิดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์(Fund 
Transfer License) โดยกลุ่มบรษิทัฯ 

ระบบ Loyalty Program และ Customer Relationship Management (“SBE”) 

บรษิัทฯ และ บซัซี่บสี์ ร่วมกนัด าเนินธุรกิจสร้าง Loyalty Program ให้กบักลุ่มธุรกิจของ
บรษิทัฯแบบ One Stop Service เพื่อเป็นแรงเสรมิให้กบัระบบ POS ของบรษิทัฯ โดยใน
ปัจจุบนัระบบ POS ของบรษิทัฯเป็นการรวมเอาบรกิารจากในตู้เตมิเงนิเขา้มาไวใ้นระบบ 
POS ดว้ยท าใหส้ามารถใหบ้รกิารรองรบัดา้นการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ์่านตู้เตมิเงนิ
บน POS โดยสามารถจ่ายผ่าน QR Code ไม่ว่าจะเป็น QR Promptpay และบริการ E-
Wallet ต่าง ๆ รวมถงึมบีรกิารโอนเงนิไปยงัธนาคารในต่างประเทศ หรอืการเปิดบรกิารซื้อ
ไลน์สติ๊กเกอร์, ซื้อประกนัภยั และพรบ. รถจกัรยานยนต์ รถยนต์ ช าระบลิค่าไฟฟ้า - ค่า
น ้าประปาส่วนภูมภิาคซึ่งถือเป็นตวัแทนรบัช าระที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เปิดให้บรกิาร
ช าระผ่านตู้ เป็นต้น นับว่าเป็นขอ้ได้เปรยีบดา้นนวตักรรมการใหบ้รกิารรูปแบบใหม่ๆ ที่
หลากหลายและมีความทันสมัยบนระบบ SABUY POS และสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการและไลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภคอย่างต่อเนื่อง 

(2) ธรุกิจจดัจ าหน่ายสินค้าและผลิตภณัฑ(์Merchandising)  

ธุรกจิผลติบตัรพลาสตกิ (Plastic Card Business Unit) 

TBSP ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัท ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 73.54 เป็นผู้ด าเนินงานธุรกจิ 
ผลติบตัรพลาสติก และให้บรกิารบนัทกึขอ้มูลส่วนบุคคลลงบนบตัรด้วยเครื่องพมิพ์และ
อุปกรณ์ทีท่นัสมยั รวมถงึการจดัการระบบความปลอดภยัดว้ยมาตรฐานระดบัสูงไดร้บัการ
รบัรองจาก Visa, MasterCard , CUP, JCB, TBCC และ AMERICAN EXPRESS (AMEX) 
ใหเ้ป็นผูผ้ลติบตัรไดต้ามมาตรฐาน บตัรเดบติ บตัรเครดติ บตัรเครดติตดิชปิ (EMV) และ
รวมถงึการผลติบตัร Smart Card ประเภทต่างๆ นอกจากนี้ การใหบ้รกิารลงขอ้มลูบนบตัร 
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มบีรกิารในหลายรูปแบบ พรอ้มทัง้รบัจดัหาเอกสารประกอบ บรรจุบตัรลงในซองจดหมาย 
เพื่อเตรยีมพรอ้มในการส่งไปตามช่องทางต่าง ๆ ไดอ้ย่างครบวงจร 

ธุรกจิตูข้ายสนิคา้อตัโนมตั ิ(Vending Machine Business Unit) 

VDP ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัย่อยของบรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั ทบีเีอสพ ีจ ากดั (มหาชน) ถอื
หุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 86.12 ประกอบธุรกจิตูข้ายสนิคา้อตัโนมตั ิภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ 
“เวนดิง้ พลสั” โดยเป็นการ ใหบ้รกิารจ าหน่ายสนิคา้บรโิภค (Food and Beverage) ต่าง ๆ 
เช่น น ้าดื่ม น ้าหวาน น ้าผลไม ้กาแฟ ชา เครื่องดื่มชกู าลงั เครื่องดื่มเกลอืแร่ ขนมขบเคีย้ว 
บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป และยงัเน้นการขาย สนิค้าในกลุ่มราคาประหยดั (Budget Brands) ซึ่ง
ยงัมกีารขายสนิคา้ประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจาก สนิคา้บรโิภค เช่น หน้ากากผา้/หน้ากาก
อนามยั และถุงยางอนามยั เป็นตน้ 

ธุรกจิจดัจ าหน่ายสนิคา้ อาหารสด อาหารแหง้ และวตัถุดบิ ส าหรบัธุรกิจการซื้อขายสนิคา้ 
(Merchandising) และแพลตฟอรม์ซื้อขาย 

SABUY Market Plus ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ เพื่อลงทุนในธุรกจิการขายสนิคา้ต่าง 
ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Online และ Offline ผ่านระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ของกลุ่มบรษิทั 
และมีเป้าหมายเพื่อท าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่าง SABUY Ecosystem กับกลุ่มธุรกิจ 
Supply Chain บรษิทัในกลุ่มธุรกจินี้ประกอบด้วย Sabuy Market Plus และ Sabuy Food 
Plus 

(3) ธรุกิจระบบโซลูชัน่ส ์(Solutions) 
ธุรกจิระบบศูนยอ์าหาร (Food Court System Business Unit) 

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

ธุรกจิใหบ้รกิารจุดรบั-ส่งพสัดุส าหรบัการขนส่ง (“Shipsmile”) 

ธุรกิจให้บริการจุดรบั-ส่งพสัดุส าหรบัการขนส่งเป็นการให้บริการงานไปรษณีย์และการ
รับส่งพัสดุภายในประเทศผ่านช่องทางที่เป็นจุดรบัฝากที่อยู่ในระบบ Ecosystem ของ
บรษิทัฯ ซึง่สามารถช่วยใหลู้กคา้ส่งและรบัพสัดุภายใต ้เจา้ของแฟรนไชส์ ไปรษณียเ์อกชน 
ชปิป์สไมล์ เซอร์วสิ ทีเ่ป็นรา้นสารพดังานบรกิารทีร่วมรวมไวต้ัง้แต่ งานส่งพสัดุด่วน ซึ่งมี
บรษิัทขนส่งชัน้น าในประเทศไทยรองรบั และให้บรกิารธุรกรรมทางด้านการเงนิ การท า
ธุรกรรมผ่านมือถือ รวมไปถึงการให้บริการ eKYC ที่เป็นการระบุและยืนยนัตัวตนของ
ผูใ้ชง้านเพื่อใหผู้ค้นในชุมชนสามารถเขา้ถงึบรกิารสนิเชื่อไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้ 
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(4) ธรุกิจบริการทางการเงิน (Financial Service) 

ธุรกจิใหบ้รกิารสนิเชื่อ (“SCAP”) 

ธุรกจิสนิเชื่อภายใตบ้รษิทั สบาย แคปิตอล พลสั จะเป็นประโยชน์ต่อคู่คา้และลูกคา้ภายใต้ 
Ecosystem ของบรษิทัในการเขา้ถงึแหล่งทุนเพื่อใชใ้นการขยายธุรกจิโดยกลุ่มเป้าหมาย
จะเป็นได้ตัง้แต่ลูกค้าประเภทร้านค้าที่ท าธุรกรรมผ่านระบบ Payment POS ระบบศูนย์
อาหาร หรอื รา้นคา้ทีท่ าการซื้อขายผ่าน Market Place ของกลุ่มสบาย และยงัอาจต่อยอด
ไปถงึลูกคา้ประเภทบุคคลในอนาคต (อยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาต) 

ธุรกจินายหน้าประกนัภยั (“SBMX”) 

ธุรกิจด้านประกันภัยของทางบริษัทโดยมีตัง้แต่ ประกันภัยรถยนต์ภาคบงัคบั (พ.ร.บ.) 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจ ประกันอุบัติเหตุ ประกันการเดินทาง ประกันสุขภาพ 
ประกนัอคัคภียั ประกนัภยัการขนส่งสนิคา้ รวมถงึประกนัภยัรายย่อยประเภทอื่น ๆ และ 

ยงัซื้อไดง้า่ยโดยผ่านตวัแทนและทุกจุดใน Ecosystem ของบรษิทัฯ และช่วยเพิม่ศกัยภาพ
การใหบ้รกิารกบัลูกคา้ในอนาคตไดเ้ป็นอย่างด ีโดยเฉพาะรา้นชปิป์สไมล์ ซึ่งเป็นช่องทาง
ส าคัญในการขยายบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของ ฮาวเด้น แมกซี่ ซึ่งเป็นบริษัทที่
ปรกึษาดา้นการประกนัภยัชัน้น าทีใ่หบ้รกิารดา้นประกนัภยัแบบมอือาชพี ไม่ว่าจะเป็น การ
ประกนัภยั ทรพัยส์นิ รถยนต ์อุบตัเิหตุ สุขภาพส่วนบุคคล หรอืการประกนัภยัส าหรบัธุรกจิ 
อีกทัง้ยงัเป็นการเพิ่มความหลากหลายของบริการจากทางร้านฯ เพื่ อตอบโจทย์ความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างดทีีสุ่ด 

5.2 สรุปข้อมูลทางการเงินในปีพ.ศ. 2561 – 2564 ประกอบค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทาง
การเงินและ ผลการด าเนินงาน และปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษทั 

หน่วย: ลา้นบาท 
ข้อมูลงบการเงิน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

สินทรพัยร์วม 1,772.68 2,261.07 2,772.46 6,136.53 
หน้ีสินรวม 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 1,216.01 1,204.13 1,345.53 1,935.05 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 91.82 57.99 97.62 257.53 

หมายเหตุ:  อ้างอิงจากงบการเงนิรวมที่ตรวจสอบแล้วของบรษิทัฯ ส าหรบัปี สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 2563 
และ 2564 

5.3 ประมาณการทางการเงินในปีปัจจบุนั 

 - ไม่ม ี- 

5.4 รายช่ือกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษทั 
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รายชื่อคณะกรรมการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

3. นางอุมาวด ีรตันอุดม กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นายวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี กรรมการบรษิทั 

5. นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี กรรมการบรษิทั 

6. นายวชริธร คงสุข กรรมการบรษิทั 
7. นายวริชั มรกตกาล กรรมการบรษิทั 

รายชื่อผูบ้รหิาร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานขายและการตลาด 
2. นางสาวทศัน์วรรณ บุญอนันต์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานปฏบิตักิาร 
3. นายวชริธร คงสุข ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานเซอรว์สิและกฎหมาย 
4. นายประสทิธิ ์เหล่าเกษมสุขวงศ ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานพฒันาธุรกจิ & B2B 
5. นายณรงคช์ยั ว่องธนะวโิมกษ ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ 
6. นายวริชั มรกตกาล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานพาณิชยแ์ละการลงทุน 
7. นายสนัตธิร บุญเจอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานนวตักรรมเทคโนโลย ี
8. นางสาวพมิพศ์ริ ิโภชนพาณิชย ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารสายงานดจิทิลับสิเนสและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
9. นายณฐัตภาคย ์นวลแกว้ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
10. นางสาวอนัญญา วงศว์รรณวฒัน์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 10 รายแรก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. กลุ่มครอบครวัรุจนพรพจ ี 481,551,860 40.08 
2. กลุ่มครอบครวัวรีะประวตั ิ 233,100,000 19.40 
3. บรษิทั ท ีเค เอส เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)   110,000,000 9.16 
4. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 64,655,384 5.38 
5. นายวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี 30,918,270 2.57 
6. นายบญัชา พนัธุมโกมล 10,000,000 0.83 
7. นางธนภร เลา้ตระกูล 11,950,000 0.99 
8. นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ 11,967,330 1.00 
9. นายสนัตธิร บุญเจอื 9,006,100 0.75 
10. นายกติตณิฐั  ทคีะวรรณ 8,481,500 0.71 
ผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ 229,749,692 19.12 

รวม 1,201,379,956 100.00 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
หมายเหตุ: จากการปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ล่าสุดของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่5 พฤศจกิายน 2564 (ทีม่า: www.set.or.th) 

5.5 ข้อมูลอ่ืนท่ีอาจมผีลกระทบต่อการตดัสินใจของนักลงทุนอย่างมีนัยส าคญั 

- ไม่ม ี-  

6. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า เงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ เพยีงพอต่อการด าเนินธุรกจิ 

7. คดีหรือข้อเรียกร้องท่ีสาระส าคญัซ่ึงอยู่ระหวา่งการด าเนินการ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทฯ  และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทหรือเข้าเกี่ยวข้องในคดีความหรือการ
ด าเนินการทางกฎหมายอื่นใดทีม่ผีลกระทบในดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ  หรอืบรษิทัย่อยทีเ่ป็นจ านวนสงูกว่ารอ้ย
ละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

8. ผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิัทฯ  มรีายการระหว่างกนัของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้กบั
บรษิทัฯ  ดงัต่อไปนี้ 

 สรปุรายละเอียดความสมัพนัธข์องบุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบับริษทั 

รายละเอยีดของบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มดีงันี้ 

บริษทั ลกัษณะการประกอบธรุกิจ สดัส่วนการถือหุ้น 

1. บรษิทั สบาย เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เติมเงิน
อตัโนมตัิภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลสั” 
และการจ าหน่ายตู้เติมเงนิอตัโนมตัิทัง้ในรูปแบบการ
ช าระดว้ยเงนิสดและเงนิผ่อน 

 - 

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

ธุรกจิใหบ้รกิารและเป็นตวักลางในการช าระเงนิ (ระบบ 
E-Payment) ตลอดจนรบัเงนิโอนไดค้รบวงจร   

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 
100.00 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแลว้ 

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

ธุรกจิระบบศูนยอ์าหาร และการขายอุปกรณ์ ของระบบ
ศูนย์อาหาร พร้อมการให้บรกิารติดตัง้และวางระบบ
ศูนยอ์าหาร การใหบ้รกิารจดัการศูนยอ์าหารพรอ้มการ
จา้งบ ารุงรกัษาตลอดอายุสญัญา 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ  ร้อยละ 
100.00 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแลว้ 

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

ธุรกจิจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มผ่านเครื่องจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "เวนดิ้ง 
พลสั" 

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ รอ้ย
ละ 86.12 ของทุนจดทะเบยีนที่
ช าระแลว้ 
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธรุกิจ สดัส่วนการถือหุ้น 

5. บจก.สบาย เอก็เชนจ ์ 
(“SBE”) 

ผูใ้หบ้รกิารจดัท าระบบ Loyalty และ CRM ส าหรบัการ
ใหบ้รกิารลูกคา้ 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 
50.00 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแลว้ 

6. บรษิทั เอ.ท.ีพ.ีเฟรนด ์
เซอรว์สิ จ ากดั (“Shipsmile”) 

ธุรกิจให้บริการจุดรับ-ส่งพัสดุส าหรับการขนส่ง ใน
รูปแบบแฟรนไชส์ไปรษณีย์เอกชน และใหบ้รกิารเป็น
เคาน์เตอร์เซอร์วสิสส าหรบัการต่อพรบ. ภาษีรถยนต์ 
หรอืช าระบลิต่างๆ 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 
43.00 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแลว้ 

7. บรษิทั สบาย แคปปิตอล พลสั 
จ ากดั (“SCAP”)  

ใหบ้รกิารสนิเชื่อหมุนเวยีนธุรกจิ สนิเชื่อส่วนบุคคลทัง้
มหีลกัประกนั และไม่มหีลกัประกนั 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 
100.00 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแลว้ 

8. บรษิทั สบาย มารเ์กต็ พลสั 
จ ากดั (“SBMK”) 

ประกอบกจิการบรษิทัโอลดิ้ง(Holding Company) เพื่อ
ลงทุนในธุรกจิบรหิาร Supply Chain ใน Ecosystem 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 
100.00 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแลว้ 

9. บรษิทั สบาย ฟู้ด พลสั จ ากดั 
(“SBFP”) 

ธุรกิจจัดจ าหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง และวตัถุดิบ 
ส าหรบัประกอบอาหาร ผ่านระบบจดัการร้านค้าปลกี 
(POS) 

ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน “SBMK” 
ร้ อ ย ล ะ  50. 00 ข อ งทุ น จด
ทะเบยีนทีช่ าระแล้ว 

10. บรษิทั ทบีเีอสพ ีจ ากดั 
(มหาชน) 
(‘’TBSP’’) 

ธุรกิจผลิตบัตรพลาสติกและบรกิารบันทึกข้อมูลส่วน
บุคคลลงบนบตัรด้วยเครื่องพมิพ์และการจดัการระบบ
ความปลอดภยั 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 
73.54 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแลว้ 

11. บรษิทั สบาย แมกซี ่อนิชวั
รนัส ์โบรกเกอร ์จ ากดั 
(“SBMX”) 

ธุรกิจนายหน้าประกันภัย (Broker Insurance) เพื่อ
ให้บริการผลิตภณัฑ์ และบริการทางด้านการประกนั 
ผ่าน Ecosystem ของกลุ่มบรษิทัฯ  

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 
100.00 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแลว้ 

ทัง้นี้ บุคคลและนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

(ก) กรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทั  
(ข) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  
(ค) ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  
(ง) บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ ทางการสมรสหรอื โดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายกบับุคคล

ตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ซึง่ไดแ้ก่ บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง บุตร หรอืคู่สมรสของบุตร  
(จ) นิตบิุคคลใด ๆ ทีบุ่คคลตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ถอืหุน้ หรอืมอี านาจควบคุมหรอืมส่ีวนไดส่้วนเสยีอื่น

ใดไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มอย่างมนีัยส าคญั 

โดยบรษิทัฯ มบีุคคลและนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ  ส าหรบังวดปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
ดงันี้ 
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บุคคล/นิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะการ
ประกอบธรุกิจ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

1. นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี - - กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถอื
หุ้นในสดัส่วนร้อยละ 33.30 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว
ของบรษิทัฯ (เท่ากบัรอ้ยละ 40.08 เมื่อนับรวมทัง้กลุ่มครอบครวัรุจน
พรพจ)ี 

2. นายวชริธร คงสุข  - - กรรมการบรษิทั และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 
0.24 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

 

 

 



  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 6 

 

หน้าที ่26 จาก 43 

สรปุรายละเอียดรายการระหว่างกนัของบุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบับริษทั 

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

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

1. ต้นทุนจากการขายสินค้า 0.88 2.21 บริษัทฯ ได้มีการซื้อสินค้าจาก VDP ซึ่งเป็นสินค้าที่จะมีการ
พิจารณายกเลิกจ าหน่ายสินค้าที่มีอัตราการหมุนเวียนต ่า (หรือมี
ยอดขายน้อย) เพื่อเป็นการระบายสนิคา้คงเหลอืดงักล่าว ซึง่ VDP จงึ
ได้ขายสนิคา้ใหแ้ก่กรรมการ, พนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ที่
ราคาทุนของสนิคา้แต่ละประเภท  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมในด้านราคา 
และเป็นประโยชน์ต่อบรษิัทย่อยและบรษิัทฯ ใน
การระบายสินค้าคงเหลือที่เลิกจ าหน่ายผ่านตู้
จ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตั ิโดยไม่ขาดทุน 

 เจา้หนี้การคา้ 0.12 3.64 
   
   

   

2. รายได้การบริหารจดัการ 
ลูกหนี้อืน่ 

0.81 
0.06 

0.81 
0.62 

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

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

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

 

3. ค่าแนะน าสถานท่ีตัง้ตู้ 3.73 0.54 VDP ท าสญัญาตัวแทนกับบริษัทฯ ระยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม 
2563 - 1 ธนัวาคม 2563 และต่อสญัญาอตัโนมตัติ่อไปอีกคราวละ 1 ปี 
อตัราค่าตอบแทน 900 บาทต่อตู ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ต่อรายการ
ดงักล่าวว่าการจ่ายค่าส่วนแบ่งผลตอบแทน มคีวาม เจา้หนี้อื่น 0.16 - 
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ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 
งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

   เหมาะสม และเป็นไปตามการด าเนินธุรกจิปกติของ
บรษิทัฯ 

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

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

 เจา้หนี้อื่น 2.24 2.22 

5. รายได้จากการขายสินค้าและ
อะไหล่/สต๊ิกเกอรอ์ะไหล่รอง/สติก
เกอร ์
ลูกหนี้อื่น 

4.10 
 
 
- 

1.27 
 
 
- 

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

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ต่อรายการ
ดงักล่าวว่ามคีวามเหมาะสม เพื่อบรหิารจดัการด้าน
ตน้ทุนของกลุ่มบรษิทัฯ 

6. สินค้าน ้าด่ืมโดราเอม่อน - 11.92  บรษิัทฯ ได้จ้างผลิตน ้าดื่มและน ้าแร่ ลิขสทิธิโ์ดราเอม่อน เพื่อท า
การขายใหก้บั VDP โดยก าหนดราคาขายน ้าดื่มขวดละ 2.71 บาท และ
น ้าแร่ขวดละ 3.32 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ต่อรายการ
ดังกล่าวว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากมีบริษัทฯ 
สามารถจดัหาแหล่งผลติได้ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าการ 
VDP ซื้อตรงจากผูผ้ลติ 

 ลูกหนี้การคา้ 0.05 - 

7. ตัว๋สญัญาใช้เงิน   บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียนจ านวนมาก 
บรษิทัฯ จงึกู้ยมืเงนิระยะสัน้จาก VDP ในรูปแบบของตัว๋สญัญาใชเ้งนิ มี
ก าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบี้ยคงที่รอ้ยละ 3.72 
ต่อปี โดยอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบี้ยที่สามารถเทยีบเคยีง
ได้กบัอตัราดอกเบี้ยจากสถาบนัการเงนิ อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ ได้ช าระ
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิดงักล่าว เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลอืทางการเงินจาก
บริษัทย่อยของบริษัทฯ และเป็นรายการได้รบัการ
พิจ ารณาแล้ วตั ้ง แต่ ปี  2563 แล ะบริษัทฯ  ได้
ด าเนินการช าระตัว๋สญัญาใชเ้งนิจ านวนดงัล่าวเป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ 

ตน้งวด - 4.22 
เพิม่ขึน้ 46.50 - 
(ลดลง) (42.28) (4.22) 
สิน้งวด 4.22 - 
ดอกเบีย้รบั   
ดอกเบีย้รบั 0.38 - 
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ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 
งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

ดอกเบีย้คา้งรบั 0.01 - 

8. เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวข้อง   ทางบรษิทัฯ ไดข้อวงเงนิสนิเชื่อกบั บมจ.ธนาคารกสกิรไทย โดยจะ
น าเงินกู้ไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการลงทุนใน VDP กู้ยืม
ส าหรบัซื้อตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอตัโนมตัิในโครงการ “ดื่มได้บุญ” ของ
สภากาชาดไทย 

โดยบรษิทัฯ ได้ใหเ้งนิกู้ยมื กบั VDP เป็นตัว๋สญัญาใช้เงนิ เพื่อใช้
ในวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ 

ทัง้นี้ ทาง VDP ตอ้งการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนจ านวนมากจงึกูย้มืเงนิ
ระยะสัน้จากบรษิทัฯ ในรูปแบบของตัว๋สญัญาใช้เงนิ มกี าหนดการช าระ
คนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบี้ยคงทีร่อ้ยละ 3.57 – 4.95 ต่อปี โดย
อตัราดอกเบีย้ดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบีย้ตน้ทุนถวัเฉลีย่ของกลุ่มบรษิทัที่
กู้จากสถาบนัการเงนิต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% ตามนโยบายการ
กูย้มืเงนิในกลุ่มบรษิทั หรอือตัราดอกเบีย้ทีกู่ต้รงจากสถาบนัการเงนิเพื่อ
ธุรกรรมนี้ (ก่อนมนีโยบายดงักล่าว) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็น
เงินทุนในการประกอบธุรกิจหลักของ VDP ซึ่ง
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของวงเงนิสนิเชื่อที่ได้รบั
อนุมตั ิ

ทัง้นี้  อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บระหว่างกัน 
อ้างอิงตามต้นทุนทางการเงินที่บรษิัทฯ ได้กู้ยืม
จากสถาบันการเงิน บวกด้วยต้นทุนค่าบริหาร
จดัการทีร่อ้ยละ 0.5 เหน็ว่าเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 

อย่างไรก็ดี ส าหรับการปรับเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ ย เ งินกู้ยืมระหว่ างกัน  คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
สภาพคล่องของ VDP ในส่วนของภาระดอกเบี้ย 
ประกอบกับค่าบริหารจัดการที่ลดลง ท าให้การ
ปรบัเปลีย่นดงักล่าวเป็นอตัราทีเ่หมาะสม อย่างไรกด็ ี
หากมีสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ให้
ด าเนินการปรบัเปลี่ยนให้สอดคล้องกับนโยบายที่
ไดร้บัไวต้่อไป 

ตน้งวด 43.06 163.27 
เพิม่ขึน้ 295.24 119.30 
(ลดลง) (175.03) (37.96) 
สิน้งวด 163.27  244.61 
ดอกเบีย้จ่าย   
ดอกเบีย้จ่าย 6.65 7.63 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 1.08 0.73 
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(2) บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย มนัน่ี จ ากดั (“SBM”)  

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

1. รายได้การบริหารจดัการ 
ลูกหนี้อืน่ 

0.72 
0.54 

0.72 
 - 

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

 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า การ
เรียกเก็บค่าบริหารจัดการระหว่างบริษัทฯ และ 
SBM มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับงานที่
ด าเนินการ และจ านวนบุคลากรที่ได้จดัสรรเขา้ไป
ใหบ้รกิาร 

2. ตัว๋สญัญาใช้เงิน   บรษิัทฯ มคีวามต้องการในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีน บรษิัทฯ จึง
กู้ยืมเงินระยะสัน้จาก SBM ในรูปแบบของตัว๋สัญญาใช้เงิน มี
ก าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 0.55 
– 3.57 ต่อปี โดยอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบี้ยต้นทุนถวั
เฉลี่ยของกลุ่มบรษิัทที่กู้จากสถาบนัการเงนิต่างๆ และบวกส่วนต่าง 
0.25% ตามนโยบายการกูย้มืเงนิในกลุ่มบรษิทั หรอือตัราดอกเบีย้ทีกู่้
ตรงจากสถาบนัการเงนิเพื่อธุรกรรมนี้ (ก่อนมนีโยบายดงักล่าว) 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลือทาง
การเงนิจากบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

ตน้งวด 67.10 57.49 
เพิม่ขึน้ - 200.00 
(ลดลง) (9.61) (24.58) 
สิน้งวด 57.49 232.91 
ดอกเบีย้รบั   
ดอกเบีย้รบั 0.63 2.78 
ดอกเบีย้คา้งรบั 0.02 0.72  

(3) บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย โซลูชัน่ส์ จ ากดั (“SBS”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

1. รายได้การบริหารจดัการ 
ลูกหนี้อืน่ 

0.24 
- 

2.07 
- 

บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญารับจ้างบริหารงานให้กับ SBS อัตรา
ค่าตอบแทนเดอืนละ 120,040 บาท ทัง้นี้ การคดิอตัราค่าบรกิารดงักล่าว

บริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญารบัจ้างบริหารงาน
ให้กับ SBS อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 120,040 
บาท ทัง้นี้  การคิดอัตราค่าบริการดังกล่าวของ
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ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 
งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

ของบรษิัทฯ ได้พจิารณาตามจ านวนบุคลากร และงานที่ด าเนินการใน 
SBS 

 

บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาตามจ านวนบุคลากร และงาน
ทีด่ าเนินการใน SBS 

2. ตัว๋สญัญาใช้เงิน   บรษิัทฯ มคีวามต้องการในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีน บรษิัทฯ จึง
กู้ยืมเงินระยะสัน้จาก SBS ในรูปแบบของตัว๋สัญญาใช้เงิน มี
ก าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 2.05 
– 3.57 ต่อปี โดยอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบี้ยต้นทุนถวั
เฉลี่ยของกลุ่มบรษิทัที่กู้จากสถาบนัการเงนิต่างๆ และบวกส่วนต่าง 
0.25% ตามนโยบายการกูย้มืเงนิในกลุ่มบรษิทั หรอือตัราดอกเบีย้ทีกู่้
ตรงจากสถาบนัการเงนิเพื่อธุรกรรมนี้ (ก่อนมนีโยบายดงักล่าว) 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลือทาง
การเงนิจากบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

ตน้งวด - 2.26 
เพิม่ขึน้ 54.56 118.00 
(ลดลง) (52.30) (64.66) 
สิน้งวด 2.26 55.60 
ดอกเบีย้รบั   
ดอกเบีย้รบั 0.19 0.89 
ดอกเบีย้คา้งรบั - 0.15  

(4) บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย แคปปิตอล พลสั จ ากดั (“SCAP”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

1. ตัว๋สญัญาใช้เงิน   บรษิัทฯ มคีวามต้องการในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีน บรษิัทฯ จึง
กู้ยืมเงินระยะสัน้จาก SCAP ในรูปแบบของตัว๋สัญญาใช้เงิน มี
ก าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.57 
ต่อปี โดยอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบีย้ตน้ทุนถวัเฉลี่ยของ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลือทาง
การเงนิจากบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

ตน้งวด - - 
เพิม่ขึน้ - 200.00 
(ลดลง) - (15.70) 
สิน้งวด - 184.3 
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(5) บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย มารเ์กต็ พลสั จ ากดั (“SBMK”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

1. ตัว๋สญัญาใช้เงิน   บรษิัทฯ มคีวามต้องการในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีน บรษิัทฯ จึง
กู้ยืมเงินระยะสัน้จาก SBMK ในรูปแบบของตัว๋สัญญาใช้เงิน มี
ก าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.57 
ต่อปี โดยอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบีย้ตน้ทุนถวัเฉลี่ยของ
กลุ่มบริษัทที่กู้จากสถาบันการเงินต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% 
ตามนโยบายการกูย้มืเงนิในกลุ่มบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลือทาง
การเงนิจากบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

ตน้งวด - - 
เพิม่ขึน้ - 19.00 
(ลดลง) - - 
สิน้งวด - 19.00 
ดอกเบีย้รบั   
ดอกเบีย้รบั - 0.30 
ดอกเบีย้คา้งรบั - 0.06  

 
 
 
 
 
 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 
งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

ดอกเบีย้รบั   กลุ่มบริษัทที่กู้จากสถาบันการเงินต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% 
ตามนโยบายการกูย้มืเงนิในกลุ่มบรษิทั ดอกเบีย้รบั - 3.85 

ดอกเบีย้คา้งรบั - 0.29  
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(6) บริษทัฯ กบั บริษทั เอ.ที.พี.เฟรนด ์เซอรวิ์ส จ ากดั (“Shipsmile”)  

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

1. รายได้ค่าบริการดแูลระบบ 
ลูกหนี้อืน่ 

- 
- 

2.62 
1.00 

บรษิัทฯ ได้เข้าท าสญัญารบัจ้างบรกิารดูแลระบบสารสนเทศใน
การประกอบธุรกิจให้กับ ATP อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 450,000 
บาท ทัง้นี้ การคดิอตัราค่าบรกิารดงักล่าวของบรษิัทฯ ได้พจิารณา
ตามจ านวนบุคลากร และงานทีด่ าเนินการใน ATP 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า การ
เรียกเก็บค่าบริหารจัดการระหว่างบริษัทฯ และ 
ATP มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับงานที่
ด าเนินการ และจ านวนบุคลากรที่ได้จดัสรรเขา้ไป
ใหบ้รกิาร 

(7) บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย ฟู้ด พลสั จ ากดั (“SBFP”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

1. ตัว๋สญัญาใช้เงิน   บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่ SBFP ในรูปแบบของตัว๋
สญัญาใช้เงิน เพื่อเป็นใช้เงินทุนหมุนเวยีนในการประกอบธุรกิจ มี
ก าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.57 
ต่อปี โดยอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบีย้ตน้ทุนถวัเฉลี่ยของ
กลุ่มบริษัทที่กู้จากสถาบันการเงินต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% 
ตามนโยบายการกูย้มืเงนิในกลุ่มบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็น
เงนิทุนในการประกอบธุรกจิหลกัของ SBFP 

ตน้งวด - - 
เพิม่ขึน้ - 13.50 
(ลดลง) - - 
สิน้งวด - 13.50 
ดอกเบีย้รบั   
ดอกเบีย้รบั - 0.08 
ดอกเบีย้คา้งรบั - 0.03  
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(8) บริษทั สบาย โซลูชัน่ส ์จ ากดั (“SBS”) และ บริษทั เวนด้ิง พลสั จ ากดั (“VDP”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

1. รายได้ค่าสาธารณูปโภค Sabuy 

Wash 

0.23 0.36 SBS ได้ท าสญัญาเช่าช่วงกบั VDP เพื่อด าเนินการเปิดรา้น Sabuy 
Wash โดยทาง SBS เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และเรยีกเก็บ
จาก VDP ตามที่ใช้ นอกจากนี้  ทาง SBS เป็นผู้ด าเนินการจ่ายค่า
ปรบัปรุงสถานที่และค่าตกแต่งร้านไปทัง้หมด จึงได้ท าการเรียกเก็บ
ค่าใชจ้่ายตามสดัส่วนทีไ่ดต้กลงกนั  

และในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 SBS ด าเนินการเซ็นสัญญากับ
เจา้ของพืน้ทีแ่ทน VDP จงึให ้VDPท าสญัญาเช่าช่วงกบั SBS แทนโดยมี
อตัราค่าเช่าเดอืนละ 10,500 บาท ตัง้แต่วนัที่ 1 มถิุนายน 2563 ถงึวนัที่ 
3 ตุลาคม 2565 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นการด าเนินการตามปกต ิ

 
 
 
 

 
 

ลูกหนี้อืน่ 0.06 
 
 
 

0.16 
 
 
 

2. ตัว๋สญัญาใช้เงิน 
ตน้งวด 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 
สิน้งวด 
ดอกเบีย้รบั 
ดอกเบีย้รบั 
ดอกเบีย้คา้งรบั 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 

15.00 
- 

15.00 
 

0.14 
0.05 

VDP มคีวามต้องการในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีน บรษิัทฯ จึงกู้ยมื
เงนิระยะสัน้จาก SBS ในรูปแบบของตัว๋สญัญาใชเ้งนิ มกี าหนดการช าระ
คนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.57 ต่อปี โดยอตัรา
ดอกเบีย้ดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบีย้ตน้ทุนถวัเฉลีย่ของกลุ่มบรษิทัที่กู้จาก
สถาบนัการเงนิต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% ตามนโยบายการกูย้มืเงนิ
ในกลุ่มบรษิทั หรอือตัราดอกเบี้ยทีกู่้ตรงจากสถาบนัการเงนิเพื่อธุรกรรม
นี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงนิแก่ VDP 
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(9) บริษทั สบาย มนัน่ี จ ากดั (“SBM”) และ บริษทั สบาย โซลูชัน่ส ์จ ากดั (“SBS”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

1. รายได้การบริหารจดัการ 
ลูกหนี้อืน่ 

1.80 
- 

1.80  
- 

บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญารับจ้างบริหารงานให้กับ SBS อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท ทัง้นี้  การคิดอัตราค่าบริการ
ดังกล่าวของบริษัทฯ ได้พิจารณาตามจ านวนบุคลากร และงานที่
ด าเนินการใน SBM 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า การ
เรียกเก็บค่าบริหารจัดการระหว่างบริษัทฯ และ 
SBS มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับงานที่
ด าเนินการ และจ านวนบุคลากรที่ได้จดัสรรเขา้ไป
ใหบ้รกิาร 

2. รายได้ขายบตัร Food court 
     ลูกหนี้การคา้ 

7.65 
6.62 

10.88 
17.52 

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อ
รายการดงักล่าวว่ามคีวามเหมาะสม เพื่อบรหิาร
จดัการดา้นตน้ทุนของกลุ่มบรษิทัฯ 

 

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

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

1. รายการ Sabuy money Wallet  

เจา้หนี้อื่น 

 
- 

 
0.18 

SBS ได้ท าสญัญาเช่าช่วงกบั VDP เพื่อด าเนินการเปิดรา้น Sabuy 
Wash โดยทาง SBS เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และเรยีกเก็บ
จาก VDP ในปี 2563 ทาง VDP ได้มกีารขึ้นระบบตู้ขายสนิคา้อตัโนมตัิ 
ซึ่งการช าระค่าสินค้าดังกล่าวผ่าน Sabuy money wallet ของบริษัท 
SBM โดยจะมีการเรียกเงินระหว่างกันทุกสิ้นเดือน โดยบันทึกเป็น
รายการลูกหนี้อื่นในเครอืของ VDP 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นการด าเนินการตามปกต ิ
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รายการค า้ประกนั 

บรษิทัฯ มรีายการค ้าประกนัระหว่างบรษิทัฯ และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ดงันี้  

ผู้ได้รบั
วงเงินกู้ 

ผู้ค า้ประกนั รปูแบบสญัญา รายละเอียดวงเงินสิน 
เช่ือ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

ยอดการใช้
คงค้าง ณ ส้ิน

งวด 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทัฯ VDP เงนิกูร้ะยะยาว ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
100.00 ลา้นบาท 

100.00 - รายการดงักล่าวเป็นรายการการกู้ยมื 
เงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกดิขึน้เพื่อ
การค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน
การเงินในกลุ่มบริษัท ระหว่างบริษัทฯ 
และ VDP ในฐานะบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
นอกจากนี้นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ใน
ฐานะกรรมการเข้าประกันวงเงินให้แก่ 
VDP  โดยการค ้าประกนัดงักล่าว บรษิทั
ฯ และ  VDP ไม่ไดม้กีารคดิค่าธรรมเนียม
ค ้าประกนัระหว่างกนั และเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินธุรกจิซึง่กนั 

VDP เงนิกูย้มืระยะยาว  ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
168.40 ลา้นบาท 

169.92 120.79 

VDP นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
25.00 ลา้นบาท 

25.00 21.24 รายการดงักล่าวเป็นรายการการกู้ยมื
เงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิก าหนด 

นอกจากผู้ค ้าประกัน ได้แก่ บริษัทฯ 
และนายชูเกียรติ รุจนพรพจี แล้ว VDP ยงั
ได้วางเงินจ านวน 0.97 ล้านบาท เพื่อเป็น
เงนิวางประกนัตามสญัญานี้ดว้ย 

VDP นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี
บรษิทัฯ และนายชูเกยีรต ิ

รุจนพรพจ ี

เงนิกูร้ะยะยาว  ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
80.00 ลา้นบาท 

80.00 39.87 

สญัญาเช่าแบบ 
ลสีซิง่ 

ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
56.00 ลา้นบาท 

56.00 24.88 

VDP SBS ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
40.00 ลา้นบาท  
(ใชร้่วมกบั SBT) 

40.00 13.88 รายการดงักล่าวเป็นรายการการกู้ยมื
เงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกดิขึน้เพื่อ
การค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน
การเงนิในกลุ่มบรษิทั 
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ผู้ได้รบั
วงเงินกู้ 

ผู้ค า้ประกนั รปูแบบสญัญา รายละเอียดวงเงินสิน 
เช่ือ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

ยอดการใช้
คงค้าง ณ ส้ิน

งวด 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

SBT SBS ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน
40.00 ลา้นบาท  
(ใชร้่วมกบั VDP) 

40.00 10.00 รายการดงักล่าวเป็นรายการการกู้ยมื
เงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกดิขึน้เพื่อ
การค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน
การเงนิในกลุ่มบรษิทั 

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

(ค ้าประกนั 25.00 ลา้น
บาท) 

100.00 100.00 รายการดงักล่าวเป็นรายการการกู้ยมื
เงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกดิขึน้เพื่อ
การค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน
การเงนิในกลุ่มบรษิทั 

บรษิทัฯ SBS เงนิกูย้มืระยะยาว ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน
167.00 ลา้นบาท 

167.00 156.60 เมื่อวนัที่ 22 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ 
ได้ท าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับสถาบัน
การเงนิในประเทศแห่งหนึ่งจ านวน 167.00 
ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวค ้าประกันโดย 
SBS ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการการ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไป
ตามเงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกดิขึน้เพื่อ
การค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน
การเงนิในกลุ่มบรษิทั 
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ผู้ได้รบั
วงเงินกู้ 

ผู้ค า้ประกนั รปูแบบสญัญา รายละเอียดวงเงินสิน 
เช่ือ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

ยอดการใช้
คงค้าง ณ ส้ิน

งวด 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

SBS บรษิทั สบายเทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) และนาย
ชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ีและ 

นายวชริธร คงสุข 

เงนิกูย้มืระยะสัน้ ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
8.80 ล้านบาท 

8.80 6.46 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 SBS ได้
ท าสัญญากู้ยืม เงินระยะสัน้กับสถาบัน
การเงินในประเทศแห่งหนึ่งจ านวน 8.80 
ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวค ้าประกันโดย
บรษิทัฯ และกรรมการ และค ้าประกนัโดยมี
เงนิฝากสถาบนัการเงนิจ านวน 4.4 ลา้นบาท  
ซึ่งรายการดงักล่าวเป็นรายการการกูย้มืเงนิ
จากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ ที่เกดิขึน้ในช่วงก่อน
เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ โดยการ
กู้ ยืม ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ ผ่ า นก า ร อ นุ มัติ จ า ก
คณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยก่อน
ด าเนินการ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกดิขึน้เป็น
รายการช่วยเหลอืการค ้าประกนักบับรษิทั
ย่อย โดยมีกรรมการซึ่งได้แก่   นายชู
เกยีรต ิรุจนพรพจ ีและ นายวชริธร คงสุข 
ค ้ าประกันตามเงื่ อนไขของสถาบัน
การเงิน โดยไม่มีการคิดมูลค่า ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อ SBS 

SBS บรษิทั สบายเทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) 

เงนิกูย้มืระยะยาว ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
60.00 ลา้นบาท 

60.00 52.45 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 SBS ได้
ท าสัญญากู้ยืม เงินระยะยาวกับสถาบัน
การเงินในประเทศแห่งหนึ่งจ านวน  60.00 
ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวค ้าประกันโดย
บรษิทัฯ ซึ่งรายการดงักล่าวเป็นรายการการ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกดิขึน้เพื่อ
การค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน
การเงนิในกลุ่มบรษิทัฯ 
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ผู้ได้รบั
วงเงินกู้ 

ผู้ค า้ประกนั รปูแบบสญัญา รายละเอียดวงเงินสิน 
เช่ือ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

ยอดการใช้
คงค้าง ณ ส้ิน

งวด 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไป
ตามเงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิก าหนด 
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9. สรปุสาระส าคญัของสญัญาท่ีส าคญัในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

9.1 สรปุสญัญาการด าเนินธรุกิจกบัผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Mobile Operator) ของบริษทัฯ 

ตวัแทนใหบ้รกิารเตมิเงนิและรบั
ช าระ  

:  บรษิทัฯ  

อายุสญัญา  :  อายุสญัญาขึ้นอยู่กบัสญัญาของแต่ละผู้ให้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) โดยส่วน
ใหญ่มอีายุระหว่าง 1-2 ปี และสามารถต่ออายุสญัญาได้ โดยแจ้งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้า  

ลกัษณะสญัญา  :  ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่แต่งตัง้บรษิทัฯ ใหเ้ป็นผู้ใหบ้รกิารเตมิเงนิโทรศพัท์เคลื่อนที่ รบัช าระ
ค่าบรกิารแพ็กเกจเสรมิ บรกิารจ าหน่ายเงนิอิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงนิอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cash 
Card) ผ่านช่องทางใหบ้รกิารของบรษิทัฯ (ตูเ้ตมิเงนิของบรษิทัฯ)  

หน้าทีข่องบรษิทัฯ  :  - จดัใหม้พีนักงานทีเ่หมาะสมเพื่อการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งตามสญัญา  
- ดูแลช่องทางและอุปกรณ์ประกอบการให้บริการ ตลอดจนจัดท าและพฒันาระบบการ

ใหบ้รกิาร ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาหนดของผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ 
- ยินยอมให้ผู้ ต ร วจสอบภาย ใน  ผู้ ต ร วจสอบภายนอกที่ ไ ด้ ร ับมอบหมา ยจาก 

ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่และธปท. หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เขา้ท าการตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 

- จดัใหม้กีารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศ  
หน้าทีข่องผูใ้หบ้รกิาร
โทรศพัทเ์คลือ่นที ่ 

:  - อ านวยความสะดวกใหแ้ก่บรษิทัฯ ในการเชื่อมโยงระบบระหว่างกนั  
- ใหค้ าแนะน าและความร่วมมอืกบับรษิทัฯ ในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  

ค่าธรรมเนียมและการช าระ
ผลตอบแทน  

:  ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ตกลงช าระผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิทัฯ โดยคดิเป็นอตัราค่าตอบแทน
ของยอดการใหบ้รกิาร ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัประเภทการใหบ้รกิาร  

เหตุแห่งการผดิสญัญา  :  - เปิดเผยเอกสารความลบัหรอืเอกสารส าคญัทางธุรกจิ  
- กระท าการทุจรติ ผดิกฎหมาย  

ผลแห่งการผดิสญัญา  :  - บอกกล่าวตกัเตอืน  
- ระงบัการใหบ้รกิาร  
- ระงบัการช าระผลตอบแทน 
- ใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญา 

9.2 สรุปสัญญาแต่งตัง้ตัวแทนให้บริการทางการเงิน (Banking Agent) และบริการรบัช าระอ่ืนๆ กับ
สถาบนัการเงิน 

ตวัแทนใหบ้รกิารทางการเงนิ  :  บรษิทัฯ  
อายุสญัญา  :  สญัญามอีายุ 1-5 ปี โดยคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมสีทิธบิอกเลกิสญัญานี้ได ้โดยแจง้ใหคู้่สญัญาอกี

ฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า  
ลกัษณะสญัญา  :  ธนาคารมีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้บริษัทฯ ให้เป็นตัวแทนของธนาคาร ในการให้บริการทาง

การเงนิแก่ลูกคา้ของธนาคาร ได้แก่ การใหบ้รกิารรบัฝากเงนิเขา้บญัชีธนาคาร รบัช าระเงนิ เช่น 
ค่างวดสนิเชื่อ ค่าใชบ้รกิารบตัรเครดติและสนิเชื่อบตัรเงนิสด ผ่านช่องทางการใหบ้รกิารของบริษทั
ฯ (ตูเ้ตมิเงนิของบรษิทัฯ)  

หน้าทีข่องบรษิทัฯ  :  - จดัหาอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ วางรูปแบบการด าเนินการและขัน้ตอน
การปฏบิตังิานภายในทีเ่หมาะสมตามทีธ่นาคารก าหนด  

- จดัหาบุคคลากรใหเ้พยีงพอต่อความจ าเป็นในการดูแลและบ ารุงรกัษาอุปกรณ์และโปรแกรม
คอมพวิเตอรข์องบรษิทัฯ รวมทัง้ควบคุมดูแลเจา้หน้าทีแ่ละอุปกรณ์ใหบ้รกิารทางการเงนิ ณ 
จุดทีใ่หบ้รกิารของบรษิทัฯ ตูเ้ตมิเงนิของบรษิทัฯ  
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- ใหบ้รกิารทางการเงนิแก่ผู้ใช้บรกิารถูกต้องตามเงื่อนไข วธิกีาร และคู่มอืการปฏบิตัิงานที่
ธนาคารก าหนดและตกลงร่วมกนักบับรษิทัฯ  

- จัดให้ผู้ใช้บริการกรอกเลขบัตรประชาชนทุกครัง้ก่อนท ารายการฝากเงินรวมทัง้จัดให้
ผูใ้ชบ้รกิารแสดงตน และตรวจสอบเพื่อระบุตวัตนผูใ้ชบ้รกิาร 

- ออกเอกสารหรอืหลกัฐานยนืยนัการท ารายการใหแ้ก่ผูใ้ช้บรกิารที่มาใช้บรกิารทางการเงนิ 
โดยมรีปูแบบและรายละเอยีดตามทีธ่นาคารก าหนด  

- 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  
การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย และการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้ง
สงู  

- จัดท าแผน Business Continuity Plan และจัด เตรียมรายงาน  Business Continuity 
Management ทีส่อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัขิอง ธปท.  

- ให้ความร่วมมอืในการจดัเตรยีม และ/หรอืจดัส่งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกบัการให้บรกิารทาง
การเงนิ เพื่อการตรวจสอบของธปท. และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรอ้งขอ  

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

- จดัให้มแีนวทางการบรหิารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และระบบการประสานงานกบั
ธนาคาร  

หน้าทีธ่นาคาร  :  - 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  
เป็นตวัแทนของธนาคารในการใหบ้รกิารทางการเงนิ  

- หากเกดิการเปลี่ยนแปลงในการใหบ้รกิารทางการเงนิ หรอืการปฏบิตังิาน ธนาคารจะแจ้ง
ใหบ้รษิทัฯ ทราบก่อนล่วงหน้า  

ค่าธรรมเนียม และการช าระ
ผลตอบแทน  

:  - บรษิทัฯ เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการฝากเงนิเขา้บญัชธีนาคารกบับุคคลทัว่ไปทีท่ ารายการที่
ตูเ้ตมิเงนิ ที ่1-60 บาท ต่อรายการ ทัง้นี้ขึน้กบัประเภทบรกิารและยอดเงนิทีท่ ารายการ  

- ธนาคารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมต่อรายการจากบรษิทัฯ โดยมทีัง้รูปแบบการเรยีกเกบ็ทนัท ี
หรอืการช าระเป็นรายเดอืน ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัแต่ละธนาคาร  

เหตุแห่งการผดิสญัญา  :  - ปฏบิตัผิดิขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาดว้ยความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ  
- เปิดเผยเอกสารความลบัหรอืเอกสารส าคญัทางธุรกจิ  
- กระท าการทุจรติ ผดิกฎหมาย  

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

อตัราผดินัดสงูสุด  

9.3 สรปุสญัญาความร่วมมือทางธรุกิจของบริษทัฯ กบั บริษทั ธนทตั โซลชูัน่ จ ากดั 

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

อายุสญัญา  :  7 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2559 ถงึ 31 สงิหาคม 2566 โดยหากก่อนครบก าหนดระยะเวลาของ
สญัญา หากไม่มฝ่ีายใดแจ้งความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัอกีฝ่ายหนึ่งไม่น้อยกว่า 60 
วนั ว่าจะใหส้ญัญาสิน้สุดลง เมื่อครบก าหนดระยะเวลาของสญัญาใหถ้อืว่าทัง้สองฝ่ายตกลงกนัตอ่
ระยะเวลาของสญัญานี้ออกไปอกีมกี าหนดคราวละ 5 ปี  
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รายละเอยีดสญัญา  :  - TNT ตกลงใหค้วามร่วมมอืกบับรษิทัฯ ในการเขยีนโปรแกรม พฒันาโปรแกรม บ ารุงรกัษา
และแก้ไขโปรแกรม ที่ได้จัดท าขึ้นให้กับบริษัทฯ ส าหรบัใช้เป็นระบบปฏิบัติการในการ
ใหบ้รกิารตูเ้ตมิเงนิ  

- บรษิทัฯ และ TNT จะร่วมกนัก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของโปรแกรมเพิม่เตมิขึน้ใหม่อย่าง
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 
การเพิม่ช่องทางการบรกิาร การเพิม่รายการสนิคา้หรอืบรกิาร วธิกีารช าระเงนิและอื่น ๆ  

- Software ตามสญัญานี้เป็นการซื้อขายสทิธกิารใช ้Software เดด็ขาดจาก TNT โดยบรษิทั
ฯ มสีทิธิใช้ประโยชน์จาก Software นี้ตราบเท่าที่ระบบของบรษิทัฯ ยงัมกีารเชื่อมต่อกบั
ระบบของ TNT  

หน้าทีข่องผูร้บัจา้ง  :  - จดัหาและเตรยีมเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย (Server) ทีพ่รอ้มเชื่อมต่อกบัระบบอนิเตอรเ์น็ต
ไดต้ลอดอายุสญัญา  

- อนุญาตใหห้น่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งกบัการก ากบัดูแล ผูต้รวจสอบบญัช ีผูต้รวจสอบ
ภายในของบรษิทัฯ เขา้ตรวจสอบหรอืเรยีกขอ้มลูไดต้ามวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ โดยบรษิท
ฯ จะมหีนังสอืแจง้บอกกล่าวแก่ TNT ทราบก่อนอย่างน้อย 7 วนั  

- เพิม่บรกิารการช าระสนิคา้ / บรกิารผ่านตูเ้ตมิเงนิ ตามทีบ่รษิทัฯ รอ้งขออย่างน้อย 2 บรกิาร
ต่อเดอืน  

- ให้ความช่วยเหลือตามที่บรษิัทฯ ร้องขอในด้านการฝึกอบรม การใช้โปรแกรม และการ
แกไ้ขปัญหาเบือ้งตน้ 

หน้าทีข่องผูว้่าจา้ง  :  - ลงทุนระบบ Server เพิม่เป็นของตนเอง  
- ส่ ง ข้ อ มู ล ที่ จ า เ ป็ น ใ น ก า ร พัฒ 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 เดอืน  
- ป้องกนัการดดัแปลง แก้ไขรหสัหรอืเรยีบเรยีงใหม่ซึ่งโปรแกรม รวมทัง้การเปิดเผยข้อมูล

ส าคญั  
การช าระผลตอบแทนระหว่างกนั  :  - บ ริษั ท ฯ  ต ก ล ง จ่ า ย ค่ า ต อ บแทน ให้ แ ก่  TNT จ ากบ ริก า ร ร ะ บบ  Server แ ล ะ 

ทุกรอบเดือน โดยค านวณจากปรมิาณการท ารายการให้บรกิารเติมเงนิโทรศพัท์เคลื่อนที่ 
และการใหบ้รกิารช าระค่าสนิคา้และบรกิาร ทีท่ ารายการผ่านระบบของ TNT  

- TNT ตกลงจ่ ายค่ าตอบแทนให้แก่บริษัทฯ  จากค่ าคอมมิชชัน่จากการเติม เงิน
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่และช าระค่าสนิคา้และบรกิารแบบออนไลน์ทุกประเภททีท่ ารายการจากตู้
เติมเงนิผ่านระบบ TNT ทัง้หมดที่ TNT ได้รบัจากผู้ประกอบการทุกประเภท (Operator) 
ใหก้บับรษิทัฯ ทุกรอบเดอืน  

เหตุแห่งการผดิสญัญา  :  - ไม่ปฏบิตัติามสญัญา และมไิดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายในเวลาทีก่ าหนด  
ผลแห่งการผดิสญัญา  :  - คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมสีทิธบิอกเลกิสญัญา  

9.4 สรปุสญัญาโอนกิจการทัง้หมดของบริษทั วีดีพี โฮลด้ิง จ ากดั กบั บริษทั ทีบีเอสพี จ ากดั (มหาชน)   

คู่สญัญา  :  ผูโ้อน : บรษิทั วดีพี ีโฮลดิง้ จ ากดั (“VDPH”) (ซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ   
          100 ของหุน้ทัง้หมดของ VDPH) 
ผูร้บัโอน : บรษิทั ทบีเีอสพ ีจ ากดั (มหาชน) (“TBSP”)    

รายละเอยีดสญัญา  :  - บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะจดัโครงสรา้งของกลุ่มบรษิทั โดยทรพัยส์นิและหนี้สนิใน VDPH รวมถงึ
หุ้นสามญัของบริษัท เวนดิ้ง พลัส จ ากัด ( “VDP”) ให้แก่ TBSP ภายใต้การโอนกิจการ
ทัง้หมดใหแ้ก่กนั   
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เงื่อนไขบงัคบัก่อน : เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผนัหรอืสละสทิธิเป็นหนังสอืจากคู่สญัญาฝ่ายที่มสีทิธิผ่อนผนัหรอืสละ
สทิธเิพื่อการโอนทรพัยส์นิ และหนี้สนิของ VDPH ทัง้หมด คู่สญัญาตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขบงัคบั
ก่อนตามทีร่ะบุดงัต่อไปนี้ครบถว้นสมบูรณ์ทุกประการ  

(ก) ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ VDPH มีมติอนุมตัิการโอน
ทรพัย์สนิ และหนี้สนิของ VDPH ทัง้หมด ซึ่งประกอบด้วยหุ้น VDP ทรพัย์สนิและ
หนี้สนิอื่นใหแ้ก่ TBSP 

(ข) ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรอืที่ประชุมผูถ้อืหุน้ของ TBSP มมีตอินุมตัริบัการโอน
ทรพัย์สนิ และหนี้สนิของ VDPH ทัง้หมด ซึ่งประกอบด้วยหุ้น VDP ทรพัย์สนิและ
หนี้สนิอื่นจาก VDPH 

หน้าทีข่องผูโ้อน :  - VDPH ตกลงโอนกิจการ รวมถึงสินทรพัย์และหนี้สนิทัง้หมดของผู้โอนให้แก่ TBSP ซึ่ง
สนิทรพัยห์ลกัของผูโ้อนประกอบดว้ยหุน้สามญัของ VDP 

- VDPH ตกลงและรบัรองว่า VDPH ได้ด าเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
รวมถงึกฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินการโอนและรบัโอนกจิการ  

- VDPH ตกลงที่จะจดทะเบยีนเลกิบรษิทัโดยพลนัและช าระบญัชใีนรอบระยะเวลาบัญชีที่มี
การโอนกจิการ ภายหลงัการโอนกจิการทัง้หมดใหแ้ก่ผูร้บัโอน   

- VDPH ตกลงโอนหุ้นสามญัของ VDP ให้แก่ TBSP ในวนัที่โอนกิจการทัง้หมดให้แก่กนั 
และ VDPH ตกลงจดัเตรยีมและส่งมอบสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของ VDP และใบหุน้ใหม่ของ 
VDP ซึง่ออกใหแ้ก่ TBSP  

- VDPH ตกลงจะแจ้งใหบุ้คคลผูเ้ป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมถงึลูกคา้ของผูโ้อนทราบถงึการโอน
กจิการทัง้หมดตามสญัญาฉบบันี้  

หน้าทีข่องผูร้บัโอน  :  - TBSP ตกลงช าระค่าตอบแทนการโอนกจิการโดยการโอนเงนิใหแ้ก่ VDPH ในวนัทีโ่อน
กจิการทัง้หมดใหแ้ก่กนั  

- TBSP ตกลงจะจดัใหบุ้คคลผูเ้ป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมถงึลูกคา้ของผูโ้อนเขา้ท าสญัญาแปลง
หนี้ใหม่กบัผูร้บัโอน เพื่อใหก้ารโอนสทิธ ิหน้าที่และความรบัผดิของผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนอนั
เนื่องมาจากการโอนกจิการทัง้หมดตามสญัญาฉบบันี้  

- TBSP ตกลงและจะด าเนินการแจ้งขอ้มูลรายชื่อผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ และมูลค่าหุน้ทัง้ตาม
บญัชแีละตามทะเบยีนหุน้ของผู้โอนและผูร้บัโอน ขอ้มูลของผูโ้อนและผูร้บัโอน รวมทัง้การ
เป็นลูกหนี้ค่าภาษีอากร ให้แก่อธิบดีกรมสรรพากร ภายใน 30 วนันับแต่วนัจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงการโอนกิจการทัง้หมดให้แก่กัน ต่อนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฏีกา และประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรทีเ่กีย่วขอ้ง  

การช าระผลตอบแทนระหว่างกนั  :  - TBSP จะช าระค่าตอบแทนการโอนหุน้โดยการโอนเงนิใหแ้ก่ VDPH ในวนัทีโ่อนกจิการ
ทัง้หมดใหแ้ก่กนั  

เหตุแห่งการผดิสญัญา  :  - ไม่ปฏบิตัติามสญัญา  
ผลแห่งการผดิสญัญา  :  - คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมสีทิธบิอกเลกิสญัญา 

10. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมช่ือกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

 โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิตามแบบหนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ทีไ่ดจ้ดัส่งใหก้บั
ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมนี้ โดยมรีายละเอยีดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2565 ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 20. 
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บรษิทั ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถอื 

  

 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 

 เลขานุการบรษิทั 

 ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 

 



  

 

 

 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

เก่ียวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน 

กรณีการเขาซือ้หุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)     

 

 

เสนอตอ 

ผูถือหุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  

  

 

 

 

 

จัดทำโดย 

บริษัท อวานการด แคปปตอล จำกัด 

 

 

 

วันที่ 12 เมษายน 2565 
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12 เมษายน 2565 

 

เรื่อง ความเห็นของท่ีปรึกษาอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและการทำรายการกับบุคลท่ีเกี่ยวโยงกันของ บริษัท สบาย 

เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเขาซ้ือหุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

 

เรียน กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 

4/2564 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 ไดมีมติอนุมัติเพ่ือนำเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 ของ บริษัทฯ เพ่ือการเขา

ลงทุนเขาซ้ือหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ 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 ของทุนท่ีออกและชำระแลวของ AIT ราคาตอหุน 7.08 บาท รวมมูลคา 212.40 ลานบาท และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน

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 นายอานนทชัยดวยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 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 

ท้ังนี้ ในการเขาลงทุนโดยการเขาซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของ AIT บริษัทฯ จะเขาดำเนินการภายใตเงื่อนไข 2 ประการ คือ  

1) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลเฉพาะเจาะจง 

ไดแก นายอานนทชัย 

2)      ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาลงทุนโดยการเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ AIT และ AIT-W2 จากนาย

อานนทชัย ซ่ึงเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท และการอนุมัติการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ในอนาคต 

รายการดังกลาวขางตน เขาขายเปนรายการไดมาซ่ึงทรัพยสินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี 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 ตามเกณฑทรัพยสินท่ีมีตัวตนสุทธิ ซ่ึงเปนเกณฑท่ีคำนวณขนาดรายการไดสูงสุด จาก

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ไดรับการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรวมขนาดรายการไดมา

ซึ่งสินทรัพยในรอบระยะเวลา 6 เดือนยอนหลัง (ไดแก รายการที่เกิดขึ้นกอนหนา รวมกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท สบาย 
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เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนออกใหมของ บริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) และรายการ

ไดมาซ่ึงสินทรัพยของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเขาซ้ือหุนสามัญของ บริษัท บัซซ่ีบีส 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 โดยไมนับรวมสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย 

นอกจากนี้ การเขาลงทุนขางตนของบริษัทฯ ยังเขาขายเปนการเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ประเภทสินทรัพย

และบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี

เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจากเปนการเขาทำรายการ

ระหวางบริษัทฯ และนายอานนทชัย วีระประวัติ ซึ ่งเปนผู ถือหุ นใหญของบริษัทฯ โดยการเขาซื ้อหุ นสามัญของ AIT จำนวน 

30,000,000 หุน ในราคาหุนละ 7.08 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT จำนวน 140,000,0000 หนวย ในราคาหนวยละ 3.55 

บาท รวมมูลคาท้ังสิ้น 709.40 ลานบาท ซ่ึงมีมูลคาของรายการมากกวา 20.00 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 25.18 ของมูลคาสินทรัพย

ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อางอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 อยางไรก็ดี บริษัทฯ 

ไมมีการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในรอบระยะเวลา 6 เดือนยอนหลัง โดย บริษัทฯ มีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และขออนุมัติการเขาทำรายการตอที่ประชุมผูถือหุน พรอมแตงตั้งที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็น ซึ่งตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย 

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 

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยูบนสมมติฐานวา ขอมูลและเอกสารท้ังหมดท่ีไดรับจากบริษัทฯ รวมท้ังจากการสัมภาษณ

ผูบริหารของบริษัทฯ เปนขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน เปนจริง แสดงถึงมุมมองลาสุดที่มีตอบริษัทฯ และไมมีการเปลี่ยนแปลงใน

นาคตท่ีอาจมีผลตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ  

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีวัตถุประสงคเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการอนุมัติการเขาทำรายการเทานั้น โดยผู

ถือหุนควรศึกษาขอมูลและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในแงมุมตาง ๆ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

อยางไรก็ดี การตัดสินใจสุดทายในการอนุมัติขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูถือหุนแตละรายการของกิจการเปนสำคัญ 
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“P/BV” อัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price-to-book Value Ratio) 
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“ประกาศเร่ืองรายการไดมาหรือจำหนายไป”  
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มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 
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1. บทสรุปผูบริหาร 

 ภาพรวมและวัตถุประสงคของการเขาทำรายการ 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 ไดมีมติอนุมัติเพื่อนำเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 ของ 

บริษัทฯ เพื่อการเขาลงทุนเขาซื้อหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 

(มหาชน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัทฯ จะเขาลงทุนเขาซ้ือ (1) หุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 

(มหาชน) (“AIT”) จากนายอานนทชัย วีระประวัติ (“นายอานนทชัย”) ซึ่งเปนผูถือหุนเดิมของ AIT จำนวน 30,000,000 หุน 

หรือคิดเปนรอยละ 2.91 ของทุนท่ีออกและชำระแลวของ AIT ราคาตอหุน 7.08 บาท (ซ่ึงมีมูลคาทางบัญชีตอหุนเทากับ 2.97 

บาท)  รวมมูลคา 212.40 ลานบาท และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น 

เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 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 

ท้ังนี้ ในการเขาลงทุนโดยการเขาซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของ AIT บริษัทฯ จะเขาดำเนินการภายใตเงื่อนไข 2 ประการ คือ  

• ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคล

เฉพาะเจาะจง ไดแก นายอานนทชัย 

• ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาลงทุนโดยการเขาซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของ AIT และ AIT-W2 

จากนายอานนทชัย ซ่ึงเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท และการอนุมัติการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ใน

อนาคต 

รายการดังกลาวขางตน เขาขายเปนรายการไดมาซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 

20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมา

หรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไป”) โดยการเขาซื ้อหุ นสามัญ 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

ทรัพยสินท่ีมีตัวตนสุทธิ ซ่ึงเปนเกณฑท่ีคำนวณขนาดรายการไดสูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีไดรับการสอบทานจาก

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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ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเขาซ้ือหุนสามัญของ บริษัท บัซซ่ีบีส 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

รวมสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย 

นอกจากนี้ การเขาลงทุนขางตนของบริษัทฯ ยังเขาขายเปนการเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ประเภท

สินทรัพยและบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยว

โยงกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยง

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 มีหนาท่ีตองเปดเผยขอมูลรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามประกาศรายการท่ีเกี่ยว

โยงกัน และขออนุมัติการเขาทำรายการตอที่ประชุมผูถือหุน พรอมแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็น ซึ่งตอง

ไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย 

ทั้งนี้ อวานการด แคปปตอล จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) มีความเห็นวาการเขาทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล (ผู

ถือหุนสามารถอานรายละเอียดเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเขาทำธุรกรรมเพ่ิมเติมไดในหัวขอท่ี 3.1 ความสมเหตุสมผลและ

ประโยชนของการเขาทำรายการ) สำหรับความสมเหตุสมผลดานราคาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินมูลคารายการไดมาซ่ึง

สินทรัพย หุนสามัญของ AIT และมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุน AIT-W2 และราคาใชสิทธิ โดยพิจารณาจากวิธีการตาง ๆ เพ่ือหา

ชวงมูลคายุติธรรมที่เหมาะสมสำหรับการเขาทำธุรกรรมดังกลาว ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การประเมินมูลคา

ปจจุบันของกิจการดวยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) เปนวิธีการประเมินมูล

คาที ่มีความเหมาะสม เนื ่องจากสามารถสะทอนผลประกอบการในอนาคตภายใตแผนธุรกิจและสมมติฐานตาง ๆ ที่มีความ

สมเหตุสมผล โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินชวงมูลคายุติธรรมของรายการไดมาซึ่งสินทรัพย หุนสามัญของ AIT 

พบวาอยูในชวง 6.47 – 7.13 บาทตอหุน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับมูลคาเขาทำรายการซ้ือหุนสามัญของ AIT ท่ีราคาหุนละ 7.08 บาท 

จำนวน 30,000,000 หุน รวมมูลคาเทากับ 212.40 ลานบาท และมูลคาการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ที่ 3.55 บาท ซึ่งมี

มูลคาการใชสิทธิท่ีหุนละ 2.00 บาทรวมเทากับ 5.55 บาท จำนวน 140,000,0000 หนวย รวมมูลคารายการซ้ือใบสำคัญแสดงสิทธิ 

AIT-W2 เทากับ 497.00 ลานบาท ราคาการเขาทำรายการดังกลาวจึงเปนราคาที่เหมาะสม เนื่องจากมูลคาการเขาซื้อหุนสามัญท่ี 

7.08 บาทตอหุน และมูลคาการซ้ือใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ท่ี 3.55 บาท รวมมูลคาการใชสิทธิท่ีหุนละ 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 

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

ผูขาย นายอานนทชัย วีระประวัติ (“นายอานนทชัย”) 

ลักษณะรายการ บริษัทฯ จะเขาลงทุนเขาซื้อ  

(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) คร้ัง

ที่ 2 (“AIT-W2”) จำนวน 140,000,0000 หนวย ราคาหนวยละ 3.55 บาท รวมมูลคา 497.00 ลานบาท 

รวมมูลคาการเสนอขาย 709.40 ลานบาท โดยทางบริษัทฯ จะชำระคาหุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT 

ใหแก นายอานนทชัยดวยการออกหุ นสามัญเพิ ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกนายอานนทชัยจำนวน 

25,111,504 หุน ในราคาหุนละ 28.25 บาท โดยราคาที่ออกเสนอขายดังกลาวเปนราคาหุนที่ไมต่ำกวา

รอยละ 90.00 ของราคาตลาด (โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักยอนหลัง 7 วันทำ

การติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเขาลงทุนใน AIT และ ออกหุนสามัญเพ่ิม

ทุนเสนอขายใหแกนายอานนทชัยเพื่อเปนคาตอบแทน โดยมีระยะเวลาตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ - 18 

กุมภาพันธ 2565 (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งเทากับ 30.6413 บาทตอหุน) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 มี

รายละเอียดังนี้ 

ประเภทของใบสำคัญ

แสดงสิทธ ิ

ใบแสดงสิทธิที ่จะซื ้อหุ นสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น 

เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) คร้ังที่ 2 

ชนิดของใบสำคัญ

แสดงสิทธ ิ

ระบุชื่อผูถือและโอนเปล่ียนมือได 

อายุของใบสำคัญ

แสดงสิทธ ิ

2 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันครบกำหนดอายุใบสำคัญ

แสดงสิทธิจะตรงกับวันกำหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายในวันที่ 12 มกราคม 

2567 และใบสำคัญแสดงสิทธิจะพนสภาพในวันถัดไป 
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อัตราการใชสิทธ ิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนได 1 หุน (อาจ

เปลี่ยนแปลงไดตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 

2.3 ของขอกำหนดสิทธิ) 

ระยะเวลาการใชสทิธ ิ ผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 สามารถใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ไดในวันทำการสุดทายของเดือนมีนาคมและกันยายน ตลอดอายุของ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถเริ่มใชสิทธิครั้งแรก คือวันทำการสุดทาย

ของเดือนกันยายนซึ่งตรงกับที่ 30 กันยายน 2565 และวันใชสิทธิสุดทาย 

คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 2 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบแสดง

สิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2567 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใชสิทธิตรง

กับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพยฯ ใหเล่ือนวันใชสิทธิดังกลาวเปนวัน

ทำการสุดทายกอนหนาวันใชสิทธิดังกลาว 

ราคาการใชสิทธ ิ 2.00 บาทตอหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) อาจเปลี่ยนแปลงได

ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ สรุปไดดังนี ้

(ก) เมื่อ AIT  มีการเปล่ียนแปลงที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ 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 หุนกู แปลงสภาพหรือ

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 

ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธ ิ

(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

แสดงสิทธ ิ

13 มกราคม 2565 

วันครบอายุใบสำคญั

แสดงสิทธ ิ

12 มกราคม 2567 

     และ  

(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

ขาดทุนหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ดังนั้น บริษัทฯ จะมีผลกำไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา

ยุติธรรมของหุนสามัญของ AIT 

วัน เดือน ป ที ่เกิด

รายการ 

บริษัทฯ คาดวาจะไดรับหุนสามัญของ AIT และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AIT-W2 จากนายอานนทชัย

พรอมกับการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือแลกเปล่ียนสินทรัพยกัน ทั้งนี้ การเขาทำรายการจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ 

ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหเขาทำรายการและออกหุนเพ่ิมทุนใหกับบุคลในวงจำกัดแกนายอานนทชัย 

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 เพ่ิมทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก

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 และหลังเขาทำรายการปรากฎดังนี ้

 

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 ซ่ึงเทากับราคาเขาทำรายการ 

 ลักษณะของสินทรัพยที่ไดมา 

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

ที่ตั้งสำนักงานใหญ 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ประเภทธรุกิจ ธุรกิจที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งใหบริการดานบำรุงรักษาและพัฒนา

โปรแกรมระบบงาน 

เลขทะเบียน 0107546000067 

วันจดทะเบียนบริษัท 30 กรกฎาคม 2546 

ทุนจดทะเบียน 1,031,604,485.00 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 1,031,604,485 หุน 

กรรมการ ชื่อ-สกุล ตำแหนง 

นายธนา ไชยประสิทธิ ์ ประธานกรรมการ 

นายศิริพงษ อุนทรพันธุ 
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการ

ใหญ / กรรมการ 

นายพงษเทพ ผลอนันต 
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ 

นายกิตติศักด์ิ สพโชคชัย กรรมการ 

นายสุรพร รักตประจิต กรรมการ 

นายภิสัก จารุดิลก กรรมการ 

นางศศิเนตร พหลโยธิน กรรมการ 

นายโชคชัย ต้ังพูลสินธนา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

นายธนารักษ พงษเภตรา กรรมการอิสระ 
 

 ที่มา: ขอมูลจาก AIT 

บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) ไดจดทะเบียนเมื ่อวันที ่ 30 มกราคม 2535  มี

วัตถุประสงคเพ่ือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีลักษณะธุรกิจคือ ซีสเตมสอินทิเกรเตอร 

(System Integrator) หรือ “SI” หรือ เปนผูรวมระบบคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารคอมพิวเตอร ซ่ึงประกอบดวย 

โครงสรางการถือหุนกอนเขาทำรายการ โครงสรางการถือหุนหลังเขาทำรายการ 

ผูถือหุนรายยอย 

อ่ืน ๆ 

รอยละ 89.01 

 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด 

รอยละ 2.91 และรอยละ 8.08 

รวมเทากับรอยละ 10.99 

กลุมนายอานนทชัย 

วีรประวัติ 

รอยละ 2.91 

กลุมอุนทรพันธุ 

 

รอยละ 10.90 

 

 ไทยเอ็นวีดีอาร  

รอยละ 4.26  

น.ส.ศศิเนตร  

พหลโยธิน 

รอยละ 3.34 

นายกิตติศักดิ์ 

สพโชคชัย 

 รอยละ 3.33 

ผูถือหุนรายยอย 

อ่ืน ๆ 

รอยละ 68.44 

 

นายโชดิวัต 

ดั่นธนสาร 

รอยละ 2.91 

นายสุรพร  

รักตประจิต 

รอยละ 2.64 

นางสรอยสน  

จารุดิลก 

รอยละ 1.26 
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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 ในธุรกิจโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 

เพ ื ่อใช ประโยชน  ในของกล ุ มบร ิษ ัท เช น ลงท ุนในธ ุรก ิจ Cloud System and Data Center Services โปรแกรม

ระบบปฏิบัติการตาง ๆ รองรับการเติบโตของการใชงานอินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีไดในอนาคต และยังรวมถึงธุรกิจพื้นฐาน   

อื่น ๆ ท่ีชวยตอยอด หรือ สรางความแข็งแกรงใหกับกลุมธุรกิจของ SABUY และพันธมิตร เชน ระบบธุรกิจขายตรง ระบบการ

บริหารจัดการสินทรัพย (Asset Management) ระบบการติดตามหนี้ เปนตน) ซ่ึง IT Infrastructure เปนองคประกอบหนึ่งใน

การสรางผลิตภัณฑและบริการของกลุมบริษัท หรือ 7 สะดวก 7 SMART ของกลุ มบริษัท นอกเหนือไปจากการพัฒนา 

Solution และ Hardware ใหใชงานไดดีแลว ปจจุบันกลุมบริษัทมีการใชงาน IT Infrastructure จากผูใหบริการรายอ่ืน ๆ เชน  

Storage Data Center Networking  เปนตน อีกทั้ง ธุรกิจของ AIT มีทิศทางที่สอดคลองกับการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัท 

ในการเปน 7 สะดวก 7 SMART เพ่ือชีวิตท่ีสบายของผูบริโภคต้ังแตตื่นจนเขานอนดวยบริการจาก 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 การติดตั ้ง 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 ท้ังในดานการเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสรางการสื่อสารและเครือขาย 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 เมื่อวันท่ี 13 

มกราคม 2565 แตอยางใด ดังนั้น บริษัทฯ จึงหารือกับนายอานนทชัย ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญอันดับ 2 ของบริษัทฯ ที่มี

ศักยภาพ และลงทุนในบริษัทฯ ในระยะยาว โดยบริษัทฯ เสนอแนวทางการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนแกบุคคลในวงจำกัด (Private 

Placement) แกนายอานนทชัย หากสามารถไดมาซึ่งหุนของ AIT ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ ดังนั้น นายอานนทชัย จึงไดเขาซ้ือ

ใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หนวยในตลาดหลักทรัพยฯ ระหวางวันท่ี 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 

กุมภาพันธ 2565 เพื ่อพิจารณาอนุมัติการเขาซื ้อหุ นสามัญของ 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 เพ่ือบริษัทฯ จะนำเงินเพ่ิมทุนดังกลาวไปซ้ือหุนสามัญของ AIT ใน

ตลาดหลักทรัพยฯ เอง 

(3) เปนการลดระยะเวลาในการเขาทำรายการซ้ือหุนสามัญของ AIT เนื่องจากหากดำเนินการตามขอ (2) อาจสงผลใหบริษัทฯ 

ตองจัดประชุมผูถือหุน 2 ครั้ง เพื่ออนุมัติการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ

เพ่ืออนุมัติการเขาทำรายการการเขาลงทุนซ้ือหุนสามัญของ AIT 

ในสวนของการเขาลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจำนวน 140,000,000 หนวยนั้น บริษัทฯ เห็นวาเปนการลงทุนใน

มูลคาท่ีต่ำกวาการไดมาซ่ึงหุนสามัญท้ังหมด อีกท้ัง เงินสดจากการใชสิทธิยังเปนเงินสดท่ี AIT จะไดรับโดยตรง ซ่ึง AIT สามารถ

นำไปเปนเงินทุนตอยอดในการดำเนินธุรกิจ และสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนตอไปในอนาคต โดยหากเปรียบเทียบกับการ

ซื้อหุนสามัญของ AIT จำนวน 140,000,000 หุน ในชวงเวลาเดียวกันกับการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (ชวงวันที่ 14 – 18 

กุมภาพันธ 2565) ซ่ึงมีราคาหุนเฉลี่ยถวงน้ำหนักเทากับ 6.60 บาทตอหุน บริษัทฯ จะตองใชเงินในการเขาซ้ือหุนสามัญท้ังหมด 

924.00 ลานบาท เมื่อเทียบกับราคาเขาทำรายการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจำนวน 140,000,000 หนวย ในราคา

หนวยละ 3.55 บาท และคาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ 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) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นตอวิธีการไดมาซ่ึงหุนสามัญของ AIT ขางตน วาเปนการดำเนินการภายใตกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ที่เกี่ยวของ โดยมิไดมีเจตนาปกปดซอนเรน อีกทั้ง ยังเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทฯ ตามนโยบายและแผนการ

ดำเนินธุรกิจท่ีจะสรางระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) เพ่ือรองรับการเติบโตอยางย่ังยืนของบริษัทฯ  

ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา การเขาลงทุนซ้ือหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญของ AIT จาก

นายอานนทชัยมีความสมเหตุสมผล และเกิดประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ได  
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 ขอดีของการเขาทำรายการ 

1) การลงทุนใน AIT เปนการสนับสนุนระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุมบริษัทฯ และเปนการสนับสนุนระบบของ

โครงสรางพ้ืนฐานของบริษัทฯ (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) คือโครงสรางพ้ืนฐานสำคัญในการเชื่อมตอของอุปกรณตาง ๆ เชน คอมพิวเตอรเซิรฟเวอรเครือขายท้ัง

ใชสาย/ไรสาย ดาตาเซ็นเตอร 

2) เปนการลงทุนในหุนกลุมเทคโนโลยีธุรกิจท่ีมีโอกาสเติบโตในอนาคต 

การลงทุนใน AIT ซึ่งอยูในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงเปนเสมือนการ

ลงทุนในหุนท่ีมีโอกาสเติบโตในอนาคต ซ่ึงบริษัทฯ จะไดประโยชนจากการเติบโตของมูลคาหุน หรืออาจมีกำไรจากการขาย

หุนของ AIT ในอนาคต อยางไรก็ดี การลงทุนในหุนกลุมเทคโนโลยียังคงมีความเสี่ยงสูงมากจากการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว

ของเทคโนโลยี เนื่องจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงมากในปจจุบัน โดยการ

ระบาดของโรคโควิด-19 เปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีกระตุนใหการเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคดิจิตอลรวดเร็วมากย่ิงขึ้น 

3) เปนการสรางผลตอบแทนจากผลการดำเนินงาน และสรางกระแสเงินสดใหแกผูถือหุน 

จากการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินดานผลการเนินงานของ AIT พบวา อัตรากำไรขั้นตนของ AIT เติบโตอยางตอเนื่อง

ในป 2564 และอัตราผลตอบแทนผูถือหุนมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงตามผลกำไรสุทธิของ AIT ซึ่งในป 2564 เพิ่มขึ้นเปน

รอยละ 17.61 เชนเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและสินทรัพยถาวร นอกจากนี้ สำหรับอัตราสวนการ

จายเงินปนผลของ AIT ซ่ึงคำนวณจากงบเฉพาะกิจการของ AIT เนื่องจากพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทซ่ึงเปน

สวนที่มีผลการดำเนินงานที่เปนกำไรสุทธิ จะเห็นวาในอดีตที่ผานมา AIT มีผลกำไรมาตลอดและในขณะเดียวกันก็ได

จายเงินปนผลอยางตอเนื่องซึ่งอัตราการจายเงินปนผลที่จายจริงนั้นสูงกวานโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ซ่ึง

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) เนื่องจากการเขาทำรายการเปนสวนหนึ่งของการเพ่ิม

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) ซ่ึงเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ไดแกกลุมนายอานนทชัย เพ่ือเปนคาตอบแทนในการเขาซ้ือหุนสามัญ

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 

เมื ่อพิจารณารวมกับรายการเขาลงทุนในหุนสามัญของ NAKON ซึ่งบริษัทฯ จะตองจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 

6,896,005 หุน ในราคาหุนละ 28.25 บาท (มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 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 เพ่ือใชสิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 โดยแหลงเงินทุนท่ีใชในการจายชำระการใช

สิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จะมาจากการออกและเสนอขายหุนกูซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ของบริษัทฯ จะ

ไดอนุมัติตอไป และ/หรือเงินสดรับจากการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ รุนตาง ๆ ดังนั้น หาก

บริษัทฯ ออกหุนกูเพ่ือจายชำระมูลคาสิ่งตอบแทนจำนวน 280.00 ลานบาท บริษัทฯ จะมีตนทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้นจากการ

เขาทำรายการการลงทุนใน AIT และเมื ่อคำนึงถึงการออกหุนเพิ ่มทุนใหบุคคลในวงจำกัดใหนายอานนทชัยจำนวน 

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 จะมีตนทุนทางการเงินท่ี

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

จาย ภาษีเงินได คาเสื ่อมราคา และคาตัดจำหนาย มีอัตราสวนที ่เพิ ่มขึ ้น (ผู ถือหุ นสามารถศึกษารายละเอียดการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราสวนทางการเงินที่เกี่ยวของเพิ่มเติมที่หัวขอ 3.3 ขอเสียของการเขาทำรายการ 2) ภาระทางการเงิน

จากการเขาทำรายการ) 

 ขอดีของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเม่ือเทียบกับบุคคลภายนอก 

1) ราคาเขาทำธุรกรรมการเขาเขาลงทุนใน AIT โดยการซื้อหุนสามัญและ AIT-W2 ของ AIT จากนายอานนทชัย เปนราคาท่ี

เหมาะสม 

จากการประเมินมูลคายุตธิรรมของหุนสามัญของ AIT พบวามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิอยูระหวาง 6.47 – 7.13   

บาทตอหุน โดยบริษัทฯ จะเขาทำรายการซ้ือหุนสามัญของ AIT ในราคา 7.08 บาทตอหุน และราคาซ้ือใบสำคัญแสดงสิทธิ 

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 

เปนราคาท่ีเหมาะสม  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดหุนสามัญของ AIT ตามสัดสวนที่คาดหวัง โดยมิตองไลซื้อจากรายยอยในตลาดหลักทรัพยฯ อีก

ท้ัง นายอานนทชัยยอมรับการชำระคาตอบแทนเปนหุนสามัญของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน หากบริษัทฯ ซ้ือหุนสามัญจาก

บุคคลภายนอก บริษัทฯ อาจจะตองใชเงินสดเพ่ือจายคาซ้ือหุนสามัญจากรายยอยในตลาดหลักทรัพยฯ 

2) เปนการเจรจาฉันมิตรเพ่ือใหเกิดประโยชนแกกลุมบริษัทฯ โดยไมกอใหเกิดการเอ้ือประโยชนตอบุคคลเกี่ยวโยง 

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 ไดพิจารณาวาแนวทางดังกลาวเปนแนวทางท่ีมีความเหมาะสมและเกิดประโยชนในภาพรวม  

ทั้งนี้ โดยนายอานนทชัยมิไดกำไรจากสวนตางการขายหุนดังกลาวและราคาดังกลาวเปนชวงราคาที่บริษัทฯ ประเมินได 

และมีความใกลเคียงกับราคาตลาดที่ซื้อขายกันอยูในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ จึงตัดสินใจเขาซื้อหุนสามัญจากนาย

อานนทชัย ประกอบกับนายอานนทชัยยอมรับในเงื่อนไขการจายเปนคาตอบแทนดวยหุนสามัญของบริษัทฯ ในราคาไมต่ำ

กวาราคาตลาดได จึงทำใหบรรลุขอตกลงกันท้ังสองฝาย ซ่ึงชวยใหประหยัดเวลาและไมเปนการชี้นำตลาดในกรณีท่ีบริษัทฯ 

เปนผูเขาดำเนินการรายการเอง อีกท้ังการเขาทำรายการดังกลาวไมกระทบกับกระแสเงินสดของบริษัทฯ จากการท่ีไมตอง

ชำระเปนเงินสดโดยชำระเปนหุนสามัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเขาทำรายการมิไดกอใหเกิดประโยชนใด ๆ ตอบุคคลเกี่ยว

โยง  

 ขอเสียของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเม่ือเทียบกับบุคคลภายนอก 

1) บุคคลภายนอกอาจเสนอเงื่อนไขท่ีดีกวา 

เนื่องจากการเขาทำรายการดังกลาวเปนการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จึงอาจสงผลใหการเจรจาตอรองเงื่อนไข   

ตาง ๆ เปนการเจรจาฉันมิตร การเจรจาจึงไมสามารถกระทำไดเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ อาจ

สามารถเจรจาตอรองดานราคาเขาทำธุรกรรมที่สูงกวาได ซึ่งจะสงผลใหบริษัทฯ ไดรับเงินจากการเขาทำธุรกรรมสูงข้ึน 

อยางไรก็ตาม ราคาเขาทำธุรกรรมอยูในชวงราคายุติธรรมซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาเปนราคาท่ีมีความเหมาะสม 

 ความเสี่ยงของการเขาทำรายการ 

1.9.1 ความเสี่ยงกอนเขาทำรายการ 

1) ความเสี่ยงท่ีเงื่อนไขบังคับกอนเขาทำรายการจะไมประสบความสำเร็จ หรืออาจเกิดความลาชา 

การเขาทำรายการมีเงื่อนไขบังคับสำคัญกอนเขาทำรายการ ไดแก 

1) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคล

เฉพาะเจาะจง ใหแกนายอานนทชัย 

2) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาลงทุนโดยการเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ AIT และ AIT-

W2 ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระคาตอบแทนเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

และใชสิทธิในการแปลงสภาพ AIT-W2 ในอนาคต 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตองไดรับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ใหเสนอขายหุนแกบุคคลในวงจำกัด โดยคาดวาจะแลว

เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 

ดังนั้น หากบริษัทฯ ไมสามารถทำใหเงื่อนไขบังคับกอนเขาทำรายการสำเร็จลุลวงได การทำรายการก็จะไมประสบ

ความสำเร็จ หรือเกิดความลาชา 

2) ความเสี่ยงจากการท่ีนายอานนทชัยไมขายหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิใหกับบริษัทฯ ตามที่ไดตกลงกันเนื่องจาก

บริษัทฯ และนายอานนทชัยมิไดทำสัญญาจะซ้ือจะขายหรือขอตกลงใด ๆ ระหวางกัน 

การจะเขาลงทุนในหุนสามัญของ AIT โดยรับซื้อหุนสามัญของ AIT และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AIT-W2 จาก

นายอานนทชัยนั้น บริษัทฯ ไมไดทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือขอตกลงใด ๆ กับนายอานนทชัย ซึ่งเปนผูถือหุนของ  

บริษัทฯ ดังนั้น หากเกิดกรณีใด ๆ ที่สงผลใหนายอานนทชัยตัดสินใจไมขายหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิใหกับ



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน                              บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   

 

1-13 | หนา 

 

บริษัทฯ เชน มูลคาหุนของ AIT เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกอใหเกิดแรงจูงใจใหนายอานนทชัยนำหุนสามัญไปแลกเปลี่ยนกับผูซ้ือ

รายอื่น หรือนำไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ แทนการขายใหบริษัทฯ รายการเขาลงทุนซื้อหุนสามัญใน AIT จะมี

ความเสี่ยงท่ีจะไมประสบความสำเร็จตามประสงคของบริษัทฯ 

1.9.2 ความเสี่ยงหลังเขาทำรายการ 

1) ความเสี่ยงของการสูญเสียโอกาสในอนาคตหากมูลคาหุนของบริษัทฯ  สูงกวามูลคาซ้ือขาย 

กรณีที่ผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ สูงกวาประมาณการมูลคายุติธรรมที่ใชในการเขาทำรายการ ซึ่งเทากับ

หุนละ 28.25 บาทตอหุน ซึ่งผลตางดังกลาวเกิดจากผลประกอบการที่นอกเหนือจากแผนการลงทุนและการขยาย

กิจการที่นำมาใชเปนสมมติฐานในการประเมินมูลคา ซึ่งทำใหบริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสจากผลตางตอบแทนดังกลาว 

เนื่องจากบริษัทฯ อาจไดสินทรัพยหรือผลตอบแทนจากการลงทุนอื่นที่สูงกวาการลงทุนในหุนสามัญของ AIT ทั้งนี้ 

ราคามูลคายุติธรรมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดถูกประเมินดวยสมมติฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปจจุบัน 

ประกอบกับแผนการลงทุนและการขยายกิจการที่มีแผนการลงทุนชัดเจน ณ ปจจุบัน อยางไรก็ตาม มูลคาของบรษัิทฯ 

ที่ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินไดสะทอนการเติบโตของธุรกิจตามแผนและนโยบายการลงทุนและการ

ดำเนินงานแลว ราคาการเขาทำรายการอยูในชวงมูลคายุติธรรม ณ ชวงเวลาการประเมิน 

2) ความเสี่ยงผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการลงทุนในอนาคตไมเปนไปตามคาดหวัง เนื่องจากความเสี่ยงทางธุรกิจของ AIT 

การเขาลงทุนใน AIT อาจมีความเสี่ยงท่ีผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการลงทุนในอนาคตไมเปนไปตามคาดหวัง เนื่องจาก 

การดำเนินธุรกิจของ AIT ยังคงมีปจจัยที่มีผลกระทบตอการดำเนินงานในอนาคต และความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ

ภายใตการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เชน ความเสี่ยง

จากการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลสำคัญตอการวางแผนการ

ดำเนินงาน ความเสี่ยงดานบุคลากร ซึ่งเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจสูความสำเร็จและมีการแขงกันดึงดูด

บุคลากรที่มีความสามารถกันระหวางบริษัทดานเทคโนโลยี และความเสี่ยงจากการที่การดำเนินงานโครงการของ AIT 

ไมเปนไปตามที่ประมาณไว เชน การที่โครงการที่ AIT ประมูลมาไดไมแลวเสร็จตามแผนงานที่ไดกำหนดไว โดยเฉพาะ

โครงการท่ีมีขอจำกัดดานงบประมาณและบุคลากร ตลอดจนมีความซับซอนดานเทคโนโลยี 

ท้ังนี้ หากบริษัทฯ นำหุนสามัญของบริษัทฯ หรือเงินทุนดังกลาวไปลงทุนในสินทรัพยอื่นที่อาจใหผลตอบแทนสูงกวา

การลงทุนในหุนสามัญของ AIT บริษัทฯ อาจไดผลตอบแทนท่ีสูงกวาการเขาทำรายการดังกลาว 

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

ของบริษัทเพ่ือรองรับการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 ไดมาซึ ่งอำนาจควบคุม หรืออิทธิพลอยางมี
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นัยสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จะไมไดครอบครองเสียงสวนใหญในการประชุมผูถือหุน และมิอาจเปนผูกำหนดทิศทางการ

ดำเนินธุรกิจของ AIT ใหเปนไปตามท่ีหวังท้ังหมดได  

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 ราคาใชสิทธิเทากับหนวยละ 2.00 บาท รวมจำนวนเงินสดเทากับ 

280.00 ลานบาท โดยแหลงเงินทุนในครั้งนี้มาจากการออกหุนกูของบริษัทฯ และ/หรือ จากการใชสิทธิแปลงสภาพ

ของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ รุนตาง ๆ ซึ่งสำหรับหุนกูของบริษัทฯ นั้นอยูในขั้นตอนการขออนุมัติการออกหุนกู

และเสนอขายหุนกูของบริษัทฯ ในวงเงินไมเกินจำนวน 3,000.00 ลานบาท จากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 

หากผูถือหุนมีมติไมอนุมัติการออกและเสนอขายดังกลาว บริษัทฯ จะมีขอจำกัดในการใชแหลงเงินทุนดังกลาว สำหรับ

แหลงเงินทุนจากจากการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ รุนตาง ๆ นั้น หากราคาใชสิทธิแปลง

สภาพไมมีมูลคา (Out-of-the-money) ในชวงเวลาท่ีบริษัทฯ ตองการใชเงินสดแปลงสภาพ ซึ่งทำใหผูถือใบสำคัญ

แสดงสิทธิซื้อหุนสามัญไมมาใชสิทธิ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการไมมีแหลงเงินทุนเพียงพอเพื่อใชสิทธิแปลงสภาพ

ในสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ของ AIT ตามกำหนด (ซึ่งกำหนดการแปลงสภาพครั้งแรกในวันที่ 30 กันยายน 2565) (ผู

ถือหุนสามารศึกษารายละเอียดการมีมูลคาของใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ในหัวขอ 2.7 แหลงเงินทุน

ท่ีใชในการซ้ือสินทรัพย) 

อยางไรก็ดี หากบริษัทฯ ไมสามารถออกและเสนอขายหุนกู และไมมีเงินทุนเพียงพอจากการมาใชสิทธิแปลงสภาพของ

ผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จะใชแหลงเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ ใน

การแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญของ AIT 

5) ความเสี่ยงจากการลดลงของมูลคาหุนสามัญ AIT และ AIT-W2 

หากการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของ AIT ไมเปนไปตามคาดหวัง มูลคาของหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ

ซ้ือหุนสามัญของ 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

สิทธิซ้ือหุนสามัญจะทำใหบริษัทฯ ขาดทุนมากกวาการไมใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของ 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 รวมมูลคารายการซ้ือใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 เทากับ 497.00 

ลานบาท ราคาการเขาทำรายการดังกลาวจึงเปนราคาที่เหมาะสม เนื่องจากมูลคาการเขาซื้อหุนสามัญที่ 7.08 บาทตอหุน และ

มูลคาการซ้ือใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ท่ี 3.55 บาท รวมมูลคาการใชสิทธิท่ีหุนละ 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 ท้ังนี้ การเขาซ้ือหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ 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 ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาราคาการเขาทำการเขาซ้ือหุนสามัญของ 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 และสำหรับการใชสิทธิคร้ัง

ตอไป สามารถใชสิทธิไดวันทำการสุดทายของเดือนมีนาคมและกันยายนของแตละป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธ์ิ โดย

สามารถใชสิทธิไดครั้งสุดทายในวันท่ีครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิในวันท่ี 12 มกราคม 2567  

 ภาพรวมของการเขาทำรายการ 

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงคเขาลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) เนื่องจาก

ธุรกิจของ AIT มีทิศทางที่สอดคลองกับการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัท ในการเปน 7 สะดวก 7 SMART เพื่อชีวิตที่สบายของ

ผูบริโภคตั้งแตต่ืนจนเขานอนดวยบริการจาก SABUY ไดแก 

7 สะดวก 7 SMART 

(1) สะดวกซ้ือ ผาน Retail Platform  

(2) สะดวกสง ผานรานแฟรนไชสรับสงพัสดุ (Drop-off stores)  

(3) สะดวกซัก ผานรานแฟรนไชสรานซักอบ  

(4) สะดวกใช ระบบปฏิบัติการท่ีใหลูกคา SME หรือ Enterprise  

(5) สะดวกจาย รองรับการจายเงินทุกรูปแบบทุกประเภท รวมถึงเงินสกุล

ดิจิทัลในอนาคต 

(6) สะดวกโอน ใหบริการฝาก ถอน โอน ครอบคลุมทุกสถาบันการเงิน  

(7)  สะดวกชำระ รองรับการชำระบิลสาธารณูปโภค สินคาและบริการตาง ๆ 

(1) SMART Factory  

(2) SMART Office  

(3) SMART School  

(4) SMART Canteen  

(5) SMART Parking  

(6) SMART Home  

(7) SMART Locker 

ซึ่งกลุมบริษัทมีความตองการสราง SABUY Infrastructure (โครงการลงทุน ในธุรกิจโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี เพื่อใช

ประโยชนในของกลุมบริษัท เชน ลงทุนในธุรกิจ Cloud System and Data Center Services โปรแกรมระบบปฏิบัติการตาง 

ๆ รองรับการเติบโตของการใชงานอินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีไดในอนาคต และยังรวมถึงธุรกิจพื้นฐานอ่ืนๆ) เพื่อเสริมสราง

ความแข็งแกรง ชวยตอยอดธุรกิจ และกาวเขาไปในธุรกิจ Cloud and Data Center Services เพื่อใหฐานลูกคาของบริษัทฯ 

ใน Ecosystem ของกลุมบริษัทโดยเฉพาะ กลุม SMEs ซ่ึงเปนกลุมลูกคารายสำคัญของบริษัทฯ มีศักยภาพในการแขงขันไดใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจ ดวยตนทุนที่สามารถเขาถึงได มีความสมเหตุสมผล และเปนไปตามอีกหนึ่ง

เปาหมายของกลุมสบายที่ตองการชวยพัฒนาศักยภาพใหแก SMEs ซึ่งเปนรากฐานของเศรษฐกิจไทย อีกทั้ง ธุรกิจของ AIT มี

ทิศทางท่ีสอดคลองกับการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัท ในการเปน 7 สะดวก 7 SMART เพ่ือชีวิตท่ีสบายของผูบริโภคต้ังแตตื่น

จนเขานอนดวยบริการจาก SABUY 

ทั้งนี้ การเขาลงทุนใน AIT สอดคลองกับความประสงคของบริษัทฯ ที่จะลงทุนในธุรกิจที่เปนโครงสรางพื้นฐานตามสัดสวนท่ีมี

นัยสำคัญ (ไมต่ำกวารอยละ 10.00) สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) เพ่ือใชในกลุมบริษัท และสามารถสราง

รายไดในอนาคต บริษัทฯ จึงไดเขาเจรจากับ AIT เพ่ือแจงความประสงคท่ีจะลงในธุรกิจของ AIT โดยการออกหุนสามัญใหมใน

สัดสวนที่บริษัทฯ ตองการ คือไมต่ำกวารอยละ 10.00 และการรับชำระเปนหุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ AIT ยังไมมีแผนในการออก

หุนเพิ่มทุนเพิ่มเติม หลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไมเกิน 515,802,242 หนวย เมื่อวันท่ี 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

ในวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเขาซ้ือหุนสามัญของ 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) 

และเพ่ืออนุมัติการเขาทำรายการการเขาลงทุนซ้ือหุนสามัญของ AIT 

ในสวนของการเขาลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจำนวน 140,000,000 หนวยนั้น บริษัทฯ เห็นวาเปนการลงทุนใน

มูลคาที่ต่ำกวาการไดมาซึ่งหุนสามัญทั้งหมด อีกทั้ง เงินสดจากการใชสิทธิยังเปนเงินสดที่ AIT จะไดรับโดยตรง ซึ่ง AIT 

สามารถนำไปเปนเงินทุนตอยอดในการดำเนินธุรกิจ และสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนตอไปในอนาคต โดยหากเปรียบเทียบ

กับการซ้ือหุนสามัญของ AIT จำนวน 140,000,000 หุน ในชวงเวลาเดียวกันกับการซ้ือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ชวงวันท่ี 14 – 18 

กุมภาพันธ 2565) ซ่ึงมีราคาหุนเฉลี่ยถวงน้ำหนักเทากับ 6.60 บาทตอหุน บริษัทฯ จะตองใชเงินในการเขาซ้ือหุนสามัญท้ังหมด 

924.00 ลานบาท เมื่อเทียบกับราคาเขาทำรายการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจำนวน 140,000,000 หนวย ในราคา

หนวยละ 3.55 บาท และคาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ 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

สิทธ ิ

ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) คร้ังที่ 2 

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธ ิ ระบุชื่อผูถือและโอนเปล่ียนมือได 

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธ ิ 2 ป นับต้ังแตวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิจะตรงกับวันกำหนดการใช

สิทธิคร้ังสุดทายในวันที่ 12 มกราคม 2567 และใบสำคัญแสดงสิทธิจะพนสภาพในวันถัดไป 

อัตราการใชสิทธ ิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนได 1 หุน (อาจเปลี่ยนแปลงไดตามเงื่อนไขการปรับ

สิทธิ ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 2.3 ของขอกำหนดสิทธิ) 

ระยะเวลาการใชสทิธ ิ 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 

ราคาการใชสิทธ ิ 2.00 บาทตอหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) อาจเปล่ียนแปลงไดตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ สรุปไดดังนี้ 

(ก) เมื่อ AIT  มีการเปล่ียนแปลงที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ 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 ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธ ิ

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณใด ๆ อันทำใหผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนอันพึงได โดยที่

เหตุการณใด ๆ นั้นไมไดกำกับอยูใน (ก) – (จ) AIT จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช

สิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิใหม (หรือปรับจำนวนหนวยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใชสิทธิ) 

อยางเปนธรรม โดยไมทำใหสิทธิของผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม ทั้งนี้ ใหถือวาผลการพิจารณา

นั้นเปนที่สุด  

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธ ิ 13 มกราคม 2565 

วันครบอายุใบสำคญัแสดง

สิทธ ิ

12 มกราคม 2567 

ทั้งนี้ ภายหลังการเขาลงทุนซื้อหุนสามัญของ AIT บริษัทฯ จะบันทึกเงินลงทุนใน AIT เปนเงินลงทุนอื่น ซึ่งตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เงินลงทุนดังกลาวจะถูกวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมเขางบกำไรขาดทุนหรืองบกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน ดังนั้น บริษัทฯ จะมีผลกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AIT 
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 คูสัญญาและความสัมพันธที่เกี่ยวของ 

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

ผูขาย นายอานนทชัย วีระประวัติ (“นายอานนทชัย”) 

ความสัมพันธ 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 
   

 

ขอมูลโครงสรางการถือหุนกอนเขาทำรายการ และหลังเขาทำรายการ ปรากฏดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 ประเภทและขนาดรายการ และการคำนวณขนาดรายการ 

เนื่องจากการเขาทำรายการเขาขายเปนรายการไดมาซ่ึงทรัพยสินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 

20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมา

หรือจำหนายไปซึ ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไป”) โดยการเขาซื ้อหุ นสามัญ จำนวน 

30,000,000 หุน ในราคาหุนละ 7.08 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT จำนวน 140,000,0000 หนวย ในราคาหนวยละ 

3.55 บาท รวมมูลคาท้ังสิ้น 709.40 ลานบาท และการใชสิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หนวย ในราคาใชสิทธิ

หุนละ 2.00 บาท อีกจำนวน 280.00 ลานบาท คิดเปนการคำนวณขนาดรายการไดเทากับรอยละ 25.18 ตามเกณฑทรัพยสินท่ี

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 ท่ี

ไดรับการตรวจสอบและสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจากขนาดรายการมีมูลคา

มากกวารอยละ 50.00 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยฯ 

โครงสรางการถือหุนกอนเขาทำรายการ โครงสรางการถือหุนหลังเขาทำรายการ 

ผูถือหุนรายยอย 

อ่ืน ๆ 

รอยละ 89.01 

 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด 

รอยละ 2.91 และรอยละ 8.08 

รวมเทากับรอยละ 10.99 

กลุมนายอานนทชัย 

วีรประวัติ 

รอยละ 2.91 

กลุมอุนทรพันธุ 

 

รอยละ 10.90 

 

 ไทยเอ็นวีดีอาร  

รอยละ 4.26  

น.ส.ศศิเนตร  

พหลโยธิน 

รอยละ 3.34 

นายกิตติศักดิ์ 

สพโชคชัย 

 รอยละ 3.33 

ผูถือหุนรายยอย 

อ่ืน ๆ 

รอยละ 68.44 

 

นายโชดิวัต 

ดั่นธนสาร 

รอยละ 2.91 

นายสุรพร  

รักตประจิต 

รอยละ 2.64 

นางสรอยสน  

จารุดิลก 

รอยละ 1.26 
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ตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน และขออนุมัติการเขาทำรายการตอที่ประชุมผูถือหุน พรอมแตงตั้งท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหความเห็น ซ่ึงตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู

ถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย 

นอกจากนี้ การเขาลงทุนขางตนของบริษัทฯ ยังเขาขายเปนการเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ประเภท

สินทรัพยและบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยง

กัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด

ทะเบยีนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศเรื่องรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจาก

เปนการเขาทำรายการระหวางบริษัทฯ และนายอานนทชัย วีระประวัติ ซ่ึงเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ โดยการเขาซ้ือหุนสามัญ

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 วันท่ี 

31 ธันวาคม 2564 อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมมีการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในรอบระยะเวลา 6 เดือนยอนหลัง โดย บริษัทฯ มี

หนาที่ตองเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และขออนุมัติการเขาทำ

รายการตอที่ประชุมผูถือหุน พรอมแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็น ซึ่งตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไม

ต่ำกวาสามในสีข่องจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผูถือหุนท่ีมี

สวนไดเสีย 

บริษัทฯ จึงประสงคจะขออนุมัติการเขาทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของ AIT จากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ

ดำเนินการดังตอไปนี้ 

ก. เปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาและจำหนายไปซึ่งสินทรัพยตามบัญชี 1 และบัญชี 2 และการเขาทำรายการท่ี

เกี่ยวโยงกันของกลุมบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจำหนายไป และประกาศเรื่อง

รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

ข. จัดใหมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับการเขาทำรายการไดมาและจำหนายไปซึ่งสินทรัพย และ

การเขาทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของกลุมบริษัทฯ และ 

ค. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเขาทำรายการดังกลาว ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยบริษัทฯ 

จะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของ

ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย  

ท้ังนี้ รายละเอียดของการคำนวณขนาดของรายการตามประกาศเรื่องการไดมาซ่ึงสินทรัพย และประกาศเรื่องรายการท่ีเกี่ยวโยง

กัน เปนดังนี้  
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2.4.1 การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย 

ขอมูลทางการเงิน 

(หนวย: ลานบาท) 
บริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

AIT 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

สินทรัพยรวม 6,136.53  5,752.11 

สินทรัพยไมมีตัวตน 1,661.22  137.41 

หนี้สินรวม 2,748.62  2,690.87 

สวนของผูถือหุนท่ีไมมีอำนาจควบคุม (ถามี) 450.60  0.00 

สินทรัพยท่ีมีตัวตน (NTA) 1,276.09  2,923.83 

กำไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 257.00  527.12 

การคำนวณรายการ 

หลักเกณฑ สูตรคำนวณ 
การคำนวณ  

(ลานบาท) 
ขนาดรายการ 

1. เกณฑมูลคาสินทรัพยที่มี

ตัวตนสุทธิ (Net tangible 

asset – NTA) 

NTA ของสินทรัพยที่ไดมา x สัดสวนที่ไดมา  

  NTA ของบริษัทฯ 

2,923.83x10.99% 

1,276.09 

รอยละ 25.18 

2. เกณฑกำไรสุทธิจากการ

ดำเนินงาน 

กําไรสุทธิของสินทรัพยทีไดมา x สัดสวนที่ไดมา  

กําไรสุทธิของบริษัทฯ 

527.12x10.99% 

257.00 

รอยละ 22.54 

3. เกณฑมูลคารวมของส่ิง

ตอบแทน 

มูลคารายการที่ไดรับ x 100 

สินทรัพยรวมของบริษัทฯ 

    989.40   ) 

6,136.53 

รอยละ 16.12 

4. เกณฑมูลคาหุนทุนที่ออก

เพ่ือชำระราคาสินทรัพย 

จำนวนหุนที่ออกเพ่ือชําระคาสินทรัพย x 100 

จำนวนหุนที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ 

    25.11   ) 

1,201.38 

รอยละ 2.09 

2.4.2 รายการไดมาซ่ึงสินทรัพยยอนหลัง 6 เดือน 

วันที่ที่ประชุม

คณะกรรมการ

อนุมัติการเขาทำ

รายการ  

รายการ 

ขนาดรายการตามเกณฑ  (รอยละ) 

NTA กำไรสุทธ ิ
มูลคารวมของสิ่ง

ตอบแทน 
มูลคาหุน 

21 กุมภาพันธ 

2565 

การเขาลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ อิน

ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
25.18 22.54 16.12 2.09 

21 กุมภาพันธ 

2565 

การเขาซื้อหุนเพ่ิมทุนออกใหมของ บริษัท 

นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) 
15.52 0.50 12.70 0.57 

21 กุมภาพันธ 

2565 
การลงทุนในบริษัท บัซซี่บีส จำกัด 7.08 2.40 15.82 - 

17 กุมภาพันธ 

2565 

การเขาซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของ บริษทั 

ล็อคบอกซ กรุป จำกัด 
- - 0.77 - 

17 กุมภาพันธ 

2565 

การเขาซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของ บริษทั ดิ 

อะชีฟเวอร 59 จำกัด 
0.74 0.99 0.02 - 
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วันที่ที่ประชุม

คณะกรรมการ

อนุมัติการเขาทำ

รายการ  

รายการ 

ขนาดรายการตามเกณฑ  (รอยละ) 

NTA กำไรสุทธ ิ
มูลคารวมของสิ่ง

ตอบแทน 
มูลคาหุน 

17 กุมภาพันธ 

2565 

การเขารวมลงทุนกับกลุมบริษัทล็อค

บอกซในการจัดต้ังบริษัทรวมทุนใน

สัดสวนรอยละ 50.00 

- - 0.56 - 

17 กุมภาพันธ 

2565 

การเขาลงทุนในบริษัท อินดีม กรุป จำกัด 

(มหาชน) การเขารวมกับบริษัท อินดีม 

กรุป จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนกอต้ัง

บริษัทรวมทุน  

0.22 0.14 0.83 - 

30 มกราคม 

2565 

การรวมลงทุนกับกลุมบริษัท โอมันนี่  
- - 0.79 - 

30 มกราคม 

2565 

การเขาซื้อกิจการ บริษัท คารฟน 

อินเตอร กรุป จำกัด 
0.27 - 0.48 - 

10 มกราคม 

2565 

การเขาซื้อหุนสามัญของ บริษัท เพย

โพสต เซอรวิส จำกัด 
0.08 0.00 0.89 - 

10 มกราคม 

2565 

การเขาซื้อกิจการบริษัท ลอนดร้ีบารไทย 

จำกัด 
0.30 1.64 0.72 - 

10 มกราคม 

2565 

การเขาซื้อกิจการ บริษัท ซิต้ีซอฟท 

อินโฟเทค จำกัด 
0.33 0.58 0.93 - 

10 มกราคม 

2565 

การเพ่ิมทุนในบริษัท สบาย แอคเซล

เลอเรเจอร จำกัด เพ่ือเขาซื้อกิจการ

บริษัท อีตต้ีแล็บ จำกัด และบริษัท คีน

โปรไฟล (ประเทศไทย) จำกัด 

- - 1.59 - 

16 ธันวาคม 

2564 

การเพ่ิมทุนในบริษัทยอย การจัดต้ัง

บริษัทยอยแหงใหม และการไดมาซึ่งหุน

สามัญในบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด เซอรวิส 

จำกัด 

0.91 4.16 0.89 - 

10 พฤศจิกายน 

2564 

การเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท แพลท 

ฟนเซิรฟ จำกัด 
0.61 1.20 17.96 6.16 

10 พฤศจิกายน 

2564 

การรวมจัดต้ังบริษัทรวมทุนกับบริษัท 

ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน) 
- - 0.16 - 

10 พฤศจิกายน 

2564 

การเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท เดอะ เลต

เตอร โพสต เซอรวิส จำกัด 
0.12 - 0.67 - 

10 พฤศจิกายน 

2564 

การเขาซื้อหุนสามัญของ บริษัท เอ็ม

พอยทเอ็กซเพรส จำกัด 
0.06 - 0.38 - 

10 พฤศจิกายน 

2564 

การที่บริษัทในกลุมจะเขาซื้อทรัพยสิน

จากบริษัท ฟอรท เวนด้ิง จำกัด 
- - 5.40 - 

8 พฤศจิกายน 

2564 

การเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท เอ.ที.พี. 

เฟรนด เซอรวิส จำกัด (Shipsmile) 
0.26 2.04 1.29 - 
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วันที่ที่ประชุม

คณะกรรมการ

อนุมัติการเขาทำ

รายการ  

รายการ 

ขนาดรายการตามเกณฑ  (รอยละ) 

NTA กำไรสุทธ ิ
มูลคารวมของสิ่ง

ตอบแทน 
มูลคาหุน 

20 ตุลาคม 

2564 

การรวมลงทุนกับบริษัท เทโร เอ็นเตอร

เทนเมนท จำกัด  
0.00 0.00 0.34 - 

รวมขนาดรายการตามเกณฑ 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

เปดเผยสารสนเทศเกี ่ยวกับการเขาทำรายการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) โดยมี

สารสนเทศอยางนอยตามบัญชี (1) ทายประกาศการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย และขออนุมัติการเขาทำรายการ

ตอท่ีประชุมผูถือหุน พรอมแตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหความเห็น ซ่ึงตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมต่ำ

กวาสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผูถือ

หุนท่ีมีสวนไดเสีย 

2.4.3 การคำนวณขนาดของรายการที่เก่ียวโยงกัน 

นอกจากนี้ การเขาลงทุนขางตนของบริษัทฯ ยังเขาขายเปนการเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

ประเภทสินทรัพยและบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการ

ทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูล

และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) 

(“ประกาศเรื่องรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจากเปนการเขาทำรายการระหวางบริษัทฯ นายอานนทชัย วีระประวัติ 

ซ่ึงเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ  

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

มีหนาท่ีดำเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีกำหนดในประกาศเรื่องรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

โดยบริษัทฯ มีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยง

กัน และขออนุมัติการเขาทำรายการตอที่ประชุมผูถือหุน พรอมแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็น 

ซึ่งตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิธิ

ออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมมีการเขาทำรายการท่ีเกี่ยว

โยงกันในรอบระยะเวลา 6 เดือนยอนหลัง 
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 รายละเอียดของสินทรัพยที่ไดมา  

บริษัทฯ จะลงทุนเขาซ้ือหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT จากนายอานนทชัย วีระประวัติ (“นายอานนทชัย”) ซึ่งเปนผู

ถือหุนเดิมของ AIT จำนวน 30,000,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 2.91 ของทุนที่ออกและชำระแลวของ AIT ราคาตอหุน 7.08 

บาท รวมมูลคา 212,400,000 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิที ่จะซื ้อหุ นสามัญของ AIT ครั ้งที ่ 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) ขอมูลท่ัวไปของ AIT 

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

ที่ตั้งสำนักงานใหญ 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ประเภทธรุกิจ ธุรกิจที่เกี ่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งใหบริการดานบำรุงรักษาและพัฒนาโปรแกรม

ระบบงาน 

เลขทะเบียน 0107546000067 

วันจดทะเบียน

บริษัท 
30 กรกฎาคม 2546 

ทุนจดทะเบียน 1,547,406,727.00 บาท แบงเปนหุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 1,547,406,727 หุน 

ทุนชำระแลว 1,031,604,485.00 บาท แบงเปนหุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดท่ีออกและชำระแลวจำนวน 1,031,604,485 หุน 

มูลคาหุนที่ตราไว 

(หุนละ) 
1.00 บาท 

2) คณะกรรมการของ AIT 

ตารางแสดงรายชื่อคณะกรรมการของ AIT กอนเขาทำรายการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง 

1. นายธนา ไชยประสิทธิ ์ ประธานกรรมการ 

2. นายศิริพงษ อุนทรพันธุ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการใหญ / กรรมการ 

3. นายพงษเทพ ผลอนันต รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นายกิตติศักด์ิ สพโชคชัย กรรมการ 

5. นายสุรพร รักตประจิต กรรมการ 

6. นายภิสัก จารุดิลก กรรมการ 

7. นางศศิเนตร พหลโยธิน กรรมการ 

8. นายโชคชัย ต้ังพูลสินธนา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

10. นายธนารักษ พงษเภตรา กรรมการอิสระ 
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2-10 | หนา 

 

ตารางแสดงรายชื่อคณะกรรมการของ AIT หลังเขาทำรายการ 

 

 

 

 

 

อยางไรก็ตามบริษัทฯ จะสงกรรมการผูแทนอยางนอย 1 ตำแหนง 

3) รายชื่อผูถือหุนของ AIT 

ตารางแสดงรายชื่อผูถือหุนของ AIT กอนเขาทำรายการ 

ลำดับ รายชื่อผูถือหุน 
จำนวนหุนที่ถือ 

(หุน) 
สัดสวนรอยละ 

1 นายศิริพงษ อุนทรพันธุ 53,766,125 5.21 

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 43,959,276 4.26 

3 น.ส.ศศิเนตร พหลโยธิน 34,490,575 3.34 

4 นายกิตติศักด์ิ สพโชคชัย 34,373,295 3.33 

5 นายศิณะ อุนทรพันธุ 33,307,200 3.23 

6 นายโชดิวัต ด่ันธนสาร 30,000,000 2.91 

7 นายอานนทชัย วีระประวัติ 30,000,000 2.91 

8 นายสุรพร รักตประจิต 27,279,425 2.64 

9 น.ส.ศิณานางค อุนทรพันธุ 25,409,540 2.46 

10 นางสรอยสน จารุดิลก 13,031,890 1.26 

11 ผูถือหุนรายอ่ืน 705,987,159 68.44 

รวม 1,031,604,485 100.00 

                ที่มา: รายช่ือผูถือหุน ณ วันที่ 8 มนีาคม 2565 ซ่ึงเปนวันปดสมุดทะเบียนครั้งลาสุด 

ตารางแสดงรายชื่อผูถือหุนของ AIT หลังเขาทำรายการ 

ลำดับ รายชื่อผูถือหุน 
จำนวนหุนที่ถือ 

(หุน) 
สัดสวนรอยละ 

1 นายศิริพงษ อุนทรพันธุ 53,766,125 5.21 

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 43,959,276 4.26 

3 น.ส.ศศิเนตร พหลโยธิน 34,490,575 3.34 

4 นายกิตติศักด์ิ สพโชคชัย 34,373,295 3.33 

5 นายศิณะ อุนทรพันธุ 33,307,200 3.23 

6 นายโชดิวัต ด่ันธนสาร 30,000,000 2.91 

7 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) /1 30,000,000 2.91 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง 

1. นายธนา ไชยประสิทธิ ์ ประธานกรรมการ 

2. นายศิริพงษ อุนทรพันธุ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการใหญ / กรรมการ 

3. นายพงษเทพ ผลอนันต รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นายกิตติศักด์ิ สพโชคชัย กรรมการ 

5. นายสุรพร รักตประจิต กรรมการ 

6. นายภิสัก จารุดิลก กรรมการ 

7. นางศศิเนตร พหลโยธิน กรรมการ 

8. นายโชคชัย ต้ังพูลสินธนา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

10. นายธนารักษ พงษเภตรา กรรมการอิสระ 
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กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   

 

2-11 | หนา 

 

ลำดับ รายชื่อผูถือหุน 
จำนวนหุนที่ถือ 

(หุน) 
สัดสวนรอยละ 

8 นายสุรพร รักตประจิต 27,279,425 2.64 

9 น.ส.ศิณานางค อุนทรพันธุ 25,409,540 2.46 

10 นางสรอยสน จารุดิลก 13,031,890 1.26 

11 ผูถือหุนรายอ่ืน 705,987,159 68.44 

รวม 1,031,604,485 100.00 

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

4) ประวัติความเปนมาและลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) ไดจดทะเบียนเมื ่อวันที ่ 30 มกราคม 2535  มี

วัตถุประสงคเพ่ือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีลักษณะธุรกิจคือ ซีสเตมสอินทิเกรเตอร 

(System Integrator) หรือ “SI” หรือ เปนผูรวมระบบคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารคอมพิวเตอร ซ่ึงประกอบดวย 

คอมพิวเตอรฮารดแวร ซีสเตมสซอฟตแวร แอพพลิเคชั่นซอฟตแวร และอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใหสามารถ

ทำงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตรงตอความตองการของลูกคา การขายของ AIT เปนระบบเบ็ดเสร็จ 

หรือ เทิรนคีย (Turnkey) ซ่ึงรวมถึงการใหคำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดต้ัง 

การฝกอบรม และการซอมบำรุงรักษา 

แผนภาพแสดงโครงสรางการถือหุนของ AIT กอนเขาทำรายการ 

 

ปจจุบัน AIT มีกลุมอุนทรพันธุ เปนผูถือหุนใหญ จำนวน 112,482,865 หุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 10.90 หุนจากหุน

ท้ังหมด 1,031,604,485 หุน และผูถือหุนอ่ืนประกอบดวย 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 ผูถือหุนรายอ่ืนคิดเปนรอยละ 68.44  

กลุมนายอานนทชัย 

วีรประวัติ 

รอยละ 2.91 

กลุมอุนทรพันธุ 

 

รอยละ 10.90 

 

 ไทยเอ็นวีดีอาร  

รอยละ 4.26  

น.ส.ศศิเนตร  

พหลโยธิน 

รอยละ 3.34 

นายกิตติศักดิ์ 

สพโชคชัย 

 รอยละ 3.33 

ผูถือหุนรายยอย 

อ่ืน ๆ 

รอยละ 68.44 

 

นายโชดิวัต 

ดั่นธนสาร 

รอยละ 2.91 

นายสุรพร  

รักตประจิต 

รอยละ 2.64 

นางสรอยสน  

จารุดิลก 

รอยละ 1.26 
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5) โครงสรางรายไดของ AIT 

โครงสรางรายได 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขายและบริการ  6,903.42  97.59 6,529.65  97.01 6,765.97  96.18 

รายไดจากคาเชาจากอุปกรณสำหรับใหเชา 118.90  1.68 131.23  1.95 179.38  2.55 

รายไดอ่ืน ๆ  51.39  0.73 70.08  1.04 89.39  1.27 

รายไดรวม 7,073.72  100.00 6,730.97  100.00 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 ติดตั ้ง อบรม 

ตลอดจนบำรุงรักษาอุปกรณ รายไดสวนใหญของ AIT มาจากงานโครงการจากลูกคารายใหญซึ่งจะเปนหนวยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนรายใหญ เชน โครงการจางงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อาคารรัฐสภาแหงใหม โครงการจัดซ้ือและติดต้ังระบบคลาวด (Cloud) เพ่ือรองรับการใหบริการโครงการคลาวด 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

ความท่ีเคยบันทึกสำรองไวในปกอน ๆ 

6) ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในอดีต 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระทำการวิเคราะหผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของ AIT ซ่ึงเปนงบการเงินรวมป 2562 – 

2564 ท่ีผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 งบแสดงฐานะการเงินของ AIT ระหวางป 2562 – 2564 

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

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

สินทรัพย 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 190.18  3.32  204.47  3.18  378.50  6.58  

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 0.00  0.00  0.00  0.00  720.00  12.52  

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 2,268.61  39.60  2,633.93  40.97  2,070.83  36.00  

สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา 1,705.04  29.76  1,303.89  20.28  913.46  15.88  

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน 0.00  0.00  3.00  0.05  0.00  0.00  

สินคาคงเหลือ 745.93  13.02  1,575.93  24.51  863.56  15.01  

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 307.24  5.36  130.59  2.03  168.57  2.93  

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย 0.00  0.00  0.00  0.00  37.85  0.66  
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หนวย : ลานบาท 
31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564  

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 5,217.00  91.07  5,851.81  91.02  5,152.76  89.58  

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืน 0.00  0.00  139.58  2.17  82.25  1.43  

เงินลงทุนในบริษัทยอย 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

เงินลงทุนในการรวมคา 38.03  0.66  30.71  0.48  0.00  0.00  

เงินลงทุนในกิจการที่เก่ียวของกัน 84.99  1.48  0.00  0.00  0.00  0.00  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 101.90  1.78  93.04  1.45  94.27  1.64  

สินทรัพยสิทธิการใช 0.00  0.00  24.70  0.38  23.37  0.41  

อุปกรณสำหรับใหเชา 120.56  2.10  88.67  1.38  197.50  3.43  

สินทรัพยไมมีตัวตน 36.19  0.63  34.93  0.54  34.12  0.59  

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายจายลวงหนา 12.77  0.22  0.00  0.00  0.00  0.00  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 67.86  1.18  87.80  1.37  103.29  1.80  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 49.32  0.86  77.94  1.21  64.56  1.12  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 511.62  8.93  577.37  8.98  599.36  10.42  

รวมสินทรัพย 5,728.61  100.00  6,429.18  100.00  5,752.11  100.00  

หนี้สิน 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 400.00  6.98  250.00  3.89  0.00  0.00  

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 738.50  12.89  1,341.01  20.86  790.77  13.75  

ตนทุนที่ยังไมเรียกชำระ 713.54  12.46  830.35  12.92  896.11  15.58  

สวนของหนี้สินภายใตสัญญาการจัดการทางการเงินที่ถึง

กำหนดชำระภายในหนึ่งป 42.59  0.74  143.22  2.23  96.18  1.67  

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกำหนดชำระภายใน

หนึ่งป 0.00  0.00  10.53  0.16  11.31  0.20  

ภาษีเงินไดคางจาย 32.40  0.57  37.46  0.58  29.27  0.51  

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 544.48  9.50  351.07  5.46  405.90  7.06  

สำรองคาปรับงานลาชา 115.55  2.02  77.50  1.21  77.10  1.34  

หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 0.67  0.01  3.12  0.05  0.12  0.00  

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 94.31  1.65  133.73  2.08  133.34  2.32  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,682.05  46.82  3,177.98  49.43  2,440.10  42.42  

หนี้สินภายใตสัญญาการจัดการทางการเงนิ - สุทธิ 62.92  1.10  171.91  2.67  117.98  2.05  

หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิ 0.00  0.00  14.49  0.23  11.52  0.20  

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 97.77  1.71  139.57  2.17  121.28  2.11  

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 160.69  2.80  325.98  5.07  250.78  4.36  

รวมหนี้สิ้น 2,842.74  49.62  3,503.96  54.50  2,690.87  46.78  

สวนของผูถือหุน  
ทุนจดทะเบียน 1,031.60  18.01  1,031.60  16.05  1,547.41  26.90  

ทุนออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว 1,031.60  18.01  1,031.60  16.05  1,031.60  17.93  

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 303.44  5.30  303.44  4.72  303.44  5.28  

กำไรสะสม 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

   จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย 103.16  1.80  103.16  1.60  128.78  2.24  

   ยังไมไดจัดสรร 1,445.11  25.23  1,484.45  23.09  1,594.85  27.73  
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หนวย : ลานบาท 
31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564  

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 2.57  0.04  2.57  0.04  2.57  0.04  

รวมสวนของผูถือหุน 2,885.88  50.38  2,925.22  45.50  3,061.24  53.22  

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 5,728.61  100.00  6,429.18  100.00  5,752.11  100.00  

ที่มา: งบการเงินรวมของ AIT ป 2562 – 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ AIT ระหวางป 2561 – 2564 

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

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายได 
รายไดจากการขายและบริการ 6,903.42  97.59  6,529.65  97.01  6,765.97  96.18  

รายไดคาเชาจากอุปกรณสำหรับใหเชา 118.90  1.68  131.23  1.95  179.38  2.55  

รายไดอ่ืน 51.39  0.73  70.08  1.04  89.39  1.27  

รวมรายได 7,073.72  100.00  6,730.97  100.00  7,034.75  100.00  

คาใชจาย 
ตนทุนขายและบริการ 5,882.79  83.16  5,414.92  80.45  5,582.17  79.35  

ตนทุนอุปกรณสำหรับใหเชา 59.14  0.84  90.20  1.34  95.32  1.35  

คาใชจายในการขายและจัดจำหนาย 215.31  3.04  264.78  3.93  267.51  3.80  

คาใชจายในการบริหาร 375.37  5.31  338.53  5.03  324.27  4.61  

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน 0.00  0.00  107.84  1.60  14.67  0.21  

ขาดทุนจากตราสารทุนที่กำหนดใหวัดมูลคายุติธรรม

ผานกำไรหรือขาดทุน 0.00  0.00  0.00  0.00  69.00  0.98  

รวมคาใชจาย 6,532.61  92.35  6,216.27  92.35  6,352.94  90.31  

กำไรจากการดำเนินงาน 541.11  7.65  514.69  7.65  681.81  9.69  

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา (28.55) (0.40) (7.32) (0.11) (5.86) (0.08) 

รายไดทางการเงิน 2.96  0.04  26.26  0.39  0.91  0.01  

ตนทุนทางการเงิน (8.94) (0.13) (21.12) (0.31) (11.55) (0.16) 

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 506.58  7.16  512.52  7.61  665.32  9.46  

คาใชจายภาษีเงินได (114.49) (1.62) (118.25) (1.76) (138.19) (1.96) 

กำไรสำหรับป 392.09  5.54  394.27  5.86  527.12  7.49  

ที่มา: งบการเงินรวมของ AIT ป 2562 – 2564  

 อัตราสวนสำคัญทางการเงิน 

ตารางอัตราสวนทางการเงินของ AIT ป 2562 – 2564 

 อัตราสวนสำคัญทางการเงิน หนวย ป 2562 ป 2563 ป 2564 

อัตราสวนสภาพคลอง         

อัตราสวนสภาพคลอง  เทา 1.95  1.84  2.11  

อัตราสวนหมุนเวียนของลูกหนี้การคา เทา 3.10  2.53  3.35  

ระยะเวลาการเก็บหนี้ วัน 117.92  144.33  108.83  

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 7.97  3.49  6.57  

ระยะเวลาขายสินคา วัน 45.82  104.49  55.52  

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา เทา 8.05  4.11  7.18  
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 อัตราสวนสำคัญทางการเงิน หนวย ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ระยะเวลาการชำระหนี ้ วัน 45.36  88.91  50.84  

อัตราสวนความสามารถในการทำกำไร         

อัตรากำไรขั้นตน รอยละ 15.39  17.35  18.25  

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน รอยละ 7.65  7.65  9.69  

อัตรากำไรสุทธิ  รอยละ 5.54  5.86  7.49  

อัตราสวนประสทิธภิาพในการดำเนินงาน         

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย รอยละ 6.84  6.13  9.16  

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน รอยละ 13.59  13.48  17.22  

อัตราสวนนโยบายทางการเงนิ         

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  เทา 0.18  0.20  0.08  

อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย  เทา 60.52  24.37  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 

ซ่ึงคิดเปนอัตราการลดลงเฉลี่ยตอป (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 โครงการสัญญาซ้ือขาย Storage สำหรับขยายระบบคลาวดกลางภาครัฐ และโครงการสัญญา

จางบำรุงรักษาระบบและอุปกรณโครงขายสื่อสารขอมูลของ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด เปนตน 
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อัตรากำไรขั้นตน 

แผนภูมิรายได กำไรขั้นตน และอัตรากำไรขั้นตนของ AIT ป 2562– 2564 

 

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

อัตรากำไรขั้นตนต่ำซ่ึงดำเนินงานโครงการตอเนื่องมาจากป 2562 ลดลง ในขณะท่ีในป 2563 ไดงานโครงการขนาดใหญและมี

อัตรากำไรขั้นตนสูงขึ้นจึงสงผลใหอัตรากำไรขั้นตนโดยรวมของโครงการเพ่ิมขึ้น 

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 
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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 เพ่ิมขึ้นจากป 2562 ซ่ึงเทากับ 392.09 ลานบาท เปนจำนวน 2.18 ลาน

บาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 0.56 จากปกอนหนา เนื่องจากไดงานโครงการขนาดใหญและมีอัตรากำไรขั้นตน

สูงขึ้น จึงสงผลใหอัตรากำไรขั้นตนรวมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 15.39 ในป 2562 เปนรอยละ 17.35 ในป 2563 และรายไดอ่ืน

เพ่ิมขึ้น 18.69 ลานบาท จากรายไดสงเสริมการขายท่ีเพ่ิมขึ้น 

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 และรายไดอื ่นเพิ่มขึ้น 19.31 ลานบาท จากรายได

สงเสริมการขายท่ีเพ่ิมขึ้น 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 AIT มีสินทรัพยเพ่ิมขึ้น 700.57 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 12.23 จากของ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2562 โดยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมมาจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพยดังตอไปนี้ 1) 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นของไตรมาสท่ี 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 ท้ัง Phase I และ Phase II  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 AIT มีสินทรัพยเพ่ิมขึ้น 677.07 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 10.53 จากของ ณ วันท่ี 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) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนลดลง 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

ใหญท่ีเขามาใหมยังอยูในชวงชะลอตัวจึงทำใหสินคาคงเหลือลดลง  
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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) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน

เพ่ิมข้ึน 602.51 ลานบาท หรือคิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 81.59 เนื่องจากในไตรมาสท่ี 4 ป 2563 AIT ทำการซ้ือสินคาและบริการ

ในงานโครงการขนาดใหญซึ่งยังไมครบกำหนดชำระเงิน จึงทำใหเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 3) ตนทุนที่ยังไมเรียกชำระเพิ่มข้ึน 

116.81 ลานบาท หรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 16.37 เนื่องจากการสงมอบงานโครงการในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2563 ไดสงมอบ

งานโครงการขนาดใหญ และยังไมไดรับใบแจงหนี้จากเจาหนี้การคาทำใหมีตนทุนที่ยังไมไดเรียกชำระสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตร

มาสท่ี 4 ป 2562 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 AIT มีหนี้สินรวมลดลง 813.09 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 23.20 จากของ ณ วันท่ี 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

คืนหนี้สินดังกลาวซ่ึงไดเขาทำสัญญาการจัดการทางการเงินเพ่ิมเติมในป 2563 

สวนของผูถือหุน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 AIT มีสวนของผูถือหุนรวมเทากับ 2,925.22 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 39.34 ลานบาท จากของ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงเทากับ 2,885.88 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.36 โดยการเพ่ิมขึ้นนั้นมาจากกำไรจากการ 

ดำเนินงานสำหรับป 2563 สุทธิดวยการจายเงินปนผลประจำปในชวงไตรมาสที่ 2 และเงินปนผลระหวางกาลในชวงไตรมาส  

ท่ี 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 เนื่องจากการโอนกำไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรไปยังสำรองตามกฎหมาย ตามขอบัญญัติแหง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5.00 ของ

กำไรสุทธิ  
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7) ภาพรวมของอุตสาหกรรมและแนวโนมของธุรกิจ 

การทเนอร/1 บริษัทวิจัยและวิเคราะหขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของโลก ประเมินวาในป 2564 ประเทศไทยจะมี

มูลคาใชจายดานเทคโนโลยีท้ังสิ้น 6.59 แสนลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 5.60 จากป 2563 เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา

สายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ผลักดันใหองคกรตาง ๆ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสงเสริมการทำงานผานระยะไกลแกบุคลากร

ภายในองคกรมากขึ้น ทั้งนี้ การใชจายในตลาดซอฟตแวรคาดวามีมูลคาเติบโตสูงสุดท่ีรอยละ 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 จะเติบโตท่ีรอยละ 6.60 หรือประมาณ 

52,133.00 ลานบาท โดยแบงเปน บริการสำหรับองคกรที่ 7,141.00 ลานบาท ดานซอฟตแวรระดับองคกรที่ 6,352.00 ลาน

บาท บริการดานไอทีที ่ 10,894.00 ลานบาท ดานอุปกรณหรือดีไวซที ่ 7,133.00 ลานบาท บริการดานการสื ่อสารท่ี 

15,213.00 ลานบาท และระบบดาตาเซ็นเตอร ท่ี 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 แตซอฟตแวรดังกลาวสวนใหญมาจาก

ตางประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะ คาดวาจะเติบโตลดลงรอยละ 10.10 โดยไดรับผลกระทบจาก 

COVID-19 เชนกัน แตคาดวาท้ังสองอุตสาหกรรมจะกลับมาขยายตัวตามปกติ โดยเฉพาะสินคากลุม IoT ท่ีจะขยายตัวเดนกวา

กลุมอื่นในป 2564 – 2565 ปจจัยบวกที่จะชวยสนับสนุนอุตสาหกรรมฮารดแวรและสมารทดีไวซไทย คือ การเขามาของ AI 

ทำใหเกิดระบบอัตโนมัติมากขึ้น อีกทั้งยังมีการลงทุน 4G ตอเนื่องกอนการประมูล 5G ซึ่งรองรับความตองการใชงานของ

ผูบริโภค ประกอบกับภาครัฐท่ียังมีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัล ขณะท่ีปจจัยลบคือการขาดผลิตภัณฑท่ีกระตุนความ

ตองการซ้ือ การผันผวนของคาเงิน ปญหาเศรษฐกิจ และสงครามการคาระหวางจีนและสหรัฐฯ 

สำหรับอุตสาหกรรมบริการดิจิทัล ดีปาไดประเมินวามูลคาตลาดดังกลาวจะขยายตัวสูงกวา 258,470.00 ลานบาท ในป 2565 

เนื่องจากไดรับแรงหนุนจากวิกฤต COVID-19 ที่ทำใหสังคมปรับตัวสูการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเร็วขึ้นและมีการใชบริการดิจิทัล

มากขึ้น ในสวนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 10.10 เนื่องจากตลาดเกมและบิ๊กดาตามีอัตรา

การขยายตัวสอดคลองกับตลาดโลก สุดทายที่อุตสาหกรรมบิ๊กดาตาคาดวาจะมีอัตราการเติบโตสูงรองลงมาจากอุตสาหกรรม

บริการดิจิทัล โดยเติบโตท่ีรอยละ 13.20 และมูลคาตลาดจะขยับสู 16,871.00 ลานบาทในป 2564 จากแรงหนุนที่ทุกภาค

สวนเล็งเห็นประโยชนจากการวิเคราะหขอมูล ประกอบกับการมีทางเลือกใหใชบริการแบบเชาใช ซ่ึงงายตอการตัดสินใจลงทุน 

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 พิจารณาราคาตนทุนการไดมาซ่ึง

หุนสามัญของ AIT และ AIT-W2 ของผูถือหุนเดิม ซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาดของ AIT และ AIT-W2 และการเจรจาตอรอง

ระหวางบริษัทฯ และผูขาย รวมไปถึงการเติบโตของธุรกิจ AIT ซ่ึงมีความนาสนใจและสามารถเขาไปเขาลงทุนได  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 มีโอกาสท่ีจะไดหุน หรือสิทธิในการแปลงสภาพเพ่ือใหสัดสวนตามท่ีบริษัทฯ ตองการไดอีกดวย 

 แหลงเงินทุนที่ใชในการซ้ือสินทรัพย 

1) การไดมาซึ่งหุนสามัญของ AIT และ AIT-W2 รวมจำนวน 709.40 ลานบาท บริษัทฯ จะชำระคาหุนสามัญของ AIT และ 

AIT-W2 ดวยการออกหุนใหมของบริษัทฯ จำนวน 25,111,504 หุน โดยราคาท่ีออกเสนอขายเทากับ 28.25 บาทตอหุน คิด

เปนมูลคา 709.40 ลานบาท ใหแกกลุมนายอานนทชัย วีระประวัติ 

2) เงินสดเพ่ือใชในการแปลงสภาพ AIT-W2 รวมจำนวน 280.00 ลานบาท มาจากการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท และ/

หรือ จากการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ รุนตาง ๆ ซ่ึงสามารถสรุปวันจายชำระเงินไดดังนี้ 

ใบสำคัญแสดงสทิธิ

ซ้ือหุนของบริษัทฯ 
วันที่รับชำระเงินจากการใชสิทธ ิ ราคาใชสิทธ ิ

การมีมูลคาของใบสำคัญแสดง

สิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ1/ 

SABUY-W1 2 - 9 พฤษภาคม 2565 

(จำนวนคงเหลือ ณ วันที่ 1 

เมษายน 2565 เทากับ  

58,304,365 หนวย หรือคิดเปนเงิน

ที่จะไดรับหากใชสิทธิครบจำนวน

เทากับ 149.43 ลานบาท) 

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ซื้อหุน

สามัญของบริษัทฯ ได  1.0549 หุน  

ในราคาใชสิทธิ 3.08079 บาทตอหุน  

(วันปรับสิทธิ 15 มีนาคม 2565) 

In-the-money 

เมื่อเปรียบเทียบราคาใชสิทธิกับ

ราหุนสามัญของบริษัทฯ ตาม

หมายเหตุ 1/ 

SABUY-WA (ESOP1) 25 - 30 มีนาคม 2565 

(จำนวนคงเหลือ ณ วันที่ 1 

เมษายน 2565 เทากับ   

1,831,336 หนวย หรือคิดเปนเงินที่

จะไดรับหากใชสิทธิครบจำนวน

เทากับ 3.66 ลานบาท) 

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ซื้อหุน

สามัญของบริษัทฯ ได 1.057 หุน  

ในราคาใชสิทธิ 1.892 บาทตอหุน  

(วันปรับสิทธิ 15 มีนาคม 2565) 

In-the-money 

เมื่อเปรียบเทียบราคาใชสิทธิกับ

ราหุนสามัญของบริษัทฯ ตาม

หมายเหตุ 1/ 

SABUY-WB (ESOP2) 24 - 30 พฤษภาคม 2565 

(จำนวนคงเหลือ ณ วันที่ 1 

เมษายน 2565 เทากับ    

10,261,821 หนวย หรือคิดเปนเงิน

ที่จะไดรับหากใชสิทธิครบจำนวน

เทากับ 79.51 ลานบาท) 

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ซื้อหุน

สามัญของบริษัทฯ ได 1.055 หุน  

ในราคาใชสิทธิ 7.347 บาทตอหุน  

(วันปรับสิทธิ 15 มีนาคม 2565) 

In-the-money 

เมื่อเปรียบเทียบราคาใชสิทธิกับ

ราหุนสามัญของบริษัทฯ ตาม

หมายเหตุ 1/ 

SABUY-W2 อยูระหวางการขออนุมัติจากผูถือ

หุน (จำนวน ณ วันที่ 1 เมษายน 

2565 เทากับ 508,551,983 หนวย 

หรือคิดเปนเงินที่จะไดรับหากใช

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ซื้อหุน

สามัญของบริษัทฯ ได 1 หุน  

ในราคาใชสิทธิ 5.00 บาทตอหุน  

 

- 
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ใบสำคัญแสดงสทิธิ

ซ้ือหุนของบริษัทฯ 
วันที่รับชำระเงินจากการใชสิทธ ิ ราคาใชสิทธ ิ

การมีมูลคาของใบสำคัญแสดง

สิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ1/ 

สิทธิครบจำนวนเทากับ 2,542.76 

ลานบาท) 

SABUY-WC อยูระหวางการขออนุมัติจากผูถือ

หุน (จำนวน ณ วันที่ 1 เมษายน 

2565 เทากับ 40,000,000 หนวย 

หรือคิดเปนเงินที่จะไดรับหากใช

สิทธิครบจำนวนเทากับ 1,520.00 

ลานบาท) 

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ซื้อหุน

สามัญของบริษัทฯ ได 1 หุน  

ในราคาใชสิทธิ 38.00 บาทตอหุน  

 

- 

หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเปรียบเทียบราคาใชสิทธิ กับราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักยอนหลัง 7 วันทำการตดิตอกันกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 

10/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 ระหวางวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565 – 18 กุมภาพันธ 2565 ซ่ึงเทากับ 30.64 บาทตอหุน ตามขอมูลการซ้ือขายหุนของ

บริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพยฯ อยางไรก็ดี ผูถือหุนอาจพิจารณาราคาหุนสามัญของบริษัทฯ ในวันประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาการมี

มูลคาของใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญอีกครั้ง เพื่อใหราคาหุนสามัญสะทอนความทันตอเวลาและเปนราคาที่ลาสุด 

อยางไรก็ดี หากบริษัทฯ ไมสามารถออกและเสนอขายหุนกู และไมมีเงินทุนเพียงพอจากการมาใชสิทธิแปลงสภาพของผูถือ

ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จะใชแหลงเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ ในการแปลง

สภาพใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญของ AIT 

 เงื่อนไขในการเขาทำรายการ 

บริษัทฯ จะเขาดำเนินการภายใตเงื่อนไข 2 ประการ คือ  

1) ที่ประชุมผู ถือหุ นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เพิ ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ นสามัญเพิ ่มทุนใหแกบุคคล

เฉพาะเจาะจง ใหแกนายอานนทชัย 

2) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาลงทุนโดยการเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ AIT และ AIT-W2 ซ่ึง

เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระคาตอบแทนเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใชสิทธิในการ

แปลงสภาพ AIT-W2 ในอนาคต  

อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังมิไดทำสัญญาจะซ้ือจะขายหรือขอตกลงใด ๆ กับนายอานนทชัย 
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3. ความสมเหตุสมผลของรายการ  

 ความสมเหตุสมผลและประโยชนของการเขาทำรายการ  

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงคเขาลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) เนื่องจาก

ธุรกิจของ AIT มีทิศทางที่สอดคลองกับการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัท ในการเปน 7 สะดวก 7 SMART เพื่อชีวิตที่สบายของ

ผูบริโภคตั้งแตต่ืนจนเขานอนดวยบริการจาก SABUY ไดแก 

7 สะดวก 7 SMART 

(1) สะดวกซ้ือ ผาน Retail Platform  

(2) สะดวกสง ผานรานแฟรนไชสรับสงพัสดุ (Drop-off stores)  

(3) สะดวกซัก ผานรานแฟรนไชสรานซักอบ  

(4) สะดวกใช ระบบปฏิบัติการท่ีใหลูกคา SME หรือ Enterprise  

(5) สะดวกจาย รองรับการจายเงินทุกรูปแบบทุกประเภท รวมถึงเงินสกุลดิจิทัล

ในอนาคต 

(6) สะดวกโอน ใหบริการฝาก ถอน โอน ครอบคลุมทุกสถาบันการเงิน  

(7)  สะดวกชำระ รองรับการชำระบิลสาธารณูปโภค สินคาและบริการตาง ๆ 

(1) SMART Factory  

(2) SMART Office  

(3) SMART School  

(4) SMART Canteen  

(5) SMART Parking  

(6) SMART Home  

(7) SMART Locker 

ซึ่งกลุมบริษัทมีความตองการสราง SABUY Infrastructure (โครงการลงทุน ในธุรกิจโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี เพื่อใช

ประโยชนในของกลุมบริษัท เชน ลงทุนในธุรกิจ Cloud System and Data Center Services โปรแกรมระบบปฏิบัติการตาง 

ๆ รองรับการเติบโตของการใชงานอินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีไดในอนาคต และยังรวมถึงธุรกิจพื้นฐานอ่ืน ๆ ท่ีชวยตอยอด 

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 จากผูใหบริการรายอ่ืนๆ 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 การติดตั ้ง 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 ท้ังในดานการเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสรางการสื่อสารและเครือขาย ใหสอดคลองกับการใชพัฒนา

สินคาและบริการของกลุมบริษัท การดูแลซอมบำรุง (Maintenance) ภายใตงบประมาณที่สามารถแขงขันได เพื่อใหกลุม 

SMEs สามารถเขาถึง Solution ตางๆ ของกลุมบริษัท ดวยตนทุนที่เขาถึงไดเพื่อแขงขัน กับธุรกิจขนาดใหญที่มีความสามารถ

ในการเขาถึง Solution ดวยทรัพยากรท่ีมีมากกวา ดังนั้น หากบริษัทฯ มีพันธมิตรเปนผูใหบริการระบบคลาวดท่ีนาเชื่อถือและ
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มีศักยภาพ บริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพราะหากเกิดปญหาบนระบบคลาวด การ

ดำเนินการของกิจการก็อาจติดขัดได 

ทั้งนี้ การเขาลงทุนใน AIT สอดคลองกับความประสงคของบริษัทฯ ที่จะลงทุนในธุรกิจที่เปนโครงสรางพื้นฐานตามสัดสวนท่ีมี

นัยสำคัญ (ไมต่ำกวารอยละ 10.00) สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) เพ่ือใชในกลุมบริษัท และสามารถสราง

รายไดในอนาคต บริษัทฯ จึงไดเขาเจรจากับ AIT เพื่อแจงความประสงคที่จะลงในธุรกิจของ AIT โดยการออกหุนสามัญใหมใน

สัดสวนที่บริษัทฯ ตองการ คือไมต่ำกวารอยละ 10.00 และการรับชำระเปนหุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ AIT ยังไมมีแผนในการออก

หุนเพิ่มทุนเพิ่มเติม หลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไมเกิน 515,802,242 หนวย เมื่อวันท่ี 13 

มกราคม 2565 แตอยางใด ดังนั้น บริษัทฯ จึงหารือกับนายอานนทชัย ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญอันดับ 2 ของบริษัทฯ ที่มี

ศักยภาพ และลงทุนในบริษัทฯ ในระยะยาว โดยบริษัทฯ เสนอแนวทางการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนแกบุคคลในวงจำกัด (Private 

Placement) แกนายอานนทชัย หากสามารถไดมาซึ่งหุนของ AIT ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ ดังนั้น นายอานนทชัย จึงไดเขาซ้ือ

ใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หนวยในตลาดหลักทรัพยฯ ระหวางวันท่ี 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 

กุมภาพันธ 2565 เพื ่อพิจารณาอนุมัติการเขาซื ้อหุ นสามัญของ 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 เพ่ือบริษัทฯ จะนำเงินเพ่ิมทุนดังกลาวไปซ้ือหุนสามัญของ AIT ใน

ตลาดหลักทรัพยฯ เอง 

(3) เปนการลดระยะเวลาในการเขาทำรายการซ้ือหุนสามัญของ AIT เนื่องจากหากดำเนินการตามขอ (2) อาจสงผลใหบริษัทฯ 

ตองจัดประชุมผูถือหุน 2 ครั้ง เพื่ออนุมัติการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ

เพ่ืออนุมัติการเขาทำรายการการเขาลงทุนซ้ือหุนสามัญของ AIT 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นตอวิธีการไดมาซ่ึงหุนสามัญของ AIT ขางตน วาเปนการดำเนินการภายใตกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ที่เกี่ยวของ โดยมิไดมีเจตนาปกปดซอนเรน อีกทั้ง ยังเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทฯ ตามนโยบายและแผนการ

ดำเนินธุรกิจท่ีจะสรางระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) เพ่ือรองรับการเติบโตอยางย่ังยืนของบริษัทฯ  

ในสวนของการเขาลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจำนวน 140,000,000 หนวยนั้น บริษัทฯ เห็นวาเปนการลงทุนใน

มูลคาท่ีต่ำกวาการไดมาซ่ึงหุนสามัญท้ังหมด อีกท้ัง เงินสดจากการใชสิทธิยังเปนเงินสดท่ี AIT จะไดรับโดยตรง ซ่ึง AIT สามารถ

นำไปเปนเงินทุนตอยอดในการดำเนินธุรกิจ และสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนตอไปในอนาคต โดยหากเปรียบเทียบกับการ

ซื้อหุ นสามัญของ AIT จำนวน 140,000,000 หุน ในชวงเวลาเดียวกันกับการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (ชวงวันที่ 14 – 18 

กุมภาพันธ 2565) ซ่ึงมีราคาหุนเฉลี่ยถวงน้ำหนักเทากับ 6.60 บาทตอหุน บริษัทฯ จะตองใชเงินในการเขาซ้ือหุนสามัญท้ังหมด 

924.00 ลานบาท เมื่อเทียบกับราคาเขาทำรายการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจำนวน 140,000,000 หนวย ในราคา

หนวยละ 3.55 บาท และคาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ 2.00 บาทตอหนวย รวมตนทุน 5.55 บาทตอหนวย จะมีมูลคาการทำรายการ
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เทากับ 777.00 ลานบาท ดังนั ้น บริษัทฯ จะประหยัดไดทั ้งสิ ้น 147.00 ลานบาท ทั ้งนี้ ผลขาดทุนและกำไรจากการ

เปลี่ยนแปลงของราคาหุนสามัญของ AIT จะมีผลกระทบจากการเขาทำรายการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ AIT ตามใบสำคัญ

แสดงสิทธิ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระสรุปไดดังนี้ 

ชวงราคาที่เปนไปได

ของหุนสามัญของ AIT 
ผลกระทบจากการเขาทำรายการ 

ความเปน 

ไปได1/ 

กรณีท่ี 1 ราคาหุนสามัญ

มากกวา 5.55 บาทตอ

หุน 

บริษัทฯ จะไดประโยชนจากการเขาทำรายการเนื่องจากราคาหุนสามัญของ 

AIT มีมูลคามากกวาตนทุนการไดมารวมตนทุนการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ 

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 เม่ือเทียบกับการเขาซ้ือหุนสามัญ  

สูง1/ 

กรณีท่ี 2 ราคาหุนสามัญ

เทากับ 5.55 บาทตอหุน 

บริษัทฯ จะไมไดประโยชนหรือเสียประโยชนจากการเขาทำรายการ เนื่องจาก

ราคาหุนสามัญของ AIT มีคาเทากับตนทุนการไดมารวมตนทุนการใชสิทธิซ้ือ

หุนสามัญของ AIT โดยคำนวณไดดังนี้ 

รายการ มูลคา 

(1) ตนทุนการไดมาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 3.55 บาทตอหนวย 

(2) ราคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อ

หุนสามัญ 2.00 บาทตอหนวย 

(3) ตนทุนรวม (1) + (2) 5.55 บาทตอหนวย 

(4) ราคาหุนสามัญตามกรณีที่ 2   5.55 บาทตอหุน   

(5) ผลตางระหวางตนทุนและราคาหุนสามัญ (3) – (4)         -   บาทตอหุน 

(6) การใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หนวยใบสำคัญแสดงสิทธิ   

    ตอ 1 หุนสามัญ 140,000,000 หุน 

(7) ผลประโยชนหรือผลขาดทุนรวม (5) x (6)         -   ลานบาท  

ในกรณีท่ีบริษัทฯ เขาซ้ือหุนสามัญ AIT ในชวงวันท่ี 14 – 18 กุมภาพันธ 2565 

จำนวน 140,000,000 หุน ดวยราคาหุนเฉลี่ยถวงน้ำหนักเทากับ 6.60 บาทตอ

หุน บริษัทฯ จะมีขาดทุนจากมูลคาหุนเทากับ 147.00 ลานบาท  

ขอสรุป: การเขาซ้ือใบสำคัญแสดงสิทธิลดความเสี่ยงจากผลขาดทุนไดเทากับ 

147.00 ลานบาท เม่ือเทียบกับการเขาซ้ือหุนสามัญ 

ปานกลาง 

กรณีท่ี 3 ราคาหุนสามัญ

ต่ำกวา 5.55 บาทตอหุน 

แตไมต่ำกวา 2.00 บาท

ตอหุน 

บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนจากการเขาทำรายการ ท้ังนี้ ในกรณีเลวรายท่ีหุน

สามัญของ AIT ลดลงเทากับ 2.00 บาทตอหุน บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนเทากับ 

497.00 ลานบาท ซ่ึงเทากับตนทุนการไดมาซ่ึงใบสำคัญแสดงสิทธซ้ืิอหุนสามัญ

ของ AIT โดยคำนวณไดดังนี้ 

 

 

 

ต่ำ 
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ชวงราคาที่เปนไปได

ของหุนสามัญของ AIT 
ผลกระทบจากการเขาทำรายการ 

ความเปน 

ไปได1/ 
 

รายการ มูลคา 

(1) ตนทุนการไดมาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 3.55 บาทตอหนวย 

(2) ราคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อ

หุนสามัญ 2.00 บาทตอหนวย 

(3) ตนทุนรวม (1) + (2) 5.55 บาทตอหนวย 

(4) ราคาหุนสามัญตามกรณีที่ 3 หากเลวรายสุด   2.00 บาทตอหุน   

(5) ผลตางระหวางตนทุนและราคาหุนสามัญ (3) – (4)     (3.55) บาทตอหุน 

  

(6) การใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หนวยใบสำคัญแสดงสิทธิ 

    ตอ 1 หุนสามัญ 140,000,000 หุน 

(7) ผลประโยชนหรือผลขาดทุนรวม (5) x (6)   (497.00) ลานบาท  

ในกรณีท่ีบริษัทฯ เขาซ้ือหุนสามัญ AIT ในชวงวันท่ี 14 – 18 กุมภาพันธ 2565 

จำนวน 140,000,000 หุน ดวยราคาหุนเฉลี่ยถวงน้ำหนักเทากับ 6.60 บาทตอ

หุน บริษัทฯ จะมีขาดทุนจากมูลคาหุนมากกวา 147.00 ลานบาท แตไมเกิน 

676.20 ลานบาท 

ขอสรุป: การเขาซ้ือใบสำคัญแสดงสิทธิลดความเสี่ยงจากผลขาดทุนไดมากสุด

เทากับ 179.20 ลานบาท เม่ือเทียบกับการเขาซ้ือหุนสามัญ ในกรณีท่ีหุนสามัญ

มีมูลคาเทากับ 2.00 บาทตอหุน 

กรณีท่ี 4 ราคาหุนสามัญ

ต่ำกวา 2.00 บาทตอหุน 

ในกรณีท่ีหุนสามัญต่ำกวา 2.00 บาทตอหุน บริษัทฯ จะไมเขาทำรายการใช

สิทธิซ้ือหุนสามัญของ AIT เนื่องจากการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจะทำใหบริษัทฯ 

ขาดทุนมากกวาการไมใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของ AIT ซ่ึงจะมีผลขาดทุนเทากับ

ตนทุนการเขาทำรายการซ้ือใบสำคัญแสดงสิทธิเทากับ 777.00 ลานบาท 

ในกรณีท่ีบริษัทฯ เขาซ้ือหุนสามัญ AIT ในชวงวันท่ี 14 – 18 กุมภาพันธ 2565 

จำนวน 140,000,000 หุน ดวยราคาหุนเฉลี่ยถวงน้ำหนักเทากับ 6.60 บาทตอ

หุน บริษัทฯ จะมีขาดทุนจากมูลคาหุนมากกวา 676.20  ลานบาท แตไมเกิน 

924.00 ลานบาท (ซ่ึงเทากับตนทุนเขาทำรายการท้ังหมด) 

ขอสรุป: การเขาซ้ือใบสำคัญแสดงสิทธิลดความเสี่ยงจากผลขาดทุนไดถึง 

147.00 – 179.20 ลานบาท เม่ือเทียบกับการเขาซ้ือหุนสามัญ 

ต่ำมาก 

หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินระดับความเปนไปได โดยพิจารณารวมกับราคายอนหลัง 7- 360 วันทำการ (ผูถือหุนศึกษาไดที่หัวขอ 4.1.3 วิธีมูลคาหุนตาม

ราคาตลาด) อีกทั้ง ที่ปรึกษาทางการเงินไดประมาณการรายไดและผลการดำเนินงานของ AIT ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซ่ึงเปนปจจัยหน่ึงที่สะทอนมูลคาหุน

สามัญและความคาดหวังของผูถือหุนตอหุนสามัญของ AIT พบวา รายไดรวมมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปของรายได (CAGR) รวมระหวางป 2564 – 2569 มีคา

เทากับรอยละ 1.41 และ AIT สามารถสรางกำไรสทุธิไดอยางสม่ำเสมอ โดยในป 2565 AIT มีรายไดจากมูลคางานในมือ (Backlog) ที่แนนอน ซ่ึงจะสงผลใหกรณทีี่ 

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

มูลคาต่ำกวา 2.00 บาทตอหุ น จึงมีความเปนไปไดต่ำมาก อยางไรก็ดี การเขาซื ้อใบสำคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ นสามัญนั้น

เปรียบเสมือนการปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุนของบริษัทฯ  

ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา การเขาลงทุนซ้ือหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญของ AIT จาก

นายอานนทชัยมีความสมเหตุสมผล และเกิดประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ได 

 ขอดีของการเขาทำรายการ  

1) การลงทุนใน AIT เปนการสนับสนุนระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุมบริษัทฯ และเปนการสนับสนุนระบบของ

โครงสรางพ้ืนฐานของบริษัทฯ (SABUY Infrastructure) 

เนื่องดวย AIT ดำเนินธุรกิจใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมแบบวงจร หรือ System 

Integrator (“SI”) และเปนธุรกิจหลักที่สรางรายไดในสัดสวนกวารอยละ 70.00 ของ AIT โดยการเปนผูออกแบบระบบ

คอมพิวเตอรและระบบสื่อสารคอมพิวเตอรใหสามารถทำงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและและมีประสิทธิผล ตรงตอ

ความตองการงานของลูกคา โดยมีระบบท่ีใหบริการประกอบไปดวย คอมพิวเตอรฮารดแวรซิสเต็มสซอฟตแวรแอพพลิเคชั่น

ซอฟตแวรและอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอรโดย AIT มีลักษณะการขายแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิรนคีย (Turn Key) 

ตั้งแตการทำความเขาใจถึงความตองการของลูกคา การใหคำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การ

ดำเนินการการติดตั้ง การซอมบำรุงรักษา ตลอดจนมีการฝกอบรมเพ่ือสรางความเขาใจในการใชงาน นอกจากนี้ AIT ยังมี

กลุมธุรกิจใหมท่ีเนนไปทางดานวิศวกรรมพื้นฐานที่ตอยอดธุรกิจบนฐานลูกคาเดิม เชน การสรางสถานีไฟฟา (Substation) 

เปนตน ดานวิศวกรรมพ้ืนฐานเกี่ยวกับสายงานไอซีที เชน การเดินสายสัญญาณรอยทอลงดิน เปนตน และดานวิศวกรรม

ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) บิ้กดาตา (Big Data) และ Business Intelligence (BI) เชน ระบบ CCTV การ

จดจำใบหนา การพิสูจนตัวตน การรายงานในเชิงวิเคราะหขอมูลเชิงธุรกิจ เปนตน 

AIT มีเทคโนโลยีเพ่ือใหบริการแกลูกคา เชน (1) IT Infrastructure and business cloud (2) IT Innovation, AI and Big 

Data (3) Infrastructure and Engineering โดยบริษัทฯ คาดวาเทคโนโลยีประเภท IT Infrastructure and business 

cloud และ Infrastructure and Engineering ของ AIT จะเปนประโยชนตอกลุมบริษัทฯ เนื่องจากสำหรับเทคโนโลยี

คลาวดนั้น AIT ถือเปนผูเชี่ยวชาญอันดับตน ๆ ของประเทศในการออกแบบและติดตั้งระบบโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญ

ระดับประเทศ โดยเฉพาะโครงสรางพ้ืนฐานที่อยูบนสถาปตยกรรมท่ี 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

พ้ืนฐานสำคัญในการเชื่อมตอของอุปกรณตาง ๆ เชน คอมพิวเตอรเซิรฟเวอรเครือขายท้ังใชสาย/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 คลาวดไดทำใหธุรกิจเหลานั้นสามารถจัดการดานการใชทรัพยากรคอมพิวเตอรไดดีข้ึน เชน ดานเครือขาย ดาน

การจัดการท่ีเก็บขอมูล (Storage) เปนตน AIT ไดทำการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบศูนยขอมูล (Datacenters) ไป

หลายแหง และไดแนะนำลูกคาเกี่ยวกับกลยุทธตาง ๆ เพ่ือรองรับเทคโนโลยีคลาวดท่ีเกิดขึ้น  

ดังนั้น การเขาลงทุนในธุรกิจของ AIT จะเปนการตอยอดในธุรกิจการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสหลากหลายรูปแบบผาน

ระบบนิเวศนทางการเงิน (Financial Ecosystem) ของบริษัทฯ ท้ัง 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 ท่ีเกิดขึ้นในระบบนิเวศนของ SABUY นั้นจะถูก

เก็บในระบบคลาวด เชน ระบบการจายเงินสำหรับเครื่อง Kiosk ตาง ๆ เมื่อบริษัทฯ ไดเขาลงทุนในธุรกิจของ AIT จึง

เปรียบเสมือนการสนับสนุนระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุ มบริษัทฯ และเปนการสนับสนุนระบบของ

โครงสรางพื้นฐานของบริษัทฯ (SABUY Infrastructure) หากบริษัทฯ มีพันธมิตรเปนผูใหบริการระบบคลาวดที่นาเชื่อถือ

และมีศักยภาพ บริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพราะหากเกิดปญหาบนระบบคลาวด 

การดำเนินการของกิจการก็อาจติดขัดได อีกทั้ง การเขาถือหุนใน AIT ทำใหบริษัทฯ สามารถติดตามการดำเนินงาน 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีและการใหบริการของ AIT ไดอยางใกลชิด 

2) เปนการลงทุนในหุนกลุมเทคโนโลยีธุรกิจท่ีมีโอกาสเติบโตในอนาคต 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงมากในปจจุบัน โดยการระบาดของโรคโควิด-19 เปน

อีกหนึ่งปจจัยท่ีกระตุนใหการเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคดิจิตอลรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เมื่อท้ังภาคองคกรและภาคครัวเรือนมีการ

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  
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ดังนั้น การลงทุนใน AIT ซ่ึงอยูในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงเปนเสมือน

การลงทุนในหุนท่ีมีโอกาสเติบโตในอนาคต ซ่ึงบริษัทฯ จะไดประโยชนจากการเติบโตของมูลคาหุน หรืออาจมีกำไรจากการ

ขายหุนของ AIT ในอนาคต อยางไรก็ดี การลงทุนในหุนกลุมเทคโนโลยียังคงมีความเสี่ยงสูงมากจากการเปลี่ยนแปลง

อันรวดเร็วของเทคโนโลยี  

3) เปนการสรางผลตอบแทนจากผลการดำเนินงาน และสรางกระแสเงินสดใหแกผูถือหุน 

AIT มีอัตราสวนทางการเงินดานผลการดำเนิน สรุปไดดังนี้ 

อัตราสวนทางการเงิน  (หนวย : รอยละ) 2564 2563 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทำกำไร 

อัตรากำไรขั้นตน 18.25 17.35 

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 8.46 6.96 

อัตราสวนเงินสดตอการทำกำไร  320.47 87.61 

อัตรากำไรสุทธิ 7.49 5.86 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

อัตราตอบแทนผูถือหุน 17.61 13.57 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 8.65 6.49 

อัตราตอบแทนจากการสินทรัพยถาวร 267.93 244.10 

อัตราการหมุนของสินทรัพย 1.16 1.11 

ที่มา : รายงานประจำป 2564 ของ AIT  

จากการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินดานผลการเนินงานของ AIT พบวา อัตรากำไรขั้นตนของ AIT เติบโตอยางตอเนื่อง 

โดยในป 2563 เปนตนมา AIT ไดงานโครงการใหมซึ่งสวนใหญเปนงานจางเหมาซึ่งมีอัตรากำไรข้ันตนที่สูงกวาการขาย

อุปกรณ ฮารดแวรอยางเดียว ท้ังนี้ การท่ี AIT มีอัตรากำไรขั้นตนท่ีสูงขึ้นสงผลใหอัตรากำไรจากการดำเนินงานสูงขึ้นตามไป

ดวย สำหรับอัตรากำไรสุทธิของป 2564 นั้นเติบโตจากป 2563 เนื่องจากในป 2563 AIT มีีคาใชจายในการขายและการ

บริหารเพ่ิมขึ้น โดยสวนใหญเปนคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจำนวน 107.84 ลานบาท ซ่ึงเปนคาใชจายท่ี

ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการเพิ่มขึ้นของรายได สวนในป 2564 นั้น เนื่องจาก AIT มีอัตรากำไรขั้นตนที่สูงกวาและคาเผื่อผล

ขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นนอยกวาป 2563 

สำหรับอัตราผลตอบแทนผูถือหุนมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงตามผลกำไรสุทธิของ AIT ซึ่งในป 2564 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 

17.61 ในขณะที่ป 2563 อยูที่รอยละ 13.57 เชนเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและสินทรัพยถาวร กลาวคือ

อัตราผลตอบแทนผูถือหุนของป 2564 เพิ่มขึ้นจากป 2563 ตามกำไรสุทธิที่สูงขึ้น ซึ่งมาจากการเติบโตของรายไดและ

โครงการท่ีรับรูรายไดมีอัตรากำไรท่ีสูงขึ้น 

นอกจากนี้ สำหรับอัตราสวนการจายเงินปนผลของ AIT ซึ่งคำนวณจากงบเฉพาะกิจการของ AIT เนื่องจากพิจารณาจากผล

การดำเนินงานของบริษัทซ่ึงเปนสวนท่ีมีผลการดำเนินงานท่ีเปนกำไรสุทธิ จะเห็นวาในอดีตท่ีผานมา 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) เนื่องจากการเขาทำรายการเปนสวนหนึ่งของการเพ่ิม

ทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2565 จัดขึ้น ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 มีมติใหความเห็นชอบการเพ่ิมทุน

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

ใหความเห็นชอบจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

(1) จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจำนวน 25,111,504 หุน ในราคาหุนละ 28.25 บาท (มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 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 (“AIT-

W2”) 

(2) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,896,005 หุน ในราคาหุนละ 28.25 บาท (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) 

คิดเปนมูลคารวม 194.81 ลานบาท ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซ่ึงไมเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน

ของบริษัทฯ ไดแก NKON เพื่อเปนคาตอบแทนในการเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนออกใหมของบริษัท นครหลวง 

แคปปตอล จำกัด (มหาชน) (“NKON”) 

(3) จัดสรรหุ นสามัญเพิ ่มท ุนเพื ่อรองร ับการเพิ ่มท ุนแบบมอบอำนาจทั ่วไป (General Mandate) จำนวน 

100,000,000 หุน (คิดเปนรอยละ 8.32 ของจำนวนหุนที่ชำระแลวของบริษัทฯ) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 

ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่จะไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบ

มอบอำนาจท่ัวไป (General Mandate) จะตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีบริษัทฯ กำหนด 

(4) จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจำนวน 508,551,983 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการออกและเสนอ

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 ปนับแตวันท่ี

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 ครั้งท่ี 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) ซ่ึงเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ไดแกกลุมนายอานนทชัย เพ่ือเปนคาตอบแทนในการเขาซ้ือ

หุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนของ AIT ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณผลกระทบจากการออกหุนเพิ่มทุน

จำนวน 25,111,504 หุน ตอผู ถือหุ นของบริษัทฯ โดยคำนวณผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนของผูถือหุ นเดิม 

(Control Dilution) ผลกระทบตอราคาตลาดหุน (Price Dilution) และผลกระทบตอกำไรตอผู ถือหุ น (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

หุนเพ่ิมทุนแก 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 

ราคาตลาดหลังเพ่ิมทุน

ให AIT 

= (ราคาตลาด x จำนวนหุนที่ชำระแลว) + (ราคาเขาทำรายการ x จำนวนหุนเพ่ิมทุนแกนายอานนทชัย )   

   /  ( จำนวนหุนที่ชำระแลว + จำนวนหุนเพ่ิมทุนแกนายอานนทชัย ) 

= (   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 = กำไรสุทธิ1/  /   จำนวนหุนที่ชำระแลว 

= 213,604,884 / ( 1,201,379,956 ) 

= 0.1778 บาทตอหุน 

EPS หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ1/  /  ( จำนวนหุนที่ชำระแลว + จำนวนหุนเพ่ิมทุนแกนายอานนทชัย ) 

= 213,604,884 / (1,201,379,956 + 25,111,504 ) 

= 0.1742 บาทตอหุน 

EPS Dilution = (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

ไดมาซ่ึงสินทรัพยดังกลาวมิไดเปนการออกหุนเพ่ิมทุน 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 เพ่ือใชสิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 โดยแหลงเงินทุนท่ีใชในการจายชำระการใช

สิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จะมาจากการออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินไมเกิน 3,000.00 ลานบาท ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือ

หุนประจำป 2565 ของบริษัทฯ จะไดอนุมัติตอไป และ/หรือเงินสดรับจากการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ของบริษัทฯ รุนตาง ๆ  

โดยสำหรับหุนกูนั้นจะมีภาระดอกเบี้ยขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกู หรือตามขอตกลงและเงื่อนไข

ของหุนกูที่ไดออกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยใหอยูภายใตบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่มีผลบังคับใชในขณะท่ี

ออกและเสนอขายหุนกูในแตละคราว 

ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีอัตราสวนเพ่ือวิเคราะหความสามารถในการชำระหนี้ 

รายการ ป 2564 
ภายหลังการเขาทำรายการการ

ลงทุนซ้ือหุนสามัญของ AIT 

ภายหลังการเขาทำรายการ

ทั้งหมด 3 รายการ 

ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (interest 

coverage ratio : ICR) (เทา) 
14.91 12.78 4.60 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษี

เงินได คาเส่ือมราคา และคาตัดจำหนาย (interest 

bearing debt to EBITDA ratio) (เทา)  

2.06 2.04 4.27 

ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (debt service 

coverage ratio :DSCR) (เทา) 
1.03 0.80 0.28 

ที่มา : อัตราสวนทางการเงินของบรษัิทฯ 

หมายเหตุ: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราดอกเบ้ียเทากับรอยละ 6.25 ตอป อางอิงจากอัตราดอกเบ้ียหุนกูในอดีตของบริษัทฯ และระยะเวลา

ในการคำนวณเทากับ 1 ป ทั้งนี้ นอกจากการลงทุนซ้ือหุนสามัญใน AIT ซ่ึงจะจายเปนเงินสดจำนวน 280.00 ลานบาท บริษัทฯ ยังไดเขาทำรายการลงทุนซ้ือ

หุนสามัญของ NAKON ใชเงินสดในการเขาทำรายการเทากับ 584.44 ลานบาท และรายการเขาซ้ือหุนสามัญของ บริษัท บัซซ่ีบีส จำกัด จำนวน 970.80 ลาน

บาท ซ่ึงอาจมีแหลงเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุนกู ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดแสดงอัตราสวนทางการเงินกรณีภายหลังการเขาทำรายการ

ลงทุนซ้ือหุนสามัญของ AIT และกรณีภายหลังการเขาทำรายการทั้งหมด 3 รายการดังกลาว 

จากอัตราสวนขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการชำระหนี้ เนื่องจากอัตราสวน

ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย ความสามารถในการชำระผูกพัน มีคามากกวาศูนย และบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินรวม

ตอสวนของผูถือหุนเทากับรอยละ 0.81 ซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทฯ มีภาระหนี้สินในระดับที่ไมสูง เมื่อเปรียบเทียบกับสวน

ของผูถือหุน 

อยางไรก็ดี ภายหลังการเขาทำรายการลงทุนซ้ือหุนสามัญใน AIT และภายหลังการเขาทำรายการท้ังหมด 3 รายการดังกลาว

นั้น ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย และความสามารถในการชำระภาระผูกพันของบริษัทฯ มีอัตราสวนที่ลดลง ใน

ขณะเดียวกัน อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย มี

อัตราสวนที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี บริษัทฯ อาจพิจารณาตออายุหุนกู (Roll-over) เพื่อขยายการครบกำหนดของหุนกูและเพ่ือ

รักษาความสามารถในการชำระภาระผูกพันของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา หากบริษัทฯ ไม

สามารถรักษาอัตราสวนความสามารถในการชำระภาระผูกพันได บริษัทฯ อาจผิดเงื่อนไขการขอสินเชื่อกับเจาหนี้ ซึ่งอาจ

สงผลใหบริษัทฯ ตองจายคืนหนี้ท้ังหมดกอนกำหนด 
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นอกจากนี้ ณ วันที่ 31ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีอัตราดอกเบี้ยจำแนกตามประเภทหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ย สรุปได

ดังตอไปนี้ 

ประเภทหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย (รอยละ)  

เงินเบิกเกินบัญช ี 5.82 - 5.84 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 2.00 - 4.53 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2.00 - 5.25 

หนี้สินตามสัญญาเชา   1.89 - 18.36 

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 ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้  

หนวย: ลานบาท 
ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2564 

กรณีออกหุนกูจำนวน 280.00 ลานบาท 

และเพ่ิมทุน 709.40 ลานบาท เพ่ือเขาทำ

รายการลงทุนในหุนสามัญของ AIT 

กรณีภายหลังการเขาทำ

รายการทั้งหมด 3 รายการ1/ 

หนี้สินรวม 2,748.62       3,028.62   4,583.86  

สวนของผูถือหุนรวม 3,387.91       4,097.31   4,292.12  

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของ 

ผูถือหุน (เทา) 
0.81 0.74 1.07 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวน

ของผูถือหุน (เทา) 
0.34 0.48 0.69 

หมายเหตุ: 1/ กรณีภายหลังการเขาทำรายการทัง้หมด 3 รายการ กลาวคอื การลงทุนซ้ือหุนสามัญใน AIT ซ่ึงจะจายเปนเงินสดจำนวน 280.00 ลานบาท และออกหุนสามัญ

เพิ่มทุนจำนวน 709.40 ลานบาท รวมถึงกรณีที่บริษัทฯ ไดเขาทำรายการลงทุนซื้อหุนสามัญของ NAKON ใชเงินสดในการเขาทำรายการเทากับ 584.44 ลานบาท และออก

หุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 194.81 ลานบาท และรายการเขาซ้ือหุนสามัญของ บริษัท บัซซ่ีบีส จำกัด จำนวน 970.80 ลานบาท (ไมมีการออกหุนสามัญเพิ่มทนุ)  

ทั้งนี้ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนหลังเขาทำรายการดังกลาวเปนอัตราสวนที่ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีการออกหุน

สามัญเพิ่มทุนเพื่อเปนสิ่งตอบแทนใหกับนายอานนทชัยในสัดสวนที่สูงกวามูลคาสิ่งตอบแทนที่จายเปนเงินสด ซึ่งอาจตองใช

เงินจากการออกและเสนอขายหุนกู นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุนกู บริษัทฯ จะมีตนทุนทางการเงินท่ี

เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยท่ีขึ้นอยูกับสภาวะตลาดและขอกำหนดของหุนกู ซึ่งจะสงผลใหความสามารถในการชำระดอกเบี้ย

ของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไปจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564   
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 ขอดีของการทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเม่ือเทียบกับบุคคลภายนอก 

1) ราคาเขาทำธุรกรรมการเขาเขาลงทุนใน AIT โดยการซื้อหุนสามัญและ AIT-W2 ของ AIT จากนายอานนทชัย เปนราคาท่ี

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 และเมื่อเปรียบเทียบราคาซ้ือใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 

เปนราคาท่ีเหมาะสม 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดหุนสามัญของ AIT ตามสัดสวนที่คาดหวัง โดยมิตองไลซื้อจากรายยอยในตลาดหลักทรัพยฯ อีกท้ัง 

นายอานนทชัยยอมรับการชำระคาตอบแทนเปนหุนสามัญของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน หากบริษัทฯ ซื้อหุนสามัญจาก

บุคคลภายนอก บริษัทฯ อาจจะตองใชเงินสดเพ่ือจายคาซ้ือหุนสามัญจากรายยอยในตลาดหลักทรัพยฯ 

2) เปนการเจรจาฉันมิตรเพ่ือใหเกิดประโยชนแกกลุมบริษัทฯ โดยไมกอใหเกิดการเอ้ือประโยชนตอบุคคลเกี่ยวโยง 

การเขาทำรายการเปนการเจรจากันฉันมิตรบนพื้นฐานการเจรจาตอรองไดอยางเปนธรรมในราคายุติธรรมและเปนที่พึง

พอใจและสรางประโยชนสูงสุดกับทุกฝาย เกิดประสิทธิผลและเกิดความคลองตัวในการสนับสนุนการดำเนินการของกลุม

ธุรกิจ ซึ่งนายอานนทชัยเดิมเปนผูถือหุนของบริษัทฯ และ AIT เมื่อเห็นวาการประกอบธุรกิจของ AIT นั้นเปนการตอยอด

และสนับสนุนธุรกิจของ SABUY ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดเขาเจรจากับ AIT เพ่ือแจงความประสงคท่ีจะลงในธุรกิจของ AIT โดย

การออกหุนสามัญใหมในสัดสวนที่บริษัทฯ ตองการ คือไมต่ำกวารอยละ 10.00 และการรับชำระเปนหุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ 

AIT ยังไมมีแผนในการออกหุ นเพิ ่มทุนเพิ ่มเติม 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 ในจำนวนท่ี

มีนัยสำคัญ ดังนั้น นายอานนทชัย จึงไดเขาซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หนวยใน

ตลาดหลักทรัพยฯ ระหวางวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ 2565 ในราคาทุนเฉลี่ยหนวยละ 3.55 บาท และเขาซ้ือหุนสามัญของ 

AIT จำนวน 30,000,000 หุน ในตลาดหลักทรัพยฯ ในวันท่ี 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 ท้ังนี้ การเขาทำรายการมิไดกอใหเกิดประโยชนใด ๆ ตอบุคคลเกี่ยวโยง 

 ขอเสียของการทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเม่ือเทียบกับบุคคลภายนอก 

1) บุคคลภายนอกอาจเสนอเงื่อนไขท่ีดีกวา 

เนื่องจากการเขาทำรายการดังกลาวเปนการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จึงอาจสงผลใหการเจรจาตอรองเงื่อนไข   

ตาง ๆ เปนการเจรจาฉันมิตร การเจรจาจึงไมสามารถกระทำไดเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ อาจ

สามารถเจรจาตอรองดานราคาเขาทำธุรกรรมที่สูงกวาได ซึ่งจะสงผลใหบริษัทฯ ไดรับเงินจากการเขาทำธุรกรรมสูงข้ึน 

อยางไรก็ตาม ราคาเขาทำธุรกรรมอยูในชวงราคายุติธรรมซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาเปนราคาท่ีมีความเหมาะสม  

 ความเสี่ยงของการเขาทำรายการ 

3.6.1 ความเสี่ยงกอนการเขาทำรายการ 

1) ความเสี่ยงท่ีเงื่อนไขบังคับกอนเขาทำรายการจะไมประสบความสำเร็จ หรืออาจเกิดความลาชา 

การเขาทำรายการมีเงื่อนไขบังคับสำคัญกอนเขาทำรายการ ไดแก 

1) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคล

เฉพาะเจาะจง ใหแกนายอานนทชัย 

2) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาลงทุนโดยการเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ AIT และ AIT-

W2 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 และนายอานนทชัยมิไดทำสัญญาจะซ้ือจะขายหรือขอตกลงใด 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 ซึ่งกอใหเกิดแรงจูงใจใหนายอานนทชัยนำหุนสามัญไปแลกเปลี่ยนกับผูซ้ือ

รายอื่น หรือนำไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ แทนการขายใหบริษัทฯ รายการเขาลงทุนซื้อหุนสามัญใน AIT จะมี

ความเสี่ยงท่ีจะไมประสบความสำเร็จตามประสงคของบริษัทฯ  
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3.6.2 ความเสี่ยงภายหลังเขาทำรายการ 

1) ความเสี่ยงของการสูญเสียโอกาสในอนาคตหากมูลคาหุนของบริษัทฯ  สูงกวามูลคาซ้ือขาย 

กรณีที่ผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ สูงกวาประมาณการมูลคายุติธรรมที่ใชในการเขาทำรายการ ซึ่งเทากับ

หุนละ 28.25 บาทตอหุน ซึ่งผลตางดังกลาวเกิดจากผลประกอบการที่นอกเหนือจากแผนการลงทุนและการขยาย

กิจการที่นำมาใชเปนสมมติฐานในการประเมินมูลคา ซึ่งทำใหบริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสจากผลตางตอบแทนดังกลาว 

เนื่องจากบริษัทฯ อาจไดสินทรัพยหรือผลตอบแทนจากการลงทุนอื่นที่สูงกวาการลงทุนในหุนสามัญของ AIT ทั้งนี้ 

ราคามูลคายุติธรรมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดถูกประเมินดวยสมมติฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปจจุบัน 

ประกอบกับแผนการลงทุนและการขยายกิจการที่มีแผนการลงทุนชัดเจน ณ ปจจุบัน อยางไรก็ตาม มูลคาของบรษัิทฯ 

ที่ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินไดสะทอนการเติบโตของธุรกิจตามแผนและนโยบายการลงทุนและการ

ดำเนินงานแลว ราคาการเขาทำรายการอยูในชวงมูลคายุติธรรม ณ ชวงเวลาการประเมิน 

2) ความเสี่ยงผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการลงทุนในอนาคตไมเปนไปตามคาดหวัง เนื่องจากความเสี่ยงทางธุรกิจของ AIT 

การเขาลงทุนใน AIT อาจมีความเสี่ยงท่ีผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการลงทุนในอนาคตไมเปนไปตามคาดหวัง เนื่องจาก 

การดำเนินธุรกิจของ AIT ยังคงมีปจจัยที่มีผลกระทบตอการดำเนินงานในอนาคต และความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ

ภายใตการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เชน ความเสี่ยง

จากการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลสำคัญตอการวางแผนการ

ดำเนินงาน ความเสี่ยงดานบุคลากร ซึ่งเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจสูความสำเร็จและมีการแขงกันดึงดูด

บุคลากรที่มีความสามารถกันระหวางบริษัทดานเทคโนโลยี และความเสี่ยงจากการที่การดำเนินงานโครงการของ AIT 

ไมเปนไปตามที่ประมาณไว เชน การที่โครงการที่ AIT ประมูลมาไดไมแลวเสร็จตามแผนงานที่ไดกำหนดไว โดยเฉพาะ

โครงการท่ีมีขอจำกัดดานงบประมาณและบุคลากร ตลอดจนมีความซับซอนดานเทคโนโลยี  

อยางไรก็ดี AIT ไดมีการติดตามแนวโนมของเทคโนโลยีใหม ๆ และพัฒนาความรูของบุคลากรในองคกรอยางตอเนื่อง

เพื่อรองรับและสามารถปรับตัวไปพรอมกับนวัตกรรมใหม ๆ ได ในดานการดูแลบุคลากร AIT มีนโยบายการดูแล

พนักงานโดยมีการฝกอบรมและพัฒนาความรูใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะตาง ๆ รวมถึง

การสรางขวัญและกำลังใจ การจายคาตอบแทนและสวัสดิการตาง ๆ ที่เหมาะสมและเปนธรรม ในดานการดำเนินงาน

โครงการ AIT มีขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติจากผูบริหาร โดยมีหนวยงานตรวจสอบและพิจารณาความเปนไปไดของ

โครงการ ความถูกตองของการจัดทำตนทุนงานโครงการ ตลอดจนการวางแผนงานและดำเนินงานโครงการจนแลว

เสร็จซึ่งควบคุมดูแลโดยฝายบริหารจัดการงานโครงการเพื่อใหงานโครงการแลวเสร็จตามกำหนดเวลาดวยงานท่ีมีประ

สิทธิิภาพและประสิทธิิผลภายใตงบประมาณท่ีไดวางแผนไว 

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ นำหุนสามัญของบริษัทฯ หรือเงินทุนดังกลาวไปลงทุนในสินทรัพยอื่นที่อาจใหผลตอบแทนสูงกวา

การลงทุนในหุนสามัญของ AIT บริษัทฯ อาจไดผลตอบแทนท่ีสูงกวาการเขาทำรายการดังกลาว 

3) ความเสี่ยงจากการท่ีทิศทางการดำเนินธุรกิจของ 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

ของบริษัทเพ่ือรองรับการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ 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

ตามท่ีหวังท้ังหมดได  

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 ราคาใชสิทธิเทากับหนวยละ 2.00 บาท รวมจำนวนเงินสดเทากับ 

280.00 ลานบาท โดยแหลงเงินทุนในคร้ังนี้มาจากการออกหุนกูของบริษัทฯ และ/หรือ จากการใชสิทธิแปลงสภาพ

ของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ รุนตาง ๆ ซึ่งสำหรับหุนกูของบริษัทฯ นั้นอยูในขั้นตอนการขออนุมัติการออกหุนกู

และเสนอขายหุนกูของบริษัทฯ ในวงเงินไมเกินจำนวน 3,000.00 ลานบาท จากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 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

ถือหุนสามารศึกษารายละเอียดการมีมูลคาของใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ในหัวขอ 2.7 แหลงเงินทุน

ท่ีใชในการซ้ือสินทรัพย) 

อยางไรก็ดี หากบริษัทฯ ไมสามารถออกและเสนอขายหุนกู และไมมีเงินทุนเพียงพอจากการมาใชสิทธิแปลงสภาพของ

ผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จะใชแหลงเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ ใน

การแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญของ AIT 

5) ความเสี่ยงจากการลดลงของมูลคาหุนสามัญ AIT และ AIT-W2  

หากการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของ AIT ไมเปนไปตามคาดหวัง มูลคาของหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ

ซ้ือหุนสามัญของ 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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รายการสูงสุดไมเกิน 497.00 ลานบาท (กลาวคือเมื่อหุนสามัญของ AIT เทากับ 2.00 บาทตอหุน) ในกรณีที่หุนสามัญ

ของ AIT มีมูลคาต่ำกวา 2.00 บาทตอหุน บริษัทฯ จะไมเขาทำรายการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ AIT เนื่องจากการใช

สิทธิซื ้อหุ นสามัญจะทำใหบริษัทฯ ขาดทุนมากกวาการไมใชสิทธิซื ้อหุ นสามัญของ AIT (ผูถือหุ นสามารถศึกษา

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหุนสามัญของ AIT ไดในหัวขอ 3.1 ความสมเหตุสมผลของการเขาทำ

รายการ) 
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4. ความเหมาะสมดานราคา  

 ความเหมาะสมดานราคาของมูลคาสินทรัพยที่ไดมา – หุนสามัญของ AIT 

ในการประเมินมูลคายุติธรรมของสวนของผูถือหุนของ AIT ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาโดยใชขอมูลจากงบการเงินของ 

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 ท่ีสงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจ 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) วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach) ซ่ึงแบงออกเปน 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) วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมท่ีใกลเคียงกัน (Transaction Comparable Approach) 

6) วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
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4.1.1 วิธีประเมินมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

วิธีมูลคาหุนตามบัญชี (Book Value Approach) เปนการประเมินมูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิ หรือมูลคาสวน

ของผูถือหุนตามงบการเงินของ AIT ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชมูลคาทางบัญชีตามงบ

การเงินรวมของ AIT ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

   ตารางมูลคาสวนของผูถือหุนตามบัญชีของ AIT 

สวนของผูถือหุน (งบการเงิน) 

(หนวย: ลานบาท) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 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

อาจเปนวิธีท่ีไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AIT 

4.1.2 วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีนี้ เปนการประเมินมูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิ หรือมูลคาสวนของผูถือหุนตามงบ

การเงินของ AIT ซึ่งปรากฏตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2564 และปรับปรุงดวยรายการตาง ๆ ที่เกิดข้ึน

ภายหลังจากวันท่ีในงบการเงิน และสวนเพ่ิมจากการประเมินใหมของสินทรัพยตามรายงานการประเมินราคาสินทรัพย  

อยางไรก็ดี AIT ไมไดมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลคาสินทรัพยแกสาธารณะ และ AIT ไมไดมีการเพ่ิมทุน 

แตมีการประกาศจายเงินปนผลจากผลการดำเนินงานประจำป 2564  โดยมูลคาสวนของผูถือหุนตามวิธีปรับปรุงมูลคา

ตามบัญชีของ AIT มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางมูลคาสวนของผูถือหุนตามวิธีปรับปรุงมูลคาทางบัญชีของ AIT 

สวนของผูถือหุน (งบการเงิน) 

(หนวย: ลานบาท) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 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 มกีารประกาศจายเงินผลการดำเนินงานประจำป 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 ซ่ึงต่ำกวาราคาเขาทำรายการท่ี 

7.08 บาทตอหุน เทากับ 4.41 บาทตอหุน หรือต่ำกวาในอัตรารอยละ 62.32 ของราคาเขาทำรายการ 

วิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชีเปนวิธีที่สะทอนมูลคาทรัพยสินสุทธิที่ใกลเคียงปจจุบันมากกวาวิธีมูลคาหุนตามบัญชี

รวมทั้งไดคํานึงถึงเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใชอางอิง อยางไรก็ตาม วิธีนี้ไมไดคํานึงถึง 

ความสามารถในการทํากําไรในอนาคต และไมไดคํานึงถึงแนวโนมของภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ รวมท้ัง

ปจจัย ภายนอกอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจในอนาคต ดังนั้นที่ปรึกษาการเงินอิสระ จึงเห็นวาวิธี

ปรับปรุงมูลคาทางบัญชีอาจเปนวิธีท่ีไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AIT 

4.1.3 วิธีราคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

วิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach) เปนการประเมินมูลคาที่ตั้งอยูบนสมมติฐานวาราคาในตลาด

นั้นเปนราคาท่ีสะทอนอุปสงค-อุปทานของหลักทรัพยของ AIT โดยรวมมูลคาหุนของ AIT แสดงไดตามแผนภูมิตอไปนี้ 
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แผนภูมิราคาตลาดของหุน AIT ยอนหลัง 360 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 

 
ที่มา: SETSMART ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 

หมายเหตุ: ใชราคาเฉลี่ยระหวางวันโดยคำนวณจากมูลคาหุนที่มีการซ้ือขายในแตละวันตอปริมาณหุนที่มีการซ้ือขายในวันน้ัน 

ทั้งนี ้ ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณามูลคาหุ นของ AIT ถัวเฉลี ่ยถวงน้ำหนักดวยปริมาณการซื้อขายของ

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 จากวันท่ี 

21 กุมภาพันธ 2565 เนื่องจากราคาตลาดสะทอนมูลคาทรัพยสินสุทธิที่ใกลเคียงปจจุบันและคำนึงถึงเหตุการณสำคัญ

ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใชอางอิงหุนของ AIT การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีมูลคาหุนตามราคาตลาดมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางมูลคาหุนตามราคาตลาดของ AIT 

ชวงเวลา VWAP (บาทตอหุน) 

7 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 6.78 

15 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 6.67 

30 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 6.50 

60 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 6.96 

90 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 7.75 

120 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 7.62 

180 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 7.36 

270 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 7.07 

360 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 6.98 
ที่มา: SETSMART ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 

หมายเหตุ: ใชราคาเฉลี่ยระหวางวันโดยคำนวณจากมูลคาหุนที่มีการซ้ือขายในแตละวันตอปริมาณหุนที่มีการซ้ือขาย ณ วันน้ัน 
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ตารางราคาปดเฉลี่ยตอเดือนของ AIT 

ชวงเวลา ราคาปดเฉลี่ย (บาทตอหุน) 

เดือน มีนาคม 2565 7.17 

เดือน กุมภาพันธ 2565 6.33 

เดือน มกราคม 2565 6.33 

เดือน ธันวาคม 2564 7.73 

เดือน พฤศจิกายน 2564 8.76 

เดือน ตุลาคม 2564 8.04 

เดือน กันยายน 2564 7.44 

เดือน สิงหาคม 2564 5.45 

เดือน กรกฎาคม 2564 4.32 

เดือน มิถุนายน 2564 4.37 

เดือน พฤษภาคม 2564 4.36 

เดือน เมษายน 2564 4.29 

เดือน มีนาคม 2564 4.22 

เดือน กุมภาพันธ 2564 3.92 

เดือน มกราคม 2564 3.61 

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 

ราคาหุ น AIT ณ วันที ่ 1 มีนาคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 มีราคาปดเฉลี ่ยอยู ที ่ 7.17  บาทตอหุ น สูงขึ ้นเม่ือ

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 หรือมูลคาสวนของผูถือหุนท่ีอยูระหวาง 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 หรือปจจัยระยะสั้นอ่ืน 

ๆ เปนตน ซ่ึงทำใหราคาหุนไมเปนไปตามมูลคาท่ีแทจริง (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

ในหลายประการดังท่ีอธิบายไปแลวขางตน  

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 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึง

นำขอมูลของบริษัทเทียบเคียงที่อยูในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฯ ของประเทศไทยมาใช โดยสามารถสรุปรายชื่อและรายละเอียดของแตละบริษัทเทียบเคียงไดดังตอไปนี้ 
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ตารางขอมูลบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกลเคียงกัน 

บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

กำไรสุทธ ิ

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 

(หนวย:  

ลานบาท) 

มูลคา

หลักทรัพย 

(หนวย:  

ลานบาท) 

บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น 

เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

ออกแบบระบบเครือขายและระบบสื ่อสารอยางครบวงจร (System 

Integrator หรือ SI) ใหบริการในกลุมลูกคาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี

ลักษณะการขายเปนแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิรนคีย (Turn Key) ตั้งแตการให

คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ 

การติดต้ัง 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 เปนผูใหบริการครบวงจรเกี ่ยวกับระบบควบคุมการทำงานของ

สถานีไฟฟา ก อสรางและปรับปรุงสถานีไฟฟา งานกอสรางสายสง

ไฟฟาแรงสูง ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและธุรกิจน้ำประปา 4) สาย

ธุรกิจเน็ตเวิรคโซลูชั่นส เปนผูจัดจำหนายผลิตภัณฑและใหบริการเกี่ยวกับ 

ระบบสื่อสารโทรทัศนและวิทยุ ระบบขนสงทางพิเศษ ผลิตภัณฑกอสราง 

และ 5) สายธุรกิจเทรดดิ้ง เปนผูจัดจำหนาย ตัวแทนจำหนาย สินคาอุปโภค

บริโภค สินคาเคมีอุตสาหกรรม และธุรกิจรานอาหาร 

794.45 5,526.49 

บร ิษ ัท สามารถคอร ปอเรชั่น 

จำกัด (มหาชน) 

ดำเนินธุรกิจ 5 สายหลัก คือสายธุรกิจ ICT Solution and Service สาย

ธ ุรก ิจ Digital สายธ ุรก ิจ Call Center สายธ ุรก ิจ Util it ies 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 

ที่มา: Bloomberg Terminal ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 
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1) วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach: P/BV) 

การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี เปนการนำมูลคาหุนตามบัญชีของ AIT ณ วันท่ี 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 
P/BV Ratio (เทา) 

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

บริษัท ล็อกซเลย จำกัด 

(มหาชน) 0.94  0.94  0.94  0.92  0.96  0.98  1.00  0.93  0.83  

บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น 

จำกัด (มหาชน) 1.48  1.52  1.48  1.48  1.49  1.53  1.67  1.71  1.58  

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด 

(มหาชน) 2.26  2.31  2.38  2.39  2.40  2.29  2.01  1.79  1.62  

คามัธยฐาน P/BV 1.48  1.52  1.48  1.48  1.49  1.53  1.67  1.71  1.58  

มูลคาสวนของผูถือหุนตาม

บัญชีของ AIT (ลานบาท) 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  

มูลคาสวนของผูถือหุนของ 

AIT (ลานบาท) 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  

ราคาตอหุน (บาทตอหุน) 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  

ท้ังนี้ การประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AIT ดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี ไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแต

ละบริษัท อาทิ ขนาดของบริษัท โครงสรางรายได โครงสรางเงินทุน และไมไดคำนึงถึงผลประกอบการของ AIT ในอนาคต ดังนั้น ท่ี

ปรึกษาการเงินอิสระจึงเห็นวาวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีอาจเปนวิธีที่ไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของ

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

การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิตอหุน (P/E) เปนการนำกำไรสุทธิของ AIT ตามกำไรสุทธิท่ีปรากฏในงบการเงิน 

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 
P/E Ratio (เทา) 

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

บริษัท ล็อกซเลย จำกัด 

(มหาชน) 7.09  7.07  7.03  6.93  7.22  7.38  7.48  6.97  6.24  

บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น 

จำกัด (มหาชน)1/ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด 

(มหาชน) 15.94  16.35  16.83  16.85  16.97  16.20  14.18  12.62  11.42  

คามัธยฐาน P/E 11.52  11.71  11.93  11.89  12.09  11.79  10.83  9.79  8.83  

กำไรสุทธิของ AIT (ลาน

บาท) 527.12  527.12  527.12  527.12  527.12  527.12  527.12  527.12  527.12  

มูลคาสวนของผูถือหุนของ 

AIT (ลานบาท) 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  

ราคาตอหุน (บาทตอหุน) 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/ เน่ืองจากกำไรสุทธิ ณ ป 2564 ของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) ขาดทุนจำนวน (2,472.90) ลานบาท จึงไมสามารถหาอัตราสวน P/E ได 

             2/ เน่ืองจากกำไรสุทธิ ณ ป 2564 ของบริษัท สามารถคอรปอเรช่ัน 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

อิสระจึงเห็นวาวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอกำไรสุทธิอาจเปนวิธีท่ีไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AIT 
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3) วิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื ่อมราคา และคาตัดจำหนาย 

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

การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาตัด

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

กำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย (EBITDA) ของ AIT ที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2564 ซ่ึงเทากับ 716.00 ลานบาท คูณดวยคามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน EV/EBITDA ของบริษัทท่ีเทียบเคียงขางตนในระยะเวลา

เฉลี่ย 7 วันยอนหลังไปจนถึง 360 วันยอนหลัง โดยมูลคาสวนของผูถือหุนของ AIT มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

ตารางมูลคาหุนตามมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนายของ AIT 

บริษัท 
EV/EBITDA Ratio (เทา) 

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

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 

หัก: หนี้สินสุทธิ3/ 

(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/ เน่ืองจาก EBITDA ณ ป 2564 ของบริษัท ล็อกซเลย จำกัด (มหาชน) ขาดทุนจำนวน (351.84) ลานบาท จึงไมสามารถหาอัตราสวน EV/EBITDA ได 

    2/ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย เงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากประจำประเภทครบกำหนดไมเกินหน่ึงป ณ 31 ธันวาคม 2564 
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  3/ ภาระหน้ีสินที่มีดอกเบ้ีย ประกอบดวย เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุนกู และหน้ีสินตามสัญญาเชา 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 ซ่ึงสูงกวาราคาเขา

ทำรายการท่ี 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)  

วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที ่ใกลเคียงกัน (Transaction Comparable Approach) เปนวิธีคำนวณมูลคาหุ นท่ี

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 ซ่ึงเทากับ 716.00 ลานบาท โดยการประเมินมูลคาดวยวิธีดังกลาวจะมีความแตกตางของแตละธุรกรรม

จากธุรกรรมของกิจการเชน ขนาดของธุรกรรม ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึงเปนวิธีที่อาจสงผลใหการประเมินมูลคามีความ

คลาดเคลื่อน ขอมูลของธุรกรรมเทียบเคียงสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
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ตารางขอมูลของธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน  

วันที ่ ผูถูกซ้ือ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประเทศ 
สัดสวนการซ้ือ  

(รอยละ) 

มูลคาการซ้ือขาย 

(ลานบาท) 

อัตราสวน 

EV/EBITDA (เทา) 

20 ก.ย. 64 Kernex Microsystems India Ltd 

ดำเนินธุรกิจเกี ่ยวกับการผลิตและจำหนายระบบ

ความปลอดภัยและบริการซอฟตแวรสำหรับการรถไฟ 

ใหบริการออกแบบฮารดแวรและซอฟตแวร 

อินเดีย 8.78 1.11 24.34 

25 ส.ค. 64 Kantone Holdings Ltd 

ออกแบบและการผลิตระบบและอุปกรณการสื่อสาร 

ตลอดจนการลงทุนในโครงการเทคโนโลยีขั้นสูงและอี

คอมเมิรซผานบริษัทในเครือ 

ฮองกง 3.91 0.50 11.27 

6 ก.ค. 64 Rhipe Ltd 

เปนผูจัดจำหนายบริการคลาวดโซลูชั่น จัดจำหนาย

และรวบรวมโมเดลสิทธิ ์ใช งานการสมัครสมาชิก

สำหรับผูใหบริการจากผูจำหนายซอฟตแวรชั้นนำของ

โลกมากมาย เชน Microsoft และ VMware 

ออสเตรเลีย 100.00 260.82 21.04 

14 ส.ค. 63 Softbrain Co Ltd 
ใหบริการใบอนุญาตซอฟตแวร บริการคลาวด บริการ

ใหคำปรึกษา การพัฒนาซอฟตแวรแบบกำหนดเอง 
ญี่ปุน 49.77 119.71 17.09 

6 มี.ค. 63 MFEC PCL 

พัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร 

โดยมุ งออกแบบการให บร ิการในเช ิ งล ึก  เ พ่ือ

ตอบสนองความตองการจำเพาะในการใชงานของ

ลูกคา 

ไทย 24.10 16.88 7.19 

19 ต.ค. 60 Simat Technologies PCL 

ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรทั้งการ

จำหนายอุปกรณฮารดแวร การพัฒนาซอฟทแวร และ

การใหบริการบำรุงรักษาท่ัวประเทศ 

ไทย 12.31 3.99 7.39 

คามัธยฐาน 14.18 

ที่มา:  Bloomberg Terminal ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 

หมายเหตุ: เน่ืองจากที่ปรึกษาการเงินอิสระไมสามารถหาธุรกรรมของบริษัทเทียบเคียงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ถูกซ้ือขายในประเทศไทยไดเพียงพอ ที่ปรึกษาการเงินอิสระจึงพิจารณาใชธุรกรรมใกลเคียงที่เกิดข้ึนในตางประเทศรวมดวย 

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน EV/EBITDA ของรายการซ้ือขายอ่ืนในอดีตเทากับ 14.18 เทา 
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ตารางการคำนวณมูลคาสวนของผูถือหุนจากการเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน 

หนวย: ลานบาท งวด 12 เดอืน ยอนหลัง 

อัตราสวน EV/EBITDA (เทา)          14.18  

EBITDA ของ AIT       716.00  

มูลคากิจการของ AIT    10,152.94  

บวก: เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด1/        378.50  

หัก: หนี้สินสุทธิ2/    (236.99) 

สวนของผูถือหุนสวนนอย3/      (2.57) 

มูลคาสวนของผูถือหุนของ AIT    10,291.89  

จำนวนหุนสามัญของ AIT (ลานหุน)    1,031.60  

ราคาตอหุน (บาทตอหุน)          9.98  

ที่มา: งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

หมายเหตุ:  1/ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย เงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากประจำประเภทครบกำหนดไมเกินหน่ึงป ณ 31 ธันวาคม 2564 

  2/ ภาระหน้ีสินที่มีดอกเบ้ีย ประกอบดวย เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุนกู และหน้ีสินตามสัญญาเชา 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 ระยะเวลาท่ี

เกิดขึ้น และปจจัยของแตละธุรกรรมเทียบเคียง จึงเปนวิธีที่อาจสงผลใหการประเมินมูลคามีความคลาดเคลื่อน สงผล

ใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาท่ีแทจริงของ AIT 

4.1.6 วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

ในการประเมินมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) ของ AIT  ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการกระแสเงินสดอิสระสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับจากการดำเนินงานของกิจการ (Free 

Cash Flow to Firm) (“FCFF”) ของ AIT ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทำการประมาณการเปนระยะเวลา 5 ป 

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2565 และสิ้นสุดวันท่ี 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 ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
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1) สมมติฐานรายได 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายไดของ AIT โดยกำหนดสมมติฐานตามลักษณะรายไดแตละประเภทซึ่งประกอบไปดวย 

1) รายไดจากการขายและบริการ 2) รายไดจากคาเชาจากอุปกรณสำหรับใหเชา 3) รายไดอ่ืน ๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

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 ซ่ึงเปน

รายไดจากโครงการที่ AIT ประมูลได เชน โครงการจางงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการจัดซื้อและ

ติดตั้งระบบคลาวน โครงการศูนยขอมูล (Data Center) โครงการจัดใหมีสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่และบริการอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง เปนตน โดยรายไดสวนใหญของ AIT มาจากลูกคารายใหญซึ่งจะเปนหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน

ภาครัฐ และบริษัทเอกชนรายใหญ  

โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานประมาณรายไดจากการขายและบริการจากมูลคาโครงการท่ีคาดวาจะเขารวม

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 การซ้ือซอฟตแวร กอสรางอาคารสำนักงาน และโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย เปนตน โดยอัตราการเติบโต

เฉลี่ย 15 ป ของดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศไทยมีคาเทากับรอยละ 2.79 ซ่ึงระยะเวลาเฉลี่ย 15 ป เปนระยะเวลา

ที่ครอบคลุมวงจรเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากมูลคาโครงการที่คาดวาจะเขารวมประมูลดังกลาวเปนโครงการของท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมูลคาการลงทุนในโครงการเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อน GDP ของประเทศ ดังนั้น อัตราการ

เติบโตเฉลี ่ย 15 ปของ GDP จึงสะทอนอัตราการเติบโตของมูลคาโครงการในภาพรวมในระยะยาว อยางไรก็ดี 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 ซ่ึงเทากับรอยละ 71.52  

โดยอัตราการชนะการประมูลโครงการ ทางที่ปรึกษาทางการเงินคำนวณมาจากสัดสวนของมูลคางานในมือ (Backlog) ตอ

มูลคาโครงการท่ีคาดวาจะเขารวมประมูล ณ ปนั้น ๆ จากสัดสวนเฉลี่ยของมูลคางานในมือ (Backlog) ตอมูลคาโครงการท่ีคาด

วาจะเขารวมประมูลระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอยละ 71.52 โดยไดประมาณการอัตราการชนะการประมูลโครงการ

คงท่ีเทากับรอยละ 71.52 ในป 2565 – 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้  



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน                            บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
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หนวย: รอยละ 2562 2563 2564 

มูลคางานในมือ (Backlog) 7,900.00 6,950.00 6,900.00 

มูลคาโครงการที่คาดวาจะเขารวม 10,200.00 11,500.00 9,000.00 

อัตราการชนะการประมูลโครงการ  77.45% 60.43% 76.67% 

คาเฉลี่ยอัตราการชนะการประมูลโครงการ  71.52% 

ที่มา : กิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน” (Opportunity Day) 

ตารางมูลคาโครงการที่คาดวาจะเขารวมและมูลคางานในมือ (Backlog) ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565 -2569 

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

มูลคาโครงการที่คาดวาจะเขารวมประมูล 10,200.00 11,500.00 9,000.00 9,250.00 9,507.00 9,772.00 10,044.00 10,324.00 

มูลคางานในมือ (Backlog) 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) และการประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

นอกจากนี้ ตามโครงสรางรายไดของ AIT มีรายไดจากโครงการภาครัฐคิดเปนสัดสวนเฉลี่ยประมาณรอยละ 70.00 และจาก

โครงการภาคเอกชนคิดเปนสัดสวนเฉลี่ยประมาณรอยละ 30.00 ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการและระยะเวลาการรับรูรายไดท่ี

แตกตางกันของทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดแบงรายไดจากการขายและบริการออกเปน 2 

ประเภท 1) รายไดจากโครงการภาครัฐ 2) รายไดจากโครงการภาคเอกชน โดยคำนวณมูลคาโครงการแตละประเภทจากมูลคา

งานในมือรวมคูณกับสัดสวนเฉลี่ยประมาณรายไดแตละประเภท มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางโครงสรางมูลคางานในมือ (Backlog) ประมาณการป 2565 -2569 

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

มูลคาโครงการภาครัฐ 4,630.50 4,759.30 4,891.60 5,028.10 5,168.10 

มูลคาโครงการภาคเอกชน 1,984.50 2,039.70 2,096.40 2,154.90 2,214.90 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

1)  รายไดจากโครงการภาครัฐ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานระยะเวลาโครงการ ตามระยะเวลาโครงการ

ของงานภาครัฐท่ี AIT ไดรับ ณ ปจจุบัน เทากับ 2 ป เปนขอมูลท่ีไดรับจากการสัมภาษณผูบริหาร ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายการ

เบิกจายคาจางของภาครัฐ ท่ีกำหนดใหชำระเร็วขึ้นกวาในอดีต โดยระยะเวลาในการเบิกจายคาจางของภาครัฐสำหรับโครงการ

ในปจจุบันอยูระหวางภายใน 1 – 2 ป ที่ปรึกษาทางการเงินจึงกระจายการรับรูรายไดจากมูลคางานในมือ (Backlog) คงท่ี

ตลอดระยะเวลาโครงการเฉลี่ย ในป 2565 – 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้   
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ตารางรายไดจากการขายและบริการจากโครงการภาครัฐ ประมาณการป 2565 -2569 

หนวย: 

ลานบาท 

มูลคางาน

ในมือ 

(ลาน

บาท) 

ระยะเวลา

โครงการ

เฉลี่ย (ป) 

2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

2562 5,214.00 2.00 2,607.00 2,607.00 - - - - - - 

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 

2569F 5,168.10 2.00 - - - - - - - 2,584.05 

รวมรายไดจากการขายและบริการ

จากโครงการภาครัฐ 
2,607.00 4,935.25 4,950.25 4,937.25 4,694.90 4,825.45 4,959.85 5,098.10 

ที่มา : กิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน” (Opportunity Day) ของ AIT ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

หมายเหตุ : ไมรวมการรับรูรายไดจากมูลคางานในมือ (Backlog) กอนหนาป 2562  

 

2) รายไดจากโครงการภาคเอกชน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานระยะเวลาโครงการเทากับ 1 ป เนื่องจาก

ระยะเวลาเฉลี่ยของการพัฒนาโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเอกชนมีระยะเวลาไมเกิน 1 ป ซึ่งเปน

ระยะเวลาท่ีสมเหตุสมผล  โดยไดประมาณการ การรับรูรายไดจากมูลคางานในมือ (Backlog) ของภาคเอกชน ณ ปนั้น ๆ ในป 

2565 – 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางรายไดจากการขายและบริการจากโครงการภาคเอกชน ประมาณการป 2565 -2569 

หนวย: 

ลานบาท 

มูลคางานใน

มือ (ลาน

บาท) 

ระยะเวลา

โครงการ

เฉลี่ย (ป) 

2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

2562 2,686.00 1.00 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 - 

2569F 2,214.90 1.00 - - - - - - - 2,214.90 

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 และการประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

หมายเหตุ : ไมรวมการรับรูรายไดจากมูลคางานในมือ (Backlog) กอนหนาป 2562  
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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 และการประมาณการของทีป่รกึษาทางการเงินอิสระ 

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 118.90  131.23  179.38  147.28  143.30  147.28  151.39  155.61  

สัดสวนเฉล่ียของรายไดจากคาเชาจากอุปกรณสำหรับใหเชา

ตอรายไดจากการขายและบริการ (รอยละ) 
1.72  2.01  2.65  2.13  2.13  2.13  2.13  2.13  

ที่มา : งบการเงินรวมของ AIT ป 2562 - 2564 และการประมาณการของทีป่รกึษาทางการเงินอิสระ 

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)  โดยไดประมาณการสัดสวนของรายไดอ่ืน ๆ ตอรายไดจากการขายและบริการคงท่ีเทากับรอยละ 1.05 ใน

ป 2565 – 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้   
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ตารางรายไดอื่น ๆ ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565 -2569 

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

รายไดอ่ืน ๆ 51.39 70.08 89.39 72.42  70.46  72.42  74.44  76.51  

สัดสวนเฉล่ียของรายไดอ่ืน ๆ ตอรายไดจากการขายและ

บริการ (รอยละ) 
0.74 1.07 1.32 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 

ที่มา : งบการเงินรวมของ AIT ป 2562 - 2564 และการประมาณการของทีป่รกึษาทางการเงินอิสระ 

สรุปประมาณการรายได 

จากการประมาณการรายไดของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปประมาณการรายไดในระหวางป 

2565 – 2569 ไดดังตอไปนี้ 

ตารางรายไดของ AIT ป 2560 – 2564  

หนวย: ลานบาท 2560 2561 2562 2563 2564 

รายไดจากการขายและบริการ  5,171.57 4,042.57 6,903.42 6,529.65 6,765.97 

รายไดจากคาเชาจากอุปกรณสำหรับใหเชา 175.09 141.04 118.90 131.23 179.38 

รายไดอ่ืน ๆ  50.51 54.02 51.39 70.08 89.39 

รายไดรวม 5,397.17 4,237.63 7,073.72 6,730.97 7,034.75 

อัตราการเติบโต (รอยละ) - -21.48 66.93 -4.85 4.51 

ตารางประมาณการรายไดป 2565 – 2569 

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

รายไดจากการขายและบริการ  6,921.75  6,734.60  6,921.85  7,114.75  7,313.00  

รายไดจากคาเชาจากอุปกรณสำหรับใหเชา 147.28  143.30  147.28  151.39  155.61  

รายไดอ่ืน ๆ  72.42  70.46  72.42  74.44  76.51  

รายไดรวม 7,141.45  6,948.36  7,141.56  7,340.58  7,545.12  

อัตราการเติบโต (รอยละ) 1.52 -2.70 2.78 2.79 2.79 

ที่มา : งบการเงินรวมของ AIT ป 2560 - 2564 และการประมาณการของทีป่รกึษาทางการเงินอิสระ 

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 โดยจะบันทึกคาเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการท้ัง

จำนวน เมื่อทราบแนชัดวาโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน ผลตางระหวางตนทุนที่บันทึกตามอัตราสวนของงานที่ทำเสร็จ
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ของประมาณการตนทุนและตนทุนงานโครงการท่ีเกิดขึ้นจริงบันทึกเปน “งานระหวางทำ” ภายใตสินคาคงเหลือ หรือ “ตนทุน

ท่ียังไมเรียกชำระ” ภายใตหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการตนทุนขายและ

บริการ จากสัดสวนเฉลี่ยตนทุนขายและบริการตอรายไดจากการขายและบริการระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอยละ 

83.55 โดยไดประมาณการสัดสวนของตนทุนขายและบริการตอรายไดจากการขายและบริการคงที่เทากับรอยละ 83.55 ในป 

2565 – 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางตนทุนขายและบริการป 2562 –2564 และประมาณการป 2565 -2569 

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

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

อัตราสวนของตนทุนขายและบริการตอรายได

จากการขายและบริการ  (รอยละ) 
85.22 82.93 82.50 83.55 83.55 83.55 83.55 83.55 

อัตราการเติบโตของตนทุนขายและบริการ  

(รอยละ) 
- (7.95) 3.09 3.60 (2.70) 2.78 2.79 2.79 

 ที่มา : งบการเงินรวมของ AIT ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

2.2) ตนทุนอุปกรณสำหรับใหเชา 

ตนทุนอุปกรณสำหรับใหเชาเปนตนทุนท่ีเกี่ยวโยงกับการใหเชาสิทธิการใชงานระบบและจากการใหเชาอุปกรณ 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  59.14 90.20 95.32 84.25 81.97 84.25 86.60 89.01 

อัตราสวนของตนทุนอุปกรณสำหรับใหเชาตอ

รายไดจากคาเชาจากอุปกรณสำหรับใหเชา 

(รอยละ) 

49.74 68.73 53.14 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 

อัตราการเติบโต (รอยละ) - 52.52 5.68 (11.62) (2.70) 2.78 2.79 2.79 

  ที่มา : งบการเงินรวมของ AIT ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

2.3) คาใชจายในการขายและจัดจำหนาย 

คาใชจายในการขายและจัดจำหนายเปนคาใชจายในการติดตั้งและบริการ คาซอมบำรุงและรักษา คารับรอง คาคอมมิชชั่น

ของพนักงาน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการคาใชจายในการขายและจัดจำหนาย จากสัดสวนเฉลี่ยคาใชจายใน

การขายและจัดจำหนายตอรายไดรวมระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอยละ 3.59 โดยไดประมาณการสัดสวนของคาใชจาย

ในการขายและจัดจำหนายตอรายไดรวมคงท่ีเทากับรอยละ 3.59 ในป 2565 – 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางคาใชจายในการขายและจัดหนายป 2562 –2564 และประมาณการป 2565 -2569 

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

คาใชจายในการขายและจัดจำหนาย 215.31 264.78 267.51 256.62 249.68 256.63 263.78 271.13 

อัตราสวนของคาใชจายในการขายและจัด

จำหนายตอรายไดรวม (รอยละ) 
3.04 3.93 3.80 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 

อัตราการเติบโต (รอยละ) - 22.98 1.03 (4.07) (2.70) 2.78 2.79 2.79 

  ที่มา : งบการเงินรวมของ AIT ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

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  375.37 338.53 324.27 355.78 346.16 355.78 365.70 375.89 

อัตราสวนของคาใชจายในการบริหารตอรายไดรวม 

(รอยละ) 
5.31 5.03 4.61 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 

อัตราการเติบโต (รอยละ) - (9.81) (4.21) 9.72 (2.70) 2.78 2.79 2.79 

ที่มา : งบการเงินรวมของ AIT ป 2562 - 2564 และการประมาณการของทีป่รกึษาทางการเงินอิสระ 

สรุปประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน 

จากสมมติฐานและการประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน สามารถสรุปการประมาณการดังตอไปนี้ 

ตารางการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงานของ AIT ป 2562 – 2564 และประมาณการป 2565 – 2569 

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

ตนทุนขายและบริการ 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  

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 และการประมาณการของทีป่รกึษาทางการเงินอิสระ  
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3) สมมติฐานอื่น 

3.1) ภาษีเงินได 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการภาษีเงินไดนิติบุคคลของ AIT  โดยอางอิงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 20.00 

เนื่องจากเปนการสะทอนอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีประกาศใชโดยกรมสรรพากร 

3.2) เงินทุนหมุนเวียน 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสมมติฐานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนโดยอางอิงจากระยะเวลาการเก็บหนี้ ระยะเวลา

การเก็บสินคา ระยะเวลาการชำระหนี้ และระยะเวลาการชำระตนทุน คาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง ในป 2562 – 2564 ทั้งนี้ ท่ี

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 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

ระยะเวลาการเก็บหนี้ 117.92 144.33 108.83 123.69 123.69 123.69 123.69 123.69 

ระยะเวลาการเก็บสินคา 45.82 104.49 55.52 68.61 68.61 68.61 68.61 68.61 

ระยะเวลาการชำระหนี้ 45.36 88.91 50.84 61.70 61.70 61.70 61.70 61.70 

ระยะเวลาการชำระ

ตนทุน 
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 ซึ่งเปนคาใชจายสำหรับปรับปรุงและทดแทนสินทรพัยท่ี 

AIT ใชในการดำเนินงานปจจบุันในและในอนาคต เพ่ือเปนการประมาณการอยางอนุรักษนิยม (Conservative)  

เนื ่องจากในปจจุบันผู บริหาร AIT ยังไมมีแผนจะขยายกิจการในอนาคต แตจะเนนการประมูลโครงการและงานในมือ 

(Backlog) เพื่อเพิ่มรายได โดยไมจำเปนตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมจากการขยายกิจการ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง

อางอิงจากแผนธุรกิจในการประมาณการเงินลงทุน ในป 2565 – 2569 โดยไมมีคาใชจายในการซ้ือสินทรัพย หรือขยายกิจการ

ใหมเพื่อการเติบโต (Expansionary CAPEX) เพิ่มเติม แตยังคงมีคาใชจายในการบำรุงรักษาสินทรัพยเกาใหอยูในสภาพใชงาน

ได (Maintenance CAPEX) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณคาใชจายในการบำรุงรักษาสินทรัพยเกาใหอยูในสภาพใชงานได (Maintenance 

CAPEX) เพื่อรักษาระดับการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการลงทุนของ AIT สำหรับ

การซอมแซมและปรับปรุงอุปกรณในธุรกิจเดิม โดยกำหนดใหคาใชจายในการลงทุนตั้งแตป 2565 - 2569 คงท่ีเทากับ 117.30 

ลานบาท ซึ่งคำนวณมาจากคาเฉลี่ยคาใชจายเงินลงทุนในป 2562 2563 และ 2564 เพื่อใหสอดคลองกับการทำธุรกิจของ AIT 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการโดยอางอิงมาจากหมายเหตุประกอบงบการเงินของ AIT และที่ปรึกษาทางการเงิน
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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 0.71 0.86 0.50 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและอุปกรณ

สำนักงาน 
2.48 0.82 3.67 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 

คอมพิวเตอร 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 

รวมคาใชจายในการลงทนุในอนาคต 101.20 46.87 203.84 117.30 117.30 117.30 117.30 117.30 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและหมายเหตุประกอบงบการเงินของ AIT 

 

3.4) คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยและคาตัดจำหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนใน AIT เปน

อัตราคงที่ตามวิธีเสนตรง โดยคาเสื่อมราคาของแตละสินทรัพยจะถูกคำนวณแตกตางกันออกไปตามอายุการใชงานคงเหลือ 

(Useful Life) ของสินทรัพยแตละประเภท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณอายุการใชงานคงเหลือของสินทรัพยแตละ

ประเภทโดยคำนวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิหารดวยคาเสื่อมของปนั้น ๆ ของสินทรัพยแตละประเภทแยกตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินของ AIT รายละเอียดการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยและคาตัดจำหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนสามารถ

สรุปไดดังนี้ 

ตารางสมมติฐานการคิดคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 

สินทรัพยและสินทรัพยไมมีตัวตน อายุการใชงานคงเหลือเฉลี่ย (ป) 1/ 

ที่ดิน - 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 3 

เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและอุปกรณสำนักงาน 2 

คอมพิวเตอร 1 

อุปกรณใชในโครงการ 1 

อุปกรณสำหรับใหเชา 2 

สินทรัพยไมมีตัวตน 5 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

หมายเหตุ: 1/ อายุการใชงานคงเหลอืเฉลีย่คำนวณจากสัดสวนมูลคาทางบัญชีสุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณหารดวยคาเสือ่มในปน้ัน ๆ โดยแยกตามแตละประเภทของสินทรพัยตามหมาย

เหตุงบการเงิน ซ่ึงที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชคาเฉลีย่ของอายุการใชงานคงเหลอืแยกสินทรัพยแตละประเภท 3 ปยอนหลังในป 2562 2563 และ 2564  
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ในสวนของรายละเอียดคาเสื่อมของสินทรัพยแตละประเภทตามนโยบายทางบัญชีมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนายตามนโยบายทางบัญชีของ AIT 

สินทรัพยและสินทรัพยไมมีตัวตน อายุการใชงานเฉลีย่ (ป) 

ที่ดิน - 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 5, 20 

เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและอุปกรณสำนักงาน 5, 10 

คอมพิวเตอร 3, 5 

อุปกรณใชในโครงการ 3, 5 

อุปกรณสำหรับใหเชา 2, 4 

สินทรัพยไมมีตัวตน 10 

ที่มา : หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ ป 2564 

 

3.5) อัตราคิดลด (Discount Rate) 

ในการกำหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ใชในการคำนวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระใชอัตราตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของเงินทุนของ AIT (Weighted Average Cost of Capital – WACC) ซ่ึงเปนคาเฉลี่ย

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 

โดยท่ี 

Ke  = อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนเทากับรอยละ 8.89 

Kd  = อัตราดอกเบี้ยเงินกูของ AIT โดยอางอิงจากอัตราการจายดอกเบี้ยจริงตอหนี้สินที่มีดอกเบี้ย

เฉลี่ยในอดีตระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอยละ 2.81 

T  = ภาษีเงินไดนิติบุคคลซ่ึงกำหนดใหเทากับรอยละ 20.00 

We  = สวนของผูถือหุนเทากับรอยละ 92.81 

Wd  = หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยเทากับรอยละ 7.19 

 

การคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke) โดยอางอิงจาก  

Ke  = Rf + β x (Rm – Rf) 

โดยท่ี  

Risk Free Rate (Rf)  อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 15 ป ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 มีคา

เทากับรอยละ 2.71 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใชพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 15 ป 

เนื่องจากสะทอนถึงวงจรธุรกิจ (Business Cycle) 
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Market Return (Rm) อางอิงขอมูลจากผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ (SET Total Return Index: TRI 

Index) ยอนหลัง 15 ป (ต้ังแต กุมภาพันธ 2550 – กุมภาพันธ 2565) มีคาเทากับรอยละ 10.09 

และบวกเพ่ิมเบี้ยประกันความเสี่ยงในประเทศ (country risk premium) จากสถานการณสภาพ

เศรษฐกิจและความผันผวนของตลาดทุนโดยรวมของประเทศ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

อางอิงเบี้ยประกันความเสี่ยงในประเทศมาจาก NYU Stern โดยที่ NYU Stern โรงเรียนสอน

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

โรงเรียนชั้นนำและมีชื่อเสียงของโลกดานการเงิน ซ่ึงคิดคนวิธีการใชคำนวณอัตราความเสี่ยง ซ่ึงมี

คาเทากับรอยละ 1.58 สงผลใหอัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ เปนรอยละ 

11.67 การบวกเพ่ิมความเสี่ยงในประเทศ (country risk premium) เปนการปรับปรุงในระยะ

ยาว  เนื่ องจากความเสี่ ยงในประเทศ (country risk premium) มีการคำนวณมาจาก

ปจจัยพื้นฐานของประเทศ ดังนั้น การปรับปรุงจึงมีความสอดคลองกับระยะเวลาผลตอบแทน

การลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ อยางไรก็ตามถึงแมวาสถานการณ COVID-19 จะไมกระทบกับ

ผลประกอบการของอุตสาหกรรมท่ี AIT อยูในระยะสั้นเนื่องจากมีการเซ็นสัญญาโครงการที่ AIT 

ประมูลไวได แตหากสถานการณ COVID-19 มีการขยายความรุนแรงและกระทบกับเศรษฐกิจใน

ระยะยาว ผลประกอบการของอุตสาหกรรมท่ี AIT อยูก็จะไดรับผลกระทบเชนกัน ดังนั้นเพ่ือเปน

การประเมินมูลคาแบบอนุรักษนิยม (Conservative) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกที่จะ

บวกเพ่ิมความเสี่ยงในประเทศ (country risk premium) 

Levered Beta (β) Leveraged Beta ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกับ AIT หรือมี

รายไดจากการประกอบธุรกิจออกแบบระบบเครือขายและระบบสื่อสารครบวงจรและเปนบริษัท

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศนั ้น ๆ เฉลี ่ยย อนหลัง 15 ป (ข อมูลจาก 

Bloomberg Terminal) เพื่อใชในการคำนวณอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke) มีคาเทากับ 

0.69 โดยอางอิงจาก) บริษัท ล็อกซเลย จำกัด (มหาชน) บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จำกัด 

(มหาชน) และบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช

บริษัทท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันเนื่องจากตองการลดผลกระทบจากโครงสรางทางการเงิน

ที่แตกตางและราคาหุนของ AIT ซึ่งมีการพิจารณา Levered Beta และโครงสรางทางการเงิน

ของแตละบริษัท โดยปรับปรุงใหเปน Unlevered Beta ซ่ึงมีสูตรคำนวณดังนี้ 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 ดังน้ันที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาเหมาะสมในการ

คำนวณ 
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บริษัท 15Y Beta (เทา) D/E (รอยละ) Tax (รอยละ) 
Unlevered 

Beta (เทา) 

Adjusted 

Beta (เทา) 

บริษัท ล็อกซเลย จำกัด (มหาชน) 1.06 68.77 9.68 0.66 0.77 

บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0.82 239.65 0.00 0.24 0.49 

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) 0.60 33.82 20.43 0.47 0.65 

โดยคามัธยฐานของ Adjusted Beta ขอบริษัทเทียบเคียงมีคาเทากับ 0.65 เนื่องจาก AIT มีสัดสวนหนี้สินสวนของผูถือหุน ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระไดปรับปรุง Adjusted Beta เปน Levered Beta เพื่อสะทอนโครงสรางทางการเงินของ AIT (ซ่ึงมี

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 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดสรุปการประมาณการทางการเงินของ 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  

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (353.40) 43.29  (43.31) (44.62) (45.85) 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย 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) 

กระแสเงินสดจากการลงทุนสทุธ ิ (117.30) (117.30) (117.30) (117.30) (117.30) 

กระแสเงนิสดอิสระสุทธ ิ 216.28  637.80  482.17  490.05  505.00  

อัตราคิดลด (Discount Factor) 0.92  0.85  0.78  0.72  0.67  

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธ ิ 199.49  542.61  378.36  354.69  337.14  

มูลคาสุดทาย (Terminal Value)     8,027.09  

มูลคาปจจุบันของมูลคาสุดทาย         5,358.83  

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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โดยมูลคาสุดทายคือมูลคากระแสเงินสดภายหลังจากระยะเวลาประมาณการ โดยมีสูตรคำนวณ ดังตอไปนี้ 

ตารางการคำนวณมูลคาสุดทาย 

มูลคาสุดทาย (Terminal Value) = FCFF x (1 + G) / (WACC – G) = 8,027.09 ลานบาท 

Normalized FCFF = มูลคากระแสเงินสดในป 2569 เทากับ 505.00 ลานบาท 

G – อัตราการเติบโตระยะยาว  

(Terminal Growth Rate) 
= 

อัตราการเพ่ิมขึ้นของกระแสเงินสดตอป อยางตอเนือ่งไปตลอด (Going Concern Basis) กำหนดให

เทากับรอยละ 2.00/1 ตอป โดยอางอิงจากคาเฉล่ียอัตราเงินเฟอทั่วไปที่อยูในชวงระหวาง รอยละ 

1.00 - 3.00 ตามเปาหมายนโยบายการเงินสำหรับระยะปานกลาง ณ ป 2565 จากธนาคารแหง

ประเทศไทย  

WACC = อัตราตนทุนถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักของเงินลงทุน เทากับรอยละ 8.42 

หมายเหตุ: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวาการใชอัตราเงินเฟอเปนอัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากสะทอนถึงคาใชจายในการ

ลงทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้ง ณ ปจจุบัน ภาครัฐและเอกชนมีการลงทุนโครงการวางระบบเครือขายคอมพิวเตอรมากขึ้น เพื่อรองรับกับ new 

normal และภาครัฐมีแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานมากขึ้น ยกตัวอยางเชน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเปนแผนพัฒนาประเทศระยะยาว 

นอกจากน้ี อัตราเงินเฟอสามารถสะทอนการถายโอนตนทุนสูอัตราการขายและคาบรกิารสูลูกคาได (Cost-Push Pricing and Transfer Pricing) 

ตารางการคำนวณมูลคาของ AIT 

หนวย: ลานบาท วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ AIT ต้ังแตป 2565 – 25691/ 1,812.30 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ AIT ณ ปสุดทาย 5,358.83 

มูลคากิจการของ AIT (Enterprise Value)  7,171.12 

บวก: เงินสดและเงินฝากธนาคาร2/ 378.50 

หัก: ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย3/ (236.99) 

หัก: สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม4/ (2.57) 

หัก: เงินปนผลจากผลการดำเนินงานประจำป 25645/   (309.48) 

มูลคาสวนของผูถือหุน (Equity Value) 7,000.59 

จำนวนหุนที่ชำระแลวทั้งหมดของ AIT (ลานหุน) 1,031.60 

มูลคาที่แทจริงตอหุน (บาท/หุน) 6.79 

หมายเหตุ:  1/ คิดบนกระแสเงินสดนับจากวันที่ 1 มกราคม 2565 เปนตนไป 

2/ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย เงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากประจำประเภทครบกำหนดไมเกินหน่ึงป ณ 31 ธันวาคม 2564 

  3/ ภาระหน้ีสินที่มีดอกเบ้ีย ประกอบดวย เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุนกู และหน้ีสินตามสัญญาเชา 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) โดยเพ่ิมข้ึนและลดลงรอยละ 3.0 ในท้ังสองปจจัยดังกลาว เนื่องจาก

เปนปจจัยสำคัญที่สงผลกระทบโดยตรงตอการประเมินมูลคาหุน โดยชวงเปลี่ยนแปลง +/– รอยละ 3.0 เพียงพอในการครอบคลุม

ความออนไหวในปจจัยที่สำคัญของสมมติฐานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในขณะที่ทำการประเมิน เชน การเปลี่ยนแปลงของอัตรา

ดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ เศรษฐกิจประเทศไทย และปจจัยอื่น ๆ ซึ่งชวงเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนชวงความออนไหวที่มีความเปนไป

ได อันสามารถสรุปสมมติฐานไดดังตอไปนี้ 

ตารางสมมติฐานการวิเคราะหความออนไหว 

ปจจัยที่เปลี่ยนแปลง ชวงเปลี่ยนแปลง 

ตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก (WACC) +/– 3.0% (WACC เทากับ 8.16% – 8.67%) 

อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth) +/– 3.0% (Terminal Growth เทากับ 2.70% – 2.87%) 

จากสมมติฐานการวิเคราะหความออนไหวดังกลาว จะไดผลสรุปการวิเคราะหความออนไหวของมูลคาของสวนของผูถือหุนของ AIT 

โดยสรุปดังนี้ 

ตารางผลการวิเคราะหความออนไหวมูลคาตอหุน 

ปจจัยที่เปลี่ยนแปลง 
ตนทุนทางการเงนิถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนกั 

-3.0% -1.5% กรณีฐาน +1.5% +3.0% 

อัต
รา

กา
รเ

ติบ
โต

 

ระ
ยะ

ยา
ว 

-3.0% 7.02 6.87 6.73 6.60 6.47 

-1.5% 7.05 6.90 6.76 6.63 6.50 

กรณีฐาน 7.07 6.93 6.79 6.65 6.52 

+1.5% 7.10 6.95 6.81 6.67 6.54 

+3.0% 7.13 6.98 6.84 6.70 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

รายการท่ี 7.08 บาทตอหุน เทากับ 0.61 บาทตอหุน หรือต่ำกวาในอัตรารอยละ 8.58 ของราคาเขาทำรายการ และสูงกวาราคาเขา

ทำรายการท่ี 7.08 บาทตอหุน เทากับ 0.05 บาทตอหุน หรือสูงกวาในอัตรารอยละ 0.73 ของราคาเขาทำรายการ 

โดยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเปนวิธีที่สะทอนแผนการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการทำกําไร และแนวโนมการ

เติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผูถือหุนในอนาคต ซึ่งเปนการประมาณการมาจากรายไดและรายจายของ AIT ตามหลักเกณฑท่ี

ตั้งอยูบนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดเห็นวาสมเหตุสมผล ทำใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้สะทอนมูลคาท่ีเหมาะสม

ของ AIT  
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4.1.7 สรุปการประเมินมูลคายุติธรรมของมูลคาสินทรัพยที่ไดมา – หุนสามัญของ AIT 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินมูลคาหุนของ AIT ดวยวิธีตาง ๆ ที่กลาวมาแลว โดยสามารถสรุปได

ดังตอไปนี้   

ตารางสรุปผลการประเมินมูลคาสิ่งตอบแทนของ AIT 

วิธีการประเมินมูลคา 

มูลคาหุน

ของ AIT 

(บาทตอหุน) 

รายละเอียด 

1. วิธีมูลคาหุนตามบัญช ี 2.97 

วิธีมูลคาหุนตามบัญชีเปนวิธีที่สะทอนถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง โดยไมไดสะทอนมูลคาตลาดของ
สินทรัพยบางรายการและเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใชอางอิง อีกทั้งไมไดสะทอน
ถึงความสามารถในการนําสินทรัพยเหลานั้นไปทํากําไรในอนาคตของธุรกิจของ AIT ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงไมเลือกใชวิธีนี้ 

2. วิธีปรับปรุงมูลคาตาม

บัญช ี
2.67 

วิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชีเปนวิธีที่สะทอนมูลคาทรัพยสินสุทธิที่ใกลเคียงปจจุบันมากกวาวิธีมูลคาหุนตาม
บัญชีรวมทั้งไดคํานึงถึงเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใชอางอิง อยางไรก็ตาม วิธีนี้ไมได
คํานึงถึง ความสามารถในการทํากําไรในอนาคต และไมไดคาํนึงถึงแนวโนมของภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวของ รวมทั้งปจจัย ภายนอกอ่ืน ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจในอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงไมเลือกใชวิธีนี้ เนื่องจาก AIT มิไดมีการประเมินราคาสินทรัพยจากผูประเมินราคาสินทรัพยอิสระ 

3. วิธีมูลคาหุนตามราคา

ตลาด 
6.50 – 7.75 

การประเมินมูลคายุต ิธรรมของหุ นสามัญของ AIT ดวยวิธ ีราคาหุ นตามราคาตลาด (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 ดังนั ้นที่ปรึกษาการเงินอิสระ จึงเห็นวาวิธีราคาหุนตามราคาตลาดอาจเปนวิธีที ่ไม
เหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AIT ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็น
วาวิธีนี้เปนวิธีที่ไมเหมาะสมในการประเมินมูลคาของ AIT 

4.1 วิธีอัตราสวน P/BV 4.39 – 5.09 

วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีเปนวิธีที ่สะทอนถึงฐานะการเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ ่ง โดย 
เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของอัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง เนื่องจากที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระเห็นวา การประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ AIT ดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตาม
บัญชี ไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ ขนาดของบริษัท โครงสรางรายได โครงสรางเงินทุน 
ผลประกอบการของ AIT ในอนาคต ดังนั้น วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีจึงไมเหมาะสม ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีนี้  

4.2 วิธีอัตราสวน P/E 4.51 – 6.18 

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

4.3 วิธีอัตราสวน 

EV/EBITDA 

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 

5. วิธีเปรียบเทียบกับ

ธุรกรรมที่ใกลเคียง 
9.98 

วิธีการเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน เปนวิธีการประเมินที่สะทอนความสามารถในการสรางกระแส
เงินสดจากการดำเนินงาน ซึ่งหักดวยผลกระทบจากโครงสรางเงินทุนของกิจการที่แตกตางกันออก ที่ปรึกษา
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วิธีการประเมินมูลคา 

มูลคาหุน

ของ AIT 

(บาทตอหุน) 

รายละเอียด 

ทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้มีความผันผวนของหลายปจจัย เชน ขนาดของ
ธุรกรรมที่เกิดขึ้น ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึงเปนวิธีที่อาจสงผลใหการประเมินมูลคามีความคลาดเคล่ือน ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีนี้ 

6. วิธีมูลคาปจจุบัน

สุทธิของกระแสเงนิสด 

(DCF) 

6.47 – 7.13 

วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธ ิ(DCF) เปนวิธีที่สะทอนแผนการดําเนินธุรกิจ และความสามารถในการ
ทํากําไร รวมทั้งผลตอบแทนของผูถือหุนในอนาคต ซึ่งเปนการประมาณการมาจากรายไดและรายจายของ AIT 
ตามหลักเกณฑที่ต้ังอยูบนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดเห็นวาสมเหตุสมผล ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงมีความเห็นวาวิธีนี้เปนวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลคารวมของหุนสามัญของ AIT 
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 ความเหมาะสมดานราคาของมูลคาสินทรัพยที่ไดมา – ใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 21 

กุมภาพันธ 2565 ไดมีมติอนุมัติใหนำเสนอตอท่ีประชุมผุถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเขาลงทุนเขาซ้ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะ

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 

 

ที่มา: SETSMART ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 

หมายเหตุ: ใชราคาเฉลี่ยระหวางวันโดยคำนวณจากมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการซ้ือขายในแตละวันตอปริมาณใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการซ้ือขายใดยวันน้ัน 

ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณามูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT-W2 ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักดวยปริมาณการ

ซื้อขายของหลักทรัพยในแตละราคา (Volume Weighted Average Price – “VWAP”) ยอนหลัง 7 วันทำการ 15 

วันทำการ จากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 (AIT-W2 เริ่มเปดใหซ้ือขาย 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 VWAP (บาทตอหนวย) 

7 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 3.82 

15 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 3.72 
ที่มา: SETSMART ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 

หมายเหตุ: ใชราคาเฉลี่ยระหวางวันโดยคำนวณจากมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการซ้ือขายในแตละวันตอปริมาณใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการซ้ือขาย ณ วันน้ัน 

 

จากการประเมินมูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT-W2 ดวยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของใบสำคัญแสดง

สิทธิของ AIT-W2 จะไดมูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT-W2 อยูในชวง 3.72 – 3.82 บาทตอหนวย ซ่ึง

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

สามัญของ AIT อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใชสิทธิ ความแปรปรวนของราคาหุ นสามัญของ AIT อัตรา

ผลตอบแทนเงินปนผล และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง เปนตน ซึ่งทำใหราคาใบสำคัญ

แสดงสิทธิไมเปนไปตามมูลคาที่แทจริง (Fair Price) จึงเห็นวาวิธีมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิตามราคาตลาดอาจเปนวิธีท่ี

ไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT-W2 

4.2.2 วิธีตามทฤษฎี Black-Scholes 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินมูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ดวยวิธีตามทฤษฎี Black-

Scholes 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 

ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเปนวิธีในการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมเนื่องจากมีการพิจารณาปจจัยตาง ๆ 

ไดแก ราคาหุนสามัญของ AIT อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใชสิทธิ ความแปรปรวนของราคาหุนสามัญของ AIT 

อัตราผลตอบแทนเงินปนผล และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง โดยสามารถสรุปสูตรและ

สมมติฐานการคำนวณมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ไดดังตอไปนี้  
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สูตรการคำนวณ:  

𝐶𝐶 =  𝑆𝑆0𝑒𝑒−𝑞𝑞𝑞𝑞 × 𝑁𝑁(𝑑𝑑1) − 𝑋𝑋𝑒𝑒−𝑟𝑟𝑞𝑞 × 𝑁𝑁(𝑑𝑑2) 

โดยท่ี 

𝑑𝑑1 =
ln �𝑆𝑆0𝑋𝑋 � + 𝑡𝑡 �𝑟𝑟 − 𝑞𝑞 +  𝜎𝜎

2

2 �

𝜎𝜎√𝑡𝑡
 

𝑑𝑑2 =  𝑑𝑑1  −  𝜎𝜎√𝑡𝑡  

จากสูตรการคำนวณขางตน สูตรดังกลาวประกอบดวย 2 สวนหลักดังตอไปนี้ 

𝐶𝐶 =  𝑆𝑆0𝑒𝑒−𝑞𝑞𝑞𝑞 × 𝑁𝑁(𝑑𝑑1) − 𝑋𝑋𝑒𝑒−𝑟𝑟𝑞𝑞 × 𝑁𝑁(𝑑𝑑2) 

           ผลตอบแทนของผูใชสิทธิ        ตนทุนของผูใชสิทธิ 

ดังนั้น มูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิจึงมีคาเทากับ ผลตอบแทนของผูใชสิทธิ กลาวคือมูลคาของหลักทรัพย 

หักดวยตนทุนของผูใชสิทธิในการใชสิทธิดังกลาวซ้ือหลักทรัพย คือมูลคาในการใชสิทธิเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักทรัพย 

สมมติฐานการคำนวณสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 

1. 𝐶𝐶 : ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) 

2. 𝑆𝑆0 : ราคาหุน 6.90 บาทตอหุน (ราคาปด ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 ซึ่งเปนวันท่ีที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งท่ี 4/2565 ของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหนำเสนอตอท่ีประชุมผุถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเขาลงทุน

เขาซ้ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของ AIT ครั้งท่ี 2 (“AIT-W2”)) 

3. 𝑞𝑞 : อัตราผลตอบแทนเงินปนผลเทากับรอยละ 5.85 อางอิงจากเงินปนผลตอหุน ณ ป 2564 และราคาหุน AIT 

ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 

4. 𝑡𝑡 : อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ เปนเวลา 1 ป 4 เดือน นับตั้งแตวันท่ี 30 กันยายน 2565 – วันท่ี 12 

มกราคม 2567 (วันท่ี 30 กันยายน 2565 เปนวันท่ีผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 สามารถใชสิทธิตามใบสำคัญ

แสดงสิทธิไดเปนครั้งแรก) 

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

6. 𝑟𝑟 : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีปราศจากความเสี่ยง (ณ วันท่ี 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 และนำคาท่ีไดมาปรับใหเปนรายป (Annualize)) โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ พิจารณาใชระยะเวลา 30 

วัน – 3 ป มีวัตถุประสงคเพ่ือใหครอบคลุมความแปรปรวนท่ีเปนไปไดท้ังระยะสั้น และระยะยาว 

8. 𝑁𝑁(𝑧𝑧) : ฟงกชันคาสะสมของการกระจายความนาจะเปนแบบปกติมาตรฐาน (Cumulative standard normal 

distribution) ของโอกาสท่ีใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกใชสิทธิ 

9. Ln : ลอการิทึมธรรมชาติ (Natural Logarithm) กลาวคือ ลอการิทึมฐาน e 

10. 𝑒𝑒 : ฟงกชันเลขชี้กำลัง (Exponential Term) 

จากสมมติฐานการคำนวณขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถคำนวณมูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิ 

AIT-W2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางมูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิ 

หนวย: บาทตอหนวย 

ความแปรปรวนตอป (Annualized Volatility) 

ยอนหลัง 

30 วัน 

ยอนหลัง 

60 วัน 

ยอนหลัง 

90 วัน 

ยอนหลัง 

120 วนั 

ยอนหลัง 

180 วนั 

ยอนหลัง 

360 วนั 

ยอนหลัง 

2 ป 

ยอนหลัง 

3 ป 

รอยละ 

7.23 

รอยละ 

4.85 

รอยละ 

1.49 

รอยละ 

1.30 

รอยละ 

4.81 

รอยละ 

3.60 

รอยละ 

2.23 

รอยละ 

1.42 

มูลคายุติธรรมของใบสำคัญ

แสดงสิทธิ AIT-W2 
4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 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

มูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิมีมูลคาตางกันในระดับทศนิยม 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 

มูลคาใบสำคัญ

แสดงสิทธิของ 

AIT-W2 

(บาทตอหนวย) 

รายละเอียด 

1. วิธีมูลคาใบสำคัญ

แสดงสิทธติามราคา

ตลาด 

3.72 – 3.82 

การประเมินมูลคายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT-W2 ดวยวิธีราคาใบสำคัญแสดงสิทธิของตาม
ราคาตลาด (Market Value Approach) เปนการแสดงมูลคาใบสำคัญแสดงสิทธิของ 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 

2. วิธีตามทฤษฎี Black-

Scholes 
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 – หุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

ในการประเมินมูลคายุติธรรมของสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินดวยมูลคายุติธรรมของสวน

ของผูถือหุนของบริษัทฯ ท่ีประกอบธุรกิจในรูปแบบ 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 

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยูบนสมมติฐานวา ขอมูลและเอกสารสำคัญดังกลาวเปนขอมูลท่ีสมบูรณ 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. วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach) ซ่ึงแบงออกเปน 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. วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมท่ีใกลเคียงกัน (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 วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

สวนของผูถือหุน (งบการเงิน) 

(หนวย : ลานบาท) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 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 วันท่ี 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

มูลคาทางบัญชีอาจเปนวิธีท่ีไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทฯ 

4.3.2 วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีนี้ เปนการประเมินมูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิ หรือมูลคาสวนของผูถือหุนตามงบ

การเงินของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2564 และปรับปรุงดวยรายการตาง ๆ ที่เกิดข้ึน

ภายหลังจากวันที่ในงบการเงิน และสวนเพิ่มจากการประเมินใหมของสินทรัพยตามรายงานการประเมินราคา

สินทรัพย  

อยางไรก็ดีเนื่องจากบริษัทฯ ไมมีการจัดทำรายงานการประเมินสินทรัพยโดยที่ผูประเมินราคาอิสระตอสาธารณะและ

ไมมีการจายเงินปนผลในป 2565 จนถึงปจจุบัน นอกจากนี้แลวยังไมมีการเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินอยางมีนัยสำคัญ 
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การคำนวณมูลคาหุนและมูลคายุติธรรมในวิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) จึง

ใหผลลัพธเทากันกับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทฯ ดวยวิธีมูลคาทางบัญช ี

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: ใชราคาเฉลี่ยระหวางวันโดยคำนวณจากมูลคาหุนที่มีการซ้ือขายในแตละวันตอปริมาณหุนที่มีการซ้ือขายใดยวันน้ัน 

 

ทั้งนี้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณามูลคาหุนของบริษัทฯ 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 เนื่องจากราคาตลาดสะทอนมูลคาทรัพยสินสุทธิท่ีใกลเคียงปจจุบันและคำนงึถึงเหตุการณสำคัญท่ีเกิดข้ึนภายหลังวันท่ีใน

งบการเงินที่ใชอางอิงหุนของบริษัทฯ เปนหุนที่มีสภาพคลองสูง จึงสามารถสะทอนอุปสงคและอุปทานของนักลงทุน รวมถึง

มุมมองของนักลงทุนตอปจจัยตาง ๆ ได ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาวิธีนี้เปนวิธีที่เหมาะสมในการ

ประเมินมูลคาบริษัทฯ ท้ังนี้การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีมูลคาหุนตามราคาตลาดมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ตารางมูลคาหุนมูลคาหุนตามราคาตลาดของบริษัท ฯ 

ชวงเวลา VWAP (บาทตอหุน) 

7 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 31.55 

15 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 31.07 

30 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 32.21 

60 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 23.93 

90 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 21.68 

120 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 19.51 

180 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 17.27 

270 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 9.14 

360 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 7.27 
ที่มา: SETSMART ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 

หมายเหตุ: ใชราคาเฉลี่ยระหวางวันโดยคำนวณจากมูลคาหุนที่มีการซ้ือขายในแตละวันตอปริมาณหุนที่มีการซ้ือขาย ณ วันน้ัน 

ตารางราคาปดเฉลี่ยตอเดือนของบริษัทฯ  

ชวงเวลา ราคาปดเฉลี่ย (บาทตอหุน) 

เดือน มีนาคม 2565  27.15  

เดือน กุมภาพันธ 2565  31.38  

เดือน มกราคม 2565  31.78  

เดือน ธันวาคม 2564  18.82  

เดือน พฤศจิกายน 2564  13.52  

เดือน ตุลาคม 2564  10.95  

เดือน กันยายน 2564  11.54  

เดือน สิงหาคม 2564  9.74  

เดือน กรกฎาคม 2564  9.49  

เดือน มิถุนายน 2564  9.59  

เดือน พฤษภาคม 2564  6.20  

เดือน เมษายน 2564  5.50  

เดือน มีนาคม 2564  3.78  

เดือน กุมภาพันธ 2564  2.25  

เดือน มกราคม 2564  1.93  
ที่มา: SETSMART 

ราคาหุนของบริษัทฯ ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 มีราคาปดเฉลี่ยอยูท่ี 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

ท้ังหมดและอาจมีความแตกตางกันในหลาย ๆ ประการดังท่ีอธิบายไปแลวขางตน  

ในการประเมินมูลคาสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยวิธีเปรียบเทียบอัตราสวนตลาด ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำ

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 ซ่ึงประเมินความสมเหตุสมผลของการใชธุรกิจเทียบเคียงจากลักษณะ

ธุรกิจ และอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยสามารถสรุปรายชื่อและรายละเอียดของแตละบริษัทเทียบเคียงไดดังตอไปนี้ 

บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

กำไร ณ 

วันที่ 31 

ธันวาคม 

2564 

มูลคาหลักทรัพย 

(หนวย:  

ลานบาท) 

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย 

จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เปนผูจำหนายผลิตภัณฑ

ภายใตเครื่องหมายการคา “ซิงเกอร” เชน จักรเย็บผา เครื่องใชไฟฟา 

ภายในบานตาง ๆ นอกจากนี้ยังจำหนายสินคาเชิงพาณิชย เชน เคร่ืองมือ 

และอุปกรณทางการเกษตร ตูเติมเงินโทรศัพทมือถือออนไลน ตู เติม

น้ำมันแบบหยอดเหรียญ และเคร่ืองทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ เพ่ือสนองตอบ

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 

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด 

(มหาชน) 

เปนตัวแทนจำหนายสินคาอุปโภคบริโภค ดวยระบบโลจิสติกสที่ทันสมัย 

ครอบคลุมทุกชองทางการขาย และมีเครือขายกวางขวางในการกระจาย

สินคาหลายรายการและหลากหลายแบรนดสู ครอบครัวคนไทยทั่ว

ประเทศ 

1,777.92 20,897.00 

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 

ตารางมูลคาหุนตามราคาตลาดตอมูลคาตามบัญช ี

บริษัท 
P/BV Ratio (เทา) 

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

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด 

(มหาชน) 
9.08 9.54 9.91 10.24 9.78 9.49 9.06 8.51 7.25 

บริษัท ซันเวนด้ิง เทคโนโลยี จำกัด 

(มหาชน) 
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 

มูลคาสวนของผูถือหุน (ลานบาท) 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 

มูลคาสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 

(ลานบาท) 
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 

ราคาตอหุน (บาทตอหุน) 15.52 16.04 16.58 17.71 17.64 16.30 14.51 12.59 11.05 

ที่มา:         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 รวมถึงพ้ืนท่ีใหเชาในปจจุบนัและอนาคต สงผลใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาท่ีเหมาะสมของบริษัทฯ  

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

การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิตอหุน (P/E) ของบริษัทฯ ตามกำไรสุทธิที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 ซ่ึงเทากับ 257.53 ลานบาท คูณดวยคามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน P/E ของบริษัทท่ีเทียบเคียงขางตน 
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ตารางมูลคาสวนของผูถือหุนตามราคาตลาดตอกำไรสุทธิของบริษัทฯ 

บริษัท 
P/E Ratio (เทา) 

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

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด 

(มหาชน) 
56.94 59.84 62.15 64.22 61.36 59.49 56.82 53.40 45.48 

บริษัท ซันเวนด้ิง เทคโนโลยี 

จำกัด (มหาชน) 
51.73 53.46 55.26 59.04 58.81 54.34 48.37 41.96 36.83 

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด 

(มหาชน) 
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 

มูลคาสวนของผูถือหุน (ลาน

บาท) 
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 

ราคาตอหุน (บาทตอหุน) 11.09 11.46 11.85 12.66 12.61 11.65 10.37 8.99 7.89 

ที่มา:          Bloomberg Terminal ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 
 

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน P/E ของบริษัทเทียบเคียง สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังเทากับ 36.83 – 59.04 เทา อัน

สงผลใหมูลคาสวนของผูถือหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอกำไรสุทธิท่ีอยูในชวง 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

ประกอบการในอนาคตสงผลใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาท่ีเหมาะสมของบริษัทฯ 

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 



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน                            บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   
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ตารางมูลคาหุนตามมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาจัดจำหนาย 

บริษัท 
EV/EBITDA Ratio (เทา) 

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

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด 

(มหาชน) 
N/A4/ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

บริษัท ซันเวนด้ิง เทคโนโลยี 

จำกัด (มหาชน) 
16.31 16.80 17.30 18.36 18.29 17.04 15.37 13.57 12.14 

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด 

(มหาชน) 
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 ของบริษัทฯ (ลานบาท) 556.91 556.91 556.91 556.91 556.91 556.91 556.91 556.91 556.91 

มูลคากิจการของบริษัทฯ (ลาน

บาท) 
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 

บวก: เงินสดและเงินลงทุน

ชั่วคราว1/ (ลานบาท) 
236.04 236.04 236.04 236.04 236.04 236.04 236.04 236.04 236.04 

หัก: หนี้สินสุทธิ2/ (ลานบาท) (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) 

หัก:สวนของผูถือหุนสวนนอย3/ 

(ลานบาท) 
(450.60) (450.60) (450.60) (450.60) (450.60) (450.60) (450.60) (450.60) (450.60) 

มูลคาสวนของผูถือหุน (ลาน

บาท) 
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 

ราคาตอหุน (บาทตอหุน) 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 เงินฝากประจำประเภทครบกำหนดไมเกินหน่ึงป ณ 31 ธันวาคม 2564 

  2/ ภาระหน้ีสินที่มีดอกเบ้ีย ประกอบดวย เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุนกู และหน้ีสินตามสัญญาเชา ณ 

31 ธันวาคม 2564 

3/ จากงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564 

4/ เน่ืองจาก EBITDA ของบริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีคาติดลบทำใหอัตราสวน EV/EBITDA ติดลบ ซ่ึงไมสามารถนำมาคำนวณ 

 

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 ซ่ึงสูงกวาราคาเขา

ทำรายการท่ี 28.25 บาทตอหุน เทากับ 20.27 – 21.71 บาทตอหุน หรือสูงกวาในอัตรารอยละ 71.74 – 76.86 ของราคาเขาทำรายการ 

อยางไรก็ดี วิธีดังกลาวไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ โครงสรางรายได ผลประกอบการในอนาคต รวมถึงอัตราการ

เชาพ้ืนท่ีในปจจุบันและอนาคต สงผลใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาท่ีเหมาะสมของบริษัทฯ 



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน                            บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   
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4.3.5 วิธีเปรียบเทียบธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน (Transaction Comparable Approach) 

วิธ ีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที ่ใกลเค ียงกัน (Transaction Comparable Approach) เปนวิธ ีคำนวณมูลคาหุน 

ที่เหมาะสมของบริษัทฯ โดยใชคามัธยฐานของอัตราสวนมูลคากิจการตอกำไรจากการดำเนินงานกอนหักดอกเบี้ยจาย 

ภาษีเง ินได  ค าเส ื ่อมราคา และค าใช จ ายต ัดจำหนาย (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  

วันที ่ ผูถูกซ้ือ1/ ประเทศ 
สัดสวนการซ้ือ 

(รอยละ) 

มูลคาการซ้ือขาย 

(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/ เน่ืองจากการธรุกรรมการซ้ือขายกิจการที่ทำธุรกิจเก่ียวกับการขายสินคาอุปโภคบริโภคผานชองทางตาง ๆ น้ันมีขีดขอจำกัดในเรื่องของขอมูล โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได

จัดหาธุรกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อเปนคูเทียบที่ดีที่สุดกอน อยางไรก็ตาม ธุรกรรมดังกลาวอาจจะเกิดขึ้นในอดีต ดังนั้น ที่ปรึกษทางการเงินอิสระจึงเห็นวา มูลคายุติธรรมตามวิธีของ

ธุรกรรมที่ใกลเคียงกันอาจจะไมเหมาะสมในการประเมินมูลคาของบริษัทฯ 

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน EV/EBITDA ของรายการซ้ือขายอ่ืนในอดีตเทากับ 7.57 เทา 

  



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน                            บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   
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ตารางการคำนวณมูลคาสวนของผูถือหุนจากการเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน 

หนวย: ลานบาท 

 

งวด 12 เดอืน ยอนหลัง 

คามัธยฐาน 

อัตราสวน EV/EBITDA (เทา)          7.57  

EBITDA ของบริษัทฯ        556.91  

มูลคาบริษัทของบริษัทฯ    4,215.81  

บวก: เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด1/        236.04  

หัก: หนี้สินสุทธิ2/    (1,139.96) 

สวนของผูถือหุนสวนนอย3/      (450.60) 

มูลคาสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ    2,861.30  

สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ (รอยละ)    1,201.38  

ราคาตอหุน (บาทตอหุน)          2.38  

ที่มา: งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

หมายเหตุ:    1/ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย เงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากประจำประเภทครบกำหนดไมเกินหน่ึงป ณ 31 ธันวาคม 2564 

2/ ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ประกอบดวย เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุนกู 

และหน้ีสินตามสัญญาเชา ณ 31 ธันวาคม 2564 

3/ จากงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564 

 

มูลคาสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ที่คำนวณโดยวิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน เทากับ 2,861.30 ลานบาท 

คิดเปนมูลคาหุนเทากับ 2.38 บาทตอหุน ซ่ึงต่ำกวาราคาเขาทำรายการท่ี 28.25 บาทตอหุน เทากับ 25.87 บาทตอหุน 

หรือต่ำกวาในอัตรารอยละ 91.57 ของราคาเขาทำรายการ  

อยางไรก็ดี การประเมินมูลคาดวยวิธีนี้มีความแตกตางของหลายปจจัย เชน ขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้น ระยะเวลาท่ี

เกิดขึ้น และปจจัยของแตละธุรกรรมเทียบเคียง จึงเปนวิธีที่อาจสงผลให การประเมินมูลคามีความคลาดเคลื่อน สงผล

ใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาท่ีแทจริงของบริษัทฯ  



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน                            บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   
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4.3.6 วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

ในการประเมินมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) ของบริษัทฯ  ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการกระแสเงินสดอิสระสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับจากการดำเนินงานของกิจการ (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 ซึ่งไดมีการซ้ือขายในป 2564 และอยูในชวงขยายฐานลูกคา ซึ่งระยะเวลาการเติบโตจาก Growth Stage 

ไปจนถึง Maturity Stage ของบริษัทในอุตสาหกรรมโดยปกติจะมีอายุเฉลี่ยเทากับ 15  ป ซ่ึงสะทอนถึงวงจรธุรกิจโดย

เฉลี่ย (Business Cycle) ท่ีมีการวิจัยโดยนักเศรษฐศาตรชื่อ 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 โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

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) รายไดอ่ืน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

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 ท่ีเปนการ
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ระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงานเพื่อใหผูคนในชุมชนสามารถเขาถึงบริการสินเชื่อไดสะดวกมากยิ่งขึ ้น ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีจุดใหบริการรับสงพัสดุมากกวา 4,040 สาขาท่ัวประเทศผานสาขาของชิปปสไมล  

ชิปปสไมลมีรายไดผานการเปดแฟรนไชสเปนจุด drop-off สินคาสำหรับขนสงซึ่งชิปปสไมลจะเปนตัวกลางระหวางผูสง

สินคาและผูรับสินคา โดยมีพันธมิตรกับแบรนดขนสงเกือบทุกแบรนด ชิปปสไมลเขาไปชวยแบรนดขนสงตาง ๆ ในการลด

ตนทุนในการเปดสาขาจำนวนมากเพื่อรองรับกับพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งแบรนดขนสงจะไดประโยชนในการลดเงินลงทุนใน

สาขา และชิปปสไมลได ประโยชนจากขนาดของรายไดของแบรนดขนสงทั ้งหมดในรูปแบบของคานายหนา 

(Commission fee) ซ่ึงแบงกันกับแฟรนไชส  

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 หลังจากนั้นมีจำนวนพัสดุคงท่ี

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 โดยท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหรายไดจากการขนสงอางอิงอัตราการเติบโตจากธุรกิจใกลเคียงซึ่งที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระเลือกใชบริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเปนบริษัทที่มีการเปดกิจการมาได

ไมนาน เพ่ิงมีการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย และมีขอมูลเปดเผลตอสาธารณะคอนขางครบถวน โดยการท่ีเพ่ิงเปด

กิจการมาไดไมนานมากนักและสามารถเขาจดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพยไดนั้นสามารถนำมาใชคำนวณวงจรธุรกิจ

ของอุตสาหกรรมการขนสงได ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใชอัตราการเติบโตในป 2565 เทากับรอยละ 58.74 

เนื่องจากเปรียบเทียบกับธุรกิจเทียบเคียงท่ีเพ่ิงเริ่มดำเนินงานและมีการเติบโตท่ีคอนขางสูงเพ่ือเปนการประเมินมูลคาท่ี

แทจริงตามความสามารถในการขยายรายไดของธุรกิจ (Fair Value) ซ่ึงเปนการเติบโตแบบกาวกระโดด 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 ทำใหสามารถเพ่ิม

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 ท่ีเปนการเติบโตในชวงปลายของรูปแบบเติบโตตอเนื่อง   

3. รายไดจากการขนสง - รับรูสวนตาง เปนรายไดท่ีรับยรูตามสัดสวนของรายไดจากการขนสง ซ่ึงรายไดรับรูสวนตาง

ดังกลาวจะถูกหักลบกับตนทุนของรายไดจากการขนสง - รับรูสวนตางท่ีมีจำนวนเทากัน ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

กำหนดสมมติฐานเทากับรอยละ 25.00 ซ่ึงเปนนโยบายของการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ  

4. รายไดจาก COD เปนรายไดจากการขอเปลี่ยนแปลงสถานท่ีจัดสง ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานให

สัดสวนตอรายไดจากการขนสงท้ังหมดซ่ึงเทากับรอยละ 3.20 ซ่ึงเปนสัดสวนของรายได COD ตอรายไดจากการขนสง

ท้ังหมดของป 2564  
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5. รายไดจากคาคอมมิชชั่น เปนรายไดจากการขายสินคาของกิจการอ่ืน ๆ ในสาขา โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนด

สมมติฐานจากสัดสวนรายไดจากคาคอมมิชชั่นตอรายไดจากการขนสงท้ังหมดจากป 2564 เทากับรอยละ 7.68  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประมาณการทางการเงินเปนระยะเวลา 15 ป เนื่องจากบริษัทฯ เพ่ิงไดทำการซ้ือกิจการ

ของบริษัท ATP Service มาดังนั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหมีการประมาณการไป 15 ป ตามระยะเวลาเฉลี่ยของ

วงจรธุรกิจ โดยรายละเอียดการประมาณการมีดังนี้



 
รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน                                          บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   
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ตารางรายไดจาก ATP service ป 2564 และประมาณการรายไดจาก ATP service ป 2565F – 2576F 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ  

หมายเหตุ:  1/ / บริษัทฯ ไดซ้ือกิจการของ ATP service มาในเดือนกรกฎาคม ป 2564 ดังน้ันจะรับรูรายไดเพียงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ป 2564 

 2/ เน่ืองจากบริษัทฯ เพิ่งซ้ือกิจการของ ATP service ดังน้ันบริษัทฯ มาในเดือนกรกฎาคม ป 2564 จะไมไดเปดเผยขอมูลกอนป 2564 

หนวย : ลานบาท 25642/ 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 

(1) จำนวนพัสดุ (พันชิ้น)  2,288.00   3,600.00   3,600.00   3,600.00   3,600.00   3,600.00   3,600.00   3,600.00   3,600.00   3,600.00   3,600.00   3,600.00   3,600.00  

(2) รายไดตอพัสดุ (บาทตอชิ้น)  12.12   12.60   13.11   13.63   14.18   14.74   14.74   14.74   14.74   14.74   14.74   14.74   14.74  

(1) x (2) รายไดของแฟรนไชส  27.73   45.37   47.19   49.07   51.04   53.08   53.08   53.08   53.08   53.08   53.08   53.08   53.08  

(3) อัตราการเติบโต (รอยละ)  58.74% 51.53% 45.21% 39.67% 34.80% 30.46% 26.27% 22.21% 18.28% 14.47% 14.47% 14.47% 

(4) ร า ย ไ ด  จ า ก ก า ร ข น ส ง 

(รายไดจากการขนสงT-1 x (1+ 

(3)) 

 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  

(5) สัดสวนตอรายไดจากการ

ขนสง 
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% 

(4) x (5) รายไดจากการขนสง 

– รับรูสวนตาง –(6) 
 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  

(7) สัดสวนตอรายไดจากการ

ขนสงทั้งหมด 
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% 

(7) x ((4) + (6))  

รายไดจาก COD 
 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  

(8) สัดสวนตอรายไดจากการ

ขนสงทั้งหมด 
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% 

(8) x ((4) + (6))  

รายไดจากคาคอมมิชชั่น 
 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  

รายไดจาก ATP service  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  



 
รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน                                          บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   
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ตารางประมาณการรายไดจาก SBS ป 2577F – 2579F 

หนวย : ลานบาท 2577F 2578F 2579F 

(1) จำนวนพัสดุ (พันชิ้น)  3,600.00   3,600.00   3,600.00  

(2) รายไดตอพัสดุ (บาทตอชิ้น)  14.74   14.74   14.74  

(1) x (2) รายไดของแฟรนไชส  53.08   53.08   53.08  

(3) อัตราการเติบโต (รอยละ) 14.47% 14.47% 14.47% 

(4) รายไดจากการขนสง (รายไดจากการขนสงT-1 x (1+ (3)) 18,591.59   21,282.06  24,361.88  

(5) สัดสวนตอรายไดจากการขนสง 25.00% 25.00% 25.00% 

(4) x (5) รายไดจากการขนสง – รับรูสวนตาง –(6)  4,647.90   5,320.52   6,090.47  

(7) สัดสวนตอรายไดจากการขนสงทั้งหมด 3.20% 3.20% 3.20% 

(7) x ((4) + (6))  

รายไดจาก COD 
 744.72   852.49   975.86  

(8) สัดสวนตอรายไดจากการขนสงทั้งหมด 7.68% 7.68% 7.68% 

(8) x ((4) + (6))  

รายไดจากคาคอมมิชชั่น 
 1,784.60   2,042.86   2,338.49  

รายไดจาก ATP service 25,821.89   29,551.00  33,819.77  

     ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ



 
รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน                            บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   
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(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 มีระบบชำระเงินท่ี

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 ซ่ึงเทากับ 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 ซ่ึง

อางอิงกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยของ GDP เปนระยะเวลา 15 ป เพราะดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศไทย (GDP 

Growth Rate) เปนดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑมวลรวมที่มีการสะทอนการบริโภคของประชาชนในประเทศ การใชจายและ

ลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐ เปนตนซึ่งธุรกิจดังกลาวของบริษัทฯ เปนธุรกิจที่มีความเกี่ยวของกับความสามารถใน

การใชจายและอุปโภคบริโภคของคนในประเทศ นอกจากนี้การใชระยะเวลาเฉลี่ย 15  ป มีความเหมาะสม เนื่องจากเปน

ระยะเวลาท่ีครอบคลุมวงจรเศรษฐกิจของประเทศไทย ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดมีการวิเคราะหลักษณะการเปลี่ยน

ผานของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผูบริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญในชวงเวลา

เฉลี่ยประมาณ 15 ป 



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยซ่ึงบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)     
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ตารางมูลคาธุรกรรมรวม ป 2562 –2564 และประมาณการในป 2565F – 2573F 

หนวย : เครื่อง 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 

ตูเติมเงินที่ เพ่ิมขึ้น (เคร่ือง) 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 

ตูเติมเงินที่หมดอายุการใชงาน (เคร่ือง) -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 

ตูเติมเงิน สุทธิ (เคร่ือง) 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 

ตูเติมเงิน เฉล่ีย (เคร่ือง) 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 

รายไดเฉลี่ยตอตูเติมเงิน (ARPU) (บาทตอ

เคร่ืองตอเดือน) 
11,531.80 11,173.73 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 

มูลคาธรุกรรมรวม 7,304.20 7,464.50 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 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

ตูเติมเงินที่ เพ่ิมขึ้น  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ตูเติมเงินที่หมดอายุการใชงาน 0.00 0.00 0.001/ 0.00 0.00 0.00 

ตูเติมเงิน สุทธ ิ 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 

ตูเติมเงิน เฉล่ีย 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 

รายไดเฉล่ียตอตูเติมเงิน (ARPU) 14,692.65 15,101.11 15,520.92 15,952.40 16,395.88 16,851.68 

มูลคาธรุกรรมรวม 10,969.77 11,274.73 11,588.17 11,910.32 12,241.42 12,581.74 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

หมายเหตุ: ในอนาคตบริษัทฯ มีนโยบายซอมบำรุงตูเติมเงินแทนการเปลี่ยนใหมเพื่อลดเงินลงทุน



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน                            บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   
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ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดคำนวณรายไดแตละประเภทตามคาธรรมเนียมแตละประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• รายไดจากสวนแบงกำไรจากการเติมเงินคาโทรศัพทเกิดจากผลคูณระหวางมูลคาธุรกรรมของการเติมเงินแบบ 

Prepaid กับคาธรรมเนียมเวลาออกอากาศ (Air time fee) ท่ีรอยละ 3.50  

• รายไดจากการเติมเงินเขาระบบเกิดจากผลคูณระหวางมูลคาธุรกรรมท้ังหมดตามประมาณการขางตน ซ่ึงประกอบ

ไปดวย prepaid postpaid การโอนเงิน ใบแจงหนี้ เกมออนไลน และรายการอื่น ๆ กับคาธรรมเนียมธุรกรรม 

(Transaction fee) ท่ีรอยละ 7.00  

• รายไดจากการธุรกรรมเกี ่ยวกับธนาคารเกิดจากผลคูณระหวางมูลคาธุรกรรมเกี ่ยวกับการโอนเงิน กับ

คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank fee) ท่ีรอยละ 1.85 

• รายไดอ่ืน ๆ ใหคงท่ีเทากับ 12.01 ลานบาทตอป เนื่องจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะหจากการรับรูรายได

ดังกลาวและลักษณะรายไดอ่ืน ๆ แลวประมาณมูลคาแบบอนุรักษนิยม (Conservative) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดคำนวณมูลคาธุรกรรมในแตละประเภทตามสัดสวนของป 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอยีดธุรกรรม สัดสวนธรุกรรมแตละประเภทตอธุรกรรมรวม (รอยละ) 

เติมเงิน (Prepaid) 75.85% 

จายภายหลัง (Postpaid) 1.20% 

การโอนเงิน (Money Transfer) 17.62% 

ใบแจงหนี้ (Bill) 4.84% 

เกมออนไลน (Game Online) 0.00% 

อยางอ่ืน (Other)  3.32% 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดมีการวิเคราะหถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในตางจังหวัดแลวพบวาผูบริโภคดังกลาวมีการใช

จายรายวันซึ่งจะมีการเติมเงินแบบ  prepaid  โดยผานตูเติมเงินมากกวาการเติมผานออนไลน โดยกลุมลูกคาหลักของ

การเติมเงินมาจากผูบริโภคตางจังหวัด ดังนั ้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประมาณการทางการเงินเปน

ระยะเวลา 15 ป เพื่อใหครบรอบระยะเวลาเฉลี่ยของวงจรธุรกิจ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดมีสมมติฐานการเพิ่มข้ึน

ของตูเติมเงินในชวงระยะเวลา 5 ปแรกของการประมาณการเทานั้นเนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา

บริษัทฯ ไดมีการครอบคลุมพื้นที่สวนมากของประเทศไทยแลว ดังนั้นหลังจาก 5 ปแรกของการประมาณ ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหจำนวนตูคงท่ี โดยมีรายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” จาก

ประมาณการดังนี้
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รายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” มีประมาณการดังนี้ 

ตารางรายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” ป 2562 –2564 และการประมาณการป 2565F – 2570F 

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 

เติมเงิน (Prepaid) 5,777.56 5,368.77 4,429.93 5,138.51 5,978.18 6,239.45 6,523.34 7,020.97 7,455.82 

จายภายหลัง (Postpaid) 112.98 85.04 70.17 81.39 94.69 98.83 103.33 111.21 118.10 

การโอนเงิน (Money Transfer) 909.86 1,247.06 1,028.98 1,193.57 1,388.61 1,449.30 1,515.24 1,630.83 1,731.84 

ใบแจงหนี้ (Bill) 462.17 342.76 282.82 328.06 381.67 398.35 416.48 448.25 476.01 

เกมออนไลน (Game Online) 0.30 - - - - - - - - 

อยางอ่ืน (Other) 41.33 234.89 193.82 224.82 261.56 272.99 285.41 307.18 326.21 

รายไดจากสวนแบงกำไรจากการเติมเงินคาโทรศัพท  202.21 187.91 155.05 179.85 209.24 218.38 228.32 245.73 260.95 

รายไดจากการเติมเงินเขาระบบ  447.60 422.20 348.37 404.10 470.13 490.67 513.00 552.13 586.33 

รายไดจากการธุรกรรมเก่ียวกับธนาคาร  16.83 23.07 19.04 22.08 25.69 26.81 28.03 30.17 32.04 

รายไดอ่ืน ๆ 6.53 14.25 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 

รายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงนิ “เตมิสบายพลัส” 673.18 647.43 534.47 618.03 717.06 747.88 781.36 840.05 891.33 

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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ตารางประมาณการตารางรายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” ป 2571F – 2579F 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ

หนวย : ลานบาท 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

เติมเงิน (Prepaid) 7,663.09 7,876.12 8,095.08 8,320.12 8,551.42 8,789.15 9,033.49 9,284.62 9,542.73 

จายภายหลัง (Postpaid) 121.38 124.76 128.23 131.79 135.45 139.22 143.09 147.07 151.16 

การโอนเงิน (Money Transfer) 1,779.98 1,829.47 1,880.33 1,932.60 1,986.33 2,041.54 2,098.30 2,156.63 2,216.59 

ใบแจงหนี้ (Bill) 489.24 502.84 516.82 531.19 545.96 561.14 576.74 592.77 609.25 

เกมออนไลน (Game Online) - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อยางอ่ืน (Other) 335.28 344.60 354.18 364.02 374.14 384.54 395.23 406.22 417.51 

รายไดจากสวนแบงกำไรจากการเติมเงินคาโทรศัพท  268.21 275.66 283.33 291.20 299.30 307.62 316.17 324.96 334.00 

รายไดจากการเติมเงินเขาระบบ  602.63 619.38 636.60 654.30 672.49 691.18 710.40 730.15 750.45 

รายไดจากการธุรกรรมเก่ียวกับธนาคาร  32.93 33.85 34.79 35.75 36.75 37.77 38.82 39.90 41.01 

รายไดอ่ืน ๆ 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 

รายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” 915.78 940.90 966.73 993.27 1,020.55 1,048.58 1,077.40 1,107.02 1,137.46 
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(3) ธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court System Business Unit) ในนามบริษัท SBS 

กลุมบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court System Business Unit) ผานบริษัท สบาย โซลูชั่นส จำกัด 

(“SBS”) โดยมีรายไดจากการขายอุปกรณของระบบศูนยอาหารพรอมการใหบริการติดตั ้งและวางระบบศูนยอาหาร 

(Hardware & System Installation) รายไดคาเชาจากการใหเชาอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหาร และรายได

จากการใหบริการจัดการศูนยอาหารพรอมการจางบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญา (Maintenance Service Agreement) 

นอกจากนี้ SBS ยังดำเนินธุรกิจเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญภายใตเครื่องหมายการคา “SABUY WASH” โดย ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2564 SBS มีสาขาที่ใหบริการเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญภายใตเครื่องหมายการคา “SABUY WASH” 

จำนวนท้ังสิ้น 2 สาขา และมีเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญภายใตสาขาดังกลาวท้ังหมด 20 เครื่อง  

โดยสำหรับธุรกิจระบบศูนยอาหาร กลุ มลูกคาปจจุบันของ SBS คือ ศูนยอาหารในแหลงชอปป ง ไฮเปอรมารเก็ต 

หางสรรพสินคา หอพัก สถานท่ีราชการ บริษัทเอกชน สถานศึกษา สวนน้ำ และสถานีบริการน้ำมันท่ัวประเทศ 

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 ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนด

สมมติฐานใหจำวนระบบศูนยอาหารมีจำนวนคงที่ตลอดระยะประมาณการ เนื่องจากธุรกิจดังกลาวอยูในชวง

เริ่มตน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงทำการประมาณการแบบอนุรักษนิยม (Conservative) โดยไมใหมีการเติบโต

ของจำนวนศูนยเพ่ิมเติม 

2. รายไดจากการดำเนินธุรกิจระบบศูนยอาหารโดยการปลอยใหเชา (Under rent) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ไดกำหนดสมมติฐานใหรายไดดังกลาวเทากับผลคูณระหวางจำนวนระบบศูนยอาหารโดยการปลอยเชาและรายได

ตอจำนวนระบบศูนยอาหารโดยการปลอยเชา โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอัตราการเติบโตของรายไดตอ

จำนวนระบบศูนยอาหารเทากับรอยละ 2.00 อางอิงจากคาเฉลี่ยอัตราเงินเฟอ (Inflation rate) ในกรอบที่อยู

ระหวางรอยละ 1.00 – 3.00 ตอป เนื่องจากธุรกิจดังกลาวมีการปรับเปลี่ยนราคาขายที่มีขั้นต่ำเทากับอัตราเงิน

เฟอ ซ่ึงธุรกิจดังกลาวขายผลิตภัณฑท่ีสามารถถายโอนตนทุนและอัตราเงินเฟอสูผูบริโภคหรือผูซ้ือสินคาได (Cost-

Push 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 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาแผนการติดต้ัง

ระบบศูนยอาหารแบบปลอยเชามีความสมเหตุสมผลเพราะการปลอยเชาระบบสามารถทำไดงายกวาติดตั้งเอง 
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นอกจากนี้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระยังเห็นถึงความสามารถของพนักงานฝายของบริษัทฯ ที่มีความสามารถสูง 

รวมถึงการใชความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ ซ่ึงมี Ecosystem ท่ีครอบคลุมหลายบริการในการเจรจากับ

บริษัทตาง ๆ ได 

3. รายไดจากจากการดำเนินธุรกิจเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญภายใตเครื่องหมายการคา “SABUY WASH” โดยท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐานใหรายไดดังกลาวเทากับผลคูณระหวางจำนวนสาขาเฉลี่ยและรายได

ตอสาขา โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหอัตราการเติบโตของรายไดตอจำนวนสาขาเทากับรอยละ 2.00 อางอิง

จากคาเฉลี่ยอัตราเงินเฟอ (Inflation rate) ในกรอบที่อยูระหวางรอยละ 1.00 – 3.00 ตอป เนื่องจากธุรกิจ

ดังกลาวมีการปรับเปลี่ยนราคาขายที่มีขั้นต่ำเทากับอัตราเงินเฟอ ซึ่งธุรกิจดังกลาวขายผลิตภัณฑที่สามารถถาย

โอนตนทุนและอัตราเงินเฟอสูผูบริโภคหรือผูซ้ือสินคาได (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 ทำใหความตองการของบริการดังกลาวมีเพ่ิมมากขึ้น  

โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐานการเพ่ิมขึ้นและลดลงของจำนวนสาขาและจำนวนระบบศูนยอาหาร ตาม

แผนธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้
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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. รายไดจากการดำเนินธ ุรกิจระบบศูนย

อาหารภายใตการดูแลของบริษัทฯ (Under 

Management) 

            

จำนวนระบบศูนยอาหารภายใตการดูแลของ

บริษัทฯ  
203.00 175.00 38.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 

เพ่ิมขึ้น/ (ลดลง)   (28.00) (137.00) 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รายไดตอเคร่ืองผานการดูแลของบริษัทฯ  

(บาท/เคร่ือง/เดือน) 
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 

รายไดระบบศูนยอาหารภายใตการดูแลของ

บริษัทฯ 
25.51 30.12 46.11 53.59 59.13 64.86 60.36 66.30 67.62 68.98 70.36 71.76 

2. รายไดจากการดำเนินธ ุรกิจระบบศูนย

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 

เพ่ิมขึ้น/ (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/

เดือน) 
- 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 

รายไดระบบศูนยอาหารผานการปลอยเชา - 11.76 54.58 58.19 65.77 73.63 66.76 74.90 76.40 77.93 79.49 81.08 

3. รายไดจากจากการดำเนินธุรกิจเคร่ืองซักผา

แบบหยอดเหรียญ 
            

จำนวนสาขาเฉลี่ยของเครื ่องซักผาแบบหยอด

เหรียญ  
0.50 2.00 4.00 10.00 30.00 60.00 90.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 

เพ่ิมขึ้น/ (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 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ 
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ตารางประมาณการรายไดจาก SBS ป 2574F – 2579F 

หนวย : ลานบาท 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

1. รายไดจากการดำเนินธุรกิจระบบศูนยอาหารภายใตการดูแลของบริษัทฯ (Under 

Management) 
      

จำนวนระบบศูนยอาหารภายใตการดูแลของบริษัทฯ  60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 

เพ่ิมขึ้น/ (ลดลง)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รายไดตอเคร่ืองผานการดูแลของบริษัทฯ  

(บาท/เคร่ือง/เดือน) 
21,785.51 22,221.22 22,665.65 23,118.96 23,581.34 24,052.97 

รายไดระบบศูนยอาหารภายใตการดูแลของบริษัทฯ 73.20 74.66 76.16 77.68 79.23 80.82 

2. รายไดจากการดำเนินธุรกิจระบบศูนยอาหารโดยการปลอยใหเชา (Under rent)       

จำนวนระบบศูนยอาหารผานการปลอยเชา 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 

เพ่ิมขึ้น/ (ลดลง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รายไดตอเคร่ืองผานการปลอยเชา (บาท/เคร่ือง/เดือน) 31,325.72 31,952.23 32,591.28 33,243.10 33,907.97 34,586.12 

รายไดระบบศูนยอาหารผานการปลอยเชา 82.70 84.35 86.04 87.76 89.52 91.31 

3. รายไดจากจากการดำเนินธุรกิจเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญ       

จำนวนสาขาเฉล่ียของเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญ  120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 

เพ่ิมขึ้น/ (ลดลง)        

รายไดตอสาขา (บาท/สาขา/เดือน) 7,496.82 7,646.75 7,799.69 7,955.68 8,114.79 8,277.09 

รายไดจากธุรกิจเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญ 10.80 11.01 11.23 11.46 11.69 11.92 

รายไดจาก SBS 166.69 170.03 173.43 176.90 180.44 184.04 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

จากการประมาณการรายไดจากการใหบริการของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปประมาณการรายไดในระหวางป 2564 – 2579 ไดดังตอไปนี้ 
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ตารางรายไดจากการใหบริการ ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565F – 2574F 

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 

รายไดจาก ATP service  -     -     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 

รายได จากธ ุรกรรมผ านต ู  เต ิมเง ิน “เติม

สบายพลัส” 
 673.18   647.43   534.47   618.03   717.06   747.88   781.36   840.05   891.33   915.78   940.90  966.73 993.27 

รายไดจาก SBS  25.54   42.05   100.99   112.54   127.20   143.19   134.30   150.98   154.00   157.08   160.22  163.43 166.69 

รายไดจากการใหบริการ  698.72   689.48  1,191.56  2,297.29  3,196.81  4,287.82  5,642.29  7,346.83  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 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

รายไดจาก ATP service 19,718.36 22,564.21 25,821.89 29,551.00 33,819.77 

รายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” 1,020.55 1,048.58 1,077.40 1,107.02 1,137.46 

รายไดจาก SBS 170.03 173.43 176.90 180.44 184.04 

รายไดจากการใหบริการ 20,908.93  23,786.22  27,076.18  30,838.45  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 (นํ้าด่ืม นํ้า

หวาน นํ้าผลไม กาแฟ ชา เครื่องดื่มชูกําลัง เครื่องดื่มเกลือแร) อาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว และสินคาอุปโภค 

(หนากากผา/หนากากอนามัย ถุงยางอนามัย) โดยรายไดสวนใหญของบริษัทฯ มาจากการขายสินคาประเภทเครื่องด่ืม

ผานตูขายสินคาอัตโนมัติ ดังนั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะประมาณการรายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขาย

สินคาอัตโนมัติ จาก ผลคูณ ของ จำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติเฉลี่ย กับ รายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติ (ARPU)  ซ่ึง

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)  เพื่อใหลูกคาสามารถซ้ือเพลงไดอยาง

สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงพันธมิตรกับ True money เพื่อเพ่ิมชองทางการชำระเงินใหกับผูบริโภค รวมถึงพันธมิตรอ่ืน 

ๆ ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ออกสินคาลิขสิทธ์ิเปนน้ำแรโดราเอมอนเพื่อดึงดูดใหลูกคาที่ชื่นชอบโดราเอมอน

สามารถหาซ้ือจากตูขายสินคาอัตโนมัติได และเปนการตอยอดธุรกิจตูขายสินคาอัตโนมัติในอนาคต อีกท้ังบริษัทฯ 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 ดวยขอดีท่ีไมตองรอคิวเพื่อชำระเงิน 

ความรวดเร็วในการเลือกซื้อสินคา และการเขาถึงผูใชบริการไดในทุกทำเลที่ตั้ง จะเปนการสรางความเคยชินในการ

เลือกซ้ือสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติของบริษัทฯ 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 ซ่ึงบริษัทฯ จะมาเรงติดตั้งในป 2565 บริษัทฯ มีจำนวนตู

ขายสินคาอัตโนมัติเพ่ิมขึ้นในป 2563 จากป 2562 เทากับ 2,022 และลดลงในป 2564 จากป 2563 เทากับ 46 เครื่อง 

เนื ่องจากผลกระทบจากโควิด-19 อยางไรก็ดีบริษัทฯ ไดมีแผนการขยายการติดตั ้งตู จำหนายสินคาอัตโนมัติให

ครอบคลุมสถานที่ที่มีผูใชบริการในทุกระดับ เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม 
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สำนักงาน หนวยงานราชการ หางสรรพสินคา อพารทเมนต และปมน้ำมัน เปนตน ซ่ึงเปนการอำนวยความสะดวกและ

เพิ่มการเขาถึงผูใชบริการ โดยการเขาติดตั้งในสถานที่ที่มีขนาดใหญและมีผูใชบริการจำนวนมาก บริษัทฯ จะติดตั้งตู

ขายสินคาอัตโนมัติหลายเครื่องเพื่อใหครอบคลุมการเขาใชบริการ จากแผนการเพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติของ

บริษัทฯ โดยมีการเพ่ิมจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติในป 2565 – 2571 อยูท่ี 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 และการสัมภาษณผู บริหาร 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

ดังกลาวเพ่ิมเติม 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนในการเพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติในชวง 2575 – 2579 ตามปที่ตูขายสินคาอัตโนมัติ

หมดอายุการใชงาน ตามสมมติฐานการตัดคาเสื่อมราคาของตูขายสินคาอัตโนมัติ โดยตูขายสินคาอัตโนมัติเดิมท่ีเพ่ิมใน

ปในป 2564 - 2568 เปนตูขายสินคาอัตโนมัติมือหนึ่งและมือสอง ซ่ึงจะหมดอายุใชงานในป 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

กันตามระยะเวลาการเปดใหบริการ ดังนั้นที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการอัตราการใชประโยชน 

(Utilization rate) จากขอมูลจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติที ่เพิ ่มขึ้นในแตละเดือน ในป 2562 - 2564 มีคาเฉลี่ย

ระหวางจำนวนตูตนปและปลายป จะไดจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติเฉลี่ยที่นำไปรับรูรายไดดวยการคูณกับรายไดเฉลี่ย

ตอตูขายสินคาอัตโนมัติตอไป
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ตารางการจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติป 2564 และประมาณการ ป 2565F – 2576F 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

หมายเหตุ:  1/ บริษัทฯ ไดทำการซ้ือบริษัท เทค พลัส จำกัดในป 2564 

 2/ ตูขายสินคาอัตโนมัติสุทธคิำนวณมาจากตูขายสินคาอัตโนมัติสทุธิปกอนบวกกับจำนวนตูเพิ่มข้ึนหักลบตูหมดอายุการใชงาน 

 3/ ตูขายสินคาอัตโนมัติเฉลี่ยคำนวนณจากคาเฉลี่ยระหวางตูขายสินคาอัตโนมัติสุทธิปทีค่ำนวณ และปกอนหนา (คาเฉลี่ยระหวาง T และ T-1) อยางไรก็ตามป 2564 คาเฉลีย่ไดนำมาจากขอมูลบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯ ไดเขาทำการซ้ือบริษัท เทค พลัส จำกัดใน

ป 2564 ซ่ึงหลังจากป 2572 บริษัทฯ ไมไดมีการเปลีย่นแปลงของจำนวนตูทำใหคาเฉลี่ยคงที่เทากับ 18,801 ตู 

 

ตารางประมาณการจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2577F – 2579F 
 

 

 

 

 

 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

1/ ตูขายสินคาอัตโนมัติสุทธคิำนวณมาจากตูขายสินคาอัตโนมัติสทุธิปกอนบวกกับจำนวนตูเพิ่มข้ึนหักลบตูหมดอายุการใชงาน 

2/ ตูขายสินคาอัตโนมัติเฉลี่ยคำนวนณจากคาเฉลี่ยระหวางตูขายสินคาอัตโนมัติสุทธิปทีค่ำนวณ และปกอนหนา (คาเฉลี่ยระหวาง T และ T-1) ซ่ึงหลังจากป 2572 บริษัทฯ ไมไดมีการเปลีย่นแปลงของจำนวนตูทำใหคาเฉลี่ยคงที่เทากับ 18,801 ตู ซ่ึงหลังจากป 2572 บริษัทฯ 

ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงของจำนวนตูทำใหคาเฉลี่ยคงที่เทากับ 18,801 ตู

หนวย : เครื่อง 25641/ 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 

(1) ตูขายส ินค าอ ัตโนมัต ิ ท่ี 

เพ่ิมขึ้น  
 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 

(2) ตูขายสินคาอัตโนมัติที่

หมดอายุการใชงาน 
(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 

(1) + (2) + (3T-1) ตูขายสินคา

อัตโนมัติ สุทธิ – (3)2/ 
 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 

ตูขายสินคาอัตโนมัติ เฉล่ีย3/  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 

หนวย : เครื่อง 2577F 2578F 2579F 

(1) ตูขายสินคาอัตโนมัติที่ เพ่ิมขึ้น  2,000.00 2,000.00 3,000.00 

(2) ตูขายสินคาอัตโนมัติที่หมดอายุการใชงาน -2,000.00 -2,000.00 -3,000.00 

(1) + (2) + (3T-1) ตูขายสินคาอัตโนมัติ สุทธิ – 

(3)1/ 
18,801.00 18,801.00 18,801.00 

ตูขายสินคาอัตโนมัติ เฉล่ีย2/ 18,801.00 18,801.00 18,801.00 
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รายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติ (ARPU)   

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดคำนวณรายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติ 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 ซ่ึง

ดำเนินธุรกิจผลิตบัตรพลาสติกและบริการบันทึกขอมูลสวนบุคคลอีกดวย ดังนั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงกำหนดให

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 ซ่ึงธุรกิจดังกลาวเปนธุรกิจท่ีมีความเกี่ยวของกับความสามารถในการใชจายและอุปโภค

บริโภคของคนในประเทศ   นอกจากนี้การใชระยะเวลาเฉลี่ย 15  ป เนื ่องจากเปนระยะเวลาที่ครอบคลุมวงจร

เศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดมีการวิเคราะหลักษณะการเปลี่ยนผานของเทคโนโลยีและ

การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผูบริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญในชวงเวลาเฉลี่ยประมาณ  15 ป ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาบริษัทฯ อาจจะยังมีความสามารถในการเติบโตอยู โดยที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระคาดการณวาสถานการณจะกลับมาเปนปกติหลังสถานการณการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) อีกทั้งจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติของบริษัทฯ มีจำนวนมากขึ้น เปนที่รูจักของกลุมผูใชบริการ เกิดการ

รับรูและไววางใจจากกลุมผูใชบริการมากขึ้นในชวงเริ่มตนของการเพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติตามแผนการขยาย

ธุรกิจ
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กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   
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ตารางประมาณการรายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2565F – 2576F 

หน วย : บาทตอ

เครื่องตอเดือน 
2565F 2566F  2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 

อัตราการเติบโต 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

รายไดเฉล่ียตอตู

ขายสินคาอัตโนมัติ 
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 : บาทตอเครื ่องตอ

เดือน 
2577F 2678F 2679F 

อัตราการเติบโต 4.00 4.00 4.00 

รายไดเฉล่ียตอตูขายสินคา

อัตโนมัติ 
15,578.57 16,201.72 16,849.78 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

จากนั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการ รายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติ จาก ผลคูณของจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติเฉลี่ยกับรายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคา

อัตโนมัติ (ARPU) ผลการประมาณรายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติ สามารถสรุปไดดังตารางตอไปนี้



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน                                          บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   
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ตารางประมาณการรายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2565F – 2576F 

 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 

ตูขายสินคาอัตโนมัติ เฉล่ีย  

(หนวย : เคร่ือง) 
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 

รายไดเฉล่ียตอตูขายสินคาอัตโนมัติ 

(ARPU) (หนวย : บาท/เคร่ือง/เดือน) 
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 

รายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตู

ขายสินคาอัตโนมัติ (หนวย : ลานบาท) 
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 2578F 2579F 

ตูขายสินคาอัตโนมัติ เฉล่ีย  

(หนวย : เคร่ือง) 
18,801.00 18,801.00 18,801.00 

รายไดเฉล่ียตอตูขายสินคาอัตโนมัติ (ARPU) (หนวย : บาท/

เคร่ือง/เดือน) 
15,578.57 16,201.72 16,849.78 

รายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติ 

(หนวย : ลานบาท) 
3,514.71 3,655.30 3,801.51 

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน                            บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   
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1.3 รายไดจากการใหบริการตามสัญญา 

รายไดจากการใหบริการตามสัญญา (กลุมบริษัทฯ เริ่มมีรายไดจากการใหบริการตามสัญญา ตั้งแตวันท่ี 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



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน                                  บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   
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ตารางประมาณการรายไดจากการดอกเบี้ยรอตัดบัญชี ป 2565F – 2575F 

 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 

รายไดดอกเบ้ียคางจาย 151.64 151.64 151.64 151.64 151.64 151.64 151.64 151.64 151.64 151.64 151.64 

สัดสวนการรับรูรายได (รอยละ) 18.33 10.34 1.57 0.00 0.00 15.58 29.47 24.71 18.33 10.34 1.57 

รายไดจากการดอกเบ้ียรอตัดบัญชี 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 

รายไดดอกเบ้ียคางจาย 151.64 151.64 151.64 151.64 

สัดสวนการรับรูรายได (รอยละ) 0.00 0.00 15.58 29.47 

รายไดจากการดอกเบ้ียรอตัดบัญชี 75.82 75.82 75.82 75.82 

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ และการประมาณการของทีป่รกึษาทางการเงินอิสระ



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน                            บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   
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• รายไดจากเงินตนรอตัดบัญช ี

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานโดยอางอิงมาตรฐานบัญชีของทางบริษัทฯ และจำนวนตูเติมเงินเชาซ้ือ

และซื้อสดใหกับลูกคา ซึ่งคำนวณจากผลคูณของจำนวนตูเติมเงินแบบเชาซื้อและแบบซื้อสด ราคาขายของตูเติม

เงิน และสัดสวนการรับรูรายไดเปนสัดสวนเปนระยะเวลา 6 ป ซ่ึงมีการรับรูรายไดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 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



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน                                  บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   
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ตารางประมาณการรายไดจากเงินตนรอตัดบัญชี ป 2565F – 2575F 

 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 

จำนวนตูเติมเงินแบบเชาซ้ือ  6,500.00   6,500.00   6,500.00   6,500.00   6,500.00   6,500.00   6,500.00   6,500.00   6,500.00   6,500.00   6,500.00  

จำนวนตูเติมเงินแบบซ้ือสด  500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00  

ราคาขายตอตู  39,900.00   39,900.00   39,900.00   39,900.00   39,900.00   39,900.00   39,900.00   39,900.00   39,900.00   39,900.00   39,900.00  

เงินตนรอตัดบัญช ี  279.30   279.30   279.30   279.30   279.30   279.30   279.30   279.30   279.30   279.30   279.30  

รายไดจากเงินตนรอตัดบัญชี  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 2577F 2578F 2579F 

จำนวนตูเติมเงินแบบเชาซ้ือ  6,500.00   6,500.00   6,500.00   6,500.00  

จำนวนตูเติมเงินแบบซ้ือสด  500.00   500.00   500.00   500.00  

ราคาขายตอตู  39,900.00   39,900.00   39,900.00   39,900.00  

เงินตนรอตัดบัญช ี  279.30   279.30   279.30   279.30  

รายไดจากเงินตนรอตัดบัญชี  153.86   153.86   153.86   153.86  

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ และการประมาณการของทีป่รกึษาทางการเงินอิสระ



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน                            บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   
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1.4 รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ 

เปนรายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระใหกับลูกหนี้ตามสัญญาที่เกิดขึ้นกอนป 2562 กอนเปลี่ยนแปลงนโยบายการ

รับรูรายไดตาม TFRS15 (รายไดดอกเบี้ยหลังเปลี่ยนนโยบาย Grouping รวมเปนรายไดจากการใหบริการตามสัญญา) ซ่ึง

รายไดดังกลาวเกิดจากการที่ลูกหนี้ของการจัดจำหนายตูเติมเงินใหกับลูกคามีการผอนชำระเงินตนทำใหเกิดดอกเบี้ย ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหมดสมมติฐานของรายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระจากสัดสวนเฉลี่ยของรายไดดอกเบี้ย

จากการขายผอนชำระตอจำนวนตูเติมเงินจำหนายใหกับลูกคา (3rd party) ในป 2562 2563 และ 2564 เทากับรอยละ 

0.81 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน                                          บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   
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ตารางรายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565F – 2573F 

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 

จำนวนตูเติมเงินจำหนายใหกับลูกคา (เคร่ือง) 9,353.00  8,120.00  7,011.00  3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - - - - - 

สัดสวนของของรายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระตอ

จำนวนตูเติมเงินจำหนายใหกับลูกคา (รอยละ) 
1.19 0.80 0.44 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 

รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ  111.44   65.19   31.04  24.37 24.37 24.37 24.37 - - - - - 

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

ตารางประมาณการรายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ ป 2574F – 2579F 

หนวย : ลานบาท 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

จำนวนตูเติมเงินจำหนายใหกับลูกคา (เคร่ือง) - - - - - - 

สัดสวนของของรายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระตอจำนวนตู

เติมเงินจำหนายใหกับลูกคา (รอยละ) 
0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 

รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ - - - - - - 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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1.5 รายไดอื่น 

รายไดอื่นของบริษัทฯ สวนใหญไดแกรายไดจากเครดิตคงคางจากธุรกิจบริการตูเติมเงิน ซึ่งผูบริโภคที่ใชบริการตูเติมเงิน

อาจจะเลือกท่ีจะผอนชำระเงินบิลคงคางไดผานตูเติมเงินอาทิเชน ผอนจาย 3 เดือน ซ่ึงทางบริษัทฯ ไดคิดดอกเบี้ยบนยอด

คงคางดังกลาว โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานประมาณรายไดอื่นตามสัดสวนเฉลี่ยของรายไดอื่นตอ

มูลคาธุรกรรมผานตูเติมเงินในป 2562 2563 และ 2564 เทากับรอยละ 1.65 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางรายไดอื่น ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565F – 2573F 

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 

มูลคาธุรกรรมผานตูเติมเงิน 7,304.20 7,464.50 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  

สัดสวนของรายไดอื ่นตอมูลคาธุรกรรมผานตู เติมเงิน 

(รอยละ) 
0.61 0.70 3.63 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 

รายไดอื่น 44.76 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 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ 

ตารางประมาณรายไดอื่น ป 2574F – 2579F 

หนวย : ลานบาท 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

มูลคาธุรกรรมผานตูเติมเงิน 10,969.77  11,274.73  11,588.17  11,910.32  12,241.42  12,581.74  

สัดสวนของรายไดอ่ืนตอมูลคาธุรกรรมผานตูเติมเงิน (รอยละ) 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 

รายไดอื่น  180.72   185.75   190.91   196.22   201.68   207.28  

ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ
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สรุปประมาณการรายได 

จากการประมาณการรายไดของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปประมาณการรายไดในระหวางป 2564 – 2579 ไดดังตอไปนี้ 

 

ตารางรายไดของบริษัทฯ ป 2562 – 2564 และประมาณการป 2565 – 2572  

หนวย: ลานบาท 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

รายไดจากการใหบริการ 698.72 689.48 1,191.56 2,297.29 3,196.81 4,287.82 5,642.29 7,346.83 9,321.23 11,508.75 13,842.69 

รายไดจากการขาย 359.20 536.18 665.44 1,021.33 1,528.86 1,842.60 2,244.66 2,580.53 2,688.86 2,767.46 2,888.84 

รายไดจากการใหบริการตามสัญญา 65.25 169.97 238.80 271.61 295.45 279.76 256.37 229.68 229.67 229.67 229.67 

รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ 111.44 65.19 31.04 24.37 24.37 24.37 24.37 0.00 0.00 0.00 0.00 

รายไดอ่ืน 44.76 51.90 212.27 111.62 129.85 135.53 141.70 152.51 161.95 166.45 171.08 

รายไดรวม 1,279.37 1,512.72 2,339.11 3,726.22 5,175.35 6,570.08 8,309.39 10,309.53 12,401.72 14,672.33 17,132.28 

 

ตารางประมาณการรายไดของบริษัทฯ ป 2573 – 2579  

หนวย: ลานบาท 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 

รายไดจากการใหบริการ 16,190.65 18,392.24 20,908.93 23,786.22 27,076.18 30,838.45 35,141.27 

รายไดจากการขาย 3,004.39 3,124.57 3,249.55 3,379.53 3,514.71 3,655.30 3,801.51 

รายไดจากการใหบริการตามสัญญา 229.67 229.67 229.67 229.67 229.67 229.67 229.67 

รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รายไดอ่ืน 175.84 180.72 185.75 190.91 196.22 201.68 207.28 

รายไดรวม 19,600.55 21,927.21 24,573.91 27,586.34 31,016.79 34,925.10 39,379.74 

ที่มา: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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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, คาเชาพื้นท่ี, คาบริการซิมอินเตอรเน็ต และคาเสื่อมราคาตูเชา 3) ตนทุน

การใหบริการภายใตบริษัท SBS  

1) ตนทุนจากการใหบริการจาก ATP service หรือธุรกิจ Drop-off แบรนด “ชิปปสไมล” 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหตนทุนของแฟรนไชสจากสัดสวนตอรายไดแฟรนไชสเทากับรอยละ 39.43 ตนทุนคาขนสง

จากสัดสวนตอรายไดขนสง ตนทุน COD จากสัดสวนตอรายได COD เทากับรอยละ 72.15 และตนทุนคาธรรมเนียมจาก

สัดสวนตอรายไดคาธรรมเนียมเทากับรอยละ 71.21 ซ่ึงมาจากสัดสวนรอยละท่ีเกิดขึ้นจริงในป 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางตนทุนจากการใหบริการภายใตแบรนดชิปปสไมล ป 2564 และประมาณการป 2565 -2571 

หนวย : ลานบาท 25641/ 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 

ตนทุนของแฟรนไชส 10.93 17.89 18.60 19.35 20.12 20.93 20.93 20.93 20.93 20.93 20.93 

สัดสวนตอรายได (รอยละ) 39.43 39.43 39.43 39.43 39.43 39.43 39.43 39.43 39.43 39.43 39.43 

รายไดของแฟรนไชส 27.73 45.37 47.19 49.07 51.04 53.08 53.08 53.08 53.08 53.08 53.08 

คาขนสง 366.89 1,020.78 1,546.84 2,246.20 3,137.19 4,228.96 5,445.55 6,876.00 8,402.93 9,938.63 11,376.90 

สัดสวนตอรายได (รอยละ) +91.79 91.79 91.79 91.79 91.79 91.79 91.79 91.79 91.79 91.79 91.79 

คาขนสง 399.70 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 

คาขนสง - รับรูมารจ้ิน 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 

รายไดคาขนสง - รับรูมารจ้ิน 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 

ตนทุน COD 10.55 32.24 48.85 70.94 99.07 133.55 171.46 216.49 264.57 312.92 358.21 

สัดสวนตอรายได (รอยละ) 72.15 72.15 72.15 72.15 72.15 72.15 72.15 72.15 72.15 72.15 72.15 

รายไดของ COD 14.62 43.97 66.63 96.75 135.12 182.15 237.64 300.06 366.70 433.71 496.48 

คาคอมมิชชั่น 27.87 72.01 109.42 147.16 197.91 266.17 405.49 512.01 625.71 740.06 847.16 

สัดสวนตอรายได (รอยละ) 71.21 71.21 71.21 71.21 71.21 71.21 71.21 71.21 71.21 71.21 71.21 

รายไดคาคอมมิชชั่น 39.14 105.36 159.66 231.84 323.80 436.49 569.47 719.05 878.73 1,039.33 1,189.73 

ตนทุนจากการใหบริการภายใตแบรนด

ชิปปสไมล 
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/ บริษัทฯ เพิ่งทำการซ้ือบริษัท ATP service ในเดือนกรกฎาคม 2564 ดังน้ันบริษัทฯ จึงไมมีงบการเงินในป 2562 และ 2563  
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ตารางประมาณการตนทุนจากการใหบริการภายใตแบรนดชิปปสไมล ป 2575 – 2579  

หนวย : ลานบาท 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

ตนทุนของแฟรนไชส 20.93 20.93 20.93 20.93 20.93 

สัดสวนตอรายได (รอยละ) 39.43 39.43 39.43 39.43 39.43 

รายไดของแฟรนไชส 53.08 53.08 53.08 53.08 53.08 

คาขนสง 13,023.29 14,907.95 17,065.34 19,534.94 22,361.93 

สัดสวนตอรายได (รอยละ) 91.79 91.79 91.79 91.79 91.79 

คาขนสง 14,188.04 16,241.25 18,591.59 21,282.06 24,361.88 

คาขนสง - รับรูมารจ้ิน 3,547.01 4,060.31 4,647.90 5,320.52 6,090.47 

รายไดคาขนสง - รับรูมารจ้ิน 3,547.01 4,060.31 4,647.90 5,320.52 6,090.47 

ตนทุน COD 410.04 469.38 537.31 615.07 704.07 

สัดสวนตอรายได (รอยละ) 72.15 72.15 72.15 72.15 72.15 

รายไดของ COD 568.33 650.57 744.72 852.49 975.86 

คาคอมมิชชั่น 969.76 1,110.10 1,270.74 1,454.64 1,665.14 

สัดสวนตอรายได (รอยละ) 71.21 71.21 71.21 71.21 71.21 

รายไดคาคอมมิชชั่น 1,361.90 1,558.99 1,784.60 2,042.86 2,338.49 

ตนทุนจากการใหบริการภายใตแบรนดชิปปสไมล 17,971.03 20,568.67 23,542.22 26,946.09 30,842.54 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
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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

ผลคูณระหวางสัดสวนตูเติมเงินของลูกคาตอจำนวนตูท้ังหมด จำนวนธุรกรรม และ สัดสวนการแบงปนผลกำไร

ท่ีรอยละ 6.73 ซ่ึงคืออัตราการแบงปนผลกำไรเฉลี่ยในป 2562 2563 และ 2564  

3. คาเสื่อมของตูเติมเงิน  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหมีระยะเวลาการใชงานเทากับ 7.00 ป  

4. คาธรรมเนียมธนาคารจากการเติมเงิน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหคาธรรมเนียมธนาคารจากการเติมเงินคิดเปนสัดสวนตอรายได

จากธุรกรรมทางเงินท่ีรอยละ 42.00 

ประมาณการตนทุนจากการใหบริการตูเติมเงินท้ังหมดมีดังนี้



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน                                      บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
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ตารางตนทุนจากการใหบริการภายใตแบรนดชิปปสไมล ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565 -2571 

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 

คาใชจายจากซิมรายเดือนในเคร่ืองทั้งหมด 29.20 32.36 34.12 35.15 36.07 37.08 38.18 40.47 42.65 43.50 

คาใชจายจากซิมรายเดือนตอเคร่ือง 48.76 49.73 50.72 51.74 52.77 53.83 54.91 56.00 57.12 58.27 

จำนวนตูโดยเฉล่ีย 49,911.50 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 

การแบงป นผลกำไรและธุรกรรมสำหรับ

เคร่ืองของลูกคา 
395.76 345.37 243.37 309.61 351.90 359.07 367.33 393.60 420.48 432.17 

ตูลูกคาโดยเฉล่ีย 35,550.00 38,176.50 38,897.00 38,456.50 37,795.50 37,237.50 36,782.50 38,055.00 39,555.00 39,555.00 

จำนวนตูเฉล่ีย 49,911.50 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 

มูลคาธุรกรรม 7,304.20 7,464.50 5,840.69 6,774.94 7,882.01 8,226.48 8,600.79 9,256.88 9,830.22 10,103.50 

สัดสวนของสวนแบงกำไร 7.61 6.57 6.01 6.73 6.73 6.73 6.73 6.73 6.73 6.73 

คาเส่ือมราคา - เคร่ืองจักรของบริษัท 34.05 35.72 38.74 41.48 44.27 26.25 15.98 18.95 16.98 15.62 

คาธรรมเนียมธนาคารจากการเติมเงิน 12.28 9.69 8.00 9.27 10.79 11.26 11.77 12.67 13.46 13.83 

รายไดจากคาธรรมเนียมธนาคาร 16.83 23.07 19.04 22.08 25.69 26.81 28.03 30.17 32.04 32.93 

สัดสวนของรายไดจากคาธรรมเนียมธนาคาร 72.96 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 

ตนทุนการใหบริการทั้งหมด 459.50 423.14 324.23 395.51 443.04 433.66 433.27 465.69 493.57 505.13 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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ตารางประมาณการตนทุนจากการใหบริการภายใตแบรนดชิปปสไมล ป 2572 – 2579 

หนวย : ลานบาท 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

คาใชจายจากซิมรายเดือนในเคร่ืองทั้งหมด 44.37 45.26 46.17 47.09 48.03 48.99 49.97 50.97 

คาใชจายจากซิมรายเดือนตอเคร่ือง 59.43 60.62 61.83 63.07 64.33 65.62 66.93 68.27 

จำนวนตูโดยเฉล่ีย 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 

การแบงปนผลกำไรและธุรกรรมสำหรับเครื่องของ

ลูกคา 
444.19 456.54 469.23 482.27 495.68 509.46 523.62 538.18 

ตูลูกคาโดยเฉล่ีย 39,555.00 39,555.00 39,555.00 39,555.00 39,555.00 39,555.00 39,555.00 39,555.00 

จำนวนตูเฉล่ีย 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 

มูลคาธุรกรรม 10,384.37 10,673.06 10,969.77 11,274.73 11,588.17 11,910.32 12,241.42 12,581.74 

สัดสวนของสวนแบงกำไร 6.73 6.73 6.73 6.73 6.73 6.73 6.73 6.73 

คาเส่ือมราคา - เคร่ืองจักรของบริษัท 14.21 12.75 11.22 9.64 9.50 9.50 9.50 9.50 

คาธรรมเนียมธนาคารจากการเติมเงิน 14.21 14.61 15.02 15.43 15.86 16.30 16.76 17.22 

รายไดจากคาธรรมเนียมธนาคาร 33.85 34.79 35.75 36.75 37.77 38.82 39.90 41.01 

สัดสวนของรายไดจากคาธรรมเนียมธนาคาร 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 

ตนทุนการใหบริการทั้งหมด 516.99 529.15 541.63 554.44 569.07 584.25 599.85 615.87 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ
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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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ตารางตนทุนการใหบริการภายใต SBS ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565 -2571 

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 

รายไดระบบศูนยอาหารภายใตการดูแลของ

บริษัทฯ 
25.51 30.12 46.11 53.59 59.13 64.86 60.36 66.30 67.62 68.98 

รายไดระบบศูนยอาหารผานการปลอยเชา 0.00 11.76 54.58 58.19 65.77 73.63 66.76 74.90 76.40 77.93 

สัดสวนของตนทุนการใหบริการ¬ของระบบ

ศูนยอาหารตอรายไดของระบบศูนยอาหาร 

(รอยละ) 

37.02 29.70 36.78 34.50 34.50 34.50 34.50 34.50 34.50 34.50 

ตนทุนการใหบริการของระบบศูนยอาหาร 9.44 12.44 37.03 38.57 43.09 47.78 43.86 48.72 49.69 50.68 

รายไดจากธุรกิจเครื ่องซักผาแบบหยอด

เหรียญ 
0.03 0.17 0.30 0.75 2.30 4.70 7.19 9.78 9.97 10.17 

สัดสวนเฉลี่ยของตนทุนการใหบริการ¬ของ

ธุรกิจเครื ่องซักผาแบบหยอดเหรียญตอ

รายไดของธุรกิจเครื ่องซักผาแบบหยอด

เหรียญ (รอยละ) 

22.73 122.89 71.14 72.25 72.25 72.25 72.25 72.25 72.25 72.25 

ตนทุนการใหบริการของธุรกิจเครื่องซักผา

แบบหยอดเหรียญ 
0.01 0.21 0.21 0.54 1.66 3.40 5.19 7.06 7.21 7.35 

ตนทุนการใหบริการภายใต SBS 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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ตารางประมาณการตนทุนการใหบริการภายใต SBS ป 2572 – 2579 

หนวย : ลานบาท 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

รายไดระบบศูนยอาหารภายใตการดูแล

ของบริษัทฯ 
70.36 71.76 73.20 74.66 76.16 77.68 79.23 80.82 

รายไดระบบศูนยอาหารผานการปลอยเชา 79.49 81.08 82.70 84.35 86.04 87.76 89.52 91.31 

สัดสวนของตนทุนการใหบร ิการ¬ของ

ระบบศูนยอาหารตอรายไดของระบบศูนย

อาหาร (รอยละ) 

34.50% 34.50% 34.50% 34.50% 34.50% 34.50% 34.50% 34.50% 

ตนทุนการใหบริการของระบบศูนยอาหาร 51.70 52.73 53.79 54.86 55.96 57.08 58.22 59.38 

รายไดจากธุรกิจเครื ่องซักผาแบบหยอด

เหรียญ 
10.38 10.58 10.80 11.01 11.23 11.46 11.69 11.92 

สัดสวนเฉลี่ยของตนทุนการใหบริการ¬ของ

ธุรกิจเครื ่องซักผาแบบหยอดเหรียญตอ

รายไดของธุรกิจเครื ่องซักผาแบบหยอด

เหรียญ (รอยละ) 

72.25% 72.25% 72.25% 72.25% 72.25% 72.25% 72.25% 72.25% 

ตนทุนการใหบริการของธุรกิจเครื่องซักผา

แบบหยอดเหรียญ 
7.50 7.65 7.80 7.96 8.12 8.28 8.44 8.61 

ตนทุนการใหบริการภายใต SBS 59.20 60.38 61.59 62.82 64.07 65.36 66.66 68.00 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

จากการประมาณการตนทุนการใหบริการของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปประมาณการรายไดในระหวางป 2564 – 2579 ไดดังตอไปนี้ 

ตารางตนทุนการใหบริการ ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565F – 2573F 

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 

คาใชจายจาก ATP service 0.00  0.00  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  

คาใชจายจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” 459.50  423.14  324.23  395.51  443.04  433.66  433.27  465.69  493.57  505.13  516.99  529.15  

คาใชจายจาก SBS 9.45  12.65  37.24  39.11  44.76  51.18  49.05  55.78  56.90  58.03  59.20  60.38  

ตนทุนการใหบริการ 468.95  435.79  852.62  1,851.95  2,627.32  3,572.31  4,779.95  6,307.89  8,077.04  10,061.33  12,178.93  14,308.95  

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน                              บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   
 

4-85 | หนา 

 

ตารางประมาณการตนทุนการใหบริการ ป 2573F – 2579F 

หนวย : ลานบาท 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

คาใชจายจาก ATP service 15,701.79  17,971.03  20,568.67  23,542.22  26,946.09  30,842.54  

คาใชจายจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” 541.63  554.44  569.07  584.25  599.85  615.87  

คาใชจายจาก SBS 61.59  62.82  64.07  65.36  66.66  68.00  

ตนทุนการใหบริการ 16,305.01  18,588.29  21,201.82  24,191.83  27,612.60  31,526.41  

ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ
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2.2 ตนทุนการขาย (Cost of Sale of Goods) 

ตนทุนการขายคือ ตนทุนของสินคาที่จำหนาย โดยทางบริษัทฯ จะรับสินคาจากผูผลิตแลวกระจายสินคาเขาไปบรรจุในตูขายสินคา

อัตโนมัติ ซ่ึงเม่ือบริษัทฯ เพ่ิมจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติในทุก ๆ ป จะทำใหบริษัทฯ มีปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือกระจาย

ไปตามชองทางการจัดจำหนายที่มากขึ้น ทำใหบริษัทฯ มีอำนาจตอรองกับผูผลิตมากขึ้น โดยบริษัทฯ จะไดรับการเสนอราคาขาย

สินคาที่ถูกลง สงผลใหมีตนทุนขายที่ลดลง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการตนทุนขาย จากสัดสวนเฉลี่ยตนทุนขายตอ

รายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอยละ 61.88 โดยไดประมาณการ

สัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติคงท่ีเทากับรอยละ 61.88 ในป 2565 – 2579 

โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางตนทุนขาย ป 2562 –2564 

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 

รายไดจากการขาย 359.20 536.18 665.44 

สัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตู ขายสินคา

อัตโนมัติ (รอยละ) 
59.92 60.11 65.60 

ตนทุนขาย 215.24 322.31 436.51 

        ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ 

 

ตารางประมาณการตนทุนขาย ป 2564F – 2572F 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ  

ตารางประมาณการตนทุนขาย ป 2573F – 2579F 

หนวย : ลานบาท 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

รายไดจากการขาย 3,004.39 3,124.57 3,249.55 3,379.53 3,514.71 3,655.30 3,801.51 

สัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตู

ขายสินคาอัตโนมัติ (รอยละ) 
61.88 61.88 61.88 61.88 61.88 61.88 61.88 

ตนทุนขาย 1,859.05 1,933.41 2,010.75 2,091.18 2,174.82 2,261.82 2,352.29 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ

หนวย : ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

รายไดจากการขาย 1,021.33 1,528.86 1,842.60 2,244.66 2,580.53 2,688.86 2,767.46 2,888.84 

สัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตู

ขายสินคาอัตโนมัติ (รอยละ) 
61.88 61.88 61.88 61.88 61.88 61.88 61.88 61.88 

ตนทุนขาย 631.98 946.02 1,140.16 1,388.95 1,596.77 1,663.81 1,712.44 1,787.55 



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน                        บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
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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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ตารางตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา ป 2562 –2564 

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 

รายไดจากการใหบริการตามสัญญา  65.25   169.97   238.80  

สัดสวนของตนทุนจากการใหบริการตามสัญญาตอรายไดจากการใหบริการตาม

สัญญา (รอยละ) 
57.05 45.69 36.74 

ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา  37.23   77.67   87.74  

        ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ 

 

ตารางประมาณตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา ป 2564F – 2572F 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ตารางประมาณการตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา ป 2573F – 2579F 

หนวย : ลานบาท 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

รายไดจากการใหบริการตามสัญญา  229.67   229.67   229.67   229.67   229.67   229.67   229.67  

สัดสวนของตนทุนจากการใหบริการตามสัญญาตอรายไดจากการ

ใหบริการตามสัญญา (รอยละ) 
46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 

ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา  106.79   106.79   106.79   106.79   106.79   106.79   106.79  

ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ

หนวย : ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

รายไดจากการใหบริการตามสัญญา  271.61   295.45   279.76   256.37   229.68   229.67   229.67   229.67  

สัดสวนของตนทุนจากการใหบริการตามสัญญาตอรายไดจากการ

ใหบริการตามสัญญา (รอยละ) 
46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 

ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา  126.27   137.33   126.04   109.04   102.49   106.79   106.79   106.79  
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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

เงินใหกับลูกคาเพ่ิมเติมไดยากมากขึ้นเนื่องจากไดทำการติดตั้งท่ัวประเทศคอนขางครอบคลุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางตนทุนในการจัดจำหนายป 2562 –2564 และประมาณการป 2565F – 2572F  

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

จำนวนตูเติมเงินจัดสงใหกับลูกคา 9,353.00  8,120.00  7,011.00  3,000.00  3,000.00  3,000.00  3,000.00  3,000.00   -     -     -    

สัดสวนเฉลี่ยของตนทุนในการจัดจำหนายตอจำนวนตูเติมเงิน

จัดสงใหกับลูกคา (รอยละ) 
2.10 3.62 4.10 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 

ตนทุนในการจัดจำหนาย  196.82   293.56   287.12   98.15   98.15   98.15   98.15   98.15   -     -     -    

        ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ 

ตารางประมาณการตนทุนในการจัดจำหนายป 2573 – 2579 

หนวย : ลานบาท 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

จำนวนตูเติมเงินจัดสงใหกับลูกคา  -     -     -     -     -     -     -    

สัดสวนเฉลี่ยของตนทุนในการจัดจำหนายตอจำนวนตูเติมเงินจัดสง

ใหกับลูกคา (รอยละ) 
3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 

ตนทุนในการจัดจำหนาย  -     -     -     -     -     -     -    

ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ
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2.5 คาใชจายในการบริหาร (Administrative Expenses) 

คาใชจายในการบริหารเปนคาใชจายของสำนักงานสวนกลางและฝายงานสนับสนุน (Back Office) ไดแก เงินเดือนพนักงาน 

คาใชจายผลประโยชนพนักงานอ่ืน ๆ  คาเชาสำนักงาน – ปรับปรุง TFRS16 คาสอบบัญชี และกำไร/(ขาดทุน) จากการขายลูกหนี้ โดยท่ี

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 และอัตราการเติบโตของผลประโยชนพนักงานอ่ืน ๆ 

มีอัตราการเติบโตรอยละเทากับ 5.00 ตามนโยบายบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางคาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ ในป 2562 – 2564 และประมาณการป 2565 – 2572 

(ลานบาท) 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

เงินเดือนพนักงาน 113.82 156.18 256.74 387.17 477.99 529.75 556.24 584.05 613.26 643.92 676.11 

อัตราเติบโต (รอยละ) 0.00 37.22 64.39 50.80 23.46 10.83 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

คาใชจายผลประโยชนพนักงานอ่ืน 

ๆ 
8.07 5.38 5.65 5.93 6.23 6.54 6.87 7.21 7.57 7.95 8.35 

อัตราเติบโต (รอยละ) 0.00% 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

คาเชาสำนักงาน / ปรับปรุง 

TFRS16 
8.28 -0.39 -         

คาสอบบัญช ี 5.00 3.60 3.96 4.16 4.37 4.58 4.81 5.05 5.31 5.57 5.85 

อัตราเติบโต (รอยละ) 31.39 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

กำไร/(ขาดทุน) จากการขายลูกหนี้ - 5.00 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา1/ 107.30 55.68 14.66 5.64 1.80 3.74 4.23 4.71 4.71 4.71 4.71 

โอนกลับผลขาดทุนจากการดอยคา

ของลูกหนี้2/ 
-39.58 -13.47 -9.95 -10.15 -11.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมคาใชจายในการบริหาร 407.75 381.58 538.32 392.75 478.59 544.62 572.15 601.03 630.84 662.15 695.02 

 ที่มา: การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ  

หมายเหตุ:  1/ ขาดทุนจากการยกเลกิสัญญาคือผลขาดทุนจากการกลับรายการยอดคงเหลือของบัญชีลูกหน้ีผอนชำระ/ดอกเบ้ียรอตัดบัญชี/รายไดจากการใหบริการรอตัดบัญชี ซ่ึงเกิดข้ึนเมื่อมีการยึดตูเติมเงินคืนจากลูกคาเน่ืองจากการผิดนัดชำระหน้ี คางคางวดเปนเวลานาน 

              2/ โอนกลับผลขาดทุนจากการดอยคาของลูกหน้ีคือบัญชีคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีของลูกหน้ีผอนชำระ เปนผลขาดทุนเมื่อมีลูกหน้ีคางชำระเพิ่มมากข้ึน และโอนกลับเปนรายไดเมื่อยอดลูกหน้ีคางชำระลดลง 
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ตารางประมาณการคาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ ในป 2573 – 2579 

(ลานบาท) 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

เงินเดือนพนักงาน 709.92 745.42 782.69 821.82 862.91 906.06 951.36 

อัตราเติบโต (รอยละ) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

คาใชจายผลประโยชนพนักงานอ่ืนๆ 8.76 9.20 9.66 10.14 10.65 11.18 11.74 

อัตราเติบโต (รอยละ) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

คาเชาสำนักงาน / ปรับปรุง TFRS16        

คาสอบบัญช ี 6.14 6.45 6.77 7.11 7.47 7.84 8.23 

อัตราเติบโต (รอยละ) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

กำไร/(ขาดทุน)จากการขายลูกหนี้        

ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา1/ 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 

โอนกลับผลขาดทุนจากการดอยคาของลูกหนี2้/        

รวมคาใชจายในการบริหาร 729.53 765.78 803.83 843.79 885.74 929.79 976.05 

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

หมายเหตุ:  1/ ขาดทุนจากการยกเลกิสัญญาคือผลขาดทุนจากการกลับรายการยอดคงเหลือของบัญชีลูกหน้ีผอนชำระ/ดอกเบ้ียรอตัดบัญชี/รายไดจากการใหบริการรอตัดบัญชี ซ่ึงเกิดข้ึนเมื่อมีการยึดตูเติมเงินคืนจากลูกคาเน่ืองจากการผิดนัดชำระหน้ี คางคางวดเปน

เวลานาน 

                        2/ โอนกลับผลขาดทุนจากการดอยคาของลูกหน้ีคือบัญชีคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีของลูกหน้ีผอนชำระ เปนผลขาดทุนเมื่อมีลูกหน้ีคางชำระเพิ่มมากข้ึน และโอนกลับเปนรายไดเมื่อยอดลูกหน้ีคางชำระลดลง 
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สรุปประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน 

จากสมมติฐานและการประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน สามารถสรุปการประมาณการดังตอไปนี้ 

ตารางการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ป 2562 – 2564 และประมาณการป 2565 – 2572  

หนวย: ลานบาท 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

ตนทุนการใหบริการ 468.95 435.79 852.62 1,851.95 2,627.32 3,572.31 4,779.95 6,307.89 8,077.04 10,061.33 12,178.93 

ตนทุนขาย 215.24 322.31 436.51 631.98 946.02 1,140.16 1,388.95 1,596.77 1,663.81 1,712.44 1,787.55 

ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา 37.23 77.67 87.74 126.27 137.33 126.04 109.04 102.49 106.79 106.79 106.79 

ตนทุนในการจัดจำหนาย 196.82 293.56 287.12 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15 0.00 0.00 0.00 

คาใชจายในการบริหาร 241.00 216.20 271.06 392.75 478.59 544.62 572.15 601.03 630.84 662.15 695.02 

รวมตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน 1,159.24 1,345.53 1,935.05 3,101.09 4,287.42 5,481.27 6,948.23 8,706.33 10,478.47 12,542.71 14,768.29 

 

ตารางการประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ป 2573 – 2579  

หนวย: ลานบาท 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 

ตนทุนการใหบริการ 14,308.95 16,305.01 18,588.29 21,201.82 24,191.83 27,612.60 31,526.41 

ตนทุนขาย 1,859.05 1,933.41 2,010.75 2,091.18 2,174.82 2,261.82 2,352.29 

ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา 106.79 106.79 106.79 106.79 106.79 106.79 106.79 

ตนทุนในการจัดจำหนาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

คาใชจายในการบริหาร 729.53 765.78 803.83 843.79 885.74 929.79 976.05 

รวมตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน 17,004.33 19,110.99 21,509.66 24,243.57 27,359.19 30,911.00 34,961.54 

ที่มา: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทำกำไรจากการดำเนินงานของแตละธุรกิจของบริษัทฯ โดยการคำนวณจากรายไดของแตละธุรกิจหักลบดวยตนทุนของแตละธุรกิจ ซ่ึงคำนวณดังนี ้

 

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 

“ชิปปสไมล 

1.1 ตนทุนจากการใหบริการจากATP service หรือธุรกิจ 

Drop-off แบรนด “ชิปปสไมล” 

1.2 รายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” 1.2 ตนทุนจากจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” 

1.3 ธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court System Business 

Unit) ในนามบริษัท SBS 

1.3 ตนทุนการใหบริการจากธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food 

Court System Business Unit) ในนามบริษัท SBS   

 

2. รายไดจากการขาย 2. ตนทุนการขาย 

3. รายไดจากการใหบริการตามสัญญา 3. ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา 

4. รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ 4. ตนทุนในการจัดจำหนาย 

5. รายไดอ่ืน  

 5. คาใชจายในการบริหาร 
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โดยรายละเอียดกำไรจากการดำเนินของแตละธุรกิจมีดังนี้ 
 

ตารางกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ป 2562 – 2564 และประมาณการป 2565 – 2572  

หนวย: ลานบาท 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

1. กำไรจากการใหบริการ 229.77 253.69 338.93 445.34 569.49 715.52 862.33 1,038.93 1,244.20 1,447.41 1,663.76 

สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ) 32.88 36.79 28.44 19.39 17.81 16.69 15.28 14.14 13.35 12.58 12.02 

1.1 กำไรจาก ATP service หรือธุรกิจ Drop-off แบ

รนด “ชิปปสไมล 
  64.95 149.39 213.02 309.29 428.99 569.38 749.33 937.72 1,138.82 

สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)   11.68 9.54 9.05 9.11 9.08 8.96 9.05 8.99 8.94 

1.2 กำไรจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” 213.69 224.29 210.24 222.52 274.03 314.21 348.09 374.36 397.76 410.65 423.91 

สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ) 31.74 34.64 39.34 36.00 38.22 42.01 44.55 44.56 44.63 44.84 45.05 

1.3 กำไรจากธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court 

System Business Unit) ในนามบริษัท SBS 
16.09 29.40 63.75 73.43 82.45 92.02 85.25 95.20 97.10 99.05 101.03 

สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ) 62.99 69.92 63.12 65.25 64.82 64.26 63.48 63.05 63.05 63.05 63.05 

2. รายไดจากการขาย 143.96 213.86 228.93 389.36 582.84 702.44 855.72 983.76 1,025.06 1,055.02 1,101.29 

สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ) 40.08 39.89 34.40 38.12 38.12 38.12 38.12 38.12 38.12 38.12 38.12 

3. รายไดจากการใหบริการตามสัญญา 28.02 92.30 151.07 145.34 158.12 153.72 147.33 127.19 122.89 122.89 122.89 

สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ) 42.95 54.31 63.26 53.51 53.52 54.95 57.47 55.38 53.50 53.50 53.50 

4. รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ (85.38) (228.36) (256.08) (73.78) (73.78) (73.78) (73.78) (98.15) - - - 

สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ) -76.62 -350.28 -825.08 -302.73 -302.73 -302.73 -302.73     

5. รายไดอ่ืน 44.76 51.90 212.27 111.62 129.85 135.53 141.70 152.51 161.95 166.45 171.08 

6. คาใชจายในการบริหาร (241.00) (216.20) (271.06) (392.75) (478.59) (544.62) (572.15) (601.03) (630.84) (662.15) (695.02) 

รวมกำไรจากการดำเนินงาน 120.14 167.19 404.06 625.13 887.94 1,088.81 1,361.15 1,603.21 1,923.25 2,129.62 2,364.00 

ที่มา: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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ตารางการประมาณการกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ป 2573 – 2579  

หนวย: ลานบาท 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 

1. กำไรจากการใหบริการ 1,881.69  2,087.24  2,320.64   2,584.40   2,884.35   3,225.85   3,614.86  

สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ) 11.62 11.35 11.10 10.87 10.65 10.46 10.29 

1.1 กำไรจาก ATP service หรือธุรกิจ Drop-off แบรนด “ชิปปสไมล 1,341.07  1,530.49  1,747.32   1,995.53   2,279.66   2,604.91   2,977.23  

สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ) 8.90 8.88 8.86 8.84 8.83 8.81 8.80 

1.2 กำไรจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส”  437.57   451.63   466.11   479.51   493.14   507.17   521.59  

สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ) 45.26 45.47 45.67 45.73 45.77 45.81 45.86 

1.3 กำไรจากธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court System Business Unit) ในนามบริษัท SBS  103.05   105.11   107.21   109.35   111.54   113.77   116.05  

สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ) 63.05 63.05 63.05 63.05 63.05 63.05 63.05 

2. รายไดจากการขาย 1,145.34  1,191.16  1,238.80   1,288.35   1,339.89   1,393.48   1,449.22  

สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ) 38.12 38.12 38.12 38.12 38.12 38.12 38.12 

3. รายไดจากการใหบริการตามสัญญา  122.89   122.89   122.89   122.89   122.89   122.89   122.89  

สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ) 53.50 53.50 53.50 53.50 53.50 53.50 53.50 

4. รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ  -     -     -     -     -     -     -    

สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)        

5. รายไดอ่ืน  175.84   180.72   185.75   190.91   196.22   201.68   207.28  

6. คาใชจายในการบริหาร (729.53) (765.78) (803.83)  (843.79)  (885.74)  (929.79)  (976.05) 

รวมกำไรจากการดำเนินงาน 2,596.22  2,816.22  3,064.25   3,342.76   3,657.60   4,014.10   4,418.21  

ที่มา: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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3. สมมติฐานอื่น 

3.1. ภาษีเงินได 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯ  โดยอางอิงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 

20.00 เนื่องจากเปนการสะทอนอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีประกาศใชโดยกรมสรรพากร 

3.2. เงินทุนหมุนเวียน  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสมมติฐานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนโดยอางอิงจากระยะเวลาการเก็บสินคา 

ระยะเวลาการเก็บหนี้ และระยะเวลาการชำระหนี้ ทั้งนี ้ ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการใหคาเฉลี ่ยของ 

ระยะเวลาการเก็บหนี้ ระยะเวลาการเก็บสินคา และระยะเวลาการชำระหนี้ของบริษัทฯ ระหวางป 2565 – 2579 เทากับ 

21.77 วัน 47.46 วัน และ 82.21 วัน ตามลำดับ อันมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางเงินทุนหมุนเวียน 

หนวย : วัน 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 

ระยะเวลาการเก็บหนี ้ 22.55 15.42 27.35  21.77   21.77   21.77   21.77   21.77   21.77   21.77  

ระยะเวลาการเก็บสินคา 93.76 79.32 73.54  82.21   82.21   82.21   82.21   82.21   82.21   82.21  

ระยะเวลาการชำระหนี ้ 43.96 47.32 51.08  47.46   47.46   47.46   47.46   47.46   47.46   47.46  

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562-2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ตารางเงินทุนหมุนเวียน 

หนวย : วัน 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

ระยะเวลาการเก็บหนี ้  21.77   21.77   21.77   21.77   21.77   21.77   21.77   21.77  

ระยะเวลาการเก็บสินคา  82.21   82.21   82.21   82.21   82.21   82.21   82.21   82.21  

ระยะเวลาการชำระหนี ้  47.46   47.46   47.46   47.46   47.46   47.46   47.46   47.46  

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

3.3. เงินลงทุนในอนาคต (Capital Expenditure) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการเงินลงทุนของบริษัทฯ ในป 2565 – 2579 เปน 2 ประเภทคือ 1) คาใชจายใน

การซื้อสินทรัพยใหมเพื ่อการเติบโต (Expansionary CAPEX) เพื ่อรองรับกับประมาณการรายได 2) คาใชจายในการ

บำรุงรักษาสินทรัพยเกาใหอยูในสภาพใชงานได (Maintenance CAPEX) เพ่ือรักษาระดับการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

ในสวนของคาใชจายในการซื้อสินทรัพยใหมเพื่อการเติบโต (Expansionary CAPEX) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดมี

การสัมภาษณผูบริหารของบริษัทฯ และรวบรวมขอมูลจากประมาณการของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับความเปนไปไดในการ

เปดตูขายสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินตามแผนการลงทุนขยายกิจการของบริษัทฯ โดยวิเคราะหจากจำนวนพื้นที่ที่มี

ความสามารถในการติดตั้งตูขายสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินอาทิเชน โรงเรียน หางสรรพสินคา โรงงาน หมูบาน และอาคาร

สำนักงาน เปนตน ซึ่งในปจจุบันตูเติมเงินของทางบริษัทฯ ไดมีการเพิ่มวิธีการจายเงินและเติมเงินในรูปแบบตาง ๆ เพิ่มเติม 

ซ่ึงพฤติกรรมการเติมเงินของประชาชนในพ้ืนท่ีตางจังหวัดยังคงใชการเติมเงินผานตูอยูเนื่องจากใชการจายเปนรายวันเพ่ือให

ไมเปนภาระทางการเงินของผูบริโภคมากเกินไป ซึ่งกลุมประชาชนดังกลาวจะไดรับรายไดเปนรายวัน ดังนั้นพฤติกรรมการ

เติมเงินดังกลาวอาจจะยังไมมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้บริษัทฯ ไดมีการเพิ่มเติมเทคโนโลยีอยางตอเนื ่องเพื ่อให
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ประสบการณการใชบริการดีขึ้นอยางตอเนื่อง โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาแผนขยายธุรกิจของบริษัทฯ นั้น

สมเหตุสมผล  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณคาใชจายในการซื้อสินทรัพยใหมเพื่อการเติบโต (Expansionary CAPEX) ท่ี

เพ่ิมขึ้นจาก ผลคูณของ ราคาตูขายสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงิน กับจำนวนตูสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินท่ีเพ่ิมขึ้น โดยมีการ

กำหนดสมมติฐานของจำนวนสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงิน และราคาตูขายสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงิน ดังนี้  

1. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดใหมีการเพิ่มขึ้นของตูขายสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินในชวงป 2565 

– 2569 เทานั้นเพื่อเปนการประเมินมูลคาแบบอนุรักษนิยม (Conservative) เนื่องจากบริษัทฯ อาจจะไดมีการขยายตัว

ครอบคลุมพื้นที่สวนมากในอนาคต โดยที่ปรึกษาไดมีการกำหนดสมมติฐานจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินในชวง

ป 2565 – 2569 ดังนี้  

ตารางสรุปประมาณการราคาตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2565F - 2572F 

หนวย : เครื่อง 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

ตูขายสินคาอัตโนมัติ  5,686.00   2,000.00   2,000.00   3,000.00   2,000.00   2,000.00   2,000.00   -    

ตูเติมเงิน1/ 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 -2/ - - 

ที่มา :  การประมาณการของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระและขอมูลจากบริษัทฯ 

หมายเหตุ:  1/ ตูเติมเงินที่ถูกนำมาคิดในการลงทุน (CAPEX) เปนเพยีงตูเติมเงินทีถู่กจัดอยูในรูปแบบบริษัทฯ บริหารเอง (Company Owned – Company Operate: COCO) 

2/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลคาแบบอนุรักษนิยม (Conservative) โดยประมาณการวาบริษัทฯ อาจจะไมไดมีการขยายจำนวนตูเพิ่มเนื่องจากสามารถครอบคลุม

พื้นที่สวนมากของประเทศไดแลว อยางไรก็ดีในสวนของตูเกา ทางบริษัทฯ ใชวิธีการปรับปรุงใหกลับมาใชงานใหมไดทำใหอายุการใชงานนานข้ึนและลดภาระของการลงทุนลงไป 

 

ตารางสรุปประมาณการราคาตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2573F - 2579F 

หนวย : เครื่อง 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

ตูขายสินคาอัตโนมัติ  -     -     1,639.00   5,686.00   2,000.00   2,000.00   3,000.00  

ตูเติมเงิน1/ -2/ - - - - - - 

ที่มา :  การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระและขอมูลจากบริษัทฯ 

หมายเหตุ:  1/ ตูเติมเงินที่ถูกนำมาคิดในการลงทุน (CAPEX) เปนเพยีงตูเติมเงินทีถู่กจัดอยูในรูปแบบบริษัทฯ บริหารเอง (Company Owned – Company Operate: COCO) 

2/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลคาแบบอนุรักษนิยม (Conservative) โดยประมาณการวาบริษัทฯ อาจจะไมไดมีการขยายจำนวนตูเพิ่มเนื่องจากสามารถครอบคลุม

พื้นที่สวนมากของประเทศไดแลว อยางไรก็ดีในสวนของตูเกา ทางบริษัทฯ ใชวิธีการปรับปรุงใหกลับมาใชงานใหมไดทำใหอายุการใชงานนานข้ึนและลดภาระของการลงทุนลงไป 

2. ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดใหราคาตูขายสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินมีรายละเอียดดังนี้ 

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) ท่ีอยูระหวางรอยละ 1.00 – 3.00 ตอป สำหรับประมาณการในรอบการสั่งซ้ือป 2565 – 2569 โดย

จะมีราคาตูขายสินคาอัตโนมัติเทากับ 134,586.83 บาทตอเครื่องในป 2579 เนื่องจากธุรกิจดังกลาวมีการ
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ปรับเปลี่ยนราคาขายที่มีขั้นต่ำเทากับอัตราเงินเฟอ ซึ่งธุรกิจดังกลาวขายผลิตภัณฑที่สามารถถายโอน

ตนทุนและอัตราเงินเฟอสูผูบริโภคหรือผูซ้ือสินคาได (Cost-Push Pricing and Transfer-Pricing) 

2.2. สำหรับตูเติมเงินในรอบการสั่งซ้ือป 2565 - 2579 อางอิงจากราคาสั่งซื้อป 2564 แลวปรับราคาตูขาย

สินคาอัตโนมัติขึ้นรอยละ 2.00 อางอิงจากกรอบอัตราเงินเฟอ (Inflation rate) ท่ีอยูระหวางรอยละ 1.00 

– 3.00 ตอป โดยจะมีราคาตูขายสินคาอัตโนมัติเทากับ 19,000.00  บาทตอเครื่อง เนื่องจากธุรกิจดังกลาว

มีการปรับเปลี่ยนราคาขายที่มีขั้นต่ำเทากับอัตราเงินเฟอ ซึ่งธุรกิจดังกลาวขายผลิตภัณฑที่สามารถถาย

โอนตนทุนและอัตราเงินเฟอสูผูบริโภคหรือผูซ้ือสินคาได (Cost-Push Pricing and Transfer-Pricing) 

ตารางสรุปประมาณการราคาตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2564 - 2571F 

หนวย : บาท 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 

ราคาตู ขายสินคา

อัตโนมัติตอเคร่ือง 
 100,000.00   102,000.00   104,040.00   106,120.80   108,243.22   110,408.08   112,616.24   114,868.57  

ราคาตูเติมเงินตอ

เคร่ือง 
 19,000.00   19,380.00   19,767.60   20,162.95   20,566.21   20,977.54   -     -    

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและขอมูลจากบรษัิทฯ 

ตารางสรุปประมาณการราคาตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2572F - 2579F 

หนวย : บาท 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

ราคาตู ขายสินคา

อัตโนมัติตอเคร่ือง 
 117,165.94   119,509.26   121,899.44   124,337.43   126,824.18   129,360.66   131,947.88   134,586.83  

ราคาตูเติมเงินตอ

เคร่ือง 
 -     -     -     -     -     -     -     -    

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและขอมูลจากบรษัิทฯ   
 

ในการนี้คาใชจายในการซ้ือสินทรัพยใหมเพ่ือการเติบโต (Expansionary CAPEX) ซ่ึงมาจากการเพ่ิมขึ้นของจำนวนตูขาย

สินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินในอนาคต เพ่ือรองรับกับประมาณการรายได ขางตนสอดคลองกับแผนการดำเนินธุรกิจท่ีบริษัทฯ ซ่ึง

ไดตั้งเปาหมายไว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาแผนการดำเนินการของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการวิเคราะหถึงขนาดของฐานลูกคาของประชาชนตางจังหวัด และจำนวนคอนโด โรงเรียน และ

โรงงานท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ทำใหบริษัทฯ มีโอกาสท่ีจะขยายจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินไดตามเปาหมายท่ีต้ังไว

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางประมาณการคาใชจายในการลงทุนในอนาคต ป 2565F - 2572F 

หนวย : ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

เงินลงทุนสำหรับขยายธุรกิจตู

ขายสินคาอัตโนมัติ 
 579.97   208.08   212.24   324.73   220.82   225.23   229.74   -    

เงินลงทุนสำหรับขยายธุรกิจตู

เติมเงิน 
 0.38   0.39   0.41   0.42   0.44     

รวม  580.35   208.47   212.65   325.15   221.26   225.23   229.74   -    

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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ตารางประมาณการคาใชจายในการลงทุนในอนาคต ป 2573F - 2579F 

หนวย : ลานบาท 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

เงินลงทุนสำหรับขยาย

ธุรกิจตูขายสินคา

อัตโนมัติ 

 -     -     203.79   721.12   258.72   263.90   403.76  

เงินลงทุนสำหรับขยาย

ธุรกิจตูเติมเงิน 
       

รวม  -     -     203.79   721.12   258.72   263.90   403.76  

ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ  

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณคาใชจายในการบำรุงรักษาสินทรัพยเกาใหอยูในสภาพใชงานได (Maintenance 

CAPEX) เพื่อรักษาระดับการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการลงทุนของบริษัทฯ สำหรับการ

ซอมแซมและปรับปรุงอุปกรณในธุรกิจเดิม โดยกำหนดใหคาใชจายในการลงทุนตั้งแตป 2565 - 2579 คงที่เทากับ  203.08 ลานบาท 

ซึ่งคำนวณมาจากคาเฉลี่ยคาใชจายเงินลงทุนในป 2562 2563 และ 2564 เพื่อใหสอดคลองกับการทำธุรกิจของบริษัทฯ ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระไดประมาณการถูกอางอิงมาจากขอมูลจากบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะหแลวคาใชจายเงินลงทุนใน

ป 2562 2563 และ 2564 นั้นอยูในระดับคงท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ ดังนั้นการใชคาเฉลี่ยจึงสมเหตุสมผล 

 ดังนั้นคาใชจายในการซ้ือสินทรัพยใหมเพ่ือการเติบโต (Expansionary CAPEX) และคาใชจายในการบำรุงรักษาสินทรัพย

เกาใหอยูในสภาพใชงานได (Maintenance CAPEX) จะมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางประมาณการคาใชจายในการลงทุนในอนาคต ป 2565F - 2572F 

หนวย : ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

คาใชจายในการซื้อสินทรัพยใหม

เพ่ือการเติบโต (Expansionary 

CAPEX) 

 580.35   208.47   212.65   325.15   221.26   225.23   229.74   -    

คาใชจายในการบำรุงรักษา

สินทรัพยเกาใหอยูในสภาพใช

งานได (Maintenance CAPEX) 

 203.08   203.08   203.08   203.08   203.08   31.81   31.81   31.81  

รวม  783.43   411.55   415.73   528.23   424.33   257.04   261.54   31.81  

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและขอมูลบริษัทฯ 

ตารางประมาณการคาใชจายในการลงทุนในอนาคต ป 2573F - 2579F 

หนวย : ลานบาท 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

คาใชจายในการซื้อสินทรัพยใหม

เพ่ือการเติบโต (Expansionary 

CAPEX) 

 -     -     203.79   721.12   258.72   263.90   403.76  

ค าใช จ ายในการบำร ุงร ักษา

สินทรัพยเกาใหอยู ในสภาพใช

งานได (Maintenance CAPEX) 

 31.81   31.81   31.81   31.81   31.81   31.81   31.81  

รวม  31.81   31.81   235.60   752.93   290.53   295.70   435.57  

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและขอมูลบริษัทฯ 
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3.4. คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยในบริษัทฯ เปนอัตราคงท่ีตามวิธีเสนตรงตามท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะหอายุการใชงานเฉลี่ยของสินทรัพยแตละประเภทโดยคำนวณจากมูลคาสินทรัพย

สุทธิหารดวยคาเสื่อมของปนั้น ๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชคาเฉลี่ยของอายุการใชงานเฉลี่ยของสินทรัพยแต

ละประเภทในชวง 3 ปยอนหลังในป 2562 2563 และ 2564 รายละเอียดการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยสามารถ

สรุปไดดังนี้ 

ตารางคาเสื่อมราคาและการตัดจำหนายบนอายุการใชงานคงเหลือเฉลี่ย 

สินทรัพย อายุการใชงานคงเหลือเฉลี่ย (ป)1/ 

ที่ดิน - 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 3.00 

เคร่ืองใชสำนักงาน 3.00 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ 7.00 

ยานพาหนะ 2.00 

เคร่ืองรับชำระเงินอัตโนมัติ 4.00 

เคร่ืองขายสินคาอัตโนมัติ 7.00 

สินทรัพยระหวางการติดต้ัง - 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

หมายเหตุ: 1/ อายุการใชงานคงเหลอืเฉลีย่คำนวณจากสัดสวนมูลคาทางบัญชีสุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณหารดวยคาเสือ่มในปน้ัน ๆ ซ่ึงที่ปรึกษาทางการเงินอสิระใชคาเฉลีย่

ของอายุการใชงานคงเหลือ 3 ปยอนหลังในป 2562 2563 และ 2564 

 

ในสวนของรายละเอียดคาเสื่อมของสินทรัพยแตละประเภทตามนโยบายทางบัญชีมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางคาเสื่อมราคาและการตัดจำหนายตามนโยบายของบริษัทฯ 

สินทรัพย ระยะเวลาคิดคาเสือ่มราคา (ป) 

ที่ดิน - 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 3 - 20 

เคร่ืองใชสำนักงาน 3 - 10 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ 3 - 20 

ยานพาหนะ 5 

เคร่ืองรับชำระเงินอัตโนมัติ 3 - 7  
เคร่ืองขายสินคาอัตโนมัติ 3 - 20 

สินทรัพยระหวางการติดต้ัง - 

ที่มา : หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ  
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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 

โดยท่ี 

Ke  = อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนเทากับรอยละ 9.54 

Kd  = อัตราดอกเบี้ยเงินกูของ บริษัทฯ โดยอางอิงจากอัตราการจายดอกเบี้ยจริงตอหนี้สินท่ีมีดอกเบี้ยเฉลี่ยใน 

อดีตระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอยละ 2.96 

T  = ภาษีเงินไดนิติบุคคลซ่ึงกำหนดใหเทากับรอยละ 20.00 

We  = สวนของผูถือหุนเทากับรอยละ 74.82 

Wd  = หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยเทากับรอยละ 25.18 

 

การคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke) โดยอางอิงจาก  

Ke  = Rf + β x (Rm – Rf) 

โดยท่ี  

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 (ต้ังแต กุมภาพันธ 2550 – กุมภาพันธ 2565) มีคาเทากับรอยละ 10.09 และบวกเพ่ิมเบี้ย

ประกันความเสี่ยงในประเทศ (country risk premium) จากสถานการณสภาพเศรษฐกิจและความผัน

ผวนของตลาดทุนโดยรวมของประเทศ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงเบี้ยประกันความเสี่ยงใน

ประเทศมาจาก NYU Stern โดยที ่  NYU Stern โรงเร ียนสอนธ ุรก ิจ (Business School) ภายใต

มหาวิทยาลัยนิวยอรค (New York University)1 ซึ่งเปนโรงเรียนชั้นนำและมีชื่อเสียงของโลกดานการเงิน 

 
1 หมายเหตุ: การคำนวณมาจากศาสตราจารย Damodaran ผูไดรับรางวัล Herbert Simon Award ที่เปนที่ยอมรับทั่วโลก ดังน้ันที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาเหมาะสมในการ

คำนวณ 
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ซึ่งคิดคนวิธีการใชคำนวณอัตราความเสี่ยง ซึ่งมีคาเทากับรอยละ 1.58 สงผลใหอัตราผลตอบแทนการ

ลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ เปนรอยละ 11.67 การบวกเพิ ่มความเสี ่ยงในประเทศ (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 ของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกับ บริษัทฯ หรือมีรายไดจาก

การประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยและเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศนั้น 

ๆ เฉลี่ยยอนหลัง 15 ป (ขอมูลจาก Bloomberg Terminal) เพ่ือใชในการคำนวณอัตราผลตอบแทนของผู

ถือหุน (Ke) มีคาเทากับ 0.76 โดยอางอิงจาก บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ซันเวน

ดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

เลือกใชบริษัทท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันเนื่องจากตองการลดผลกระทบจากโครงสรางทางการเงินท่ี

แตกตางและราคาหุนของบริษัทฯ ซึ่งมีการพิจารณา Levered Beta และโครงสรางทางการเงินของแตละ

บริษัท โดยปรับปรุงใหเปน unlevered Beta เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดสวนหนี้สินสวนของผูถือหุน (ซึ่งมี

สูตรคำนวณดังนี ้ Levered Beta = Bu (1+(1-t)(D/E)) หลังจากคำนวณ unlevered Beta ที ่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระไดมีการปรับปรุงใหเปน Adjusted Beta (ซึ่งมีสูตรคำนวณดังนี้ Adjusted Beta = 

unlevered Beta x (2/3) + (1/3)) และหลังจากนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนำ Adjusted Beta ซ่ึง

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 ท่ีนำมาจากธุรกิจใกลเคียงมีการคำนวณดังรายละเอียดตอไปนี้  

 15Y Beta (เทา) D/E (รอยละ) Tax (รอยละ) 
Unlevered Beta 

(เทา) 
Adjusted (เทา) 

บริษ ัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด 

(มหาชน) 
0.76 209.91 13.87% 0.27 0.51 

บริษัท ซันเวนดิ ้ง เทคโนโลยี จำกัด 

(มหาชน) 
1.98 29.37 11.38% 1.57 1.38 

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 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%  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณตนทุนทางการเงินถัวเฉลี ่ยถวงน้ำหนัก (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 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดสรุปการประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางการประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ 

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

หนวย: ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 

EBIT x (1– Tax Rate)  500.10   710.35   871.05   1,088.92   1,282.57   1,538.60   1,703.70   1,891.20   2,076.98   2,252.98  

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน  113.63   22.08   26.99   36.69   47.93   54.42   62.05   66.31   66.67   62.42  

คาเส่ือมราคา  260.89   304.72   346.49   391.27   371.35   365.94   360.54   354.12   347.65   346.13  

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธ ิ  874.62   1,037.15   1,244.53   1,516.88   1,701.85   1,958.97   2,126.29   2,311.62   2,491.29   2,661.52  

เงินลงทุน  (783.43)  (411.55)  (415.73)  (528.23)  (424.33)  (257.04)  (261.54)  (31.81)  (31.81)  (31.81) 

กระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธ ิ  (783.43)  (411.55)  (415.73)  (528.23)  (424.33)  (257.04)  (261.54)  (31.81)  (31.81)  (31.81) 

กระแสเงินสดอิสระสุทธิ  91.20   625.60   828.80   988.65   1,277.51   1,701.93   1,864.75   2,279.82   2,459.49   2,629.71  

อัตราคิดลด (Discount Factor)  0.93   0.86   0.80   0.74   0.68   0.63   0.59   0.54   0.51   0.47  

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ  84.53   537.49   660.02   729.77   874.07   1,079.33   1,096.15   1,242.18   1,242.13   1,231.02  

หนวย: ลานบาท 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

EBIT x (1– Tax Rate)  2,451.40   2,674.21   2,926.08   3,211.28   3,534.56  

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน  71.48   81.99   93.88   107.48   123.05  

คาเส่ือมราคา  344.54   344.40   344.40   344.40   344.40  

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธ ิ  2,867.42   3,100.60   3,364.37   3,663.17   4,002.02  

เงินลงทุน  (235.60)  (752.93)  (290.53)  (295.70)  (435.57) 

กระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธ ิ  (235.60)  (752.93)  (290.53)  (295.70)  (435.57) 

กระแสเงินสดอิสระสุทธิ  2,631.83   2,347.68   3,073.84   3,367.47   3,566.45  

อัตราคิดลด (Discount Factor)  0.43   0.40   0.37   0.35   0.32  

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ  1,141.96   944.21   1,145.90   1,163.60   1,142.28  
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โดยมูลคาสุดทายคือมูลคากระแสเงินสดภายหลังจากระยะเวลาประมาณการ โดยมีสูตรคำนวณ ดังตอไปนี้ 

ตารางการคำนวณมูลคาสุดทาย 

มูลคาสุดทาย (Terminal Value) = FCFF x (1 + G) / (WACC – G) = 19,795.66ลานบาท 

Normalized FCFF = มูลคากระแสเงินสดในป 2579 เทากับ 1,142.28 ลานบาท 

G – อัตราการเติบโตระยะยาว  

(Terminal Growth Rate) 
= 

อัตราการเพ่ิมขึ้นของกระแสเงินสดตอป อยางตอเนื่องไปตลอด (Going Concern Basis) กำหนดให

เทากับรอยละ 2.00/1 ตอป โดยอางอิงจากคาเฉล่ียอัตราเงินเฟอทั่วไปที่อยูในชวงระหวาง รอยละ 

1.00 - 3.00 ตามเปาหมายนโยบายการเงินสำหรับระยะปานกลาง ณ ป 2565 จากธนาคารแหง

ประเทศไทย  

WACC = อัตราตนทุนถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักของเงินลงทุน เทากับรอยละ 7.89 

หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวาการใชอัตราเงินเฟอเปนอัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีความ

เกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชชีวิตประจำวันของประชากรในประเทศสูง ซึ่งสามารถเพิ่มราคาสินคาที่ขั้นต้ำเทากับเปาหมายอัตราเงินเฟอระยะยาวที่กำหนดโดยธนาคารแหง

ประเทศไทยได เพราะธุรกิจดังกลาวมีการปรับข้ึนราคาของสินคาแบบเพิ่มข้ึนตามตนทุน (Cost-Push) 

 

ตารางการคำนวณมูลคาของบริษัทฯ 

หนวย: ลานบาท วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ บริษัทฯ ต้ังแตป 2565 – 2579  14,314.65  

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ บริษัทฯ ณ ปสุดทาย  19,795.66  

มูลคากิจการของ บริษัทฯ (Enterprise Value)  34,110.31  

บวก: เงินสดและเงินฝากธนาคาร2/  236.04  

หัก: ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย3/  (1,139.96) 

หัก: สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม4/  (450.60) 

มูลคาสวนของผูถือหุน (Equity Value)  32,755.80  

จำนวนหุนที่ชำระแลวทั้งหมดของ บริษัทฯ (ลานหุน)  1,201.38  

มูลคาที่แทจริงตอหุน (บาท/หุน)  27.27  

หมายเหตุ:  1/ คิดบนกระแสเงินสดนับจากวันที่ 1 มกราคม 2565 เปนตนไป 

2/ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย เงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากประจำประเภทครบกำหนดไมเกินหน่ึงป ณ 31 ธันวาคม 2564 

  3/ ภาระหน้ีสินที่มีดอกเบ้ีย ประกอบดวย เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุนกู และหน้ีสินตามสัญญาเชา ณ 

31 ธันวาคม 2564 

4/ จากงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564 

มูลคาหุ นของ บริษัทฯ ที ่คำนวณโดย วิธ ีมูลคาปจจุบ ันสุทธิของกระแสเง ินสด (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

ออนไหวท่ีมีความเปนไปได อันสามารถสรุปสมมติฐานไดดังตอไปนี้ 
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ตารางสมมติฐานการวิเคราะหความออนไหว 

ปจจัยที่เปลี่ยนแปลง ชวงเปลี่ยนแปลง 

ตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก (WACC) +/– 3.0% (WACC เทากับ 7.55% – 8.01%) 

อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth) +/– 3.0% (Terminal Growth เทากับ 1.94% – 2.06%) 

จากสมมต ิฐานการว ิ เคราะห ความอ อนไหวด ั งกล าว จะได ผลสร ุปการว ิ เคราะห ความอ อนไหวของม ูลค  าของ 

สวนของผูถือหุนของ บริษัทฯ โดยสรุปดังนี้ 

ตารางผลการวิเคราะหความออนไหวมูลคาตอหุน 

ปจจัยที่เปลี่ยนแปลง 
ตนทุนทางการเงนิถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนกั 

-3.0% -1.5% กรณีฐาน +1.5% +3.0% 

อัต
รา

กา
รเ

ติบ
โต

 

ระ
ยะ

ยา
ว 

-3.0%  28.57   27.82   27.09   26.39   25.72  

-1.5%  28.67   27.91   27.18   26.48   25.80  

กรณีฐาน  28.77   28.00   27.27   26.56   25.88  

+1.5%  28.87   28.10   27.35   26.64   25.96  

+3.0%  28.97   28.19   27.44   26.73   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 และสูงกวาราคาเขาทำรายการท่ี 28.25 บาทตอหุน เทากับ 0.72  บาทตอหุน หรือสูงกวาในอัตรารอยละ 

2.55 ของราคาเขาทำรายการ 

โดยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเปนวิธีที่สะทอนแผนการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการทำกําไร และแนวโนม

การเติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผูถือหุนในอนาคต ซึ่งเปนการประมาณการมาจากรายไดและรายจายของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑท่ี

ตั้งอยูบนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดเห็นวาสมเหตุสมผล ทำใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้สะทอนมูลคาท่ีเหมาะสมของ

บริษัทฯ  
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4.3.7 สรุปการประเมินมูลคายุติธรรมของมูลคาสิ่งตอบแทน – หุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินมูลคาหุนของบริษัทฯ ดวยวิธีตาง ๆ ที่กลาวมาแลว โดยสามารถสรุปได

ดังตอไปนี้   

ตารางสรุปผลการประเมินมูลคาสิ่งตอบแทนของบริษัทฯ 

วิธีการประเมินมูลคา 
มูลคาหุน บริษัทฯ 

(บาท/หุน) 
รายละเอียด 

1. วิธีมูลคาหุนตามบัญชี 

และ 
2.82 

วิธีมูลคาหุนตามบัญชีเปนวิธีที่สะทอนถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง โดยไมไดสะทอนมูลคาตลาด
ของสินทรัพยบางรายการและเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใชอางอิง อีกทั้ง
ไมไดสะทอนถึง ความสามารถในการนําสินทรัพยเหลานั้นไปทํากําไรในอนาคตของธุรกิจของ SPM 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีนี้ 

2. วิธีปรับปรุงมูลคาตาม

บัญช ี
N/A 

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

3. วิธีมูลคาหุนตามราคา

ตลาด 
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 จึงเห็นวาวิธีมูลคาทางบัญชีอาจเปนวิธีที ่ไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคา
ยุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาวิธีนี้เปนวิธีที่ไม
เหมาะสมในการประเมินมูลคาบริษัทฯ 

4.1 วิธีอัตราสวน P/BV 11.05 – 17.71 

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

4.2 วิธีอัตราสวน P/E 7.89 – 12.66 

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

4.3 วิธีอัตราสวน 

EV/EBITDA 
6.54 – 7.98 

วิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเส่ือม และ
คาตัดจำหนายเปนการประเมินมูลคากิจการของกลุมบริษัทยอย โดยเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของ
อัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง อยางไรก็ดี ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นวา วิธีดังกลาวไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ โครงสรางเงินทุน ผล
ประกอบการในอนาคต รวมถึงกำลังการผลิตในปจจุบันและอนาคต สงผลใหการประเมินมูลคาดวย
วิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาที่แทจริงของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีนี้ 
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วิธีการประเมินมูลคา 
มูลคาหุน บริษัทฯ 

(บาท/หุน) 
รายละเอียด 

5. วิธีเปรียบเทียบกับ

ธุรกรรมที่ใกลเคียง 
2.38 

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

6. วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ

ของกระแสเงินสด (DCF) 
25.72 – 28.97 

วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (DCF) เปนวิธีที ่สะทอนแผนการดําเนินธุรกิจ และ
ความสามารถในการทํากําไร รวมทั้งผลตอบแทนของผูถือหุนในอนาคต ซึ่งเปนการประมาณการมา
จากรายไดและรายจายของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑที่ตั้งอยูบนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระไดเห็นวาสมเหตุสมผล โดยราคาเขาทำรายการเทากับ 28.25 บาทตอหุน ซึ่งวิธีมูลคาปจจุบัน
ของกระแสเงินสดสุทธิทำใหราคาเขาทำรายการตกอยูในกรอบบน อยางไรก็ตามในการกำหนด
สมมติฐานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐานบนการประเมินมูลคาแบบอนุรักษนิยม 
(Conservative) ซึ่งเปรียบเทียบไดกับกรณีขั้นต่ำที่บริษัทฯ สามารถทำผลประกอบการได (Worst 
Case Scenario) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาวิธีนี ้เปนวิธีที ่เหมาะสมในการ
ประเมินมูลคารวมของหุนสามัญของบริษัทฯ 
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5. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ัง

ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 ไดมีมติอนุมัติเพื่อนำเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 ของ บริษัทฯ เพ่ือ

การเขาลงทุนเขาซื้อหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

บริษัทฯ จะเขาลงทุนเขาซื้อ (1) หุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

(“AIT”) จากนายอานนทชัย วีระประวัติ (“นายอานนทชัย”) ซ่ึงเปนผูถือหุนเดิมของ AIT จำนวน 30,000,000 หุน หรือคิดเปนรอย

ละ 2.91 ของทุนที่ออกและชำระแลวของ AIT ราคาตอหุน 7.08 บาท รวมมูลคา 212.40 ลานบาท และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ี

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)   การไดมาซึ ่งหุ นสามัญของ AIT และ AIT-W2 รวมจำนวน 709.40 ลานบาท เปนการชำระคาหุ นของบริษัทฯ จำนวน 

25,111,504 หุน โดยราคาที่ออกเสนอขายเทากับ 28.25 บาทตอหุน คิดเปนมูลคา 709.40 ลานบาท ใหแกกลุมนายอานนท

ชัย วีระประวัติ 

2) เงินสดเพ่ือใชในการแปลงสภาพ AIT-W2 รวมจำนวน 280.00 ลานบาท มาจากการออกหุนกูของบริษัท และ/หรือ จากการใช

สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ รุนตาง ๆ 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของการเขาทำรายการในครั้งนี้ บริษัท อวานการด แคปปตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระไดวิเคราะหวัตถุประสงคของการเขาทำรายการ วิเคราะหความสามารถในการดำเนินงานโดยพิจารณาขอมูลในอดีตท้ังจากงบ

การเงินประจำปในอดีต 3 ปยอนหลังหรือตั้งแตเริ่มตนกิจการ ขอมูลการประมาณการที่ไดรับจากฝายบริหาร รวมไปถึง ขอมูล 

ขาวสารตาง ๆ ท่ีเปดเผยสูสาธารณะ เพ่ือทำการวิเคราะหขอดีและขอเสียของการเขาทำรายการ ซ่ึงการเขาทำรายการเปนสวนหนึ่ง

ของการสราง SABUY Infrastructure (โครงการลงทุน ในธุรกิจโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี เพ่ือใชประโยชนในของกลุมบริษัท 

เชน ลงทุนในธุรกิจ Cloud System and Data Center Services โปรแกรมระบบปฏิบัติการตาง ๆ รองรับการเติบโตของการใช

งานอินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีไดในอนาคต และยังรวมถึงธุรกิจพ้ืนฐานอ่ืนๆ) เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรง 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 เพื่อชีวิตที่สบายของผูบริโภคตั้งแตตื ่นจนเขานอนดวยบริการจาก SABUY โดยระบบปฏิบัติการของการ

ใหบริการภายใต 7 สะดวก 7 SMART นั ้นมีการเก็บขอมูลบนระบบคลาวด และ AIT เปนผู ออกแบบระบบเครือขายและ

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 ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญอันดับ 2 ของบริษัทฯ ท่ีมีศักยภาพ และลงทุน

ในบริษัทฯ ในระยะยาว โดยบริษัทฯ เสนอแนวทางการออกหุนสามัญเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แกนาย

อานนทชัย หากสามารถไดมาซึ่งหุนของ AIT ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ ดังนั้น นายอานนทชัย จึงไดเขาซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุน

สามัญ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หนวยในตลาดหลักทรัพยฯ ระหวางวันท่ี 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 จึงไดเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเขา

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 

ในสวนของการเขาลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญจำนวน 140,000,000 หนวยนั้น บริษัทฯ เห็นวาเปนการลงทุนในมูลคา

ท่ีต่ำกวาการไดมาซ่ึงหุนสามัญท้ังหมด อีกท้ัง เงินสดจากการใชสิทธิยังเปนเงินสดท่ี AIT จะไดรับโดยตรง ซ่ึง 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 เม่ือ

เทียบกับราคาเขาทำรายการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจำนวน 140,000,000 หนวย ในราคาหนวยละ 3.55 บาท และคา

ใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 2.00 บาทตอหนวย รวมตนทุน 5.55 บาทตอหนวย จะมีมูลคาการทำรายการเทากับ 777.00 ลานบาท ดังนั้น 

บริษัทฯ จะประหยัดไดท้ังสิ้น 147.00 ลานบาท  

ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา การเขาลงทุนซ้ือหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญของ 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 รวมมูลคารายการซ้ือใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 เทากับ 497.00 

ลานบาท ราคาการเขาทำรายการดังกลาวจึงเปนราคาที่เหมาะสม เนื่องจากมูลคาการเขาซื้อหุนสามัญที่ 7.08 บาทตอหุน และ
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มูลคาการซ้ือใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ท่ี 3.55 บาท รวมมูลคาการใชสิทธิท่ีหุนละ 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 ท้ังนี้ การเขาซ้ือหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ 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 ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาราคาการเขาทำการเขาซ้ือหุนสามัญของ AIT มีความเหมาะสม 

ในการนี้ ท่ีปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นวาการทำรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและการทำรายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท

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. ขอมูลท่ัวไปของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

ชื่อบริษัท บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

ท ี ่ต ั ้ งสำน ักงาน

ใหญ 
230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ  

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร, 10150 

ประเภทธุรกิจ 1. ใหบริการธุรกรรมทางการเงินผานตูเติมเงินอัตโนมัติภายใตเครื่องหมายการคา "เติมสบายพลัส" และการ

จำหนายตูเติมเงินอัตโนมัติทั้งในรูปแบบการชำระดวยเงินสดและเงินผอน  

2. การจำหนายเคร่ืองด่ืมและอาหารสำเร็จรูปผานตูขายสินคาอัตโนมัติ ภายใตเคร่ืองหมายการคา "เวนด้ิง พลัส"  

3. ใหบริการติดตั้งและวางระบบศูนยอาหาร รวมถึงการใหบริการจัดการศูนยอาหารพรอมการจางบำรุงรักษา

ซอมแซมศูนยอาหาร  

4. ธุรกิจรับชำระเงินและเงินอิเล็กทรอนิกส (e-wallet, e-money) 

เลขทะเบียน 0107562000017 

เว็บไซต http://www.sabuytechnology.com 

ทุนจดทะเบียน 1,365,411,624 บาท 

ทุนชำระแลว 1,201,379,956 บาท 

กรรมการ ลำดับ ชื่อ ตำแหนง 

1 
นาย จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

2 นาย ศรัณย สุภัคศรัณย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

3 นาง อุมาวดี รัตนอุดม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4 นาย วรวิทย ชัยลิมปมนตรี กรรมการ 

5 นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี กรรมการ 

6 นาย วชิรธร คงสุข กรรมการ 

7 นาย วิรัช มรกตกาล1/ กรรมการ 
 

ที่มา: รายงานประจำป 2564  

หมายเหตุ: 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ไดแตงตั้งนายวิรัช มรกตกาล เปนกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก ใหมีผล

ต้ังแตวันที่ 11 มกราคม 2564 
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2. 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 “เวนด้ิงพลัส” การขายสินคาออนไลน ระบบบริหารศูนยอาหาร ระบบ POS ศูนยบริการ

รับสงพัสดุ (Delivery drop-off) ตลอดจนธุรกรรมทางการเงิน เชน สินเชื่อและนายหนาประกันภัย และไดแปรสภาพ

เปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 และเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 

พฤศจิกายน 2563 โดย ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,365,411,624.00 บาท และทุนจด

ทะเบียนชำระแลว 1,201,379,956.00 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 1,201,379,956 หุนมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท  

ปจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมด 10 บริษัท ไดแก บริษัท เทคพลัส (“Tech Plus”) บริษัท เวนด้ิง 

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 แมกซ่ี อินชัว

รันส โบรกเกอร จำกัด (“SBMX”) (รวมเรียกวา “กลุมบริษัทฯ” หรือ “บริษัทฯ และบริษัทยอย”) ทั้งนี้กลุมบริษัทฯ อยู

ระหวางการจัดตั้งบริษัทและเขาลงทุนเพิ่มเติมบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในป 2562 2563 และ 

2564 ดังนี้ 

ป เหตุการณสำคัญ 

2562 

- วันที่ 2 มกราคม 2562 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปล่ียนชื่อเปนบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด 

- บริษัทฯ ไดต้ังศูนยบริการเพ่ิมที่จังหวัดชลบุรีเพ่ือรองรับการขยายจำนวนตูเติมเงินของบริษัทฯ ในภาคตะวันออก 

- วันที่ 19 เมษายน 2562 บริษัทฯ ไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนใหบริการรับฝากเงิน (Banking Agent) ของธนาคารออมสิน 

- วันที่ 8 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ไดตกลงกับบริษัท บางกอก สมารทการด ซิสเทม จำกัด ในการเปนตัวแทนเติมเงิน และ

จำหนายบัตรแรบบิท (Rabbit Card) ผานขาตั้งเครื่องเติมเงินและจำหนายบัตรแรบบิทอัตโนมัติซึ่งจะติดตั้งเสรมิไปยังตูเติมเงิน

ของบริษัทฯ 

2563 

- วันที่ 12 มีนาคม 2563 SBM ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใตการกำกับของธนาคารแหงประเทศ

ไทยทั้งส้ิน 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 

2564 

-  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2564 ไดมีมติอนุมัติรวมทุนกับบริษัท บัซซีบีส จำกัด ใน

การจัดต้ังบริษัท สบาย เอ็กเชนจ จำกัด เพ่ือพัฒนาธุรกิจรวมกันในการจัดทำระบบ 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 
 

3. รายชื่อผูถือหุนของบริษัทฯ  
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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 นาย กิตติณัฐ ทีคะวรรณ 10,481,200 0.87 

ที่มา: ขอมูลจากตลาดหลักทรัพยฯ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565 
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4. โครงสรางของบริษัทฯ 

แผนภูมิแสดงโครงสรางของบริษัทฯ 

 

หมายเหตุ: 1 บริษัทลูกอยูระหวางการรอ EBT              

                          2 บริษัทลูกอยูระหวางการจัดต้ัง 
                          3 บริษัทลูกอยูระหวางการซ้ือ 

ที่มา:   ขอมูลจากบริษัทฯ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2565
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5. ลักษณะผลิตภัณฑของบริษัทฯ 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสหลากหลายรูปแบบผานระบบนิเวศน

ทางการเงิน (Financial Ecosystem) ของบริษัทฯ ผานตูเติมเงินภายใตเครื่องหมายการคา “เติมสบายพลัส” ตูสินคาภายใต

เครื่องหมายการคา “เวนด้ิงพลัส” 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 เปนอุปกรณท่ีมีการเชื่อมตอกับคลื่นความถี่ท่ีตองไดรับอนุญาตจาก กสทช. กอน)  

 โดยลูกคาผูท่ีตองการเติมเงินโทรศัพท หรือชำระคาบริการตาง ๆ สามารถทำธุรกรรมผานตูเติมเงินของบริษัทฯ ไดดวยตนเอง 

โดยการเลือกคำสั่งตาง ๆ บนตูเติมเงิน ซึ่งใชโปรแกรมแอพพลิเคชั่นสำหรับการใหบริการเติมเงินและชำระเงินโดยเฉพาะ และมีการ

เชื่อมตอกับระบบเซิรฟเวอรกลาง เพ่ือเชื่อมตอไปยังระบบเซิรฟเวอรของผูใหบริการตาง 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. การใหบริการเติมเงินคาโทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบเติมเงิน (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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3. การใหบริการฝากเงินเขาบัญชีธนาคาร (Banking Agent) ไดแก ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย 

ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนการที่จะ

ขยายการใหบริการฝากเงินเขาบัญชีของธนาคารอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมในอนาคต 

4. การใหบริการชำระบิลคาโทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบรายเดือน (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. การใหบริการการซ้ือบัตรเงินสด บัตรเกมส สติกเกอรไลน ฯลฯ 

8. การใหบริการการชำระบิลคาสินคา เชน มิสทีน True Vision/True Convergence 

9. การใหบริการการเติมเงินเขาบัตร Rabbit Card (เฉพาะตูท่ีติดตั้งเครื่องรองรับการอานบัตร Rabbit Card) 

10. การใหบริการชำระบิลอ่ืนๆ เชน บิลบัตรเครดิต บิลบัตรเงินสดหรือบัตรผอนสินคา บิลสินเชื่อ บิลประกันชีวิต/ประกันภัย 

การจำหนายตูเติมเงินอัตโนมัติ (Top-Up Machine Sale) 

 นอกจากการใหบริการการรับชำระเงินแทนผานตูเติมเงินแลวบริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจขายตูเติมเงินอัตโนมัติภายใต

เครื่องหมายการคา “เติมสบายพลัส” โดยบริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ใหสามารถประกอบหรือทำตูเติมเงิน และขายตูเติมเงินใหแกลูกคาไดผานใบอนุญาตใหคาซ่ึง

เครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตใหทำซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณใด ๆ ของ

เครื่องวิทยุคมนาคม เนื่องจากตูเติมเงินของบริษัทฯ เปนอุปกรณที่มีการเชื่อมตอกับคลื่นความถี่ที่ตองไดรับอนุญาตจาก กสทช. กอน 

  

 บริษัทฯ มีการสรางแรงจูงใจใหแกลูกคาในการซ้ือตูเติมเงินของบริษัทฯ ดวยการใหสวนแบงคาธรรมเนียมท่ีเกิดขึ้นจากการทำ

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 มีมาตรฐานการทำงานท่ี

แมนยำ มีความทันสมัยและนาเชื่อถือเสมอ โดยบริษัทฯ มีการขยายตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” อยางตอเนื่อง ซึ่งจำนวนตูเติมเงินของ

บริษัทฯ และตูเติมเงินของลูกคา ณ สิ้นป  2561 ถึง 2564 เปนดังนี้ 
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ตารางจำนวนตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” ของบริษัทฯ 

จำนวนตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” 

(หนวย: เครื่อง) 
2561 2562 2563 2564 

จำนวนตูเติมเงินของลูกคา 33,754 37,346 39,041 38,321 

จำนวนตูเติมเงินของบริษัทฯ 13,286 15,437 16,229 16,229 

รวม 47,040 52,783 55,270 54,550 

 

ภาพตัวอยางตูเติมเงินอัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ธุรกิจใหบริการการชำระเงิน (Payment Service Provider / Facilitator Business Unit)  

 SBM ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใตการกำกับของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวันที่ 12 

มีนาคม 2563 และไดเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชยเม่ือชวงเดือนมกราคม 2564 โดยไดรับใบอนุญาตท้ังสิ้น 4 ประเภทธุรกิจ ไดแกซ่ึง 

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 ่รองรับการรับชำระของผูใหบริการรายอื่น 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 ซ่ึงจะชวยลดตนทุนในการบริหาร

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 จะทำหนาที ่เปนตัวกลางใน Ecosystem ของบริษัทฯ โดยจะนำระบบ CRM และ Loyalty 

Program ที่ไดกลาวไวขางตน ผานระบบของ SABUY Exchange และโดยจุดนี้จะเปนการเชื่อมโยงและนำไปพัฒนาตอยอดในการ

สั่งซ้ือวัตถุดิบใหแกรานอาหารและครัวเรือนผานระบบของ SABUY Foodplus และ SABUY Market Plus 

2) ธุรกิจจัดจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ (Merchandising) 

ธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก (Plastic Card Business Unit) 

 TBSP ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีบริษัท ถือหุนในสัดสวนรอยละ 73.54 เปนผูดําเนินงานธุรกิจ ผลิตบัตรพลาสติก และใหบริการ

บันทึกขอมูลสวนบุคคลลงบนบัตรดวยเครื่องพิมพและอุปกรณท่ีทันสมัย 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 พรอมท้ังรับจัดหาเอกสารประกอบ บรรจุบัตรลงในซองจดหมาย เพ่ือ

เตรียมพรอมในการสงไปตามชองทางตาง ๆ ไดอยางครบวงจร 
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ภาพตัวอยางหนาบัตรศูนยอาหาร 

 
 ธุรกิจตูขายสินคาอัตโนมัติ (Vending Machine Business Unit) 

 กลุมบริษัทฯ ไดดำเนินธุรกิจตูขายสินคาอัตโนมัติ (Vending Machine Business Unit) ผานบริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด 

(VDP) ภายใตเครื่องหมายการคา “เวนดิ้ง พลัส”  โดยเปนการใหบริการจำหนายสินคาบริโภค (Food and Beverage) โดยสามารถ

แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 1) เครื่องดื่ม (Beverage) เชน น้ำดื่ม น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำผลไม กาแฟ ชา เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่ม

เกลือแร 2) อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป (Processed Food) เชน ขนมขบเคี้ยว บะหม่ีกึ่งสำเร็จรูป โดยสินคาท่ีจำหนายท้ังหมดจะ

จำหนายผานตูขายสินคาอัตโนมัติของ VDP กระจายอยูใน 21 จังหวัด ในพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดใกลเคียงตาง ๆ บริเวณ

ภาคกลางตอนลาง โดยเปนตูขายสินคาอัตโนมัติที่อยูในโครงการดื่มไดบุญกับสภากาชาดจำนวน 401 ตูทั้งนี้ VDP ตั้งเปาหมายในการ

เพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติกระจายไปยังจังหวัดอื่นๆ และพื้นที่อื ่น 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 “เวนด้ิง พลัส” ของบริษัทฯ 

ป 2561 2562 2563 2564 

จำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติ “เวนดิ้ง พลัส”   1,397 3,928 5,789 5,868 

  

 ตูขายสินคาอัตโนมัติของ VDP จะเนนการขายสินคาภายในตูท่ีหลากหลาย ราคายอมเยา เหมาะกับลูกคาทุกเพศทุกวัย 

นอกจากนี้ VDP ยังมีตูขายสินคาอัตโนมัติประเภทออนไลน (Online) ซ่ึงอำนวยความสะดวกแกผูซ้ือสินคาโดยการเพ่ิมชองทางการชำระ

เงินจากเดิมท่ีตองชำระดวยเหรียญหรือธนบัตรเทานั้นใหสามารถรองรับการชำระเงินผาน QR Code Payment เพ่ือชวยใหผูซ้ือ

สามารถซ้ือสินคาผานตูไดสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และภายในตูดังกลาวยังมีระบบบริหารจัดการสินคา (Routeman App) เพ่ือใชในการ

ตรวจสอบยอดขายสินคาภายในตูไดแบบ Real time อีกดวยซ่ึงท้ังสองฟงกชันการทำงานดังกลาวขางตนชวย VDP ในการลดคาใชจาย

ในการบริหารจัดการเงินสดในตู และทำให VDP สามารถวางแผนการเติมสินคาแตละตูไดงายขึ้น โดยตัวอยางสถานท่ีท่ีมีการตั้งตูขาย

สินคาอัตโนมัติประเภทออนไลน (Online) ไดแก เซ็นทรัลเวิลด TERMINAL21 สาขาพัทยา Tesco Lotus สาขาพระราม 1 ธนาคาร

กสิกรไทยสาขาราษฎรบูรณะ และ เซ็นทรัล แกรนด พระราม 9 เปนตน  
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ภาพตัวอยางตูชายสินคาอัติโนมัติ 

 
 นอกจากนี ้ VDP ยังมีตู ขายสินคาที ่เนนการขายสินคาในกลุมราคาประหยัด (Budget Brands) ภายใตแบรนด “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

สำหรับวางตู ขายสินคารอใหบริการประมาณ 4-8 ตู ขึ ้นไปตอสาขา โดยไมจำเปนตองมีพนักงานประจำ 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 จะสั่งซ้ือจากคูคา (Supplier) ซ่ึงในแตละเดือน VDP จะประมาณยอดสินคาท่ีตองการ

สั่งซ้ือ และจะสั่งสินคาจาก Supplier ใหเพียงพอตอการนำไปขายใหไดประมาณ 45-60 วัน โดย VDP จะสตอกสินคาเขาคลังแยกตาม

ประเภทสินคาไว และมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่ม และอาหารอยางสม่ำเสมอ 

ธุรกิจจัดจำหนายสินคา อาหารสด อาหารแหง และวัตถุดิบ สำหรับธุรกิจการซ้ือขายสินคา (Merchandising) และแพลตฟอรมซ้ือขาย 

 SABUY Market Plus ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เพ่ือลงทุนในธุรกิจการขายสินคาตาง ๆ ไมวาจะเปนแบบ Online และ 

Offline ผานระบบนิเวศน (Ecosystem) ของกลุมบริษัท และมีเปาหมายเพ่ือทำหนาท่ีเปนตัวเชื่อมระหวาง SABUY Ecosystem กับ

กลุมธุรกิจ Supply Chain บริษัทในกลุมธุรกิจนี้ประกอบดวย Sabuy Market Plus และ Sabuy Food Plus  
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SABUY Market Plus  

เปนแพลตฟอรมอีคอมเมิรซสำหรับการซ้ือ-ขายสินคาหลากหลายประเภทอยางครบวงจรไมวาจะเปน เครื่องใชไฟฟา ผัก 

ผลไมอาหาร ขนม และเครื่องแตงกาย รวมไปถึงสินคาประเภทอ่ืน ๆ อีกมากมาย  เพ่ือชวยใหผูบริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑท่ี

หลากหลายและเปนการเพ่ิมชองทางการขายใหกับผูประกอบการ รวมไปถึงสรางชองทางการเขาถึงสินคาใหม ๆ และพรอมสรางความ

สะดวกสบายใหท้ังผูซ้ือและผูขายดวยแพลตฟอรมออนไลนท่ีใชงานงาย สะดวก ปลอดภัย อีกท้ังยังรองรับธุรกรรมการโอนและการชำระ

เงินผานทาง Ecosystem ของบริษัทฯ นอกจากนี้เรายังเปนพันธมิตรกับ e-Marketplace รายใหญเพ่ือสง ๆ เสริมธุรกิจ e-Commerce 

ในประเทศไทยใหเติบโตมากย่ิงขึ้น 

ภาพตัวอยางตลาดออนไลน 

 

 SABUY Food Plus 

SABUY Food Plus เปนการรวมทุนระหวางบริษัทฯ และ Foodville ซ่ึงเปนผูนำตลาดบริการจัดหาอาหารแบบครบวงจร ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ การขยายชองทางการขายสินคาเพ่ือใหบริการในรูปแบบของ One-Stop-Service ท่ีจัดหาและขนสงวัตถุดิบ

ใหกับรานอาหารและครัวเรือนท่ีใชบริการตาง ๆ ผาน Ecosystem ของบริษัทฯ และจะเนนใหบริการแบบ B2B ท้ังรานอาหารขนาด

ใหญและรานอาหารท่ัวไป ในอนาคต โดยบริการดังกลาวจะพรอมใชงานในรูปแบบ B2C โดยมี ShipSmile พารทเนอรดานการจัดสงจะ

จัดการการจัดสงโดยใชระบบจัดสงในวันเดียวกันเพ่ือรักษาคุณภาพของอาหารจะเนนใหบริการแบบ B2B ท้ังรานอาหารขนาดใหญและ

รานอาหารท่ัวไป 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

อาหารพรอมการจางบำรงุรักษาตลอดอายุสัญญา (Maintenance Service Agreement) นอกจากนี้ SBS ยังดำเนินธุรกิจเครื่องซักผา

แบบหยอดเหรียญภายใตเครื่องหมายการคา “SABUY WASH” โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 SBS มีสาขาท่ีใหบริการเครื่องซักผา

แบบหยอดเหรียญภายใตเครื่องหมายการคา “SABUY WASH” จำนวนท้ังสิ้น 2 สาขา และมีเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญภายใตสาขา

ดังกลาวท้ังหมด 20 เครื่อง และในปจจุบัน SBS ยังไมไดมีแผนการท่ีจะขยายสาขาเพ่ิมเติมในชวงป 2563 – 2564 แตอยางใด โดย

สำหรับธุรกิจระบบศูนยอาหาร กลุมลูกคาปจจุบนัของ SBS คือ ศูนยอาหารในแหลงชอปปง ไฮเปอรมารเก็ต หางสรรพสินคา หอพัก 

สถานท่ีราชการ ในบริษัทเอกชน สถานศึกษา สวนน้ำ และสถานีบริการน้ำมันท่ัวประเทศ โดย SBS มีจำนวนศูนยอาหารแยกตาม

ประเภทสถานท่ีนับตั้งแต ป 2561 จนถึง ป 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

สถานท่ี (จำนวนศูนย) 2561 2562 2563 2564 

หางสรรพสินคา 194 196 207 208 

โรงงาน 3 4 4 4 

สถานศึกษา 7 6 9 9 

โรงพยาบาล 2 2 3 3 

อ่ืนๆ 7 8 7 7 

รวม 213 216 230 231 

 

 ท้ังนี้ SBS ไดรับใบอนุญาตจาก กสทช. ใหสามารถขายอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหาร ใหแกลูกคาไดผาน

ใบอนุญาตใหคาซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม เนื่องจากอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหาร

ของ SBS เปนอุปกรณท่ีมีการเชื่อมตอกับเคลื่อนความถี่ท่ีตองไดรับอนุญาตจาก กสทช. กอน นอกจากนี้อุปกรณ Hardware ท่ี SBS ได
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ขายใหกับลูกคานั้น ทุกอุปกรณอยูในรายชื่อท่ีเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณท่ีผานการรับรองมาตรฐาน และมีใบรับรองเครื่อง

โทรคมนาคมและอุปกรณจาก กสทช. แลวท้ังหมด  

 สำหรับการขายอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหาร พรอมการใหบริการติดต้ังและวางระบบศนูยอาหาร (Hardware & 

System Installment Service) นั้น SBS จะรับรูรายไดจากการขายอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหาร SBS จะรับรู ณ วันท่ีทำ

การติดต้ังและวางระบบศูนยอาหารเสร็จสิ้นและสงมอบระบบศูนยอาหารใหแกลูกคา โดยในกรณีท่ีลูกคาไมซ้ืออุปกรณ Hardware ของ

ระบบศูนยอาหาร ก็สามารถเลือกเชาอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหารโดยมีการชำระคาเชาเปนรายเดือน ซ่ึงสัญญาสวนใหญ

จะมีอายุประมาณ 3-5 ป โดยในระหวางสัญญาเชาอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหาร ทาง SBS จะมีการใหบริการซอม

บำรุงรักษาระบบศูนยอาหารตลอดอายุสัญญาใหแกลูกคา  

 ในสวนของการใหบริการ SBS จะเปนการใหบริการจัดการศูนยอาหารพรอมการจางบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญา 

(Maintenance Service Agreement) แกลูกคาท่ีซ้ืออุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหารของ SBS ไป โดยมีการจายคาบริการ

เปนรายเดือน โดยสัญญาการใหบริการดังกลาวสวนใหญจะมีอายุสัญญาประมาณ 1 ป SBS มีศูนยอาหารภายใตการดูแล โดยแบงเปน

ศูนยอาหารรูปแบบดั้งเดิม ศูนยอาหารรูปแบบใหมต้ังแตป 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 จะดำเนินการเชาหองแถวหรือสถานท่ีตาง ๆ ภายในเขตชุมชนท่ีอยู

อาศัย แลวจึงนำเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญท่ี SBS พัฒนามาไปติดตั้งไวเพ่ือใหบริการซักผา 

ภาพตัวอยางของ SABUY WASH 

 
  

ธุรกิจใหบริการจุดรับ-สงพัสดุสำหรับการขนสง (“Shipsmile”) 

 ธุรกิจใหบริการจุดรับ-สงพัสดุสำหรับการขนสงเปนการใหบริการงานไปรษณียและการรับสงพัสดุภายในประเทศผานชองทาง

ท่ีเปนจุดรับฝากท่ีอยูในระบบ Ecosystem ของบริษัทฯ ซ่ึงสามารถชวยใหลูกคาสงและรับพัสดุภายใต เจาของแฟรนไชส ไปรษณีย

เอกชน ชิปปสไมล เซอรวิส ท่ีเปนรานสารพัดงานบริการท่ีรวมรวมไวต้ังแต งานสงพัสดุดวน ซ่ึงมีบริษัทขนสงชั้นนำในประเทศไทยรองรับ

เชน Flash, Kerry ไปรษณียไทย และใหบริการธุรกรรมทางดานการเงิน การทำธุรกรรมผานมือถือ รวมไปถึงการใหบริการ eKYC ท่ีเปน

การระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงานเพ่ือใหผูคนในชุมชนสามารถเขาถึงบริการสินเชื่อไดสะดวกมากย่ิงขึ้น ปจจุบันการซ้ือขายสิ่งของได
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เปลี่ยนรูปแบบจากการซ้ือขายแบบหนาราน เขาสูยุคของการซ้ือสินคาผานออนไลนแพลตฟอรมตาง ๆ ทำใหธุรกิจการใหบริการรับสง

สินคาเติบโตมากย่ิงขึ้น ท้ังมูลคาตลาด จำนวนผูประกอบการ และประเภทของธรุกิจ โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีจุด

ใหบริการรับสงพัสดุมากกวา 4,040 จุดท่ัวประเทศผานสาขาของชิปปสไมล ซ่ึงมุงเนนการใหบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมท่ัว

ประเทศ บริษัทฯ จึงมองเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจและไดเขาไปลงทุนเพ่ือท่ีจะสรางระบบ Ecosystem ท่ีแข็งแรงย่ิงขึ้น โดยการ

นำจุดเดนของธุรกิจของรานสงพัสดุนำมาใชคือจำนวนสาขาท่ีครอบคลุมและกระจายไปท่ัวประเทศ และนำมาสรางจุดจำหนายสนิคา

และใหบริการโดยมีรานสงพัสดุตัวเปนตัวกลาง ซ่ึงทำใหธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเขาถึงผูคนไดงายและสะดวกมากย่ิงขึ้น 

 

4) ธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Service) 

 ธุรกิจใหบริการสินเชื่อ (“SCAP”) 

 ธุรกิจสินเชื่อภายใตบริษัท สบาย แคปตอล พลัส จะเปนประโยชนตอคูคาและลูกคาภายใต Ecosystem ของบริษัทในการ

เขาถึงแหลงทุนเพ่ือใชในการขยายธุรกิจโดยกลุมเปาหมายจะเปนไดต้ังแตลูกคาประเภทรานคาท่ีทำธุรกรรมผานระบบ Payment POS 

ระบบศูนยอาหาร หรือ รานคาท่ีทำการซ้ือขายผาน Market Place ของกลุมสบาย และยังอาจตอยอดไปถึงลูกคาประเภทบุคคลใน

อนาคต (อยูในระหวางการขอใบอนุญาต) 

 ธุรกิจนายหนาประกันภัย (“SBMX”) 

 ธุรกิจดานประกันภัยของทางบริษัทโดยมีต้ังแต ประกันภัยรถยนตภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประกัน

อุบัติเหตุ ประกันการเดินทาง ประกันสุขภาพ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยการขนสงสินคา รวมถึงประกันภัยรายยอยประเภทอ่ืน ๆ และ

ยังซ้ือไดงายโดยผานตัวแทนและทุกจุดใน Ecosystem ของบริษัทฯ และชวยเพ่ิมศักยภาพการใหบริการกับลูกคาในอนาคตไดเปนอยาง

ดี โดยเฉพาะรานชิปปสไมล ซึ่งเปนชองทางสำคัญในการขยายบริการและผลิตภัณฑใหม ๆ ของ ฮาวเดน แมกซี่ ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษา

ดานการประกันภัยชั้นนำท่ีใหบริการดานประกันภัยแบบมืออาชีพ ไมวาจะเปน การประกันภัย ทรัพยสิน รถยนต อุบัติเหตุ สุขภาพสวน

บุคคล หรือการประกันภัยสำหรับธุรกิจ อีกทั้งยังเปนการเพิ่มความหลากหลายของบริการจากทางรานฯ เพื่อตอบโจทยความตองการ

ของลูกคาไดอยางดีท่ีสุด 

6. กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทฯ 

กลุมบริษัทฯ มีกลุมลูกคาเปาหมายหลัก ไดแก 1) กลุมประชากรผูมีรายไดนอยซึ่งคิดเปนราว 13.56 ลานคนโดยเฉพาะใน

ตางจังหวัด ซึ่งมีจำนวนสาขาของธนาคารไมมาก และยังมีแนวโนมที่จะลดลงอยางตอเนื่องในอนาคตอีกดวย 2) กลุมคนไทยที่มีบัญชี

เงินฝากแตไมสะดวกในการเดินทางไปยังธนาคารเนื่องจากตนเองอาศัยอยูในพื้นที่หางไกล รวมถึงมีคาใชจายสูงในการเดินทางเขาเมอืง

เพื่อมาทำธุรกรรมที่ธนาคาร 3) แรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบานไดแก พมา ลาว เขมร อีกราว 2.48 ลานคน  โดยจะเห็นไดวา

กลุมลูกคาเปาหมายของกลุมบริษัทฯ เปนกลุมคนท่ีสวนใหญไมมี Financial Identity และเปนกลุมคนคนละกลุมกับกลุมลูกคาธนาคาร

ซึ่งทางกลุมบริษัทฯ เล็งเห็นวา ตูเติมเงินอัตโนมัติที่สามารถใหบริการรับชำระที่หลากหลายครอบคลุมการใชจายในชีวิตประจำวัน ตู

จำหนายสินคาอัตโนมัติที่จำหนายสินคาหลากหลาย จะสามารถเปนตัวชวยในการดำรงชีวิตของกลุมลูกคาเปาหมายเหลานั้นได ทำให

ไมตองเสียเวลาเดินทาง และลดคาใชจายการเดินทาง ในการไปทำธุรกรรมหรือการไปซ้ือสินคายังสถานท่ีอ่ืน 

กลยุทธดานการตลาดของกลุมบริษัทฯ 
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 โดยกลยุทธดานการตลาดหลักของกลุมบริษัทฯ คือการสรางระบบนิเวศนทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ใหกับกลุม

ลูกคาเปาหมาย โดยเปนการรวมจุดแข็งและการดำเนินการดานตาง ๆ ของแตละธุรกิจในกลุมบริษัทฯ มาดำเนินกิจกรรมรวมกัน และ

สงเสริมกัน (Synergy) ซึ่งทำใหเกิดการเชื่อมโยงการใหบริการและขอมูลกันระหวางกลุมธุรกิจ เพื่อกอใหเกิดการเกื้อหนุนสงเสริม

สนับสนุนซ่ึงกันและกัน เปนเครือขายการใหบริการแกผูบริโภคเพ่ือตอบสนองตอความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภค  

 จากธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจบริการระบบชำระเงิน (Payment) เชื่อมโยงไปยัง ธุรกิจจัดจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ 

(Merchandising) ธุรกิจระบบโซลูชั่น (Solutions) และธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Service) กลุมบริษัทฯ มุงมั่นที่จะ “ขาย

สินคาและการชำระเงินที ่สะดวกสบายแกทุกชุมชน” และคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู บริโภคเปนสำคัญ โดยเฉพาะใน

ชีวิตประจำวันของกลุมคนฐานราก คนท่ีทำงานตามโรงงาน คนตางจังหวัด และแรงงานจากประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงมีอยูเปนจำนวนมาก  

โดยการจับจายใชสอยในชีวิตประจำวันของกลุมคนเหลานี้นั้นลวนมีความเกี่ยวของและสัมพันธกับกลุมธุรกิจของบริษัทฯ เชน 

การบริโภคเครื่องดื่มชูกำลัง ชา กาแฟ น้ำอัดลม ผานตูขายสินคาอัตโนมัติ ตอนกลางวันจะมีการบริโภคอาหารกลางวันที่ศูนยอาหาร

ภายในโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ การใชไฟฟา-น้ำประปา ซึ่งตองมีการเติมเงินและชำระบิลผานชองทาง

ตาง ๆ เปนประจำ หรือในการทำงานจะมีการเบิกเงิน ฝากเงิน เติมเงินบัตรตาง ๆ เปนตน กิจกรรมดังกลาวขางตนลวนตองใชเงินสดซ่ึง

กอใหเกิดความไมปลอดภัยและความยุงยากในการพกพา โดยเพ่ือการกาวสูการเปนสังคมไรเงินสด การใหบริการระบบบริการการชำระ

เงินทางอิเล็กทรอนิกส จึงเปนธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทยความพยายามในการลดธุรกรรมเงินสดของกลุมลูกคาเปาหมายดังกลาว ซ่ึง

เปลี่ยนการทำธุรกรรมเงินสดทั้งหมดเปนเงินอิเล็กทรอนิกสภายใน Ecosystem ที่จะเกิดขึ้นตอไปในกลุมธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน

อนาคต 

7. การจัดหาผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ 

ธุรกิจบริการระบบชำระเงิน (Payment) 

การจัดหาบริการตาง ๆ ภายในตูเติมเงิน  

บริษัทฯ มีการจัดหาสินคาหรือบริการตาง ๆ จากผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี (Mobile Operator) โดยการซ้ือเงินคาบริการ

ล วงหนา (Air Time) จาก AIS TRUE DTAC My by CAT และ Penguin เพื ่อนำมาใหผ ู  ใช บร ิการตู  เต ิมเง ินสามารถเต ิมเงิน

โทรศัพทเคลื่อนที่ผานตูเติมเงินได สวนใหญแลวในแตละวันบริษัทฯ จะประมาณมูลคายอดเติมเงินโทรศัพทเคลื่อนที่ของแตละระบบ 

โดยพิจารณาจากรายงานยอดการเติมเงินในแตละวัน ประกอบกับยอดเงินคงเหลือที่บริษัทฯ มีกับผูใหบริการระบบนั้น แลวจึงโอนเงิน

เขาไปยังบัญชีธนาคารหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกสตามที่ตกลงกันไว โดยทุกครั้งที่มีการโอนจะมีการตรวจสอบกับฝงผูใหบริการเสมอ 

เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ จะสามารถเปนผูแทนการใหบริการเติมเงินโทรศัพทเคลื่อนที่ บริการชำระคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ

รายเดือน และบริการเสริมอ่ืน ๆ ของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ในแตละวันได  

 สำหรับการจัดหาบริการอื่น ๆ เชน การรับชำระบิลคาน้ำ-คาไฟ บิลบัตรเครดิต การเติมเงิน e-Money บริษัทฯ มีการจัดหา

บริการตาง ๆ เพื่อสอดคลองตอความตองการของลูกคา และสำหรับบริการฝากเงินเขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารออมสิน และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร นั้น บริษัทฯ ไดทำสัญญากำหนดเงื่อนไขการเปนตัวแทนใหบริการ

ฝากเงินไปยังบัญชีธนาคารดังกลาว  
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 นอกจากนี้บริษัทฯ มุงเนนที่จะพัฒนาบริการรับชำระและเพิ่มบริการรับชำระใหม ๆ บนตูเติมเงินอยูเสมอ เพ่ือสรางความพ่ึง

พอใจแกลูกคาที่มาใชบริการ โดยบริษัทฯ มีฝายพัฒนาธุรกิจ ที่จะคอยติดตอประสานงานกับผูใหบริการรายปจจุบัน รวมถึงการติดตอ

กับผูใหบริการรายใหม ๆ และคอยสำรวจตลาดหรือสอบถามความตองการของลูกคาเพ่ือการจัดหาบริการใหม ๆ เขาตูเติมเงิน  

ธุรกิจจัดจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ (Merchandising)  

 ธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก (TBSP) ทางบริษัทมุงเนนการเปนผูนำในระดับสากลของการสรางสรรคนวัตกรรมสินคา และเพ่ือการ

ปองกันการปลอมแปลงท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ดวยเทคโนโลยีสมัยใหม อยางครบวงจรและย่ังยืน และบริษัทไดมีการปรับ 

กลยุทธโดยขยายฐานลูกคา สิ่งพิมพเดิมที่มีปริมาณการสั่งซื้อนอยลงโดยเสริมสินคาและบริการเพิ่มใหกับลูกคาแบบหลากหลายและ

ครบวงจรที่เรียกวา One Stop Service โดยการเสริมและสรางเสริมศักยภาพ (Synergy) ในการทำตลาดรวมกับบริษัทในเครือที่มีท้ัง

ธุรกิจเกี่ยวกับ งานพิมพที่บริษัทยังไมมี เชน บัตรพลาสติก ฯ และธุรกิจเกี่ยวกับดิจิตอลแพลตฟอรม เพื่อชวยลูกคาคิดและพัฒนา

บริการดวย เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบยอนกลับของสินคาไดพรอมทั้งฉลากสิ่งพิมพปลอดการปลอมแปลงที่ชวยให

ผูบริโภค สามารถตรวจสอบยอนกลับวาสินคาท่ีซ้ือนั้นเปนของแท 

 เกณฑการคัดเลือกและประเมินคูคาของบริษัท มีดังนี้  

1. คุณภาพของสินคาและการใหบริการ   

2. คุณสมบัติของสินคาท่ีตองตรงตามความตองการ และสามารถใหนำมา ทดลองตรวจสอบกอนได  

3. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ  

4. สถานภาพทางการเงิน   

5. ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ   

6. ดำเนินธุรกิจท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีหลักกำกับกิจการท่ีดี   

7. ความเสี่ยงจากการใหบริการลูกคาหลายราย 

 การจัดหาเครื ่องดื ่มและอาหารกึ่งสำเร็จรูปภายในตูขายสินคาอัตโนมัติของ VDP มีการจัดหาสินคาขายในตูจากคูคา 

(Supplier) ในรูปแบบของการสั่งซ้ือสินคาแบรนดท่ัวไปจากคูคา และการสั่งผลิตสินคาแบรนดบริษัท (OEM) จากคูคาท่ีมีโรงงานผลิตท่ี

ไดมาตรฐานและผานการตรวจสอบคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดแก น้ำดื่มภายใตตราสินคา “เวน

ดิ้งพลัส” น้ำดื่ม น้ำเกลือแร และเครื่องดื่มชูกำลัง ภายใตตราสินคา “6.11 Select” เปนตน โดยในแตละเดือน VDP จะประมาณยอด

สินคาท่ีตองการสั่งซ้ือหรือสั่งผลิต และจะสั่งสินคาจาก Supplier ใหเพียงพอตอการนำไปขาย 45-60 วัน โดย VDP จะ สตอกสินคาเขา

คลังแยกตามประเภทสินคาไว และมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่ม และอาหารอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหมั่นใจเสมอวาสินคาที่จำหนาย

ในตูขายสินคาอัตโนมัติแบรนดเวนด้ิงพลัส และ 6.11 Select ของ VDP เปนสินคาท่ีไดมาตรฐาน 

 ทั้งนี้ VDP มีกระบวนการแจกจายสินคาไปยังตูขายสินคาตาง ๆ ผานการขนสงโดยรูทแมน (Route Man) ซึ่งเปนพนักงาน

ของ VDP ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสงสินคาไปยังตูขายสินคา และการเก็บเงินจากตูกลับมาท่ีคลัง โดยจะรับผิดชอบเปนราย

พื้นที่ไป ซึ่ง VDP จะกำหนดขอบเขตการรับผิดชอบของรูทแมนแตละทีม ตามความเหมาะสมในการเดินทาง การขนสงสินคา และ

ผลประโยชนท่ีเทาเทียมกันของรูทแมนในแตละทีม 

 โดยในทุกวัน รูทแมนจะทำการเบิกสินคาท่ีคลังสินคาของ VDP และนำสินคาท่ีเบิกออกจากคลังไปใสตามตูท่ีใหบริการตามจุด

ตาง ๆ ทำการเปดตูและเช็คยอดขายจากระบบในตูและบันทึกยอดขายตามระบบ รวมทั้งทำการเก็บเงินที่ไดจากการขายในตูใสถุงผาท่ี
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เตรียมไว เม่ือเดินทางไปยังตูขายสินคาครบทุกตูตามที่วางแผนไวในแตละวันแลว รูทแมนจึงเดินทางกลับมายังออฟฟศเพื่อนำถุงเงินท่ี

เก็บไดนำมาสงท่ีหองนับเงิน  VDP มีการสั่งเครื่องด่ืมและอาหารจากคูคาซ่ึงสวนใหญเปนผูผลิตเครื่องด่ืมชั้นนำในประเทศซ่ึงมีตราสินคา

ท่ีเปนท่ีรูจักท้ังในและตางประเทศ นอกจากนี้ VDP ยังมีการจำหนายเครื่องด่ืมในตราสินคาของตนเอง โดยทำการวาจางบุคคลภายนอก

เปนผูผลิต  

ธุรกิจระบบโซลูชั่นส (Solutions) 

 สำหรับการจัดทำระบบศูนยอาหารมีรายละเอียดการจัดหา Software และ Hardware เพ่ือจัดทำระบบศูนยอาหารดังนี้ 

1)   SBS วิเคราะหความตองการเกี่ยวกับระบบศูนยอาหารของลูกคา และทำการวางแผนประมาณการใชอุปกรณ Hardware 

และโปรแกรม Software ประกอบการจัดทำระบบศูนยอาหารตามท่ีลูกคาตองการ 

2)   SBS จะทำการคัดเลือกคูคา (Supplier) อะไหลและชิ้นสวนอุปกรณที่เกี่ยวกับระบบศูนยอาหาร ไดแก เครื่องใหบริการ

ซื้อบัตรศูนยอาหาร บริการเติมเงิน และแลกบัตรศูนยอาหารอัตโนมัติ (Self Service Kiosk) ซึ่งรองรับทั้งเหรียญและธนบตัร 

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 

เจาหนาท่ีของ SBS จะทำการประกอบขึ้นเอง และเม่ือประกอบเสร็จแลวจะถูกเก็บไวในคลังพรอมกับอุปกรณแบบสำเร็จรูปท่ี

ซ้ือมา โดยจะแยกตามประเภทของอุปกรณหรือโครงการท่ีจะนำไปติดตั้ง 

4)   เมื่อถึงวันที่ติดตั้งระบบศูนยอาหาร เจาหนาที่ของ SBS จะทำการติดตั้งอุปกรณศูนยอาหารของลูกคา เมื่อติดตั้งเสรจ็สิ้น

จึงทำการทดสอบระบบกับโปรแกรมท่ีเตรียมไว เพ่ือใหพรอมใชงานจริง 

 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 

สำหรับพ้ืนท่ี กทม. และปริมณฑล SBS จะจัดสงเจาหนาท่ีไปยังพ้ืนท่ีเพ่ือดำเนินการตอไป สวนพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืน ๆ SBS จะวาจางตัวแทน

ซอมบำรุงภายนอกใหดำเนินการแทนโดยจะจัดสงอุปกรณและเครื่องมือให  

 ธุรกิจใหบริการจุดรับ-สงพัสดุสำหรับการขนสง ทางบริษัทฯ ใหความสำคัญอยางยิ่งในเรื่องของบุคลากร โดยมีความมุงมั่นท่ี

จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูความสามารถเพื่อเติบโตไปพรอมกับบริษัท รวมถึงการมอบโอกาสและความกาวหนาใหกับ

ทุกระดับ โดยบริษัทฯ มองหาโอกาสในการลงทุน และขยายฐานลูกคาจากการรวมมือกับพันธมิตรตาง ๆ ในรอบปที่ผานมา ทำให

เกิดผลประกอบการที่มีกำไรมากขึ้น อนึ่งทางบริษัทฯ ไมมีนโยบายการผูกขาดการทำธุรกิจกับคูคารายใดรายหนึ่ง และทำการคัดเลือก

และกำหนดโดยพิจารณาจาก สัญญาและเงื่อนไขท่ีไดรับมาจากคูคา 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

การเติบโตท่ีสูงขึ้นของธุรกิจคาขายออนไลนภายในประเทศ  

3)   มีระบบดูแลหลังการขาย โดยทางบริษัทมีเจาหนาที่ เพื่อรองรับปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจแฟรนไชส ไมวาจะเปน

ปญหาจากการระบบโปรแกรม ขนสง ติดตามพัสดุ รวมไปถึงการประชาสัมพันธระหวางบริษัท และสาขาแฟรนไชส อีกท้ังยัง

มีการวางแผนในเรื่องของจำนวนเจาหนาท่ีเพ่ือใหดูแลจำนวนสาขาท่ีเกิดขึ้นอยางเพียงพอ 

4)   นอกจากนี้บริษัทฯ ไดพัฒนาแผนความมั่นคงและยั่งยืนของสาขาแฟรนไชส โดยมีการเจรจากับพันธมิตร ในเรื่องของ 

สวนแบงรายไดตอยอดสงพัสดุ เพื่อเพิ่มจำนวนการสงพัสดุ ลดตนทุนจากการจัดสง และเพื่อใหบริษัทฯ และคูคาเติบโตไป

ดวยกันอยางย่ังยืน 

ธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Services) 

 สำหรับธุรกิจสินเชื่อ โดยแหลงที่มาของเงินทุนของกลุมบริษัทฯ มาจากกำไรที่สะสมมาของบริษัทฯ และนำมาลงทุนในธุรกิจ

สินเชื่อ และประกอบกับเงินกูยืมจากสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นและยาว อยางไรก็ตามทางบริษัทฯ ยังมีแหลงเงินกูอื่น เชน ตั๋วแลกเงิน 

และหุนกูตาง ๆ เพื่อนำเสนอขายใหแกนักลงทุนรายยอยและใหญ รวมไปถึงสถาบันทางการเงิน เพื่อนำมาเสริมสรางเปนเงินทุน

หมุนเวียนในธุรกิจ ลักษณะของลูกคาและกลุมเปาหมาย ทางบริษัทฯ ไดวางเปาหมายในระยะเริ่มตนคือการปลอยกูใหกับบุคคลท่ีอยูใน 

Ecosystem ของบริษัทฯ เนื่องจากสามารถดูประวัติการชำระสินคาและบริการตลอดจนธุรกรรมตาง ๆ ไดอยางละเอียด ซ่ึงสามารถใช

วิเคราะหศักยภาพตลอดจนความนาเชื่อถือของผูใชงานไดอยางครบวงจร 

สำหรับธุรกิจนายหนาประกันภัย โดยการคัดเลือกและสรรหาคูคาบริษัทฯ มีแนวทางในการคัดเลือกและสรรหาคูคาซึ่ง ไดแก บริษัท

ประกันภัย โดยสามารถสรุปนโยบายการคัดเลือกและสรรหาคูคาไดดังนี้ (1) บริษัท ประกันภัยนั้น ๆ จะตองมีความมั่นคงทางการเงิน

และปฏิบัติตามกฎหมายหลักเกณฑวิธีการที่เกี่ยวของและประกาศภายใตการกำกับดูแลของ ค.ป.ภ. (2) บริษัท ประกันภัยนั้น ๆ 

สามารถจัดผลิตภัณฑเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาของกลุมบริษัทได (3) บริษัท ประกันภัยนั้น ๆ จะตองมีความเชี่ยวชาญและ

มีประสบการณในการรับประกันภัยการบริหารและ จัดการความเสี่ยง (4) บริษัท ประกันภัยนั้น ๆ จะตองมีการบริหารจัดการเรื่องการ

ใหบริการหลังการขาย และการเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเปนอยางดี มีความซื่อสัตย ยุติธรรม มีความรับผิดชอบตอลูกคาใหเปนไป

ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในกรมธรรม 
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8. โครงสรางรายไดของบริษัทฯ ตามรายธุรกิจ 

หนวย: ลานบาท 
ธุรกิจบริการระบบ

ชำระเงิน 

ธุรกิจจัดจำหนาย

สินคาและผลิตภัณฑ 
ธุรกิจระบบโซลูชั่น 

ธุรกิจบริการทาง

การเงิน 
รวม สัดสวนรายได 

ป 

2564 

รายไดจากการ

ใหบริการ 

563.63 

 
50.56 577.37 - 

1,191.56 

 
56.02 

รายไดจากการขาย 
0.88 

 

633.61 

 
30.95 - 665.44 31.29 

รายไดจากการ

ใหบริการตามสัญญา

และดอกเบ้ียผอนชำระ 

267.94 - 

1.90 

 

 

 

- 269.84 12.69 

รายไดรวม 832.45 684.17 610.21 - 2,126.84 100.00 

ป 

2563 

 

รายไดจากการ

ใหบริการ 

604.66 

 
42.78 - - 647.43 

44.32 

 

รายไดจากการขาย 0.60 517.35 60.28 - 578.23 39.58 

รายไดจากการ

ใหบริการตามสัญญา

และดอกเบ้ียผอนชำระ 

235.16 - - - 235.16 16.10 

รายไดรวม 840.42 560.12 60.28 - 1,460.82 100.00 

ป 

2562 

รายไดจากการ

ใหบริการ 
660.62 12.58 25.54 - 698.73 56.59 

รายไดจากการขาย - 352.37 6.83 - 359.20 29.09 

รายไดจากการ

ใหบริการตามสัญญา

และดอกเบ้ียผอนชำระ 

176.69 - - - 176.69 14.31 

รายไดรวม 837.31 364.94 32.37 - 1,234.61 100.00 

หมายเหตุ 

(1) ธุรกิจบริการทางการเงินยังไมไดเปดใหบริการในป 2564 

9. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทำการวิเคราะหผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเปนงบการเงิน

รวมป 2562 – 2564 ท่ีผานการตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สรุปรายการสำคัญในงบ

การเงินรวม  
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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 

รายไดอ่ืน 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 

กลับรายการผลขาดทุนดานเครดิต ที่คาดวาจะเกิดขึ้น

ของลูกหนี้ 
39.57 3.09 32.07 2.12 4.28 0.18 

สวนแบงกำไรของการรวมคาและบริษัทรวมที่ใชวิธี

สวนไดเสีย 
- 0.00 - 0.00 0.55 0.02 

กำไรกอนภาษีเงินได 75.24 5.88 120.10 7.94 313.36 13.40 

คาใชจายภาษีเงินได (17.44) -1.36 (22.48) -1.49 (55.83) -2.39 

กำไรสำหรับป 57.81 4.52 97.62 6.45 257.53 11.01 

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 

ลูกหนี้อ่ืน 47.59 2.10 44.88 1.62 1,126.71 18.36 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน     18.50 0.30 

สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนด

ชำระภายในหนึ่งป 
      

สินคาคงเหลือ 86.89 3.84 108.36 3.91 192.68 3.14 

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนที่เปน

หลักประกัน 
- 0.00 220.00 7.94 4.00 0.07 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 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 

เงินลงทุนในบริษัทยอย       

เงินลงทุนในการรวมคา     5.95 0.10 

เงินใหกูยืมระยะยาว       

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 1,012.61 44.78 1,133.07 40.87 1,405.91 22.91 

สินทรัพยเพ่ือการใหบริการ 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 

สินทรัพยสิทธิการใช   237.40 8.56 311.98 5.08 

คาความนิยม     1,228.51 20.02 

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน 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 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 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 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจาก

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 
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

เจาหนี้อ่ืน 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 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนด

ชำระภายในหนึ่งป 
58.51 2.59 127.01 4.58 178.43 2.91 

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกำหนด

ชำระภายในหนึ่งป 
      

เงินกูยืมระยะส้ัน 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 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 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 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     22.86  

ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน

พนักงาน 
4.08 0.18 6.52 0.24 27.93 0.46 

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 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% 

สวนตางจากการรวมธุรกิจภายใตการ

ควบคุมเดียวกัน 
7.15 0.32% 18.01 0.65% 12.07 0.20% 

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน       

กำไรสะสม       

จัดสรรแลว       

ทุนสำรองตามกฎหมาย 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% 

สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม 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% 

ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ ในป 2562 – 2564   
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3. อัตราสวนสำคัญทางการเงิน 

ตารางอัตราสวนทางการเงินของบริษัทฯ ป 2562 – 2564 

 อัตราสวนสำคัญทางการเงิน หนวย ป 2562 ป 2563 ป 2564 

อัตราสวนสภาพคลอง     

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 

ระยะเวลาการชำระหนี ้ วัน 93.76 79.32 73.54 

วงจรเงินสด  วัน -27.25 -16.57 4.89 

อัตราสวนความสามารถในการทำกำไร        

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% 

อัตราสวนภาระหนีส้ิน        

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  เทา 0.18 0.56 0.34 

อัตราสวนความสามารถในการชำระ

ดอกเบี้ย  
เทา 12.46 6.47 10.90 

ที่มา: คำนวณจากงบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 – 2564 
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คำอธิบายผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน 

ผลการดำเนินงาน  

รายไดรวม 

ในป 2563 กลุมบริษัทฯ มีรายไดรวมเทากับ 1,512.72 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2562 ซึ่งเทากับ 1,279.37 ลานบาท เปน

จำนวน 233.34 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 18.24 สาเหตุหลักมาจากการโดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได

จากการขายสินคา ผานตูจำหนายสินคาอัตโนมัติ โดยตูจำหนายสินคาอัตโนมัติของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนเทากับ 

3,951 ตู ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนเทากับ 5,876 ตูถึงแมวาบริษัทฯ จะไดรับผลกระทบจากวิกฤติ การแพร

ระบาด COVID-19 ที่สงผลใหยอดจำหนายผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่มชะลอตัว แตบริษัทฯ ไดนำสินคาที่มีความ เหมาะสมกับ

สถานการณปจจุบันเขามาจำหนายผานตูจำหนายสินคาอัตโนมัติแทน เชน หนากากอนามัย ที่ซึ ่งมีราคาตอชิ้นสูงกวาเครื่องด่ืม 

ประกอบกับเม่ือสถานการณการระบาดไดผอนคลายลง 

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 ท้ังนี้บริษัทฯ มีการรับรูรายไดจากเขาลงทุนซ้ือหุนสามัญของบริษัท 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 โดยเพ่ิมขึ้น 3,890 สาขา จากปกอนหนาท่ีมีเพียง 750 สาขา และหากรวมพลัส เอกซเพลสจะมีสาขาท้ังหมด 5,984 สาขา   
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อัตรากำไรขั้นตน 

แผนภูมิรายได กำไรขั้นตน และอัตรากำไรขั้นตนของบริษัทฯ ป 2562 – 2564 

 

 
 

ในป  2563 กลุ มบร ิษ ัทฯ ม ีกำไรข ั ้นต น เท าก ับ 754.62 ล านบาท เพ ิ ่มข ึ ้นจากป 2562 ซึ ่งเท าก ับ 595.19 

ลานบาท เปนจำนวน 159.43 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 26.79 โดยมีสาเหตุหลักจากเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นตนจาก

รายไดจากการขาย ซึ่งสวนใหญเปนรายไดจากการขาย สินคาผานตูจำหนายสินคาอัตโนมัติที่มีอัตราการทำกำไรขั้นตนสูง โดยในสวน

ของอัตรากำไรขั้นตนสำหรับงวด 12 เดือน ป 2563 อยูท่ีรอยละ 42.91 เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนท่ีอยูท่ีรอยละ 41.57 

ในป 2564 กลุมบริษัทฯ มีกำไรขั้นตน เทากับ 1,049.97 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนาเปนจำนวน 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 

 

กำ ไ รส ุ ท ธ ิ ใ น ร ะหว  า ง ป   2 562  –  2564  ม ี ค  า เ ท  า ก ั 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 ซ่ึงคิดเปนอัตราการเติบโตประจำปของกำไรสุทธิ (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 เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นป 2562 ซ่ึงเทากับ 2,261.07 ลาน

บาท เปนจำนวน 511.39 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 22.62 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายการติดต้ังตูจำหนาย

สินคาอัตโนมัติท่ีเปนทรัพยสินหลักในการใหบริการของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน การบันทึกรายการตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินเรื่องสัญญาเชา (TFRS 16) ทำใหมีการบันทึกรายการสิทธิการเชาจากสญัญาเชาตาง ๆ ซ่ึงกระทบตอท้ังสินทรัพยและหนี้สินท่ี

ปรับเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้จากการท่ีบริษัทฯ ไดมีการระดมทุนผานการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนท่ัวไปเปนครั้งแรก (IPO) ซ่ึงทำ

ใหบริษัทฯ ไดเงินมาจำนวนกวา 292.54 ลานบาท  
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ณ สิ้นป 2564 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 6,136.53 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นป 2563 เปนจำนวน  3,364.07 

ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 121.34 โดยสาเหตุหลักมาจากขยายตัวของธุรกิจในการเขาลงทุนซ้ือกิจการบริษัท 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 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้นของเงินกูยิมจากสถาบันการเงิน

ระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย และรวมถึงผลกระทบจากการบันทึกบัญชีตามมาตราฐาน 

TFRS 16 เชนเดียวกันกับการปรับเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยรวม  

ณ สิ้นป 2564 กลุมบริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 2,748.62 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นป 2563 เปนจำนวน  1,510.26 ลานบาท หรือ

คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 121.96 สาเหตุหลักมาจากหนี้สินในการเขาไปลงทุนในบริษัท Tech Plus  และการกูยืมเงินจาก

สถาบันการเงินเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 

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

ทุนที่ปรับเพิ่มข้ึนจากการระดมทุนผาน IPO จำนวนกวา 278.38 ลานบาท อยางไรก็ดีในชวงป 2563 ที่ผานมาบริษัทฯ มีการจายเงิน

ปนผลระหวางกาลกอนท่ีจะเขาตลาดจำนวนเทากับ 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 ประกอบกับสวนของทุนท่ีปรับเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิม

ทุนใหกับ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) การใชสิทธิ์ซ้ือหุนสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซ้ือหุนของพนักงาน 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 นอกจากนี้ยังมีผูใหบริการรายอ่ืนๆ ไดแก ซิงเกอร (Singer) และกระปุกทอปอัพ (Kapook Topup) เปนตน  

 โดยในวันที่ 8 พฤษจิกายน 2564 ที่ผานมาบริษัทฯ จับมือ FSMART กอตั้งบริษัทรวมทุนใหม เปาหมายสำคัญจากความ

รวมมือครั้งนี้คือการใชประโยชนจากขอดีของทั้งสองบริษัทในการโปรโมตผลิตภัณฑและบริการอื่นๆ เชน ธุรกรรมทางการเงิน e-

Wallet 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 และเขาถึงตูขายสินคาอัติโนมัติมากย่ิงขึ้น 

จากการประมาณการของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผานมา คาดวามีจำนวนตูขายสินคาอัติโนมัติในตลาดท้ังหมด

จำนวนประมาณ 30,000 ตู โดยเปนของผูใหบริการ 2 รายใหญ ไดแก SUN Vending ของบริษัท ซันเวนด้ิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

ประมาณ 14,000 ตู ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 40.00 และ เวนดิ้ง พลัส ของบริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ของกลุม

บริษัท ฯ มีจำนวน 5,900 ตู คิดเปนสวนแบงประมาณรอยละ 20.00 ของจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติทั้งหมดในตลาด นอกจากนี้ยังมี

ผูใหบริการรายอื่นๆ ไดแก Forth Vending ของบริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน) TG Vending ของบริษัท ที.จี. เวนด้ิง 

แอนด โชวเคส อินดัสทรีส จำกัด และอ่ืนๆ 

 สำหรับในธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก การตลาดและการแขงขันภาพรวมสำหรับป 2564 ท่ีผานมาเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

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

คาดการณแนวโนมวาความตองการสินเชื่อภาคครัวเรือนทุกหมวดจะมีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่ปรับดีข้ึน

หลังจากท่ีรัฐบาลผอนคลายมาตรการการควบคุมรคระบาด 

2. ในสวนของธุรกิจประกันภัยในชวงป 2564 ซึ่งมีการระบาดของโควิด-19 ไดสงผลตอการดำเนินธุรกิจประกันภัยเชนกัน ขอมูลจาก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ค.ป.ภ.) คาดการณธุรกิจประกันภัยในป 2564 ทรงตัวเม่ือ

เทียบกับป 2563 ที่มีเบี้ยประกันภัยรวมเติบโตขึ้นเพียงรอยละ 0.64 ในขณะที่ประกันสุขภาพมีเบี้ยประกันภัยรวมเติบโตรอยละ 

1.59 ภายใตการขยายตัวเศรษฐกิจในป 2564 เติบโตรอยละ 4 จากป 2563 หดตัวรอยละ 6.00 ทั้งนี้ยอดประกันสุขภาพยัง

สามารถเติบโตไดดี แมจะมีวัคซีนปองกันโควิด-19 แตการระบาดรอบใหมยังสรางความกังวลใหเกิดกระแสรักษาสุขภาพและ

สุขอนามัยอยางตอเนื่อง อีกท้ังคนไทยยังใหความสำคัญในการทำประกันภัยเพ่ือเปนเครื่องมือบริหารความเสี่ยงมากขึ้นอีกดวย 
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สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงสินทรพัยข์อง บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

กรณีเข้าซื้อหุ้นสามญัของ บริษทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (บญัชี 2) 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษทัฯ”) เมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565 บรษิทัฯ มคีวามประสงคท์ีจ่ะเขา้ลงทุนในบรษิทันครหลวง แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) (“NAKON”) ซึง่มไิดเ้ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อเป็นการขยาย Ecosystem ทางธุรกจิของ
กลุ่มบรษิทั ท าใหม้สีนิคา้และบรกิารในกลุ่มการใหบ้รกิารทางการเงนิเพิม่มากขึน้ และเกดิการผนึกก าลงัทางธุรกจิกบั 
NAKON เนื่องจาก NAKON ประกอบธุรกจิการเงนิทีไ่ม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้การประกอบธุรกจิหลกั ไดแ้ก่ 
ธุรกิจการใหส้นิเชื่อส าหรบัผู้มคีวามต้องการใชเ้งนิทัง้นิตบิุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อวตัถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม โดย
ให้บริการสินเชื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดย NAKON ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลงั และอยู่ภายใต้การก ากบัของธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถประกอบธุรกิจสนิเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากบัและประกอบกิจการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano-Finance) มีสินเชื่อให้บริการ ดงันี้ สินเชื่อจ าน า
ทะเบยีนรถ สนิเชื่อจ าน าทะเบยีนรถ เพื่อเกษตรกร เช่าซื้อรถมอืสอง สนิเชื่อทีด่นิ และทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง สนิเชื่อ
ทีด่นิ และทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง เพื่อการหมุนเวยีน สนิเชื่อแฟ็กเตอรงิ สนิเชื่อเพื่อการพาณิชย ์สนิเชื่อเช่าซื้อ ปัจจุบนั
มฐีานลูกคา้แถวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ และมสีาขา 104  สาขา 

โดยปัจจุบนั NAKON มีทุนจดทะเบียน 555,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,110,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนที่ออกและเรียกช าระ 467,549,150 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
935,098,300 หุ้น ซึ่งทางบรษิัทฯ มีความตัง้ใจที่จะเป็นหุ้นส่วนเชงิกลยุทธ์กบัทาง NAKON โดยมีความประสงค์จะ
ลงทุนเขา้ซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ NAKON จ านวน 311,699,434 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 25 ของทุนที่ออกและเรยีก
ช าระหลงัการเสนอขายใหแ้ก่บรษิทัฯ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เสนอขายในราคาหุน้ละ 2.50 บาท รวมมูลค่าการ
ลงทุน 779,248,585 บาท (“หุ้นเพ่ิมทุนออกใหม่ของ NAKON”) โดยทางบรษิทัฯ จะช าระค่าหุน้ NAKON ดงันี้ 

1) ค่าหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 75 ของมูลค่าการเสนอขายทัง้หมด บรษิทัฯ จะช าระเป็นเงนิสดใหแ้ก่ NAKON 
จ านวน 584,436,438.75 บาท และ 

2) ค่าหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 ของมูลค่าการเสนอขายทัง้หมด จ านวน 194,812,146.25 บาท ทางบรษิทัฯ  
จะช าระเป็นหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ จ านวน 6,896,005 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมรีาคา
เสนอขายเท่ากบั 28.25 บาท ซึ่งเป็นราคาหุ้นที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาด
ค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ 
มีมติอนุมตัิให้เขา้ลงทุนใน NAKON และออกหุ้นสามญัเสนอขายให้แก่ NAKON เพื่อเป็นค่าตอบแทน 
ตัง้แต่วนัที ่9 - 18 กุมภาพนัธ ์2565 เท่ากบั 30.6413 บาทต่อหุน้ (“ราคาตลาด”) 

ทัง้นี้ ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ของ NAKON บริษัทฯ จะเข้าด าเนินการภายใต้
เงือ่นไข 4 ประการ ดงันี้ 

1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้ก่
บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ NAKON  
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2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ มีมติอนุมตัิให้บรษิัทฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุ้นเพิม่ทุนออกใหม่ของ 
NAKON ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิทัฯ 

3) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ NAKON มมีตอินุมตัใิห ้NAKON เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนออกใหม่
ของ NAKON ใหแ้ก่บรษิทัฯ  

4) ผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน NAKON เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทัฯ  

เน่ืองจากรายการดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ.20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรพัย”์) โดยการเขา้ซื้อหุน้เพิม่ทุนออกใหม่ของ NAKON คดิเป็นการค านวณขนาดรายการไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 15.52 
ตามเกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิซึง่เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ 
ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564  

โดยเมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ และรายการไดม้า
ซึง่สนิทรพัย ์ซึง่มรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. และ 3. มารวมกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามสารสนเทศ
ฉบบันี้ มขีนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาด
รายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รบัการสอบทานจากผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต สิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2564 เมื่อขนาดรายการมมีลูค่ามากกว่ารอ้ยละ 50 บริษทัฯ จึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซ่ึง
สินทรพัย์ของบริษัทต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย์ และขอ
อนุมติัการเข้าท ารายการต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น  
ซ่ึงต้องได้รบัมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่ต า่กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย  

ทัง้นี้ รายการดงักล่าวไม่เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั เน่ืองจาก NAKON ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของ
บรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั  
ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏิบตัิการของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั พ.ศ.  2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจกิายน 2546 (“ประกาศ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) 

บรษิทัฯ จงึขอเรยีนแจง้รายละเอยีดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักล่าวขา้งตน้ ดงันี้ 

1. สารสนเทศตามบญัชี (1) 

1.1. วนั เดือน ปี ท่ีท ารายการ  

ภายหลงัจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2565 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565 มมีติ
อนุมตัิการเขา้ลงทุนโดยการซื้อหุน้สามญัของ NAKON จากการเขา้ซื้อหุน้เพิม่ทุนออกใหม่ของ NAKON โดยบรษิทัฯ  
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จะเขา้ซื้อหุน้เพิม่ทุนออกใหม่ของ NAKON และออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ เสนอขายใหแ้ก่ NAKON ในเดอืน 
มถิุนายน 2565 

1.2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้จะซื้อ : บรษิทัฯ 

ผู้จะขาย : บรษิทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ : ปัจจุบนั NAKON ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ ตามประกาศ
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

1.3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและขนาดรายการ 

1.3.1. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

เนื่องจากบรษิัทฯ มคีวามประสงค์ทีจ่ะเป็นหุน้ส่วนเชงิกลยุทธ์กบัทาง NAKON ซึ่งเป็นผู้ให้บรกิาร
ธุรกิจการเงนิทีไ่ม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้การประกอบธุรกจิหลกั ได้แก่ ธุรกิจการใหส้นิเชื่อส าหรบัผูม้คีวาม
ต้องการใชเ้งนิทัง้นิตบิุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อวตัถุประสงค์ใด ๆ กต็าม โดยใหบ้รกิารสนิเชื่อหลากหลายรูปแบบ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้ โดย NAKON ไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงการคลงั และอยู่ภายใต้การก ากบั
ของธนาคารแห่งประเทศไทยใหส้ามารถประกอบธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัไดแ้ละประกอบกจิการสนิเชื่อ
นาโนไฟแนนซ์ (Nano-Finance) โดยการใหกู้ย้มืเงนิ การรบัซื้อ ซื้อลด หรอืรบัช่วงซื้อลดตัว๋เงนิ หรอืตราสารเปลี่ยนมอื
อื่นใด การให้เช่าซื้อ การให้เช่าแบบลสิซิ่งแก่บุคคลธรรมดาทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อน าไปใชใ้นการประกอบอาชพีทีไ่ม่มี
ทรพัยส์นิหรอืมทีรพัยส์นิเป็นหลกัประกนั ภายใตป้ระกาศธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็นพนัธมติรของบรษิทัฯ  

โดยจะลงทุนเขา้ซื้อหุน้เพิม่ทุนออกใหม่ของ NAKON จ านวน 311,699,434 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
25 ของทุนที่ออกและเรียกช าระของ NAKON ภายหลงัการเสนอขายให้แก่บริษัทฯ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
เสนอขายในราคาหุน้ละ 2.50 บาท รวมมลูค่าการลงทุน 779,248,585 บาท 

นอกจากนี้ จากการทีบ่รษิทัฯ เขา้ลงทุนใน NAKON โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อ
หุน้เพิม่ทุนออกใหม่ของ NAKON เป็นเงนิสดจ านวน 584,436,438.75 บาท และส่วนทีเ่หลอืจ านวน 194,812,146.25 
บาท ทางบรษิทัฯ จะช าระเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 6,896,005 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมี
ราคาเสนอขายเท่ากับ 28.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาด
ค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิห้
เขา้ลงทุนใน NAKON และออกหุน้สามญัเสนอขายใหแ้ก่ NAKON เพื่อเป็นค่าตอบแทน ตัง้แต่วนัที ่9 - 18 กุมภาพนัธ์ 
2565 เท่ากบั 30.6413 บาทต่อหุน้ 

ทัง้นี้การเข้าลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างบริษัทฯ และ NAKON ในจดหมายแสดง
เจตจ านง ลงวนัที ่14 ก.พ. 2565 ซึง่ทางบรษิทัฯ ไดย้ื่นขอ้เสนอในการจะเขา้ลงทุนซื้อหุน้เพิม่ทุนออกใหม่ของ NAKON 
ซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

“SABUY มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเป็นหุน้ส่วนเชงิกลยุทธ์กบัทาง NAKON โดยมคีวามประสงคจ์ะลงทุนเขา้
ซื้อหุ้นสามญัที่ออกใหม่ของ NAKON จ านวน 311,699,434 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนที่
ออกและเรยีกช าระหลงัการเสนอขายให้แก่ SABUY มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายใน
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ราคาหุน้ละ 2.50 บาท รวมมูลค่าการเสนอขาย 779,248,585 บาท โดยทาง SABUY จะช าระค่าหุน้ 
NAKON ดงันี้ 
(1) ค่าหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 75 ของมูลค่าการเสนอขายทัง้หมด SABUY จะช าระเป็นเงนิสด

ใหแ้ก่ NAKON จ านวน 584,436,438.75 บาท และ 

(2) ค่าหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 ของมูลค่าการเสนอขายทัง้หมด จ านวน 194,812,146.25 บาท 

SABUY จะออกหุ้นสามญัของ SABUY ให้แก่ NAKON โดยราคาที่ออกเสนอขายมรีาคาไม่ต ่ากว่า

ร้อยละ 90% ของราคาตลาด (โดยที่ราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักยอ้นหลงัไม่

น้อยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการของ SABUY มมีตอินุมตัิ

ใหเ้ขา้ลงทุนใน NAKON และ ออกหุน้สามญัเสนอขายใหแ้ก่ NAKON เพื่อเป็นค่าตอบแทน) 

 
ทัง้นี้ NAKON จะใหก้ารสนับสนุนดา้นเทคนิคและขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัและอุตสาหกรรม เพื่อ
น าขอ้มูลไปวเิคราะห ์และก าหนดเงื่อนไขทีบ่รษิทัและ SABUY จะตกลงร่วมกนัต่อไป โดย SABUY 
จะน าขอ้มูลดงักล่าวขา้งต้นเสนอต่อคณะกรรมการและผูถ้ือหุน้ของ SABUY เพื่อพจิารณาการเขา้
ลงทุนและการออกหุ้นสามญัให้ NAKON ซึ่งอาจจะพิจารณาและอาจร้องขอให้มีการปรบัเปลี่ยน
เงือ่นไขการลงเขา้ลงทุนบางประการเพื่อใหเ้หมาะสมกบัเกณฑก์ารลงทุน  
โดยทัง้สองฝ่ายจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการบรรลุข้อตกลง ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่
เกีย่วขอ้งภายใตร้ะยะเวลาทีเ่หมาะสม โดย SABUY จะใหก้ารสนับสนุนบรษิทัในกจิกรรมต่างๆ ตาม
ความเหมาะสมและความจ าเป็น”  

 

ขอ้มลูโครงสรา้งการถือหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ และหลงัเขา้ท ารายการ ปรากฎดงันี ้

โครงสรา้งการถือหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ โครงสรา้งการถือหุน้หลงัเขา้ท ารายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 75% 

กลุ่มผูถ้ือหุน้เดิมของ  

NAKON 
กลุ่มผูถ้ือหุน้เดิมของ  

NAKON 

100% 

บมจ.นครหลวง แคปปิตอล 
บมจ.นครหลวง แคปปิตอล 

0.57% 
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3.2 ประเภทของรายการและขนาดของรายการ 

บรษิัทฯ จะด าเนินการเขา้ซื้อหุ้นเพิม่ทุนออกใหม่ของ NAKON จ านวน 311,699,434 หุ้น คดิเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 25 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช าระของ NAKON ภายหลงัการเสนอขายใหแ้ก่บรษิทัฯ รวมมูลค่าการลงทุน 
779,248,585 บาทโดยรายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งทรพัย์สนิของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการได้มา
หรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ ซึ่งค านวณขนาดรายไดไ้ดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 15.52 ตามเกณฑ์มูลค่าสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธ ิ
ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิัทฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

โดยเมื่อน าขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรพัย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลงัของบริษัทฯ และ
รายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ ซึ่งมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. และ 3. มารวมกบัรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์
ตามสารสนเทศฉบบันี้ มขีนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 79.33 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑท์ี่
ค านวณขนาดรายการไดสู้งสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ดงัมรีายละเอยีดการค านวณดงัต่อไปนี้ 

ขอ้มลูทางการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
บริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
NAKON 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
สนิทรพัยร์วม 6,136.53  1,756.54  
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1,661.22  111.66  
หนี้สนิรวม 2,748.62  852.84 
ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (ถา้ม)ี 450.60  -  
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน (NTA) 1,276.09  792.04  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 257.00  5.12  

 

การค านวณรายการ 

หลกัเกณฑ์ สูตรค านวณ 
การค านวณ(ล้าน

บาท) 
ขนาดรายการ 

(ร้อยละ) 
เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ี
ตวัตนสุทธ ิ(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
NTA ของบรษิทัฯ 

792.04x25.00%
1,276.09

 15.52 

เกณฑก์ าไรสุทธจิากการ
ด าเนินงาน 

ก าไรสุทธขิองสนิทรพัยท์ไีดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ 

5.12x25.00%
257.00

 0.50 

เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบ
แทน 

มลูค่ารายการทีไ่ดร้บั x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

779.25

6,136.53
 12.70 

เกณฑม์ลูค่าหุน้ทุนทีอ่อก
เพื่อช าระราคาสนิทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพือ่ช าระค่าสนิทรพัย ์x 100  
จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

6.90

1,201.38
 0.57 
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เนื่องจากขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ มขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 79.33 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูง
ที่สุดที่ค านวณได้ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน โดยเป็นขนาดรายการที่มมีูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 บริษทัฯ  
มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการเข้าท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(“ตลาดหลกัทรพัย์”) โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบญัชี (1) ท้ายประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรพัย ์และขออนุมติัการเข้าท ารายการต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็น ซ่ึงต้องได้รบัอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

อย่างไรกต็าม รายการดงักล่าวไม่ใช่รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั เนื่องจาก NAKON ไม่ใช่บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั
ของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

4. รายละเอียดทรพัยสิ์นท่ีได้มา 

หุ้นสามญัของ NAKON คดิเป็นร้อยละ 25 ของทุนที่ออกและเรยีกช าระของ NAKON ภายหลงัการเสนอ
ขายใหแ้ก่บรษิทัฯ รวมมลูค่าการเสนอขาย 779,248,585 บาท โดยขอ้มลูเกีย่วกบั NAKON มรีายละเอยีดสรุป ดงันี้ 

1. ขอ้มลูทัว่ไป 

ช่ือบริษทั บรษิทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธรุกิจ ใหบ้รกิารทางการเงนิซึ่งไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ โดยใหบ้รกิารเช่าซื้อรถยนต์

มอืสอง สนิเชื่อจ าน าทะเบยีนรถ สนิเชื่อที่ดนิและที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูก สนิเชื่อ
แฟ็กเตอรงิ สนิเชื่อเพื่อการพาณิชย์ 

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 999/9 หมู่ 17 ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
วนัจดทะเบียนจดัตัง้ 9 พฤศจกิายน 2537 
ทุนจดทะเบียน 555,000,000 บาท 
ทุนช าระแล้ว 467,549,150 บาท 
จ านวนหุ้นจดทะเบียนทัง้หมด 1,110,000,000 หุน้ 
จ านวนหุ้นจดทะเบียนทัง้หมดท่ีออกและ
ช าระแล้ว 

935,098,300 หุน้ 

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (หุ้นละ) 0.50  บาท 

รายผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่25 มนีาคม 2564 ซึง่เป็นวนัปิดสมุดทะเบยีนครัง้ล่าสุด 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บรษิทั เค.ด.ี โฮลดิง้ จ ากดั/1 619,041,180 66.2007 

2 นาย ปฏกิาร มหทัธนารกัษ์ 73,732,000 7.8849 

3 นางสาว อรไพลนิ วงษ์ประเสรฐิ 67,500,000 7.2185 
4 บรษิทั วคิ จ ากดั (มหาชน)  32,000,000 3.4221 

5 นาง ศริพิร ทองเดชศร ี 22,500,000 2.4062 

6 นาง ลนีา วนวทิย ์ 20,000,000 2.1388 
7 นาย ปิยะ ตนัตเิวชยานนท์ 20,000,000 2.1388 

8 บรษิทั บรหิารสนิทรพัยส์ุขมุวทิ จ ากดั 19,560,000 2.0918 
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ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
9 นาย ภูวฤทธิ ์สวสัเดชะ 13,116,000 1.4026 
10 บรษิทั นวธานี จ ากดั 10,000,000 1.0694 

11 นางสาว พรทพิย ์วชัรรคัคาวงศ์ 4,000,040 0.4278 

12 นางสาว สุภทัรา บุญทศ 3,800,020 0.4064 
13 นาย เกรยีงศกัดิ ์บุญทศ 3,800,000 0.4064 

14 นาย มนิ ค าแสง 3,500,000 0.3743 

15 นาง นงเยาว ์มหทัธนารกัษ์ 2,272,800 0.2431 
16 นาย สุขมุ นวพนัธ์ 2,272,700 0.2430 

17 นาย พรีนาถ โชควฒันา 2,041,000 0.2183 

18 นาย ฐติกิานต์ รชัตเทวนิทร์ 2,000,020 0.2139 
19 นาย สุวรรณ อารยีจ์ติเกษม 2,000,000 0.2139 

20 นาย บุญเกรยีง ธนาพนัธส์นิ 2,000,000 0.2139 
21 นาย อนุสษิฐ ์บุญทศ 1,759,020 0.1881 
22 นางสาว สุมาล ีคงคาทอง 1,140,000 0.1219 
23 นางสาว สุปรยีา เสรฐภกัด ี 1,140,000 0.1219 
24 นาย เลศิพงศ ์ยงธนารตัน์ 1,136,400 0.1215 
25 นางสาว ศริริตน์ ผลโยธนิ 1,136,400 0.1215 
26 ผูถ้อืหุน้รายอื่น 3,650,720 0.3904 
 รวม 935,098,300 100.0000 

  1/ รายชื่อผูถ้อืหุน้ บรษิทั เค.ด.ี โฮลดิง้ จ ากดั 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) สดัส่วน 

1 นาย เทอดศกัดิ ์บุญทศ 52,199,960 87.00 
2 บรษิทั เค.ด.ีแอสเซท แอนด ์ดเีวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั 2,742,000 4.57 
3 นางสาว รรนิธร วนวทิย ์ 1,443,000 2.41 
4 นางสาว วรนัธร วนวทิย ์ 1,443,000 2.41 
5 นาง ศริแิข เดชอมัพรชยั 864,000 1.44 
6 นาย ธรีเมธ ทุมมานนท ์ 654,000 1.09 
7 นางสาว ศริขิวญั ทุมมานนท ์ 654,000 1.09 
8 นางสาว พรทพิย ์วชัรรคัคาวงศ ์ 20 0.00 
9 นาย วเิชยีร ศริเิวชวราวุธ 20 0.00 
  รวม 60,000,000 100.00 

 

2/ รายชื่อผูถ้อืหุน้ บรษิทั เค.ด.ีแอสเซท แอนด ์ดเีวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) สดัส่วน 

1 นาย เทอดศกัดิ ์บุญทศ 1,110,000 74.00 
2 นางสาว พรทพิย ์วชัรรคัคาวงศ ์ 360,000 24.00 
3 นาง เพทาย วชัรรคัคาวงศ ์ 10,000 0.67 
4 บรษิทั พรีธร จ ากดั 7,500 0.50 
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ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) สดัส่วน 

5 คณะบุคคลหลานปู่  7,500 0.50 
6 นาง พชัร ีริว้ตระกูล 5,000 0.33 
  รวม 1,500,000 100.00 

2. รายชื่อคณะกรรมการ 

NAKON มกีรรมการ 5 คน ไดแ้ก่  

1) นายพยุงศกัดิ ์ ชาตสุิทธผิล ประธานกรรมการ 

2) นายเทอดศกัดิ ์ บุญทศ   กรรมการ 

3) นายธนวรรธน์  พลวชิยั  กรรมการ 

4) นายตะวนั   พนัธาวงศ ์ กรรมการ  

5) นายสมพงษ์   สงวนวนชาต ิ กรรมการ 

อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ จะส่งกรรมการผูแ้ทนอย่างน้อย 1 ต าแหน่ง หรอืตามสดัส่วนการถอืหุน้ 

3. ขอ้มลูทางการเงนิของ NAKON 

งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2564 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 1,243.4 1,162.4 1,050.1 855.6 973.1 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 614.7 555.5 563.6 663.0 783.4 
รวมสินทรพัย ์ 1,858.1 1,718.0 1,613.7 1,518.6 1,756.5 
หนี้สนิหมุนเวยีน 955.2 453.7 500.8 588.3 267.6 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 9.4 303.6 212.5 62.8 585.2 
รวมหน้ีสิน 964.7 757.3 713.4 651.1 852.8 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 893.4 960.7 905.3 867.6 903.7 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,858.1 1,718.0 1,618.7 1,518.6 1,756.5 

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2564 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร - สุทธ ิ 226.40 177.97 209.98 197.51 242.53 
รวมรายไดอ้ืน่ 66.75 15.05 18.60 26.94 4.83 
รายไดร้วม 293.14 193.02 228.58 224.45 242.53 
ตน้ทุนขาย และ/หรอืบรกิาร 0.00 50.55 52.92 46.99 61.14 
ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ 226.40 127.42 157.06 150.52 181.39 
รวมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 117.65 112.09 166.63 170.39 194.52 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 108.75 15.33 -9.57 -19.88 -13.13 
ค่าใชจ้่ายอื่น -5.34 13.20 69.82 -11.02 -19.751 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและคา่ใชจ้่ายตดัจา่ย 180.83 17.17 -60.79 18.08 6.62 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้และภาษเีงนิได้ 180.83 17.17 -60.79 -21.79 6.62 



  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 8 

 

หน้าที ่9 จาก 39 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2564 

ดอกเบีย้จ่าย 64.22 0.00 0.00 0.00 0.00 
ภาษเีงนิได ้ 22.30 2.12 -15.69 -4.08 1.51 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 94.31 15.05 -45.10 -17.72 5.11 

 

5. มูลค่ารวมส่ิงตอบแทน 

บริษัทฯ จะด าเนินการซื้อหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ของ NAKON จ านวน 311,699,434 หุ้น รวมมูลค่า 
779,248,585 บาทโดยจะแบ่งช าระเป็นเงนิสดจ านวน 584,436,438.75 บาท และส่วนทีเ่หลอืจ านวน 194,812,146.25 
บาท ทางบรษิทัฯ จะช าระค่าหุน้เป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 6,896,005 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
โดยมรีาคาเสนอขายเท่ากบั 28.25 บาทต่อหุน้ซึ่งเป็นราคาหุน้ทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดโดยทีร่าคาตลาด
ค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิห้
เขา้ลงทุนใน NAKON และออกหุน้สามญัเสนอขายใหแ้ก่ NAKON เพื่อเป็นค่าตอบแทน ตัง้แต่วนัที ่9 - 18 กุมภาพนัธ์ 
2565 เท่ากบั 30.6413 บาทต่อหุน้ โดยจะตอ้งด าเนินใหส้อดคลอ้งภายใตเ้งือ่นไข ดงัต่อไปนี้ 

1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ NAKON  

2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้เพิม่ทุนออกใหมข่อง 
NAKON ซึ่งไม่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัฯ  

3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NAKON มีมติอนุมตัิให้ NAKON เพิ่มทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน
ออกใหม่ของ NAKON ใหแ้ก่บรษิทัฯ  

4) ผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน NAKON เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทัฯ  

6. มูลค่าของสินทรพัยซื์้อมาหรือจ าหน่ายไป 

บรษิทัฯ จะด าเนินการเขา้ซื้อหุน้เพิม่ทุนของ NAKON จ านวน 311,699,434 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25 
ของทุนทีอ่อกและเรยีกช าระของ NAKON ภายหลงัการเสนอขายใหแ้ก่บรษิทัฯ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เสนอ
ขายในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมมูลค่าการลงทุน 779,248,585 บาท โดยบรษิัทฯ จะช าระค่าหุ้นเป็นเงนิสดจ านวน 
584,436,438.75 บาท และส่วนที่เหลอืจ านวน 194,812,146.25 บาท ทางบรษิัทฯ จะช าระเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ  

7. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

มลูค่าสิง่ตอบแทนจ านวน 779,248,585 บาท ส าหรบัการซื้อขายหุน้จ านวนรอ้ยละ 25 ของทุนทีอ่อกและ
เรียกช าระของ NAKON ภายหลงัการเสนอขายให้แก่บริษัทฯ เป็นมูลค่าที่เจรจากันระหว่างบริษัทฯ และ NAKON  
โดยบรษิทัฯ พจิารณาราคาซื้อขายประกอบกบัวธิมีูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองเงนิปันผล  (Dividend Discount Model) ซึ่งมี
นโยบายการจ่ายเงนิปันผลรอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธขิองบรษิทั เน่ืองจากเป็นวธิทีีค่ านึงถงึการด าเนินธุรกจิของ NAKON 
และแนวโน้มภาวะเศรษฐกจิต่อเนื่องไปในอนาคต โดยอา้งองิจากมลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองเงนิปันผล ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 
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2564 เท่ากบั 4,582,360,000 บาท คดิเป็นมูลค่าต่อหุน้เท่ากบั 4.90 บาท (ซึ่งเป็นวธิทีีจ่ดัท าโดยทีป่รกึษาทางการเงนิ
ของผูข้าย) และปรบัปรุงดว้ยขอ้มลูธุรกจิ และการเจรจาต่อรองของผูซ้ื้อและผูข้าย นอกจากนี้ ทางฝ่ายจดัการของบรษิทั
ฯ ได้ประเมินมูลค่าหุ้นของ NAKON ด้วยวิธี Book Value Approach ได้ที่ 0.97 บาทต่อหุ้น และ Price/Book Value 
Approach ที ่1.72 – 2.74 บาทต่อหุน้ โดยองิจากงบการเงนิ NAKON งวดสิน้ปี 2564 และ Comparable คู่เทยีบจาก 
SETSMART ซึง่ราคาทีบ่รษิทัฯ เขา้ซื้อ NAKON 2.50 บาทต่อหุน้ เป็นราคาทีอ่ยู่ในช่วงทีบ่รษิทัฯ ประเมนิได้ 

8. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกบับริษทั 

1) บรษิทัฯ คาดว่าการลงทุนดงักล่าวจะขยาย Ecosystem ทางธุรกจิของกลุ่มบรษิทัท าใหม้สีนิค้าและ
บรกิารในกลุ่มการใหบ้รกิารทางการเงนิเพิม่มากขึน้จากการที ่NAKON เป็นผูป้ระกอบธุรกจิสถาบนั
การเงนิทีไ่ม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ซึง่ไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงการคลงั และอยู่ภายใตก้ารก ากบั
ของธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับและ
ประกอบกจิการสนิเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano-Finance) ประกอบกบัการที ่NAKON มเีครอืขา่ยสาขา
ครอบคลุมภูมภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือกว่า 105 สาขา และมปีระสบการณ์การด าเนินงานยาวนาน
กว่า 30 ปี ถงึแมว้่าก่อนหน้านี้ NAKON จะผลขาดทุนเนื่องจาก การปรบัเปลี่ยนรูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจ จากการปล่อยสนิเชื่อแก่กลุ่มลูกค้า นิติบุคคล บรษิัท  (Corporate) มาเป็นมุ่งเน้นการปล่อย
สนิเชื่อแก่ลูกคา้รายย่อย (Retail) รวมไปถงึการปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 
เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ แต่การเขา้ลงทุนใน NAKON ครัง้นี้ จะส่งเสรมิ ทัง้NAKON และ บรษิทัฯ 
ไดร้บัผลประโยชน์ทางธุรกจิร่วมกนั จากการที ่NAKON  ต้องการเงนิทุนไปปล่อยสนิเชื่อในการท า
ธุ ร กิ จ  แ ล ะมีส า ข า ใ นกา รขย ายพื้ นที่ ก า ร ใ ห้บ ริก า ร แล ะส ร้ า ง  Touch Point ใ นพื้ นที่
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และสามารถขยายไปยงัพืน้ทีใ่หบ้รกิารอื่นๆ โดยการเพิม่เตมิบรกิารการปล่อย
สนิเชื่อของ NAKON ในสาขารา้น Drop-off ของกลุ่มบรษิทั  และ บรษิทัฯ ไดร้บัประโยชน์ในการเขา้
ถือหุ้น ของ NAKON  ส่วนแบ่งรายได้จากการปล่อยสนิเชื่อของ Drop-off ของกลุ่มบรษิทั  ร่วมไป
ถงึผบตอบแทนจากเงนิปันผลในกรณีที ่NAKON มกี าไรและจ่ายเงนิปันผล 

2) บริษัทฯ คาดว่าการลงทุนครัง้นี้จะเพิ่มความแขง็แรงทางด้านการเป็นผู้น าในธุรกิจเทคโนโลยใีห้
ครอบคลุมยิง่ขึน้ และจะสรา้งผลตอบแทน อตัราการเตบิโตของสนิทรพัย ์ผลก าไร และกระแสเงนิสด
ใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยจะเหน็ไดจ้ากแนวโน้มผล
การด าเนินงานของ NAKON ที่ด ีในปี 2564 ที่สามารถสร้างรายได้หลกัของกิจการเพิม่สูงขึ้นและ
สามารถควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น อีกทัง้ ในปี 2564 NAKON มีอตัราผลตอบแทนต่อ
สนิทรพัยเ์ท่ากบัรอ้ยละ 4.12 เพิม่ขึน้จากปี 2563 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 1.61 ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า NAKON 
มคีวามสามารถในการสรา้งผลตอบแทนทีด่ขี ึน้ ประกอบกบัแนวโน้มการเตบิโตทีส่งูของตลาดสนิเชื่อ
รายย่อย เป็นตน้และ 

3) NAKON มแีผนการจะเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ซึ่ง NAKON ได้มกีารเตรยีมตวัเพื่อใหม้ี
ความพรอ้มในการเขา้ระดมทุนต่อประชาชน ปัจจุบนัไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มดา้นระบบบญัช ีและ
ระบบควบคุมภายใน รวมทัง้การขยายธุรกิจใหม้กี าไรและวางแผนให ้NAKON มกีารเติบโตอย่าง
ยัง่ยนืก่อนยื่นขอเสอนขายหุน้และจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์โดยเบือ้งตน้อาจจะใชร้ะยะเวลา 3 
- 5 ปี หลงัจากทีบ่รษิทัฯ เขา้ลงทุนใน NAKON เพื่อน าเงนิทุนไปขยายธุรกจิตามแผนทีว่างไว ้



  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 8 

 

หน้าที ่11 จาก 39 

9. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการซื้อสินทรพัย ์

แหล่งเงนิทุนในการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ NAKON มาจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้จ านวนรวม
ทัง้สิน้ไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท ซึ่งทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ จะไดอ้นุมตัติ่อไป ซึ่งวงเงนิการ
ออกตราสารหนี้ดงักล่าวครอบคลุมมลูค่าการลงทุนใน NAKON  ทัง้หมด อย่าไรกด็ ีในกรณีทีต่ลาดเงนิทุนไม่เอือ้อ านวย 
บรษิัทฯ อาจพจิารณาจดัหาแหล่งเงนิกู้ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นการท าธุรกรรมในครัง้นี้เพื่อรอใหส้ภาวะ
ตลาดทุนปรบัตัวดีขึ้น รวมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ได้แก่ NAKON ทัง้นี้  การใช้เงินลงทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทและ
ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้แต่อย่างใด 

10. เง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

เงือ่นไขบงัคบัก่อนทีส่ าคญัในการเขา้ท ารายการ ไดแ้ก่ 

1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ NAKON  

2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ 
NAKON ซึ่งไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัฯ แบ่งเป็นค่าหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 75 ของมลูค่าการเสนอขายทัง้หมด SABUY จะ
ช าระเป็นเงนิสดใหแ้ก่ NAKON จ านวน 584,436,438.75 บาท และค่าหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 ของ
มูลค่าการเสนอขายทัง้หมด จ านวน 194,812,146.25 บาท SABUY จะออกหุน้สามญัของ SABUY 
ใหแ้ก่ NAKON  

3) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ NAKON มมีตอินุมตัใิห ้NAKON เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนของ 
NAKON ใหแ้ก่บรษิทัฯ  

4) ผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน NAKON เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทัฯ  

11. การออกหลกัทรพัยเ์พื่อช าระค่าซื้อสินทรพัย ์

ในการเขา้ซื้อหุน้เพิม่ทุนของ NAKON จ านวน 311,699,434 หุน้ รวมมูลค่า 779,248,585 บาท บรษิทัฯ 
จะช าระค่าหุน้ดงักล่าวเป็นเงนิสดจ านวน 584,436,438.75 บาท และช าระค่าหุน้ส่วนทีเ่หลอืเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ จ านวน 6,896,005 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมรีาคาเสนอขายเท่ากบั 28.25 บาท ซึง่เป็นราคาหุน้ที่
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักย้อนหลงั 7 วนัท าการ
ติดต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีติอนุมตัใิหเ้ขา้ลงทุนใน NAKON และออกหุน้สามญัเสนอขายใหแ้ก่ 
NAKON เพื่อเป็นค่าตอบแทน ตัง้แต่วนัที ่9 - 18 กุมภาพนัธ ์2565 เท่ากบั 30.6413 บาทต่อหุน้ 

โดยภายหลงัจากการช าระค่าหุน้เป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดงักล่าว NAKON จะมสีดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทัฯ ทีร่อ้ยละ 0.57  

12. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ 
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ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัทฯ ได้พจิารณาแล้วเห็นว่าในการเขา้ท ารายการดงักล่าวของบรษิทัฯ  
มคีวามสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เน่ืองจากการเขา้ซื้อหุน้ดงักล่าวเป็นโอกาส
ส าคญัในการขยาย Ecosystem ทางธุรกจิของกลุ่มบรษิทัท าใหม้สีนิค้าและบรกิารในกลุ่มการใหบ้รกิารทางการเงนิเพิม่
มากขึน้ และเพิม่ความแขง็แกร่งในการเป็นผูน้ าดา้นธุรกจิเทคโนโลย ีซึ่งจะสามารถสรา้งผลตอบแทน อตัราการเตบิโต
ของทรพัยส์นิ ผลก าไร และกระแสเงนิสดใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างต่อเนื่องในระยะยาว ประกอบ
กบัการพจิารณาราคาการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ NAKON ทีร่าคา 2.50 บาทต่อหุน้ นัน้ เป็นราคาทีส่มเหตุสมผล 
จากการประเมนิมูลค่าหุ้นสามญั NAKON ด้วยวธิรีาคาต่อหุน้ต่อมูลค่าทางบญัชตี่อหุน้ (P/BV Ratio) ราคาหุ้นสามญั
ของ NAKON จะอยู่ในช่วง 2.76 ถงึ 2.90 บาทต่อหุน้   

ส าหรบัค่าตอบแทนแบ่งเป็นค่าหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 75 ของมลูค่าการเสนอขายทัง้หมด SABUY จะ
ช าระเป็นเงนิสดใหแ้ก่ NAKON จ านวน 584,436,438.75 บาท และค่าหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 ของมลูค่าการเสนอขาย
ทัง้หมด จ านวน 194,812,146.25 บาท SABUY จะออกหุน้สามญัของ SABUY ใหแ้ก่ NAKON จ านวน 6,896,005 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมรีาคาเสนอขายเท่ากบั 28.25 บาทต่อหุน้ ทางคณะกรรมการมคีวามเหน็การตอบแทน
เป็นเงนิสดเพื่อให ้NAKON  น าไปด าเนินกธุรกจิตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ส่วนการออกหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในจ านวนและ
ราคาดงักล่าวมคีวามเหมาสม เนื่องจากลดภาระการจดัหาแหล่งเงนิทุนของบรษิทัฯ  และการออกหุน้เป็นราคาหุน้ทีไ่ม่
ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักย้อนหลัง 7 วันท าการ
ติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีติอนุมตัใิหเ้ขา้ลงทุนใน NAKON และออกหุน้สามญัเสนอขายใหแ้ก่ 
NAKON เพื่อเป็นค่าตอบแทน ตัง้แต่วนัที ่9 - 18 กุมภาพนัธ ์2565 เท่ากบั 30.6413 บาทต่อหุน้  

 

13. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ/หรือกรรมการของบริษทัฯ ท่ีแตกต่างจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ 

 - ไม่ม ี-  

2. ความรบัผิดชอบของกรรมการท่ีมีต่อสารสนเทศ 

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

3. คณุสมบติัของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีให้ความเหน็เก่ียวกบัการเข้าท ารายการ 

บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด ได้รบัการแต่งตัง้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็น
เกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ โดยที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระไม่ได้ถือหุ้นในบรษิัท และไม่มคี วามสมัพนัธ์กับ
บรษิทัฯ และทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระยนิยอมใหเ้ผยแพร่รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ โดยรายงาน
ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมนี้ โดยมรีายละเอยีดปรากฎ
ตามเอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9. 
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4. หน้ีสินของบริษทัฯ 

4.1 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้                                                                                            
หน่วย: ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 495.81  379.87  
กระแสเงินสด   
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 1,875.14 1,047.13 
เงนิสดจ่ายเพื่อช าระเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ (1,583.43) (813.73) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 787.52  613.27  
เงินกู้ยืมระยะสัน้ (จากบริษทัย่อย) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 - 63.97 
กระแสเงินสด   
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มื - 622.00 
เงนิสดจ่ายเพื่อช าระเงนิกูย้มื - (194.16) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 - 491.81 

4.2 หน้ีสินตามสญัญาเช่า  
หน่วย: ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 367.05 33.18 
เงนิสดรบัจากการขายและเช่ากลบั - - 
เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่า (110.78) (10.94) 
ซื้อสนิทรพัยโ์ดยสญัญาเช่า 96.16 2.08 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 352.43 24.32 
หมายเหตุ: ในปี 2563 ผูท้ าค าเสนอซื้อไดท้ าสญัญาขายและเช่ากลบัคนืเครื่องจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอตัโนมตัิ
กบับรษิทัแห่งหนึ่งจ านวน 3 ฉบบั เป็นจ านวนเงนิรวม 19.49 ลา้นบาท สญัญาดงักล่าวมรีะยะเวลา 3-6 ปี (ในปี 2564 
ไม่มเีพิม่) 

4.3 ภาระผกูพนัอ่ืนๆ 
         หน่วย: ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนังสือค า้ประกนัจากธนาคาร 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 47.84 25.46 
หนังสอืค ้าประกนัจากธนาคารส่วนเพิม่ 74.25 0.50 
หนังสอืค ้าประกนัจากธนาคารส่วนลด - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 122.09 25.96 
ค าสัง่ซื้อท่ีผู้ขายสินค้าและวสัดตุกลงแล้ว   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 145.86 18.81 
ค าสัง่ซื้อทีผู่ข้ายสนิคา้และวสัดุตกลงแลว้ส่วนเพิม่ - - 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค าสัง่ซื้อทีผู่ข้ายสนิคา้และวสัดุตกลงแลว้ส่วนลด (123.62) (15.08) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 22.24 3.73 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  ผูท้ าค าเสนอซื้อมภีาระผูกพนัจากหนังสอืค ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคาร 
เพื่อค ้าประกนัการรบัช าระค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใหบ้รกิารรบัช าระเงนิภายใต้
บนัทกึขอ้ตกลงการใหบ้รกิารรบัช าระเงนิ การซื้อสนิค้า การใช้ไฟฟ้าและเพื่อเป็นหลกัประกนัการ
ปฏบิตัติามสญัญา จ านวน 122.09 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  ผูท้ าค าเสนอซื้อมภีาระผกูพนัจากค าสัง่ซื้อทีผู่ข้ายสนิคา้หรอืวสัดุตกลง
แล้ว ได้แก่ วสัดุอะไหล่ จ านวน 3.50 ล้านบาท สนิค้าส าหรบัเครื่องจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
อตัโนมตั ิจ านวน 0.96 ล้านบาท สนิคา้ระบบศูนย์จ าหน่ายอาหาร 16.24 ล้านบาท และบรกิารอื่นๆ 
1.54 ลา้นบาท  

4.4 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหน้า 
- ไม่ม ี- 

5. ข้อมูลของบริษทั 

5.1 ข้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะการประกอบธรุกิจและแนวโน้มธรุกิจของบริษทัฯ  บริษทัย่อยและ
บริษทัร่วม 

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

(1) ธรุกิจบริการระบบช าระเงิน (Payment) 

ธุรกจิการใหบ้รกิารรบัช าระเงนิแทนผ่านตูเ้ตมิเงนิอตัโนมตั ิ 

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

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

ธุรกจิใหบ้รกิารการช าระเงนิ (Payment Service Provider / Facilitator Business Unit) 

SBM ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิบรกิารการช าระเงนิภายใตก้ารก ากบัของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวนัที ่12 มนีาคม 2563 และไดเ้ริม่ด าเนินการเชงิพาณิชยเ์มื่อช่วง
เดอืนมกราคม 2564 โดยไดร้บัใบอนุญาตทัง้สิน้ 4 ประเภทธุรกจิ ไดแ้ก่ 

1. ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิการใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Money license) 

2. ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการรบัช าระเงนิด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(Payment Agent License: PA) 

3. ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้ร ับบัตร Payment 
(Facilitator License: PF) 

4. ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิการใหบ้รกิารโอนเงนิดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์(Fund 
Transfer License) โดยกลุ่มบรษิทัฯ 

ระบบ Loyalty Program และ Customer Relationship Management (“SBE”) 

บรษิัทฯ และ บซัซี่บสี์ ร่วมกนัด าเนินธุรกิจสร้าง Loyalty Program ให้กบักลุ่มธุรกิจของ
บรษิทัฯแบบ One Stop Service เพื่อเป็นแรงเสรมิให้กบัระบบ POS ของบรษิทัฯ โดยใน
ปัจจุบนัระบบ POS ของบรษิทัฯเป็นการรวมเอาบรกิารจากในตู้เตมิเงนิเขา้มาไวใ้นระบบ 
POS ดว้ยท าใหส้ามารถใหบ้รกิารรองรบัดา้นการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ์่านตูเ้ตมิเงนิ
บน POS โดยสามารถจ่ายผ่าน QR Code ไม่ว่าจะเป็น QR Promptpay และบริการ E-
Wallet ต่าง ๆ รวมถงึมบีรกิารโอนเงนิไปยงัธนาคารในต่างประเทศ หรอืการเปิดบรกิารซื้อ
ไลน์สติ๊กเกอร์, ซื้อประกนัภยั และพรบ. รถจกัรยานยนต์ รถยนต์ ช าระบลิค่าไฟฟ้า - ค่า
น ้าประปาส่วนภูมภิาคซึ่งถือเป็นตวัแทนรบัช าระที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เปิดให้บรกิาร
ช าระผ่านตู้ เป็นต้น นับว่าเป็นขอ้ได้เปรยีบดา้นนวตักรรมการใหบ้รกิารรูปแบบใหม่ๆ ที่
หลากหลายและมีความทันสมัยบนระบบ SABUY POS และสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการและไลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภคอย่างต่อเนื่อง 

(2) ธรุกิจจดัจ าหน่ายสินค้าและผลิตภณัฑ(์Merchandising)  

ธุรกจิผลติบตัรพลาสตกิ (Plastic Card Business Unit) 
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TBSP ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัท ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 73.54 เป็นผู้ด าเนินงานธุรกจิ 
ผลติบตัรพลาสติก และให้บรกิารบนัทกึขอ้มูลส่วนบุคคลลงบนบตัรด้วยเครื่องพมิพ์และ
อุปกรณ์ทีท่นัสมยั รวมถงึการจดัการระบบความปลอดภยัดว้ยมาตรฐานระดบัสูงไดร้บัการ
รบัรองจาก Visa, MasterCard , CUP, JCB, TBCC และ AMERICAN EXPRESS (AMEX) 
ใหเ้ป็นผูผ้ลติบตัรไดต้ามมาตรฐาน บตัรเดบติ บตัรเครดติ บตัรเครดติตดิชปิ (EMV) และ
รวมถงึการผลติบตัร Smart Card ประเภทต่างๆ นอกจากนี้ การใหบ้รกิารลงขอ้มลูบนบตัร 
มบีรกิารในหลายรูปแบบ พรอ้มทัง้รบัจดัหาเอกสารประกอบ บรรจุบตัรลงในซองจดหมาย 
เพื่อเตรยีมพรอ้มในการส่งไปตามช่องทางต่าง ๆ ไดอ้ย่างครบวงจร 

ธุรกจิตูข้ายสนิคา้อตัโนมตั ิ(Vending Machine Business Unit) 

VDP ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัย่อยของบรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั ทบีเีอสพ ีจ ากดั (มหาชน) ถอื
หุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 86.12 ประกอบธุรกจิตูข้ายสนิคา้อตัโนมตั ิภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ 
“เวนดิง้ พลสั” โดยเป็นการ ใหบ้รกิารจ าหน่ายสนิคา้บรโิภค (Food and Beverage) ต่าง ๆ 
เช่น น ้าดื่ม น ้าหวาน น ้าผลไม ้กาแฟ ชา เครื่องดื่มชกู าลงั เครื่องดื่มเกลอืแร่ ขนมขบเคีย้ว 
บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป และยงัเน้นการขาย สนิค้าในกลุ่มราคาประหยดั (Budget Brands) ซึ่ง
ยงัมกีารขายสนิคา้ประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจาก สนิคา้บรโิภค เช่น หน้ากากผา้/หน้ากาก
อนามยั และถุงยางอนามยั เป็นตน้ 

ธุรกจิจดัจ าหน่ายสนิคา้ อาหารสด อาหารแหง้ และวตัถุดบิ ส าหรบัธุรกจิการซื้อขายสนิคา้ 
(Merchandising) และแพลตฟอรม์ซื้อขาย 

SABUY Market Plus ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ เพื่อลงทุนในธุรกจิการขายสนิคา้ต่าง 
ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Online และ Offline ผ่านระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ของกลุ่มบรษิทั 
และมีเป้าหมายเพื่อท าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่าง SABUY Ecosystem กับกลุ่มธุรกิจ 
Supply Chain บรษิทัในกลุ่มธุรกจินี้ประกอบดว้ย Sabuy Market Plus และ Sabuy Food 
Plus 

(3) ธรุกิจระบบโซลูชัน่ส ์(Solutions) 
ธุรกจิระบบศูนยอ์าหาร (Food Court System Business Unit) 

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

ธุรกจิใหบ้รกิารจุดรบั-ส่งพสัดุส าหรบัการขนส่ง (“Shipsmile”) 
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ธุรกิจให้บริการจุดรบั-ส่งพสัดุส าหรบัการขนส่งเป็นการให้บริการงานไปรษณีย์และการ
รับส่งพัสดุภายในประเทศผ่านช่องทางที่เป็นจุดรบัฝากที่อยู่ในระบบ Ecosystem ของ
บรษิทัฯ ซึง่สามารถช่วยใหลู้กคา้ส่งและรบัพสัดุภายใต ้เจา้ของแฟรนไชส ์ไปรษณียเ์อกชน 
ชปิป์สไมล์ เซอร์วสิ ทีเ่ป็นรา้นสารพดังานบรกิารทีร่วมรวมไวต้ัง้แต่ งานส่งพสัดุด่วน ซึ่งมี
บรษิัทขนส่งชัน้น าในประเทศไทยรองรบั และให้บรกิารธุรกรรมทางด้านการเงนิ การท า
ธุรกรรมผ่านมือถือ รวมไปถึงการให้บริการ eKYC ที่เป็นการระบุและยืนยนัตัวตนของ
ผูใ้ชง้านเพื่อใหผู้ค้นในชุมชนสามารถเขา้ถงึบรกิารสนิเชื่อไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้ 

(4) ธรุกิจบริการทางการเงิน (Financial Service) 

ธุรกจิใหบ้รกิารสนิเชื่อ (“SCAP”) 

ธุรกจิสนิเชื่อภายใตบ้รษิทั สบาย แคปิตอล พลสั จะเป็นประโยชน์ต่อคู่คา้และลูกคา้ภายใต้ 
Ecosystem ของบรษิทัในการเขา้ถงึแหล่งทุนเพื่อใชใ้นการขยายธุรกจิโดยกลุ่มเป้าหมาย
จะเป็นได้ตัง้แต่ลูกค้าประเภทร้านค้าที่ท าธุรกรรมผ่านระบบ Payment POS ระบบศูนย์
อาหาร หรอื รา้นคา้ทีท่ าการซื้อขายผ่าน Market Place ของกลุ่มสบาย และยงัอาจต่อยอด
ไปถงึลูกคา้ประเภทบุคคลในอนาคต (อยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาต) 

ธุรกจินายหน้าประกนัภยั (“SBMX”) 

ธุรกิจด้านประกันภัยของทางบริษัทโดยมีตัง้แต่ ประกันภัยรถยนต์ภาคบงัคบั (พ.ร.บ.) 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจ ประกันอุบัติเหตุ ประกันการเดินทาง ประกันสุขภาพ 
ประกนัอคัคภียั ประกนัภยัการขนส่งสนิคา้ รวมถงึประกนัภยัรายย่อยประเภทอื่น ๆ และ 

ยงัซื้อไดง้า่ยโดยผ่านตวัแทนและทุกจุดใน Ecosystem ของบรษิทัฯ และช่วยเพิม่ศกัยภาพ
การใหบ้รกิารกบัลูกคา้ในอนาคตไดเ้ป็นอย่างด ีโดยเฉพาะรา้นชปิป์สไมล์ ซึ่งเป็นช่องทาง
ส าคัญในการขยายบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของ ฮาวเด้น แมกซี่ ซึ่งเป็นบริษัทที่
ปรกึษาดา้นการประกนัภยัชัน้น าทีใ่หบ้รกิารดา้นประกนัภยัแบบมอือาชพี ไม่ว่าจะเป็น การ
ประกนัภยั ทรพัยส์นิ รถยนต ์อุบตัเิหตุ สุขภาพส่วนบุคคล หรอืการประกนัภยัส าหรบัธุรกจิ 
อีกทัง้ยงัเป็นการเพิ่มความหลากหลายของบริการจากทางร้านฯ เพื่อตอบโจทย์ความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างดทีีสุ่ด 

 

5.2 สรุปข้อมูลทางการเงินในปีพ.ศ. 2561 – 2564 ประกอบค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทาง
การเงินและ ผลการด าเนินงาน และปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษทั 

 หน่วย: ลา้นบาท 
ข้อมูลงบการเงิน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

สินทรพัยร์วม 1,772.68 2,261.07 2,772.46 6,136.53 
หน้ีสินรวม 395.91 807.29 1,238.36 2,748.62 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,354.40 1,418.80 1,482.86 2,937.31 
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ข้อมูลงบการเงิน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รายได้รวม 1,327.78  1,279.37 1,512.72 2,339.11 

ค่าใช้จ่าย 1,216.01 1,204.13 1,345.53 1,935.05 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 91.82 57.99 97.62 257.53 

หมายเหตุ:  อ้างองิจากงบการเงนิรวมที่ตรวจสอบแลว้ของบรษิทัฯ ส าหรบัปี สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 2563 
และ 2564 

5.3 ประมาณการทางการเงินในปีปัจจบุนั 

 - ไม่ม ี- 

5.4 รายช่ือกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษทั 

รายชื่อคณะกรรมการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

3. นางอุมาวด ีรตันอุดม กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นายวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี กรรมการบรษิทั 

5. นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี กรรมการบรษิทั 

6. นายวชริธร คงสุข กรรมการบรษิทั 
7. นายวริชั มรกตกาล กรรมการบรษิทั 

รายชื่อผูบ้รหิาร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานขายและการตลาด 
2. นางสาวทศัน์วรรณ บุญอนันต์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานปฏบิตักิาร 
3. นายวชริธร คงสุข ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานเซอรว์สิและกฎหมาย 
4. นายประสทิธิ ์เหล่าเกษมสุขวงศ ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานพฒันาธุรกจิ & B2B 
5. นายณรงคช์ยั ว่องธนะวโิมกษ ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ 
6. นายวริชั มรกตกาล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานพาณิชยแ์ละการลงทุน 
7. นายสนัตธิร บุญเจอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานนวตักรรมเทคโนโลย ี
8. นางสาวพมิพศ์ริ ิโภชนพาณิชย ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารสายงานดจิทิลับสิเนสและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
9. นายณฐัตภาคย ์นวลแกว้ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
10. นางสาวอนัญญา วงศว์รรณวฒัน์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 10 รายแรก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. กลุ่มครอบครวัรุจนพรพจ ี 481,551,860 40.08 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
2. กลุ่มครอบครวัวรีะประวตั ิ 233,100,000 19.40 
3. บรษิทั ท ีเค เอส เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)   110,000,000 9.16 
4. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 64,655,384 5.38 
5. นายวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี 30,918,270 2.57 
6. นายบญัชา พนัธุมโกมล 10,000,000 0.83 
7. นางธนภร เลา้ตระกูล 11,950,000 0.99 
8. นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ 11,967,330 1.00 
9. นายสนัตธิร บุญเจอื 9,006,100 0.75 
10. นายกติตณิฐั  ทคีะวรรณ 8,481,500 0.71 
ผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ 229,749,692 19.12 

รวม 1,201,379,956 100.00 
หมายเหตุ: จากการปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ล่าสุดของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่5 พฤศจกิายน 2564 (ทีม่า: www.set.or.th) 

5.5 ข้อมูลอ่ืนท่ีอาจมผีลกระทบต่อการตดัสินใจของนักลงทุนอย่างมีนัยส าคญั 

- ไม่ม ี-  

6. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า เงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ เพยีงพอต่อการด าเนินธุรกจิ 

7. คดีหรือข้อเรียกร้องท่ีสาระส าคญัซ่ึงอยู่ระหวา่งการด าเนินการ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทฯ  และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทหรือเข้าเกี่ยวข้องในคดีความหรือการ
ด าเนินการทางกฎหมายอื่นใดทีม่ผีลกระทบในดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ  หรอืบรษิทัย่อยทีเ่ป็นจ านวนสงูกว่าร้อย
ละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

8. ผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิัทฯ  มรีายการระหว่างกนัของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้กบั
บรษิทัฯ  ดงัต่อไปนี้ 

 สรปุรายละเอียดความสมัพนัธข์องบุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบับริษทั 

รายละเอยีดของบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มดีงันี้ 

บริษทั ลกัษณะการประกอบธรุกิจ สดัส่วนการถือหุ้น 

1. บรษิทั สบาย เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เติมเงิน
อตัโนมตัิภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลสั” 
และการจ าหน่ายตู้เติมเงนิอตัโนมตัิทัง้ในรูปแบบการ
ช าระดว้ยเงนิสดและเงนิผ่อน 

 - 
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธรุกิจ สดัส่วนการถือหุ้น 

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

ธุรกจิใหบ้รกิารและเป็นตวักลางในการช าระเงนิ (ระบบ 
E-Payment) ตลอดจนรบัเงนิโอนไดค้รบวงจร   

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 
100.00 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแลว้ 

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

ธุรกจิระบบศูนยอ์าหาร และการขายอุปกรณ์ ของระบบ
ศูนย์อาหาร พร้อมการให้บรกิารติดตัง้และวางระบบ
ศูนยอ์าหาร การใหบ้รกิารจดัการศูนยอ์าหารพรอ้มการ
จา้งบ ารุงรกัษาตลอดอายุสญัญา 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ  ร้อยละ 
100.00 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแลว้ 

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

ธุรกจิจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มผ่านเครื่องจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "เวนดิ้ง 
พลสั" 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ  ร้อยละ 
86.12 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแลว้ 

5. บจก.สบาย เอก็เชนจ ์ 
(“SBE”) 

ผูใ้หบ้รกิารจดัท าระบบ Loyalty และ CRM ส าหรบัการ
ใหบ้รกิารลูกคา้ 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 
50.00 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแลว้ 

6. บรษิทั เอ.ท.ีพ.ีเฟรนด ์
เซอรว์สิ จ ากดั (“Shipsmile”) 

ธุรกิจให้บริการจุดรับ-ส่งพัสดุส าหรับการขนส่ง ใน
รูปแบบแฟรนไชส์ไปรษณีย์เอกชน และใหบ้รกิารเป็น
เคาน์เตอร์เซอร์วสิสส าหรบัการต่อพรบ. ภาษีรถยนต์ 
หรอืช าระบลิต่างๆ 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 
43.00 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแลว้ 

7. บรษิทั สบาย แคปปิตอล พลสั 
จ ากดั (“SCAP”)  

ใหบ้รกิารสนิเชื่อหมุนเวยีนธุรกจิ สนิเชื่อส่วนบุคคลทัง้
มหีลกัประกนั และไม่มหีลกัประกนั 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 
100.00 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแลว้ 

8. บรษิทั สบาย มารเ์กต็ พลสั 
จ ากดั (“SBMK”) 

ประกอบกจิการบรษิทัโอลดิ้ง(Holding Company) เพื่อ
ลงทุนในธุรกจิบรหิาร Supply Chain ใน Ecosystem 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 
100.00 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแลว้ 

9. บรษิทั สบาย ฟู้ด พลสั จ ากดั 
(“SBFP”) 

ธุรกิจจัดจ าหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง และวตัถุดิบ 
ส าหรบัประกอบอาหาร ผ่านระบบจดัการร้านค้าปลกี 
(POS) 

ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน “SBMK” 
ร้ อ ย ล ะ  50. 00 ข อ งทุ น จด
ทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

10. บรษิทั ทบีเีอสพ ีจ ากดั 
(มหาชน) 
(‘’TBSP’’) 

ธุรกิจผลิตบัตรพลาสติกและบรกิารบันทึกข้อมูลส่วน
บุคคลลงบนบตัรด้วยเครื่องพมิพ์และการจดัการระบบ
ความปลอดภยั 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 
73.54 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแลว้ 

11. บรษิทั สบาย แมกซี ่อนิชวั
รนัส ์โบรกเกอร ์จ ากดั 
(“SBMX”) 

ธุรกิจนายหน้าประกันภัย (Broker Insurance) เพื่อ
ให้บริการผลิตภณัฑ์ และบริการทางด้านการประกนั 
ผ่าน Ecosystem ของกลุ่มบรษิทัฯ  

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 
100.00 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแลว้ 

ทัง้นี้ บุคคลและนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

(ก) กรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทั  
(ข) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  
(ค) ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  
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(ง) บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ ทางการสมรสหรอื โดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายกบับุคคล
ตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ซึง่ไดแ้ก่ บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง บุตร หรอืคู่สมรสของบุตร  

(จ) นิตบิุคคลใด ๆ ทีบุ่คคลตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ถอืหุน้ หรอืมอี านาจควบคุมหรอืมส่ีวนไดส่้วนเสยีอื่น
ใดไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มอย่างมนีัยส าคญั 

โดยบรษิทัฯ มบีุคคลและนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ  ส าหรบังวดปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
ดงันี้ 

บุคคล/นิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะการ
ประกอบธรุกิจ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

1. นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี - - กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถอื
หุ้นในสดัส่วนร้อยละ 33.30 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว
ของบรษิทัฯ (เท่ากบัรอ้ยละ 40.08 เมื่อนับรวมทัง้กลุ่มครอบครวัรุจน
พรพจ)ี 

2. นายวชริธร คงสุข  - - กรรมการบรษิทั และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 
0.24 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ 
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สรปุรายละเอียดรายการระหว่างกนัของบุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบับริษทั 

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

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

1. ต้นทุนจากการขายสินค้า 0.88 2.21 บริษัทฯ ได้มีการซื้อสินค้าจาก VDP ซึ่งเป็นสินค้าที่จะมีการ
พิจารณายกเลิกจ าหน่ายสินค้าที่มีอัตราการหมุนเวียนต ่า (หรือมี
ยอดขายน้อย) เพื่อเป็นการระบายสนิคา้คงเหลอืดงักล่าว ซึง่ VDP จงึ
ได้ขายสนิคา้ใหแ้ก่กรรมการ, พนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ที่
ราคาทุนของสนิคา้แต่ละประเภท  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมในด้านราคา 
และเป็นประโยชน์ต่อบรษิัทย่อยและบรษิัทฯ ใน
การระบายสินค้าคงเหลือที่เลิกจ าหน่ายผ่านตู้
จ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตั ิโดยไม่ขาดทุน 

 เจา้หนี้การคา้ 0.12 3.64 
   
   

   

2. รายได้การบริหารจดัการ 
ลูกหนี้อืน่ 

0.81 
0.06 

0.81 
0.62 

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

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

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

 

3. ค่าแนะน าสถานท่ีตัง้ตู้ 3.73 0.54 VDP ท าสญัญาตัวแทนกับบริษัทฯ ระยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม 
2563 - 1 ธนัวาคม 2563 และต่อสญัญาอตัโนมตัติ่อไปอีกคราวละ 1 ปี 
อตัราค่าตอบแทน 900 บาทต่อตู ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ต่อรายการ
ดงักล่าวว่าการจ่ายค่าส่วนแบ่งผลตอบแทน มคีวาม เจา้หนี้อื่น 0.16 - 
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ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 
งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

   เหมาะสม และเป็นไปตามการด าเนินธุรกจิปกติของ
บรษิทัฯ 

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

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

 เจา้หนี้อื่น 2.24 2.22 

5. รายได้จากการขายสินค้าและ
อะไหล่/สต๊ิกเกอรอ์ะไหล่รอง/สติก
เกอร ์
ลูกหนี้อื่น 

4.10 
 
 
- 

1.27 
 
 
- 

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

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ต่อรายการ
ดงักล่าวว่ามคีวามเหมาะสม เพื่อบรหิารจดัการด้าน
ตน้ทุนของกลุ่มบรษิทัฯ 

6. สินค้าน ้าด่ืมโดราเอม่อน - 11.92  บรษิัทฯ ได้จ้างผลิตน ้าดื่มและน ้าแร่ ลิขสทิธิโ์ดราเอม่อน เพื่อท า
การขายใหก้บั VDP โดยก าหนดราคาขายน ้าดื่มขวดละ 2.71 บาท และ
น ้าแร่ขวดละ 3.32 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ต่อรายการ
ดังกล่าวว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากมีบริษัทฯ 
สามารถจดัหาแหล่งผลติได้ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าการ 
VDP ซื้อตรงจากผูผ้ลติ 

 ลูกหนี้การคา้ 0.05 - 

7. ตัว๋สญัญาใช้เงิน   บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียนจ านวนมาก 
บรษิทัฯ จงึกู้ยมืเงนิระยะสัน้จาก VDP ในรูปแบบของตัว๋สญัญาใชเ้งนิ มี
ก าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบี้ยคงที่รอ้ยละ 3.72 
ต่อปี โดยอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบี้ยที่สามารถเทยีบเคยีง
ได้กบัอตัราดอกเบี้ยจากสถาบนัการเงนิ อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ ได้ช าระ
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิดงักล่าว เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลอืทางการเงินจาก
บริษัทย่อยของบริษัทฯ และเป็นรายการได้รบัการ
พิจ ารณาแล้ วตั ้ง แต่ ปี  2563 แล ะบริษัทฯ  ได้
ด าเนินการช าระตัว๋สญัญาใชเ้งนิจ านวนดงัล่าวเป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ 

ตน้งวด - 4.22 
เพิม่ขึน้ 46.50 - 
(ลดลง) (42.28) (4.22) 
สิน้งวด 4.22 - 
ดอกเบีย้รบั   
ดอกเบีย้รบั 0.38 - 
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ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 
งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

ดอกเบีย้คา้งรบั 0.01 - 

8. เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวข้อง   ทางบรษิทัฯ ไดข้อวงเงนิสนิเชื่อกบั บมจ.ธนาคารกสกิรไทย โดยจะ
น าเงินกู้ไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการลงทุนใน VDP กู้ยืม
ส าหรบัซื้อตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอตัโนมตัิในโครงการ “ดื่มได้บุญ” ของ
สภากาชาดไทย 

โดยบรษิทัฯ ได้ใหเ้งนิกู้ยมื กบั VDP เป็นตัว๋สญัญาใช้เงนิ เพื่อใช้
ในวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ 

ทัง้นี้ ทาง VDP ตอ้งการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนจ านวนมากจงึกูย้มืเงนิ
ระยะสัน้จากบรษิทัฯ ในรูปแบบของตัว๋สญัญาใช้เงนิ มกี าหนดการช าระ
คนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบี้ยคงทีร่อ้ยละ 3.57 – 4.95 ต่อปี โดย
อตัราดอกเบีย้ดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบีย้ตน้ทุนถวัเฉลีย่ของกลุ่มบรษิทัที่
กู้จากสถาบนัการเงนิต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% ตามนโยบายการ
กูย้มืเงนิในกลุ่มบรษิทั หรอือตัราดอกเบีย้ทีกู่ต้รงจากสถาบนัการเงนิเพื่อ
ธุรกรรมนี้ (ก่อนมนีโยบายดงักล่าว) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็น
เงินทุนในการประกอบธุรกิจหลักของ VDP ซึ่ง
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของวงเงนิสนิเชื่อที่ได้รบั
อนุมตั ิ

ทัง้นี้  อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บระหว่างกัน 
อ้างอิงตามต้นทุนทางการเงินที่บรษิัทฯ ได้กู้ยืม
จากสถาบันการเงิน บวกด้วยต้นทุนค่าบริหาร
จดัการทีร่อ้ยละ 0.5 เหน็ว่าเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 

อย่างไรก็ดี ส าหรับการปรับเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ ย เ งินกู้ยืมระหว่ างกัน  คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
สภาพคล่องของ VDP ในส่วนของภาระดอกเบี้ย 
ประกอบกับค่าบริหารจัดการที่ลดลง ท าให้การ
ปรบัเปลีย่นดงักล่าวเป็นอตัราทีเ่หมาะสม อย่างไรกด็ ี
หากมีสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ให้
ด าเนินการปรบัเปลี่ยนให้สอดคล้องกับนโยบายที่
ไดร้บัไวต้่อไป 

ตน้งวด 43.06 163.27 
เพิม่ขึน้ 295.24 119.30 
(ลดลง) (175.03) (37.96) 
สิน้งวด 163.27  244.61 
ดอกเบีย้จ่าย   
ดอกเบีย้จ่าย 6.65 7.63 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 1.08 0.73 
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(2) บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย มนัน่ี จ ากดั (“SBM”)  

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

1. รายได้การบริหารจดัการ 
ลูกหนี้อืน่ 

0.72 
0.54 

0.72 
 - 

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

 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า การ
เรียกเก็บค่าบริหารจัดการระหว่างบริษัทฯ และ 
SBM มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับงานที่
ด าเนินการ และจ านวนบุคลากรที่ได้จดัสรรเขา้ไป
ใหบ้รกิาร 

2. ตัว๋สญัญาใช้เงิน   บรษิัทฯ มคีวามต้องการในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีน บรษิัทฯ จึง
กู้ยืมเงินระยะสัน้จาก SBM ในรูปแบบของตัว๋สัญญาใช้เงิน มี
ก าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 0.55 
– 3.57 ต่อปี โดยอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบี้ยต้นทุนถวั
เฉลี่ยของกลุ่มบรษิัทที่กู้จากสถาบนัการเงนิต่างๆ และบวกส่วนต่าง 
0.25% ตามนโยบายการกูย้มืเงนิในกลุ่มบรษิทั หรอือตัราดอกเบีย้ทีกู่้
ตรงจากสถาบนัการเงนิเพื่อธุรกรรมนี้ (ก่อนมนีโยบายดงักล่าว) 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลือทาง
การเงนิจากบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

ตน้งวด 67.10 57.49 
เพิม่ขึน้ - 200.00 
(ลดลง) (9.61) (24.58) 
สิน้งวด 57.49 232.91 
ดอกเบีย้รบั   
ดอกเบีย้รบั 0.63 2.78 
ดอกเบีย้คา้งรบั 0.02 0.72  

 

(3) บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย โซลูชัน่ส์ จ ากดั (“SBS”) 
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ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 
งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

1. รายได้การบริหารจดัการ 
ลูกหนี้อืน่ 

0.24 
- 

2.07 
- 

บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญารับจ้างบริหารงานให้กับ SBS อัตรา
ค่าตอบแทนเดอืนละ 120,040 บาท ทัง้นี้ การคดิอตัราค่าบรกิารดงักล่าว
ของบรษิัทฯ ได้พจิารณาตามจ านวนบุคลากร และงานที่ด าเนินการใน 
SBS 

 

บริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญารบัจ้างบริหารงาน
ให้กับ SBS อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 120,040 
บาท ทัง้นี้  การคิดอัตราค่าบริการดังกล่าวของ
บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาตามจ านวนบุคลากร และงาน
ทีด่ าเนินการใน SBS 

2. ตัว๋สญัญาใช้เงิน   บรษิัทฯ มคีวามต้องการในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีน บรษิัทฯ จึง
กู้ยืมเงินระยะสัน้จาก SBS ในรูปแบบของตัว๋สัญญาใช้เงิน มี
ก าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 2.05 
– 3.57 ต่อปี โดยอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบี้ยต้นทุนถวั
เฉลี่ยของกลุ่มบรษิทัที่กู้จากสถาบนัการเงนิต่างๆ และบวกส่วนต่าง 
0.25% ตามนโยบายการกูย้มืเงนิในกลุ่มบรษิทั หรอือตัราดอกเบีย้ทีกู่้
ตรงจากสถาบนัการเงนิเพื่อธุรกรรมนี้ (ก่อนมนีโยบายดงักล่าว) 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลือทาง
การเงนิจากบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

ตน้งวด - 2.26 
เพิม่ขึน้ 54.56 118.00 
(ลดลง) (52.30) (64.66) 
สิน้งวด 2.26 55.60 
ดอกเบีย้รบั   
ดอกเบีย้รบั 0.19 0.89 
ดอกเบีย้คา้งรบั - 0.15  

(4) บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย แคปปิตอล พลสั จ ากดั (“SCAP”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 
งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

1. ตัว๋สญัญาใช้เงิน   บรษิัทฯ มคีวามต้องการในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีน บรษิัทฯ จึง
กู้ยืมเงินระยะสัน้จาก SCAP ในรูปแบบของตัว๋สัญญาใช้เงิน มี
ก าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.57 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลือทาง
การเงนิจากบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

ตน้งวด - - 
เพิม่ขึน้ - 200.00 
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ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 
งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

(ลดลง) - (15.70) ต่อปี โดยอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบีย้ตน้ทุนถวัเฉลี่ยของ
กลุ่มบริษัทที่กู้จากสถาบันการเงินต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% 
ตามนโยบายการกูย้มืเงนิในกลุ่มบรษิทั 

สิน้งวด - 184.3 
ดอกเบีย้รบั   
ดอกเบีย้รบั - 3.85 
ดอกเบีย้คา้งรบั - 0.29  

(5) บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย มารเ์กต็ พลสั จ ากดั (“SBMK”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

1. ตัว๋สญัญาใช้เงิน   บรษิัทฯ มคีวามต้องการในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีน บรษิัทฯ จึง
กู้ยืมเงินระยะสัน้จาก SBMK ในรูปแบบของตัว๋สัญญาใช้เงิน มี
ก าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.57 
ต่อปี โดยอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบีย้ตน้ทุนถวัเฉลี่ยของ
กลุ่มบริษัทที่กู้จากสถาบันการเงินต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% 
ตามนโยบายการกูย้มืเงนิในกลุ่มบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลือทาง
การเงนิจากบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

ตน้งวด - - 
เพิม่ขึน้ - 19.00 
(ลดลง) - - 
สิน้งวด - 19.00 
ดอกเบีย้รบั   
ดอกเบีย้รบั - 0.30 
ดอกเบีย้คา้งรบั - 0.06  
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(6) บริษทัฯ กบั บริษทั เอ.ที.พี.เฟรนด ์เซอรวิ์ส จ ากดั (“Shipsmile”)  

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

1. รายได้ค่าบริการดแูลระบบ 
ลูกหนี้อืน่ 

- 
- 

2.62 
1.00 

บรษิัทฯ ได้เข้าท าสญัญารบัจ้างบรกิารดูแลระบบสารสนเทศใน
การประกอบธุรกิจให้กับ ATP อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 450,000 
บาท ทัง้นี้ การคดิอตัราค่าบรกิารดงักล่าวของบรษิัทฯ ได้พจิารณา
ตามจ านวนบุคลากร และงานทีด่ าเนินการใน ATP 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า การ
เรียกเก็บค่าบริหารจัดการระหว่างบริษัทฯ และ 
ATP มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับงานที่
ด าเนินการ และจ านวนบุคลากรที่ได้จดัสรรเขา้ไป
ใหบ้รกิาร 

(7) บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย ฟู้ด พลสั จ ากดั (“SBFP”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

1. ตัว๋สญัญาใช้เงิน   บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่ SBFP ในรูปแบบของตัว๋
สญัญาใช้เงิน เพื่อเป็นใช้เงินทุนหมุนเวยีนในการประกอบธุรกิจ มี
ก าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.57 
ต่อปี โดยอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบีย้ตน้ทุนถวัเฉลี่ยของ
กลุ่มบริษัทที่กู้จากสถาบันการเงินต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% 
ตามนโยบายการกูย้มืเงนิในกลุ่มบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็น
เงนิทุนในการประกอบธุรกจิหลกัของ SBFP 

ตน้งวด - - 
เพิม่ขึน้ - 13.50 
(ลดลง) - - 
สิน้งวด - 13.50 
ดอกเบีย้รบั   
ดอกเบีย้รบั - 0.08 
ดอกเบีย้คา้งรบั - 0.03  

 
  



 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 8 

 

หน้าที ่29 จาก 39 

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

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

1. รายได้ค่าสาธารณูปโภค Sabuy 

Wash 

0.23 0.36 SBS ได้ท าสญัญาเช่าช่วงกบั VDP เพื่อด าเนินการเปิดรา้น Sabuy 
Wash โดยทาง SBS เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และเรยีกเก็บ
จาก VDP ตามที่ใช้ นอกจากนี้  ทาง SBS เป็นผู้ด าเนินการจ่ายค่า
ปรบัปรุงสถานที่และค่าตกแต่งร้านไปทัง้หมด จึงได้ท าการเรียกเก็บ
ค่าใชจ้่ายตามสดัส่วนทีไ่ดต้กลงกนั  

และในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 SBS ด าเนินการเซ็นสัญญากับ
เจา้ของพืน้ทีแ่ทน VDP จงึให ้VDPท าสญัญาเช่าช่วงกบั SBS แทนโดยมี
อตัราค่าเช่าเดอืนละ 10,500 บาท ตัง้แต่วนัที่ 1 มถิุนายน 2563 ถงึวนัที่ 
3 ตุลาคม 2565 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นการด าเนินการตามปกต ิ

 
 
 
 

 
 

ลูกหนี้อืน่ 0.06 
 
 
 

0.16 
 
 
 

2. ตัว๋สญัญาใช้เงิน 
ตน้งวด 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 
สิน้งวด 
ดอกเบีย้รบั 
ดอกเบีย้รบั 
ดอกเบีย้คา้งรบั 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 

15.00 
- 

15.00 
 

0.14 
0.05 

VDP มคีวามต้องการในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีน บรษิัทฯ จึงกู้ยมื
เงนิระยะสัน้จาก SBS ในรูปแบบของตัว๋สญัญาใชเ้งนิ มกี าหนดการช าระ
คนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.57 ต่อปี โดยอตัรา
ดอกเบีย้ดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบีย้ตน้ทุนถวัเฉลีย่ของกลุ่มบรษิทัที่กู้จาก
สถาบนัการเงนิต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% ตามนโยบายการกูย้มืเงนิ
ในกลุ่มบรษิทั หรอือตัราดอกเบี้ยทีกู่้ตรงจากสถาบนัการเงนิเพื่อธุรกรรม
นี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงนิแก่ VDP 
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(9) บริษทั สบาย มนัน่ี จ ากดั (“SBM”) และ บริษทั สบาย โซลูชัน่ส ์จ ากดั (“SBS”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

1. รายได้การบริหารจดัการ 
ลูกหนี้อืน่ 

1.80 
- 

1.80  
- 

บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญารับจ้างบริหารงานให้กับ SBS อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท ทัง้นี้  การคิดอัตราค่าบริการ
ดังกล่าวของบริษัทฯ ได้พิจารณาตามจ านวนบุคลากร และงานที่
ด าเนินการใน SBM 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า การ
เรียกเก็บค่าบริหารจัดการระหว่างบริษัทฯ และ 
SBS มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับงานที่
ด าเนินการ และจ านวนบุคลากรที่ได้จดัสรรเขา้ไป
ใหบ้รกิาร 

2. รายได้ขายบตัร Food court 
     ลูกหนี้การคา้ 

7.65 
6.62 

10.88 
17.52 

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อ
รายการดงักล่าวว่ามคีวามเหมาะสม เพื่อบรหิาร
จดัการดา้นตน้ทุนของกลุ่มบรษิทัฯ 

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

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

1. รายการ Sabuy money Wallet  

เจา้หนี้อื่น 

 
- 

 
0.18 

SBS ได้ท าสญัญาเช่าช่วงกบั VDP เพื่อด าเนินการเปิดรา้น Sabuy 
Wash โดยทาง SBS เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และเรยีกเก็บ
จาก VDP ในปี 2563 ทาง VDP ได้มกีารขึ้นระบบตู้ขายสนิคา้อตัโนมตัิ 
ซึ่งการช าระค่าสินค้าดังกล่าวผ่าน Sabuy money wallet ของบริษัท 
SBM โดยจะมีการเรียกเงินระหว่างกันทุกสิ้นเดือน โดยบันทึกเป็น
รายการลูกหนี้อื่นในเครอืของ VDP 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นการด าเนินการตามปกต ิ
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รายการค า้ประกนั 

บรษิทัฯ มรีายการค ้าประกนัระหว่างบรษิทัฯ และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ดงันี้  

ผู้ได้รบั
วงเงินกู้ 

ผู้ค า้ประกนั รปูแบบสญัญา รายละเอียดวงเงินสิน 
เช่ือ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

ยอดการใช้
คงค้าง ณ ส้ิน

งวด 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทัฯ VDP เงนิกูร้ะยะยาว ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
100.00 ลา้นบาท 

100.00 - รายการดงักล่าวเป็นรายการการกู้ยมื 
เงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกดิขึน้เพื่อ
การค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน
การเงินในกลุ่มบริษัท ระหว่างบริษัทฯ 
และ VDP ในฐานะบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
นอกจากนี้นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ใน
ฐานะกรรมการเข้าประกันวงเงินให้แก่ 
VDP  โดยการค ้าประกนัดงักล่าว บรษิทั
ฯ และ  VDP ไม่ไดม้กีารคดิค่าธรรมเนียม
ค ้าประกนัระหว่างกนั และเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินธุรกจิซึง่กนั 

VDP เงนิกูย้มืระยะยาว  ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
168.40 ลา้นบาท 

169.92 120.79 

VDP นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
25.00 ลา้นบาท 

25.00 21.24 รายการดงักล่าวเป็นรายการการกู้ยมื
เงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิก าหนด 

นอกจากผู้ค ้าประกัน ได้แก่ บริษัทฯ 
และนายชูเกียรติ รุจนพรพจี แล้ว VDP ยงั
ได้วางเงินจ านวน 0.97 ล้านบาท เพื่อเป็น
เงนิวางประกนัตามสญัญานี้ดว้ย 

VDP นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี
บรษิทัฯ และนายชูเกยีรต ิ

รุจนพรพจ ี

เงนิกูร้ะยะยาว  ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
80.00 ลา้นบาท 

80.00 39.87 

สญัญาเช่าแบบ 
ลสีซิง่ 

ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
56.00 ลา้นบาท 

56.00 24.88 

VDP SBS ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
40.00 ลา้นบาท  
(ใชร้่วมกบั SBT) 

40.00 13.88 รายการดงักล่าวเป็นรายการการกู้ยมื
เงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อใช้ในการด าเนิน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกดิขึน้เพื่อ



 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 8 

 

หน้าที ่32 จาก 39 

ผู้ได้รบั
วงเงินกู้ 

ผู้ค า้ประกนั รปูแบบสญัญา รายละเอียดวงเงินสิน 
เช่ือ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

ยอดการใช้
คงค้าง ณ ส้ิน

งวด 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิก าหนด 

การค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน
การเงนิในกลุ่มบรษิทั 

SBT SBS ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน
40.00 ลา้นบาท  
(ใชร้่วมกบั VDP) 

40.00 10.00 รายการดงักล่าวเป็นรายการการกู้ยมื
เงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกดิขึน้เพื่อ
การค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน
การเงนิในกลุ่มบรษิทั 

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

(ค ้าประกนั 25.00 ลา้น
บาท) 

100.00 100.00 รายการดงักล่าวเป็นรายการการกู้ยมื
เงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกดิขึน้เพื่อ
การค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน
การเงนิในกลุ่มบรษิทั 
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ผู้ได้รบั
วงเงินกู้ 

ผู้ค า้ประกนั รปูแบบสญัญา รายละเอียดวงเงินสิน 
เช่ือ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

ยอดการใช้
คงค้าง ณ ส้ิน

งวด 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทัฯ SBS เงนิกูย้มืระยะยาว ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน
167.00 ลา้นบาท 

167.00 156.60 เมื่อวนัที่ 22 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ 
ได้ท าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับสถาบัน
การเงนิในประเทศแห่งหนึ่งจ านวน 167.00 
ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวค ้าประกันโดย 
SBS ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการการ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไป
ตามเงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกดิขึน้เพื่อ
การค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน
การเงนิในกลุ่มบรษิทั 

SBS บรษิทั สบายเทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) และนาย
ชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ีและ 

นายวชริธร คงสุข 

เงนิกูย้มืระยะสัน้ ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
8.80 ล้านบาท 

8.80 6.46 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 SBS ได้
ท าสัญญากู้ยืม เงินระยะสัน้กับสถาบัน
การเงินในประเทศแห่งหนึ่งจ านวน 8.80 
ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวค ้าประกันโดย
บรษิทัฯ และกรรมการ และค ้าประกนัโดยมี
เงนิฝากสถาบนัการเงนิจ านวน 4.4 ลา้นบาท  
ซึ่งรายการดงักล่าวเป็นรายการการกูย้มืเงนิ
จากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ ที่เกดิขึน้ในช่วงก่อน
เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ โดยการ
กู้ ยืม ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ ผ่ า นก า ร อ นุ มัติ จ า ก

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกดิขึน้เป็น
รายการช่วยเหลอืการค ้าประกนักบับรษิทั
ย่อย โดยมีกรรมการซึ่งได้แก่   นายชู
เกยีรต ิรุจนพรพจ ีและ นายวชริธร คงสุข 
ค ้ าประกันตามเงื่ อนไขของสถาบัน
การเงิน โดยไม่มีการคิดมูลค่า ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อ SBS 
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ผู้ได้รบั
วงเงินกู้ 

ผู้ค า้ประกนั รปูแบบสญัญา รายละเอียดวงเงินสิน 
เช่ือ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

ยอดการใช้
คงค้าง ณ ส้ิน

งวด 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยก่อน
ด าเนินการ 

SBS บรษิทั สบายเทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) 

เงนิกูย้มืระยะยาว ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
60.00 ลา้นบาท 

60.00 52.45 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 SBS ได้
ท าสัญญากู้ยืม เงินระยะยาวกับสถาบัน
การเงินในประเทศแห่งหนึ่งจ านวน  60.00 
ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวค ้าประกันโดย
บรษิทัฯ ซึ่งรายการดงักล่าวเป็นรายการการ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไป
ตามเงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกดิขึน้เพื่อ
การค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน
การเงนิในกลุ่มบรษิทัฯ 
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9. สรปุสาระส าคญัของสญัญาท่ีส าคญัในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

9.1 สรปุสญัญาการด าเนินธรุกิจกบัผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Mobile Operator) ของบริษทัฯ 

ตวัแทนใหบ้รกิารเตมิเงนิและรบั
ช าระ  

:  บรษิทัฯ  

อายุสญัญา  :  อายุสญัญาขึ้นอยู่กบัสญัญาของแต่ละผู้ให้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) โดยส่วน
ใหญ่มอีายุระหว่าง 1-2 ปี และสามารถต่ออายุสญัญาได้ โดยแจ้งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้า  

ลกัษณะสญัญา  :  ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่แต่งตัง้บรษิทัฯ ใหเ้ป็นผูใ้หบ้รกิารเตมิเงนิโทรศพัท์เคลื่อนที่ รบัช าระ
ค่าบรกิารแพ็กเกจเสรมิ บรกิารจ าหน่ายเงนิอิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงนิอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cash 
Card) ผ่านช่องทางใหบ้รกิารของบรษิทัฯ (ตูเ้ตมิเงนิของบรษิทัฯ)  

หน้าทีข่องบรษิทัฯ  :  - จดัใหม้พีนักงานทีเ่หมาะสมเพื่อการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งตามสญัญา  
- ดูแลช่องทางและอุปกรณ์ประกอบการให้บริการ ตลอดจนจัดท าและพฒันาระบบการ

ใหบ้รกิาร ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาหนดของผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ 
- ยินยอมให้ผู้ ต ร วจสอบภาย ใ น  ผู้ ต ร วจสอบภายนอกที่ ไ ด้ ร ับมอบหมายจาก 

ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่และธปท. หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เขา้ท าการตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 

- จดัใหม้กีารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศ  
หน้าทีข่องผูใ้หบ้รกิาร
โทรศพัทเ์คลือ่นที ่ 

:  - อ านวยความสะดวกใหแ้ก่บรษิทัฯ ในการเชื่อมโยงระบบระหว่างกนั  
- ใหค้ าแนะน าและความร่วมมอืกบับรษิทัฯ ในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  

ค่าธรรมเนียมและการช าระ
ผลตอบแทน  

:  ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ตกลงช าระผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิทัฯ โดยคดิเป็นอตัราค่าตอบแทน
ของยอดการใหบ้รกิาร ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัประเภทการใหบ้รกิาร  

เหตุแห่งการผดิสญัญา  :  - เปิดเผยเอกสารความลบัหรอืเอกสารส าคญัทางธุรกจิ  
- กระท าการทุจรติ ผดิกฎหมาย  

ผลแห่งการผดิสญัญา  :  - บอกกล่าวตกัเตอืน  
- ระงบัการใหบ้รกิาร  
- ระงบัการช าระผลตอบแทน 
- ใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญา 

9.2 สรุปสัญญาแต่งตัง้ตัวแทนให้บริการทางการเงิน (Banking Agent) และบริการรบัช าระอ่ืนๆ กับ
สถาบนัการเงิน 

ตวัแทนใหบ้รกิารทางการเงนิ  :  บรษิทัฯ  
อายุสญัญา  :  สญัญามอีายุ 1-5 ปี โดยคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมสีทิธบิอกเลกิสญัญานี้ได ้โดยแจง้ใหคู้่สญัญาอกี

ฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า  
ลกัษณะสญัญา  :  ธนาคารมีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้บริษัทฯ ให้เป็นตัวแทนของธนาคาร ในการให้บริการทาง

การเงนิแก่ลูกคา้ของธนาคาร ได้แก่ การใหบ้รกิารรบัฝากเงนิเขา้บญัชีธนาคาร รบัช าระเงนิ เช่น 
ค่างวดสนิเชื่อ ค่าใชบ้รกิารบตัรเครดติและสนิเชื่อบตัรเงนิสด ผ่านช่องทางการใหบ้รกิารของบรษิทั
ฯ (ตูเ้ตมิเงนิของบรษิทัฯ)  

หน้าทีข่องบรษิทัฯ  :  - จดัหาอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ วางรูปแบบการด าเนินการและขัน้ตอน
การปฏบิตังิานภายในทีเ่หมาะสมตามทีธ่นาคารก าหนด  

- จดัหาบุคคลากรใหเ้พยีงพอต่อความจ าเป็นในการดูแลและบ ารุงรกัษาอุปกรณ์และโปรแกรม
คอมพวิเตอรข์องบรษิทัฯ รวมทัง้ควบคุมดูแลเจา้หน้าทีแ่ละอุปกรณ์ใหบ้รกิารทางการเงนิ ณ 
จุดทีใ่หบ้รกิารของบรษิทัฯ ตูเ้ตมิเงนิของบรษิทัฯ  
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- ใหบ้รกิารทางการเงนิแก่ผู้ใช้บรกิารถูกต้องตามเงื่อนไข วธิกีาร และคู่มอืการปฏบิตัิงานที่
ธนาคารก าหนดและตกลงร่วมกนักบับรษิทัฯ  

- จัดให้ผู้ใช้บริการกรอกเลขบัตรประชาชนทุกครัง้ก่อนท ารายการฝากเงินรวมทัง้จัดให้
ผูใ้ชบ้รกิารแสดงตน และตรวจสอบเพื่อระบุตวัตนผูใ้ชบ้รกิาร 

- ออกเอกสารหรอืหลกัฐานยนืยนัการท ารายการใหแ้ก่ผูใ้ช้บรกิารที่มาใช้บรกิารทางการเงนิ 
โดยมรีปูแบบและรายละเอยีดตามทีธ่นาคารก าหนด  

- 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  
การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย และการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้ง
สงู  

- จัดท าแผน Business Continuity Plan และจัด เตรียมรายงาน  Business Continuity 
Management ทีส่อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัขิอง ธปท.  

- ให้ความร่วมมอืในการจดัเตรยีม และ/หรอืจดัส่งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกบัการให้บรกิารทาง
การเงนิ เพื่อการตรวจสอบของธปท. และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรอ้งขอ  

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

- จดัให้มแีนวทางการบรหิารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และระบบการประสานงานกบั
ธนาคาร  

หน้าทีธ่นาคาร  :  - 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  
เป็นตวัแทนของธนาคารในการใหบ้รกิารทางการเงนิ  

- หากเกดิการเปลี่ยนแปลงในการใหบ้รกิารทางการเงนิ หรอืการปฏบิตังิาน ธนาคารจะแจ้ง
ใหบ้รษิทัฯ ทราบก่อนล่วงหน้า  

ค่าธรรมเนียม และการช าระ
ผลตอบแทน  

:  - บรษิทัฯ เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการฝากเงนิเขา้บญัชธีนาคารกบับุคคลทัว่ไปทีท่ ารายการที่
ตูเ้ตมิเงนิ ที ่1-60 บาท ต่อรายการ ทัง้นี้ขึน้กบัประเภทบรกิารและยอดเงนิทีท่ ารายการ  

- ธนาคารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมต่อรายการจากบรษิทัฯ โดยมทีัง้รูปแบบการเรยีกเกบ็ทนัท ี
หรอืการช าระเป็นรายเดอืน ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัแต่ละธนาคาร  

เหตุแห่งการผดิสญัญา  :  - ปฏบิตัผิดิขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาดว้ยความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ  
- เปิดเผยเอกสารความลบัหรอืเอกสารส าคญัทางธุรกจิ  
- กระท าการทุจรติ ผดิกฎหมาย  

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

อตัราผดินัดสงูสุด  

9.3 สรปุสญัญาความร่วมมือทางธรุกิจของบริษทัฯ กบั บริษทั ธนทตั โซลชูัน่ จ ากดั 

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

อายุสญัญา  :  7 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2559 ถงึ 31 สงิหาคม 2566 โดยหากก่อนครบก าหนดระยะเวลาของ
สญัญา หากไม่มฝ่ีายใดแจ้งความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัอกีฝ่ายหนึ่งไม่น้อยกว่า 60 
วนั ว่าจะใหส้ญัญาสิน้สุดลง เมื่อครบก าหนดระยะเวลาของสญัญาใหถ้อืว่าทัง้สองฝ่ายตกลงกนัตอ่
ระยะเวลาของสญัญานี้ออกไปอกีมกี าหนดคราวละ 5 ปี  
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รายละเอยีดสญัญา  :  - TNT ตกลงใหค้วามร่วมมอืกบับรษิทัฯ ในการเขยีนโปรแกรม พฒันาโปรแกรม บ ารุงรกัษา
และแก้ไขโปรแกรม ที่ได้จัดท าขึ้นให้กับบริษัทฯ ส าหรบัใช้เป็นระบบปฏิบัติการในการ
ใหบ้รกิารตูเ้ตมิเงนิ  

- บรษิทัฯ และ TNT จะร่วมกนัก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของโปรแกรมเพิม่เตมิขึน้ใหม่อย่าง
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 
การเพิม่ช่องทางการบรกิาร การเพิม่รายการสนิคา้หรอืบรกิาร วธิกีารช าระเงนิและอื่น ๆ  

- Software ตามสญัญานี้เป็นการซื้อขายสทิธกิารใช ้Software เดด็ขาดจาก TNT โดยบรษิทั
ฯ มสีทิธิใช้ประโยชน์จาก Software นี้ตราบเท่าที่ระบบของบรษิทัฯ ยงัมกีารเชื่อมต่อกบั
ระบบของ TNT  

หน้าทีข่องผูร้บัจา้ง  :  - จดัหาและเตรยีมเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย (Server) ทีพ่รอ้มเชื่อมต่อกบัระบบอนิเตอรเ์น็ต
ไดต้ลอดอายุสญัญา  

- อนุญาตใหห้น่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งกบัการก ากบัดูแล ผูต้รวจสอบบญัช ีผูต้รวจสอบ
ภายในของบรษิทัฯ เขา้ตรวจสอบหรอืเรยีกขอ้มลูไดต้ามวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ โดยบรษิท
ฯ จะมหีนังสอืแจง้บอกกล่าวแก่ TNT ทราบก่อนอย่างน้อย 7 วนั  

- เพิม่บรกิารการช าระสนิคา้ / บรกิารผ่านตูเ้ตมิเงนิ ตามทีบ่รษิทัฯ รอ้งขออย่างน้อย 2 บรกิาร
ต่อเดอืน  

- ให้ความช่วยเหลือตามที่บรษิัทฯ ร้องขอในด้านการฝึกอบรม การใช้โปรแกรม และการ
แกไ้ขปัญหาเบือ้งตน้ 

หน้าทีข่องผูว้่าจา้ง  :  - ลงทุนระบบ Server เพิม่เป็นของตนเอง  
- ส่ ง ข้ อ มู ล ที่ จ า เ ป็ น ใ น ก า ร พัฒ 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 เดอืน  
- ป้องกนัการดดัแปลง แก้ไขรหสัหรอืเรยีบเรยีงใหม่ซึ่งโปรแกรม รวมทัง้การเปิดเผยข้อมูล

ส าคญั  
การช าระผลตอบแทนระหว่างกนั  :  - บ ริษั ท ฯ  ต ก ล ง จ่ า ย ค่ า ต อ บแทน ให้ แ ก่  TNT จ ากบ ริก า ร ร ะ บบ  Server แ ล ะ 

ทุกรอบเดือน โดยค านวณจากปรมิาณการท ารายการให้บรกิารเติมเงนิโทรศพัท์เคลื่อนที่ 
และการใหบ้รกิารช าระค่าสนิคา้และบรกิาร ทีท่ ารายการผ่านระบบของ TNT  

- TNT ตกลงจ่ ายค่ าตอบแทนให้แก่บริษัทฯ  จากค่ าคอมมิชชัน่จากการเติม เงิน
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่และช าระค่าสนิคา้และบรกิารแบบออนไลน์ทุกประเภททีท่ ารายการจากตู้
เติมเงนิผ่านระบบ TNT ทัง้หมดที่ TNT ได้รบัจากผู้ประกอบการทุกประเภท (Operator) 
ใหก้บับรษิทัฯ ทุกรอบเดอืน  

เหตุแห่งการผดิสญัญา  :  - ไม่ปฏบิตัติามสญัญา และมไิดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายในเวลาทีก่ าหนด  
ผลแห่งการผดิสญัญา  :  - คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมสีทิธบิอกเลกิสญัญา  

9.4 สรปุสญัญาโอนกิจการทัง้หมดของบริษทั วีดีพี โฮลด้ิง จ ากดั กบั บริษทั ทีบีเอสพี จ ากดั (มหาชน)   

คู่สญัญา  :  ผูโ้อน : บรษิทั วดีพี ีโฮลดิง้ จ ากดั (“VDPH”) (ซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ   
          100 ของหุน้ทัง้หมดของ VDPH) 
ผูร้บัโอน : บรษิทั ทบีเีอสพ ีจ ากดั (มหาชน) (“TBSP”)    

รายละเอยีดสญัญา  :  - บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะจดัโครงสรา้งของกลุ่มบรษิทั โดยทรพัยส์นิและหนี้สนิใน VDPH รวมถงึ
หุ้นสามญัของบริษัท เวนดิ้ง พลัส จ ากัด ( “VDP”) ให้แก่ TBSP ภายใต้การโอนกิจการ
ทัง้หมดใหแ้ก่กนั   
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เงื่อนไขบงัคบัก่อน : เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผนัหรอืสละสทิธิเป็นหนังสอืจากคู่สญัญาฝ่ายที่มสีทิธิผ่อนผนัหรอืสละ
สทิธเิพื่อการโอนทรพัยส์นิ และหนี้สนิของ VDPH ทัง้หมด คู่สญัญาตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขบงัคบั
ก่อนตามทีร่ะบุดงัต่อไปนี้ครบถว้นสมบูรณ์ทุกประการ  

(ก) ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ VDPH มีมติอนุมตัิการโอน
ทรพัย์สนิ และหนี้สนิของ VDPH ทัง้หมด ซึ่งประกอบด้วยหุ้น VDP ทรพัย์สนิและ
หนี้สนิอื่นใหแ้ก่ TBSP 

(ข) ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรอืที่ประชุมผูถ้อืหุน้ของ TBSP มมีตอินุมตัริบัการโอน
ทรพัย์สนิ และหนี้สนิของ VDPH ทัง้หมด ซึ่งประกอบด้วยหุ้น VDP ทรพัย์สนิและ
หนี้สนิอื่นจาก VDPH 

หน้าทีข่องผูโ้อน :  - VDPH ตกลงโอนกิจการ รวมถึงสินทรพัย์และหนี้สนิทัง้หมดของผู้โอนให้แก่ TBSP ซึ่ง
สนิทรพัยห์ลกัของผูโ้อนประกอบดว้ยหุน้สามญัของ VDP 

- VDPH ตกลงและรบัรองว่า VDPH ได้ด าเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
รวมถงึกฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินการโอนและรบัโอนกจิการ  

- VDPH ตกลงที่จะจดทะเบยีนเลกิบรษิทัโดยพลนัและช าระบญัชใีนรอบระยะเวลาบัญชีที่มี
การโอนกจิการ ภายหลงัการโอนกจิการทัง้หมดใหแ้ก่ผูร้บัโอน   

- VDPH ตกลงโอนหุ้นสามญัของ VDP ให้แก่ TBSP ในวนัที่โอนกิจการทัง้หมดให้แก่กนั 
และ VDPH ตกลงจดัเตรยีมและส่งมอบสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของ VDP และใบหุน้ใหม่ของ 
VDP ซึง่ออกใหแ้ก่ TBSP  

- VDPH ตกลงจะแจ้งใหบุ้คคลผูเ้ป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมถงึลูกคา้ของผูโ้อนทราบถงึการโอน
กจิการทัง้หมดตามสญัญาฉบบันี้  

หน้าทีข่องผูร้บัโอน  :  - TBSP ตกลงช าระค่าตอบแทนการโอนกจิการโดยการโอนเงนิใหแ้ก่ VDPH ในวนัทีโ่อน
กจิการทัง้หมดใหแ้ก่กนั  

- TBSP ตกลงจะจดัใหบุ้คคลผูเ้ป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมถงึลูกคา้ของผูโ้อนเขา้ท าสญัญาแปลง
หนี้ใหม่กบัผูร้บัโอน เพื่อใหก้ารโอนสทิธ ิหน้าที่และความรบัผดิของผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนอนั
เนื่องมาจากการโอนกจิการทัง้หมดตามสญัญาฉบบันี้  

- TBSP ตกลงและจะด าเนินการแจ้งขอ้มูลรายชื่อผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ และมูลค่าหุน้ทัง้ตาม
บญัชแีละตามทะเบยีนหุน้ของผูโ้อนและผูร้บัโอน ขอ้มูลของผูโ้อนและผูร้บัโอน รวมทัง้การ
เป็นลูกหนี้ค่าภาษีอากร ให้แก่อธิบดีกรมสรรพากร ภายใน 30 วนันับแต่วนัจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงการโอนกิจการทัง้หมดให้แก่กัน ต่อนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฏีกา และประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรทีเ่กีย่วขอ้ง  

การช าระผลตอบแทนระหว่างกนั  :  - TBSP จะช าระค่าตอบแทนการโอนหุน้โดยการโอนเงนิใหแ้ก่ VDPH ในวนัทีโ่อนกจิการ
ทัง้หมดใหแ้ก่กนั  

เหตุแห่งการผดิสญัญา  :  - ไม่ปฏบิตัติามสญัญา  
ผลแห่งการผดิสญัญา  :  - คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมสีทิธบิอกเลกิสญัญา 

10. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมช่ือกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

 โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิตามแบบหนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ทีไ่ดจ้ดัส่งใหก้บั
ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมนี้ โดยมรีายละเอยีดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2565 ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 20. 
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บรษิทั ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถอื 

  

 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 

 เลขานุการบรษิทั 

 ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 

 

 



  

  

 

 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

เก่ียวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย 

กรณีการเขาซือ้หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)     

 

 

เสนอตอ 

ผูถือหุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  

  

 

 

 

 

จัดทำโดย 

บริษัท อวานการด แคปปตอล จำกัด 

 

 

 

วันที่ 12 เมษายน 2565 



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัย                                        บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) 

 

 

 

 

12 เมษายน 2565 

 

เรื่อง ความเห็นของท่ีปรึกษาอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเขาซ้ือ

หุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) 

 

เรียน กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 

4/2564 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 ไดมีมติอนุมัติเพ่ือนำเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 ของ บริษัทฯ เพ่ือการเขา

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 สินเชื่อแฟคตอร่ิง สินเชื่อเพื่อการ

พาณิชย สินเชื่อเชาซ้ือ ปจจุบันมีฐานลูกคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนสวนใหญ และมีสาขา 105  สาขา 

โดยปจจุบัน NAKON มีทุนจดทะเบียน 555.00 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 1,110,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 

บาท โดยมีทุนท่ีออกและเรียกชำระ 467,549,150 บาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 935,098,300 หุน ซ่ึงทางบริษัทฯ มีความต้ังใจท่ีจะ

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 ของมูลคาการเสนอขายท้ังหมด บริษัทฯ จะชำระเปนเงินสดใหแก NAKON จำนวน 

584.44 ลานบาท และ 

1.2. คาหุนในสัดสวนรอยละ 25.00 ของมูลคาการเสนอขายท้ังหมด จำนวน 194.81 ลานบาท ทางบริษัทฯ  

จะชำระเปนหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จำนวน 6,896,005 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยมีราคาเสนอขาย

เทากับ 28.25 บาท ซ่ึงเปนราคาหุนท่ีไมต่ำกวารอยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยท่ีราคาตลาดคำนวณจากราคาถัว

เฉลี่ยถวงน้ำหนักยอนหลัง 7 วันทำการติดตอกันกอนวันท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเขาลงทุนใน 

NAKON และออกหุนสามัญเสนอขายใหแก NAKON เพ่ือเปนคาตอบแทน ตั้งแตวันท่ี 9 - 18 กุมภาพันธ 2565 เทากับ 

30.6413 บาทตอหุน (“ราคาตลาด”) 

  



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัย                                        บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) 

 

 

 

ท้ังนี้ ในการเขาลงทุนโดยการเขาซ้ือหุนเพ่ิมทุนออกใหมของ NAKON บริษัทฯ จะเขาดำเนินการภายใตเงื่อนไข 4 ประการ ดังนี้ 

1) ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคล

เฉพาะเจาะจง ไดแก NAKON  

2) ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาลงทุนโดยการเขาซ้ือหุนเพ่ิมทุนออกใหมของ NAKON ซ่ึงไมเปน

บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระคาตอบแทนเปนหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ สำหรับคาหุนใน

สัดสวนรอยละ 25.00 ของมูลคาการเสนอขายท้ังหมด และจะชำระคาตอบแทนเปนเงินสดสำหรับคาหุนในสวนท่ีเหลือ 

3) ท่ีประชุมผูถือหุนของ NAKON มีมติอนุมัติให NAKON เพ่ิมทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนออกใหมของ NAKON 

ใหแกบริษัทฯ  

4) ผลการเขาตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพยและหนี้สินใน NAKON เปนท่ีพึงพอใจของบริษัทฯ  

เนื่องจากรายการดังกลาวเขาขายเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ. 2547 และประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึง

สินทรัพย (“ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย”) โดยการเขาซ้ือหุนเพ่ิมทุนออกใหมของ NAKON คิดเปนการคำนวณ

ขนาดรายการไดเทากับรอยละ 15.52 ตามเกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเปนเกณฑที่คำนวณขนาดรายการไดสูงสุด จากงบ

การเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีไดรับการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  

โดยเมื่อนำขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในรอบระยะเวลา 6 เดือนยอนหลังของบริษัทฯ ไดแก รายการที่เกิดขึ้นกอนหนา รวมกับ

รายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ กรณีการเขาลงทุนเขาซื้อหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น 

เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) และรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยของบริษัทฯ กรณีการเขาซ้ือหุนสามัญของ บริษัท บัซซ่ีบีส จำกัด มา

รวมกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามรายงานความเห็นฯ ฉบับนี้ มีขนาดรายการรวมเทากับรอยละ 79.33 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่ง

ตอบแทน ซ่ึงเปนเกณฑท่ีคำนวณขนาดรายการไดสูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีไดรับการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เมื่อขนาดรายการมีมูลคามากกวารอยละ 50.00 บริษัทฯ จึงมีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลรายการไดมาซ่ึง

สินทรัพยของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

และขออนุมัติการเขาทำรายการตอที่ประชุมผูถือหุน พรอมแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็น ซึ่งตองไดรับมติอนุมัติ

ดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวน

ของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย  

ทั้งนี้ รายการดังกลาวไมเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจาก NAKON ไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี

เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 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 

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต้ังอยูบนสมมติฐานวา ขอมูลและเอกสารท้ังหมดท่ีไดรับจากบริษัทฯ รวมท้ังจากการสัมภาษณ

ผูบริหารของบริษัทฯ เปนขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน เปนจริง แสดงถึงมุมมองลาสุดที่มีตอบริษัทฯ และไมมีการเปลี่ยนแปลงใน

นาคตท่ีอาจมีผลตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ  



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัย                                        บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจำกัด (มหาชน) 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีวัตถุประสงคเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการอนุมัติการเขาทำรายการเทานั้น โดยผู

ถือหุนควรศึกษาขอมูลและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในแงมุมตาง ๆ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

อยางไรก็ดี การตัดสินใจสุดทายในการอนุมัติขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูถือหุนแตละรายการของกิจการเปนสำคัญ 

  



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัย                                        บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) 

 

 

 

คำนยิาม  

“AIT” บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

“AIT-W2” ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ AIT คร้ังที่ 2 

“CAGR” อัตราการเติบโตเฉล่ียตอป (Compound Annual Growth Rate) 

“DCF” วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 

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

“EV/EBITDA” 

มูลคากิจการตอกำไรจากการดำเนินงานกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเส่ือมราคา และ

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

and amortization) 

“FCFF” กระแสเงินสดอิสระสุทธิจากการดำเนินงานของกิจการ (Free Cash Flow to Firm)  

“Kd” อัตราดอกเบี้ยจากการกูยืม (Cost of Debt)  

“Ke” 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 เวนด้ิง พลัส จำกัด 

“WACC” อัตราตนทุนถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก  (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 เวนด้ิง 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 
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“บริษัทฯ” หรือ “SABUY” บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

“ประกาศเร่ืองรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่ง

ทรัพยสิน”  

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทำรายการที่

มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 

(และที่ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจำหนายไป

ซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม)  

“ประกาศเร่ืองรายการที่เก่ียวโยงกัน” 

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทำรายการที่

เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผย

ขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มี

การแกไขเพ่ิมเติม) 

“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” บริษัท อวานการด แคปปตอล จำกัด 

“ธปท.” ธนาคารแหงประเทศไทย 

“ราคาตลาด” 

ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักยอนหลัง 7 วันทำการติดตอกันกอนวันที่

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเขาลงทุนใน NAKON และออกหุนสามัญเสนอขาย

ใหแก NAKON เพ่ือเปนคาตอบแทน ต้ังแตวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ 2565 เทากับ 30.6413 

บาทตอหุน 

รายงานความเห็นฯ 
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย   

กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)                             

“สำนักงาน ก.ล.ต.” สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

“หุนเพ่ิมทุนออกใหมของ NAKON” 

หุนสามัญเพ่ิมทุนของ 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 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

ครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 ไดมีมติอนุมัติเพ่ือนำเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 ของ   

บริษัทฯ เพ่ือการเขาลงทุนในบริษัท 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 โดยใหบริการสินเชื่อหลากหลายรูปแบบเพ่ือ

ตอบสนองตอความตองการของลูกคา โดย NAKON ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยูภายใตการกำกับของธนาคาร

แหงประเทศไทย (“ธปท.”) ใหสามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับและประกอบกิจการสินเชื่อนาโน

ไฟแนนซ (Nano-Finance) มีสินเชื่อใหบริการ ดังนี้ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถเพื่อเกษตรกร เชาซื้อรถ

มือสอง สินเชื่อที่ดินและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง สินเชื่อที่ดินและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเพื่อการหมุนเวียน สินเชื่อแฟคตอริ่ง 

สินเชื่อเพ่ือการพาณิชย สินเชื่อเชาซ้ือ ปจจุบันมีฐานลูกคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนสวนใหญ และมีสาขา 105  สาขา 

โดยปจจุบัน NAKON มีทุนจดทะเบียน 555.00 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 1,110,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 

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 ของมูลคาการเสนอขายท้ังหมด บริษัทฯ จะชำระเปนเงินสดใหแก NAKON จำนวน 

584.44 ลานบาท และ 

2) คาหุนในสัดสวนรอยละ 25.00 ของมูลคาการเสนอขายท้ังหมด จำนวน 194.81 ลานบาท  

ทางบริษัทฯ จะชำระเปนหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จำนวน 6,896,005 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยมี

ราคาเสนอขายเทากับ 28.25 บาท ซ่ึงเปนราคาหุนท่ีไมต่ำกวารอยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยท่ีราคาตลาดคำนวณ

จากราคาถัวเฉลีย่ถวงน้ำหนักยอนหลัง 7 วันทำการติดตอกันกอนวันท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเขาลงทุน

ใน NAKON และออกหุนสามัญเสนอขายใหแก NAKON เพ่ือเปนคาตอบแทน ตั้งแตวันท่ี 9 - 18 กุมภาพันธ 2565 

เทากับ 30.6413 บาทตอหุน (“ราคาตลาด”) 
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ทั้งนี้ ในการเขาลงทุนโดยการเขาซื้อหุนเพิ่มทุนออกใหมของ NAKON บริษัทฯ จะเขาดำเนินการภายใตเงื่อนไข 4 ประการ 

ดังนี้ 

1) ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคล

เฉพาะเจาะจง ไดแก NAKON  

2) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาลงทุนโดยการเขาซื้อหุนเพิ่มทุนออกใหมของ NAKON ซึ่งไมเปน

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระคาตอบแทนเปนหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ สำหรับคาหุนใน

สัดสวนรอยละ 25.00 ของมูลคาการเสนอขายท้ังหมด และจะชำระคาตอบแทนเปนเงินสดสำหรับคาหุนในสวนท่ีเหลือ 

3) ท่ีประชุมผูถือหุนของ NAKON มีมติอนุมัติให NAKON เพ่ิมทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนออกใหมของ NAKON 

ใหแกบริษัทฯ  

4) ผลการเขาตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพยและหนี้สินใน NAKON เปนท่ีพึงพอใจของบริษัทฯ  

เนื่องจากรายการดังกลาวเขาขายเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 

2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการท่ีมีนัยสำคัญท่ีเขาขายเปน

การไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย (“ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย”) โดยการเขาซื้อหุนเพิ่มทุนออก

ใหมของ NAKON คิดเปนการคำนวณขนาดรายการไดเทากับรอยละ 15.52 ตามเกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (Net 

tangible assets: NTA) ซึ่งเปนเกณฑที่คำนวณขนาดรายการไดสูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ไดรับการสอบทาน

จากผูสอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันท่ี 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

เขาทำรายการตอท่ีประชุมผูถือหุน พรอมแตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหความเห็น ซ่ึงตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนน

เสียงไมต่ำกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผู

ถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย  

ทั้งนี้ รายการดังกลาวไมเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจาก NAKON ไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตาม

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 

2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด

ทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) 

ทั้งนี ้ อวานการด แคปปตอล จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) มีความเห็นวาการเขาทำรายการครั ้งนี ้มีความ

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 (มูลคาท่ี

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 

เนื่องจากราคาดังกลาวอยูในชวงมูลคายุติธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี

ความเห็นวาราคาการเขาทำรายการไดมาซ่ึงหุนสามัญของ 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 

ประเภทธรุกิจ ใหบริการทางการเงินซึ่งไมใชธนาคารพาณิชย โดยใหบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถเพ่ือ

เกษตรกร เชาซื้อรถมือสอง สินเชื่อที่ดินและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง สินเชื่อที่ดินและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเพ่ือ

การหมุนเวียน สินเชื่อแฟคตอร่ิง สินเชื่อเพ่ือการพาณิชย สินเชื่อเชาซื้อ 

เลขทะเบียน 0107537002648 

วันจดทะเบียนบริษัท 9 พฤศจิกายน 2537 

ทุนจดทะเบียน 555,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 1,110,000,000 หุน 

ทุนชำระแลว 467,549,150 บาท แบงเปนหุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดท่ีออกและชำระแลวจำนวน 935,098,300 หุน 

กรรมการ 
 ชื่อ-สกุล ตำแหนง 

นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล 

นายเทอดศักด์ิ บุญทศ 

นายธนวรรธน พลวิชัย 

นายตะวัน พันธาวงศ 

นายสมพงษ สงวนวนชาติ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 
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               ที่มา: เว็บไซต NAKON   

บริษัท นครหลวง แคปตอล จำกัด (มหาชน) (“NAKON”) ประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการธุรกิจการเงินที่ไมใชธนาคาร (Non-

Bank) ภายใตการประกอบธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกิจการใหสินเชื่อสำหรับผูมีความตองการใชเงินทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา 

เพื่อวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตาม โดยใหบริการสินเชื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา โดย NAKON 

ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยูภายใตการกำกับของธนาคารแหงประเทศไทยใหสามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อสวน

บุคคลภายใตการกำกับไดและประกอบกิจการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ (Nano-Finance) การใหกูยืมเงิน การรับซื้อ ซื้อลด หรือ

รับชวงซื้อลดตั๋วเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด การใหเชาซื้อ การใหเชาแบบลิสซิ่งแกบุคคลธรรมดาที่มีวัตถุประสงคเพ่ือ

นำไปใชในการประกอบอาชีพที่ไมมีทรัพยสินหรือมีทรัพยสินเปนหลักประกัน ภายใตประกาศธนาคารแหงประเทศไทย โดยใน

ปจจุบัน NAKON มีสาขายอยท้ังสิ้น 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

หลากหลายรูปแบบเพ่ือตอบสนองตอความตองการของลูกคา 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 ในฐานะผูถือหุ น โดยบริษัทฯ มีแผนจะสงตัวแทนเขาไปเปน

คณะกรรมการอยางนอย 1 ตำแหนง หรือตามสัดสวนการถือหุน นอกจากนี้ การเขาทำรายการกลาว บริษัทฯ ไมไดชำระ

คาตอบแทนเปนเงินสดทั้งหมด หากแตชำระคาตอบแทนเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และจายเปนเงินสดบางสวนเทานั้น 

ทำใหบริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารกระแสเงินสดภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ขอดีของการเขาทำรายการ 

 ลักษณะของการเขาทำรายการ 

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

ผูขาย บริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) (“NAKON”) 

ลักษณะรายการ บริษัทฯ จะลงทุนเขาซื้อหุนเพ่ิมทุนออกใหมของ 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 ต้ังแตวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ 2565 เทากับ 30.6413 บาทตอหุน 
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ทั้งนี้ ภายหลังการเขาลงทุนซื้อหุนสามัญของ NAKON บริษัทฯ จะบันทึกเงินลงทุนใน NAKON เปนเงินลงทุนในบริษัท

รวม ซึ่งจะทำใหบริษัทฯ จะตองรับรูผลการดำเนินงานของ NAKON ตามวิธีสวนไดเสีย (Equity Method) ซึ่งหากผล

การดำเนินการของ NAKON ไมเปนไปตามคาดหวัง ก็จะสงผลตอผลการดำเนนิงานของบริษัทฯ ในทางออม 

ความสัมพันธ ปจจุบัน NAKON ไมใชบุคคลเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน 

เงื่อนไขในการ

เขาทำรายการ  

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

การใหบริการทางการเงินเพ่ิมมากขึ้น 

การลงทุนใน NAKON เปนการขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุมบริษัทฯ ทำใหมีสินคาและบริการในกลุม

การใหบริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก NAKON เปนผูประกอบธุรกิจสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank) 

ท่ีดำเนินธุรกิจใหบริการทางดานการเงินมากวา 30 ป โดย NAKON ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยูภายใตการ

กำกับของธนาคารแหงประเทศไทยใหสามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับและประกอบกิจการ

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ (Nano-Finance) โดยมีสินเชื่อใหบริการ ดังนี้ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถเพ่ือ

กลุมผูถือหุนเดิมของ  NAKON 

รอยละ 100.00 

บมจ.นครหลวง แคปปตอล 

โครงสรางการถือหุนกอนเขาทำรายการ โครงสรางการถือหุนหลังเขาทำรายการ 

รอยละ 25.00 

รอยละ 75.00 

กลุมผูถือหุนเดิมของ  NAKON 

บมจ.นครหลวง แคปปตอล 

รอยละ 0.57  
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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 ดำเนินการเปดสาขาท้ังหมด 105 สาขา  ซ่ึงกระจายตัวอยูในแหลงชุมชนภายในพ้ืนท่ี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น การเขาลงทุนใน NAKON จะเปนการสนับสนุนการขยายจุดเชื่อมโยง (Touch Point) ใน

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนการขยายระบบนิเวศในการทำธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะสามารถเพ่ิม

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 โดยมีเหตุผลมาจากรายไดหลักของกิจการเพ่ิม

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 สามารถระดมทุนเพ่ือนำมาปลอยสินเชื่อได NAKON จะมีผลการดำเนินการท่ีเติบโตขึ้นอีกในอนาคต 

ดังนั้นจากผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินของ NAKON จะเห็นไดวาในป 2564 NAKON มีผลการดำเนินงานท่ีดี

ขึ้นและเติบโตจากในอดีต เนื่องจากตลาดสินเชื่อรายยอยเปนตลาดที่ยังมีการเติบโตสูง การลงทุนใน NAKON จึงเปนการ

สรางผลตอบแทน อัตราเติบโตของสินทรัพย ผลกำไร และกระแสเงินสดใหแกบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ไดอยาง

ตอเนื่องในระยะยาว 

4) บริษัทฯ อาจมีผลประโยชนจากการเติบโตของมูลคาหุนของ NAKON ในอนาคต 

เนื่องจากปจจุบัน NAKON มีสถานะเปนบริษัทมหาชน ซึ่งยังมิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อีกทั้ง ตลาดสินเชื่อราย

ยอยในประเทศไทยนั้นยังมีชองวางใหเติบโต และแนวโนมความตองการสินเชื่อภาคครัวเรือนมีเพ่ิมขึ้นสอดคลองกับการฟน

ตัวของสภาพเศรษฐกิจภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น NAKON มีโอกาสที่จะเติบโตอีกหากสามารถเขาระดม

ทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดตามแผน และหากบริษัทฯ เขาลงทุนใน NAKON ก็จะไดรับผลประโยชนจากมูลคาตลาดของ

ราคาหุนท่ีเพ่ิมขึ้นจากการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ในอนาคต 

 ขอเสียของการเขาทำรายการ 

1) ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม (Dilution Effect) เนื่องจากการเขาทำรายการเปนสวนหนึ่งของการเพ่ิม

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 ตอผู ถือหุ นของบริษัทฯ โดยคำนวณผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนของผูถือหุ นเดิม (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 จะตองจัดสรรหุนสามัญเพ่ิม

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 ท้ังนี้ บริษัทฯ ยังไดเขาซ้ือหุนสามัญของ 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 

ท้ังนี้ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนหลังเขาทำรายการดังกลาวเปนอัตราสวนท่ีเพ่ิมขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ มีการออกหุน

สามัญเพิ่มทุนเพื่อเปนสิ่งตอบแทนใหกับ NAKON ในสัดสวนที่ต่ำกวามูลคาสิ่งตอบแทนที่จายเปนเงินสด ซึ่งอาจตองใชเงิน

จากการออกและเสนอขายหุนกู นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุนกู บริษัทฯ จะมีตนทุนทางการเงินที่เพิ่มข้ึน

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) ความเสี่ยงท่ีเงื่อนไขบังคับกอนเขาทำรายการจะไมประสบความสำเร็จ หรืออาจเกิดความลาชา 

การเขาทำรายการมีเงื่อนไขบังคับสำคัญกอนเขาทำรายการ ไดแก 

(1) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคล

เฉพาะเจาะจง ไดแก NAKON  

(2) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาลงทุนโดยการเขาซื้อหุนเพิ่มทุนของ NAKON ซึ่งไมเปน

บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระคาตอบแทนเปนหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ สำหรับคาหุน

ในสัดสวนรอยละ 25.00 ของมูลคาการเสนอขายทั้งหมด และจะชำระคาตอบแทนเปนเงินสดสำหรับคาหุนใน

สวนท่ีเหลือ 

(3) ที่ประชุมผูถือหุนของ NAKON มีมติอนุมัติให NAKON เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนของ NAKON 

ใหแกบริษัทฯ  

(4) ผลการเขาตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพยและหนี้สินใน NAKON เปนท่ีพึงพอใจของบริษัทฯ  

ดังนั้น หากบริษัทฯ ไมสามารถทำใหเงื่อนไขบังคับกอนเขาทำรายการสำเร็จลุลวงได การทำรายการก็จะไมประสบ

ความสำเร็จ หรือเกิดความลาชา 

1.7.2 ความเสี่ยงหลังเขาทำรายการ 

1) ความเสี่ยงของการสูญเสียโอกาสในอนาคตหากมูลคาหุนของบริษัทฯ  สูงกวามูลคาซ้ือขาย 

กรณีที่ผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ สูงกวาประมาณการมูลคายุติธรรมที่ใชในการเขาทำรายการ ซึ่งเทากับ

หุนละ 28.25 บาทตอหุน ซึ่งผลตางดังกลาวเกิดจากผลประกอบการที่นอกเหนือจากแผนการลงทุนและการขยาย

กิจการที่นำมาใชเปนสมมติฐานในการประเมินมูลคา ซึ่งทำใหบริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสจากผลตางตอบแทนดังกลาว 

เนื่องจากบริษัทฯ อาจไดสินทรัพยหรือผลตอบแทนจากการลงทุนอ่ืนท่ีสูงกวาการลงทุนในหุนสามัญของ NAKON ท้ังนี้ 

ราคามูลคายุติธรรมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดถูกประเมินดวยสมมติฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปจจุบัน 

ประกอบกับแผนการลงทุนและการขยายกิจการที่มีแผนการลงทุนชัดเจน ณ ปจจุบัน อยางไรก็ตาม มูลคาของบรษัิทฯ 

ที่ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินไดสะทอนการเติบโตของธุรกิจตามแผนและนโยบายการลงทุนและการ

ดำเนินงานแลว ราคาการเขาทำรายการอยูในชวงมูลคายุติธรรม ณ ชวงเวลาการประเมิน  

2) ความเสี่ยงผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการลงทุนในอนาคตไมเปนไปตามคาดหวัง 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

สามารถชวยบรรเทาความเสี่ยงท่ีผลตอบแทนจากการดำเนินงานของ NAKON จะไมเปนไปตามคาดหวัง 

นอกจากนี้ การประกอบการดานสินเชื่อยังมีความเสี่ยงดานเครดิต ซึ่งกลาวคือ โอกาสหรือความนาจะเปนท่ีคูสัญญา 

(Counterparty) ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงในสัญญา หรือจงใจไมปฏิบัติตามสัญญา เชน การผิดนัด

ชำระหนี้ โดยความเสี่ยงดานเครดิตที่บริษัทฯ ไดพิจารณามีดังนี้ ความเสี่ยงดานคุณภาพลูกหนี้ธุรกิจสินเชื่อรายยอย 

ความเสี ่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ และความเสี ่ยงที ่เกิดจากมูลคาสินทรัพยที ่เปนหลักประกัน โดย NAKON ได

ตระหนักดีถึงความเสี่ยงดานเครดิตและไดใหความสำคัญกับนโยบายการพิจารณาการใหเครดิต กระบวนการพิจารณา

อนุมัติสินเชื่อ และนโยบายในการเลือกอสังหาริมทรัพยที่ตั้งอยูในทำเลที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนา อีกทั้งเปนท่ี

ตองการของตลาด โดยบริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลโดยทำการประเมินมูลคาสินทรัพยค้ำประกันอยางเหมาะสม

และระมัดระวังเพ่ือใหการดำเนินธุรกิจของ NAKON เปนไปอยางย่ังยืนและมีประสิทธิภาพ 

ดังนั ้น ความเสี ่ยงจากการดำเนินธุรกิจของ NAKON อาจสงผลตอผลการดำเนินงานของ NAKON และทำให

ผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนในอนาคตไมเปนไปตามคาดหวัง เชน เมื่อผลการดำเนินงานของ NAKON มีผล

ขาดทุน ซึ่งอาจสงผลใหอัตราการจายปนผลไมเปนไปตามคาดหวัง และจะทำใหระยะเวลาการคืนทุนจากการลงทุน

ดังกลาวนี้ขยายออกไปยาวนานกวาท่ีบริษัทฯ ประมาณการไว เปนตน 

3) ความเสี่ยงจากการที่ทิศทางการดำเนินธุรกิจของ NAKON ไมเปนไปตามคาดหวัง เนื่องจากบริษัทฯ มิไดมีอำนาจ

ควบคุม 

เนื่องจากการเขาลงทุนในหุนสามัญเพ่ิมทุนของ 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 เพ่ือรวมกำกับดูแล NAKON และปกปองผลประโยชนของบริษัทฯ  

ทั้งนี้ ภายหลังการเขาลงทุนซื้อหุนสามัญของ NAKON บริษัทฯ จะบันทึกเงินลงทุนใน NAKON เปนเงินลงทุนในบริษัท

รวม ซึ่งจะทำใหบริษัทฯ จะตองรับรูผลการดำเนินงานของ NAKON ตามวิธีสวนไดเสีย (Equity Method) ซึ่งหากผล

การดำเนินการของ NAKON ไมเปนไปตามคาดหวัง ก็จะสงผลตอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในทางออม 

4) ความเสี่ยงจากการท่ี NAKON ไมสามารถนำบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไดตามแผน 

เนื่องจากปจจุบัน NAKON มีสถานะเปนบริษัทมหาชน ซึ่งยังมิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และ NAKON อยู

ในชวงเตรียมตัวเพ่ือเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยในปจจุบัน NAKON มีความกาวหนาในการเตรียมคุณสมบัติ
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ใหพรอมสำหรับการนำบริษัทเขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตามเกณฑกำไรสุทธิ อยางไรก็

ดี กำไรสุทธิยอนหลัง 2-3 ปรวมกันนั้น NAKON ยังมีกำไรสุทธิไมเปนไปตามเกณฑกำไรสุทธิกลาวคือ กำไรสุทธิของ 2-

3 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 เพ่ือหาชวงมูลคายุติธรรมที่เหมาะสมสำหรับการเขาทำธุรกรรมการโอนแลก

หุน ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การประเมินมูลคาปจจุบันของกิจการดวยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของเงินปนผล 

(Dividend Discount Model) เปนวิธีการประเมินมูลคาท่ีมีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถสะทอนผลประกอบการในอนาคต

ภายใตแผนธุรกิจและสมมติฐานตาง ๆ ท่ีมีความสมเหตุสมผล โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินชวงมูลคายุติธรรม

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 ซ่ึง

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 

จึงเปนราคาท่ีเหมาะสม เนื่องจากราคาดังกลาวอยูในชวงมูลคายุติธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนั้น ท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาราคาการเขาทำรายการไดมาซ่ึงหุนสามัญของ NAKON มีความเหมาะสม 
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2. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

 วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ 

ภายหลังจากท่ีที่ประชุมสามัญผูถือหุน 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  

โดยจะลงทุนเขาซ้ือหุนเพ่ิมทุนออกใหมของ NAKON ซ่ึงมิไดเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 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 

วันทำการติดตอกันกอนวันท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเขาลงทุนใน NAKON และออกหุนสามัญเสนอขายใหแก 

NAKON เพ่ือเปนคาตอบแทน ตั้งแตวันท่ี 9 - 18 กุมภาพันธ 2565 เทากับ 30.6413 บาทตอหุน (“ราคาตลาด”) 

ขอมูลโครงสรางการถือหุนกอนเขาทำรายการ และหลังเขาทำรายการ ปรากฏดังนี้ 

กลุมผูถือหุนเดิมของ  NAKON 

รอยละ 100.00 

บมจ.นครหลวง แคปปตอล 

โครงสรางการถือหุนกอนเขาทำรายการ โครงสรางการถือหุนหลังเขาทำรายการ 

รอยละ 25.00 

รอยละ 75.00 

กลุมผูถือหุนเดิมของ  NAKON 

บมจ.นครหลวง แคปปตอล 

รอยละ 0.57  
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ทั้งนี ้การเขาลงทุนดังกลาวเปนไปตามขอตกลงระหวางบริษัทฯ และ NAKON ในจดหมายแสดงเจตจำนง ลงวันที ่ 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 (โดยท่ี

ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักยอนหลังไมนอยกวา 7 วัน แตไมเกิน 15 วันทำการติดตอกันกอน

วันที่คณะกรรมการของ SABUY มีมติอนุมัติใหเขาลงทุนใน NAKON และ ออกหุนสามัญเสนอขายใหแก NAKON 

เพ่ือเปนคาตอบแทน) 

ทั้งนี้ NAKON จะใหการสนับสนุนดานเทคนิคและขอมูลที่เกี่ยวของกับบริษัทและอุตสาหกรรม เพื่อนำขอมูลไปวิเคราะห และ

กำหนดเงื่อนไขที่บริษัทและ SABUY จะตกลงรวมกันตอไป โดย SABUY จะนำขอมูลดังกลาวขางตนเสนอตอคณะกรรมการ

และผูถือหุนของ SABUY เพื่อพิจารณาการเขาลงทุนและการออกหุนสามัญให NAKON ซึ่งอาจจะพิจารณาและอาจรองขอให

มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการลงเขาลงทุนบางประการเพ่ือใหเหมาะสมกับเกณฑการลงทุน  

โดยทั้งสองฝายจะใชความพยายามอยางเต็มที่ในการบรรลุขอตกลง ขอกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวของภายใตระยะเวลาท่ี

เหมาะสม โดย SABUY จะใหการสนับสนุนบริษัทในกิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสมและความจำเปน” 

อยางไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ ยังอยูระหวางการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ของ NAKON เงื่อนไขบังคับ

กอนอื่น ๆ ตามปกติ และเงื่อนไขบังคับกอนอื่น ๆ ตามที่จะมีการตกลงกันระหวางผูซื้อและผูขายยังอยูระหวางการพิจารณา

และตกลงกัน และจะมีการระบุเงื่อนไขดังกลาวในสัญญาซื้อขายหุนตอไป ทั้งนี้ เงื่อนไขดังกลาวตองไมเปนเงื่อนไขที่ขัดหรือ

แยงกับขอมูลท่ีวัตถุประสงคการเขาทำรายการท่ีไดแจงตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเขาทำรายการในครั้งนี้ หรือทำให

ประโยชนท่ีบริษัทฯ จะไดรับจากการเขาทำรายการในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญในทางท่ีไมเปนคุณกับบริษัทฯ โดย

ใหคณะกรรมการหรือผูรับมอบอำนาจมีอำนาจในการเจรจาตอรองกับคูสัญญาโดยคำนึงถึงประโยชนของบริษัทฯ เปนสำคัญ 

ในกรณีที่เงื่อนไขการเขาทำธุรกรรมขัดหรือแยงกับขอมูลที่วัตถุประสงคการเขาทำรายการที่ไดแจงตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขอ

อนุมัติการเขาทำรายการในครั้งนี้ หรือทำใหประโยชนท่ีบริษัทฯ จะไดรับจากการเขาทำรายการในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไปอยางมี

นัยสำคัญในทางท่ีไมเปนคุณกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะตองนำเรื่องดังกลาวเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง 

ทั้งนี้ ภายหลังการเขาลงทุนซื้อหุนสามัญของ NAKON บริษัทฯ จะบันทึกเงินลงทุนใน NAKON เปนเงินลงทุนในบริษัทรวม ซ่ึง

จะทำใหบริษัทฯ จะตองรับรูผลการดำเนินงานของ NAKON ตามวิธีสวนไดเสีย (Equity Method) ซึ่งหากผลการดำเนินการ

ของ NAKON ไมเปนไปตามคาดหวัง ก็จะสงผลตอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในทางออม  
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 คูสัญญาและความสัมพันธที่เกี่ยวของ 

ผูจะซ้ือ บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจำกัด ("บริษัทฯ" และ “SABUY”) 

ผูจะขาย บริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) (“NAKON”) 

ความสัมพันธ ปจจุบัน NAKON ไมใชบุคคลเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน 
 

 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”) ซึ่งเปนเกณฑท่ี

คำนวณขนาดรายการไดสูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ไดรับการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2564 

โดยเมื่อนำขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในรอบระยะเวลา 6 เดือนยอนหลังของบริษัทฯ  (ไดแก รายการที่เกิดขึ้นกอนหนา 

รวมกับ รายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ กรณีการเขาลงทุนเขาซื้อหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท แอ็ดวานซ 

อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ กรณีการเขาซื้อหุนสามัญของ บริษัท บัซซ่ี

บีส จำกัด)  มารวมกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามรายงานฉบับนี้ มีขนาดรายการรวมเทากับรอยละ 79.33 ตามเกณฑมูลคา

รวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเปนเกณฑที่คำนวณขนาดรายการไดสูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ไดรับการสอบทานจาก

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  

บริษัทฯ จึงประสงคจะขออนุมัติการเขาทำรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยของ NAKON จากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 

จะดำเนินการดังตอไปนี้ 

ก. เปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาและจำหนายไปซึ่งสินทรัพยตามบัญชี 1 และบัญชี 2 และการเขาทำรายการท่ี

เกี่ยวโยงกันของกลุมบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจำหนายไป  

ข. จัดใหมีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหความเห็นเกี่ยวกับการเขาทำรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย และ 

ค. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเขาทำรายการดังกลาว ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยบริษัทฯ 

จะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของ

ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย 

ท้ังนี้ รายละเอียดของการคำนวณขนาดของรายการตามประกาศเรื่องการไดมาซ่ึงสินทรัพย เปนดังนี้  
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2.4.1 การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย 

ขอมูลทางการเงิน 

(หนวย: ลานบาท) 
บริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 

NAKON 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 

สินทรัพยรวม 6,136.53  1,756.54  

สินทรัพยไมมีตัวตน 1,661.22  111.66  

หนี้สินรวม 2,748.62  852.84 

สวนผูถือหุนที่ไมมีอำนาจควบคุม (ถามี) 450.60  -  

สินทรัพยที่มีตัวตน (NTA) 1,276.09  792.04  

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  257.00  5.12  

การคำนวณรายการ 

หลักเกณฑ สูตรคำนวณ 
การคำนวณ  

(ลานบาท) 
ขนาดรายการ 

1. เกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตน

สุทธิ (Net tangible asset – NTA) 

NTA ของสินทรัพยที่ไดมา x สัดสวนที่ไดมา  

  NTA ของบริษัทฯ 

   (792.04x25.00%)  

)            

1,276.09 

รอยละ 15.52 

2. เกณฑกำไรสุทธิจากการ

ดำเนินงาน 

กําไรสุทธิของสินทรัพยทีไดมา x สัดสวนที่ไดมา  

กําไรสุทธิของบริษัทฯ 

   5.12 x 25.00%  )  

257.00 

รอยละ 0.50 

3. เกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน มูลคารายการที่ไดรับ x 100 

สินทรัพยรวมของบริษัทฯ 

   779.25  )  

6,136.53 

รอยละ 12.70 

4. เกณฑมูลคาหุนทุนที่ออกเพ่ือ

ชำระราคาสินทรัพย 

จำนวนหุนที่ออกเพ่ือชําระคาสินทรัพย x 100 

จำนวนหุนที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ 

    6.90    ) 

1,201.38 

รอยละ 0.57 

2.4.2 รายการไดมาซ่ึงสินทรัพยรวมรายการยอนหลัง 6 เดือน 

วันที่ที่ประชุม

คณะกรรมการ

อนุมัติการเขาทำ

รายการ  

รายการ 

ขนาดรายการตามเกณฑ  (รอยละ) 

NTA กำไรสุทธ ิ
มูลคารวมของสิ่ง

ตอบแทน 
มูลคาหุน 

21 กุมภาพันธ 

2565 

การเขาลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ อิน

ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
25.18 22.54 16.12 2.09 

21 กุมภาพันธ 

2565 

การเขาซื้อหุนเพ่ิมทุนออกใหมของ บริษัท 

นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) 
15.52 0.50 12.70 0.57 

21 กุมภาพันธ 

2565 
การลงทุนในบริษัท บัซซี่บีส จำกัด 7.08 2.40 15.82 - 

17 กุมภาพันธ 

2565 

การเขาซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของ บริษทั 

ล็อคบอกซ กรุป จำกัด 
- - 0.77 - 

17 กุมภาพันธ 

2565 

การเขาซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของ บริษทั ดิ 

อะชีฟเวอร 59 จำกัด 
0.74 0.99 0.02 - 
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วันที่ที่ประชุม

คณะกรรมการ

อนุมัติการเขาทำ

รายการ  

รายการ 

ขนาดรายการตามเกณฑ  (รอยละ) 

NTA กำไรสุทธ ิ
มูลคารวมของสิ่ง

ตอบแทน 
มูลคาหุน 

17 กุมภาพันธ 

2565 

การเขารวมลงทุนกับกลุมบริษัทล็อค

บอกซในการจัดต้ังบริษัทรวมทุนใน

สัดสวนรอยละ 50.00 

- - 0.56 - 

17 กุมภาพันธ 

2565 

การเขาลงทุนในบริษัท อินดีม กรุป จำกัด 

(มหาชน) การเขารวมกับบริษัท อินดีม 

กรุป จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนกอต้ัง

บริษัทรวมทุน  

0.22 0.14 0.83 - 

30 มกราคม 

2565 

การรวมลงทุนกับกลุมบริษัท โอมันนี่  
- - 0.79 - 

30 มกราคม 

2565 

การเขาซื้อกิจการ บริษัท คารฟน 

อินเตอร กรุป จำกัด 
0.27 - 0.48 - 

10 มกราคม 

2565 

การเขาซื้อหุนสามัญของ บริษัท เพย

โพสต เซอรวิส จำกัด 
0.08 0.00 0.89 - 

10 มกราคม 

2565 

การเขาซื้อกิจการบริษัท ลอนดร้ีบารไทย 

จำกัด 
0.30 1.64 0.72 - 

10 มกราคม 

2565 

การเขาซื้อกิจการ บริษัท ซิต้ีซอฟท 

อินโฟเทค จำกัด 
0.33 0.58 0.93 - 

10 มกราคม 

2565 

การเพ่ิมทุนในบริษัท สบาย แอคเซล

เลอเรเจอร จำกัด เพ่ือเขาซื้อกิจการ

บริษัท อีตต้ีแล็บ จำกัด และบริษัท คีน

โปรไฟล (ประเทศไทย) จำกัด 

- - 1.59 - 

16 ธันวาคม 

2564 

การเพ่ิมทุนในบริษัทยอย การจัดต้ัง

บริษัทยอยแหงใหม และการไดมาซึ่งหุน

สามัญในบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด เซอรวิส 

จำกัด 

0.91 4.16 0.89 - 

10 พฤศจิกายน 

2564 

การเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท แพลท 

ฟนเซิรฟ จำกัด 
0.61 1.20 17.96 6.16 

10 พฤศจิกายน 

2564 

การรวมจัดต้ังบริษัทรวมทุนกับบริษัท 

ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน) 
- - 0.16 - 

10 พฤศจิกายน 

2564 

การเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท เดอะ เลต

เตอร โพสต เซอรวิส จำกัด 
0.12 - 0.67 - 

10 พฤศจิกายน 

2564 

การเขาซื้อหุนสามัญของ บริษัท เอ็ม

พอยทเอ็กซเพรส จำกัด 
0.06 - 0.38 - 

10 พฤศจิกายน 

2564 

การที่บริษัทในกลุมจะเขาซื้อทรัพยสิน

จากบริษัท ฟอรท เวนด้ิง จำกัด 
- - 5.40 - 

8 พฤศจิกายน 

2564 

การเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท เอ.ที.พี. 

เฟรนด เซอรวิส จำกัด (Shipsmile) 
0.26 2.04 1.29 - 
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วันที่ที่ประชุม

คณะกรรมการ

อนุมัติการเขาทำ

รายการ  

รายการ 

ขนาดรายการตามเกณฑ  (รอยละ) 

NTA กำไรสุทธ ิ
มูลคารวมของสิ่ง

ตอบแทน 
มูลคาหุน 

20 ตุลาคม 

2564 

การรวมลงทุนกับบริษัท เทโร เอ็นเตอร

เทนเมนท จำกัด  
0.00 0.00 0.34 - 

รวมขนาดรายการตามเกณฑ 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

เปดเผยสารสนเทศเกี ่ยวกับการเขาทำรายการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) โดยมี

สารสนเทศอยางนอยตามบัญชี (1) ทายประกาศการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย และขออนุมัติการเขาทำรายการ

ตอท่ีประชุมผูถือหุน พรอมแตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหความเห็น ซ่ึงตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมต่ำ

กวาสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผูถือ

หุนท่ีมีสวนไดเสีย 

อยางไรก็ตาม รายการดังกลาวไมใชรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจาก NAKON ไมใชบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

ตามประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

 รายละเอียดของสินทรัพยที่ไดมา  

 บริษัทฯ จะลงทุนเขาซื้อหุนเพิ่มทุนออกใหมของ NAKON จำนวน 311,699,434 หุน หรือคิดเปนรอยละ 25.00 ของทุนที่ออก

และเรียกชำระของ NAKON ภายหลังการเสนอขายใหแกบริษัทฯ มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เสนอขาย ในราคาหุนละ 2.50 

บาท รวมมูลคาการลงทุนทั้งสิ้น 779.25 ลานบาท โดยบริษัทฯ จะชำระคาหุนเปนเงินสดจำนวน 584.44 บาท และสวนที่เหลือ

จำนวน 194.81 ลานบาท ทางบริษัทฯ จะชำระเปนหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

1) ขอมูลท่ัวไปของ NAKON 

ชื่อบริษัท บริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ 999/9 หมู 17 ตำบลบางพลีใหญ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

ประเภทธรุกิจ ใหบริการทางการเงินซึ่งไมใชธนาคารพาณิชย โดยใหบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อจำนำ

ทะเบียนรถเพ่ือเกษตรกร เชาซื้อรถมือสอง สินเชื่อที่ดินและที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง สินเชื่อที่ดินและ

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางเพ่ือการหมุนเวียน สินเชื่อแฟคตอร่ิง สินเชื่อเพ่ือการพาณิชย สินเชื่อเชาซื้อ 

เลขทะเบียน 0107537002648 

วันจดทะเบียนบริษัท 9 พฤศจิกายน 2537 

ทุนจดทะเบียน 555,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 1,110,000,000 หุน 

ทุนชำระแลว 467,549,150 บาท แบงเปนหุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดท่ีออกและชำระแลวจำนวน 935,098,300 

หุน 

มูลคาหุนที่ตราไว (หุนละ) 0.50 บาท 
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2) คณะกรรมการของ NAKON 

ตารางแสดงรายชื่อคณะกรรมการของ NAKON กอนเขาทำรายการ 

      

 

 

 

ตารางแสดงรายชื่อคณะกรรมการของ NAKON หลังเขาทำรายการ 

 

 

 

โดยบริษัทฯ จะสงกรรมการผูแทนอยางนอย 1 ตำแหนง หรือตามสัดสวนการถือหุน 

3) รายชื่อผูถือหุนของ NAKON 

ตารางแสดงรายชื่อผูถือหุนของ NAKON กอนเขาทำรายการ 

ลำดับ รายชื่อผูถือหุน 
จำนวนหุนที่ถือ 

(หุน) 
สัดสวนรอยละ 

1 บริษัท เค.ดี. โฮลด้ิง จำกัด1/ 619,041,180 66.20 

2 นายปฏิการ มหัทธนารักษ 73,732,000 7.88 

3 นางสาวอรไพลิน วงษประเสริฐ 67,500,000 7.22 

4 บริษัท วิค จำกัด (มหาชน)  32,000,000 3.42 

5 นางศิริพร ทองเดชศรี 22,500,000 2.41 

6 นางลีนา วนวิทย 20,000,000 2.14 

7 นายปยะ ตันติเวชยานนท 20,000,000 2.14 

8 บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จำกัด 19,560,000 2.09 

9 นายภูวฤทธิ์ สวัสเดชะ 13,116,000 1.40 

10 บริษัท นวธานี จำกัด 10,000,000 1.07 

11 นางสาวพรทิพย วัชรรัคคาวงศ 4,000,040 0.43 

12 นางสาวสุภัทรา บุญทศ 3,800,020 0.41 

13 นายเกรียงศักด์ิ บุญทศ 3,800,000 0.41 

14 นายมิน คำแสง 3,500,000 0.37 

15 นางนงเยาว มหัทธนารักษ 2,272,800 0.24 

16 นายสุขุม นวพันธ 2,272,700 0.24 

17 นายพีรนาถ โชควัฒนา 2,041,000 0.22 

18 นายฐิติกานต รัชตเทวินทร 2,000,020 0.21 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง 

1. นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการ 

2. นายเทอดศักด์ิ บุญทศ กรรมการ 

3. นายธนวรรธน พลวิชัย กรรมการ 

4. นายตะวัน พันธาวงศ กรรมการ 

5. นายสมพงษ สงวนวนชาติ กรรมการ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง 

1. นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการ 

2. นายเทอดศักด์ิ บุญทศ กรรมการ 

3. นายธนวรรธน พลวิชัย กรรมการ 

4. นายตะวัน พันธาวงศ กรรมการ 

5. นายสมพงษ สงวนวนชาติ กรรมการ 
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ลำดับ รายชื่อผูถือหุน 
จำนวนหุนที่ถือ 

(หุน) 
สัดสวนรอยละ 

19 นายสุวรรณ อารียจิตเกษม 2,000,000 0.21 

20 นายบุญเกรียง ธนาพันธสิน 2,000,000 0.21 

21 นาย อนุสิษฐ บุญทศ 1,759,020 0.19 

22 นางสาวสุมาลี คงคาทอง 1,140,000 0.12 

23 นางสาวสุปรียา เสรฐภักดี 1,140,000 0.12 

24 นายเลิศพงศ ยงธนารัตน 1,136,400 0.12 

25 นางสาวศิริรตน ผลโยธิน 1,136,400 0.12 

26 ผูถือหุนรายอ่ืน 3,650,720 0.39 

รวม 935,098,300 100.00 

                ที่มา: รายช่ือผูถือหุน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 ซ่ึงเปนวันปดสมุดทะเบียนครั้งลาสุด 

       1/ รายช่ือผูถือหุน บริษัท เค.ดี. โฮลด้ิง จำกัด 

ลำดับ รายช่ือผูถือหุน จำนวนหุนที่ถือ (หุน) สัดสวนรอยละ 

1 นายเทอดศักด์ิ บุญทศ 52,199,960 87.00 

2 บริษัท เค.ดี.แอสเซท แอนด ดีเวลล็อปเมนท จำกัด2/ 2,742,000 4.57 

3 นางสาวรรินธร วนวิทย 1,443,000 2.41 

4 นางสาววรันธร วนวิทย 1,443,000 2.41 

5 นางศิริแข เดชอัมพรชัย 864,000 1.44 

6 นายธีรเมธ ทมุมานนท 654,000 1.09 

7 นางสาวศิริขวญั ทมุมานนท 654,000 1.09 

8 นางสาวพรทิพย วัชรรคัคาวงศ 20 0.00 

9 นายวิเชียร ศริิเวชวราวธุ 20 0.00 

รวม 60,000,000 100.00 

2/ รายช่ือผูถือหุน บริษัท เค.ดี.แอสเซท แอนด ดีเวลลอ็ปเมนท จำกัด 

ลำดับ รายช่ือผูถือหุน จำนวนหุนที่ถือ (หุน) สัดสวนรอยละ 

1 นายเทอดศักด์ิ บุญทศ 1,110,000 74.00 

2 นางสาวพรทิพย วัชรรคัคาวงศ 360,000 24.00 

3 นางเพทาย วัชรรัคคาวงศ 10,000 0.67 

4 บริษัท พีรธร จำกัด 7,500 0.50 

5 คณะบุคคลหลานปู 7,500 0.50 

6 นางพัชรี ริ้วตระกูล 5,000 0.33 

รวม 1,500,000 100.00 

ตารางแสดงรายชื่อผูถือหุนของ NAKON หลังเขาทำรายการ 

ลำดับ รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุนที่ถือ (หุน) สัดสวนรอยละ 

1 บริษัท เค.ดี. โฮลด้ิง จำกัด 619,041,180                  49.65  

2 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 311,699,434                  25.00  

3 นายปฏิการ มหัทธนารักษ 73,732,000                    5.91  

4 นางสาวอรไพลิน วงษประเสริฐ 67,500,000                    5.41  

5 บริษัท วิค จำกัด (มหาชน)  32,000,000                    2.57  

6 นางศิริพร ทองเดชศรี 22,500,000                    1.80  

7 นางลีนา วนวิทย 20,000,000                    1.60  

8 นายปยะ ตันติเวชยานนท 20,000,000                    1.60  

9 บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จำกัด 19,560,000                    1.57  
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ลำดับ รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุนที่ถือ (หุน) สัดสวนรอยละ 

10 นายภูวฤทธิ์ สวัสเดชะ 13,116,000                    1.05  

11 บริษัท นวธานี จำกัด 10,000,000                    0.80  

12 นางสาวพรทิพย วัชรรัคคาวงศ 4,000,040                    0.32  

13 นางสาวสุภัทรา บุญทศ 3,800,020                    0.30  

14 นายเกรียงศักด์ิ บุญทศ 3,800,000                    0.30  

15 นายมิน คำแสง 3,500,000                    0.28  

16 นางนงเยาว มหัทธนารักษ 2,272,800                    0.18  

17 นายสุขุม นวพันธ 2,272,700                    0.18  

18 นายพีรนาถ โชควัฒนา 2,041,000                    0.16  

19 นายฐิติกานต รัชตเทวินทร 2,000,020                    0.16  

20 นายสุวรรณ อารียจิตเกษม 2,000,000                    0.16  

21 นายบุญเกรียง ธนาพันธสิน 2,000,000                    0.16  

22 นายอนุสิษฐ บุญทศ 1,759,020                    0.14  

23 นางสาวสุมาลี คงคาทอง 1,140,000                    0.09  

24 นางสาวสุปรียา เสรฐภักดี 1,140,000                    0.09  

25 นายเลิศพงศ ยงธนารัตน 1,136,400                    0.09  

26 นางสาวศิริรตน ผลโยธิน 1,136,400                    0.09  

27 ผูถือหุนรายอ่ืน 3,650,720                    0.29  

รวม 1,246,797,734 100.00 

4) 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 เพ่ือ

วัตถุประสงคใด ๆ ก็ตาม โดยใหบริการสินเชื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา โดย 

NAKON ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยูภายใตการกำกับของธนาคารแหงประเทศไทยใหสามารถ

ประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับไดและประกอบกิจการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ (Nano-Finance) การ

ใหกูยืมเงิน การรับซ้ือ ซ้ือลด หรือรับชวงซ้ือลดต๋ัวเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมืออ่ืนใด การใหเชาซ้ือ การใหเชาแบบลิสซ่ิง

แกบุคคลธรรมดาที่มีวัตถุประสงคเพื่อนำไปใชในการประกอบอาชีพที่ไมมีทรัพยสินหรือมีทรัพยสินเปนหลักประกัน 

ภายใตประกาศธนาคารแหงประเทศไทย   
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แผนภาพแสดงโครงสรางการถือหุนของ NAKON กอนเขาทำรายการ 

 

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 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระทำการวิเคราะหผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของ NAKON ซ่ึงเปนงบการเงนิ

รวมป 2562 – 2564 ท่ีผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

• งบแสดงฐานะการเงินของ NAKON ระหวางป 2562 – 2564 

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

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

สินทรัพย 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 155.80 9.63 101.96 6.71 72.35 4.12 

ต๋ัวแลกเงิน 9.99 0.62 9.99 0.66 - - 

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง 77.37 4.78 41.18 2.71 16.76 0.95 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ที่ถึงกำหนดชำระภายใน

หนึ่งป 
47.94 2.96 31.12 2.05 21.57 1.23 

ลูกหนี้เงินใหกูยืมระยะส้ัน 219.59 13.57 99.05 6.52 42.37 2.41 

ลูกหนี ้เง ินใหกู ย ืมระยะยาว ที ่ถ ึงกำหนดชำระ

ภายในหนึ่งป 
410.19 25.34 292.77 19.28 305.00 17.36 

ลูกหนี ้สินเชื ่อสวนบุคคลภายใตการกำกับ ที่ถึง

กำหนดชำระภายในหนึ่งป 
22.28 1.38 98.83 6.51 193.30 11.00 

ลูกหนี้ต๋ัวสัญญาใชเงิน 48.43 2.99 50.66 3.34 84.72 4.82 

ลูกหนี้รายยอยที่มีทรัพยสินเปนหลักประกัน ที่ถึง

กำหนดชำระภายในหนึ่งป 
43.27 2.67 119.54 7.87 226.02 12.87 

ลูกหนี้อ่ืน 25.19 1.56 10.52 0.69 11.05 0.63 

กลุมผูถือหุนเดิมของ  NAKON 

100% 

บมจ. นครหลวง แคปปตอล 
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หนวย : ลานบาท 
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,060.04 65.49 855.63 56.34 973.14 55.40 

เงินลงทุนระยะยาว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 29.47 1.82 40.88 2.69 14.68 0.84 

ลูกหนี้เงินใหกูยืมระยะยาว  140.22 8.66 39.29 2.59 10.50 0.60 

ลูกหนี้สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับ  33.07 2.04 110.40 7.27 151.34 8.62 

ลูกหนี้รายยอยที่มีทรัพยสินเปนหลักประกัน  53.83 3.33 71.74 4.72 82.12 4.68 

ทรัพยสินรอการขาย 104.66 6.47 98.19 6.47 183.18 10.43 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 69.41 4.29 129.46 8.52 205.56 11.70 

สินทรัพยสิทธิการใช - - 36.33 2.39 18.23 1.04 

สินทรัพยไมมีตัวตน 14.84 0.92 8.75 0.58 2.92 0.17 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 108.65 6.71 118.00 7.77 108.75 6.19 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 4.48 0.28 9.97 0.66 6.12 0.35 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 558.64 34.51 663.01 43.66 783.40 44.60 

รวมสินทรัพย 1,618.69 100.00 1,518.65 100.00 1,756.54 100.00 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป - - 160.00 10.54 130.00 7.40 

ต๋ัวแลกเงิน 163.19 10.08 - - - - 

เจาหนี้หุนกู ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 299.42 18.50 325.16 21.41 - - 

เงินกูยืมระยะส้ัน - - 60.00 3.95 110.00 6.26 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่

ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 
- - 3.50 0.23 7.93 0.45 

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชา ที่ถึงกำหนดชำระ

ภายในหนึ่งป 
0.30 0.02 20.12 1.32 2.63 0.15 

คาใชจายคางจาย 7.44 0.46 6.06 0.40 3.57 0.20 

ดอกเบี้ยรับลวงหนารอการรับรู 10.55 0.65 - - - - 

เจาหนี้อ่ืน 19.93 1.23 12.16 0.80 12.98 0.74 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน - - 1.30 0.09 0.50 0.03 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 500.83 30.94 588.30 38.74 267.61 15.24 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน  - - 10.00 0.66 - - 

เจาหนี้หุนกู  196.04 12.11 - - 531.08 30.23 

ดอกเบี้ยรับลวงหนารอการรับรู 5.64 0.35 - - - - 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  - - 38.76 2.55 39.84 2.27 

หนี้สินตามสัญญาเชา  - - 4.37 0.29 3.48 0.20 

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสำหรับ

ผลประโยชนพนักงาน 
8.94 0.55 7.85 0.52 8.40 0.48 

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 1.93 0.12 1.78 0.12 2.43 0.14 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 212.55 13.13 62.75 4.13 585.23 33.32 

รวมหนี้สิ้น 713.37 44.07 651.05 42.87 852.84 48.55 

สวนของผูถือหุน 

ทุนจดทะเบียน 555.00 34.29 555.00 36.55 555.00 31.60 
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หนวย : ลานบาท 
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ทุนที่ออกและชำระแลว 467.55 28.88 467.55 30.79 467.55 26.62 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 87.14 5.38 87.14 5.74 87.14 4.96 

สวนเกินทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 8.49 0.52 8.49 0.56 8.49 0.48 

กำไรสะสม       

    ทุนสำรองตามกฎหมาย 50.97 3.15 50.97 3.36 50.97 2.90 

    ยังไมไดจัดสรร 291.03 17.98 253.36 16.68 258.48 14.72 

    องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 0.14 0.01 0.09 0.01 31.08 1.77 

รวมสวนของผูถือหุน 905.31 55.93 867.60 57.13 903.70 51.45 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,618.69 100.00 1,518.65 100.00 1,756.54 100.00 

ที่มา: งบการเงินของกิจการ ป 2562 – 2564  

• งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ NAKON ระหวางป 2562 – 2564  

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

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายได 

ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง 12.04 5.27 8.35 4.22 2.71 1.12 

ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเชาซื้อ 14.25 6.23 13.14 6.65 15.88 6.55 

ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเชาการเงิน - - - - - - 

ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้เงินกูยืม 144.54 63.23 84.79 42.88 55.66 22.95 

ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สินเชื่อสวนบุคคลภายใต

การกำกับ 
7.29 3.19 33.96 17.17 66.29 27.33 

ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้รายยอยที่มีทรัพยสินเปน

หลักประกัน 
5.38 2.35 35.78 18.09 64.10 26.43 

ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ต๋ัวสัญญาใชเงิน 2.57 1.12 10.57 5.35 16.88 6.96 

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 1.33 0.58 1.09 0.55 0.47 0.19 

รายไดคาธรรมเนียมและคาบริการ 22.57 9.87 9.83 4.97 15.72 6.48 

หนี้สูญไดรับคืน 17.68 7.73 - - - - 

รายไดอ่ืน 0.92 0.40 0.22 0.11 4.83 1.99 

กำไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย - - - - - - 

รวมรายได 228.58 100.00 197.73 100.00 242.54 100.00 

คาใชจาย 

คาใชจายในการบริหาร (166.63) (72.90) (208.40) (105.40) (194.52) (80.20) 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (69.82) (30.54) - - - - 

รวมคาใชจาย (236.45) (103.44) (208.40) (105.40) (194.52) (80.20) 

กำไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได (7.87) (3.44) (10.68) (5.40) 48.01 19.80 

ผลขาดทุนจากการวัดมลูคาทรัพยสินรอการขาย - - (1.87) (0.95) - - 

ผลกำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพยสินรอการ

ขาย 
(0.01) (0.00) 14.37 7.27 15.31 6.31 

ผลกำไรจากการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงิน - - 0.00 0.00 0.01 0.00 

ตนทุนทางการเงิน1/ (52.92) (23.15) (46.99) (23.77) (61.14) (25.21) 
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หนวย : ลานบาท 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ผลกำไรและกลับรายการผลขาดทุนดานเครดิตท่ี

คาดวาจะเกิดขึ้น2/ 
- - 23.37 11.82 4.44 1.83 

กำไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (60.79) (26.59) (21.79) (11.02) 6.63 2.73 

ภาษีเงินได 15.69 6.87 4.08 2.06 (1.51) (0.62) 

กำไรสุทธิสำหรับป (45.10) (19.73) (17.72) (8.96) 5.12 2.11 

ที่มา: งบการเงินของกิจการ ป 2562 – 2564 

หมายเหตุ: 1/ ตนทนุทางการเงิน รวมรายการดอกเบ้ียที่เกิดจากการกูเงินมาใหสินเช่ือของ NAKON 

             2/ เกิดจากการเปลีย่นแปลงจากการวัดมูลคาใหมของคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตทีค่าดวาจะเกิดข้ึน ซ่ึงมีมลูคาลดลงจากปกอน จึงสงผลใหเกิดผลกำไรและกลับรายการผล 

                 ขาดทุนดานเครดิตทีค่าดวาจะเกิดข้ึน ซ่ึงถือเปนกำไรทางบัญชี 

• อัตราสวนสำคัญทางการเงิน 

ตารางอัตราสวนทางการเงินของ NAKON ป 2562 – 2564 

 อัตราสวนสำคัญทางการเงิน หนวย ป 2562 ป 2563 ป 2564 

อัตราสวนสภาพคลอง     

อัตราสวนสภาพคลอง  เทา 2.12 1.45 3.64 

อัตราสวนผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวา

จะเกิดขึ้น 
รอยละ 7.04 5.77 3.17 

อัตราสวนความสามารถในการทำกำไร     

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน  รอยละ (3.44) (5.40) 19.80 

อัตรากำไรสุทธิ  รอยละ (19.73) (8.96) 2.11 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  รอยละ (4.98) (2.04) 0.57 

สวนตางรายไดดอกเบี้ยสุทธ ิ รอยละ 11.13 13.51 14.03 

อัตราสวนภาระหนีส้ิน     

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  เทา 0.73 0.72 0.91 

อัตราสวนความสามารถในการชำระ

ดอกเบี้ย  
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

ของสถาบันการเง ิน  โดยในป 2562 NAKON มีสาขาใหบร ิการทั ้งส ิ ้น 105 สาขา ตั ้งอยู ในจังหว ัดตาง ๆ ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ รายไดในป 2563 ลดลง จากการท่ี NAKON มีการรับรูรายไดจากหนี้สูญรับคืนในป 2562 ซ่ึง

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 

 

ในป 2563 NAKON ขาดทุนจากการดำเนินงาน เทากับ 10.68 ลานบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากป 2562 ซึ่งเทากับขาดทุน 7.87 

ลานบาท เปนจำนวน 2.81 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 35.72 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายไดดอกเบี้ยรวม  ซ่ึง

สงผลให NAKON มีคาใชจายทั่วไปและคาใชจายการบริหารมากกวารายไดเทากับรอยละ 5.40 มากกวาป 2562 ซึ่งเทากับ

รอยละ 3.44 ของรายไดจากการดำเนินงานท้ังหมด 

ในป 2564 NAKON มีกำไรจากการดำเนินงานเทากับ 48.01 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหนาเปนจำนวน 58.69 ลานบาท 

หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 549.72 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดรวม ประกอบกับการลดลงของการ

ตั้งคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ สงผลให NAKON มีอัตรากำไรจากกการดำเนินงานคิดเปนรอยละ 19.80 ของรายไดจาก

การดำเนินงานท้ังหมด  
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อัตรากำไรสุทธิ 

แผนภูมิกำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิของ NAKON ป 2562 – 2564 

 

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

กำไรและกลับรายการผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น ซ่ึงคิดเปน 14.37 ลานบาท และ 23.37 ลานบาท ตามลำดับ 

ในป 2564 NAKON กลับมามีกำไรสุทธิเทากับ 5.12 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหนาเปนจำนวน 22.84 ลานบาท สอดคลอง

กับการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ และรายไดคาธรรมเนียมและคาบริการ ประกอบกับการลดลงของคาใชจาย

ท่ัวไปและคาใชจายการบริหาร จากการประหยัดตนทุน และลดคาใชจายเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทำกำไร 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 

ณ สิ้นป 2563 NAKON มีสินทรัพยรวมเทากับ 1,518.65 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิ้นป 2562 ซ่ึงเทากับ 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 เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นป 2563 เปนจำนวน  237.89 ลานบาท 

หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 15.66 โดยสาเหตุหลักมาจากขยายตัวของลูกหนี้รายยอยท่ีมีทรัพยสินเปนหลักประกัน ซ่ึง 

NAKON ไดมีการใหบริการกับลูกคารายยอยท่ีตองการโอกาสในการเขาถึงบริการของสถาบันการเงินเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงเปนกลุม

ลูกคาท่ีอยูในจังหวัดตาง 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 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของต๋ัวแลกเงินและเจาหนี้หุน

กู ซ่ึงไดถึงกำหนดชำระในป 2563 ซ่ึงสอดคลองกับการลดลงของลูกหนี้หรือสินทรัพยของ NAKON ซ่ึงสงผลให NAKON มีการ

ชำระคืนมากกวาการจัดหาเงินทุนจากการกูยืม  

ณ สิ้นป 2564 NAKON มีหนี้สินรวมเทากับ 852.84 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นป 2563 เปนจำนวน 201.79 ลานบาท หรือ

คิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ 30.99 สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของลูกหนี้รายยอยท่ีมีทรัพยสินเปนหลักประกัน สงผลให

จำเปนตองมีการหาเงินลงทุนเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับกับทรัพยสินท่ีเพ่ิมมากขึ้น 

สวนของผูถือหุน  

ณ สิ้นป 2563 NAKON มีสวนของผูถือหุนรวมท้ังสิ้น 867.60 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิ้นป 2562 ซ่ึงเทากับ 905.31 ลานบาท 

เปนจำนวน 37.71 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 4.17 ตามผลการดำเนินงานของ NAKON ซึ ่งมีผล

ประกอบการขาดทุน 

ณ สิ้นป 2564 NAKON มีสวนของผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 903.70 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2563 เปนจำนวน 36.10 ลาน

บาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 4.16 ตามผลการดำเนินงานของ NAKON ประกอบกับองคประกอบอื่นของสวนของ

ผูถือหุนท่ีเพ่ิมขึ้น จากการตีราคาสินทรัพยใหมและผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชนพนักงานท่ีกำหนด

ไว 

6) ภาพรวมของอุตสาหกรรมและแนวโนมของธุรกิจ 

สภาวะเศรษฐกิจไทย  

เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบอยางมากในปที่ผานมาจากการยืดเยื้อของสถานการณการแพรระบาดโรค COVID-19 สงผลให

กิจกรรมทางเศรษฐกิจไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะภาคการทองเที่ยว แมวาปจจุบันจะมีการผอนคลายนโยบายใหชาวตางชาติ

สามารถเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไดแลว หากแตยังคงมีจำนวนที่นอยอยางมากเมื่อเทียบกับชวงเวลากอนเกิด

สถานการณการแพรระบาดโรค COVID-19 อยางไรก็ดี การสงออกสินคาของไทยไปยังยังประเทศคูคายังคงเปนสวนสำคัญใน

การชวงพยุงเศรษฐกิจไทย  

สำหรับอัตราเงินเฟอในประเทศไทย ยังคงไดรับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานจากสถานการณความตึงเครียด

ระหวางรัสเซีย - ยูเครน สงผลใหคาครองชีพของประชาชนเพ่ิมสูงขึ้น ในภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว ทั้งนี้ ในวันท่ี  

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 ยังตองติดตามราคาพลังงานโลกและสัญญาณการปรับเพ่ิมขึ้นของราคาสินคาและบริการเปนวงกวาง  

ในธุรกิจสินเชื่อ ความตองการยังเติบโตอยูตอเนื่อง จากการแพรระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศ สงผลใหเศรษฐกิจและ

เงินหมุนภายในประเทศเกิดการชะงัก จึงทำใหประชาชนมีความตองการในการใชบริการดานการเงินมากขึ้น  ทั้งนี้ จากการท่ี

ธุรกิจการใหบริการดานสินเชื่อแกผูประกอบการหรือผูตองการกูยืมเงินในรูปแบบตาง ๆ ไมจำเปนตองมีใบอนุญาตในการ
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ประกอบธุรกิจ Non - Bank  และไมอยูภายใตการกำกับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”)  ยกเวนสินเชื่อสวน

บุคคลภายใตการกับกับดูแล (Personal Loan) สินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพ (Nano finance) และสินเชื่อบุคคลท่ีมี

ทะเบียนรถเปนหลักประกันจึงอาจพิจารณาไดวาการเขาสูธุรกิจนี้สามารถทำไดงาย และมีการแขงขันอยางเสรี อยางไรก็ตาม 

ปจจัยสำคัญท่ีผูใหบริการสินเชื่อจำเปนตองมี ไดแก เงินทุนท่ีตองใชสำหรับการใหกู ควบคูกับการบริหารความเสี่ยงของสินเชื่อ 

และระบบการเรียกเก็บหนี้ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การเขามาของผูประกอบการรายใหมจึงไมสามารถทำไดโดยงายนัก อีกท้ัง

NAKON ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาสินคาและบริการอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาได

อยางเหมาะสม และไดสรางความสัมพันธท่ีดีกับกลุมลูกคาเดิม และกลุมผูประกอบการท่ีเปนกลุมลูกคาเปาหมายของ NAKON  

ดังนั้น แมคูแขงของ NAKON จะเปนท้ังกลุมธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน หรือกลุม Non-bank ซ่ึงทำใหตลาดมีการแขงขัน

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 บาทตอหุนซ่ึง

เปนราคาหุนที่ไมต่ำกวารอยละ 90.00 ของราคาตลาดโดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักยอนหลัง 7 วันทำ

การติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเขาลงทุนใน NAKON และออกหุนสามัญเสนอขายใหแก 

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

สวนท่ีเหลือ 

3) ที่ประชุมผูถือหุนของ NAKON มีมติอนุมัติให NAKON เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนออกใหมของ 

NAKON ใหแกบริษัทฯ  

4) ผลการเขาตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพยและหนี้สินใน NAKON เปนท่ีพึงพอใจของบริษัทฯ 

 มูลคาของสินทรัพยไดมาและจำหนายไป 

บริษัทฯ จะดำเนินการเขาซื้อหุนเพิ่มทุนของ NAKON จำนวน 311,699,434 หุน หรือคิดเปนรอยละ 25.00 ของทุนที่ออกและ

เรียกชำระของ NAKON ภายหลังการเสนอขายใหแกบริษัทฯ มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เสนอขายในราคาหุนละ 2.50 บาท 

รวมมูลคาการลงทุน 779.25 ลานบาท โดยบริษัทฯ จะชำระคาหุนเปนเงินสดจำนวน 584.44 ลานบาท และสวนที่เหลือจำนวน 

194.81 ลานบาท ทางบริษัทฯ จะชำระเปนหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
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 มูลคาสิ่งตอบแทน และเกณฑที่ใชกำหนดมูลคาสิ่งตอบแทน 

มูลคาสิ่งตอบแทนจำนวน 779.25 ลานบาท สำหรับการซื้อขายหุนจำนวนรอยละ 25.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระของ 

NAKON ภายหลังการเสนอขายใหแกบริษัทฯ เปนมูลคาท่ีเจรจากันระหวางบริษัทฯ และ NAKON  

โดยบริษัทฯ พิจารณาราคาซื้อขายประกอบกับวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของเงินปนผล (Dividend Discount Model) ซึ่งมีนโยบาย

การจายเงินปนผลรอยละ 50.00 ของกำไรสุทธิของบริษัท เนื่องจากเปนวิธีท่ีคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจของ NAKON และแนวโนม

ภาวะเศรษฐกิจตอเนื่องไปในอนาคต โดยอางอิงจากมูลคาปจจุบันสุทธิของเงินปนผล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เทากับ 

4,582.00 บาท คิดเปนมูลคาตอหุนเทากับ 4.90 บาท (ซึ่งเปนวิธีท่ีจัดทำโดยที่ปรึกษาทางการเงินของผูขาย) 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 วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2565 

 แหลงเงินทุนที่ใชในการซ้ือสินทรัพย 

แหลงเงินทุนในการเขาซื้อหุนสามัญของ NAKON มาจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้จำนวนรวมทั้งสิ้นไมเกิน 3,000.00 

ลานบาท ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ของบริษัทฯ จะไดอนุมัติตอไป ซึ่งวงเงินการออกตราสารหนี้ดังกลาว

ครอบคลุมมูลคาการลงทุนใน NAKON  ทั้งหมด อยาไรก็ดี ในกรณีที่ตลาดเงินทุนไมเอื้ออำนวย บริษัทฯ อาจพิจารณาจัดหา

แหลงเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใชในการทำธุรกรรมในครั้งนี้เพื่อรอใหสภาวะตลาดทุนปรับตัวดีขึ้น รวมกับการออก

และเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไดแก NAKON ท้ังนี้ การใชเงินลงทุน

ดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัทและความสามารถในการจายเงินปนผลแกผูถือหุนแตอยางใด  

 การออกหลักทรัพยเพ่ือชำระคาซ้ือสินทรัพย 

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 ท่ีรอยละ 0.57 

 เงื่อนไขในการเขาทำรายการ 

เงื่อนไขบังคับกอนท่ีสำคัญในการเขาทำรายการ ไดแก 

1. ที่ประชุมผู ถือหุ นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เพิ ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ นสามัญเพิ ่มทุนใหแกบุคคล

เฉพาะเจาะจง ไดแก NAKON  

2. ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาลงทุนโดยการเขาซ้ือหุนเพ่ิมทุนของ NAKON ซ่ึงไมเปนบุคคลท่ีเกี่ยว

โยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระคาตอบแทนเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับคาหุนในสัดสวนรอยละ 

25.00 ของมูลคาการเสนอขายท้ังหมด และจะชำระคาตอบแทนเปนเงินสดสำหรับคาหุนในสวนท่ีเหลือ  

3. ท่ีประชุมผูถือหุนของ NAKON มีมติอนุมัติให NAKON เพ่ิมทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนของ NAKON ใหแกบริษัทฯ  

4. ผลการเขาตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพยและหนี้สินใน NAKON เปนท่ีพึงพอใจของบริษัทฯ  
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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

ใหบริการสินเชื่อหลากหลายรูปแบบเพ่ือตอบสนองตอความตองการของลูกคา 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 คาดวาจะมีผลประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดกับบริษัทฯ กลาวคือ 

1)   บริษัทฯ คาดวาการลงทุนดังกลาวจะขยาย Ecosystem ทางธุรกิจของกลุมบริษัททำใหมีสินคาและบริการในกลุมการ 

ใหบริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้นจากการที่ NAKON เปนผูประกอบธุรกิจสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank) ซ่ึง

ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยูภายใตการกำกับของธนาคารแหงประเทศไทยใหสามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อ

สวนบุคคลภายใตการกำกับและประกอบกิจการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ (Nano-Finance) ประกอบกับการที่ NAKON มี

เครือขายสาขาครอบคลุมภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือกวา 105 สาขา และมีประสบการณการดำเนินงานยาวนานกวา 30 

ป ทำใหการเขาลงทุนใน NAKON ครั้งนี้ จะสงเสริมบริษัทในการขยายพื้นที่การใหบริการและสราง Touch Point ในพื้นท่ี

ตะวันออกเฉียงเหนือไดอยางครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 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

การใหบริการทางการเงินเพ่ิมมากขึ้น 

เนื่องจาก NAKON เปนผูประกอบธุรกิจสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank) ที่ดำเนินธุรกิจใหบริการทางดาน

การเงินมากวา 30 ป โดยใหบริการสนับสนุนดานการเงินในรูปแบบสินเชื่อ ดังนี้ 1. เงินใหกูยืมแกรายยอย 2. เงินใหกูยืมเชิง

พาณิชย 3. สินเชื่อแฟคตอริ่ง 4. สินเชื่อเชาซ้ือ และ 5. สินเชื่อบุคคลภายใตกำกับ โดยใหการสนับสนุนดานสินเชื่อท้ังบริษัท 

องคกร และรายบุคคล 

โดยในปจจุบัน NAKON มีใบอนุญาตประกอบกิจการ ดังตอไปนี้ 

• สินเชื่อบุคคลธรรมดาภายใตกำกับ ท้ังท่ีมีหลักประกันและไมมีหลักประกันจากธนาคารแหงประเทศไทย 

• สินเชื่อประเภท NANO Finance จากธนาคารแหงประเทศไทย 

• ใบอนุญาตคาของเกา 

• ใบอนุญาตขายทอดตลาด 

ดังนั้น การลงทุนใน NAKON จึงเปนการขยาย Ecosystem ทางธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ทำใหมีสินคาและบริการในกลุมการ

ใหบริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และเกิดการผนึกกำลังทางธุรกิจกับ NAKON เนื่องจาก NAKON ประกอบธุรกิจการเงินท่ี

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 สินเชื่อเชาซ้ือ ปจจุบันมีฐานลูกคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนสวนใหญ และมีสาขา 105  สาขา 

2) เปนการสนับสนุนการขยายจุดเชื่อมโยง (Touch Point) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนการขยายระบบนิเวศใน

การทำธุรกิจของบริษัทฯ 

เนื่องดวย NAKON เปนผูประกอบการธุรกิจสถาบันการเงินท่ีไมใชธนาคารในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมายาวนานกวา 

30 ป โดย ณ ปจจุบัน NAKON ดำเนินการเปดสาขาทั้งหมด 105 สาขา  ซึ่งกระจายตัวอยูในแหลงชุมชนภายในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจำแนกตามจังหวัดและจำนวนสาขาสรุปไดดังนี้   
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จังหวัด จำนวนสาขา 

เลย 3 สาขา 

กาฬสินธุ 1 สาขา 

ขอนแกน 9 สาขา 

ชัยภูมิ 4 สาขา 

นครพนม 4 สาขา 

นครราชสีมา 11 สาขา 

บึงกาฬ 1 สาขา 

บุรีรัมย 11 สาขา 

มหาสารคาม 3 สาขา 

มุกดาหาร 5 สาขา 

ยโสธร 4 สาขา 

รอยเอ็ด 5 สาขา 

ศรีสะเกษ 6 สาขา 

สกลนคร 6 สาขา 

สุรินทร 4 สาขา 

หนองคาย 2 สาขา 

หนองบัวลำภ ู 2 สาขา 

อำนาจเจริญ 5 สาขา 

อุดรธาน ี 6 สาขา 

อุบลราชธาน ี 13 สาขา 

รวม 105 สาขา 

บริษัทฯ จะสามารถใชประโยชนจากการมีสาขากระจายอยูทั่วพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ NAKON โดยอาจใชเปน

จุดเชื่อมโยง (Touch Point) เพ่ือสนับสนุนระบบนิเวศนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ (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) การเพ่ิมจุดรับ-สงพัสดุสำหรับการขนสงของธุรกิจชิปปสไมล (ShipSmile) เปนการใหบริการงานไปรษณียและการรับสง

พัสดุภายในประเทศผานชองทางที่เปนจุดรับฝากที่อยูในระบบ Ecosystem ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 

2564 บริษัทฯ มีจุดใหบริการรับสงพัสดุมากกวา 4,040 จุด ท่ัวประเทศผานสาขาของชิปปสไมล ซ่ึงมุงเนนการใหบริการ

ท่ีสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมท่ัวประเทศ  

(4) การเพิ่มจุดใหบริการ eKYC ซึ่งเปนการระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงานเพื่อใหผูคนในชุมชนสามารถเขาถึงบริการ

สินเชื่อไดสะดวกมากย่ิงขึ้น  

ด ังน ั ้น การเข าลงท ุนใน NAKON จะเป นการสน ับสน ุนการขยายจ ุดเช ื ่อมโยง (Touch Point) ในพ ื ้นท ี ่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนการขยายระบบนิเวศในการทำธุรกิจของบริษัทฯ โดยการเพิ่มปริมาณจุดติดตั้งตูอัตโนมัติ และ

จุดรับ-สงสินคาของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี้ การเขาลงทุนใน NAKON ยังเปนการสนับสนุนการขยายฐานลูกคาใน

พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใชความสัมพันธของ NAKON ในการเขาถึงลูกคารายใหม ๆ 

3) เปนการสรางผลตอบแทน อัตราเติบโตของสินทรัพย ผลกำไร และกระแสเงินสดใหแกบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ได

อยางตอเนื่องในระยะยาว 

จากผลการการดำเนินงานของ NAKON ในป 2564 พบวา รายไดรวม ซึ ่งประกอบดวย รายไดดอกเบี ้ยรับ รายได

คาธรรมเนียมและคาบริการ และรายไดอ่ืน ซ่ึงเทากับ 242.53 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจำนวน 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  และมีการกลับรายการผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน

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 ซึ่งการลงทุนดังกลาวทำใหเกิดคาใชจายเพิ่มข้ึน

และมีการรับรูคาเสื่อมราคาเพ่ิมขึ้นอยางมากในชวงแรก โดยในปจจุบัน NAKON ยังไมมีแผนในการขยายสาขาเพ่ิมเติม แตมี

กลยุทธในการเขาถึงลูกคาโดยการใชตัวแทนจำหนาย เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว และทันตอการแขงขันในธุรกิจสินเชื่อใน

ปจจุบัน อีกทั้ง อุตสาหกรรมสินเชื่อสวนบุคคลยังมีชองวางการเติบโตสูงมากในปจจุบัน ซึ่งหาก NAKON สามารถระดมทุน

เพ่ือนำมาปลอยสินเชื่อได NAKON จะมีผลการดำเนินการท่ีเติบโตขึ้นอีกในอนาคต 

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

จัดหาเงินท้ังสิ้น 205.98 ซ่ึงมีมาจากเงินสดรับจากการออกหุนกูจำนวน 540.90 ลานบาท 

นอกจากนี้ ในป 2564 NAKON มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเทากับรอยละ 4.12 โตขึ้นจากป 2563 ซึ่งเทากับรอยละ 

1.61 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา NAKON มีความสามารถในการสรางผลตอบแทนท่ีดีขึ้น 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินของ NAKON จะเห็นไดวาในป 2564 NAKON มีผลการ

ดำเนินงานที่ดีขึ้นและเติบโตจากในอดีต ทั้งนี้ เนื่องจากตลาดสินเชื่อรายยอยเปนตลาดที่ยังมีการเติบโตสูง การลงทุนใน 
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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

ราคาหุนท่ีเพ่ิมขึ้นจากการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ในอนาคต 

 ขอเสียของการเขาทำรายการ 

1) ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม (Dilution Effect) เนื่องจากการเขาทำรายการเปนสวนหนึ่งของการเพ่ิม

ทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2565 จัดขึ้น ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 มีมติใหความเห็นชอบการเพ่ิมทุน

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

ใหความเห็นชอบจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

(1) จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจำนวน 25,111,504 หุน ในราคาหุนละ 28.25 บาท (มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท) 

คิดเปนมูลคารวม 709.40 ลานบาท ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน

ของบริษัทฯ ไดแก นายอานนทชัย วีรประวัติ (ผูถือหุนของบริษัทฯ) เพื่อเปนคาตอบแทนในการเขาซื้อหุนสามัญ

ของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญของ AIT ครั้งท่ี 2 (“AIT-W2”) 

(2) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,896,005 หุน ในราคาหุนละ 28.25 บาท (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) 

คิดเปนมูลคารวม 194.81 ลานบาท ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซ่ึงไมเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน

ของบริษัทฯ ไดแก NAKON เพ่ือเปนคาตอบแทนในการเขาซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนออกใหมของ NAKON 

(3) จัดสรรหุ นสามัญเพิ ่มท ุนเพื ่อรองร ับการเพิ ่มท ุนแบบมอบอำนาจทั ่วไป (General Mandate) จำนวน 

100,000,000 หุน (คิดเปนรอยละ 8.32 ของจำนวนหุนที่ชำระแลวของบริษัทฯ) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 

ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่จะไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบ

มอบอำนาจท่ัวไป (General Mandate) จะตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีบริษัทฯ กำหนด 

(4) จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจำนวน 508,551,983 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการออกและเสนอ

ขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) 

ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) โดยไมคิดมูลคา (ศูนยบาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเทากับ 2 หุนเดิมตอ 1 หนวยใบสำคัญ

แสดงสิทธิซ้ือหุน 

(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 ปนับแตวันท่ี

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 ครั้งท่ี 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 (มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท) คิดเปนมูลคารวม 194.81 ลานบาท ใหแกบุคคลในวงจำกัด 

(Private Placement) ซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ไดแก NAKON เพื่อเปนคาตอบแทนในการเขาซื้อหุน

สามัญเพิ่มทุนออกใหมของ NAKON ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณผลกระทบจากการออกหุนเพิ่มทุนจำนวน 

6,896,005 หุน ตอผู ถือหุ นของบริษัทฯ โดยคำนวณผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนของผูถือหุ นเดิม (Control 

Dilution) ผลกระทบตอราคาตลาดหุ น (Price Dilution) และผลกระทบตอกำไรตอผู ถ ือหุ น) (Earnings per share 

Dilution: EPS Dilution) 

Control Dilution = จำนวนหุนเพ่ิมทุนแก NAKON / ( จำนวนหุนที่ออกและชำระแลว + จำนวนหุนเพ่ิมทุนแก NAKON ) 

= 6,896,005 / ( 1,201,379,956  + 6,896,005 ) 

= 0.57% 
  

ราคาตลาดกอนออก

หุนเพ่ิมทุนแก 

NAKON 

ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักยอนหลัง 7 วันทำการติดตอกันกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2563 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 ระหวางวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2565 – 18 กุมภาพันธ 2565 ซึ่งเทากับ 30.64 บาท

ตอหุน ตามขอมูลการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพยฯ 

ราคาตลาดหลังเพ่ิมทุน

ให NAKON 

= (ราคาตลาด x จำนวนหุนที่ชำระแลว) + (ราคาเขาทำรายการ x จำนวนหุนเพ่ิมทุนแก NAKON )   

   /  ( จำนวนหุนที่ชำระแลว + จำนวนหุนเพ่ิมทุนแก NAKON ) 

= (   30.64 x  1,201,379,956 ) + ( 28.25 x 6,896,005 ) /  (1,201,379,956 + 6,896,005 ) 

= 30.63 บาทตอหุน 

Price Dilution = ( 30.64 – 30.63 ) / 30.64  

= 0.04% 
  

EPS กอนเสนอขาย = กำไรสุทธิ1/  /   จำนวนหุนที่ชำระแลว 

= 213,604,884 / ( 1,201,379,956 ) 

= 0.1778 บาทตอหุน 

EPS หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ1/  /  ( จำนวนหุนที่ชำระแลว + จำนวนหุนเพ่ิมทุนแก NAKON ) 

= 213,604,884 / (1,201,379,956 + 6,896,005 ) 

= 0.1768 บาทตอหุน 

EPS Dilution = (0.1778 - 0.1768 ) / 0.1778  

= 0.57% 

หมายเหตุ : 1/ กำไรที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ (หนวย: บาท) อางอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผานการตรวจสอบและสอบทานของผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต สำหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 

เมื่อพิจารณารวมกับรายการเขาลงทุนในหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT ซึ่งบริษัทฯ จะตองจัดสรรหุนสามัญเพ่ิม

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 ท้ังนี้ บริษัทฯ ยังไดเขาซ้ือหุนสามัญของ 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 โดยหุนกูจะมีภาระดอกเบี้ยขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกู หรือตามขอตกลงและเงื่อนไขของ

หุนกูที่ไดออกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยใหอยูภายใตบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่มีผลบังคับใชในขณะที่ออก

และเสนอขายหุนกูในแตละคราว 

ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีอัตราสวนเพ่ือวิเคราะหความสามารถในการชำระหนี้ 

รายการ ป 2564 

ภายหลังการเขาทำ

รายการการลงทุนซ้ือหุน

สามัญของ NAKON 

ภายหลังการเขาทำรายการ

ทั้งหมด 3 รายการ 

ความสามารถ ในการชำระดอก เบ ี ้ ย  (Interest 

coverage ratio : ICR) (เทา) 
14.91 9.48 4.60 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษี

เงินได คาเสื ่อมราคา และคาตัดจำหนาย (Interest 

bearing debt to EBITDA ratio) (เทา)  

2.06 2.47 4.27 

ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Debt service 

coverage ratio :DSCR) (เทา) 
1.03 0.58 0.28 

ที่มา : อัตราสวนทางการเงินของบริษัทฯ 

หมายเหตุ: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราดอกเบ้ียเทากับรอยละ 6.25 ตอป อางอิงจากอัตราดอกเบ้ียหุนกูในอดีตของบริษัทฯ 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

รายการลงทุนซ้ือหุนสามัญของ 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 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา หากบริษัทฯ ไมสามารถ
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รักษาอัตราสวนความสามารถในการชำระภาระผูกพันได บริษัทฯ อาจผิดเงื่อนไขการขอสินเชื่อกับเจาหนี้ ซึ่งอาจสงผลให

บริษัทฯ ตองจายคืนหนี้ท้ังหมดกอนกำหนด 

อยางไรก็ดี ภายหลังการเขาทำรายการลงทุนซื้อหุนสามัญใน NAKON และภายหลังการเขาทำรายการทั้งหมด 3 รายการ

ดังกลาวนั้น ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย และความสามารถในการชำระภาระผูกพันของบริษัทฯ มีอัตราสวนที่ลดลง 

ในขณะเดียวกัน อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย 

มีอัตราสวนท่ีเพ่ิมขึ้น 

นอกจากนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีอัตราดอกเบี้ยจำแนกตามประเภทหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ย สรุปได

ดังตอไปนี้ 

ประเภทหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย (รอยละ)  

เงินเบิกเกินบัญช ี 5.82 - 5.84 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 2.00 - 4.53 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2.00 - 5.25 

หนี้สินตามสัญญาเชา   1.89 - 18.36 

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 ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

หนวย: ลานบาท 
ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2564 

กรณีออกหุนกูจำนวน 584.44 ลาน

บาท และเพ่ิมทุน 194.81 ลานบาท 

เพ่ือเขาทำรายการลงทุนในหุนสามัญ

ของ NAKON 

กรณีภายหลังการเขาทำรายการ

ทั้งหมด 3 รายการ1/ 

หนี้สินรวม 2,748.62                 3,333.06   4,583.86  

สวนของผูถือหุนรวม 3,387.91                 3,582.72   4,292.12  

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของ 

ผูถือหุน (เทา) 
0.81                       0.93  1.07 

หนี้สินที ่มีภาระดอกเบี้ยตอ

สวนของผูถือหุน (เทา) 
0.34 0.35 0.69 

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 และรายการเขาซ้ือหุนสามัญของ บริษัท บัซซ่ีบีส จำกัด จำนวน 970.80 ลานบาท (ไมมีการออกหุนสามัญเพิ่มทนุ)  

ท้ังนี้ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนหลังเขาทำรายการดังกลาวเปนอัตราสวนท่ีเพ่ิมขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ มีการออกหุน

สามัญเพิ่มทุนเพื่อเปนสิ่งตอบแทนใหกับ NAKON ในสัดสวนที่ต่ำกวามูลคาสิ่งตอบแทนที่จายเปนเงินสด ซึ่งอาจตองใชเงิน

จากการออกและเสนอขายหุนกู นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุนกู บริษัทฯ จะมีตนทุนทางการเงินที่เพิ่มข้ึน

จากอัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดและขอกำหนดของหุนกู ซึ่งจะสงผลใหความสามารถในการชำระดอกเบี้ยของ

บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไปจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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 ความเสี่ยงของการเขาทำรายการ 

3.4.1 ความเสี่ยงกอนการเขาทำรายการ 

1) ความเสี่ยงท่ีเงื่อนไขบังคับกอนเขาทำรายการจะไมประสบความสำเร็จ หรืออาจเกิดความลาชา 

การเขาทำรายการมีเงื่อนไขบังคับสำคัญกอนเขาทำรายการ ไดแก 

(1) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคล

เฉพาะเจาะจง ไดแก NAKON  

(2) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาลงทุนโดยการเขาซื้อหุนเพิ่มทุนของ NAKON ซึ่งไมเปน

บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระคาตอบแทนเปนหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ สำหรับคาหุน

ในสัดสวนรอยละ 25.00 ของมูลคาการเสนอขายทั้งหมด และจะชำระคาตอบแทนเปนเงินสดสำหรับคาหุนใน

สวนท่ีเหลือ 

(3) ที่ประชุมผูถือหุนของ NAKON มีมติอนุมัติให NAKON เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนของ NAKON 

ใหแกบริษัทฯ  

(4) ผลการเขาตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพยและหนี้สินใน NAKON เปนท่ีพึงพอใจของบริษัทฯ  

ดังนั้น หากบริษัทฯ ไมสามารถทำใหเงื่อนไขบังคับกอนเขาทำรายการสำเร็จลุลวงได การทำรายการก็จะไมประสบ

ความสำเร็จ หรือเกิดความลาชา 

3.4.2 ความเสี่ยงภายหลังเขาทำรายการ 

1) ความเสี่ยงของการสูญเสียโอกาสในอนาคตหากมูลคาหุนของบริษัทฯ  สูงกวามูลคาซ้ือขาย 

กรณีที่ผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ สูงกวาประมาณการมูลคายุติธรรมที่ใชในการเขาทำรายการ ซึ่งเทากับ

หุนละ 28.25 บาทตอหุน ซึ่งผลตางดังกลาวเกิดจากผลประกอบการที่นอกเหนือจากแผนการลงทุนและการขยาย

กิจการที่นำมาใชเปนสมมติฐานในการประเมินมูลคา ซึ่งทำใหบริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสจากผลตางตอบแทนดังกลาว 

เนื่องจากบริษัทฯ อาจไดสินทรัพยหรือผลตอบแทนจากการลงทุนอ่ืนท่ีสูงกวาการลงทุนในหุนสามัญของ NAKON ท้ังนี้ 

ราคามูลคายุติธรรมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดถูกประเมินดวยสมมติฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปจจุบัน 

ประกอบกับแผนการลงทุนและการขยายกิจการที่มีแผนการลงทุนชัดเจน ณ ปจจุบัน อยางไรก็ตาม มูลคาของบรษัิทฯ 

ที่ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินไดสะทอนการเติบโตของธุรกิจตามแผนและนโยบายการลงทุนและการ

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 

ควบคูกับการบริหารความเสี ่ยงของสินเชื ่อ และระบบการเรียกเก็บหนี้ที ่มีประสิทธิภาพ ดังนั ้น การเขามาของ

ผูประกอบการรายใหมจึงไมสามารถทำไดโดยงายนัก และ NAKON ยังมีพันธกิจและเปาหมายที่ชัดเจนที่จะชวยเหลือ

กลุมลูกคาประเภทผูมีรายไดนอย และผูประกอบการขนาดเล็กใหสามารถเขาถึงแหลงเงินกูในระบบไดอยางทั่วถึงดวย

อัตราดอกเบี้ยที่เปนธรรม และใหบริการที่ดี รวดเร็ว และตรงความตองการของลูกคา อีกทั้ง NAKON มีแผนธุรกิจและ

กลยุทธในทุกดานเพื่อบริหารและพัฒนาองคกรใหประสบความสำเร็จ เชน แผนกลยุทธการจัดหาบุคลากร แผนกล

ยุทธฺการตลาด เปนตน 

ดังนั้น ปจจัยดานเงินทุนและความแข็งแกรงในการดำเนินธุรกิจของ NAKON จึงสามารถชวยบรรเทาความเสี่ยงท่ี

ผลตอบแทนจากการดำเนินงานของ NAKON จะไมเปนไปตามคาดหวัง 

นอกจากนี้ การประกอบการดานสินเชื่อยังมีความเสี่ยงดานเครดิต ซึ่งกลาวคือ โอกาสหรือความนาจะเปนท่ีคูสัญญา 

(Counterparty) ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงในสัญญา หรือจงใจไมปฏิบัติตามสัญญา เชน การผิดนัด

ชำระหนี้ โดยความเสี่ยงดานเครดิตที่บริษัทฯ ไดพิจารณามีดังนี้ ความเสี่ยงดานคุณภาพลูกหนี้ธุรกิจสินเชื่อรายยอย 

ความเสี ่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ และความเสี ่ยงที ่เกิดจากมูลคาสินทรัพยที ่เปนหลักประกัน โดย NAKON ได

ตระหนักดีถึงความเสี่ยงดานเครดิตและไดใหความสำคัญกับนโยบายการพิจารณาการใหเครดิต กระบวนการพิจารณา

อนุมัติสินเชื่อ และนโยบายในการเลือกอสังหาริมทรัพยที่ตั้งอยูในทำเลที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนา อีกทั้งเปนท่ี

ตองการของตลาด โดยบริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลโดยทำการประเมินมูลคาสินทรัพยค้ำประกันอยางเหมาะสม

และระมัดระวังเพ่ือใหการดำเนินธุรกิจของ NAKON เปนไปอยางย่ังยืนและมีประสิทธิภาพ 

ดังนั ้น ความเสี ่ยงจากการดำเนินธุรกิจของ NAKON อาจสงผลตอผลการดำเนินงานของ NAKON และทำให

ผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนในอนาคตไมเปนไปตามคาดหวัง เชน เมื่อผลการดำเนินงานของ NAKON มีผล

ขาดทุน ซึ่งอาจสงผลใหอัตราการจายปนผลไมเปนไปตามคาดหวัง และจะทำใหระยะเวลาการคืนทุนจากการลงทุน

ดังกลาวนี้ขยายออกไปยาวนานกวาท่ีบริษัทฯ ประมาณการไว เปนตน 

3) ความเสี่ยงจากการที่ทิศทางการดำเนินธุรกิจของ NAKON ไมเปนไปตามคาดหวัง เนื่องจากบริษัทฯ มิไดมีอำนาจ

ควบคุม 

เนื่องจากการเขาลงทุนในหุนสามัญเพ่ิมทุนของ 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 เพ่ือรวมกำกับดูแล 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) ความเสี่ยงจากการท่ี NAKON ไมสามารถนำบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไดตามแผน 

เนื่องจากปจจุบัน NAKON มีสถานะเปนบริษัทมหาชน ซึ่งยังมิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และ NAKON อยู

ในชวงเตรียมตัวเพ่ือเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยในปจจุบัน NAKON มีความกาวหนาในการเตรียมคุณสมบัติ

ใหพรอมสำหรับการนำบริษัทเขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตามเกณฑกำไรสุทธิ กลาวคือ 

NAKON มีมูลคาหุนตราไวขั้นต่ำหุนละ 0.5 บาท ทุนจดทะเบียนท่ีออกและชำระแลวเทากับ 467.55 ลานบาท ซ่ึงไมต่ำ

กวา 300.00 ลานบาท เปนไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน สวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2564 มีจำนวนเทากับ 

903.70 ลานบาท ซึ ่งไมต่ำกวา 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 ในการเตรียมตัวเพ่ือใหมีคุณสมบัติครบถวนและเปนไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน  

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 และขอมูลท่ี

สามารถรับรูไดในปจจุบัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่สงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจ การประเมิน

มูลคากิจการ รวมถึงการพิจารณาราคายุตธิรรมของมูลคากิจการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำ

การประเมินมูลคาหุนของ NAKON ยอยดวยวิธีตาง ๆ จำนวน 5 วิธี ไดแก 

1. วิธีประเมินมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

2. วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

3. วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach) ซ่ึงแบงออกเปน 2 วิธี คือ 

- วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach: “P/BV”) 

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

4. วิธีเปรียบเทียบธุรกรรมท่ีใกลเคียงกัน (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) ท่ีมีการนำหนี้สินมาใชในการคำนวณจึงไมเหมาะสม 
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4.1.1 วิธีประเมินมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

วิธีมูลคาหุนตามบัญชี (Book Value Approach) เปนการประเมินมูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิ หรือมูลคาสวน

ของผูถือหุนตามงบการเงินของ NAKON ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชมูลคาทางบัญชีตาม

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

สวนของผูถือหุน (งบการเงิน) 

(หนวย: ลานบาท) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 

ทุนจดทะเบียนชำระแลว 467.55 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 87.14 

สวนตางจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 8.49 

กำไรสะสม  

กำไรสะสม - จัดสรรแลว 50.97 

กำไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร 258.48 

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 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 ซึ่งต่ำกวาราคาเขาทำรายการท่ี 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

อาจเปนวิธีท่ีไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ NAKON  

4.1.2 วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีนี้ เปนการประเมินมูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิ หรือมูลคาสวนของผูถือหุนตามงบ

การเงินของ NAKON ซึ่งปรากฏตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2564 และปรับปรุงดวยรายการตาง ๆ ที่เกิดข้ึน

ภายหลังจากวันท่ีในงบการเงิน และสวนเพ่ิมจากการประเมินใหมของสินทรัพยตามรายงานการประเมินราคาสินทรัพย  

อยางไรก็ดี เนื่องจาก NAKON ไมไดมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลคาสินทรัพยดวยวัตถุประสงคสาธารณะ 

นอกจากนี้ NAKON ไมไดมีการเพิ่มทุน และไมไดมีการประกาศจายเงินปนผลจากผลการดำเนินงานประจำป 2564 

ดังนั้น การคำนวณมูลคาหุนและมูลคายุติธรรมในวิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

จึงใหผลลัพธเทากันกับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ NAKON ดวยวิธีมูลคาทางบัญชี 



รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัย                                                                                          บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)     

 

4-3 | หนา 

 

4.1.3 วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach) 

วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach) เปนการประเมินมูลคา

หลักทรัพยของกิจการซึ่งอยูบนสมมติฐานวาบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกันควรมีอัตราสวน

มูลคาตลาดใกลเคียงกัน โดยในการเลือกบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกลเคียงกันเพื่อประเมินมูลคากิจการของกลุมบริษัท

ยอยนั้น แตละบริษัทท่ีนำมาเปรียบเทียบนั้นอาจมีความแตกตางกัน อาทิ นโยบายทางการบัญชี นโยบายการลงทุน 

ขนาดของกิจการ โครงสรางรายได โครงสรางตนทุน และแหลงที่มาของรายไดอื่น ๆ เปนตน ดังนั้น การนำบริษัทท่ี

ประกอบธุรกิจที่ใกลเคียงกันมาเปรียบเทียบนั้นอาจจะไมไดครอบคลุมบริษัทท่ีคลายคลึงกันทั้งหมดและอาจมีความ

แตกตางกันในหลายประการดังท่ีอธิบายไปแลวขางตน  

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) 

และประกอบธุรกิจการใหสินเชื่อในประเภทท่ีใกลเคียงกันกับธุรกิจของ NAKON และเปนบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฯ ของประเทศไทยมาใช โดยสามารถสรุปรายชื่อและรายละเอียดของแตละบริษัทเทียบเคียงไดดังตอไปนี้ 

ตารางขอมูลบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกลเคียงกัน 

บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

กำไร ณ 

วันที่ 31 

ธันวาคม 

2564 

มูลคา

หลักทรัพย 

(หนวย:  

ลานบาท) 

บร ิษ ัท  เฮงล ิ สซ ิ ่ 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) 

ประกอบธุรกิจประกอบธุรกิจใหเชาซื ้อ สินเชื ่อทะเบียนรถยนต โดย

ใหบริการจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อรถยนตใหมและรถยนตใชแลว  
307.16 5,284.16 

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง 

จำกัด (มหาชน) 

ใหบริการจัดไฟแนนซรถยนตใหมและรถใชแลว สินเชื ่อเชาซื ้อรถยนต  

สินเชื่อรถยนต บริษัทยังใหบริการสินเชื่อสวนบุคคลและบริการทางการเงิน 
1,080.31 24,280.80 

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปตอล 

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

ใหบริการทางการเงินเชิงพาณิชย ในดานสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกรอง

หรือสินเชื่อแฟคตอริ่ง สินเชื่อลิสซิ่งประเภทสัญญาเชาทางการเงิน สินเชื่อ

เชาซื้อ และบริการเสริมอ่ืน 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 

ตารางมูลคาหุนตามราคาตลาดตอมูลคาตามบัญช ี

บริษัท 
P/BV Ratio (เทา) 

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

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด 

แคปปตอล จำกัด (มหาชน) 
4.62  4.64  4.59  4.80  5.00  4.78  N/A1/ N/A1/  N/A1/  

บริษัท อะมานะฮ ลิสซิ่ง จำกัด 

(มหาชน) 
2.92  2.94  2.95  2.96  2.96  3.01  3.05  3.07  2.74  

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง 

จำกัด (มหาชน) 
2.60  2.70  2.72  2.64  2.55  2.44  2.36  2.02  1.78  

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปตอล 

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
1.04 1.05 1.04 1.00 0.95 0.91 0.88 0.85 0.82 

คามัธยฐาน P/BV 2.76 2.82 2.84 2.80 2.75 2.72 2.36 2.02 1.78 

มูลคาสวนของผูถือหุน (ลาน

บาท) 
903.70 903.70 903.70 903.70 903.70 903.70 903.70 903.70 903.70 

มูลคาสวนของผูถือหุนของ

NAKON (ลานบาท) 
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 

ราคาตอหุน (บาทตอหุน) 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/ เน่ืองจากบริษัท เฮงลิสซ่ิง 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

คาท่ีเหมาะสมของบริษัทฯ  
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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 วนั 180 วนั 270 วนั 360 วนั 

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด 

แคปปตอล จำกัด (มหาชน) 
45.35  45.47  45.08  47.12  49.09  46.92  N/A1/  N/A1/  N/A1/  

บริษัท อะมานะฮ ลิสซิ่ง จำกัด 

(มหาชน) 
16.37 16.48 16.54 16.63 16.60 16.90 17.13 17.23 15.38 

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด 

(มหาชน) 
21.43 22.30 22.48 21.76 21.02 20.12 19.45 16.67 14.69 

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปตอล 

(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 

มูลคาสวนของผูถือหุน  

(ลานบาท) 
96.79  99.30  99.91  98.29  96.33  94.79  87.71  85.38  75.22  

ราคาตอหุน (บาทตอหุน) 0.10  0.11  0.11  0.11  0.10  0.10  0.09  0.09  0.08  

ที่มา: Bloomberg Terminal ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 

หมายเหตุ : 1/ เน่ืองจากบริษัท เฮงลิสซ่ิง 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 วิธีดังกลาวไมไดคำนงึถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ ขนาดของบริษัท โครงสรางรายได โครงสรางเงินทุน 

ผลประกอบการในอนาคต สงผลใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาท่ีเหมาะสมของบริษัทฯ  

4.1.4 วิธีเปรียบเทียบธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน (Transaction Comparable Approach)  

วิธ ีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที ่ใกลเค ียงกัน (Transaction Comparable Approach) เปนวิธ ีคำนวณมูลคาหุน 

ที่เหมาะสมของ NAKON โดยใชคามัธยฐานของอัตราสวนราคาหุนตอตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value: 

P/BV) สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังของธุรกรรมที่ใกลเคียงกันในบริษัทท่ีเปนผูใหบริการธุรกิจการเงินที่ไมใชธนาคาร 
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(Non-Bank) ที่ถูกซ้ือขายในอดีต มาคูณกับมูลคาตามบัญชี สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 โดยการประเมินมูลคาดวยวิธีดังกลาวจะมีความแตกตางของแตละธุรกรรมจากธุรกรรมของกิจการเชน 

ขนาดของธุรกรรม ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึงเปนวิธีที่อาจสงผลใหการประเมินมูลคามีความคลาดเคลื่อน ขอมูลของ

ธุรกรรมเทียบเคียงสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

ตารางขอมูลของธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน  

วันที ่ ผูถูกซ้ือ ประเทศ 
สัดสวนการซ้ือ 

(รอยละ) 

มูลคาการซ้ือขาย 

(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 ของรายการซ้ือขายอ่ืนในอดีตเทากับ 1.36 เทา 

ตารางการคำนวณมูลคาสวนของผูถือหุนจากการเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน 

หนวย: ลานบาท งวด 12 เดอืน ยอนหลัง 

คามัธยฐาน 

อัตราสวน P/BV (เทา) 1.36 

มูลคาตามบัญชขีอง NAKON  903.70  

มูลคาสวนของผูถือหุนของ NAKON 1,224.51 

จำนวนหุนที่ออกและชำระแลว (ลานหุน) 935.10 

ราคาตอหุน (บาทตอหุน)          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 ระยะเวลาท่ี

เกิดขึ้น และปจจัยของแตละธุรกรรมเทียบเคียง จึงเปนวิธีที่อาจสงผลให การประเมินมูลคามีความคลาดเคลื่อน สงผล

ใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาท่ีแทจริงของ NAKON 
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4.1.5 วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของเงินปนผล (Dividend Discount Model)  

ในการประเมินมูลคาปจจุบันสุทธิของเงินปนผล (Dividend Discount Model) ของ NAKON ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระทำการประเมินมูลคาหุนจากเงินปนผลที่คาดวา NAKON จะสามารถจายไดจากกำไรสุทธิท่ีไดในแตละป ซึ่งวิธี

ดังกลาวเปนวิธีที ่นิยมใชกันอยางแพรหลายในการประเมินมูลคาหุนของกิจการที่เปนสถาบันการเงิน 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 

รวมถึงอัตราสวนทางการเงินท่ีเกิดขึ้นจริงตั้งแตป 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้   
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1. สมมติฐานรายได 

NAKON ประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการธุรกิจการเงินที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank) โดยมีการอนุมัติใหสินเชื่อแกลูกคารายใหญผาน

ทางสำนักงานใหญ และอนุมัติสินเชื ่อแกลูกคารายยอยผานสาขายอย จำนวนทั ้งหมด 105 สาขา โดยตั ้งอยูบริเวณภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงปจจุบัน NAKON ใชกลยุทธการมุงเนนการใหสินเชื่อแกลูกคารายยอยท่ีมีความตองการโอกาสในการเขาถึง

บริการของสถาบันการเงิน ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการปลอยสินเชื่อแกรายยอยเปนการกระจายความเสี่ยงใหแก

พอรตสินเชื่อของ NAKON เมื่อเทียบกับการปลอยสินเชื่อใหนิติบุคคลหรือลูกคารายใหญ เนื่องจากการปลอยกูใหแกลูกคารายยอย

จำนวนมากราย และปลอยมูลคาสินเชื่อตอคนนอยลงเฉลี่ยท่ี 72,278.44 บาทตอราย เมื่อเทียบกับรายใหญเฉลี่ย 5,787,650.04 

บาทตอราย (อางอิงจากขอมูล ณ ป 2564) จึงลดความเสี่ยงหากมีการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้นใหกับ NAKON มากกวา อีกทั้ง หากมี

การฟองรองติดตามหนี้ รายยอยจะมีการใชเวลาดำเนินคดีเพ่ือใหไดรับการชำระหนี้คืนท่ีสั้นกวาเม่ือเทียบกวารายใหญ เนื่องจากคดี

ที่มีทุนทรัพยนอย มักจะสามารถใกลเกลี่ยยอมความในชั้นศาลได ในขณะที่คดีที่มีทุนทรัพยสูงมักจะมีการใกลเกลี่ยยาก และจะมี

การสูคดีจนถึงที่สุด จากปญหาที่ประสบมา NAKON จึงเล็งเห็นวาการใหสินเชื่อรายยอยมีความเสี่ยงนอยกวาและมีประโยชน

มากกวา ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเปนการดำเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ประมาณการรายไดของ NAKON โดยกำหนดสมมติฐานตามลักษณะรายไดแตละประเภทซ่ึงประกอบไปดวย 1) รายไดจากดอกเบี้ย 

2) รายไดจากเงินฝาก 3) รายไดคาธรรมเนียมและคาบริการ 4) รายไดอ่ืน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

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) สินเชื่อจำนองท่ีดิน 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 โดยจะไมเนนการเพ่ิม

จำนวนเงินใหสินเชื่อที่อนุมัติจากสำนักงานใหญ ไดแก สินเชื่อเชาซื้อ สินเชื่อแฟคตอริ่ง สินเชื่อระยะสั้น สินเชื่อระยะยาว 

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ และสินเชื่อสวนบุคคล โดยมูลคาสินเชื่อดังกลาวมีขนาดลดลงตั้งแตป 2562 – 2564 อีกทั้ง NAKON ได

มีการยุติการอนุมัติสินเชื่อนาโนไฟแนนซ และสินเชื่อสวนบุคคลเมื่อป 2562 และยุติการอนุมัติสินเชื่อเชาซื้อเมื่อป 2563 

ในขณะท่ี NAKON จะมีการเนนการเติบโตจากสินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน สินเชื่อจำนำทะเบียน สินเชื่อรถเกษตรกรรม และ

สินเชื่อจำนองที่ดิน ซึ่งจากผลการดำเนินงานในอดีต จะเห็นวามีการเติบโตอยางมีนัยสำคัญ โดยในปจจุบัน NAKON มีสาขา

ยอยทั้งสิ้น 105 สาขากระจายอยูตามจังหวัดตาง ๆ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยปจจุบัน ผูบริหารยังไมมีแผนจะขยาย

สาขาในอนาคต แตจะเนนการขยายพอรตสินเชื่อผานทางเครือขายตัวแทนท่ีอยูในพ้ืนท่ี ซ่ึงทำให NAKON ไดเปรียบเรื่องขอมูล

เชิงลึกของกลุมลูกคาเปาหมาย เพื่อเสนอบริการของ NAKON ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะเขาถึงลูกคาเปนวงกวางโดยไม

จำเปนตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมจากการขยายสาขา นอกจากนี้ NAKON ยังเนนกลยุทธในการใหบริการลูกคาที่รวดเร็ว และ
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เปนฝายที่ไปบริการลูกคาถึงท่ี 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 เม่ือรวมสินเชื่อทุกประเภทแลว NAKON จะอัตราการเติบโตของพอรตสินเชื่อรวมเทากับรอยละ 53.17 เพ่ือ

สะทอนถึงนโยบายการดำเนินงานของ NAKON แมวา NAKON จะไมมีการขยายสาขาเพิ่มเติม แตมีแผนการขยายขนาด

สินเชื่อผานเครือขายตัวแทนขายโดยในป 2564 NAKON มีตัวแทนทั้งสิ้น 1,642 ราย และมีแผนจะขยายเปน 12,360 รายใน

ป 2565 โดยตัวแทนดังกลาวจะทำหนาที่หาลูกคาใหกับ NAKON เนื่องจากตัวแทนจะมีความใกลชิดและมีความเขาถึงลูกคาท่ี

มีศักยภาพไดงายและเร็วกวาการที่ลูกคาจะเขามาใชบริการสินเชื่อดวยตัวเอง โดยจากผลการสำรวจของ NAKON รอยละ 

45.50 ของผลสำรวจลูกคาท่ีมาใชบริการของ NAKON เปนผลมาจากการมีผูแนะนำ ซึ่งคิดเปนสัดสวนที่มีสาระสำคัญ ดังนั้น 

กลยุทธการใชตัวแทนเพื่อทำหนาที่หาลูกคาใหกับ NAKON ซึ่งเปนการเขาหาลูกคาแทนที่จะรอลูกคามาใชบริการจึงมีความ

ไดเปรียบผูเลนอื่นในตลาด โดยสาขายอยของ NAKON จะทำหนาที่เปนเหมือนสวนกลางในการอนุมัติสินเชื่อใหกับลูกคาท่ี

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 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

โดยหนี้สินครัวเรือนของประเทศไทย ณ ป 2563 มีคาเทากับ 14.03 ลานลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 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 การประมาณการมูลคาสินเชื่อท่ีเพ่ิมข้ึนของ NAKON ในป 2565 คิดเปนสัดสวนเพียงเล็กนอยเม่ือเทียบกับ

ปริมาณหนี้ครัวเรือนของไทยในปจจุบัน อีกท้ัง เม่ือเทียบกับการคาดการณมูลคาพอรตสินเชื่อท่ีเพ่ิมขึ้นของ 3 ผูประกอบธุรกิจ

รายใหญในอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบดวยบริษัท เมืองไทย แคปปตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอรปอเรชั่น จำกัด 

(มหาชน) และบริษัท เงินติดลอ จำกัด (มหาชน) ซ่ึงเปนประมาณการของผูบริหาร ซ่ึงมีการเปดเผยใน “บริษัทจดทะเบียนพบผู

ลงทุน" (Opportunity Day) โดยท่ียังไมรวมการเติบโตของมูลคาสินเชื่อของผูประกอบธุรกิจรายอื่น พบวามูลคาประมาณการ

สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นของ NAKON ในป 2565 ซึ่งประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คิดเปนเพียงรอยละ 5.39 ของมูลคา

พอรตสินเชื่อท่ีเพ่ิมขึ้นของ 3 ผูประกอบธุรกิจรายใหญในอุตสาหกรรม (ผูถือหุนสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีเอกสารแนบ 

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 

กราฟแสดงการเติบโตของมูลคายอดสินเชื่อจากสาขา 

 
                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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ตารางการเติบโตของมูลคาพอรตสินเชื่อ ป 2562A – 2564A 

หนวย : รอยละ 2562A 2563A 2564A 

สินเชื่อเชาซื้อ (1.08) (8.88) (43.01) 

สินเชื่อแฟคตอร่ิง (10.85) (59.63) (60.51) 

สินเชื่อระยะส้ัน (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) 

สินเชื่อต๋ัวสัญญาใชเงิน - 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 2562A 2563A 2564A 

สินเชื่อเชาซื้อ 77.92 71.00 40.46 

สินเชื่อแฟคตอร่ิง 110.94 44.79 17.69 

สินเชื่อระยะส้ัน 224.98 104.31 38.00 

สินเชื่อระยะยาว 572.93 342.23 298.45 

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ 2.07 0.42 0.01 

สินเชื่อสวนบุคคล 21.87 9.03 2.17 

สินเชื่อต๋ัวสัญญาใชเงิน 49.24 51.91 84.50 

สินเชื่อจำนำทะเบียน 39.76 202.13 335.61 

สินเชื่อรถเกษตรกรรม 0.64 2.28 5.22 

สินเชื่อจำนองที่ดิน 95.62 205.47 321.40 

รวม 1,195.96 1,033.55 1,143.51 

                      ที่มา : ขอมูลของ NAKON 
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ตารางอัตราการเตบิโตของขนาดพอรตสินเชื่อ ป 2565F – 2572F 

หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสินเชื่อ ณ ป 2565 จากคาเฉลี่ยอัตราการเติบโตในป 2562 – 2564 เพื่อสะทอนการเติบโตของสินเชื่อจากการเพิม่ตัวแทนการขายจาก 1,642 คนในป 2564 เปน 12,360 คน ในป 2565 โดย  

NAKON มีการคัดเลอืกและฝกตัวแทนใหมีความชำนาญ ประกอบกับอัตราการเติบโตดังกลาวเปนอัตราการเติบโตบนฐานสินเชื่อที่ยังมีมูลคาไมสูงในป 2564 เนื่องจาก NAKON เพิ่งมีการเริ่มปลอยสินเชื่อในป 2563 ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระจึงมีความเห็นวาอัตราการเติบโตดังกลาวสามารถดำเนินการไดจริง โดยจากผลการสำรวจของ NAKON รอยละ 45.50 ของลูกคา NAKONมาจาการแนะนำ ซ่ึงที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีการประมาณการการเติบโตใหลดลงในอนาคต 

2/ สินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน เพิ่มข้ึนจากป 2564 เปนจำนวน 28.82 ลานบาท เม่ืออางอิงคาเฉลี่ยสินเชื่อตอสัญญาที่ 150,000.00 บาท จะคิดเปนจำนวนสัญญาที่เพิ่มข้ึน 192.14 สัญญาตอป หรือ 16.01 สัญญาตอวัน 

3/ สินเชื่อจำนำทะเบียน เพิ่มข้ึนจากป 2564 เปนจำนวน 397.99 ลานบาท เม่ืออางอิงคาเฉลี่ยสินเชื่อตอสัญญาที่ 50,437.41 บาท จะคิดเปนจำนวนสัญญาที่เพิ่มข้ึน 7,890.82 สัญญาตอป หรือ 657.57 สัญญาตอวัน หรือ 6.62 สัญญาตอ

วันตอสาขา 

4/ สินเชื่อตั๋วรถเกษตรกรรม เพิ่มข้ึนจากป 2564 เปนจำนวน 10.13 ลานบาท เม่ืออางอิงคาเฉลี่ยสินเชื่อตอสัญญาที่ 86,906.12 บาท จะคิดเปนจำนวนสัญญาที่เพิ่มข้ึน 116.60 สัญญาตอป หรือ 9.72 สัญญาตอวัน หรือ 0.09 สัญญาตอวัน

ตอสาขา 

5/ สินเชื่อจำนองที่ดิน เพิ่มข้ึนจากป 2564 เปนจำนวน 275.29 ลานบาท เม่ืออางอิงคาเฉลี่ยสินเชื่อตอสญัญาที่ 103,940.18 บาท จะคิดเปนจำนวนสัญญาที่เพิ่มข้ึน 2,648.58 สัญญาตอป หรือ 220.72 สัญญาตอวัน หรือ 2.10 สัญญาตอ

วันตอสาขา  

 

 

 

 

 

 

 

หนวย : รอยละ 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

สินเชื่อเชาซื้อ (17.66) (17.66) (17.66) (17.66) (17.66) (17.66) (17.66) (17.66) 

สินเชื่อแฟคตอร่ิง (43.66) (43.66) (43.66) (43.66) (43.66) (43.66) (43.66) (43.66) 

สินเชื่อระยะส้ัน (54.12) (54.12) (54.12) (54.12) (54.12) (54.12) (54.12) (54.12) 

สินเชื่อระยะยาว (22.68) (22.68) (22.68) (22.68) (22.68) (22.68) (22.68) (22.68) 

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ - - - - - - - - 

สินเชื่อสวนบุคคล (52.32) (52.32) (52.32) (52.32) (52.32) (52.32) (52.32) (52.32) 

สินเชื่อต๋ัวสัญญาใชเงิน1/ 34.112/ 29.85 26.12 22.86 20.00 16.90 14.28 12.07 

สินเชื่อจำนำทะเบียน1/ 118.593/ 76.00 48.70 31.21 20.00 16.90 14.28 12.07 

สินเชื่อรถเกษตรกรรม1/ 194.084/ 109.96 62.30 35.30 20.00 16.90 14.28 12.07 

สินเชื่อจำนองที่ดิน1/ 85.655/ 59.54 41.39 28.77 20.00 16.90 14.28 12.07 

รวม 53.17 50.87 38.93 27.48 18.83 16.20 13.85 11.79 
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ตารางอัตราการเตบิโตของขนาดพอรตสินเชื่อ ป 2573F – 2579F 

หนวย : รอยละ 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

สินเชื่อเชาซื้อ (17.66) (17.66) (17.66) (17.66) (17.66) (17.66) (17.66) 

สินเชื่อแฟคตอร่ิง (43.66) (43.66) (43.66) (43.66) (43.66) (43.66) (43.66) 

สินเชื่อระยะส้ัน (54.12) (54.12) (54.12) (54.12) (54.12) (54.12) (54.12) 

สินเชื่อระยะยาว (22.68) (22.68) (22.68) (22.68) (22.68) (22.68) (22.68) 

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ - - - - - - - 

สินเชื่อสวนบุคคล (52.32) (52.32) (52.32) (52.32) (52.32) (52.32) (52.32) 

สินเชื่อต๋ัวสัญญาใชเงิน 10.20 8.62 7.28 6.16 5.20 4.40 3.71 

สินเชื่อจำนำทะเบียน 10.20 8.62 7.28 6.16 5.20 4.40 3.71 

สินเชื่อรถเกษตรกรรม 10.20 8.62 7.28 6.16 5.20 4.40 3.71 

สินเชื่อจำนองที่ดิน 10.20 8.62 7.28 6.16 5.20 4.40 3.71 

รวม 10.02 8.46 7.21 6.10 5.16 4.37 3.69 

               ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ 

ตารางประมาณการมูลคาพอรตสินเชือ่ ป 2565F – 2572F 

 

หนวย : ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

สินเชื่อเชาซื้อ 33.32  27.44  22.59  18.60  15.32  12.61  10.39  8.55  

สินเชื่อแฟคตอร่ิง 9.96 5.61 3.16 1.78 1.00 0.57 0.32 - 

สินเชื่อระยะส้ัน 17.44  8.00  3.67  1.68  0.77  0.35  0.16  0.07  

สินเชื่อระยะยาว 230.76 178.43 137.97 106.68 82.48 63.78 49.31 38.13 

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ - - - - - - - - 

สินเชื่อสวนบุคคล 1.04 0.49 - - - - - - 

สินเชื่อต๋ัวสัญญาใชเงิน 113.32  147.14  185.58  227.99  273.59  319.83  365.51  409.62  

สินเชื่อจำนำทะเบียน 733.60  1,291.11  1,919.89  2,519.07  3,022.88  3,533.78  4,038.49  4,525.91  

สินเชื่อรถเกษตรกรรม 15.35  32.24  52.32  70.79  84.95  99.31  113.50  127.19  

สินเชื่อจำนองที่ดิน 596.70  951.98  1,345.99  1,733.25  2,079.91  2,431.43  2,778.70  3,114.07  

รวม 1,751.49  2,642.44  3,671.17  4,679.85  5,560.91  6,461.67  7,356.37  8,223.56  
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ตารางประมาณการมูลคาพอรตสินเชือ่ ป 2573F – 2579F 

หนวย : ลานบาท 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

สินเชื่อเชาซื้อ 7.04  2.62  2.16  1.78  1.46  1.20  0.99  

สินเชื่อแฟคตอร่ิง - - - - - - - 

สินเชื่อระยะส้ัน 0.03 - - - - - - 

สินเชื่อระยะยาว 29.48 22.80 17.63 13.63 10.54 8.15 6.30 

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ - - - - - - - 

สินเชื่อสวนบุคคล - - - - - - - 

สินเชื่อต๋ัวสัญญาใชเงิน 451.40  490.31  526.02  558.39  587.44  613.26  636.04  

สินเชื่อจำนำทะเบียน 4,987.53  5,417.40  5,811.98  6,169.71  6,490.61  6,775.90  7,027.59  

สินเชื่อรถเกษตรกรรม 140.17  152.25  163.34  173.39  182.41  190.43  197.50  

สินเชื่อจำนองที่ดิน 3,431.69  3,727.46  3,998.96  4,245.09  4,465.89  4,662.19  4,835.36  

รวม 9,047.34  9,812.84  10,520.08  11,161.99  11,738.36  12,251.13  12,703.77  

               ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ
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  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

ทางการเงินอิสระใชคาเฉลี่ยของอัตราสวนดังกลาวท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีตดังกลาวสำหรับปประมาณการ 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 ท่ีคอนขางต่ำ เนื่องจากสินเชื่อดังกลาวเปนสินเชื่อท่ีมีหลักประกัน ซ่ึง NAKON มีนโยบายการ

ปลอยสินเชื่อเปนจำนวนที่นอยกวามูลคาหลักประกัน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่จะเปนหนี้สูญในระดับต่ำ ทั้งนี้ เพื่ออยูบนหลัก

อนุรักษนิยม (Conservative Basis) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดมีการเพิ่มอัตราการตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ ของ

สินเชื่อแตละประเภทในปประมาณการถัดไป โดยจะมีอัตราการตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครคิตฯ เพิ่มมากขึ้นไปจนถึงรอยละ 

2.00 ในป 2569 ตามคาเฉลี่ยของบริษัทเทียบเคียงในอุตสาหกรรม โดยอยูระหวางรอยละ 1 – 3 ยกเวนสินเชื่อจำนองที่ดินท่ี

ยังคงอัตราการต้ังคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ ตามคาเฉลี่ยในป 2562 – 2564 เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้

นอยกวาสินเชื่ออ่ืน ๆ จากการท่ี NAKON มีนโยบายในการใหสินเชื่อในสัดสวนรอยละ 50.00 – 80.00 ของราคาประเมินท่ีดิน

ราชการ (ราคาตลาดอาจมีมูลคาสูงกวาราคาประเมินท่ีดินราชการ)   

ตารางอัตราสวนคาเผื่อผลขาดทนุดานเครดิตฯ ตอขนาดสินเชื่อ ป 2562A – 2564A 

หนวย : รอยละ 2562A 2563A 2564A คาเฉลี่ย 

สินเชื่อเชาซื้อ 0.64 2.00 13.60 5.41 

สินเชื่อแฟคตอร่ิง 30.94 7.97 3.70 14.20 

สินเชื่อระยะส้ัน 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 

สินเชื่อต๋ัวสัญญาใชเงิน 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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ตารางคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ ป 2562A – 2564A 

หนวย : ลานบาท 2562A 2563A 2564A 

สินเชื่อเชาซื้อ 0.50 1.42 5.50 

สินเชื่อแฟคตอร่ิง 34.33 3.57 0.65 

สินเชื่อระยะส้ัน 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 

สินเชื่อต๋ัวสัญญาใชเงิน 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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ตารางประมาณการการตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ ป 2565F – 2572F 

หมายเหตุ: 1/ การต้ังคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ ของสินเช่ือจำนำทะเบียนในป 2568 เติบโตจากป 2567 เน่ืองจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีการเพิ่มอัตราการต้ังคาเผื่อข้ึนจากรอยละ 0.05 ของมูลคาสินเช่ือเปนรอยละ 2.00 ของมูลคาสินเช่ือตามสมมติฐานขางตน ประกอบ

กับการเติบโตของพอรตสินเช่ือเอง ซ่ึงเมือ่คำนวณสัดสวนดังกลาวออกมาแลว สงผลใหการต้ังคาเผือ่ผลขาดทุนดานเครดิตฯ มีการเพิ่มข้ึนมากกวาป 2567 

ตารางประมาณการการตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ ป 2573F – 2579F 

หนวย : ลานบาท 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

สินเชื่อเชาซื้อ 0.40  0.15  0.12  0.10  0.08  0.07  0.06  

สินเชื่อแฟคตอร่ิง - - - - - - - 

สินเชื่อระยะส้ัน 0.00 - - - - - - 

สินเชื่อระยะยาว 2.58 1.99 1.54 1.19 0.92 0.71 0.55 

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ - - - - - - - 

สินเชื่อสวนบุคคล - - - - - - - 

สินเชื่อต๋ัวสัญญาใชเงิน 9.03  9.81  10.52  11.17  11.75  12.27  12.72  

สินเชื่อจำนำทะเบียน 99.75  108.35  116.24  123.39  129.81  135.52  140.55  

สินเชื่อรถเกษตรกรรม 2.80  3.04  3.27  3.47  3.65  3.81  3.95  

สินเชื่อจำนองที่ดิน 11.57  12.57  13.49  14.32  15.06  15.72  16.31  

รวม 126.13  135.91  145.18  153.64  161.28  168.10  174.14  

หนวย : ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

สินเชื่อเชาซื้อ 1.89  1.56  1.28  1.05  0.87  0.72  0.59  0.48  

สินเชื่อแฟคตอร่ิง 1.42 0.80 0.45 0.25 0.14 0.08 0.05 - 

สินเชื่อระยะส้ัน 0.69  0.32  0.15  0.07  0.03  0.01  0.01  0.00  

สินเชื่อระยะยาว 20.19 15.61 12.07 9.33 7.22 5.58 4.31 3.34 

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ - - - - - - - - 

สินเชื่อสวนบุคคล 0.40 0.19 - - - - - - 

สินเชื่อต๋ัวสัญญาใชเงิน 1.31  1.70  2.15  2.64  5.47  6.40  7.31  8.19  

สินเชื่อจำนำทะเบียน 0.33  1.50  5.77  19.531/  60.46  70.68  80.77  90.52  

สินเชื่อรถเกษตรกรรม 0.00  0.16  0.53  1.07  1.70  1.99  2.27  2.54  

สินเชื่อจำนองที่ดิน 2.01  3.21  4.54  5.85  7.01  8.20  9.37  10.50  

รวม 28.24  25.05  26.93  39.79  82.90  93.65  104.68  115.58  
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  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 

ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราผลตอบแทนจากการใหสินเชื่อแตละประเภท โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของ

อัตราสวนที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ตั้งแตป 2562 – 2564 โดยอัตราผลตอบแทนจากการใหสินเชื่อ ประกอบดวยอัตราดอกเบี้ย

ตามสัญญา อัตราดอกเบี้ยจากเงินทบตน คาปรับกรณีผิดนัดชำระ และคาอัตราดอกเบี้ยจากคาธรรมเนียมที่รวมกับเงินตนท่ี

ลูกคากูยืม โดยสามารถสรุปไดดังนี้  

ตารางอัตราผลตอบแทนจากการใหสนิเชื่อ ป 2562A – 2564A 

หนวย : รอยละ 2562A 2563A 2564A คาเฉลี่ย 

สินเชื่อเชาซื้อ 18.78 17.88 30.38 22.35 

สินเชื่อแฟคตอร่ิง 12.13 14.17 9.30 11.86 

สินเชื่อระยะส้ัน 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 

สินเชื่อต๋ัวสัญญาใชเงิน 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 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการรายไดจากดอกเบี้ยจากผลคูณของมูลคาพอรตสินเชื่อแตละประเภทหลังหัก

คาการตั้งผลขาดทุนดานเครดิตฯ (Expected Credit Loss) กับอัตราผลตอบแทนจากการใหสินเชื่อ โดยผลการประมาณ

รายไดจากดอกเบี้ย สามารถสรุปไดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางประมาณการรายไดจากดอกเบี้ย ป 2565F – 2572F 

ตารางประมาณการรายไดจากดอกเบี้ย ป 2573F – 2579F 

หนวย : ลานบาท 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

สินเชื่อเชาซื้อ 1.78  1.18  0.69  0.56  0.46  0.38  0.32  

สินเชื่อแฟคตอร่ิง - - - - - - - 

สินเชื่อระยะส้ัน 0.01  0.00  - - - - - 

สินเชื่อระยะยาว 4.28 3.31 2.56 1.98 1.53 1.18 0.91 

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ - - - - - - - 

สินเชื่อสวนบุคคล - - - - - - - 

สินเชื่อต๋ัวสัญญาใชเงิน 79.89  87.37  94.30  100.62  106.31  111.40  115.91  

สินเชื่อจำนำทะเบียน 972.42  1,063.54  1,147.81  1,224.71  1,294.08  1,356.04  1,410.92  

สินเชื่อรถเกษตรกรรม 34.64  37.89  40.89  43.63  46.10  48.31  50.27  

สินเชื่อจำนองที่ดิน 638.27  698.08  753.39  803.87  849.40  890.07  926.09  

รวม 1,731.28  1,891.37  2,039.64  2,175.36  2,297.88  2,407.39  2,504.43  

              ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ

หนวย : ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

สินเชื่อเชาซื้อ 8.09  6.95  5.72  4.71  3.88  3.19  2.63  2.17  

สินเชื่อแฟคตอร่ิง 1.52 0.79 0.45 0.25 0.14 0.08 0.04 0.02 

สินเชื่อระยะส้ัน 4.09  1.82  0.84  0.38  0.18  0.08  0.04  0.02  

สินเชื่อระยะยาว 33.25 25.87 20.01 15.47 11.96 9.25 7.15 5.53 

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ 0.00 - - - - - - - 

สินเชื่อสวนบุคคล 0.36 0.15 0.05 - - - - - 

สินเชื่อต๋ัวสัญญาใชเงิน 18.60  24.37  31.14  38.70  46.72  55.06  63.59  71.92  

สินเชื่อจำนำทะเบียน 111.48  210.99  334.15  460.35  569.69  670.19  774.00  875.41  

สินเชื่อรถเกษตรกรรม 2.72  6.27  11.09  16.07  20.23  23.88  27.58  31.19  

สินเชื่อจำนองที่ดิน 89.60  151.01  224.07  300.25  371.82  439.89  508.03  574.60  

รวม 269.70  428.22  627.51  836.19  1,024.61  1,201.62  1,383.06  1,560.84  
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1.2 รายไดจากเงินฝาก 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายไดจากเงินฝาก โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดขึ้นจริงในอดีตป 2562 – 

2564 โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากป 2564 คิดเปนรอยละ 0.54 เนื่องจากเมื่อพิจารณา

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดขึ้นจริงในอดีตป 2562 – 2564 พบมีแนวโนมลดลงอยางมีนัยสำคัญ คูณกับเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสดในแตละป ซึ ่งเกิดจากการประมาณการกระแสเงินสด ณ สิ้นป จากการดำเนินงานของ NAKON โดยมี

รายละเอียดการประมาณการ ดังนี้ 

ตารางรายไดจากเงินฝาก ป 2562A – 2564A 

หนวย : ลานบาท 2562A 2563A 2564A 

เงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสด 
155.80 101.96 72.35 

รายไดจากเงินฝาก 1.33 1.09 0.47 

อัตราดอกเบี้ย (รอยละ) 0.86 0.85 0.54 

               ที่มา : ขอมูลของ NAKON 

ตารางประมาณการรายไดจากเงินฝาก ป 2565F – 2572F 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ตารางประมาณการรายไดจากเงินฝาก ป 2573F – 2579F 

หนวย : ลานบาท 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

เงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสด 
72.35 72.35 72.35 72.35 72.35 72.35 72.35 

รายไดจากเงินฝาก 0.39  0.39  0.39  0.39  0.39  0.39  0.39  

อัตราดอกเบี้ย (รอยละ) 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 

           ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

1.3 รายไดจากคาธรรมเนียมและคาบริการ 

รายไดจากคาธรรมเนียมและคาบริการ ประกอบดวย คาบริการขอตรวจสอบรายการ คาบริการออกใบแจงหนี้ของแตละงวด 

คาบริการตอภาษีประจำป คาโอนกรรมสิทธิ์ คาอากรแสตมปสัญญา และคาบริการอื่น ๆ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณ

การรายไดจากคาธรรมเนียมและคาบริการ โดยพิจารณาอัตราคาธรรมเนียมและคาบริการตอมูลคาสินเชื่อแตละประเภทจาก

คาเฉลี่ยท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีต ต้ังแตป 2562 – 2564 คูณกับมูลคาสินเชื่อในแตละป โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

 

 

หนวย : ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

เงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสด 
72.34 72.35 72.35 72.35 72.35 72.35 72.35 72.35 

รายไดจากเงินฝาก 0.39  0.39  0.39  0.39  0.39  0.39  0.39  0.39  

อัตราดอกเบี้ย (รอยละ) 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 



รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัย                                                                                          บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามัญของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)     

 

4-21 | หนา 

 

ตารางอัตราคาธรรมเนียมและคาบริการ ป 2562A – 2564A 

หนวย : รอยละ 2562A 2563A 2564A คาเฉลี่ย 

สินเชื่อเชาซื้อ 1.34 0.95 1.27 1.18 

สินเชื่อแฟคตอร่ิง 6.48 5.67 8.12 6.76 

สินเชื่อระยะส้ัน - - - - 

สินเชื่อระยะยาว 1.40 0.55 2.46 1.47 

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ 0.07 0.38 - 0.15 

สินเชื่อสวนบุคคล 0.65 0.53 0.20 0.46 

สินเชื่อต๋ัวสัญญาใชเงิน 2.26 0.09 1.23 1.19 

สินเชื่อจำนำทะเบียน 0.19 0.20 0.26 0.22 

สินเชื่อรถเกษตรกรรม 13.81 0.77 0.53 5.04 

สินเชื่อจำนองที่ดิน 4.51 0.61 0.29 1.80 

               ที่มา : ขอมูลของ NAKON  

ตารางรายไดจากคาธรรมเนียมและคาบริการ ป 2562A – 2564A 

หนวย : ลานบาท 2562A 2563A 2564A 

สินเชื่อเชาซื้อ 1.05 0.71 0.71 

สินเชื่อแฟคตอร่ิง 7.63 4.41 2.54 

สินเชื่อระยะส้ัน - - - 

สินเชื่อระยะยาว 8.73 2.54 7.89 

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ 0.00 0.00 - 

สินเชื่อสวนบุคคล 0.16 0.08 0.01 

สินเชื่อต๋ัวสัญญาใชเงิน 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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ตารางประมาณการรายไดจากจากคาธรรมเนียมและคาบริการ ป 2565F – 2572F 

ตารางประมาณการรายไดจากจากคาธรรมเนียมและคาบริการ ป 2573F – 2579F 

หนวย : ลานบาท 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

สินเชื่อเชาซื้อ 0.11  0.08  0.05  0.04  0.04  0.03  0.02  

สินเชื่อแฟคตอร่ิง - - - - - - - 

สินเชื่อระยะส้ัน - - - - - - - 

สินเชื่อระยะยาว 0.43 0.34 0.26 0.20 0.16 0.12 0.09 

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ - - - - - - - 

สินเชื่อสวนบุคคล - - - - - - - 

สินเชื่อต๋ัวสัญญาใชเงิน 5.13  5.61  6.06  6.47  6.83  7.16  7.45  

สินเชื่อจำนำทะเบียน 10.46  11.44  12.35  13.17  13.92  14.59  15.18  

สินเชื่อรถเกษตรกรรม 6.73  7.37  7.95  8.48  8.96  9.39  9.77  

สินเชื่อจำนองที่ดิน 59.05  64.58  69.70  74.37  78.58  82.34  85.68  

รวม 81.92  89.42  96.37  102.74  108.49  113.63  118.19  

               ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ

หนวย : ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

สินเชื่อเชาซื้อ 0.53  0.43  0.36  0.29  0.24  0.20  0.16  0.13  

สินเชื่อแฟคตอร่ิง 0.93 0.53 0.30 0.17 0.09 0.05 0.03 0.01 

สินเชื่อระยะส้ัน - - - - - - - - 

สินเชื่อระยะยาว 3.40 2.63 2.03 1.57 1.22 0.94 0.73 0.56 

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ - - - - - - - - 

สินเชื่อสวนบุคคล 0.01 0.00 0.00 - - - - - 

สินเชื่อต๋ัวสัญญาใชเงิน 1.18  1.55  1.98  2.47  2.99  3.54  4.09  4.62  

สินเชื่อจำนำทะเบียน 1.18  2.23  3.53  4.88  6.09  7.21  8.33  9.42  

สินเชื่อรถเกษตรกรรม 0.52  1.20  2.13  3.10  3.92  4.64  5.36  6.06  

สินเชื่อจำนองที่ดิน 8.28  13.97  20.73  27.78  34.40  40.70  47.00  53.16  

รวม 16.02  22.54  31.06  40.26  48.96  57.28  65.69  73.97  
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1.4 รายไดอื่น 

รายไดอื่น เปนรายท่ีไดไมไดเกิดจากการดำเนินงานโดยธุรกิจหลักของ 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) จากการท่ี NAKON มีนโยบายมุงเนนในการเพิ่มรายได

จากการขายประกัน ซึ่งเปนรายไดที่ไมใชดอกเบี้ย ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายไดอื่น 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 ซึ่งอางอิงจากการขายประกันตอมูลคาสินเชื่อทั้งหมดของบริษัทเทียบเคยีง

ในอุตสาหกรรม โดยมีคาเฉลี่ยรอยละ 2.55 ของมูลคาสินเชื่อทั้งหมด ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวามีความเหมาะสมใน

การนำมาใชอางอิงเปนเปาหมายสัดสวนรายไดจากการขายประกันตอรายไดทั้งหมดของ NAKON ในป 2567 และใหคงท่ี

ตลอดระยะเวลาประมาณการในป 2568 - 2579 โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

ตารางรายไดอื่นป 2562A – 2564A 

หนวย : ลานบาท 2562A 2563A 2564A 

รายไดอ่ืน 0.92 0.22 4.83 

สัดสวนรายไดอ่ืนตอมูลคา

สินเชื่อทั้งหมด (รอยละ) 
0.08 0.02 0.42 

                                                        ที่มา : ขอมูลของ NAKON 

ตารางประมาณการรายไดอื่น ป 2565F – 2572F 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

หมายเหตุ: 1/ รายไดอืน่ ซ่ึงมาจากรายไดการขายประกันเปนรายไดทีเ่พิ่มข้ึนจากการใหสินเช่ือลูกคา นอกเหนือจากรายไดดอกเบ้ียและคาธรรมเนียม ซ่ึงมีการใชคาใชจายดานบุคลากร คาเชา

พื้นที่ คาสาธารณูปโภค และคาใชจายอื่น ๆ รวมกัน 

2/ ที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณารายไดจากการขายประกันของ NAKON ในไตรมาสที่ 1 ป 2565 ที่เกิดข้ึนจริง พบวาNAKON มีรายไดอื่นอยูที่ประมาณ 5.00 ลานบาท ดังน้ัน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอสิระประมาณการรายไดอืน่ตลอดทั้งป 2565 อยูที่ 13.45 ลานบาท โดยต้ังอยูบนหลักอนุรักษนิยม (Conservative Basis)  

ตารางประมาณการรายไดอื่น ป 2573F – 2579F 

หนวย : ลานบาท 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

รายไดอ่ืน1/ 230.31 249.80 267.80 284.14 298.81 311.86 323.39 

สัดสวนรายไดอ่ืนตอมูลคา

สินเชื่อทั้งหมด (รอยละ) 
2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 

           ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

           หมายเหตุ: 1/ รายไดอื่น ซ่ึงมาจากรายไดการขายประกันเปนรายไดที่เพิม่ข้ึนจากการใหสินเช่ือลูกคา นอกเหนือจากรายไดดอกเบ้ียและคาธรรมเนียม ซ่ึงมีการใชคาใชจายดาน 

                        บุคลากร คาเชาพื้นที่ คาสาธารณูปโภค และคาใชจายอื่น ๆ รวมกัน 

หนวย : ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

รายไดอ่ืน1/ 13.452/ 36.95 93.45 119.13 141.56 164.49 187.26 209.34 

สัดสวนรายไดอ่ืนตอมูลคา

สินเชื่อทั้งหมด (รอยละ) 
0.77 1.40 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 
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สรุปประมาณการรายได 

จากการประมาณการรายไดของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปประมาณการรายไดในระหวางป 2564 – 2579 ไดดังตอไปนี้  

ตารางประมาณการรายไดรวม ป 2565F – 2572F 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ตารางประมาณการรายไดรวม ป 2573F – 2579F 

หนวย : ลานบาท 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

รายไดจากดอกเบี้ย 1,731.28  1,891.37  2,039.64  2,175.36  2,297.88  2,407.39  2,504.43  

รายไดจากเงินฝาก 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 

รายไดจากคาธรรมเนียมและคาบริการ 81.92  89.42  96.37  102.74  108.49  113.63  118.19  

รายไดอ่ืน 230.31 249.80 267.80 284.14 298.81 311.86 323.39 

รวมรายไดทั้งหมด 2,043.91 2,230.98 2,404.20 2,562.63 2,705.57 2,833.27 2,946.40 

        ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ

หนวย : ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2567F 2571F 2572F 

รายไดจากดอกเบี้ย 269.70  428.22  627.51  836.19  1,024.61  1,201.62  1,383.06  1,560.84  

รายไดจากเงินฝาก 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 

รายไดจากคาธรรมเนียมและคาบริการ 16.02  22.54  31.06  40.26  48.96  57.28  65.69  73.97  

รายไดอ่ืน 13.45 36.95 93.45 119.13 141.56 164.49 187.26 209.34 

รวมรายไดทั้งหมด 299.56 488.10 752.41 995.97 1,215.51 1,423.78 1,636.41 1,844.54 
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2. สมมติฐานคาใชจายในการดำเนินงาน  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน ออกเปน 1) คาใชจายเกี ่ยวกับบุคลากร 2) 

คาใชจายในการบริหาร 3) ผลขาดทุนดานเครดิตฯ (Expected Credit Loss)  โดยมีสมมติฐานในการประมาณการดังตอไปนี้ 

      2.1 คาใชจายเก่ียวกับบุคลากร 

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

เพ่ิมขึ้นของพนักงานสำนักงานใหญและสาขายอยโดยการอางอิงจากขอมูลอดีต และการสัมภาษณผูบริหาร ซ่ึงดมีการใหขอมูล

วาปจจุบัน NAKON มีการใชระบบเทคโนโลยีเขามาชวยในการอนุมัติสินเชื่อ โดยใชระบบ LOS (Loan origination system)  

ซ่ึงชวยใหสามารถลดจำนวนพนักงานและคาใชจายพนักงานลงได เนื่องจากระบบ LOS เปนระบบการอนุมัติสินเชื่อดิจิทัลท่ีไม

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 เปนจำนวนพนักงานท่ี

เพียงพอตอการดูสัญญาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอยูที่ประมาณ 56 สัญญาตอวัน โดยมีมูลคาสินเชื่อเฉลี่ยตอสัญญาเทากับ 72,278.44 

บาท อางอิงขอมูล ณ ปท่ี 2564 

นอกจากนี้ NAKON ยังมีคาใชจายจากคานายหนา (Commission Fee) ซึ่งเปนคาตอบแทนแกตัวแทนขายหรือผูที่แนะนำ

ลูกคาใหมาใชบริการกับ NAKON โดยที่ปรึกษาทางการเงินประมาณการคาใชจายจากคานายหนาจากการอางอิงจากคาเฉลี่ย 

อัตราคาตอบแทนตอวงเงินสินเชื่อท่ีอนุมัติใหแกลูกคาท่ีตัวแทนหามาได ซ่ึงเปนอัตราท่ีกำหนดไวลาสุดโดย NAKON ณ วันท่ี 1 

กุมภาพันธ 2565 โดยคิดเปนอัตราเฉลี่ยรอยละ 0.50 ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติเพิ่มเติม ซึ่งการคำนวณมูลคาสินเชื่อที่อนุมัติ

เพิ่มเติม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาสินเชื่อแตละประเภท ประกอบกับมีการพิจารณาการ

เพ่ิมขึ้นของสินเชื่อท่ีจะมาทดแทนสินเชื่อเกาท่ีจะมีการคืนในปประมาณการ โดยคิดเปนรอยละ 33.33 ของมูลคาพอรตสินเชื่อ

ปที่แลว เปนการอางอิงมาจากระยะเวลาของสินเชื่อของ NAKON ซึ่งอยูท่ีประมาณ 3 ป ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนำ

มูลคาสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นคูณกับอัตราคานายหนารอยละ 0.50 ในการคำนวณหาคาใชจายจากคานายหนา (Commission Fee)  

ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
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ตารางคาใชจายเก่ียวกับบุคลากร ป 2562A – 2564A 

หนวย : ลานบาท 2562A 2563A 2564A 

คาใชจายเก่ียวกับบุคลากร 90.05 115.40 105.70 

คาใชจายพนักงานสำนักงานใหญ 76.00 65.29 57.04 

     จำนวนพนักงาน (คน) 54.00 54.00 50.00 

     คาใชจายตอคน 1.41 1.21 1.14 

     อัตราการเติบโตของคาใชจายตอคน (รอยละ)  -14.09% -5.65% 

คาใชจายพนักงานสาขายอย 14.04 50.11 48.66 

     จำนวนสาขา 105.00 105.00 105.00 

     จำนวนพนักงาน (คน) 227.00 221.00 219.00 

     จำนวนพนักงานตอสาขา (คน) 2.16 2.10 2.09 

     คาใชจายตอคน 0.06 0.23 0.22 

     อัตราการเติบโตของคาใชจายตอคน (รอยละ)  266.50% -2.00% 

คานายหนา 1.15 0.94 0.73 

อัตราคาตอบแทนตอวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติเพ่ิมเติม (รอยละ) 0.47 0.22 0.14 

รวมคาใชจายเก่ียวกับบุคลากร 91.20 116.34 106.43 

  ที่มา : ขอมูลของ NAKON 

 ตารางประมาณการคาใชจายเก่ียวกับบุคลากร ป 2565F – 2572F 

หนวย : ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

คาใชจายเก่ียวกับบุคลากร 112.04  142.73  151.29  160.37  169.99  213.28  226.08  239.64  

คาใชจายพนักงานสำนักงานใหญ 60.46 64.09 67.93 72.01 76.33 80.91 85.77 90.91 

     จำนวนพนักงาน (คน) 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

     คาใชจายตอคน 1.21 1.28 1.36 1.44 1.53 1.62 1.72 1.82 

     อัตราการเติบโตของคาใชจายตอคน (รอยละ) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

คาใชจายพนักงานสาขายอย 51.58 78.64 83.36 88.36 93.66 132.37 140.31 148.73 

     จำนวนสาขา 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 
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ตารางประมาณการคาใชจายเก่ียวกับบุคลากร ป 2573F – 2579F 

หนวย : ลานบาท 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

คาใชจายเก่ียวกับบุคลากร 254.02  269.26  307.08  325.50  345.03  365.73  387.68  

คาใชจายพนักงานสำนักงานใหญ 96.37 102.15 129.93 137.73 145.99 154.75 164.04 

     จำนวนพนักงาน (คน) 50.00 50.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 

     คาใชจายตอคน 1.93 2.04 2.17 2.30 2.43 2.58 2.73 

     อัตราการเติบโตของคาใชจายตอคน (รอยละ) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

คาใชจายพนักงานสาขายอย 157.66 167.12 177.14 187.77 199.04 210.98 223.64 

     จำนวนสาขา 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 

     จำนวนพนักงาน (คน) 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 

     จำนวนพนักงานตอสาขา (คน) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

     คาใชจายตอคน 0.38 0.40 0.42 0.45 0.47 0.50 0.53 

     อัตราการเติบโตของคาใชจายตอคน (รอยละ) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

คานายหนา 17.80 18.90 19.88 20.73 21.48 22.12 22.68 

อัตราคาตอบแทนตอวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติเพ่ิมเติม  

(รอยละ) 
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

รวมคาใชจายเก่ียวกับบุคลากร 271.82 288.17 326.95 346.23 366.51 387.85 410.35 

     ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ

หนวย : ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

     จำนวนพนักงาน (คน) 219.00 315.00 315.00 315.00 315.00 420.00 420.00 420.00 

     จำนวนพนักงานตอสาขา (คน) 2.09 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 

     คาใชจายตอคน 0.24 0.25 0.26 0.28 0.30 0.32 0.33 0.35 

     อัตราการเติบโตของคาใชจายตอคน (รอยละ) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

คานายหนา 4.81 7.25 9.44 11.08 12.14 13.72 15.20 16.56 

อัตราคาตอบแทนตอวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติเพ่ิมเติม 

(รอยละ) 
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

รวมคาใชจายเก่ียวกับบุคลากร 116.84 149.98 160.73 171.44 182.13 227.00 241.28 256.21 
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      2.2 คาใชจายในการบริหารอื่น 

คาใชจายในการบริหารอื่น ประกอบดวย คาสาธารณูปโภค คาเชา คาธรรมเนียมวิชาชีพ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอื่น ๆ โดยท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงคาใชจายในการบริหารจากสัดสวนคาใชจายในการบริหารอื่นตอรายไดทั้งหมดในป 2562 – 

2564 ในการประมาณการ โดยใหสัดสวนคาใชจายในการบริหารอื่นตอรายไดทั้งหมดในป 2565 - 2579 เทากับป 2564 ท่ี

อัตราสวนรอยละ 19.22 ตอรายไดทั้งหมด เนื่องจากแนวโนมของสัดสวนดังกลาวมีแนวโนมลดลงระหวางป 2562 – 2564 

แมวาคาใชจายในการบริหารอ่ืนของ NAKON สวนใหญจะมาจากคาใชจายท่ีคงท่ี ซ่ึง NAKON ไมไดมีแผนจะขยายสาขาตลอด

ปประมาณการ แตเพื่อเปนการตั้งอยูบนหลักอนุรักษนิยม (Conservative Basis)  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการ

คาใชจายในการบริหารอื่นเปนสัดสวนตอรายไดทั้งหมด ทำใหคาใชจายเติบโตตามรายไดที่เพิ่มขึ้น เพื่อเปนการสะทอน

คาใชจายในการเดินทางจากการบริการลูกคาถึงที่ คาใชจายดานเอกสาร คาใชจายการตลาด และคาใชจายอื่น ๆ ที่อาจจะมี

การเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจากการท่ี NAKON มีการลงทุนดานระบบเทคโนโลยี LOS (Loan origination system) เพื่อนำชวย

ในการบริหารจัดการงานหลังบาน ซ่ึงชวยประหยัดคาใชจายในการบริหารจัดการสินเชื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการประหยัด

คาใชจายดานเอกสารตาง ๆ ที่ไมจำเปน เนื่องจากระบบ LOS เปนระบบที่ทำงานแบบดิจิทัล ทำใหงายตอการจัดเก็บเอกสาร 

ควบคุมดูแลระบบหลังบานมากขึ้น แมวา NAKON จะมีมูลคาสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ NAKON ยังสามารถนำขอมูลการ

ดำเนินงานแตละสาขาที่ไดมาวิเคราะหเพื่อใหเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคแตละพื้นที่มากขึ้น ทั้งนี้ แมวาสัดสวนคาใชจายในการ

บริหารอ่ืนตอรายไดท้ังหมดในป 2562 – 2564 จะมีแนวโนมท่ีลดลง ดังนั้น จากการประมาณคาใชจายในการบริหารอ่ืนของท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระ เปนการประมาณการคาใชจายในการบริหารอื่นที่เพิ่มขึ้นอยางมาก ซึ่งเปนไปตามการเพิ่มขึ้นของ

รายไดทั ้งหมด เพื ่อสะทอนถึงคาใชจายที ่อาจเพิ ่มขึ ้นไดเพื ่อตั ้งอยูบนหลักอนุรักษนิยม (Conservative Basis)  โดยมี

รายละเอียดดังนี้
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ตารางคาใชจายในการบริหารอื่น ป 2562A – 2564A 

หนวย : ลานบาท 2562A 2563A 2564A 

คาใชจายในการบริหาร 60.94 52.18 46.63 

สัดสวนคาใชจายในการบริหารตอรายไดทั้งหมด (รอยละ) 28.90 26.39 19.22 

                                                   ที่มา : ขอมูลของ NAKON 

 ตารางประมาณการคาใชจายในการบริหารอื่น ป 2565F – 2572F 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

หมายเหตุ : 1/ คาใชจายในการบริหารในตารางขางตน ยังไมรวมคาเสือ่มราคาและคาตัดจำหนาย 

2/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีการประมาณการสัดสวนคาใชจายในการบริหารอื่นตอรายไดทัง้หมดใหคงที่ เน่ืองจากที่ปรึกษาทางการเงินอสิระมีการปรับจำนวนพนักงานเพิ่มตามความเหมาะสมแลวในคาใชจายบุคคลากร ดังน้ัน จึงใชอัตราสัดสวนคาใชจายในการ

บริหารอื่นตอรายไดทั้งหมดคงที่ทีร่อยละ 19.22 ตลอดปประมาณการ ซ่ึงเปนสมมติฐานทีท่ำใหคาใชจายในการบริหารอื่นเพิ่มข้ึนมากตามรายไดที่เติบโตข้ึน เพื่อเปนการต้ังอยูบนหลักอนุรกัษนิยม (Conservative Basis) 

ตารางประมาณการคาใชจายในการบริหารอื่น ป 2573F – 2579F 

หนวย : ลานบาท 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

คาใชจายในการบริหาร1/ 392.90 428.86 462.16 492.61 520.09 544.64 566.38 

สัดสวนคาใชจายในการบริหารตอรายได

ทั้งหมด (รอยละ) 
19.22 19.22 19.22 19.22 19.22 19.22 19.22 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

หมายเหตุ : 1/ คาใชจายในการบริหารในตารางขางตน ยังไมรวมคาเสือ่มราคาและคาตัดจำหนาย

หนวย : ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

คาใชจายในการบริหาร1/ 57.58 93.83 144.64 191.45 233.66 273.69 314.57 354.57 

สัดสวนคาใชจายในการบริหารตอรายได

ทั้งหมด (รอยละ)2/ 
19.22 19.22 19.22 19.22 19.22 19.22 19.22 19.22 
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      2.3 คาใชจายจากผลขาดทุนดานเครดิตฯ (Expected Credit Loss) 

คาใชจายจากผลขาดทุนดานเครดิตฯ (Expected Credit Loss) เปนคาใชจายทางบัญชี ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของการตั้งคา

เผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ (Allowance for Expected Credit Loss) ในทางกลับกัน หากการตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดาน

เครดิตฯ ลดลงจากการท่ีสินเชื่อไดรับการประเมินวามีความเสี่ยงลดลง จะสงผลใหเกิดการกลับรายการผลขาดทุนดานเครดิตท่ี

คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งจะคิดเปนกำไรทางบัญชีขึ้นในงบกำไร (ขาดทุน) ทั้งนี้ การตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ ที่ลดลงในป

ประมาณการ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีสมมติฐานวาเปนเพราะการตัดเปนหนี้สูญ (Write-off) หรือการท่ีไมสามารถเก็บหนี้

จากมูลคาที่ตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ ไว โดยจะไมมีการกลับรายการผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งถือ

เปนรายไดพิเศษที ่เพิ ่มข้ึนในปการดำเนินงานนั ้น ๆ เพื ่อใหเปนไปตามหลักอนุรักษนิยม (Conservative Basis) โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

ตารางคาใชจายจากผลขาดทุนดานเครดิตฯ และผลกำไรและกลับรายการผลขาดทุนดานเครดติที่คาดวาจะเกิดขึน้ ป 2562A – 2564A 

หนวย : ลานบาท 2562A 2563A 2564A 

คาใชจายจากผลขาดทุนดานเครดิตฯ (69.82) - - 

ผลกำไรและกลับรายการผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น - 23.37 4.44 

                             ที่มา : ขอมูลของ NAKON 
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ตารางประมาณการการตั้งผลขาดทุนดานเครดิตฯ ป 2565F – 2572F 

ตารางประมาณการการตั้งผลขาดทุนดานเครดิตฯ ป 2573F – 2579F 

หนวย : ลานบาท 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

สินเชื่อเชาซื้อ - - - - - - - 

สินเชื่อแฟคตอร่ิง - - - - - - - 

สินเชื่อระยะส้ัน - - - - - - - 

สินเชื่อระยะยาว - - - - - - - 

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ - - - - - - - 

สินเชื่อสวนบุคคล - - - - - - - 

สินเชื่อต๋ัวสัญญาใชเงิน 0.84  0.78  0.71  0.65  0.58  0.52  0.46  

สินเชื่อจำนำทะเบียน 9.23  8.60  7.89  7.15  6.42  5.71  5.03  

สินเชื่อรถเกษตรกรรม 0.26  0.24  0.22  0.20  0.18  0.16  0.14  

สินเชื่อจำนองที่ดิน 1.07  1.00  0.92  0.83  0.74  0.66  0.58  

รวม 11.40  10.61  9.74  8.83  7.92  7.04  6.21  

               ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ 

หนวย : ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

สินเชื่อเชาซื้อ - - - - - - - - 

สินเชื่อแฟคตอร่ิง 0.76 - - - - - - - 

สินเชื่อระยะส้ัน 0.69 - - - - - - - 

สินเชื่อระยะยาว - - - - - - - - 

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ - - - - - - - - 

สินเชื่อสวนบุคคล - - - - - - - - 

สินเชื่อต๋ัวสัญญาใชเงิน 1.31  0.39  0.44  0.49  2.83  0.92  0.91  0.88  

สินเชื่อจำนำทะเบียน 0.31  1.17  4.27  13.76  40.93  10.22  10.09  9.75  

สินเชื่อรถเกษตรกรรม -    0.16  0.36  0.54  0.63  0.29  0.28  0.27  

สินเชื่อจำนองที่ดิน 1.70  1.20  1.33  1.31  1.17  1.19  1.17  1.13  

รวม 4.77  2.92  6.40  16.10  45.56  12.62  12.46  12.04  
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สรุปประมาณการคาใชจายในการดำเนินงาน 

จากสมมติฐานและการประมาณการ คาใชจายในการดำเนินงาน สามารถสรุปการประมาณการดังตอไปนี้ 

ตารางการประมาณการคาใชจายในการดำเนินงานของ NAKON1/ 

หนวย: ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

คาใชจายเก่ียวกับบุคลากร 112.04  142.73  151.29  160.37  169.99  213.28  226.08  239.64  

คานายหนา 4.81 7.25 9.44 11.08 12.14 13.72 15.20 16.56 

คาใชจายในการบริหาร 57.58 93.83 144.64 191.45 233.66 273.69 314.57 354.57 

คาใชจายจากผลขาดทุนดานเครดิตฯ 4.77  2.92  6.40  16.10  45.56  12.62  12.46  12.04  

รวมคาใชจายในการดำเนินงาน 179.20 246.73 311.77 379.00 461.34 513.31 568.31 622.82 

       ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

       หมายเหตุ : 1/ คาใชจายในการดำเนินงานในตารางขางตน ยังไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 

ตารางการประมาณการคาใชจายในการดำเนินงานของ NAKON1/ 

หนวย : ลานบาท 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

คาใชจายเก่ียวกับบุคลากร 254.02  269.26  307.08  325.50  345.03  365.73  387.68  

คานายหนา 17.80 18.90 19.88 20.73 21.48 22.12 22.68 

คาใชจายในการบริหาร 392.90 428.86 462.16 492.61 520.09 544.64 566.38 

คาใชจายจากผลขาดทุนดานเครดิตฯ 11.40  10.61  9.74  8.83  7.92  7.04  6.21  

รวมคาใชจายในการดำเนินงาน 676.12  727.64 798.85 847.68 894.52 939.53 982.95 

     ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

                      หมายเหตุ : 1/ คาใชจายในการดำเนินงานในตารางขางตน ยังไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 
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3. สมมติฐานอื่น  

         3.1 ผลกำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพยสินรอการขาย 

ทรัพยสินรอการขายเปนสินทรัพยหลักประกันที่ยึดมาจากลูกหนี้ของ NAKON ประกอบดวย ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 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 

สัดสวนกำไรจากการขายทรัพยสินรอการขายตอการต้ัง

คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตฯ (รอยละ) 
(0.01) 24.12 42.21 

คาเฉล่ียสัดสวนกำไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย (รอยละ) 33.16 

                                    ที่มา : ขอมูลของ NAKON 

 ตารางประมาณการผลกำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพยสินรอการขาย ป 2565F – 2572F 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ตารางประมาณการผลกำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพยสินรอการขาย ป 2573F – 2579F 

หนวย : ลานบาท 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

ผลกำไร (ขาดทุน) จากการ

ขายทรัพยสินรอการขาย 
41.83  45.08  48.15  50.95  53.49  55.75  57.75  

       ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ 

         3.2 ตนทุนทางการเงิน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีสมมติฐานการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อนำไปปลอยกูใหพอรตสินเชื่อเติบโตมาจากการกูยืมเงิน

จากต๋ัวสัญญาใชเงิน เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาว และหุนกู โดยท่ีไมไดมีการเพ่ิมทุน ซ่ึงหากมีการเพ่ิมทุนจะสงผลให

ชวยลดตนทุนทางการเงินของ NAKON ลงได ทั้งนี้ อาจจะเกิดผลกระทบจากการที่กิจการทำการเพิ่มทุน ทำใหมีจำนวนหุน

เพิ่มมาก (Dilution Effect) ตอราคาหุนได โดยที่ปรึกษาทางการเงินประมาณการการกูเงินโดยที่อัตราสวนของหนี้สินตอ

สวนของผูถือหุนไมเกิน 4 เทา ตามนโยบายของ NAKON   โดย ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 NAKON มีหนี ้ส ินที ่ม ีภาระ

ดอกเบี้ยทั้งสิ้น 818.85 ลานบาท ในขณะที่มีสวนของผูถือหุนทั้งสิ้น  903.70 ลานบาท โดยมีรายละเอียดการประมาณการ

แหลงเงินทุนของ NAKON ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

ผลกำไร (ขาดทุน) จากการ

ขายทรัพยสินรอการขาย 
9.37  8.31  8.93  13.20  27.49  31.06  34.71  38.33  
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ตารางแหลงเงินทุนของ NAKON ป 2562A – 2564A 

หนวย : ลานบาท 2562A 2563A 2564A 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน - 170.00 130.00 

เงินกูยืมระยะส้ัน - 60.00 110.00 

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย - 42.26 47.77 

หุนกู 196.04 - 531.08 

                                           ที่มา :หมายเหตุประกอบงบการเงินของ NAKON 

ตารางแหลงเงินทุน ป 2565F – 2572F 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ตารางแหลงเงินทุน ป 2573F – 2579F 

หนวย : ลานบาท 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน 1,738.70 1,828.49 1,901.00 1,942.14 1,954.63 1,941.82 1,905.30 

เงินกูยืมระยะส้ัน 838.62 879.29 912.13 930.76 936.42 930.62 914.08 

เงินกูยืมระยะยาวจาก

ธนาคารพาณิชย 
486.44 510.93 530.70 541.92 545.32 541.83 531.87 

หุนกู 3,917.40 4,106.42 4,259.05 4,345.65 4,371.94 4,344.98 4,268.11 

รวม 6,981.15 7,325.13 7,602.87 7,760.47 7,808.31 7,759.24 7,619.35 

           ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ในสวนของตนทุนทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการตนทุนทางการเงินจากขอมูลในอดีต ณ ป 2564 เพ่ือ

สะทอนถึงระดับเครดิต และความเสี่ยงจากการดำเนินงานลาสุดของ NAKON คิดเปนอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 - 7.25 

โดยตนทุนทางการเงินของตั๋วสัญญาใชเงิน เงินกูยืมระยะสั้น และหุนกู จะมีอัตราดอกเบี้ยเทากับรอยละ 7.25 ในขณะที่เงิน

กูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

ตารางตนทุนทางการเงินของ NAKON  

หนวย : รอยละ อัตราดอกเบี้ย 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน 7.00 – 7.25 

เงินกูยืมระยะส้ัน 7.25 

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 4.00 

หุนกู 7.00 – 7.25 

                                           ที่มา :หมายเหตุประกอบงบการเงินของ NAKON 

 

 

หนวย : ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2567F 2571F 2572F 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน 282.09 506.19 748.36 970.79 1,141.86 1,321.23 1,482.52 1,622.25 

เงินกูยืมระยะส้ัน 178.88 280.38 390.07 490.81 568.30 649.54 722.59 785.88 

เงินกูยืมระยะยาวจาก

ธนาคารพาณิชย 
89.24 150.35 216.39 277.04 323.69 372.60 416.58 454.69 

หุนกู 851.22 1,322.95 1,832.73 2,300.95 2,661.05 3,038.63 3,378.14 3,672.29 

รวม 1,401.43 2,259.87 3,187.54 4,039.59 4,694.90 5,382.00 5,999.82 6,535.10 
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ตารางตนทุนทางการเงิน ป 2565F – 2572F 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ตารางตนทุนทางการเงิน ป 2573F – 2579F 

หนวย : ลานบาท 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน 121.83 129.31 135.19 139.31 141.26 141.25 139.46 

เงินกูยืมระยะส้ัน 58.89 62.27 64.94 66.80 67.69 67.68 66.87 

เงินกูยืมระยะยาวจาก

ธนาคารพาณิชย 
18.82 19.95 20.83 21.45 21.74 21.74 21.47 

หุนกู 275.13 290.86 303.25 311.92 316.01 315.99 312.22 

รวมตนทุนทางการเงิน 474.67 502.40 524.21 539.49 546.70 546.66 540.03 

           ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

         3.3 ภาษีเงินได 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการภาษีเงินไดนิติบุคคลของ NAKON  โดยอางอิงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 

20.00 เนื่องจากเปนการสะทอนอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีประกาศใชโดยกรมสรรพากร 

        3.4 เงินลงทุนในอนาคต (Capital Expenditure) 

เนื่องจากในปจจุบันผูบริหาร NAKON ยังไมมีแผนจะขยายสาขาในอนาคต แตจะเนนการขยายพอรตสินเชื่อผานทางตัวแทน 

เพื่อที่จะเขาถึงลูกคาเปนวงกวางโดยไมจำเปนตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมจากการขยายสาขา ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระจึงอางอิงจากแผนธุรกิจในการประมาณการเงินลงทุน ในป 2565 – 2579 โดยไมมีคาใชจายในการซื้อสินทรัพย หรือ

ขยายสาขาใหมเพ่ือการเติบโต (Expansionary CAPEX) แตยังคงมีคาใชจายในการบำรุงรักษาสินทรัพยเกาใหอยูในสภาพใช

งานได (Maintenance CAPEX) เพื่อรักษาระดับการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงานในการดำเนินธุรกิจตอไป 

โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการลงทุนของ 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 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได

ประมาณการเงินลงทุนในสินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก ใบอนุญาตซอฟตแวร โดยไดมีการลงทุนเพิ่มในป 2565 คิดเปนมูลคา 

24.95  ลานบาท และป 2566 คิดเปนมูลคา 8.32 เนื่องจากใบอนุญาตซอฟตแวร จะมีการหมดอายุการใชงานในชวงตนป 

หนวย : ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2567F 2571F 2572F 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน 14.94 28.57 45.48 62.32 76.58 89.29 101.64 112.55 

เงินกูยืมระยะส้ัน 10.47 16.65 24.30 31.93 38.39 44.15 49.74 54.68 

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

พาณิชย 
2.74 4.79 7.33 9.87 12.01 13.93 15.78 17.43 

หุนกู 50.11 78.81 114.39 149.85 179.87 206.61 232.61 255.58 

รวมตนทุนทางการเงิน 78.26 128.83 191.51 253.97 306.86 353.97 399.77 440.23 
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2565 เชนเดียวกันกับป 2570 2571 2575 และ 2576 ดังนั้น คาใชจายในการบำรุงรักษาสินทรัพยเกาใหอยูในสภาพใชงาน

ได (Maintenance CAPEX) จะมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางประมาณการคาใชจายในการลงทุน ป 2565F – 2569F 

หนวย : ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

คาใชจายในการบำรุงรักษาสินทรัพยเกาใหอยูใน

สภาพใชงานได (Maintenance CAPEX) 
9.36 9.36 9.36 9.36 9.36 9.36 9.36 9.36 

คาใชจายในสินทรัพยไมมีตัวตน  24.95   8.32  - - -  24.95   8.32  - 

รวม 34.31 17.67 9.36 9.36 9.36 34.31 17.67 9.36 

   ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ 

ตารางประมาณการคาใชจายในการลงทุน ป 2565F – 2569F 

หนวย : ลานบาท 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 25678F 2579F 

คาใชจายในการบำรุงรักษาสินทรัพยเกาใหอยูใน

สภาพใชงานได (Maintenance CAPEX) 
9.36 9.36 9.36 9.36 9.36 9.36 9.36 

คาใชจายในสินทรัพยไมมีตัวตน - - 24.95 8.32 - - - 

รวม 9.36 9.36 34.31 17.67 9.36 9.36 9.36 

   ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ
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         3.5 คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยเปนอัตราคงท่ีตามวิธีเสนตรงตาม อางอิงอายุการ

ใชงานตามที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ NAKON โดยรายละเอียดการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพย

สามารถสรุปไดดังนี้  

ตารางสมมติฐานการคิดคาเสื่อมราคา 

สินทรัพย ระยะเวลาคิดคาเสือ่มราคา (ป) 

ที่ดิน - 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 20.00 

เคร่ืองตกแตง ติดต้ัง และเคร่ืองใชสำนักงาน 5.00 

ยานพาหนะ 5.00 

สินทรัพยระหวางการติดต้ัง - 

              ที่มา : หมายเหตุประกอบงบการเงินของ NAKON 

         3.6 อัตราคิดลด (Discount Rate) 

ในการกำหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ใชในการคำนวณมูลคาปจจุบันสุทธิของเงินปนผล (Dividend Discount 

Model) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชอัตราคาเฉลี่ยของตนทุนสวนของผูถือหุน (Cost of Equity – “Ke”) โดยมีสูตรการ

คำนวณดังตอไปนี้ 

การคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke) โดยอางอิงจาก  

Ke  = Rf + β x (Rm – Rf) 

โดยท่ี  

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 

และบวกเพิ่มเบี ้ยประกันความเสี ่ยงในประเทศ (country risk premium) จากสถานการณ

สภาพเศรษฐกิจและความผันผวนของตลาดทุนโดยรวมของประเทศ โดยที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระอางอิงเบี้ยประกันความเสี่ยงในประเทศมาจาก NYU Stern โดยที่ NYU Stern โรงเรียน

สอนธุรกิจ (Business School) ภายใตมหาวิทยาลัยนิวยอรค (New York University)1 ซึ่งเปน

โรงเรียนชั้นนำและมีชื่อเสียงของโลกดานการเงิน ซึ่งคิดคนวิธีการใชคำนวณอัตราความเสี่ยง ซ่ึง

มีคาเทากับรอยละ 1.58 สงผลใหอัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ เปนรอยละ 

11.67 การบวกเพิ่มความเสี่ยงในประเทศ (country risk premium) เปนการปรับปรุงในระยะ

 
1 หมายเหตุ: การคำนวณมาจากศาสตราจารย Damodaran ผูไดรับรางวัล Herbert Simon Award ที่เปนที่ยอมรับทั่วโลก ดังน้ันที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาเหมาะสมในการ

คำนวณ 
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ยาว เน ื ่องจากความเส ี ่ยงในประเทศ (country risk premium) ม ีการคำนวณมาจาก

ปจจัยพื้นฐานของประเทศ ดังนั้น การปรับปรุงจึงมีความสอดคลองกับระยะเวลาผลตอบแทน

การลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อเปนการประเมินมูลคาแบบอนุรักษนิยม (Conservative) ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกท่ีจะบวกเพ่ิมความเสี่ยงในประเทศ (country risk premium) 

Adjusted Beta (β) Leveraged Beta ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกับ NAKON หรือมี

รายไดจากการประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการธุรกิจการเงินท่ีไมใชธนาคาร (Non-Bank) และเปน

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศนั้น ๆ เฉลี่ยยอนหลัง 15 ป 11 (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) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใชบริษัทท่ี

ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันเนื่องจากตองการลดผลกระทบจากโครงสรางทางการเงินท่ี

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 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดมีการปรับปรุงใหเปน Adjusted Beta (ซ่ึงมีสูตรคำนวณดังนี้ 

Adjusted Beta = unlevered Beta x (2/3) + (1/3)) หลังจากคำนวณ Unlevered Beta ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระไดมีการปรับปรุงใหเปน Adjusted Beta (ซึ ่งมีสูตรคำนวณดังนี้ 

Adjusted Beta = unlevered Beta x (2/3) + (1/3)) และหลังจากนั้นที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระนำ Adjusted Beta มาปรับปรุงเปน Leveraged Beta เพ่ือสะทอนโครงสรางทางการเงิน

ของบริษัท ตามสูตร Leveraged Beta = 0.63x(1+(1-20%)(91.29%)) หรือเทากับ 1.09 โดย

รายละเอียด Adjusted Beta ท่ีนำมาจากธุรกิจใกลเคียงมีการคำนวณดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
15Y Beta 

(เทา) 

D/E  

(รอยละ) 

Tax  

(รอยละ) 

Unlevered Beta 

(เทา) 

Adjusted  

(เทา) 

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด แคปปตอล จำกัด (มหาชน) 1.26 1.33 19.66 0.61 0.74 

บริษัท อะมานะฮ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 0.95 1.04 12.99 0.50 0.66 

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 0.65 4.74 20.48 0.14 0.42 

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0.84 1.38 21.01 0.40 0.60 

คามัธยฐาน (Median)     0.63 

 

ดังนั้น  

Ke  = 2.71 + [1.09 x (11.67 - 2.71)] = 12.52%  

 

 
1 Bloomberg ปรับคา Beta สำหรับบริษัทเทียบเคียงท่ีไมมีขอมูลยอนหลังถึง 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 เทากับคาเฉลี่ยของกรอบอัตราเงินเฟอท่ัวไป (รอยละ 1.00 – 3.00) ซ่ึง

เปนขอตกลงระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและคณะกรรมการนโยบายการเงิน เพื่อใหการประมาณการมูลคา 

ณ ปสุดทายเปนไปตามแนวทางอนุรักษนิยม (Conservative Basis) ทั้งนี้ มูลคากิจการ ณ ปประมาณการสุดทาย 

(Terminal Value) สามารถคำนวณจาก  

Terminal Value  =  [Divn x (1+g)]/(Ke x g) 

โดยท่ี  

Divn                  คือ เงินปนผลท่ีผูถือหุนจะไดรับในปสุดทายของประมาณการทางการเงิน 

g                              คือ อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดสุทธิ ซ่ึงเทากับรอยละ 2.00 

Ke                            คือ อัตราคิดลดซ่ึงเทากับผลตอบแทนของสวนของผูถือหุน ซ่ึงเทากับรอยละ 12.52  
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4. มูลคาหุนดวยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของเงินปนผล 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดสรุปการประมาณการทางการเงินของ NAKON โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางประมาณการทางการเงินของ NAKON ป 2565F – 2572F 

หนวย : ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

กำไรสุทธิ 5.23  60.53  169.62  267.84  347.52  437.57  529.82  623.08  

อัตราเงินปนผล (รอยละ)1/ 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

เงินปนผล 2.61  30.26  84.81  133.92  173.76  218.78  264.91  311.54  

มูลคา ณ ปสุดทาย         

อัตราคิดลด (Discount Factor) 0.89 0.79 0.70 0.62 0.55 0.49 0.44 0.39 

มูลคาปจจุบันของเงินปนผล 2.32  23.90  59.54  83.55  96.35  107.81  116.02  121.26  

    ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระและขอมูลของ NAKON 

    หมายเหตุ : อัตราเงินปนผลรอยละ 50.00 เปนไปตามนโยบายของ NAKON ทั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดตรวจสอบขอมลูในอดีตยอนหลังป 2556 – 2561 พบวา NAKON จายปนผลไมต่ำกวารอยละ 50.00 จริง ยกเวนในป 2562 – 2563 ที่ NAKON ไมไดจายปนผล

เน่ืองจากมีผลขาดทุนสทุธิ   

ตารางประมาณการทางการเงินของ NAKON ป 2573F – 2579F 

หนวย : ลานบาท 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 25678F 2579F 

กำไรสุทธิ 715.04  803.74  870.20  947.75  1,020.74  1,088.58  1,151.11  

อัตราเงินปนผล (รอยละ)1/ 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

เงินปนผล 357.52  401.87  435.10  473.88  510.37  544.29  575.55  

มูลคา ณ ปสุดทาย       5,581.25 

อัตราคิดลด (Discount Factor) 0.35 0.31 0.27 0.24 0.22 0.19 0.17 

มูลคาปจจุบันของเงินปนผล 123.67  123.55  118.88  115.07  110.15  104.40  1,049.53  

  ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและขอมลูของ NAKON 

                  หมายเหตุ : อัตราเงินปนผลรอยละ 50.00 เปนไปตามนโยบายของ NAKON ทั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดตรวจสอบขอมลูในอดีตยอนหลังป 2556 – 2561 พบวา NAKON จายปนผลไมต่ำกวารอยละ 50.00 จริง ยกเวนในป 2562 – 2563 ที่ NAKON 

ไมไดจายปนผลเน่ืองจากมีผลขาดทุนสุทธิ   
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ตารางการคำนวณมูลคาของ NAKON 

หนวย: ลานบาท วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

มูลคาปจจุบันของเงินปนผล ต้ังแตป 2565 – 2579 2,356.021/ 

มูลคาสวนของผูถือหุน (Equity Value) 2,356.022/ 

จำนวนหุนที่ชำระแลวทั้งหมดของ NAKON (ลานหุน) 935.10 

มูลคาที่แทจริงตอหุน (บาท/หุน) 2.52 

หมายเหตุ:  1/ คิดลดจากวันที่ 1 มกราคม 2565 เปนตนไป 

2/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดมีการใช DLOM (Discount for lack of marketability) เพื่อสะทอนความเสี่ยงเรื่องสภาพคลองในการคำนวณหามูลคาสวนของผูถือหุน

เน่ืองจากมีความเห็นวาการใชวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของเงินปนผล เปนวิธีที่สะทอนถึงกระแสเงินสดจริงที่ผูถือหุนจะไดรับในแตละป ซ่ึงเมื่อมีการคิดลดดวยอัตราผลตอบแทนผูถือ

หุน จะไดเปนเปนมูลคาที่แทจริงของสวนของผูถือหุนอยูแลว อีกทั้งจุดประสงคของการเขาทำรายการระหวางบริษัทฯ และ NAKON คือ การเปนหุนสวนทางธุรกิจ (Strategic 

Partnerships) ซ่ึงมีการเจรจาในการเปนกลุมพันธมิตรทางธุรกิจรวมกัน โดยทีไ่มมีจุดปะสงคในการขายหุนแตอยางใด นอกจากน้ี ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังคงไมไดมีการ

คิดเรื่อง ผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับจากการรวมกลุมทางธุรกิจ (Synergy) จากการที่ SABUY จะมีการขยายโอกาสทางธุรกิจผานตัวแทนของ NAKON ในอนาคต ดังนั้น จึงไม

ควรนำความเสี่ยงเรื่องสภาพคลองมาใชในการคำนวณ 

มูลคาสวนของผูถือหุนของ NAKON ท่ีคำนวณโดยวิธีมูลคาปจจุบนัสุทธิของเงินปนผล (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 โดยเปนปจจัยสำคัญท่ี

สงผลกระทบโดยตรงตอการประเมินมูลคากิจการ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาชวงการเพิ่มขึ้นและลดลงของ

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 มีความเปนไปได อันสามารถสรุปสมมติฐานไดดังตอไปนี้ 

ตารางสมมติฐานการวิเคราะหความออนไหว 

ปจจัยที่เปลี่ยนแปลง ชวงเปลี่ยนแปลง 

อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke) +/– 3.00% (Ke เทากับ 12.14% – 12.89%) 

อัตราการการเพ่ิมขึ้นของดอกเบี้ย (Increasing Interest Rate) +/– 0.50% (Increasing Interest Rate เทากับ -0.50% – 0.50%) 

จากสมมต ิฐานการว ิ เคราะห ความอ อนไหวด ังกล าว จะได ผลสร ุปการว ิ เคราะห ความอ อนไหวของม ูลค าของ 

สวนของผูถือหุนของ NAKON โดยสรุปดังนี้ 

ตารางผลการวิเคราะหความออนไหวมูลคาตอหุน 

ปจจัยที่เปลี่ยนแปลง 
อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน 

-3.0% -1.5% กรณีฐาน +1.5% +3.0% 

กา
รเ

พิ่
มข

ึ้นข
อง

 

อัต
รา

ดอ
กเ

บี้ย
 

0.50% 2.56  2.50  2.43  2.37  2.31  

0.25% 2.61  2.54  2.47  2.41  2.35  

กรณีฐาน 2.66  2.59  2.52  2.45  2.39  

-0.25% 2.71  2.63  2.56  2.50  2.43  

-0.50% 2.75  2.68  2.61  2.54  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

ท่ี 2.50 บาทตอหุน เทากับ 0.25 บาทตอหุน หรือสูงกวาในอัตรารอยละ 10.07 ของราคาเขาทำรายการ 

โดยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของเงินปนผล (Dividend Discount Model) เปนวิธีท่ีสะทอนแผนการดำเนินธุรกิจ ความสามารถใน

การทำกําไร และแนวโนมการเติบโต รวมท้ังผลตอบแทนเงินปนผลของผูถือหุนในอนาคต ซ่ึงเปนการประมาณการมาจากรายได

และรายจายของ NAKON ตามหลักเกณฑที่ตั้งอยูบนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดเห็นวาสมเหตุสมผล ทำใหการ

ประเมินมูลคาดวยวิธีนี้สะทอนมูลคาท่ีเหมาะสมของ NAKON 
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4.1.6 สรุปการประเมินมูลคายุติธรรมของมูลคาสินทรัพยที่ไดมา – หุนสามัญของ NAKON 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินมูลคาหุนของ NAKON ดวยวิธีตาง ๆ ที่กลาวมาแลว โดยสามารถสรุปได

ดังตอไปนี้   

ตารางสรุปผลการประเมินมูลคาสิ่งตอบแทนของ NAKON 

วิธีการประเมินมูลคา 
มูลคาหุน 

(บาทตอหุน) 
รายละเอียด 

1. วิธีมูลคาหุนตามบัญช ี 0.97 

วิธีมูลคาหุนตามบัญชีเปนวิธีที่สะทอนถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง โดยไมไดสะทอนมูลคาตลาดของ
สินทรัพยบางรายการและเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใชอางอิง อีกทั้งไมไดสะทอน
ถึงความสามารถในการนําสินทรัพยเหลานั้นไปทํากําไรในอนาคตของ NAKON ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
ไมเลือกใชวิธีนี้ 

2. วิธีปรับปรุงมูลคาตาม

บัญช ี
N/A 

วิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชีเปนวิธีที่สะทอนมูลคาทรัพยสินสุทธิที่ใกลเคียงปจจุบันมากกวาวิธีมูลคาหุนตาม
บัญชีรวมทั้งไดคํานึงถึงเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใชอางอิง อยางไรก็ตาม วิธีนี้ไมได
คํานึงถึง ความสามารถในการทํากําไรในอนาคต และไมไดคํานึงถึงแนวโนมของภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของ รวมทั้งปจจัย ภายนอกอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกจิในอนาคต นอกจากนี้ เนื่องจาก 
NAKON มิไดมีการประเมินราคาสินทรัพยจากผูประเมินราคาสินทรัพยอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม
เลือกใชวิธีนี้  

2.1 วิธีอัตราสวน P/BV 1.72 – 2.74 

วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีเปนวิธีที ่สะทอนถึงฐานะการเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ ่ง โดย 
เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของอัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง เนื่องจากที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระเห็นวา การประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ NAKON ดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคา
ตามบัญชี ไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ ขนาดของบริษัท โครงสรางรายได โครงสราง
เงินทุน ผลประกอบการในอนาคต ดังนั้น วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีจึงไมเหมาะสม ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีนี้  

2.2 วิธีอัตราสวน P/E 0.08 - 0.11 

วิธีอัตราสวนราคาตลาดเฉลี ่ยตอกําไรตอหุน เปนการประเมินโดยพิจารณาอางอิงจากกําไรสุทธิตอหุน 
ยอนหลัง 12 เดือนลาสุด คูณกับคามัธยฐานของอัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิ (P/E) ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นวา วิธีดังกลาวไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ โครงสรางรายได โครงสราง
เงินทุน และผลประกอบการในอนาคต ทำใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาที่แทจริงของ 
NAKON ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีนี้ 

3. วิธีเปรียบเทียบกับ

ธุรกรรมที่ใกลเคียง 
1.31 

วิธีการเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน เปนวิธีเปนวิธีคำนวณมูลคาหุนที่เหมาะสมของ NAKON โดยใช
คามัธยฐานของอัตราสวนราคาหุนตอตอมูลคาตามบัญชีของธุรกรรมที่ใกลเคียงกันในบริษัทที่เปนผูใหบริการ
ธุรกิจการเงินที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank) ที่ถูกซื้อขายในอดีต ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา
การประเมินมูลคาดวยวิธีนี้มีความผันผวนของหลายปจจัย เชน ขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้น ระยะเวลาที่
เกิดขึ้น จึงเปนวิธีที่อาจสงผลใหการประเมินมูลคามีความคลาดเคลื่อน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม
เลือกใชวิธีนี้ 

4. วิธีมูลคาปจจุบัน

สุทธิของเงนิปนผล 

(DDM) 

2.31 – 2.75  

วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของเงินปนผล (DDM) เปนวิธีที่สะทอนแผนการดําเนินธุรกิจ และความสามารถในการทํา
กําไร รวมทั้งผลตอบแทนเงินปนผลของผูถือหุนในอนาคต ซึ่งเปนการประมาณการมาจากรายไดและรายจาย
ของ NAKON ตามหลักเกณฑที่ตั้งอยูบนสมมติฐานที่ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดเห็นวาสมเหตุสมผล ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาวิธีนี้เปนวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลคารวมของหุนสามัญ
ของ NAKON   
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 ความเหมาะสมดานราคาของสิ่งตอบแทน – หุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ  

ในการประเมินมูลคายุติธรรมของสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินดวยมูลคายุติธรรมของสวน

ของผูถือหุนของบริษัทฯ ท่ีประกอบธุรกิจในรูปแบบ 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 

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยูบนสมมติฐานวา ขอมูลและเอกสารสำคัญดังกลาวเปนขอมูลท่ีสมบูรณ 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. วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach) ซ่ึงแบงออกเปน 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. วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมท่ีใกลเคียงกัน (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 วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

สวนของผูถือหุน (งบการเงิน) 

(หนวย : ลานบาท) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 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 วันท่ี 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

มูลคาทางบัญชีอาจเปนวิธีท่ีไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทฯ 

4.2.2 วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีนี้ เปนการประเมินมูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิ หรือมูลคาสวนของผูถือหุนตามงบ

การเงินของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2564 และปรับปรุงดวยรายการตาง ๆ ที่เกิดข้ึน

ภายหลังจากวันท่ีในงบการเงิน และสวนเพ่ิมจากการประเมินใหมของสินทรัพยตามรายงานการประเมินราคาสินทรัพย  

อยางไรก็ดีเนื่องจากบริษัทฯ ไมมีการจัดทำรายงานการประเมินสินทรัพยโดยที่ผูประเมินราคาอิสระและไมมีการ

จายเงินปนผลในป 2565 จนถึงปจจุบัน นอกจากนี้แลวยังไมมีการเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินอยางมีนัยสำคัญ การ

คำนวณมูลคาหุนและมูลคายุติธรรมในวิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) จึงให

ผลลัพธเทากันกับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทฯ ดวยวิธีมูลคาทางบัญชี 
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4.2.3 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: ใชราคาเฉลี่ยระหวางวันโดยคำนวณจากมูลคาหุนที่มีการซ้ือขายในแตละวันตอปริมาณหุนที่มีการซ้ือขายใดยวันน้ัน 

 

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 เนื่องจากราคาตลาดสะทอนมูลคาทรัพยสินสุทธิท่ีใกลเคียงปจจุบันและคำนงึถึงเหตุการณสำคัญท่ีเกิดข้ึนภายหลังวันท่ีใน

งบการเงินที่ใชอางอิงหุนของบริษัทฯ เปนหุนที่มีสภาพคลองสูง จึงสามารถสะทอนอุปสงคและอุปทานของนักลงทุน รวมถึง

มุมมองของนักลงทุนตอปจจัยตาง ๆ ได การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีมูลคาหุนตามราคาตลาดมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางมูลคาหุนมูลคาหุนตามราคาตลาดของบริษัท ฯ 

ชวงเวลา VWAP (บาทตอหุน) 

7 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 31.55 

15 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 31.07 

30 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 32.21 

60 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 23.93 

90 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 21.68 

120 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 19.51 
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ชวงเวลา VWAP (บาทตอหุน) 

180 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 17.27 

270 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 9.14 

360 วันทำการ จากวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 7.27 
ที่มา: SETSMART ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 

หมายเหตุ: ใชราคาเฉลี่ยระหวางวันโดยคำนวณจากมูลคาหุนที่มีการซ้ือขายในแตละวันตอปริมาณหุนที่มีการซ้ือขาย ณ วันน้ัน 

ตารางราคาปดเฉลี่ยตอเดือนของบริษัทฯ  

ชวงเวลา ราคาปดเฉลี่ย (บาทตอหุน) 

เดือน มีนาคม 2565  27.15  

เดือน กุมภาพันธ 2565  31.38  

เดือน มกราคม 2565  31.78  

เดือน ธันวาคม 2564  18.82  

เดือน พฤศจิกายน 2564  13.52  

เดือน ตุลาคม 2564  10.95  

เดือน กันยายน 2564  11.54  

เดือน สิงหาคม 2564  9.74  

เดือน กรกฎาคม 2564  9.49  

เดือน มิถุนายน 2564  9.59  

เดือน พฤษภาคม 2564  6.20  

เดือน เมษายน 2564  5.50  

เดือน มีนาคม 2564  3.78  

เดือน กุมภาพันธ 2564  2.25  

เดือน มกราคม 2564  1.93  
ที่มา: SETSMART 

ราคาหุนของบริษัทฯ ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 มีราคาปดเฉลี่ยอยูท่ี 27.15  บาทตอหุนจากการ

ประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทฯ ดวยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุนสามัญ จะไดมูลคายุติธรรมของหุน

สามัญของบริษัทฯ อยูในชวง 7.27 – 32.21 บาทตอหุน หรือมูลคาสวนของผูถือหุนที่อยูระหวาง 7,712.26 – 38,697.95 ลาน

บาท ซ่ึงต่ำกวาราคาเขาทำรายการท่ี 28.25 บาทตอหุน เทากับ 20.98 บาทตอหุน หรือต่ำกวาในอัตรารอยละ 74.25 ของราคา

เขาทำรายการ และสูงกวาราคาเขาทำรายการท่ี 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 
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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

ท้ังหมดและอาจมีความแตกตางกันในหลาย ๆ ประการดังท่ีอธิบายไปแลวขางตน  

ในการประเมินมูลคาสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยวิธีเปรียบเทียบอัตราสวนตลาด ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำ

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 ประกอบธุรกิจบริการเชิงพาณิชยซึ ่งมีการทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินคาอุปโภคบริโภคผาน

ชองทางตาง ๆ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงนำขอมูลของบริษัทเทียบเคียงที่อยูในอุตสาหกรรมบริการเชิง

พาณิชย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ของประเทศไทยมาใช ซึ่งประเมินความสมเหตุสมผลของการใชธุรกิจ

เทียบเคียงจากลักษณะธุรกิจ และอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยสามารถสรุปรายชื่อและรายละเอียดของแตละบริษัท

เทียบเคียงไดดังตอไปนี้ 

บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

กำไร ณ 

วันที่ 31 

ธันวาคม 

2564 

มูลคาหลักทรัพย 

(หนวย:  

ลานบาท) 

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย 

จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เปนผูจำหนายผลิตภัณฑ

ภายใตเครื่องหมายการคา “ซิงเกอร” เชน จักรเย็บผา เครื่องใชไฟฟา 

ภายในบานตางๆ นอกจากนี้ยังจำหนายสินคาเชิงพาณิชย เชน เครื่องมือ 

และอุปกรณทางการเกษตร ตูเติมเงินโทรศัพทมือถือออนไลน ตู เติม

น้ำมันแบบหยอดเหรียญ และเคร่ืองทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ เพ่ือสนองตอบ

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 35,078.10 
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บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

กำไร ณ 

วันที่ 31 

ธันวาคม 

2564 

มูลคาหลักทรัพย 

(หนวย:  

ลานบาท) 

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี 

จำกัด (มหาชน) 

จำหนายสินคาผานเครื่องจำหนายสินคาอัตโนมัติ ภายใตเครื่องหมาย

การคา "SUNVENDING " 
65.15 3,178.00 

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด 

(มหาชน) 

เปนตัวแทนจำหนายสินคาอุปโภคบริโภค ดวยระบบโลจิสติกสที่ทันสมัย 

ครอบคลุมทุกชองทางการขาย และมีเครือขายกวางขวางในการกระจาย

สินคาหลายรายการและหลากหลายแบรนดสู ครอบครัวคนไทยทั่ว

ประเทศ 

1,777.92 20,897.00 

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 

ตารางมูลคาหุนตามราคาตลาดตอมูลคาตามบัญช ี

บริษัท 
P/BV Ratio (เทา) 

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

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด 

(มหาชน) 
9.08 9.54 9.91 10.24 9.78 9.49 9.06 8.51 7.25 

บริษัท ซันเวนด้ิง เทคโนโลยี จำกัด 

(มหาชน) 
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 

มูลคาสวนของผูถือหุน (ลานบาท) 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 

มูลคาสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 

(ลานบาท) 
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 

ราคาตอหุน (บาทตอหุน) 15.52 16.04 16.58 17.71 17.64 16.30 14.51 12.59 11.05 

ที่มา:         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 ซ่ึงต่ำกวาราคาเขาทำรายการที่ 28.25 บาทตอหุน เทากับ 10.54 – 17.20 บาทตอหุน หรือ

ต่ำกวาในอัตรารอยละ 37.31 – 60.90 ของราคาเขาทำรายการ  
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อยางไรก็ดี วิธีดังกลาวไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ โครงสรางรายได โครงสรางเงินทุน ผลประกอบการใน

อนาคต รวมถึงพ้ืนท่ีใหเชาในปจจุบันและอนาคต สงผลใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาท่ีเหมาะสมของบริษัทฯ 

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

การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิตอหุน (P/E) ของบริษัทฯ ตามกำไรสุทธิที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 ซ่ึงเทากับ 257.53 ลานบาท คูณดวยคามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน P/E ของบริษัทท่ีเทียบเคียงขางตน 

ตารางมูลคาสวนของผูถือหุนตามราคาตลาดตอกำไรสุทธิของบริษัทฯ 

บริษัท 
P/E Ratio (เทา) 

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

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด 

(มหาชน) 
56.94 59.84 62.15 64.22 61.36 59.49 56.82 53.40 45.48 

บริษัท ซันเวนด้ิง เทคโนโลยี 

จำกัด (มหาชน) 
51.73 53.46 55.26 59.04 58.81 54.34 48.37 41.96 36.83 

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด 

(มหาชน) 
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 

มูลคาสวนของผูถือหุน (ลาน

บาท) 
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 

ราคาตอหุน (บาทตอหุน) 11.09 11.46 11.85 12.66 12.61 11.65 10.37 8.99 7.89 

ที่มา:          Bloomberg Terminal ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 
 

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน P/E ของบริษัทเทียบเคียง สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังเทากับ 36.83 – 59.04 เทา อัน

สงผลใหมูลคาสวนของผูถือหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอกำไรสุทธิท่ีอยูในชวง 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

ประกอบการในอนาคตสงผลใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาท่ีเหมาะสมของบริษัทฯ 

(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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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 วนั 180 วนั 270 วนั 360 วนั 

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด 

(มหาชน) 
N/A4/ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

บริษัท ซันเวนด้ิง เทคโนโลยี 

จำกัด (มหาชน) 
16.31 16.80 17.30 18.36 18.29 17.04 15.37 13.57 12.14 

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด 

(มหาชน) 
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 ของบริษัทฯ (ลานบาท) 556.91 556.91 556.91 556.91 556.91 556.91 556.91 556.91 556.91 

มูลคากิจการของบริษัทฯ (ลาน

บาท) 
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 

บวก: เงินสดและเงินลงทุน

ชั่วคราว1/ (ลานบาท) 
236.04 236.04 236.04 236.04 236.04 236.04 236.04 236.04 236.04 

หัก: หนี้สินสุทธิ2/ (ลานบาท) (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) 

หัก:สวนของผูถือหุนสวนนอย3/ 

(ลานบาท) 
(450.60) (450.60) (450.60) (450.60) (450.60) (450.60) (450.60) (450.60) (450.60) 

มูลคาสวนของผูถือหุน (ลาน

บาท) 
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 

ราคาตอหุน (บาทตอหุน) 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 เงินฝากประจำประเภทครบกำหนดไมเกินหน่ึงป ณ 31 ธันวาคม 2564 

  2/ ภาระหน้ีสินที่มีดอกเบ้ีย ประกอบดวย เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุนกู และหน้ีสินตามสัญญาเชา ณ 

31 ธันวาคม 2564 

3/ จากงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564 

4/ เน่ืองจาก EBITDA ของบริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีคาติดลบทำใหอัตราสวน EV/EBITDA ติดลบ ซ่ึงไมสามารถนำมาคำนวณ 

 

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 ซ่ึงสูงกวาราคาเขา

ทำรายการท่ี 28.25 บาทตอหุน เทากับ 20.27 – 21.71 บาทตอหุน หรือสูงกวาในอัตรารอยละ 71.74 – 76.86 ของราคาเขาทำรายการ 



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยซ่ึง                                                                    บรษัิท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)     
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อยางไรก็ดี วิธีดังกลาวไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ โครงสรางรายได ผลประกอบการในอนาคต รวมถึง

อัตราการเชาพ้ืนท่ีในปจจุบันและอนาคต สงผลใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาท่ีเหมาะสมของบริษัทฯ 

4.2.5 วิธีเปรียบเทียบธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน (Transaction Comparable Approach) 

วิธ ีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที ่ใกลเค ียงกัน (Transaction Comparable Approach) เปนวิธ ีคำนวณมูลคาหุน 

ที่เหมาะสมของบริษัทฯ โดยใชคามัธยฐานของอัตราสวนมูลคากิจการตอกำไรจากการดำเนินงานกอนหักดอกเบี้ยจาย 

ภาษีเง ินได  ค าเส ื ่อมราคา และค าใช จ ายต ัดจำหนาย (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 ระยะเวลาท่ีเกิดขึ้น จึงเปนวิธีที่อาจสงผลใหการประเมินมูลคามีความคลาดเคลื่อน ขอมูลของ

ธุรกรรมเทียบเคียงสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

ตารางขอมูลของธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน  

วันที ่ ผูถูกซ้ือ1/ ประเทศ 
สัดสวนการซ้ือ 

(รอยละ) 

มูลคาการซ้ือขาย 

(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/ เน่ืองจากการธรุกรรมการซ้ือขายกิจการที่ทำธุรกิจเก่ียวกับการขายสินคาอุปโภคบริโภคผานชองทางตาง ๆ น้ันมีขีดขอจำกัดในเรื่องของขอมูล โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได

จัดหาธุรกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อเปนคูเทียบที่ดีที่สุดกอน อยางไรก็ตาม ธุรกรรมดังกลาวอาจจะเกิดขึ้นในอดีต ดังนั้น ที่ปรึกษทางการเงินอิสระจึงเห็นวา มูลคายุติธรรมตามวิธีของ

ธุรกรรมที่ใกลเคียงกันอาจจะไมเหมาะสมในการประเมินมูลคาของบริษัทฯ 

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน EV/EBITDA ของรายการซ้ือขายอ่ืนในอดีตเทากับ 7.57 เทา  



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยซ่ึง                                                                    บรษัิท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)     
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ตารางการคำนวณมูลคาสวนของผูถือหุนจากการเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน 

หนวย: ลานบาท 

 

งวด 12 เดอืน ยอนหลัง 

คามัธยฐาน 

อัตราสวน EV/EBITDA (เทา)          7.57  

EBITDA ของบริษัทฯ        556.91  

มูลคาบริษัทของบริษัทฯ    4,215.81  

บวก: เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด1/        236.04  

หัก: หนี้สินสุทธิ2/    (1,139.96) 

สวนของผูถือหุนสวนนอย3/      (450.60) 

มูลคาสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ    2,861.30  

สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ (รอยละ)    1,201.38  

ราคาตอหุน (บาทตอหุน)          2.38  

ที่มา: งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

หมายเหตุ:    1/ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย เงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากประจำประเภทครบกำหนดไมเกินหน่ึงป ณ 31 ธันวาคม 2564 

2/ ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ประกอบดวย เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุนกู 

และหน้ีสินตามสัญญาเชา ณ 31 ธันวาคม 2564 

3/ จากงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564 

 

มูลคาสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ที่คำนวณโดยวิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน เทากับ 2,861.30 ลานบาท 

คิดเปนมูลคาหุนเทากับ 2.38 บาทตอหุน ซ่ึงต่ำกวาราคาเขาทำรายการท่ี 28.25 บาทตอหุน เทากับ 25.87 บาทตอหุน 

หรือต่ำกวาในอัตรารอยละ 91.57 ของราคาเขาทำรายการ  

อยางไรก็ดี การประเมินมูลคาดวยวิธีนี้มีความแตกตางของหลายปจจัย เชน ขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้น ระยะเวลาท่ี

เกิดขึ้น และปจจัยของแตละธุรกรรมเทียบเคียง จึงเปนวิธีที่อาจสงผลให การประเมินมูลคามีความคลาดเคลื่อน สงผล

ใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาท่ีแทจริงของบริษัทฯ  



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยซ่ึง                                                                    บรษัิท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)     
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4.2.6 วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

ในการประเมินมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) ของบริษัทฯ  ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการกระแสเงินสดอิสระสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับจากการดำเนินงานของกิจการ (Free 

Cash Flow to Firm) (“FCFF”) ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบริการเชิงพาณิชย ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระไดจัดทำการประมาณการเปนระยะเวลา 15 ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2579 เพื่อสะทอนถึงอัตราการเติบโต

ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการเพิ่มรายไดจากธุรกิจอ่ืนเขามาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน (Ecosystem 

Competitive Advantage) อาทิเชนธุรกิจ Drop-off ของ ATP Service และธุรกิจการทำตูหยอดเหรียญสำหรับซัก

ผาของ SBS ซึ่งไดมีการซื้อขายในป 2564 และอยูในชวงขยายฐานลูกคา ซึ่งระยะเวลาการเติบโตจาก Growth Stage 

ไปจนถึง Maturity Stage ของบริษัทในอุตสาหกรรมโดยปกติจะมีอายุเฉลี่ยเทากับ 15  ป ซ่ึงสะทอนถึงวงจรธุรกิจโดย

เฉลี่ย (Business Cycle) มีการวิจัยโดยนักเศรษฐศาตรชื ่อ 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) รายไดอ่ืน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

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 ท่ีเปนการ



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยซ่ึง                                                                    บรษัิท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)     

 

4-56 | หนา 

 

ระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงานเพื่อใหผูคนในชุมชนสามารถเขาถึงบริการสินเชื่อไดสะดวกมากยิ่งขึ ้น ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีจุดใหบริการรับสงพัสดุมากกวา 4,040 สาขาท่ัวประเทศผานสาขาของชิปปสไมล  

ชิปปสไมลมีรายไดผานการเปดแฟรนไชสเปนจุด drop-off สินคาสำหรับขนสงซึ่งชิปปสไมลจะเปนตัวกลางระหวางผูสง

สินคาและผูรับสินคา โดยมีพันธมิตรกับแบรนดขนสงเกือบทุกแบรนด ชิปปสไมลเขาไปชวยแบรนดขนสงตาง ๆ ในการลด

ตนทุนในการเปดสาขาจำนวนมากเพื่อรองรับกับพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งแบรนดขนสงจะไดประโยชนในการลดเงินลงทุนใน

สาขา และชิปปสไมลได ประโยชนจากขนาดของรายไดของแบรนดขนสงทั ้งหมดในรูปแบบของคานายหนา 

(Commission fee) ซ่ึงแบงกันกับแฟรนไชส  

 

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 ซ่ึงจำนวนพัสดุเทากับ 3,600.00 พันชิ้น ในป 2565 จากการประมาณของบริษัทฯ ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระวิเคราะหจากตัวเลขจริงท่ีเกิดขึ้นใน 3 เดือนแรกแลวนั้นมีความสมเหตุสมผล หลังจากนั้นมีจำนวนพัสดุคงท่ี

เพ่ือเปนการประเมินแบบอนุรักษนิยม (Conservative) ในสวนของรายไดตอพัสดุไดมีการเติบโตเทากับรอยละ 4.00 

ตามนโยบายการขึ้นราคาของบริษัทฯ  จนถึงป 2569 เทากบัรายไดตอพัสดุเทากบั 14.74 บาทตอช้ิน และใหคงท่ีจนจบ

ประมาณการเน่ืองจากในอุตสาหกรรมดังกลาวอาจจะมกีารแขงขันคอนขางสงูและอาจจะมคูีแขงเจาใหมเขามาดำเนินการได

ดังน้ัน บริษัทฯ อาจจะไมสามารถเพิ่มรายไดตอพัสดุเพื่อปองการการเสียลูกคาจากความออนไหวตอราคาสินคา (Price 

Sensitive) 

2. รายไดจากการขนสง เปนรายไดจากการจัดสงสินคาของบริษัทขนสงตาง ๆ ซ่ึงรายไดท่ีไดรับจากลูกคาท้ังหมด อยางไรก็

ตามรายไดท่ีทางบริษัทฯ จะไดรับจะเปนการหักรายไดจากบริษัทขนสงและรายไดจากเจาของแฟรนไชส โดยท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระกำหนดใหรายไดจากการขนสงอางอิงอัตราการเติบโตจากธุรกิจใกลเคียงซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

เลือกใชบริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเปนบริษัทท่ีมีการเปดกิจการมาไดไมนาน เพ่ิง

มีการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย และมีขอมูลเปดเผลตอสาธารณะคอนขางครบถวน โดยการท่ีเพ่ิงเปดกิจการมาได

ไมนานมากนักและสามารถเขาจดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพยไดนั้นสามารถนำมาใชคำนวณวงจรธุรกิจของ

อุตสาหกรรมการขนสงได ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใชอัตราการเติบโตในป 2565 เทากับรอยละ 58.74 เนื่องจาก

เปรียบเทียบกับธุรกิจเทียบเคียงท่ีเพ่ิงเริ่มดำเนินงานและมีการเติบโตท่ีคอนขางสูงเพ่ือเปนการประเมินมูลคาท่ีแทจริง

ตามความสามารถในการขยายรายไดของธุรกิจ (Fair Value) ซ่ึงเปนการเติบโตแบบกาวกระโดด หรือ S-Curve ซ่ึงเปน

รูปแบบท่ีสมเหตุสมผลเพราะบริษัท ATP service ในชวงแรกเพ่ิงเริ่มดำเนินงาน และบริษัท ATP service ไดมีการ

รวมงานกับบริษัทขนสงเกือบทุกแบรนดทำใหบริษัท ATP service สามารถรับรายไดจากมูลคาตลาดของการขนสงซ่ึงมี

มูลคารวมประมาณ 5 ลานลานบาทตอป โดย บริษัท ATP service มีกลยุทธในการดึงดูดการรวมงานกับบริษัทขนสง

เกือบทุกแบรนดไดจากการลดตนทุนการลงทุนของบริษัทตาง ๆ โดยการปลอยสาขาแฟรนไชส ทำใหสามารถเพ่ิม

จำนวนสาขาไดรวดเร็วและใชตนทุนนอย นอกจากนี้แลวบริษัท ATP service มีระบบหลังบาน อาทิเชน Cloud 

System และ Digital Dashboard ท่ีเขามาชวยใหสามารถเชื่อมตอกับบริษัทขนสงได ซ่ึงระบบหลังบานของบริษัท ATP 

service และกลยุทธการดำเนินธุรกิจทำใหสามารถดึงดูดการรวมงานกับบริษัทขนสงได ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใหมี

การเติบโตลดลงจนในป 2569 มีอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 34.80 ซ่ึงเปนปท่ี 5 ของการประมาณการ เนื่องจาก

หลังจากการเติบโตแบบกาวกระโดด หรือ S-Curve บริษัท ATP service จะมีการเติบโตในรูปแบบเติบโตตอเนื่อง หรือ 

Growth Stage ภายหลังจากชวงเติบโตตอเนื่องท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหบริษัท ATP Service มี 

เติบโตลดลงทำใหในป 2579 เทากับ 14.47 ท่ีเปนการเติบโตในชวงปลายของรูปแบบเติบโตตอเนื่อง   

3. รายไดจากการขนสง - รับรูสวนตาง เปนรายไดท่ีรับยรูตามสัดสวนของรายไดจากการขนสง ซ่ึงรายไดรับรูสวนตาง

ดังกลาวจะถูกหักลบกับตนทุนของรายไดจากการขนสง - รับรูสวนตางท่ีมีจำนวนเทากัน ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

กำหนดสมมติฐานเทากับรอยละ 25.00 ซ่ึงเปนนโยบายของการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ  

4. รายไดจาก COD เปนรายไดจากการขอเปลี่ยนแปลงสถานท่ีจัดสง ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานให

สัดสวนตอรายไดจากการขนสงท้ังหมดซ่ึงเทากับรอยละ 3.20 ซ่ึงเปนสัดสวนของรายได COD ตอรายไดจากการขนสง

ท้ังหมดของป 2564  
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5. รายไดจากคาคอมมิชชั่น เปนรายไดจากการขายสินคาของกิจการอ่ืน ๆ ในสาขา โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนด

สมมติฐานจากสัดสวนรายไดจากคาคอมมิชชั่นตอรายไดจากการขนสงท้ังหมดจากป 2564 เทากับรอยละ 7.68  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประมาณการทางการเงินเปนระยะเวลา 15 ป เนื่องจากบริษัทฯ เพ่ิงไดทำการซ้ือกิจการของบริษัท 

ATP Service มาดังนั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหมีการประมาณการไป 15 ป ตามระยะเวลาเฉลี่ยของวงจรธุรกิจ โดย

รายละเอียดการประมาณการมีดังนี้ 
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ตารางรายไดจาก ATP service ป 2564 และประมาณการรายไดจาก ATP service ป 2565F – 2576F 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ  

หมายเหตุ:  1/ บริษัทฯ ไดซ้ือกิจการของ ATP service มาในเดือนกรกฎาคม ป 2564 ดังน้ันจะรับรูรายไดเพียงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ป 2564 

 2/ เน่ืองจากบริษัทฯ เพิ่งซ้ือกิจการของ ATP service ดังน้ันบริษัทฯ มาในเดือนกรกฎาคม ป 2564 จะไมไดเปดเผยขอมูลกอนป 2564 

หนวย : ลานบาท 25642/ 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 

(1) จำนวนพัสดุ (พันชิ้น)  2,288.00   3,600.00   3,600.00   3,600.00   3,600.00   3,600.00   3,600.00   3,600.00   3,600.00   3,600.00   3,600.00   3,600.00   3,600.00  

(2) รายไดตอพัสดุ (บาทตอชิ้น)  12.12   12.60   13.11   13.63   14.18   14.74   14.74   14.74   14.74   14.74   14.74   14.74   14.74  

(1) x (2) รายไดของแฟรนไชส  27.73   45.37   47.19   49.07   51.04   53.08   53.08   53.08   53.08   53.08   53.08   53.08   53.08  

(3) อัตราการเติบโต (รอยละ)  58.74% 51.53% 45.21% 39.67% 34.80% 30.46% 26.27% 22.21% 18.28% 14.47% 14.47% 14.47% 

(4) ร า ย ไ ด  จ า ก ก า ร ข น ส ง 

(รายไดจากการขนสงT-1 x (1+ 

(3)) 

 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  

(5) สัดสวนตอรายไดจากการ

ขนสง 
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% 

(4) x (5) รายไดจากการขนสง 

– รับรูสวนตาง –(6) 
 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  

(7) สัดสวนตอรายไดจากการ

ขนสงทั้งหมด 
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% 

(7) x ((4) + (6))  

รายไดจาก COD 
 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  

(8) สัดสวนตอรายไดจากการ

ขนสงทั้งหมด 
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% 

(8) x ((4) + (6))  

รายไดจากคาคอมมิชชั่น 
 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  

รายไดจาก ATP service  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  
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ตารางประมาณการรายไดจาก SBS ป 2577F – 2579F 

หนวย : ลานบาท 2577F 2578F 2579F 

(1) จำนวนพัสดุ (พันชิ้น)  3,600.00   3,600.00   3,600.00  

(2) รายไดตอพัสดุ (บาทตอชิ้น)  14.74   14.74   14.74  

(1) x (2) รายไดของแฟรนไชส  53.08   53.08   53.08  

(3) อัตราการเติบโต (รอยละ) 14.47% 14.47% 14.47% 

(4) รายไดจากการขนสง (รายไดจากการขนสงT-1 x (1+ (3)) 18,591.59   21,282.06  24,361.88  

(5) สัดสวนตอรายไดจากการขนสง 25.00% 25.00% 25.00% 

(4) x (5) รายไดจากการขนสง – รับรูสวนตาง –(6)  4,647.90   5,320.52   6,090.47  

(7) สัดสวนตอรายไดจากการขนสงทั้งหมด 3.20% 3.20% 3.20% 

(7) x ((4) + (6))  

รายไดจาก COD 
 744.72   852.49   975.86  

(8) สัดสวนตอรายไดจากการขนสงทั้งหมด 7.68% 7.68% 7.68% 

(8) x ((4) + (6))  

รายไดจากคาคอมมิชชั่น 
 1,784.60   2,042.86   2,338.49  

รายไดจาก ATP service 25,821.89   29,551.00  33,819.77  

     ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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(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 มีระบบชำระเงินท่ี

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)  โดยที่ปรึกษาทางการเงินอสิระกำหนดสมมติฐานใหรายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติกลับมาเทากับ

รายไดในป 2562 ซ่ึงเทากับ 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 ซ่ึง

อางอิงกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยของ GDP เปนระยะเวลา 15 ป เพราะดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศไทย (GDP 

Growth Rate) เปนดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑมวลรวมที่มีการสะทอนการบริโภคของประชาชนในประเทศ การใชจายและ

ลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐ เปนตนซึ่งธุรกิจดังกลาวของบริษัทฯ เปนธุรกิจที่มีความเกี่ยวของกับความสามารถใน

การใชจายและอุปโภคบริโภคของคนในประเทศ นอกจากนี้การใชระยะเวลาเฉลี่ย 15  ป มีความเหมาะสม เนื่องจากเปน

ระยะเวลาท่ีครอบคลุมวงจรเศรษฐกิจของประเทศไทย ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดมีการวิเคราะหลักษณะการเปลี่ยน

ผานของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผูบริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญในชวงเวลา

เฉลี่ยประมาณ 15 ป
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ตารางมูลคาธุรกรรมรวม ป 2562 –2564 และประมาณการในป 2565F – 2573F 

หนวย : เครื่อง 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 

ตูเติมเงินที่ เพ่ิมขึ้น (เคร่ือง) 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 

ตูเติมเงินที่หมดอายุการใชงาน (เคร่ือง) -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 

ตูเติมเงิน สุทธิ (เคร่ือง) 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 

ตูเติมเงิน เฉล่ีย (เคร่ือง) 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 

รายไดเฉลี่ยตอตูเติมเงิน (ARPU) (บาทตอ

เคร่ืองตอเดือน) 
11,531.80 11,173.73 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 

มูลคาธรุกรรมรวม 7,304.20 7,464.50 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 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

ตูเติมเงินที่ เพ่ิมขึ้น  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ตูเติมเงินที่หมดอายุการใชงาน 0.00 0.00 0.001/ 0.00 0.00 0.00 

ตูเติมเงิน สุทธิ  62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 

ตูเติมเงิน เฉล่ีย 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 

รายไดเฉล่ียตอตูเติมเงิน (ARPU) 14,692.65 15,101.11 15,520.92 15,952.40 16,395.88 16,851.68 

มูลคาธรุกรรมรวม 10,969.77 11,274.73 11,588.17 11,910.32 12,241.42 12,581.74 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

หมายเหตุ: ในอนาคตบริษัทฯ มีนโยบายซอมบำรุงตูเติมเงินแทนการเปลี่ยนใหมเพื่อลดเงินลงทุน
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ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดคำนวณรายไดแตละประเภทตามคาธรรมเนียมแตละประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• รายไดจากสวนแบงกำไรจากการเติมเงินคาโทรศัพทเกิดจากผลคูณระหวางมูลคาธุรกรรมของการเติมเงินแบบ 

Prepaid กับคาธรรมเนียมเวลาออกอากาศ (Air time fee) ท่ีรอยละ 3.50  

• รายไดจากการเติมเงินเขาระบบเกิดจากผลคูณระหวางมูลคาธุรกรรมทั ้งหมดซึ ่งประกอบไปดวย prepaid 

postpaid การโอนเงิน ใบแจงหนี้ เกมออนไลน และรายการอ่ืน ๆ กับคาธรรมเนียมธุรกรรม (Transaction fee) ท่ี

รอยละ 7.00  

• รายไดจากการธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคารเกิดจากผลคูณระหวางมูลคาธุรกรรมเกี่ยวกับการโอนเงิน กับคาธรรมเนียม

ธนาคาร (Bank fee) ท่ีรอยละ 1.85 

• รายไดอื่น ๆ ใหคงที่เทากับ 12.01 ลานบาทตอป เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะหจากการรับรูรายได

ดังกลาวและลักษณะรายไดอ่ืน ๆ แลวประมาณมูลคาแบบอนุรักษนิยม (Conservative)  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดคำนวณมูลคาธุรกรรมในแตละประเภทตามสัดสวนของป 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอยีดธุรกรรม สัดสวนธรุกรรมแตละประเภทตอธุรกรรมรวม (รอยละ) 

เติมเงิน (Prepaid) 75.85% 

จายภายหลัง (Postpaid) 1.20% 

การโอนเงิน (Money Transfer) 17.62% 

ใบแจงหนี้ (Bill) 4.84% 

เกมออนไลน (Game Online) 0.00% 

อยางอ่ืน (Other)  3.32% 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดมีการวิเคราะหถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในตางจังหวัดแลวพบวาผูบริโภคดังกลาวมีการใช

จายรายวันซึ่งจะมีการเติมเงินแบบ  prepaid  โดยผานตูเติมเงินมากกวาการเติมผานออนไลน โดยกลุมลูกคาหลักของ

การเติมเงินมาจากผูบริโภคตางจังหวัด ดังนั ้น ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประมาณการทางการเงินเปน

ระยะเวลา 15 ป เพื่อใหครบรอบระยะเวลาเฉลี่ยของวงจรธุรกิจ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดมีสมมติฐานการเพิ่มข้ึน

ของตูเติมเงินในชวงระยะเวลา 5 ปแรกของการประมาณการเทานั้นเนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา

บริษัทฯ ไดมีการครอบคลุมพื้นที่สวนมากของประเทศไทยแลว ดังนั้นหลังจาก 5 ปแรกของการประมาณ ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหจำนวนตูคงที่ โดยมีรายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” จาก

ประมาณการดังนี้ 
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ตารางรายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” ป 2562 –2564 และการประมาณการป 2565F – 2570F 

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 

เติมเงิน (Prepaid) 5,777.56 5,368.77 4,429.93 5,138.51 5,978.18 6,239.45 6,523.34 7,020.97 7,455.82 

จายภายหลัง (Postpaid) 112.98 85.04 70.17 81.39 94.69 98.83 103.33 111.21 118.10 

การโอนเงิน (Money Transfer) 909.86 1,247.06 1,028.98 1,193.57 1,388.61 1,449.30 1,515.24 1,630.83 1,731.84 

ใบแจงหนี้ (Bill) 462.17 342.76 282.82 328.06 381.67 398.35 416.48 448.25 476.01 

เกมออนไลน (Game Online) 0.30 - - - - - - - - 

อยางอ่ืน (Other) 41.33 234.89 193.82 224.82 261.56 272.99 285.41 307.18 326.21 

รายไดจากสวนแบงกำไรจากการเติมเงินคาโทรศัพท  202.21 187.91 155.05 179.85 209.24 218.38 228.32 245.73 260.95 

รายไดจากการเติมเงินเขาระบบ  447.60 422.20 348.37 404.10 470.13 490.67 513.00 552.13 586.33 

รายไดจากการธุรกรรมเก่ียวกับธนาคาร  16.83 23.07 19.04 22.08 25.69 26.81 28.03 30.17 32.04 

รายไดอ่ืน ๆ 6.53 14.25 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 

รายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงนิ “เตมิสบายพลัส” 673.18 647.43 534.47 618.03 717.06 747.88 781.36 840.05 891.33 

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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ตารางประมาณการตารางรายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” ป 2571F – 2579F 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ   

หนวย : ลานบาท 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

เติมเงิน (Prepaid) 7,663.09 7,876.12 8,095.08 8,320.12 8,551.42 8,789.15 9,033.49 9,284.62 9,542.73 

จายภายหลัง (Postpaid) 121.38 124.76 128.23 131.79 135.45 139.22 143.09 147.07 151.16 

การโอนเงิน (Money Transfer) 1,779.98 1,829.47 1,880.33 1,932.60 1,986.33 2,041.54 2,098.30 2,156.63 2,216.59 

ใบแจงหนี้ (Bill) 489.24 502.84 516.82 531.19 545.96 561.14 576.74 592.77 609.25 

เกมออนไลน (Game Online) - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อยางอ่ืน (Other) 335.28 344.60 354.18 364.02 374.14 384.54 395.23 406.22 417.51 

รายไดจากสวนแบงกำไรจากการเติมเงินคาโทรศัพท  268.21 275.66 283.33 291.20 299.30 307.62 316.17 324.96 334.00 

รายไดจากการเติมเงินเขาระบบ  602.63 619.38 636.60 654.30 672.49 691.18 710.40 730.15 750.45 

รายไดจากการธุรกรรมเก่ียวกับธนาคาร  32.93 33.85 34.79 35.75 36.75 37.77 38.82 39.90 41.01 

รายไดอ่ืน ๆ 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 

รายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” 915.78 940.90 966.73 993.27 1,020.55 1,048.58 1,077.40 1,107.02 1,137.46 
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(3) ธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court System Business Unit) ในนามบริษัท SBS 

กลุมบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court System Business Unit) ผานบริษัท สบาย โซลูชั่นส จำกัด 

(“SBS”) โดยมีรายไดจากการขายอุปกรณของระบบศูนยอาหารพรอมการใหบริการติดตั ้งและวางระบบศูนยอาหาร 

(Hardware & System Installation) รายไดคาเชาจากการใหเชาอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหาร และรายได

จากการใหบริการจัดการศูนยอาหารพรอมการจางบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญา (Maintenance Service Agreement) 

นอกจากนี้ SBS ยังดำเนินธุรกิจเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญภายใตเครื่องหมายการคา “SABUY WASH” โดย ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2564 SBS มีสาขาที่ใหบริการเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญภายใตเครื่องหมายการคา “SABUY WASH” 

จำนวนท้ังสิ้น 2 สาขา และมีเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญภายใตสาขาดังกลาวท้ังหมด 20 เครื่อง  

โดยสำหรับธุรกิจระบบศูนยอาหาร กลุ มลูกคาปจจุบันของ SBS คือ ศูนยอาหารในแหลงชอปป ง ไฮเปอรมารเก็ต 

หางสรรพสินคา หอพัก สถานท่ีราชการ บริษัทเอกชน สถานศึกษา สวนน้ำ และสถานีบริการน้ำมันท่ัวประเทศ 

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 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงทำการประมาณการแบบอนุรักษนิยม (Conservative) โดยไมใหมีการเติบโต

ของจำนวนศูนยเพ่ิมเติม 

2. รายไดจากการดำเนินธุรกิจระบบศูนยอาหารโดยการปลอยใหเชา (Under rent) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ไดกำหนดสมมติฐานใหรายไดดังกลาวเทากับผลคูณระหวางจำนวนระบบศูนยอาหารโดยการปลอยเชาและรายได

ตอจำนวนระบบศูนยอาหารโดยการปลอยเชา โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอัตราการเติบโตของรายไดตอ

จำนวนระบบศูนยอาหารเทากับรอยละ 2.00 อางอิงจากคาเฉลี่ยอัตราเงินเฟอ (Inflation rate) ในกรอบที่อยู

ระหวางรอยละ 1.00 – 3.00 ตอป เนื่องจากธุรกิจดังกลาวมีการปรับเปลี่ยนราคาขายที่มีขั้นต่ำเทากับอัตราเงิน

เฟอ ซ่ึงธุรกิจดังกลาวขายผลิตภัณฑท่ีสามารถถายโอนตนทุนและอัตราเงินเฟอสูผูบริโภคหรือผูซ้ือสินคาได (Cost-

Push 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 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาแผนการติดต้ัง

ระบบศูนยอาหารแบบปลอยเชามีความสมเหตุสมผลเพราะการปลอยเชาระบบสามารถทำไดงายกวาติดตั้งเอง 
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นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังเห็นถึงความสามารถของพนักงานฝายของบริษัทฯ ที่มีความสามารถสูง 

รวมถึงการใชความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ ซ่ึงมี Ecosystem ท่ีครอบคลุมหลายบริการในการเจรจากับ

บริษัทตาง ๆ ได  

3. รายไดจากจากการดำเนินธุรกิจเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญภายใตเครื่องหมายการคา “SABUY WASH” โดยท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐานใหรายไดดังกลาวเทากับผลคูณระหวางจำนวนสาขาเฉลี่ยและรายได

ตอสาขา โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหอัตราการเติบโตของรายไดตอจำนวนสาขาเทากับรอยละ 2.00 อางอิง

จากคาเฉลี่ยอัตราเงินเฟอ (Inflation rate) ในกรอบที่อยูระหวางรอยละ 1.00 – 3.00 ตอป เนื่องจากธุรกิจ

ดังกลาวมีการปรับเปลี่ยนราคาขายที่มีขั้นต่ำเทากับอัตราเงินเฟอ ซึ่งธุรกิจดังกลาวขายผลิตภัณฑที่สามารถถาย

โอนตนทุนและอัตราเงินเฟอสูผูบริโภคหรือผูซ้ือสินคาได (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 ทำใหความตองการของบริการดังกลาวมีเพ่ิมมากขึ้น 

โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐานการเพ่ิมขึ้นและลดลงของจำนวนสาขาและจำนวนระบบศูนยอาหาร ตาม

แผนธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้
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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. รายไดจากการดำเนินธ ุรกิจระบบศูนย

อาหารภายใตการดูแลของบริษัทฯ (Under 

Management) 

            

จำนวนระบบศูนยอาหารภายใตการดูแลของ

บริษัทฯ  
203.00 175.00 38.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 

เพ่ิมขึ้น/ (ลดลง)   (28.00) (137.00) 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รายไดตอเคร่ืองผานการดูแลของบริษัทฯ  

(บาท/เคร่ือง/เดือน) 
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 

รายไดระบบศูนยอาหารภายใตการดูแลของ

บริษัทฯ 
25.51 30.12 46.11 53.59 59.13 64.86 60.36 66.30 67.62 68.98 70.36 71.76 

2. รายไดจากการดำเนินธ ุรกิจระบบศูนย

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 

เพ่ิมขึ้น/ (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/

เดือน) 
- 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 

รายไดระบบศูนยอาหารผานการปลอยเชา - 11.76 54.58 58.19 65.77 73.63 66.76 74.90 76.40 77.93 79.49 81.08 

3. รายไดจากจากการดำเนินธุรกิจเคร่ืองซักผา

แบบหยอดเหรียญ 
            

จำนวนสาขาเฉลี่ยของเครื ่องซักผาแบบหยอด

เหรียญ  
0.50 2.00 4.00 10.00 30.00 60.00 90.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 

เพ่ิมขึ้น/ (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 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ 
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ตารางประมาณการรายไดจาก SBS ป 2574F – 2579F 

หนวย : ลานบาท 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

1. รายไดจากการดำเนินธุรกิจระบบศูนยอาหารภายใตการดูแลของบริษัทฯ (Under 

Management) 
      

จำนวนระบบศูนยอาหารภายใตการดูแลของบริษัทฯ  60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 

เพ่ิมขึ้น/ (ลดลง)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รายไดตอเคร่ืองผานการดูแลของบริษัทฯ  

(บาท/เคร่ือง/เดือน) 
21,785.51 22,221.22 22,665.65 23,118.96 23,581.34 24,052.97 

รายไดระบบศูนยอาหารภายใตการดูแลของบริษัทฯ 73.20 74.66 76.16 77.68 79.23 80.82 

2. รายไดจากการดำเนินธุรกิจระบบศูนยอาหารโดยการปลอยใหเชา (Under rent)       

จำนวนระบบศูนยอาหารผานการปลอยเชา 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 

เพ่ิมขึ้น/ (ลดลง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รายไดตอเคร่ืองผานการปลอยเชา (บาท/เคร่ือง/เดือน) 31,325.72 31,952.23 32,591.28 33,243.10 33,907.97 34,586.12 

รายไดระบบศูนยอาหารผานการปลอยเชา 82.70 84.35 86.04 87.76 89.52 91.31 

3. รายไดจากจากการดำเนินธุรกิจเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญ       

จำนวนสาขาเฉล่ียของเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรียญ  120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 

เพ่ิมขึ้น/ (ลดลง)        

รายไดตอสาขา (บาท/สาขา/เดือน) 7,496.82 7,646.75 7,799.69 7,955.68 8,114.79 8,277.09 

รายไดจากธุรกิจเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญ 10.80 11.01 11.23 11.46 11.69 11.92 

รายไดจาก SBS 166.69 170.03 173.43 176.90 180.44 184.04 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
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จากการประมาณการรายไดจากการใหบริการของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปประมาณการรายไดในระหวางป 2564 – 2579 ไดดังตอไปนี้ 

ตารางรายไดจากการใหบริการ ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565F – 2574F 

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 

รายไดจาก ATP service  -     -     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 

รายได จากธ ุรกรรมผ านต ู  เต ิมเง ิน “เติม

สบายพลัส” 
 673.18   647.43   534.47   618.03   717.06   747.88   781.36   840.05   891.33   915.78   940.90  966.73 993.27 

รายไดจาก SBS  25.54   42.05   100.99   112.54   127.20   143.19   134.30   150.98   154.00   157.08   160.22  163.43 166.69 

รายไดจากการใหบริการ  698.72   689.48  1,191.56  2,297.29  3,196.81  4,287.82  5,642.29  7,346.83  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 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

รายไดจาก ATP service 19,718.36 22,564.21 25,821.89 29,551.00 33,819.77 

รายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” 1,020.55 1,048.58 1,077.40 1,107.02 1,137.46 

รายไดจาก SBS 170.03 173.43 176.90 180.44 184.04 

รายไดจากการใหบริการ 20,908.93  23,786.22  27,076.18  30,838.45  35,141.27  

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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จากการประมาณการรายไดจากการใหบริการของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปประมาณการรายไดในระหวางป 2564 – 2579 ไดดังตอไปนี้ 

ตารางรายไดจากการใหบริการ ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565F – 2574F 

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 

รายไดจาก ATP service  -     -     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 

รายได จากธ ุรกรรมผ านต ู  เต ิมเง ิน “เติม

สบายพลัส” 
 673.18   647.43   534.47   618.03   717.06   747.88   781.36   840.05   891.33   915.78   940.90  966.73 993.27 

รายไดจาก SBS  25.54   42.05   100.99   112.54   127.20   143.19   134.30   150.98   154.00   157.08   160.22  163.43 166.69 

รายไดจากการใหบริการ  698.72   689.48  1,191.56  2,297.29  3,196.81  4,287.82  5,642.29  7,346.83  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 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

รายไดจาก ATP service 19,718.36 22,564.21 25,821.89 29,551.00 33,819.77 

รายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” 1,020.55 1,048.58 1,077.40 1,107.02 1,137.46 

รายไดจาก SBS 170.03 173.43 176.90 180.44 184.04 

รายไดจากการใหบริการ 20,908.93  23,786.22  27,076.18  30,838.45  35,141.27  

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยซ่ึงบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)     

 

4-72 | หนา 

 

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 มาจากการขายสินคาประเภทเครื่องด่ืม

ผานตูขายสินคาอัตโนมัติ ดังนั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะประมาณการรายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขาย

สินคาอัตโนมัติ จาก ผลคูณ ของ จำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติเฉลี่ย กับ รายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติ (ARPU)  ซ่ึง

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)  เพื่อใหลูกคาสามารถซ้ือเพลงไดอยาง

สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงพันธมิตรกับ True money เพื่อเพิ่มชองทางการชำระเงินใหกับผูบริโภค รวมถึงพันธมิตรอ่ืน 

ๆ ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ออกสินคาลิขสิทธ์ิเปนน้ำแรโดราเอมอนเพ่ือดึงดูดใหลูกคาที่ชื่นชอบโดราเอมอน

สามารถหาซ้ือจากตูขายสินคาอัตโนมัติได และเปนการตอยอดธุรกิจตูขายสินคาอัตโนมัติในอนาคต อีกท้ังบริษัทฯ 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 ดวยขอดีท่ีไมตองรอคิวเพื่อชำระเงิน 

ความรวดเร็วในการเลือกซื้อสินคา และการเขาถึงผูใชบริการไดในทุกทำเลที่ตั้ง จะเปนการสรางความเคยชินในการ

เลือกซ้ือสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติของบริษัทฯ 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 ซ่ึงบริษัทฯ จะมาเรงติดตั้งในป 2565 บริษัทฯ มีจำนวนตู

ขายสินคาอัตโนมัติเพ่ิมขึ้นในป 2563 จากป 2562 เทากับ 2,022 และลดลงในป 2564 จากป 2563 เทากับ 46 เครื่อง 

เนื ่องจากผลกระทบจากโควิด-19 อยางไรก็ดีบริษัทฯ ไดมีแผนการขยายการติดต้ังตู จำหนายสินคาอัตโนมัติให

ครอบคลุมสถานที่ที่มีผูใชบริการในทุกระดับ เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม 
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สำนักงาน หนวยงานราชการ หางสรรพสินคา อพารทเมนต และปมน้ำมัน เปนตน ซ่ึงเปนการอำนวยความสะดวกและ

เพิ่มการเขาถึงผูใชบริการ โดยการเขาติดตั้งในสถานที่ที่มีขนาดใหญและมีผูใชบริการจำนวนมาก บริษัทฯ จะติดตั้งตู

ขายสินคาอัตโนมัติหลายเครื่องเพื่อใหครอบคลุมการเขาใชบริการ จากแผนการเพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติของ

บริษัทฯ โดยมีการเพ่ิมจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติในป 2565 – 2571 อยูท่ี 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 และการสัมภาษณผู บริหาร 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

ดังกลาวเพ่ิมเติม 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนในการเพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติในชวง 2575 – 2579 ตามปที่ตูขายสินคาอัตโนมัติ

หมดอายุการใชงาน ตามสมมติฐานการตัดคาเสื่อมราคาของตูขายสินคาอัตโนมัติ โดยตูขายสินคาอัตโนมัติเดิมท่ีเพ่ิมใน

ปในป 2564 - 2568 เปนตูขายสินคาอัตโนมัติมือหนึ่งและมือสอง ซ่ึงจะหมดอายุใชงานในป 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 ซึ ่งหากคิดจากป 2564 ที่มีจำนวนเทากับ 5,904 จะทำใหป 2579 มี

จำนวนตูสุทธิเทากับ 18,801 

อนึ่ง เนื่องจาก มีการทยอยเพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติในแตละเดือนของแตละปที่แตกตางกัน โดยตูขายสินคา

อัตโนมัติที่เพิ่มเขามาแตละเครื่องมีระยะเวลาเปดใหบริการในแตละปที่แตกตางกัน สงผลตอการรับรูรายไดที่แตกตาง

กันตามระยะเวลาการเปดใหบริการ ดังนั ้นที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการอัตราการใชประโยชน 

(Utilization rate) จากขอมูลจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติที ่เพิ ่มขึ้นในแตละเดือน ในป 2562 - 2564 มีคาเฉลี่ย

ระหวางจำนวนตูตนปและปลายป จะไดจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติเฉลี่ยที่นำไปรับรูรายไดดวยการคูณกับรายไดเฉลี่ย

ตอตูขายสินคาอัตโนมัติตอไป 
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ตารางการจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติป 2564 และประมาณการ ป 2565F – 2576F 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

หมายเหตุ:  1/ บริษัทฯ ไดทำการซ้ือบริษัท เทค พลัส จำกัดในป 2564 

 2/ ตูขายสินคาอัตโนมัติสุทธคิำนวณมาจากตูขายสินคาอัตโนมัติสทุธิปกอนบวกกับจำนวนตูเพิ่มข้ึนหักลบตูหมดอายุการใชงาน 

 3/ ตูขายสินคาอัตโนมัติเฉลี่ยคำนวนณจากคาเฉลี่ยระหวางตูขายสินคาอัตโนมัติสุทธิปทีค่ำนวณ และปกอนหนา (คาเฉลี่ยระหวาง T และ T-1) อยางไรก็ตามป 2564 คาเฉลีย่ไดนำมาจากขอมูลบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯ ไดเขาทำการซ้ือบริษัท เทค พลัส จำกัดใน

ป 2564 ซ่ึงหลังจากป 2572 บริษัทฯ ไมไดมีการเปลีย่นแปลงของจำนวนตูทำใหคาเฉลี่ยคงที่เทากับ 18,801 ตู 

 

ตารางประมาณการจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2577F – 2579F 
 

 

 

 

 

 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

1/ ตูขายสินคาอัตโนมัติสุทธคิำนวณมาจากตูขายสินคาอัตโนมัติสทุธิปกอนบวกกับจำนวนตูเพิ่มข้ึนหักลบตูหมดอายุการใชงาน 

2/ ตูขายสินคาอัตโนมัติเฉลี่ยคำนวนณจากคาเฉลี่ยระหวางตูขายสินคาอัตโนมัติสุทธิปทีค่ำนวณ และปกอนหนา (คาเฉลี่ยระหวาง T และ T-1) ซ่ึงหลังจากป 2572 บริษัทฯ ไมไดมีการเปลีย่นแปลงของจำนวนตูทำใหคาเฉลี่ยคงที่เทากับ 18,801 ตู ซ่ึงหลังจากป 2572 บริษัทฯ 

ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงของจำนวนตูทำใหคาเฉลี่ยคงที่เทากับ 18,801 ตู  

หนวย : เครื่อง 25641/ 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 

(1) ตูขายส ินค าอ ัตโนมัต ิ ท่ี 

เพ่ิมขึ้น  
 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 

(2) ตูขายสินคาอัตโนมัติที่

หมดอายุการใชงาน 
(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 

(1) + (2) + (3T-1) ตูขายสินคา

อัตโนมัติ สุทธิ – (3)2/ 
 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 

ตูขายสินคาอัตโนมัติ เฉล่ีย3/  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 

หนวย : เครื่อง 2577F 2578F 2579F 

(1) ตูขายสินคาอัตโนมัติที่ เพ่ิมขึ้น  2,000.00 2,000.00 3,000.00 

(2) ตูขายสินคาอัตโนมัติที่หมดอายุการใชงาน -2,000.00 -2,000.00 -3,000.00 

(1) + (2) + (3T-1) ตูขายสินคาอัตโนมัติ สุทธิ – 

(3)1/ 
18,801.00 18,801.00 18,801.00 

ตูขายสินคาอัตโนมัติ เฉล่ีย2/ 18,801.00 18,801.00 18,801.00 
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รายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติ (ARPU)   

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดคำนวณรายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติ 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 อีกท้ังบริษัทฯ ยังมีการรับรูรายไดจากเขาลงทุนซ้ือหุนสามัญของบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด 

(มหาชน) ซ่ึงดำเนินธุรกิจผลิตบัตรพลาสติกและบริการบันทึกขอมูลสวนบุคคลอีกดวย ดังนั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

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) เปนดัชนีชี ้วัดผลิตภัณฑมวลรวมที่มีการสะทอนการบริโภคของประชาชนในประเทศ และ

คาใชจายการลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐ เปนตน ซึ่งธุรกิจดังกลาวเปนธุรกิจที่มีความเกี่ยวของกับความสามารถ

ในการใชจายและอุปโภคบริโภคของคนในประเทศ   นอกจากนี้การใชระยะเวลาเฉลี่ย 15  ป เนื่องจากเปนระยะเวลา

ที่ครอบคลุมวงจรเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดมีการวิเคราะหลักษณะการเปลี่ยนผาน

ของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผูบริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญในชวงเวลาเฉลี่ย

ประมาณ  15 ป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาบริษัทฯ อาจจะยังมีความสามารถในการเติบโตอยู โดยท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระคาดการณวาสถานการณจะกลับมาเปนปกติหลังสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19) อีกทั ้งจำนวนตู ขายสินคาอัตโนมัติของบริษัทฯ มีจำนวนมากขึ ้น เปนที ่ร ู จ ักของกลุม

ผูใชบริการ เกิดการรับรูและไววางใจจากกลุมผูใชบริการมากขึ้นในชวงเริ่มตนของการเพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติ

ตามแผนการขยายธุรกิจ  
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ตารางประมาณการรายไดเฉลี่ยตอตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2565F – 2576F 

หน วย : บาทตอ

เครื่องตอเดือน 
2565F 2566F  2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 

อัตราการเติบโต 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

รายไดเฉล่ียตอตู

ขายสินคาอัตโนมัติ 
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 2577F 2678F 2679F 

อัตราการเติบโต 4.00 4.00 4.00 

รายไดเฉล่ียตอตูขายสินคาอัตโนมัติ 15,578.57 16,201.72 16,849.78 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

จากนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการ รายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติ จาก ผลคูณของจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติเฉลี่ยกับรายไดเฉลี่ยตอตูขาย

สินคาอัตโนมัติ (ARPU) ผลการประมาณรายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติ สามารถสรุปไดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางประมาณการรายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2565F – 2576F 

 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 

ตูขายสินคาอัตโนมัติ เฉล่ีย  

(หนวย : เคร่ือง) 
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 

รายไดเฉล่ียตอตูขายสินคาอัตโนมัติ 

(ARPU) (หนวย : บาท/เคร่ือง/เดือน) 
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 

รายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตู

ขายสินคาอัตโนมัติ (หนวย : ลานบาท) 
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 2578F 2579F 

ตูขายสินคาอัตโนมัติ เฉล่ีย  

(หนวย : เคร่ือง) 
18,801.00 18,801.00 18,801.00 

รายไดเฉล่ียตอตูขายสินคาอัตโนมัติ (ARPU) (หนวย : บาท/

เคร่ือง/เดือน) 
15,578.57 16,201.72 16,849.78 

รายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติ 

(หนวย : ลานบาท) 
3,514.71 3,655.30 3,801.51 

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ



 
รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยซ่ึงบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)     
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1.3 รายไดจากการใหบริการตามสัญญา 

รายไดจากการใหบริการตามสัญญา (กลุมบริษัทฯ เริ่มมีรายไดจากการใหบริการตามสัญญา ตั้งแตวันท่ี 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



 
รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยซ่ึงบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)     
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ตารางประมาณการรายไดจากการดอกเบี้ยรอตัดบัญชี ป 2565F – 2575F 

 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 

รายไดดอกเบ้ียคางจาย 151.64 151.64 151.64 151.64 151.64 151.64 151.64 151.64 151.64 151.64 151.64 

สัดสวนการรับรูรายได (รอยละ) 18.33 10.34 1.57 0.00 0.00 15.58 29.47 24.71 18.33 10.34 1.57 

รายไดจากการดอกเบ้ียรอตัดบัญชี 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 

รายไดดอกเบ้ียคางจาย 151.64 151.64 151.64 151.64 

สัดสวนการรับรูรายได (รอยละ) 0.00 0.00 15.58 29.47 

รายไดจากการดอกเบ้ียรอตัดบัญชี 75.82 75.82 75.82 75.82 

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ และการประมาณการของทีป่รกึษาทางการเงินอิสระ



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน                            บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   
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• รายไดจากเงินตนรอตัดบัญชี 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานโดยอางอิงมาตรฐานบัญชีของทางบริษัทฯ และจำนวนตูเติมเงินเชาซ้ือ

และซื้อสดใหกับลูกคา ซึ่งคำนวณจากผลคูณของจำนวนตูเติมเงินแบบเชาซื้อและแบบซื้อสด ราคาขายของตูเติม

เงิน และสัดสวนการรับรูรายไดเปนสัดสวนเปนระยะเวลา 6 ป ซ่ึงมีการรับรูรายไดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 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



 
รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยซ่ึงบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)     
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ตารางประมาณการรายไดจากเงินตนรอตัดบัญชี ป 2565F – 2575F 

 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 

จำนวนตูเติมเงินแบบเชาซ้ือ  6,500.00   6,500.00   6,500.00   6,500.00   6,500.00   6,500.00   6,500.00   6,500.00   6,500.00   6,500.00   6,500.00  

จำนวนตูเติมเงินแบบซ้ือสด  500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00  

ราคาขายตอตู  39,900.00   39,900.00   39,900.00   39,900.00   39,900.00   39,900.00   39,900.00   39,900.00   39,900.00   39,900.00   39,900.00  

เงินตนรอตัดบัญช ี  279.30   279.30   279.30   279.30   279.30   279.30   279.30   279.30   279.30   279.30   279.30  

รายไดจากเงินตนรอตัดบัญชี  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 2577F 2578F 2579F 

จำนวนตูเติมเงินแบบเชาซ้ือ  6,500.00   6,500.00   6,500.00   6,500.00  

จำนวนตูเติมเงินแบบซ้ือสด  500.00   500.00   500.00   500.00  

ราคาขายตอตู  39,900.00   39,900.00   39,900.00   39,900.00  

เงินตนรอตัดบัญช ี  279.30   279.30   279.30   279.30  

รายไดจากเงินตนรอตัดบัญชี  153.86   153.86   153.86   153.86  

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ และการประมาณการของทีป่รกึษาทางการเงินอิสระ



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน                            บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   
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1.4 รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ 

เปนรายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระใหกับลูกหนี้ตามสัญญาที่เกิดขึ้นกอนป 2562 กอนเปลี่ยนแปลงนโยบายการ

รับรูรายไดตาม TFRS15 (รายไดดอกเบี้ยหลังเปลี่ยนนโยบาย Grouping รวมเปนรายไดจากการใหบริการตามสัญญา) ซ่ึง

รายไดดังกลาวเกิดจากการที่ลูกหนี้ของการจัดจำหนายตูเติมเงินใหกับลูกคามีการผอนชำระเงินตนทำใหเกิดดอกเบี้ย ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหมดสมมติฐานของรายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระจากสัดสวนเฉลี่ยของรายไดดอกเบี้ย

จากการขายผอนชำระตอจำนวนตูเติมเงินจำหนายใหกับลูกคา (3rd party) ในป 2562 2563 และ 2564 เทากับรอยละ 

0.81 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้



 
รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยซ่ึงบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)     
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ตารางรายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565F – 2573F 

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 

จำนวนตูเติมเงินจำหนายใหกับลูกคา (เคร่ือง) 9,353.00  8,120.00  7,011.00  3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - - - - - 

สัดสวนของของรายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระตอ

จำนวนตูเติมเงินจำหนายใหกับลูกคา (รอยละ) 
1.19 0.80 0.44 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 

รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ  111.44   65.19   31.04  24.37 24.37 24.37 24.37 - - - - - 

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

ตารางประมาณการรายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ ป 2574F – 2579F 

หนวย : ลานบาท 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

จำนวนตูเติมเงินจำหนายใหกับลูกคา (เคร่ือง) - - - - - - 

สัดสวนของของรายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระตอจำนวนตู

เติมเงินจำหนายใหกับลูกคา (รอยละ) 
0.81 

0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 

รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ - - - - - - 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน                            บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   
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1.5 รายไดอื่น 

รายไดอื่นของบริษัทฯ สวนใหญไดแกรายไดจากเครดิตคงคางจากธุรกิจบริการตูเติมเงิน ซึ่งผูบริโภคที่ใชบริการตูเติมเงิน

อาจจะเลือกที่จะผอนชำระเงินบิลคงคางไดผานตูเติมเงินอาทิเชน ผอนจาย 3 เดือน ซึ่งทางบริษัทฯ ไดคิดดอกเบี้ยบนบิล

คงคางดังกลาว โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานประมาณรายไดอื่นตามสัดสวนเฉลี่ยของรายไดอื่นตอ

มูลคาธุรกรรมผานตูเติมเงินในป 2562 2563 และ 2564 เทากับรอยละ 1.65 โดยมีรายละเอียดดังนี้



 
รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยซ่ึง                   บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)     
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ตารางรายไดอื่น ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565F – 2573F 

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 

มูลคาธุรกรรมผานตูเติมเงิน 7,304.20 7,464.50 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  

สัดสวนของรายไดอื ่นตอมูลคาธุรกรรมผานตู เติมเงิน 

(รอยละ) 
0.61 0.70 3.63 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 

รายไดอื่น 44.76 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 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ 

ตารางประมาณรายไดอื่น ป 2574F – 2579F 

หนวย : ลานบาท 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

มูลคาธุรกรรมผานตูเติมเงิน 10,969.77  11,274.73  11,588.17  11,910.32  12,241.42  12,581.74  

สัดสวนของรายไดอ่ืนตอมูลคาธุรกรรมผานตูเติมเงิน (รอยละ) 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 

รายไดอื่น  180.72   185.75   190.91   196.22   201.68   207.28  

ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ
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สรุปประมาณการรายได 

จากการประมาณการรายไดของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปประมาณการรายไดในระหวางป 2564 – 2579 ไดดังตอไปนี้ 

 

ตารางรายไดของบริษัทฯ ป 2562 – 2564 และประมาณการป 2565 – 2572  

หนวย: ลานบาท 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

รายไดจากการใหบริการ 698.72 689.48 1,191.56 2,297.29 3,196.81 4,287.82 5,642.29 7,346.83 9,321.23 11,508.75 13,842.69 

รายไดจากการขาย 359.20 536.18 665.44 1,021.33 1,528.86 1,842.60 2,244.66 2,580.53 2,688.86 2,767.46 2,888.84 

รายไดจากการใหบริการตามสัญญา 65.25 169.97 238.80 271.61 295.45 279.76 256.37 229.68 229.67 229.67 229.67 

รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ 111.44 65.19 31.04 24.37 24.37 24.37 24.37 0.00 0.00 0.00 0.00 

รายไดอ่ืน 44.76 51.90 212.27 111.62 129.85 135.53 141.70 152.51 161.95 166.45 171.08 

รายไดรวม 1,279.37 1,512.72 2,339.11 3,726.22 5,175.35 6,570.08 8,309.39 10,309.53 12,401.72 14,672.33 17,132.28 

 

ตารางประมาณการรายไดของบริษัทฯ ป 2573 – 2579  

หนวย: ลานบาท 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 

รายไดจากการใหบริการ 16,190.65 18,392.24 20,908.93 23,786.22 27,076.18 30,838.45 35,141.27 

รายไดจากการขาย 3,004.39 3,124.57 3,249.55 3,379.53 3,514.71 3,655.30 3,801.51 

รายไดจากการใหบริการตามสัญญา 229.67 229.67 229.67 229.67 229.67 229.67 229.67 

รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รายไดอ่ืน 175.84 180.72 185.75 190.91 196.22 201.68 207.28 

รายไดรวม 19,600.55 21,927.21 24,573.91 27,586.34 31,016.79 34,925.10 39,379.74 

ที่มา: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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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 คาเชาพ้ืนท่ี คาบริการซิมอินเตอรเน็ต และคาเสื่อมราคาตูเชา 3) ตนทุนการ

ใหบริการภายใตบริษัท SBS  

1) ตนทุนจากการใหบริการจากATP service หรือธุรกิจ Drop-off แบรนด “ชิปปสไมล” 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหตนทุนของแฟรนไชสจากสัดสวนตอรายไดแฟรนไชสเทากับรอยละ 39.43 ตนทุนคาขนสง

จากสัดสวนตอรายไดขนสง ตนทุน COD จากสัดสวนตอรายได COD เทากับรอยละ 72.15 และตนทุนคาธรรมเนียมจาก

สัดสวนตอรายไดคาธรรมเนียมเทากับรอยละ 71.21 ซ่ึงมาจากสัดสวนรอยละในป 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางตนทุนจากการใหบริการภายใตแบรนดชิปปสไมล ป 2564 และประมาณการป 2565F -2574F 

หนวย : ลานบาท 25641/ 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 

ตนทุนของแฟรนไชส 10.93 17.89 18.60 19.35 20.12 20.93 20.93 20.93 20.93 20.93 20.93 

สัดสวนตอรายได (รอยละ) 39.43 39.43 39.43 39.43 39.43 39.43 39.43 39.43 39.43 39.43 39.43 

รายไดของแฟรนไชส 27.73 45.37 47.19 49.07 51.04 53.08 53.08 53.08 53.08 53.08 53.08 

คาขนสง 366.89 1,020.78 1,546.84 2,246.20 3,137.19 4,228.96 5,445.55 6,876.00 8,402.93 9,938.63 11,376.90 

สัดสวนตอรายได (รอยละ) +91.79 91.79 91.79 91.79 91.79 91.79 91.79 91.79 91.79 91.79 91.79 

คาขนสง 399.70 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 

คาขนสง - รับรูมารจ้ิน 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 

รายไดคาขนสง - รับรูมารจ้ิน 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 

ตนทุน COD 10.55 32.24 48.85 70.94 99.07 133.55 171.46 216.49 264.57 312.92 358.21 

สัดสวนตอรายได (รอยละ) 72.15 72.15 72.15 72.15 72.15 72.15 72.15 72.15 72.15 72.15 72.15 

รายไดของ COD 14.62 43.97 66.63 96.75 135.12 182.15 237.64 300.06 366.70 433.71 496.48 

คาคอมมิชชั่น 27.87 72.01 109.42 147.16 197.91 266.17 405.49 512.01 625.71 740.06 847.16 

สัดสวนตอรายได (รอยละ) 71.21 71.21 71.21 71.21 71.21 71.21 71.21 71.21 71.21 71.21 71.21 

รายไดคาคอมมิชชั่น 39.14 105.36 159.66 231.84 323.80 436.49 569.47 719.05 878.73 1,039.33 1,189.73 

ตนทุนจากการใหบริการภายใตแบรนด

ชิปปสไมล 
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/ บริษัทฯ เพิ่งทำการซ้ือบริษัท ATP service ในเดือนกรกฎาคม 2564 ดังน้ันบริษัทฯ จึงไมมีงบการเงินในป 2562 และ 2563  
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ตารางประมาณการตนทุนจากการใหบริการภายใตแบรนดชิปปสไมล ป 2575 – 2579  

หนวย : ลานบาท 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

ตนทุนของแฟรนไชส 20.93 20.93 20.93 20.93 20.93 

สัดสวนตอรายได (รอยละ) 39.43 39.43 39.43 39.43 39.43 

รายไดของแฟรนไชส 53.08 53.08 53.08 53.08 53.08 

คาขนสง 13,023.29 14,907.95 17,065.34 19,534.94 22,361.93 

สัดสวนตอรายได (รอยละ) 91.79 91.79 91.79 91.79 91.79 

คาขนสง 14,188.04 16,241.25 18,591.59 21,282.06 24,361.88 

คาขนสง - รับรูมารจ้ิน 3,547.01 4,060.31 4,647.90 5,320.52 6,090.47 

รายไดคาขนสง - รับรูมารจ้ิน 3,547.01 4,060.31 4,647.90 5,320.52 6,090.47 

ตนทุน COD 410.04 469.38 537.31 615.07 704.07 

สัดสวนตอรายได (รอยละ) 72.15 72.15 72.15 72.15 72.15 

รายไดของ COD 568.33 650.57 744.72 852.49 975.86 

คาคอมมิชชั่น 969.76 1,110.10 1,270.74 1,454.64 1,665.14 

สัดสวนตอรายได (รอยละ) 71.21 71.21 71.21 71.21 71.21 

รายไดคาคอมมิชชั่น 1,361.90 1,558.99 1,784.60 2,042.86 2,338.49 

ตนทุนจากการใหบริการภายใตแบรนดชิปปสไมล 17,971.03 20,568.67 23,542.22 26,946.09 30,842.54 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ
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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

ผลคูณระหวางสัดสวนตูเติมเงินของลูกคาตอจำนวนตูท้ังหมด จำนวนธุรกรรม และ สัดสวนการแบงปนผลกำไร

ท่ีรอยละ 6.73 ซ่ึงคืออัตราการแบงปนผลกำไรเฉลี่ยในป 2562 2563 และ 2564  

3. คาเสื่อมของตูเติมเงิน  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหมีระยะเวลาการใชงานเทากับ 7.00 ป  

4. คาธรรมเนียมธนาคารจากการเติมเงิน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานใหคาธรรมเนียมธนาคารจากการเติมเงินคิดเปนสัดสวนตอรายได

จากธุรกรรมทางเงินท่ีรอยละ 42.00 

ประมาณการตนทุนจากการใหบริการตูเติมเงินท้ังหมดมีดังนี้
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ตารางตนทุนจากการใหบริการภายใตแบรนดชิปปสไมล ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565 -2571 

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 

คาใชจายจากซิมรายเดือนในเคร่ืองทั้งหมด 29.20 32.36 34.12 35.15 36.07 37.08 38.18 40.47 42.65 43.50 

คาใชจายจากซิมรายเดือนตอเคร่ือง 48.76 49.73 50.72 51.74 52.77 53.83 54.91 56.00 57.12 58.27 

จำนวนตูโดยเฉล่ีย 49,911.50 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 

การแบงปนผลกำไรและธุรกรรมสำหรับเคร่ือง

ของลูกคา 
395.76 345.37 243.37 309.61 351.90 359.07 367.33 393.60 420.48 432.17 

ตูลูกคาโดยเฉล่ีย 35,550.00 38,176.50 38,897.00 38,456.50 37,795.50 37,237.50 36,782.50 38,055.00 39,555.00 39,555.00 

จำนวนตูเฉล่ีย 49,911.50 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 

มูลคาธุรกรรม 7,304.20 7,464.50 5,840.69 6,774.94 7,882.01 8,226.48 8,600.79 9,256.88 9,830.22 10,103.50 

สัดสวนของสวนแบงกำไร 7.61 6.57 6.01 6.73 6.73 6.73 6.73 6.73 6.73 6.73 

คาเส่ือมราคา - เคร่ืองจักรของบริษัท 34.05 35.72 38.74 41.48 44.27 26.25 15.98 18.95 16.98 15.62 

คาธรรมเนียมธนาคารจากการเติมเงิน 12.28 9.69 8.00 9.27 10.79 11.26 11.77 12.67 13.46 13.83 

รายไดจากคาธรรมเนียมธนาคาร 16.83 23.07 19.04 22.08 25.69 26.81 28.03 30.17 32.04 32.93 

สัดสวนของรายไดจากคาธรรมเนียมธนาคาร 72.96 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 

ตนทุนการใหบริการทั้งหมด 459.50 423.14 324.23 395.51 443.04 433.66 433.27 465.69 493.57 505.13 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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ตารางประมาณการตนทุนจากการใหบริการภายใตแบรนดชิปปสไมล ป 2572 – 2579  

หนวย : ลานบาท 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

คาใชจายจากซิมรายเดือนในเคร่ืองทั้งหมด 44.37 45.26 46.17 47.09 48.03 48.99 49.97 50.97 

คาใชจายจากซิมรายเดือนตอเคร่ือง 59.43 60.62 61.83 63.07 64.33 65.62 66.93 68.27 

จำนวนตูโดยเฉล่ีย 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 

การแบงปนผลกำไรและธุรกรรมสำหรับเครื่องของ

ลูกคา 
444.19 456.54 469.23 482.27 495.68 509.46 523.62 538.18 

ตูลูกคาโดยเฉล่ีย 39,555.00 39,555.00 39,555.00 39,555.00 39,555.00 39,555.00 39,555.00 39,555.00 

จำนวนตูเฉล่ีย 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 62,218.00 

มูลคาธุรกรรม 10,384.37 10,673.06 10,969.77 11,274.73 11,588.17 11,910.32 12,241.42 12,581.74 

สัดสวนของสวนแบงกำไร 6.73 6.73 6.73 6.73 6.73 6.73 6.73 6.73 

คาเส่ือมราคา - เคร่ืองจักรของบริษัท 14.21 12.75 11.22 9.64 9.50 9.50 9.50 9.50 

คาธรรมเนียมธนาคารจากการเติมเงิน 14.21 14.61 15.02 15.43 15.86 16.30 16.76 17.22 

รายไดจากคาธรรมเนียมธนาคาร 33.85 34.79 35.75 36.75 37.77 38.82 39.90 41.01 

สัดสวนของรายไดจากคาธรรมเนียมธนาคาร 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 

ตนทุนการใหบริการทั้งหมด 516.99 529.15 541.63 554.44 569.07 584.25 599.85 615.87 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ
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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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ตารางตนทุนการใหบริการภายใต SBS ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565 -2571 

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 

รายไดระบบศูนยอาหารภายใตการดูแลของ

บริษัทฯ 
25.51 30.12 46.11 53.59 59.13 64.86 60.36 66.30 67.62 68.98 

รายไดระบบศูนยอาหารผานการปลอยเชา 0.00 11.76 54.58 58.19 65.77 73.63 66.76 74.90 76.40 77.93 

สัดสวนของตนทุนการใหบริการ¬ของระบบ

ศูนยอาหารตอรายไดของระบบศูนยอาหาร 

(รอยละ) 

37.02 29.70 36.78 34.50 34.50 34.50 34.50 34.50 34.50 34.50 

ตนทุนการใหบริการของระบบศูนยอาหาร 9.44 12.44 37.03 38.57 43.09 47.78 43.86 48.72 49.69 50.68 

รายไดจากธุรกิจเครื ่องซักผาแบบหยอด

เหรียญ 
0.03 0.17 0.30 0.75 2.30 4.70 7.19 9.78 9.97 10.17 

สัดสวนเฉลี่ยของตนทุนการใหบริการ¬ของ

ธุรกิจเครื ่องซักผาแบบหยอดเหรียญตอ

รายไดของธุรกิจเครื ่องซักผาแบบหยอด

เหรียญ (รอยละ) 

22.73 122.89 71.14 72.25 72.25 72.25 72.25 72.25 72.25 72.25 

ตนทุนการใหบริการของธุรกิจเครื่องซักผา

แบบหยอดเหรียญ 
0.01 0.21 0.21 0.54 1.66 3.40 5.19 7.06 7.21 7.35 

ตนทุนการใหบริการภายใต SBS 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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ตารางประมาณการตนทุนการใหบริการภายใต SBS ป 2572 – 2579  

หนวย : ลานบาท 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

รายไดระบบศูนยอาหารภายใตการดูแล

ของบริษัทฯ 
70.36 71.76 73.20 74.66 76.16 77.68 79.23 80.82 

รายไดระบบศูนยอาหารผานการปลอยเชา 79.49 81.08 82.70 84.35 86.04 87.76 89.52 91.31 

สัดสวนของตนทุนการใหบร ิการ¬ของ

ระบบศูนยอาหารตอรายไดของระบบศูนย

อาหาร (รอยละ) 

34.50% 34.50% 34.50% 34.50% 34.50% 34.50% 34.50% 34.50% 

ตนทุนการใหบริการของระบบศูนยอาหาร 51.70 52.73 53.79 54.86 55.96 57.08 58.22 59.38 

รายไดจากธุรกิจเครื ่องซักผาแบบหยอด

เหรียญ 
10.38 10.58 10.80 11.01 11.23 11.46 11.69 11.92 

สัดสวนเฉลี่ยของตนทุนการใหบริการ¬ของ

ธุรกิจเครื ่องซักผาแบบหยอดเหรียญตอ

รายไดของธุรกิจเครื ่องซักผาแบบหยอด

เหรียญ (รอยละ) 

72.25% 72.25% 72.25% 72.25% 72.25% 72.25% 72.25% 72.25% 

ตนทุนการใหบริการของธุรกิจเครื่องซักผา

แบบหยอดเหรียญ 
7.50 7.65 7.80 7.96 8.12 8.28 8.44 8.61 

ตนทุนการใหบริการภายใต SBS 59.20 60.38 61.59 62.82 64.07 65.36 66.66 68.00 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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จากการประมาณการตนทุนการใหบริการของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปประมาณการรายไดในระหวางป 2564 – 2579 ไดดังตอไปนี้ 

ตารางตนทุนการใหบริการ ป 2562 –2564 และประมาณการป 2565F – 2573F 

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 

คาใชจายจาก ATP service 0.00  0.00  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  

คาใชจายจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” 459.50  423.14  324.23  395.51  443.04  433.66  433.27  465.69  493.57  505.13  516.99  529.15  

คาใชจายจาก SBS 9.45  12.65  37.24  39.11  44.76  51.18  49.05  55.78  56.90  58.03  59.20  60.38  

ตนทุนการใหบริการ 468.95  435.79  852.62  1,851.95  2,627.32  3,572.31  4,779.95  6,307.89  8,077.04  10,061.33  12,178.93  14,308.95  

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ตารางประมาณการตนทุนการใหบริการ ป 2573F – 2579F 

หนวย : ลานบาท 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

คาใชจายจาก ATP service 15,701.79  17,971.03  20,568.67  23,542.22  26,946.09  30,842.54  

คาใชจายจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” 541.63  554.44  569.07  584.25  599.85  615.87  

คาใชจายจาก SBS 61.59  62.82  64.07  65.36  66.66  68.00  

ตนทุนการใหบริการ 16,305.01  18,588.29  21,201.82  24,191.83  27,612.60  31,526.41  

ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ
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2.2 ตนทุนการขาย (Cost of Sale of Goods) 

ตนทุนการขายคือ ตนทุนของสินคาที่จำหนาย โดยทางบริษัทฯ จะรับสินคาจากผูผลิตแลวกระจายสินคาเขาไปบรรจุในตูขายสินคา

อัตโนมัติ ซ่ึงเม่ือบริษัทฯ เพ่ิมจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติในทุก ๆ ป จะทำใหบริษัทฯ มีปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือกระจาย

ไปตามชองทางการจัดจำหนายที่มากขึ้น ทำใหบริษัทฯ มีอำนาจตอรองกับผูผลิตมากขึ้น โดยบริษัทฯ จะไดรับการเสนอราคาขาย

สินคาที่ถูกลง สงผลใหมีตนทุนขายที่ลดลง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการตนทุนขาย จากสัดสวนเฉลี่ยตนทุนขายตอ

รายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอยละ 61.88 โดยไดประมาณการ

สัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตูขายสินคาอัตโนมัติคงท่ีเทากับรอยละ 61.88 ในป 2565 – 2579 

โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางตนทุนขาย ป 2562 –2564 

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 

รายไดจากการขาย 359.20 536.18 665.44 

สัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตู ขายสินคา

อัตโนมัติ (รอยละ) 
59.92 60.11 65.60 

ตนทุนขาย 215.24 322.31 436.51 

        ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ 

 

ตารางประมาณการตนทุนขาย ป 2564F – 2572F 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ  

ตารางประมาณการตนทุนขาย ป 2573F – 2579F 

หนวย : ลานบาท 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

รายไดจากการขาย 3,004.39 3,124.57 3,249.55 3,379.53 3,514.71 3,655.30 3,801.51 

สัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตู

ขายสินคาอัตโนมัติ (รอยละ) 
61.88 61.88 61.88 61.88 61.88 61.88 61.88 

ตนทุนขาย 1,859.05 1,933.41 2,010.75 2,091.18 2,174.82 2,261.82 2,352.29 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ

หนวย : ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

รายไดจากการขาย 1,021.33 1,528.86 1,842.60 2,244.66 2,580.53 2,688.86 2,767.46 2,888.84 

สัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการใหบริการขายสินคาผานตู

ขายสินคาอัตโนมัติ (รอยละ) 
61.88 61.88 61.88 61.88 61.88 61.88 61.88 61.88 

ตนทุนขาย 631.98 946.02 1,140.16 1,388.95 1,596.77 1,663.81 1,712.44 1,787.55 
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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



 
รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยซ่ึงบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)     
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ตารางตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา ป 2562 –2564 

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 

รายไดจากการใหบริการตามสัญญา  65.25   169.97   238.80  

สัดสวนของตนทุนจากการใหบริการตามสัญญาตอรายไดจากการใหบริการตาม

สัญญา (รอยละ) 
57.05 45.69 36.74 

ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา  37.23   77.67   87.74  

        ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ 

ตารางประมาณตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา ป 2564F – 2572F 
ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ  

ตารางประมาณการตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา ป 2573F – 2579F 

หนวย : ลานบาท 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

รายไดจากการใหบริการตามสัญญา  229.67   229.67   229.67   229.67   229.67   229.67   229.67  

สัดสวนของตนทุนจากการใหบริการตามสัญญาตอรายไดจากการ

ใหบริการตามสัญญา (รอยละ) 
46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 

ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา  106.79   106.79   106.79   106.79   106.79   106.79   106.79  

ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ

หนวย : ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

รายไดจากการใหบริการตามสัญญา  271.61   295.45   279.76   256.37   229.68   229.67   229.67   229.67  

สัดสวนของตนทุนจากการใหบริการตามสัญญาตอรายไดจากการ

ใหบริการตามสัญญา (รอยละ) 
46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 

ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา  126.27   137.33   126.04   109.04   102.49   106.79   106.79   106.79  



รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยซ่ึงบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)     
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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

เงินใหกับลูกคาเพ่ิมเติมไดยากมากขึ้นเนื่องจากไดทำการติดตั้งท่ัวประเทศคอนขางครอบคลุม โดยมีรายละเอียดดังนี้



รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยซ่ึงบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)     
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ตารางตนทุนในการจัดจำหนายป 2562 –2564 และประมาณการป 2565F – 2572F  

หนวย : ลานบาท 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

จำนวนตูเติมเงินจัดสงใหกับลูกคา 9,353.00  8,120.00  7,011.00  3,000.00  3,000.00  3,000.00  3,000.00  3,000.00   -     -     -    

สัดสวนเฉลี่ยของตนทุนในการจัดจำหนายตอจำนวนตูเติมเงิน

จัดสงใหกับลูกคา (รอยละ) 
2.10 3.62 4.10 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 

ตนทุนในการจัดจำหนาย  196.82   293.56   287.12   98.15   98.15   98.15   98.15   98.15   -     -     -    

        ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562 - 2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ 

ตารางประมาณการตนทุนในการจดัจำหนายป 2573 – 2579 

หนวย : ลานบาท 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

จำนวนตูเติมเงินจัดสงใหกับลูกคา  -     -     -     -     -     -     -    

สัดสวนเฉลี่ยของตนทุนในการจัดจำหนายตอจำนวนตูเติมเงินจัดสง

ใหกับลูกคา (รอยละ) 
3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 

ตนทุนในการจัดจำหนาย  -     -     -     -     -     -     -    

ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ



 

รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน                        บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   
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2.5 คาใชจายในการบริหาร (Administrative Expenses) 

คาใชจายในการบริหารเปนคาใชจายของสำนักงานสวนกลางและฝายงานสนับสนุน (Back Office) ไดแก เงินเดือนพนักงาน 

คาใชจายผลประโยชนพนักงานอ่ืน ๆ  คาเชาสำนักงาน – ปรับปรุง TFRS16 คาสอบบัญชี และกำไร/(ขาดทุน) จากการขายลูกหนี้ โดยท่ี

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 และอัตราการเติบโตของผลประโยชนพนักงานอ่ืน ๆ 

มีอัตราการเติบโตรอยละเทากับ 5.00 ตามนโยบายบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยซ่ึงบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)     
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ตารางคาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ ในป 2562 – 2564 และประมาณการป 2565 – 2572 

(ลานบาท) 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

เงินเดือนพนักงาน 113.82 156.18 256.74 387.17 477.99 529.75 556.24 584.05 613.26 643.92 676.11 

อัตราเติบโต (รอยละ) 0.00 37.22 64.39 50.80 23.46 10.83 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

คาใชจายผลประโยชนพนักงานอ่ืน ๆ 8.07 5.38 5.65 5.93 6.23 6.54 6.87 7.21 7.57 7.95 8.35 

อัตราเติบโต (รอยละ) 0.00% 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

คาเชาสำนักงาน / ปรับปรุง TFRS16 8.28 -0.39 -         

คาสอบบัญช ี 5.00 3.60 3.96 4.16 4.37 4.58 4.81 5.05 5.31 5.57 5.85 

อัตราเติบโต (รอยละ) 31.39 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

กำไร/(ขาดทุน) จากการขายลูกหนี้ - 5.00 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา1/ 107.30 55.68 14.66 5.64 1.80 3.74 4.23 4.71 4.71 4.71 4.71 

โอนกลับผลขาดทุนจากการดอยคาของลูกหนี2้/ -39.58 -13.47 -9.95 -10.15 -11.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมคาใชจายในการบริหาร 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/ ขาดทุนจากการยกเลกิสัญญาคือผลขาดทุนจากการกลับรายการยอดคงเหลือของบัญชีลูกหน้ีผอนชำระ/ดอกเบ้ียรอตัดบัญชี/รายไดจากการใหบริการรอตัดบัญชี ซ่ึงเกิดข้ึนเมื่อมีการยึดตูเติมเงินคืนจากลูกคาเน่ืองจากการผิดนัดชำระหน้ี คางคางวดเปนเวลานาน 

            2/ โอนกลับผลขาดทุนจากการดอยคาของลูกหน้ีคือบัญชีคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีของลูกหน้ีผอนชำระ เปนผลขาดทุนเมื่อมีลูกหน้ีคางชำระเพิ่มมากข้ึน และโอนกลับเปนรายไดเมื่อยอดลูกหน้ีคางชำระลดลง 

  



รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยซ่ึงบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)     
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ตารางประมาณการคาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ ในป 2573 – 2579 

(ลานบาท) 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

เงินเดือนพนักงาน 709.92 745.42 782.69 821.82 862.91 906.06 951.36 

อัตราเติบโต (รอยละ) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

คาใชจายผลประโยชนพนักงานอ่ืนๆ 8.76 9.20 9.66 10.14 10.65 11.18 11.74 

อัตราเติบโต (รอยละ) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

คาเชาสำนักงาน / ปรับปรุง TFRS16        

คาสอบบัญช ี 6.14 6.45 6.77 7.11 7.47 7.84 8.23 

อัตราเติบโต (รอยละ) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

กำไร/(ขาดทุน)จากการขายลูกหนี้        

ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา1/ 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 

โอนกลับผลขาดทุนจากการดอยคาของลูกหนี2้/        

รวมคาใชจายในการบริหาร 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/ โอนกลับผลขาดทุนจากการดอยคาของลูกหน้ีคือบัญชีคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีของลูกหน้ีผอนชำระ เปนผลขาดทุนเมื่อมีลูกหน้ีคางชำระเพิ่มมากข้ึน และโอนกลับเปนรายไดเมื่อยอดลูกหน้ีคางชำระลดลง



 
รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัยและการทำรายการกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน                                                                                                                                 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
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สรุปประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน 

จากสมมติฐานและการประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน สามารถสรุปการประมาณการดังตอไปนี้ 

ตารางการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ป 2562 – 2564 และประมาณการป 2565 – 2572  

หนวย: ลานบาท 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

ตนทุนการใหบริการ 468.95 435.79 852.62 1,851.95 2,627.32 3,572.31 4,779.95 6,307.89 8,077.04 10,061.33 12,178.93 

ตนทุนขาย 215.24 322.31 436.51 631.98 946.02 1,140.16 1,388.95 1,596.77 1,663.81 1,712.44 1,787.55 

ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา 37.23 77.67 87.74 126.27 137.33 126.04 109.04 102.49 106.79 106.79 106.79 

ตนทุนในการจัดจำหนาย 196.82 293.56 287.12 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15 0.00 0.00 0.00 

คาใชจายในการบริหาร 241.00 216.20 271.06 392.75 478.59 544.62 572.15 601.03 630.84 662.15 695.02 

รวมตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน 1,159.24 1,345.53 1,935.05 3,101.09 4,287.42 5,481.27 6,948.23 8,706.33 10,478.47 12,542.71 14,768.29 

 

ตารางการประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ป 2573 – 2579  

หนวย: ลานบาท 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 

ตนทุนการใหบริการ 14,308.95 16,305.01 18,588.29 21,201.82 24,191.83 27,612.60 31,526.41 

ตนทุนขาย 1,859.05 1,933.41 2,010.75 2,091.18 2,174.82 2,261.82 2,352.29 

ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา 106.79 106.79 106.79 106.79 106.79 106.79 106.79 

ตนทุนในการจัดจำหนาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

คาใชจายในการบริหาร 729.53 765.78 803.83 843.79 885.74 929.79 976.05 

รวมตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน 17,004.33 19,110.99 21,509.66 24,243.57 27,359.19 30,911.00 34,961.54 

 

ที่มา: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทำกำไรจากการดำเนินงานของแตละธุรกิจของบริษัทฯ โดยการคำนวณจากรายไดของแตละธุรกิจหักลบดวยตนทุนของแตละธุรกิจ ซ่ึงคำนวณดังนี ้
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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 

“ชิปปสไมล 

1.1 ตนทุนจากการใหบริการจากATP service หรือธุรกิจ 

Drop-off แบรนด “ชิปปสไมล” 

1.2 รายไดจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” 1.2 ตนทุนจากจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” 

1.3 ธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court System Business 

Unit) ในนามบริษัท SBS 

1.3 ตนทุนการใหบริการจากธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food 

Court System Business Unit) ในนามบริษัท SBS   

 

2. รายไดจากการขาย 2. ตนทุนการขาย 

3. รายไดจากการใหบริการตามสัญญา 3. ตนทุนจากการใหบริการตามสัญญา 

4. รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ 4. ตนทุนในการจัดจำหนาย 

5. รายไดอ่ืน  

 5. คาใชจายในการบริหาร 
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โดยรายละเอียดกำไรจากการดำเนินของแตละธุรกิจมีดังนี้ 
 

ตารางกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ป 2562 – 2564 และประมาณการป 2565 – 2572  

หนวย: ลานบาท 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

1. กำไรจากการใหบริการ 229.77 253.69 338.93 445.34 569.49 715.52 862.33 1,038.93 1,244.20 1,447.41 1,663.76 

สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ) 32.88 36.79 28.44 19.39 17.81 16.69 15.28 14.14 13.35 12.58 12.02 

1.1 กำไรจาก ATP service หรือธุรกิจ Drop-off แบ

รนด “ชิปปสไมล 
  64.95 149.39 213.02 309.29 428.99 569.38 749.33 937.72 1,138.82 

สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)   11.68 9.54 9.05 9.11 9.08 8.96 9.05 8.99 8.94 

1.2 กำไรจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” 213.69 224.29 210.24 222.52 274.03 314.21 348.09 374.36 397.76 410.65 423.91 

สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ) 31.74 34.64 39.34 36.00 38.22 42.01 44.55 44.56 44.63 44.84 45.05 

1.3 กำไรจากธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court 

System Business Unit) ในนามบริษัท SBS 
16.09 29.40 63.75 73.43 82.45 92.02 85.25 95.20 97.10 99.05 101.03 

สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ) 62.99 69.92 63.12 65.25 64.82 64.26 63.48 63.05 63.05 63.05 63.05 

2. รายไดจากการขาย 143.96 213.86 228.93 389.36 582.84 702.44 855.72 983.76 1,025.06 1,055.02 1,101.29 

สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ) 40.08 39.89 34.40 38.12 38.12 38.12 38.12 38.12 38.12 38.12 38.12 

3. รายไดจากการใหบริการตามสัญญา 28.02 92.30 151.07 145.34 158.12 153.72 147.33 127.19 122.89 122.89 122.89 

สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ) 42.95 54.31 63.26 53.51 53.52 54.95 57.47 55.38 53.50 53.50 53.50 

4. รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ (85.38) (228.36) (256.08) (73.78) (73.78) (73.78) (73.78) (98.15) - - - 

สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ) -76.62 -350.28 -825.08 -302.73 -302.73 -302.73 -302.73     

5. รายไดอ่ืน 44.76 51.90 212.27 111.62 129.85 135.53 141.70 152.51 161.95 166.45 171.08 

6. คาใชจายในการบริหาร (241.00) (216.20) (271.06) (392.75) (478.59) (544.62) (572.15) (601.03) (630.84) (662.15) (695.02) 

รวมกำไรจากการดำเนินงาน 120.14 167.19 404.06 625.13 887.94 1,088.81 1,361.15 1,603.21 1,923.25 2,129.62 2,364.00 

ที่มา: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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ตารางการประมาณการกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ป 2573 – 2579  

หนวย: ลานบาท 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 

1. กำไรจากการใหบริการ 1,881.69  2,087.24  2,320.64   2,584.40   2,884.35   3,225.85   3,614.86  

สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ) 11.62 11.35 11.10 10.87 10.65 10.46 10.29 

1.1 กำไรจาก ATP service หรือธุรกิจ Drop-off แบรนด “ชิปปสไมล 1,341.07  1,530.49  1,747.32   1,995.53   2,279.66   2,604.91   2,977.23  

สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ) 8.90 8.88 8.86 8.84 8.83 8.81 8.80 

1.2 กำไรจากธุรกรรมผานตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส”  437.57   451.63   466.11   479.51   493.14   507.17   521.59  

สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ) 45.26 45.47 45.67 45.73 45.77 45.81 45.86 

1.3 กำไรจากธุรกิจระบบศูนยอาหาร (Food Court System Business Unit) ในนามบริษัท SBS  103.05   105.11   107.21   109.35   111.54   113.77   116.05  

สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ) 63.05 63.05 63.05 63.05 63.05 63.05 63.05 

2. รายไดจากการขาย 1,145.34  1,191.16  1,238.80   1,288.35   1,339.89   1,393.48   1,449.22  

สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ) 38.12 38.12 38.12 38.12 38.12 38.12 38.12 

3. รายไดจากการใหบริการตามสัญญา  122.89   122.89   122.89   122.89   122.89   122.89   122.89  

สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ) 53.50 53.50 53.50 53.50 53.50 53.50 53.50 

4. รายไดดอกเบี้ยจากการขายผอนชำระ  -     -     -     -     -     -     -    

สัดสวนกำไรตอรายได (รอยละ)        

5. รายไดอ่ืน  175.84   180.72   185.75   190.91   196.22   201.68   207.28  

6. คาใชจายในการบริหาร (729.53) (765.78) (803.83)  (843.79)  (885.74)  (929.79)  (976.05) 

รวมกำไรจากการดำเนินงาน 2,596.22  2,816.22  3,064.25   3,342.76   3,657.60   4,014.10   4,418.21  

ที่มา: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสร 
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3. สมมติฐานอื่น 

3.1. ภาษีเงินได 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯ  โดยอางอิงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 

20.00 เนื่องจากเปนการสะทอนอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีประกาศใชโดยกรมสรรพากร 

3.2. เงินทุนหมุนเวียน  

ท ี ่ปร ึกษาทางการเง ินอ ิสระประมาณการสมมต ิฐานเก ี ่ ยวก ับเง ินท ุนหม ุนเว ียนโดยอ างอ ิ งจากระยะเวลา 

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 2562 2563 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 

ระยะเวลาการเก็บหนี ้ 22.55 15.42 27.35  21.77   21.77   21.77   21.77   21.77   21.77   21.77  

ระยะเวลาการเก็บสินคา 93.76 79.32 73.54  82.21   82.21   82.21   82.21   82.21   82.21   82.21  

ระยะเวลาการชำระหนี ้ 43.96 47.32 51.08  47.46   47.46   47.46   47.46   47.46   47.46   47.46  

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ ป 2562-2564 และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ตารางเงินทุนหมุนเวียน 

หนวย : วัน 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

ระยะเวลาการเก็บหนี ้  21.77   21.77   21.77   21.77   21.77   21.77   21.77   21.77  

ระยะเวลาการเก็บสินคา  82.21   82.21   82.21   82.21   82.21   82.21   82.21   82.21  

ระยะเวลาการชำระหนี ้  47.46   47.46   47.46   47.46   47.46   47.46   47.46   47.46  

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

3.3. เงินลงทุนในอนาคต (Capital Expenditure) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการเงินลงทุนของบริษัทฯ ในป 2565 – 2579 เปน 2 ประเภทคือ 1) คาใชจายใน

การซื้อสินทรัพยใหมเพื ่อการเติบโต (Expansionary CAPEX) เพื ่อรองรับกับประมาณการรายได 2) คาใชจายในการ

บำรุงรักษาสินทรัพยเกาใหอยูในสภาพใชงานได (Maintenance CAPEX) เพ่ือรักษาระดับการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

ในสวนของคาใชจายในการซื้อสินทรัพยใหมเพื่อการเติบโต (Expansionary CAPEX) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดมี

การสัมภาษณผูบริหารของบริษัทฯ และรวบรวมขอมูลจากประมาณการของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับความเปนไปไดในการ

เปดตูขายสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินตามแผนการลงทุนขยายกิจการของบริษัทฯ โดยวิเคราะหจากจำนวนพื้นที่ที่มี

ความสามารถในการติดตั้งตูขายสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินอาทิเชน โรงเรียน หางสรรพสินคา โรงงาน หมูบาน และอาคาร

สำนักงาน เปนตน ซึ่งในปจจุบันตูเติมเงินของทางบริษัทฯ ไดมีการเพิ่มวิธีการจายเงินและเติมเงินในรูปแบบตาง ๆ เพิ่มเติม 

ซ่ึงพฤติกรรมการเติมเงินของประชาชนในพ้ืนท่ีตางจังหวัดยังคงใชการเติมเงินผานตูอยูเนื่องจากใชการจายเปนรายวันเพ่ือให

ไมเปนภาระทางการเงินของผูบริโภคมากเกินไป ซึ่งกลุมประชาชนดังกลาวจะไดรับรายไดเปนรายวัน ดังนั้นพฤติกรรมการ

เติมเงินดังกลาวอาจจะยังไมมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้บริษัทฯ ไดมีการเพิ่มเติมเทคโนโลยีอยางตอเนื ่องเพื ่อให
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ประสบการณการใชบริการดีขึ้นอยางตอเนื่อง โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาแผนขยายธุรกิจของบริษัทฯ นั้น

สมเหตุสมผล  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณคาใชจายในการซื้อสินทรัพยใหมเพื่อการเติบโต (Expansionary CAPEX) ท่ี

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 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

ตูขายสินคาอัตโนมัติ  5,686.00   2,000.00   2,000.00   3,000.00   2,000.00   2,000.00   2,000.00   -    

ตูเติมเงิน1/ 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 -2/ - - 

ที่มา :  การประมาณการของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระและขอมูลจากบริษัทฯ 

หมายเหตุ:  1/ ตูเติมเงินที่ถูกนำมาคิดในการลงทุน (CAPEX) เปนเพยีงตูเติมเงินทีถู่กจัดอยูในรูปแบบบริษัทฯ บริหารเอง (Company Owned – Company Operate: COCO) 

2/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลคาแบบอนุรักษนิยม (Conservative) โดยประมาณการวาบริษัทฯ อาจจะไมไดมีการขยายจำนวนตูเพิ่มเนื่องจากสามารถครอบคลุม

พื้นที่สวนมากของประเทศไดแลว อยางไรก็ดีในสวนของตูเกา ทางบริษัทฯ ใชวิธีการปรับปรุงใหกลับมาใชงานใหมไดทำใหอายุการใชงานนานข้ึนและลดภาระของการลงทุนลงไป 

ตารางสรุปประมาณการราคาตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2573F - 2579F 

หนวย : เครื่อง 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

ตูขายสินคาอัตโนมัติ  -     -     1,639.00   5,686.00   2,000.00   2,000.00   3,000.00  

ตูเติมเงิน1/ -2/ - - - - - - 

ที่มา :  การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระและขอมูลจากบริษัทฯ 

หมายเหตุ:  1/ ตูเติมเงินที่ถูกนำมาคิดในการลงทุน (CAPEX) เปนเพยีงตูเติมเงินทีถู่กจัดอยูในรูปแบบบริษัทฯ บริหารเอง (Company Owned – Company Operate: COCO) 

2/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลคาแบบอนุรักษนิยม (Conservative) โดยประมาณการวาบริษัทฯ อาจจะไมไดมีการขยายจำนวนตูเพิ่มเนื่องจากสามารถครอบคลุม

พื้นที่สวนมากของประเทศไดแลว อยางไรก็ดีในสวนของตูเกา ทางบริษัทฯ ใชวิธีการปรับปรุงใหกลับมาใชงานใหมไดทำใหอายุการใชงานนานข้ึนและลดภาระของการลงทุนลงไป 

2. ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดใหราคาตูขายสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินมีรายละเอียดดังนี้ 

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) ท่ีอยูระหวางรอยละ 1.00 – 3.00 ตอป สำหรับประมาณการในรอบการสั่งซ้ือป 2565 – 2569 โดย

จะมีราคาตูขายสินคาอัตโนมัติเทากับ 134,586.83 บาทตอเครื่องในป 2579 เนื่องจากธุรกิจดังกลาวมีการ

ปรับเปลี่ยนราคาขายที่มีขั้นต่ำเทากับอัตราเงินเฟอ ซึ่งธุรกิจดังกลาวขายผลิตภัณฑที่สามารถถายโอน

ตนทุนและอัตราเงินเฟอสูผูบริโภคหรือผูซ้ือสินคาได (Cost-Push Pricing and Transfer-Pricing) 
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2.2. สำหรับตูเติมเงินในรอบการสั่งซื้อป 2565 - 2579 อางอิงจากราคาสั่งซื้อป 2564 แลวปรับราคาตูขาย

สินคาอัตโนมัติขึ้นรอยละ 2.00 อางอิงจากกรอบอัตราเงินเฟอ (Inflation rate) ท่ีอยูระหวางรอยละ 1.00 

– 3.00 ตอป โดยจะมีราคาตูขายสินคาอัตโนมัติเทากับ 19,000.00  บาทตอเครื่อง เนื่องจากธุรกิจดังกลาว

มีการปรับเปลี่ยนราคาขายที่มีขั้นต่ำเทากับอัตราเงินเฟอ ซึ่งธุรกิจดังกลาวขายผลิตภัณฑที่สามารถถาย

โอนตนทุนและอัตราเงินเฟอสูผูบริโภคหรือผูซ้ือสินคาได (Cost-Push Pricing and Transfer-Pricing)  

ตารางสรุปประมาณการราคาตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2564 - 2571F 

หนวย : บาท 2564 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 

ราคาตู ขายสินคา

อัตโนมัติตอเคร่ือง 
 100,000.00   102,000.00   104,040.00   106,120.80   108,243.22   110,408.08   112,616.24   114,868.57  

ราคาตูเติมเงินตอ

เคร่ือง 
 19,000.00   19,380.00   19,767.60   20,162.95   20,566.21   20,977.54   -     -    

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและขอมูลจากบรษัิทฯ 

ตารางสรุปประมาณการราคาตูขายสินคาอัตโนมัติ ป 2572F - 2579F 

หนวย : บาท 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

ราคาตู ขายสินคา

อัตโนมัติตอเคร่ือง 
 117,165.94   119,509.26   121,899.44   124,337.43   126,824.18   129,360.66   131,947.88   134,586.83  

ราคาตูเติมเงินตอ

เคร่ือง 
 -     -     -     -     -     -     -     -    

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและขอมูลจากบรษัิทฯ   
 

ในการนี้คาใชจายในการซ้ือสินทรัพยใหมเพ่ือการเติบโต (Expansionary CAPEX) ซ่ึงมาจากการเพ่ิมขึ้นของจำนวนตูขาย

สินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินในอนาคต เพ่ือรองรับกับประมาณการรายได ขางตนสอดคลองกับแผนการดำเนินธุรกิจท่ีบริษัทฯ ซ่ึง

ไดต้ังเปาหมายไว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาแผนการดำเนินการของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการวิเคราะหถึงขนาดของฐานลูกคาของประชาชนตางจังหวัด และจำนวนคอนโด โรงเรียน และ

โรงงานท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ทำใหบริษัทฯ มีโอกาสท่ีจะขยายจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติและตูเติมเงินไดตามเปาหมายท่ีต้ังไว

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางประมาณการคาใชจายในการลงทุนในอนาคต ป 2565F - 2572F 

หนวย : ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

เงินลงทุนสำหรับขยายธุรกิจตู

ขายสินคาอัตโนมัติ 
 579.97   208.08   212.24   324.73   220.82   225.23   229.74   -    

เงินลงทุนสำหรับขยายธุรกิจตู

เติมเงิน 
 0.38   0.39   0.41   0.42   0.44     

รวม  580.35   208.47   212.65   325.15   221.26   225.23   229.74   -    

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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ตารางประมาณการคาใชจายในการลงทุนในอนาคต ป 2573F - 2579F 

หนวย : ลานบาท 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

เงินลงทุนสำหรับขยาย

ธุรกิจตูขายสินคา

อัตโนมัติ 

 -     -     203.79   721.12   258.72   263.90   403.76  

เงินลงทุนสำหรับขยาย

ธุรกิจตูเติมเงิน 
       

รวม  -     -     203.79   721.12   258.72   263.90   403.76  

ที่มา : การประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ  

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณคาใชจายในการบำรุงรักษาสินทรัพยเกาใหอยูในสภาพใชงานได (Maintenance 

CAPEX) เพื่อรักษาระดับการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการลงทุนของบริษัทฯ สำหรับการ

ซอมแซมและปรับปรุงอุปกรณในธุรกิจเดิม โดยกำหนดใหคาใชจายในการลงทุนตั้งแตป 2565 - 2579 คงที่เทากับ  203.08 ลานบาท 

ซึ่งคำนวณมาจากคาเฉลี่ยคาใชจายเงินลงทุนในป 2562 2563 และ 2564 เพื่อใหสอดคลองกับการทำธุรกิจของบริษัทฯ ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระไดประมาณการถูกอางอิงมาจากขอมูลจากบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะหแลวคาใชจายเงินลงทุนใน

ป 2562 2563 และ 2564 นั้นอยูในระดับคงท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ ดังนั้นการใชคาเฉลี่ยจึงสมเหตุสมผล 

 ดังนั้นคาใชจายในการซ้ือสินทรัพยใหมเพ่ือการเติบโต (Expansionary CAPEX) และคาใชจายในการบำรุงรักษาสินทรัพย

เกาใหอยูในสภาพใชงานได (Maintenance CAPEX) จะมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางประมาณการคาใชจายในการลงทุนในอนาคต ป 2565F - 2572F 

หนวย : ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

คาใชจายในการซื้อสินทรัพยใหม

เพ่ือการเติบโต (Expansionary 

CAPEX) 

 580.35   208.47   212.65   325.15   221.26   225.23   229.74   -    

คาใชจายในการบำรุงรักษา

สินทรัพยเกาใหอยูในสภาพใช

งานได (Maintenance CAPEX) 

 203.08   203.08   203.08   203.08   203.08   31.81   31.81   31.81  

รวม  783.43   411.55   415.73   528.23   424.33   257.04   261.54   31.81  

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและขอมูลบริษัทฯ 

ตารางประมาณการคาใชจายในการลงทุนในอนาคต ป 2573F - 2579F 

หนวย : ลานบาท 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

คาใชจายในการซื้อสินทรัพยใหม

เพ่ือการเติบโต (Expansionary 

CAPEX) 

 -     -     203.79   721.12   258.72   263.90   403.76  

ค าใช จ ายในการบำร ุงร ักษา

สินทรัพยเกาใหอยู ในสภาพใช

งานได (Maintenance CAPEX) 

 31.81   31.81   31.81   31.81   31.81   31.81   31.81  

รวม  31.81   31.81   235.60   752.93   290.53   295.70   435.57  

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและขอมูลบริษัทฯ  
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3.4. คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยในบริษัทฯ เปนอัตราคงท่ีตามวิธีเสนตรงตามท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะหอายุการใชงานเฉลี่ยของสินทรัพยแตละประเภทโดยคำนวณจากมูลคาสินทรัพย

สุทธิหารดวยคาเสื่อมของปนั้น ๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชคาเฉลี่ยของอายุการใชงานเฉลี่ยของสินทรัพยแต

ละประเภทในชวง 3 ปยอนหลังในป 2562 2563 และ 2564 รายละเอียดการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยสามารถ

สรุปไดดังนี้ 

ตารางคาเสื่อมราคาและการตัดจำหนายบนอายุการใชงานคงเหลือเฉลี่ย 

สินทรัพย อายุการใชงานคงเหลือเฉลี่ย (ป)1/ 

ที่ดิน - 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 3.00 

เคร่ืองใชสำนักงาน 3.00 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ 7.00 

ยานพาหนะ 2.00 

เคร่ืองรับชำระเงินอัตโนมัติ 4.00 

เคร่ืองขายสินคาอัตโนมัติ 7.00 

สินทรัพยระหวางการติดต้ัง - 

ที่มา : การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

หมายเหตุ: 1/ อายุการใชงานคงเหลอืเฉลีย่คำนวณจากสัดสวนมูลคาทางบัญชีสุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณหารดวยคาเสือ่มในปน้ัน ๆ ซ่ึงที่ปรึกษาทางการเงินอสิระใชคาเฉลีย่

ของอายุการใชงานคงเหลือ 3 ปยอนหลังในป 2562 2563 และ 2564 

 

ในสวนของรายละเอียดคาเสื่อมของสินทรัพยแตละประเภทตามนโยบายทางบัญชีมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางคาเสื่อมราคาและการตัดจำหนายตามนโยบายของบริษัทฯ 

สินทรัพย ระยะเวลาคิดคาเสือ่มราคา (ป) 

ที่ดิน - 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 3 - 20 

เคร่ืองใชสำนักงาน 3 - 10 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ 3 - 20 

ยานพาหนะ 5 

เคร่ืองรับชำระเงินอัตโนมัติ 3 - 7  
เคร่ืองขายสินคาอัตโนมัติ 3 - 20 

สินทรัพยระหวางการติดต้ัง - 

ท่ีมา : 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 

โดยท่ี 

Ke  = อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนเทากับรอยละ 9.54 

Kd  = อัตราดอกเบี้ยเงินกูของ บริษัทฯ โดยอางอิงจากอัตราการจายดอกเบี้ยจริงตอหนี้สินท่ีมีดอกเบี้ยเฉลี่ยใน 

อดีตระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอยละ 2.96 

T  = ภาษีเงินไดนิติบุคคลซ่ึงกำหนดใหเทากับรอยละ 20.00 

We  = สวนของผูถือหุนเทากับรอยละ 74.82 

Wd  = หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยเทากับรอยละ 25.18 

 

การคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke) โดยอางอิงจาก  

Ke  = Rf + β x (Rm – Rf) 

โดยท่ี  

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 (ต้ังแต กุมภาพันธ 2550 – กุมภาพันธ 2565) มีคาเทากับรอยละ 10.09 และบวกเพ่ิมเบี้ย

ประกันความเสี่ยงในประเทศ (country risk premium) จากสถานการณสภาพเศรษฐกิจและความผัน

ผวนของตลาดทุนโดยรวมของประเทศ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงเบี้ยประกันความเสี่ยงใน

ประเทศมาจาก NYU Stern โดยที ่  NYU Stern โรงเร ียนสอนธ ุรก ิจ (Business School) ภายใต

มหาวิทยาลัยนิวยอรค (New York University)1 ซึ่งเปนโรงเรียนชั้นนำและมีชื่อเสียงของโลกดานการเงิน 

ซึ่งคิดคนวิธีการใชคำนวณอัตราความเสี่ยง ซึ่งมีคาเทากับรอยละ 1.58 สงผลใหอัตราผลตอบแทนการ

ลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ เปนรอยละ 11.67 การบวกเพิ ่มความเสี ่ยงในประเทศ (country risk 

premium) เปนการปรับปรุงในระยะยาว เนื่องจากความเสี่ยงในประเทศ (country risk premium) มี

การคำนวณมาจากปจจัยพื้นฐานของประเทศ ดังนั้น การปรับปรุงจึงมีความสอดคลองกับระยะเวลา

 
1 หมายเหตุ: การคำนวณมาจากศาสตราจารย Damodaran ผูไดรับรางวัล Herbert Simon Award ที่เปนที่ยอมรับทั่วโลก ดังน้ันที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาเหมาะสมในการ

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 ของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกับ บริษัทฯ หรือมีรายไดจาก

การประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยและเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศนั้น 

ๆ เฉลี่ยยอนหลัง 15 ป (ขอมูลจาก Bloomberg Terminal) เพ่ือใชในการคำนวณอัตราผลตอบแทนของผู

ถือหุน (Ke) มีคาเทากับ 0.76 โดยอางอิงจาก บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ซันเวน

ดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

เลือกใชบริษัทท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันเนื่องจากตองการลดผลกระทบจากโครงสรางทางการเงินท่ี

แตกตางและราคาหุนของบริษัทฯ ซึ่งมีการพิจารณา Levered Beta และโครงสรางทางการเงินของแตละ

บริษัท โดยปรับปรุงใหเปน unlevered Beta เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดสวนหนี้สินสวนของผูถือหุน (ซึ่งมี

สูตรคำนวณดังนี ้ Levered Beta = Bu (1+(1-t)(D/E)) หลังจากคำนวณ unlevered Beta ที ่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระไดมีการปรับปรุงใหเปน Adjusted Beta (ซึ่งมีสูตรคำนวณดังนี้ Adjusted Beta = 

unlevered Beta x (2/3) + (1/3)) หลังจากคำนวณ unlevered Beta ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดมี

การปรับปรุงใหเปน Adjusted Beta (ซ่ึงมีสูตรคำนวณดังนี้ Adjusted Beta = unlevered Beta x (2/3) 

+ (1/3)) และหลังจากนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนำ Adjusted Beta มาปรับปรุงเปน Leveraged 

Beta เพ ื ่อสะท อนโครงสร างทางการเง ินของบร ิษ ัท ตามส ูตร Leveraged Beta = 0.60x(1+(1-

20%)(33.65%)) หรือเทากับ 0.76 โดยรายละเอียด Adjusted Beta ที่นำมาจากธุรกิจใกลเคียงมีการ

คำนวณดังรายละเอียดตอไปนี้  

 

 15Y Beta (เทา) D/E (รอยละ) Tax (รอยละ) 
Unlevered Beta 

(เทา) 
Adjusted (เทา) 

บริษ ัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด 

(มหาชน) 
0.76 209.91 13.87% 0.27 0.51 

บริษัท ซันเวนดิ ้ง เทคโนโลยี จำกัด 

(มหาชน) 
1.98 29.37 11.38% 1.57 1.38 

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 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%  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณตนทุนทางการเงินถัวเฉลี ่ยถวงน้ำหนัก (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 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดสรุปการประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางการประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ 

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

หนวย: ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 

EBIT x (1– Tax Rate)  500.10   710.35   871.05   1,088.92   1,282.57   1,538.60   1,703.70   1,891.20   2,076.98   2,252.98  

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน  113.63   22.08   26.99   36.69   47.93   54.42   62.05   66.31   66.67   62.42  

คาเส่ือมราคา  260.89   304.72   346.49   391.27   371.35   365.94   360.54   354.12   347.65   346.13  

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธ ิ  874.62   1,037.15   1,244.53   1,516.88   1,701.85   1,958.97   2,126.29   2,311.62   2,491.29   2,661.52  

เงินลงทุน  (783.43)  (411.55)  (415.73)  (528.23)  (424.33)  (257.04)  (261.54)  (31.81)  (31.81)  (31.81) 

กระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธ ิ  (783.43)  (411.55)  (415.73)  (528.23)  (424.33)  (257.04)  (261.54)  (31.81)  (31.81)  (31.81) 

กระแสเงินสดอิสระสุทธิ  91.20   625.60   828.80   988.65   1,277.51   1,701.93   1,864.75   2,279.82   2,459.49   2,629.71  

อัตราคิดลด (Discount Factor)  0.93   0.86   0.80   0.74   0.68   0.63   0.59   0.54   0.51   0.47  

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ  84.53   537.49   660.02   729.77   874.07   1,079.33   1,096.15   1,242.18   1,242.13   1,231.02  

หนวย: ลานบาท 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

EBIT x (1– Tax Rate)  2,451.40   2,674.21   2,926.08   3,211.28   3,534.56  

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน  71.48   81.99   93.88   107.48   123.05  

คาเส่ือมราคา  344.54   344.40   344.40   344.40   344.40  

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธ ิ  2,867.42   3,100.60   3,364.37   3,663.17   4,002.02  

เงินลงทุน  (235.60)  (752.93)  (290.53)  (295.70)  (435.57) 

กระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธ ิ  (235.60)  (752.93)  (290.53)  (295.70)  (435.57) 

กระแสเงินสดอิสระสุทธิ  2,631.83   2,347.68   3,073.84   3,367.47   3,566.45  

อัตราคิดลด (Discount Factor)  0.43   0.40   0.37   0.35   0.32  

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ  1,141.96   944.21   1,145.90   1,163.60   1,142.28  
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โดยมูลคาสุดทายคือมูลคากระแสเงินสดภายหลังจากระยะเวลาประมาณการ โดยมีสูตรคำนวณ ดังตอไปนี้ 

ตารางการคำนวณมูลคาสุดทาย 

มูลคาสุดทาย (Terminal Value) = FCFF x (1 + G) / (WACC – G) = 19,795.66ลานบาท 

Normalized FCFF = มูลคากระแสเงินสดในป 2579 เทากับ 1,142.28 ลานบาท 

G – อัตราการเติบโตระยะยาว  

(Terminal Growth Rate) 
= 

อัตราการเพ่ิมขึ้นของกระแสเงินสดตอป อยางตอเนื่องไปตลอด (Going Concern Basis) กำหนดให

เทากับรอยละ 2.00/1 ตอป โดยอางอิงจากคาเฉล่ียอัตราเงินเฟอทั่วไปที่อยูในชวงระหวาง รอยละ 

1.00 - 3.00 ตามเปาหมายนโยบายการเงินสำหรับระยะปานกลาง ณ ป 2565 จากธนาคารแหง

ประเทศไทย  

WACC = อัตราตนทุนถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักของเงินลงทุน เทากับรอยละ 7.89 

หมายเหตุ: 1/ ที่ปรกึษาทางการเงินอสิระพิจารณาวาการใชอัตราเงินเฟอเปนอัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) มีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯ มีความ

เก่ียวของกับพฤติกรรมการใชชีวิตประจำวันของประชากรในประเทศสงู ซ่ึงสามารถเพิ่มราคาสินคาที่ข้ันต้ำเทากับเปาหมายอัตราเงินเฟอระยะยาวที่กำหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยได 

เพราะธุรกิจดังกลาวมีการปรับข้ึนราคาของสินคาแบบเพิ่มข้ึนตามตนทนุ (Cost-Push) 

 

ตารางการคำนวณมูลคาของบริษัทฯ 

หนวย: ลานบาท วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ บริษัทฯ ต้ังแตป 2565 – 2579  14,314.65  

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ บริษัทฯ ณ ปสุดทาย  19,795.66  

มูลคากิจการของ บริษัทฯ (Enterprise Value)  34,110.31  

บวก: เงินสดและเงินฝากธนาคาร2/  236.04  

หัก: ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย3/  (1,139.96) 

หัก: สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม4/  (450.60) 

มูลคาสวนของผูถือหุน (Equity Value)  32,755.80  

จำนวนหุนที่ชำระแลวทั้งหมดของ บริษัทฯ (ลานหุน)  1,201.38  

มูลคาที่แทจริงตอหุน (บาท/หุน)  27.27  

หมายเหตุ:  1/ คิดบนกระแสเงินสดนับจากวันที่ 1 มกราคม 2565 เปนตนไป 

2/ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย เงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากประจำประเภทครบกำหนดไมเกินหน่ึงป ณ 31 ธันวาคม 2564 

  3/ ภาระหน้ีสินที่มีดอกเบ้ีย ประกอบดวย เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุนกู และหน้ีสินตามสัญญาเชา 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

ออนไหวท่ีมีความเปนไปได อันสามารถสรุปสมมติฐานไดดังตอไปนี้ 
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ตารางสมมติฐานการวิเคราะหความออนไหว 

ปจจัยที่เปลี่ยนแปลง ชวงเปลี่ยนแปลง 

ตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก (WACC) +/– 3.0% (WACC เทากับ 7.55% – 8.01%) 

อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth) +/– 3.0% (Terminal Growth เทากับ 1.94% – 2.06%) 

จากสมมต ิฐานการว ิ เคราะห ความอ อนไหวด ั งกล าว จะได ผลสร ุปการว ิ เคราะห ความอ อนไหวของม ูลค  าของ 

สวนของผูถือหุนของ บริษัทฯ โดยสรุปดังนี้ 

ตารางผลการวิเคราะหความออนไหวมูลคาตอหุน 

ปจจัยที่เปลี่ยนแปลง 
ตนทุนทางการเงนิถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนกั 

-3.0% -1.5% กรณีฐาน +1.5% +3.0% 

อัต
รา

กา
รเ

ติบ
โต

 

ระ
ยะ

ยา
ว 

-3.0%  28.57   27.82   27.09   26.39   25.72  

-1.5%  28.67   27.91   27.18   26.48   25.80  

กรณีฐาน  28.77   28.00   27.27   26.56   25.88  

+1.5%  28.87   28.10   27.35   26.64   25.96  

+3.0%  28.97   28.19   27.44   26.73   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 และสูงกวาราคาเขาทำรายการท่ี 28.25 บาทตอหุน เทากับ 0.72  บาทตอหุน หรือสูงกวาในอัตรารอยละ 

2.55 ของราคาเขาทำรายการ 

โดยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเปนวิธีที่สะทอนแผนการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการทำกําไร และแนวโนม

การเติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผูถือหุนในอนาคต ซึ่งเปนการประมาณการมาจากรายไดและรายจายของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑท่ี

ตั้งอยูบนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดเห็นวาสมเหตุสมผล ทำใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้สะทอนมูลคาท่ีเหมาะสมของ

บริษัทฯ 

4.2.7  สรุปการประเมินมูลคายุติธรรมของมูลคาสินทรัพยที่ไดมา – หุนสามัญของบริษัทฯ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินมูลคาหุนของบริษัทฯ ดวยวิธีตาง ๆ ท่ีกลาวมาแลว โดยสามารถสรุปไดดังตอไปนี้   

ตารางสรุปผลการประเมินมูลคาสิ่งตอบแทนของบริษัทฯ 

วิธีการประเมินมูลคา 
มูลคาหุน บริษัทฯ 

(บาท/หุน) 
รายละเอียด 

1. วิธีมูลคาหุนตามบัญชี 

และ 
2.82 

วิธีมูลคาหุนตามบัญชีเปนวิธีที่สะทอนถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง โดยไมไดสะทอนมูลคาตลาด
ของสินทรัพยบางรายการและเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใชอางอิง อีกทั้ง
ไมไดสะทอนถึง ความสามารถในการนําสินทรัพยเหลานั้นไปทํากําไรในอนาคตของธุรกิจของ SPM 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีนี้ 

2. วิธีปรับปรุงมูลคาตาม

บัญช ี
N/A 

บริษัทฯ ไดมีการจางผูทำรายงานการประเมินมูลคาสินทรัพยเพื่อการลงทุนในทุกโครงการ โดยมี
วัตถุประสงคสาธารณะ เพื่อสะทอนถึงมูลคาปจจุบัน และไดรับรูผานงบการเงินในสวนของมูลคา
ทางบัญชี (Book Value) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไปเปนที่เรียบรอยแลว ดังนั ้น ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงไมไดมีการคำนวณดวยวิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี 
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วิธีการประเมินมูลคา 
มูลคาหุน บริษัทฯ 

(บาท/หุน) 
รายละเอียด 

3. วิธีมูลคาหุนตามราคา

ตลาด 
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 จึงเห็นวาวิธีมูลคาทางบัญชีอาจเปนวิธีที ่ไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคา
ยุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาวิธีนี้เปนวิธีที่ไม
เหมาะสมในการประเมินมูลคาบริษัทฯ 

4.1 วิธีอัตราสวน P/BV 11.05 – 17.71 

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

4.2 วิธีอัตราสวน P/E 7.89 – 12.66 

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

4.3 วิธีอัตราสวน 

EV/EBITDA 
6.54 – 7.98  

วิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเส่ือม และ
คาตัดจำหนายเปนการประเมินมูลคากิจการของกลุมบริษัทยอย โดยเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของ
อัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง อยางไรก็ดี ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นวา วิธีดังกลาวไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ โครงสรางเงินทุน ผล
ประกอบการในอนาคต รวมถึงกำลังการผลิตในปจจุบันและอนาคต สงผลใหการประเมินมูลคาดวย
วิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาที่แทจริงของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีนี้ 

5. วิธีเปรียบเทียบกับ

ธุรกรรมที่ใกลเคียง 
2.38 

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

6. วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ

ของกระแสเงินสด (DCF) 
25.72 – 28.97 

วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (DCF) เปนวิธีที ่สะทอนแผนการดําเนินธุรกิจ 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 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้ง

ท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 ไดมีมติอนุมัติเพ่ือนำเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 ของ   บริษัทฯ เพ่ือ

การเขาลงทุนในบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัทฯ มีความประสงคที ่จะเขาลงทุนในบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน) (“NAKON”) เพื ่อเปนการขยาย 

Ecosystem ทางธุรกิจของกลุมบริษัท ทำใหมีสินคาและบริการในกลุมการใหบริการทางการเงินเพ่ิมมากข้ึน และเกิดการผนึกกำลัง

ทางธุรกิจกับ NAKON เนื่องจาก NAKON ประกอบธุรกิจการเงินที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank) ภายใตการประกอบธุรกิจหลัก ไดแก 

ธุรกิจการใหสินเชื่อสำหรับผูมีความตองการใชเงินท้ังนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เพ่ือวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตาม โดยใหบริการสินเชื่อ

หลากหลายรูปแบบเพ่ือตอบสนองตอความตองการของลูกคา โดย NAKON ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยูภายใตการ

กำกับของธนาคารแหงประเทศไทยใหสามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับและประกอบกิจการสินเชื่อนาโน

ไฟแนนซ (Nano-Finance) มีสินเชื่อใหบริการ ดังนี้ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เพื่อเกษตรกร เชาซื้อรถมือ

สอง สินเชื่อที่ดิน และที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง สินเชื่อที่ดิน และที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง เพื่อการหมุนเวียน สินเชื่อแฟคตอร่ิง 

สินเชื่อเพ่ือการพาณิชย สินเชื่อเชาซ้ือ ปจจุบันมีฐานลูกคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนสวนใหญ และมีสาขา 105  สาขา 

โดยปจจุบัน NAKON มีทุนจดทะเบียน 555.00 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 1,110,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 

บาท โดยมีทุนที่ออกและเรียกชำระ 467.55 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 935,098,300 หุน ซึ่งทางบริษัทฯ มีความตั้งใจท่ี

จะเปนหุนสวนเชิงกลยุทธกับทาง NAKON โดยมีความประสงคจะลงทุนเขาซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของ 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 ของมูลคาการเสนอขายท้ังหมด บริษัทฯ จะชำระเปนเงินสดใหแก NAKON จำนวน 

584.44 ลานบาท และ 

2) คาหุนในสัดสวนรอยละ 25.00 ของมูลคาการเสนอขายท้ังหมด จำนวน 194.81 ลานบาท ทางบริษัทฯ  

จะชำระเปนหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จำนวน 6,896,005 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยมีราคาเสนอขาย

เทากับ 28.25 บาท ซ่ึงเปนราคาหุนท่ีไมต่ำกวารอยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยท่ีราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ย

ถวงน้ำหนักยอนหลัง 7 วันทำการติดตอกันกอนวันท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเขาลงทุนใน NAKON และ

ออกหุนสามัญเสนอขายใหแก NAKON เพ่ือเปนคาตอบแทน ตั้งแตวันท่ี 9 - 18 กุมภาพันธ 2565 เทากับ 30.6413 บาท

ตอหุน (“ราคาตลาด”) 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของการเขาทำรายการในครั้งนี้ บริษัท อวานการด แคปปตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระไดวิเคราะหวัตถุประสงคของการเขาทำรายการ วิเคราะหความสามารถในการดำเนินงานโดยพิจารณาขอมูลในอดีตท้ังจากงบ

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 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมี

ความเห็นวาการเขาทำรายการมีความสมเหตุสมผล 

สำหรับความสมเหตุสมผลดานราคาท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินมูลคารายการไดมาซ่ึงสินทรัพย กรณีการเขาซ้ือหุนสามัญ

ของ NAKON โดยพิจารณาจากวิธีการตาง ๆ เพื่อหาชวงมูลคายุติธรรมที่เหมาะสมสำหรับการเขาทำธุรกรรมการโอนแลกหุน ทั้งนี้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การประเมินมูลคาปจจุบันของกิจการดวยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของเงินปนผล (Dividend 

Discount Model)เปนวิธีการประเมินมูลคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถสะทอนผลประกอบการในอนาคตภายใตแผน

ธุรกิจและสมมติฐานตาง ๆ ที่มีความสมเหตุสมผล โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินชวงมูลคายุติธรรมของรายการ

ไดมาซ่ึงสินทรัพย หุนสามัญของ NAKON พบวาอยูในชวง 2.31 – 2.75 บาทตอหุน เม่ือเปรียบเทียบกับราคาเขาทำรายการในราคา

หุนละ 2.50 บาท (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท) จำนวน 311,699,434 หุน มีมูลคารวมเทากับ 779.25 ลานบาท จะพบวาราคา

เขาทำรายการเปนราคาท่ีเหมาะสมเพราะเปนราคาท่ีอยูในชวงราคายุติธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 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 ท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระอยูในชวง 25.72 – 28.97 บาทตอหุนโดยวิธีมูลคาปจจุบัน

สุทธิของกระแสเงินสด (DCF) ดังนั้น ราคาเขาทำรายการแลกเปลี่ยนโดยใชหุนสามัญของบริษัทฯ จึงเปนราคาท่ีเหมาะสม เนื่องจาก

ราคาดังกลาวอยูในชวงมูลคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา

ราคาการเขาทำรายการไดมาซ่ึงหุนสามัญของ 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) ขอมูลท่ัวไปของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

ชื่อบริษัท บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

ท ี ่ต ั ้ งสำน ักงาน

ใหญ 
230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ  

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร, 10150 

ประเภทธุรกิจ 1. ใหบริการธุรกรรมทางการเงินผานตูเติมเงินอัตโนมัติภายใตเครื่องหมายการคา "เติมสบายพลัส" และการ

จำหนายตูเติมเงินอัตโนมัติทั้งในรูปแบบการชำระดวยเงินสดและเงินผอน  

2. การจำหนายเคร่ืองด่ืมและอาหารสำเร็จรูปผานตูขายสินคาอัตโนมัติ ภายใตเคร่ืองหมายการคา "เวนด้ิง พลัส"  

3. ใหบริการติดตั้งและวางระบบศูนยอาหาร รวมถึงการใหบริการจัดการศูนยอาหารพรอมการจางบำรุงรักษา

ซอมแซมศูนยอาหาร  

4. ธุรกิจรับชำระเงินและเงินอิเล็กทรอนิกส (e-wallet, e-money) 

เลขทะเบียน 0107562000017 

เว็บไซต http://www.sabuytechnology.com 

ทุนจดทะเบียน 1,365,411,624 บาท 

ทุนชำระแลว 1,201,379,956 บาท 

กรรมการ ลำดับ ชื่อ ตำแหนง 

1 
นาย จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

2 นาย ศรัณย สุภัคศรัณย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

3 นาง อุมาวดี รัตนอุดม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4 นาย วรวิทย ชัยลิมปมนตรี กรรมการ 

5 นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี กรรมการ 

6 นาย วชิรธร คงสุข กรรมการ 

7 นาย วิรัช มรกตกาล1/ กรรมการ 
 

ที่มา: รายงานประจำป 2564  

หมายเหตุ: 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ไดแตงตั้งนายวิรัช มรกตกาล เปนกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก ใหมีผล

ต้ังแตวันที่ 11 มกราคม 2564 
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2) ประวัติความเปนมาของบริษัทฯ 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “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 เมื่อวันท่ี 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 มีบริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมด 10 บริษัท ไดแก บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) 

(“TBSP”) บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด (“VDP”) บริษัท สบาย โซลูชั ่นส 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 ฟู ด พลัส จำกัด (“SBFP”) บริษัท สบาย แคปปตอล พลัส จำกัด 

(“SCAP”) และบริษัท สบาย แมกซี่ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด (“SBMX”) (รวมเรียกวา “กลุมบริษัทฯ” หรือ “บริษัท

ฯ และบริษัทยอย”) ทั้งนี้กลุมบริษัทฯ อยูระหวางการจัดตั้งบริษัทและเขาลงทุนเพิ่มเติมบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาการท่ีสำคัญในป 2562 2563 และ 2564 ดังนี้ 

ป เหตุการณสำคัญ 

2562 

- วันที่ 2 มกราคม 2562 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปล่ียนชื่อเปนบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด 

- บริษัทฯ ไดต้ังศูนยบริการเพ่ิมที่จังหวัดชลบุรีเพ่ือรองรับการขยายจำนวนตูเติมเงินของบริษัทฯ 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 

2563 

- วันที่ 12 มีนาคม 2563 SBM ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใตการกำกับของธนาคาร

แหงประเทศไทยทั้งส้ิน 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 

2564 

-  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ไดมีมติอนุมัติรวมทุนกับบริษัท บัซซี

บีส จำกัด ในการจัดตั้งบริษัท สบาย เอ็กเชนจ จำกัด เพื่อพัฒนาธุรกิจรวมกันในการจัดทำระบบ Loyalty Program 

สำหรับการใหบริการแกกลุมลูกคา 
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ป 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 
 

3) 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 นาย กิตติณัฐ ทีคะวรรณ 10,481,200 0.87 

ที่มา: ขอมูลจากตลาดหลักทรัพยฯ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565 
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4) โครงสรางของบริษัทฯ 

แผนภูมิแสดงโครงสรางของบริษัทฯ 

 

หมายเหตุ: 1 บริษัทลูกอยูระหวางการรอ EBT 
2 บริษัทลูกอยูระหวางการจัดต้ัง 
3 บริษัทลูกอยูระหวางการซ้ือ 

ขอมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2565 
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5) ลักษณะผลิตภัณฑของบริษัทฯ 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสหลากหลายรูปแบบผานระบบนิเวศน

ทางการเงิน (Financial Ecosystem) ของบริษัทฯ ผานตูเติมเงินภายใตเครื่องหมายการคา “เติมสบายพลัส” ตูสินคาภายใต

เครื่องหมายการคา “เวนด้ิงพลัส” 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 เปนอุปกรณท่ีมีการเชื่อมตอกับคลื่นความถี่ท่ีตองไดรับอนุญาตจาก กสทช. กอน)  

 โดยลูกคาผูท่ีตองการเติมเงินโทรศัพท หรือชำระคาบริการตาง ๆ สามารถทำธุรกรรมผานตูเติมเงินของบริษัทฯ ไดดวยตนเอง 

โดยการเลือกคำสั่งตาง ๆ บนตูเติมเงิน ซึ่งใชโปรแกรมแอพพลิเคชั่นสำหรับการใหบริการเติมเงินและชำระเงินโดยเฉพาะ และมีการ

เชื่อมตอกับระบบเซิรฟเวอรกลาง เพ่ือเชื่อมตอไปยังระบบเซิรฟเวอรของผูใหบริการตาง 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) การใหบริการเติมเงินคาโทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบเติมเงิน (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

ขยายการใหบริการฝากเงินเขาบัญชีของธนาคารอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมในอนาคต 

(4) การใหบริการชำระบิลคาโทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบรายเดือน (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) การใหบริการการซ้ือบัตรเงินสด บัตรเกมส สติกเกอรไลน ฯลฯ 

(8) การใหบริการการชำระบิลคาสินคา เชน มิสทีน True Vision/True Convergence 

(9) การใหบริการการเติมเงินเขาบัตร Rabbit Card (เฉพาะตูท่ีติดตั้งเครื่องรองรับการอานบัตร Rabbit Card) 

(10) การใหบริการชำระบิลอ่ืนๆ เชน บิลบัตรเครดิต บิลบัตรเงินสดหรือบัตรผอนสินคา บิลสินเชื่อ บิลประกันชีวิต/ประกันภัย 

การจำหนายตูเติมเงินอัตโนมัติ (Top-Up Machine Sale) 

 นอกจากการใหบริการการรับชำระเงินแทนผานตูเติมเงินแลวบริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจขายตูเติมเงินอัตโนมัติภายใต

เครื่องหมายการคา “เติมสบายพลัส” โดยบริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ใหสามารถประกอบหรือทำตูเติมเงิน และขายตูเติมเงินใหแกลูกคาไดผานใบอนุญาตใหคาซ่ึง

เครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตใหทำซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณใด ๆ ของ

เครื่องวิทยุคมนาคม เนื่องจากตูเติมเงินของบริษัทฯ เปนอุปกรณที่มีการเชื่อมตอกับคลื่นความถี่ที่ตองไดรับอนุญาตจาก กสทช. กอน 

  

 บริษัทฯ มีการสรางแรงจูงใจใหแกลูกคาในการซ้ือตูเติมเงินของบริษัทฯ ดวยการใหสวนแบงคาธรรมเนียมท่ีเกิดขึ้นจากการทำ

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 เพื่อใหม่ันใจไดวาตูเติมเงินทุกตูมีบริการที่ครบครัน มีมาตรฐานการทำงานท่ี

แมนยำ มีความทันสมัยและนาเชื่อถือเสมอ โดยบริษัทฯ มีการขยายตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” อยางตอเนื่อง ซึ่งจำนวนตูเติมเงินของ

บริษัทฯ และตูเติมเงินของลูกคา ณ สิ้นป  2561 ถึง 2564 เปนดังนี้ 
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ตารางจำนวนตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” ของบริษัทฯ 

จำนวนตูเติมเงิน “เติมสบายพลัส” 

(หนวย: เครื่อง) 
2561 2562 2563 2564 

จำนวนตูเติมเงินของลูกคา 33,754 37,346 39,041 38,321 

จำนวนตูเติมเงินของบริษัทฯ 13,286 15,437 16,229 16,229 

รวม 47,040 52,783 55,270 54,550 

 

ภาพตัวอยางตูเติมเงินอัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ธุรกิจใหบริการการชำระเงิน (Payment Service Provider / Facilitator Business Unit)  

 SBM ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใตการกำกับของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวันที่ 12 

มีนาคม 2563 และไดเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชยเม่ือชวงเดือนมกราคม 2564 โดยไดรับใบอนุญาตท้ังสิ้น 4 ประเภทธุรกิจ ไดแกซ่ึง 

I. ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส (E-Money license) 

II. ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการรับชำระเงินดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (Payment Agent License: PA) 

III. ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการสนับสนุนบริการแกผูรับบัตร Payment (Facilitator License: PF) 

IV. 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 ที่รองรับการรับชำระของผูใหบริการรายอื่น 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 ซ่ึงจะชวยลดตนทุนในการบริหาร

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 จะทำหนาที ่เปนตัวกลางใน Ecosystem ของบริษัทฯ โดยจะนำระบบ CRM และ Loyalty 

Program ที่ไดกลาวไวขางตน ผานระบบของ SABUY Exchange และโดยจุดนี้จะเปนการเชื่อมโยงและนำไปพัฒนาตอยอดในการ

สั่งซ้ือวัตถุดิบใหแกรานอาหารและครัวเรือนผานระบบของ SABUY Foodplus และ SABUY Market Plus 

2) ธุรกิจจัดจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ (Merchandising) 

ธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก (Plastic Card Business Unit) 

 TBSP ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีบริษัท ถือหุนในสัดสวนรอยละ 73.54 เปนผูดําเนินงานธุรกิจ ผลิตบัตรพลาสติก และใหบริการ

บันทึกขอมูลสวนบุคคลลงบนบัตรดวยเครื่องพิมพและอุปกรณท่ีทันสมัย 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 พรอมท้ังรับจัดหาเอกสารประกอบ บรรจุบัตรลงในซองจดหมาย เพ่ือ

เตรียมพรอมในการสงไปตามชองทางตาง ๆ ไดอยางครบวงจร 
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ภาพตัวอยางหนาบัตรศูนยอาหาร 

 
 ธุรกิจตูขายสินคาอัตโนมัติ (Vending Machine Business Unit) 

 กลุมบริษัทฯ ไดดำเนินธุรกิจตูขายสินคาอัตโนมัติ (Vending Machine Business Unit) ผานบริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด 

(VDP) ภายใตเครื่องหมายการคา “เวนดิ้ง พลัส”  โดยเปนการใหบริการจำหนายสินคาบริโภค (Food and Beverage) โดยสามารถ

แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 1) เครื่องดื่ม (Beverage) เชน น้ำดื่ม น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำผลไม กาแฟ ชา เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่ม

เกลือแร 2) อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป (Processed Food) เชน ขนมขบเคี้ยว บะหม่ีกึ่งสำเร็จรูป โดยสินคาท่ีจำหนายท้ังหมดจะ

จำหนายผานตูขายสินคาอัตโนมัติของ VDP กระจายอยูใน 21 จังหวัด ในพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดใกลเคียงตาง ๆ บริเวณ

ภาคกลางตอนลาง โดยเปนตูขายสินคาอัตโนมัติที่อยูในโครงการดื่มไดบุญกับสภากาชาดจำนวน 401 ตูทั้งนี้ VDP ตั้งเปาหมายในการ

เพิ่มจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติกระจายไปยังจังหวัดอื่นๆ และพื้นที่อื ่น 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 “เวนด้ิง พลัส” ของบริษัทฯ 

ป 2561 2562 2563 2564 

จำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติ “เวนดิ้ง พลัส”   1,397 3,928 5,789 5,868 

  

 ตูขายสินคาอัตโนมัติของ VDP จะเนนการขายสินคาภายในตูท่ีหลากหลาย ราคายอมเยา เหมาะกับลูกคาทุกเพศทุกวัย 

นอกจากนี้ VDP ยังมีตูขายสินคาอัตโนมัติประเภทออนไลน (Online) ซ่ึงอำนวยความสะดวกแกผูซ้ือสินคาโดยการเพ่ิมชองทางการชำระ

เงินจากเดิมท่ีตองชำระดวยเหรียญหรือธนบัตรเทานั้นใหสามารถรองรับการชำระเงินผาน QR Code Payment เพ่ือชวยใหผูซ้ือ

สามารถซ้ือสินคาผานตูไดสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และภายในตูดังกลาวยังมีระบบบริหารจัดการสินคา (Routeman App) เพ่ือใชในการ

ตรวจสอบยอดขายสินคาภายในตูไดแบบ Real time อีกดวยซ่ึงท้ังสองฟงกชันการทำงานดังกลาวขางตนชวย VDP ในการลดคาใชจาย

ในการบริหารจัดการเงินสดในตู และทำให VDP สามารถวางแผนการเติมสินคาแตละตูไดงายขึ้น โดยตัวอยางสถานท่ีท่ีมีการตั้งตูขาย

สินคาอัตโนมัติประเภทออนไลน (Online) ไดแก เซ็นทรัลเวิลด TERMINAL21 สาขาพัทยา Tesco Lotus สาขาพระราม 1 ธนาคาร

กสิกรไทยสาขาราษฎรบูรณะ และ เซ็นทรัล แกรนด พระราม 9 เปนตน  
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ภาพตัวอยางตูชายสินคาอัติโนมัติ 

 
 นอกจากนี ้ VDP ยังมีตู ขายสินคาที ่เนนการขายสินคาในกลุมราคาประหยัด (Budget Brands) ภายใตแบรนด “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

สำหรับวางตู ขายสินคารอใหบริการประมาณ 4-8 ตู ขึ ้นไปตอสาขา โดยไมจำเปนตองมีพนักงานประจำ 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 จะสั่งซ้ือจากคูคา (Supplier) ซ่ึงในแตละเดือน VDP จะประมาณยอดสินคาท่ีตองการ

สั่งซ้ือ และจะสั่งสินคาจาก Supplier ใหเพียงพอตอการนำไปขายใหไดประมาณ 45-60 วัน โดย VDP จะสตอกสินคาเขาคลังแยกตาม

ประเภทสินคาไว และมีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองด่ืม และอาหารอยางสม่ำเสมอ 

ธุรกิจจัดจำหนายสินคา อาหารสด อาหารแหง และวัตถุดิบ สำหรับธุรกิจการซ้ือขายสินคา (Merchandising) และแพลตฟอรมซ้ือขาย 

 SABUY Market Plus ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เพ่ือลงทุนในธุรกิจการขายสินคาตาง ๆ ไมวาจะเปนแบบ Online และ 

Offline ผานระบบนิเวศน (Ecosystem) ของกลุมบริษัท และมีเปาหมายเพ่ือทำหนาท่ีเปนตัวเชื่อมระหวาง SABUY Ecosystem กับ

กลุมธุรกิจ Supply Chain บริษัทในกลุมธุรกิจนี้ประกอบดวย Sabuy Market Plus และ Sabuy Food Plus  
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SABUY Market Plus  

เปนแพลตฟอรมอีคอมเมิรซสำหรับการซ้ือ-ขายสินคาหลากหลายประเภทอยางครบวงจรไมวาจะเปน เครื่องใชไฟฟา ผัก 

ผลไมอาหาร ขนม และเครื่องแตงกาย รวมไปถึงสินคาประเภทอ่ืน ๆ อีกมากมาย  เพ่ือชวยใหผูบริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑท่ี

หลากหลายและเปนการเพ่ิมชองทางการขายใหกับผูประกอบการ รวมไปถึงสรางชองทางการเขาถึงสินคาใหม ๆ และพรอมสรางความ

สะดวกสบายใหท้ังผูซ้ือและผูขายดวยแพลตฟอรมออนไลนท่ีใชงานงาย สะดวก ปลอดภัย อีกท้ังยังรองรับธุรกรรมการโอนและการชำระ

เงินผานทาง Ecosystem ของบริษัทฯ นอกจากนี้เรายังเปนพันธมิตรกับ e-Marketplace รายใหญเพ่ือสง ๆ เสริมธุรกิจ e-Commerce 

ในประเทศไทยใหเติบโตมากย่ิงขึ้น 

ภาพตัวอยางตลาดออนไลน 

 

 SABUY Food Plus 

SABUY Food Plus เปนการรวมทุนระหวางบริษัทฯ และ Foodville ซ่ึงเปนผูนำตลาดบริการจัดหาอาหารแบบครบวงจร ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ การขยายชองทางการขายสินคาเพ่ือใหบริการในรูปแบบของ One-Stop-Service ท่ีจัดหาและขนสงวัตถุดิบ

ใหกับรานอาหารและครัวเรือนท่ีใชบริการตาง ๆ ผาน Ecosystem ของบริษัทฯ และจะเนนใหบริการแบบ B2B ท้ังรานอาหารขนาด

ใหญและรานอาหารท่ัวไป ในอนาคต โดยบริการดังกลาวจะพรอมใชงานในรูปแบบ B2C โดยมี ShipSmile พารทเนอรดานการจัดสงจะ

จัดการการจัดสงโดยใชระบบจัดสงในวันเดียวกันเพ่ือรักษาคุณภาพของอาหารจะเนนใหบริการแบบ B2B ท้ังรานอาหารขนาดใหญและ

รานอาหารท่ัวไป ในอนาคต บริการดังกลาวจะพรอมใชงานในรูปแบบ B2C โดยมี ShipSmile  



 
รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรพัย                                                                             บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรณีการเขาซ้ือหุนสามญัของบริษัท นครหลวง แคปปตอล จำกัด (มหาชน)     

 

6-12 | หนา 

 

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

อาหารพรอมการจางบำรงุรักษาตลอดอายุสัญญา (Maintenance Service Agreement) นอกจากนี้ SBS ยังดำเนินธุรกิจเครื่องซักผา

แบบหยอดเหรียญภายใตเครื่องหมายการคา “SABUY WASH” โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 SBS มีสาขาท่ีใหบริการเครื่องซักผา

แบบหยอดเหรียญภายใตเครื่องหมายการคา “SABUY WASH” จำนวนท้ังสิ้น 2 สาขา และมีเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญภายใตสาขา

ดังกลาวท้ังหมด 20 เครื่อง และในปจจุบัน SBS ยังไมไดมีแผนการท่ีจะขยายสาขาเพ่ิมเติมในชวงป 2563 – 2564 แตอยางใด โดย

สำหรับธุรกิจระบบศูนยอาหาร กลุมลูกคาปจจุบนัของ SBS คือ ศูนยอาหารในแหลงชอปปง ไฮเปอรมารเก็ต หางสรรพสินคา หอพัก 

สถานท่ีราชการ ในบริษัทเอกชน สถานศึกษา สวนน้ำ และสถานีบริการน้ำมันท่ัวประเทศ โดย SBS มีจำนวนศนูยอาหารแยกตาม

ประเภทสถานท่ีนับตั้งแต ป 2561 จนถึง ป 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

สถานท่ี (จำนวนศูนย) 2561 2562 2563 2564 

หางสรรพสินคา 194 196 207 208 

โรงงาน 3 4 4 4 

สถานศึกษา 7 6 9 9 

โรงพยาบาล 2 2 3 3 

อ่ืนๆ 7 8 7 7 

รวม 213 216 230 231 

 

 ท้ังนี้ SBS ไดรับใบอนุญาตจาก กสทช. ใหสามารถขายอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหาร ใหแกลูกคาไดผาน

ใบอนุญาตใหคาซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม เนื่องจากอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหาร

ของ SBS เปนอุปกรณท่ีมีการเชื่อมตอกับเคลื่อนความถี่ท่ีตองไดรับอนุญาตจาก กสทช. กอน นอกจากนี้อุปกรณ Hardware ท่ี SBS ได
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ขายใหกับลูกคานั้น ทุกอุปกรณอยูในรายชื่อท่ีเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณท่ีผานการรับรองมาตรฐาน และมีใบรับรองเครื่อง

โทรคมนาคมและอุปกรณจาก กสทช. แลวท้ังหมด  

 สำหรับการขายอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหาร พรอมการใหบริการติดต้ังและวางระบบศนูยอาหาร (Hardware & 

System Installment Service) นั้น SBS จะรับรูรายไดจากการขายอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหาร SBS จะรับรู ณ วันท่ีทำ

การติดต้ังและวางระบบศูนยอาหารเสร็จสิ้นและสงมอบระบบศูนยอาหารใหแกลูกคา โดยในกรณีท่ีลูกคาไมซ้ืออุปกรณ Hardware ของ

ระบบศูนยอาหาร ก็สามารถเลือกเชาอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหารโดยมีการชำระคาเชาเปนรายเดือน ซ่ึงสัญญาสวนใหญ

จะมีอายุประมาณ 3-5 ป โดยในระหวางสัญญาเชาอุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหาร ทาง SBS จะมีการใหบริการซอม

บำรุงรักษาระบบศูนยอาหารตลอดอายุสัญญาใหแกลูกคา  

 ในสวนของการใหบริการ SBS จะเปนการใหบริการจัดการศูนยอาหารพรอมการจางบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญา 

(Maintenance Service Agreement) แกลูกคาท่ีซ้ืออุปกรณ Hardware ของระบบศูนยอาหารของ SBS ไป โดยมีการจายคาบริการ

เปนรายเดือน โดยสัญญาการใหบริการดังกลาวสวนใหญจะมีอายุสัญญาประมาณ 1 ป SBS มีศูนยอาหารภายใตการดูแล โดยแบงเปน

ศูนยอาหารรูปแบบดั้งเดิม ศูนยอาหารรูปแบบใหมต้ังแตป 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 จะดำเนินการเชาหองแถวหรือสถานท่ีตาง ๆ ภายในเขตชุมชนท่ีอยู

อาศัย แลวจึงนำเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญท่ี SBS พัฒนามาไปติดตั้งไวเพ่ือใหบริการซักผา 

ภาพตัวอยางของ SABUY WASH 

 
  

ธุรกิจใหบริการจุดรับ-สงพัสดุสำหรับการขนสง (“Shipsmile”) 

 ธุรกิจใหบริการจุดรับ-สงพัสดุสำหรับการขนสงเปนการใหบริการงานไปรษณียและการรับสงพัสดุภายในประเทศผานชองทาง

ท่ีเปนจุดรับฝากท่ีอยูในระบบ Ecosystem ของบริษัทฯ ซ่ึงสามารถชวยใหลูกคาสงและรับพัสดุภายใต เจาของแฟรนไชส ไปรษณีย

เอกชน ชิปปสไมล เซอรวิส ท่ีเปนรานสารพัดงานบริการท่ีรวมรวมไวต้ังแต งานสงพัสดุดวน ซ่ึงมีบริษัทขนสงชั้นนำในประเทศไทยรองรับ

เชน Flash, Kerry ไปรษณียไทย และใหบริการธุรกรรมทางดานการเงิน การทำธุรกรรมผานมือถือ รวมไปถึงการใหบริการ eKYC ท่ีเปน

การระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงานเพ่ือใหผูคนในชุมชนสามารถเขาถึงบริการสินเชื่อไดสะดวกมากย่ิงขึ้น  ปจจุบันการซ้ือขายสิ่งของ
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ไดเปลี่ยนรูปแบบจากการซ้ือขายแบบหนาราน เขาสูยุคของการซ้ือสินคาผานออนไลนแพลตฟอรมตางๆ ทำใหธุรกิจการใหบริการรับสง

สินคาเติบโตมากย่ิงขึ้น ท้ังมูลคาตลาด จำนวนผูประกอบการ และประเภทของธรุกิจ โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีจุด

ใหบริการรับสงพัสดุมากกวา 4,040 จุดท่ัวประเทศผานสาขาของชิปปสไมล ซ่ึงมุงเนนการใหบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมท่ัว

ประเทศ บริษัทฯ จึงมองเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจและไดเขาไปลงทุนเพ่ือท่ีจะสรางระบบ Ecosystem ท่ีแข็งแรงย่ิงขึ้น โดยการ

นำจุดเดนของธุรกิจของรานสงพัสดุนำมาใชคือจำนวนสาขาท่ีครอบคลุมและกระจายไปท่ัวประเทศ และนำมาสรางจุดจำหนายสนิคา

และใหบริการโดยมีรานสงพัสดุตัวเปนตัวกลาง ซ่ึงทำใหธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเขาถึงผูคนไดงายและสะดวกมากย่ิงขึ้น 

 

4) ธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Service) 

 ธุรกิจใหบริการสินเชื่อ (“SCAP”) 

 ธุรกิจสินเชื่อภายใตบริษัท สบาย แคปตอล พลัส จะเปนประโยชนตอคูคาและลูกคาภายใต Ecosystem ของบริษัทในการ

เขาถึงแหลงทุนเพ่ือใชในการขยายธุรกิจโดยกลุมเปาหมายจะเปนไดต้ังแตลูกคาประเภทรานคาท่ีทำธุรกรรมผานระบบ Payment POS 

ระบบศูนยอาหาร หรือ รานคาท่ีทำการซ้ือขายผาน Market Place ของกลุมสบาย และยังอาจตอยอดไปถึงลูกคาประเภทบุคคลใน

อนาคต (อยูในระหวางการขอใบอนุญาต) 

 ธุรกิจนายหนาประกันภัย (“SBMX”) 

 ธุรกิจดานประกันภัยของทางบริษัทโดยมีต้ังแต ประกันภัยรถยนตภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประกัน

อุบัติเหตุ ประกันการเดินทาง ประกันสุขภาพ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยการขนสงสินคา รวมถึงประกันภัยรายยอยประเภทอ่ืน ๆ และ

ยังซ้ือไดงายโดยผานตัวแทนและทุกจุดใน Ecosystem ของบริษัทฯ และชวยเพ่ิมศักยภาพการใหบริการกับลูกคาในอนาคตไดเปนอยาง

ดี โดยเฉพาะรานชิปปสไมล ซ่ึงเปนชองทางสำคญัในการขยายบริการและผลิตภัณฑใหม ๆ ของ ฮาวเดน แมกซ่ี ซ่ึงเปนบริษัทท่ีปรึกษา

ดานการประกันภัยชั้นนำท่ีใหบริการดานประกันภัยแบบมืออาชีพ ไมวาจะเปน การประกันภัย ทรัพยสิน รถยนต อุบัติเหตุ สุขภาพสวน

บุคคล หรือการประกันภัยสำหรับธุรกิจ อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมความหลากหลายของบริการจากทางรานฯ เพ่ือตอบโจทยความตองการ

ของลูกคาไดอยางดีท่ีสุด 

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 เปนกลุมคนท่ีสวนใหญไมมี Financial Identity และเปนกลุมคนคนละกลุมกับกลุมลูกคาธนาคาร

ซึ่งทางกลุมบริษัทฯ เล็งเห็นวา ตูเติมเงินอัตโนมัติที่สามารถใหบริการรับชำระที่หลากหลายครอบคลุมการใชจายในชีวิตประจำวัน ตู

จำหนายสินคาอัตโนมัติที่จำหนายสินคาหลากหลาย จะสามารถเปนตัวชวยในการดำรงชีวิตของกลุมลูกคาเปาหมายเหลานั้นได ทำให

ไมตองเสียเวลาเดินทาง และลดคาใชจายการเดินทาง ในการไปทำธุรกรรมหรือการไปซ้ือสินคายังสถานท่ีอ่ืน 

กลยุทธดานการตลาดของกลุมบริษัทฯ 

 โดยกลยุทธดานการตลาดหลักของกลุมบริษัทฯ คือการสรางระบบนิเวศนทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ใหกับกลุม

ลูกคาเปาหมาย โดยเปนการรวมจุดแข็งและการดำเนินการดานตาง ๆ ของแตละธุรกิจในกลุมบริษัทฯ มาดำเนินกิจกรรมรวมกัน และ
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สงเสริมกัน (Synergy) ซึ่งทำใหเกิดการเชื่อมโยงการใหบริการและขอมูลกันระหวางกลุมธุรกิจ เพื่อกอใหเกิดการเกื้อหนุนสงเสริม

สนับสนุนซ่ึงกันและกัน เปนเครือขายการใหบริการแกผูบริโภคเพ่ือตอบสนองตอความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภค  

 จากธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจบริการระบบชำระเงิน (Payment) เชื่อมโยงไปยัง ธุรกิจจัดจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ 

(Merchandising) ธุรกิจระบบโซลูชั่น (Solutions) และธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Service) กลุมบริษัทฯ มุงมั่นที่จะ “ขาย

สินคาและการชำระเงินที ่สะดวกสบายแกทุกชุมชน” และคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู บริโภคเปนสำคัญ โดยเฉพาะใน

ชีวิตประจำวันของกลุมคนฐานราก คนท่ีทำงานตามโรงงาน คนตางจังหวัด และแรงงานจากประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงมีอยูเปนจำนวนมาก  

 โดยการจับจายใชสอยในชีวิตประจำวันของกลุมคนเหลานี้นั้นลวนมีความเกี่ยวของและสัมพันธกับกลุมธุรกิจของบริษัทฯ เชน 

การบริโภคเครื่องดื่มชูกำลัง ชา กาแฟ น้ำอัดลม ผานตูขายสินคาอัตโนมัติ ตอนกลางวันจะมีการบริโภคอาหารกลางวันที่ศูนยอาหาร

ภายในโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ การใชไฟฟา-น้ำประปา ซึ่งตองมีการเติมเงินและชำระบิลผานชองทาง

ตาง ๆ เปนประจำ หรือในการทำงานจะมีการเบิกเงิน ฝากเงิน เติมเงินบัตรตาง ๆ เปนตน กิจกรรมดังกลาวขางตนลวนตองใชเงินสดซ่ึง

กอใหเกิดความไมปลอดภัยและความยุงยากในการพกพา โดยเพ่ือการกาวสูการเปนสังคมไรเงินสด การใหบริการระบบบริการการชำระ

เงินทางอิเล็กทรอนิกส จึงเปนธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทยความพยายามในการลดธุรกรรมเงินสดของกลุมลูกคาเปาหมายดังกลาว ซ่ึง

เปลี่ยนการทำธุรกรรมเงินสดทั้งหมดเปนเงินอิเล็กทรอนิกสภายใน Ecosystem ที่จะเกิดขึ้นตอไปในกลุมธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน

อนาคต 

2) การจัดหาผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ 

ธุรกิจบริการระบบชำระเงิน (Payment) 

การจัดหาบริการตาง ๆ ภายในตูเติมเงิน  

บริษัทฯ มีการจัดหาสินคาหรือบริการตาง ๆ จากผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี (Mobile Operator) โดยการซ้ือเงินคาบริการ

ล วงหนา (Air Time) จาก AIS TRUE DTAC My by CAT และ Penguin เพ ื ่อนำมาใหผ ู  ใช บร ิการตู  เต ิมเง ินสามารถเต ิมเงิน

โทรศัพทเคลื่อนที่ผานตูเติมเงินได สวนใหญแลวในแตละวันบริษัทฯ จะประมาณมูลคายอดเติมเงินโทรศัพทเคลื่อนที่ของแตละระบบ 

โดยพิจารณาจากรายงานยอดการเติมเงินในแตละวัน ประกอบกับยอดเงินคงเหลือที่บริษัทฯ มีกับผูใหบริการระบบนั้น แลวจึงโอนเงิน

เขาไปยังบัญชีธนาคารหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกสตามที่ตกลงกันไว โดยทุกครั้งที่มีการโอนจะมีการตรวจสอบกับฝงผูใหบริการเสมอ 

เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ จะสามารถเปนผูแทนการใหบริการเติมเงินโทรศัพทเคลื่อนที่ บริการชำระคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ

รายเดือน และบริการเสริมอ่ืน ๆ ของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ในแตละวันได  

 สำหรับการจัดหาบริการอื่น ๆ เชน การรับชำระบิลคาน้ำ-คาไฟ บิลบัตรเครดิต การเติมเงิน e-Money บริษัทฯ มีการจัดหา

บริการตาง ๆ เพื่อสอดคลองตอความตองการของลูกคา และสำหรับบริการฝากเงินเขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารออมสิน และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร นั้น บริษัทฯ ไดทำสัญญากำหนดเงื่อนไขการเปนตัวแทนใหบริการ

ฝากเงินไปยังบัญชีธนาคารดังกลาว  
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 นอกจากนี้บริษัทฯ มุงเนนที่จะพัฒนาบริการรับชำระและเพิ่มบริการรับชำระใหม ๆ บนตูเติมเงินอยูเสมอ เพื่อสรางความพ่ึง

พอใจแกลูกคาที่มาใชบริการ โดยบริษัทฯ มีฝายพัฒนาธุรกิจ ที่จะคอยติดตอประสานงานกับผูใหบริการรายปจจุบัน รวมถึงการติดตอ

กับผูใหบริการรายใหม ๆ และคอยสำรวจตลาดหรือสอบถามความตองการของลูกคาเพ่ือการจัดหาบริการใหม ๆ เขาตูเติมเงิน  

ธุรกิจจัดจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ (Merchandising)  

 ธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก (TBSP) ทางบริษัทมุงเนนการเปนผูนำในระดับสากลของการสรางสรรคนวัตกรรมสินคา และเพ่ือการ

ปองกันการปลอมแปลงท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ดวยเทคโนโลยีสมัยใหม อยางครบวงจรและย่ังยืน และบริษัทไดมีการปรับ 

กลยุทธโดยขยายฐานลูกคา สิ่งพิมพเดิมที่มีปริมาณการสั่งซื้อนอยลงโดยเสริมสินคาและบริการเพิ่มใหกับลูกคาแบบหลากหลายและ

ครบวงจรที่เรียกวา One Stop Service โดยการเสริมและสรางเสริมศักยภาพ (Synergy) ในการทำตลาดรวมกับบริษัทในเครือที่มีท้ัง

ธุรกิจเกี่ยวกับ งานพิมพที่บริษัทยังไมมี เชน บัตรพลาสติก ฯ และธุรกิจเกี่ยวกับดิจิตอลแพลตฟอรม เพื่อชวยลูกคาคิดและพัฒนา

บริการดวย เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบยอนกลับของสินคาไดพรอมทั้งฉลากสิ่งพิมพปลอดการปลอมแปลงที่ชวยให

ผูบริโภค สามารถตรวจสอบยอนกลับวาสินคาท่ีซ้ือนั้นเปนของแท 

 เกณฑการคัดเลือกและประเมินคูคาของบริษัท มีดังนี้  

1. คุณภาพของสินคาและการใหบริการ   

2. คุณสมบัติของสินคาท่ีตองตรงตามความตองการ และสามารถใหนำมา ทดลองตรวจสอบกอนได  

3. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ  

4. สถานภาพทางการเงิน   

5. ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ   

6. ดำเนินธุรกิจท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีหลักกำกับกิจการท่ีดี   

7. ความเสี่ยงจากการใหบริการลูกคาหลายราย 

 การจัดหาเครื ่องดื ่มและอาหารกึ่งสำเร็จรูปภายในตูขายสินคาอัตโนมัติของ VDP มีการจัดหาสินคาขายในตูจากคูคา 

(Supplier) ในรูปแบบของการสั่งซ้ือสินคาแบรนดท่ัวไปจากคูคา และการสั่งผลิตสินคาแบรนดบริษัท (OEM) จากคูคาท่ีมีโรงงานผลิตท่ี

ไดมาตรฐานและผานการตรวจสอบคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดแก น้ำดื่มภายใตตราสินคา “เวน

ดิ้งพลัส” น้ำดื่ม น้ำเกลือแร และเครื่องดื่มชูกำลัง ภายใตตราสินคา “6.11 Select” เปนตน โดยในแตละเดือน VDP จะประมาณยอด

สินคาท่ีตองการสั่งซ้ือหรือสั่งผลิต และจะสั่งสินคาจาก Supplier ใหเพียงพอตอการนำไปขาย 45-60 วัน โดย VDP จะ สตอกสินคาเขา

คลังแยกตามประเภทสินคาไว และมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่ม และอาหารอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหมั่นใจเสมอวาสินคาที่จำหนาย

ในตูขายสินคาอัตโนมัติแบรนดเวนด้ิงพลัส และ 6.11 Select ของ VDP เปนสินคาท่ีไดมาตรฐาน 

 ท้ังนี้ VDP มีกระบวนการแจกจายสินคาไปยังตูขายสินคาตางๆ ผานการขนสงโดยรูทแมน (Route Man) ซ่ึงเปนพนักงานของ 

VDP ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสงสินคาไปยังตูขายสินคา และการเก็บเงินจากตูกลับมาท่ีคลัง โดยจะรับผิดชอบเปนรายพ้ืนท่ี

ไป ซึ ่ง VDP จะกำหนดขอบเขตการรับผิดชอบของรูทแมนแตละทีม ตามความเหมาะสมในการเดินทาง การขนสงสินคา และ

ผลประโยชนท่ีเทาเทียมกันของรูทแมนในแตละทีม 

 โดยในทุกวัน รูทแมนจะทำการเบิกสินคาท่ีคลังสินคาของ VDP และนำสินคาท่ีเบิกออกจากคลังไปใสตามตูท่ีใหบริการตามจุด

ตาง ๆ ทำการเปดตูและเช็คยอดขายจากระบบในตูและบันทึกยอดขายตามระบบ รวมทั้งทำการเก็บเงินที่ไดจากการขายในตูใสถุงผาท่ี
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เตรียมไว เมื่อเดินทางไปยังตูขายสินคาครบทุกตูตามที่วางแผนไวในแตละวันแลว รูทแมนจึงเดินทางกลับมายังออฟฟศเพื่อนำถุงเงินท่ี

เก็บไดนำมาสงท่ีหองนับเงิน  VDP มีการสั่งเครื่องด่ืมและอาหารจากคูคาซ่ึงสวนใหญเปนผูผลิตเครื่องด่ืมชั้นนำในประเทศซ่ึงมีตราสินคา

ท่ีเปนท่ีรูจักท้ังในและตางประเทศ นอกจากนี้ VDP ยังมีการจำหนายเครื่องด่ืมในตราสินคาของตนเอง โดยทำการวาจางบุคคลภายนอก

เปนผูผลิต  

ธุรกิจระบบโซลูชั่นส (Solutions) 

 สำหรับการจัดทำระบบศูนยอาหารมีรายละเอียดการจัดหา Software และ Hardware เพ่ือจัดทำระบบศูนยอาหารดังนี้ 

1)   SBS วิเคราะหความตองการเกี่ยวกับระบบศูนยอาหารของลูกคา และทำการวางแผนประมาณการใชอุปกรณ Hardware 

และโปรแกรม Software ประกอบการจัดทำระบบศูนยอาหารตามท่ีลูกคาตองการ 

2)   SBS จะทำการคัดเลือกคูคา (Supplier) อะไหลและชิ้นสวนอุปกรณที่เกี่ยวกับระบบศูนยอาหาร ไดแก เครื่องใหบริการ

ซื้อบัตรศูนยอาหาร บริการเติมเงิน และแลกบัตรศูนยอาหารอัตโนมัติ (Self Service Kiosk) ซึ่งรองรับทั้งเหรียญและธนบตัร 

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 

เจาหนาท่ีของ SBS จะทำการประกอบขึ้นเอง และเม่ือประกอบเสร็จแลวจะถูกเก็บไวในคลังพรอมกับอุปกรณแบบสำเร็จรูปท่ี

ซ้ือมา โดยจะแยกตามประเภทของอุปกรณหรือโครงการท่ีจะนำไปติดตั้ง 

4)   เมื่อถึงวันที่ติดตั้งระบบศูนยอาหาร เจาหนาที่ของ SBS จะทำการติดตั้งอุปกรณศูนยอาหารของลูกคา เมื่อติดตั้งเสรจ็สิ้น

จึงทำการทดสอบระบบกับโปรแกรมท่ีเตรียมไว เพ่ือใหพรอมใชงานจริง 

 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 

สำหรับพ้ืนท่ี กทม. และปริมณฑล SBS จะจัดสงเจาหนาท่ีไปยังพ้ืนท่ีเพ่ือดำเนินการตอไป สวนพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืน ๆ SBS จะวาจางตัวแทน

ซอมบำรุงภายนอกใหดำเนินการแทนโดยจะจัดสงอุปกรณและเครื่องมือให  

 ธุรกิจใหบริการจุดรับ-สงพัสดุสำหรับการขนสง ทางบริษัทฯ ใหความสำคัญอยางยิ่งในเรื่องของบุคลากร โดยมีความมุงมั่นท่ี

จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูความสามารถเพื่อเติบโตไปพรอมกับบริษัท รวมถึงการมอบโอกาสและความกาวหนาใหกับ

ทุกระดับ โดยบริษัทฯ มองหาโอกาสในการลงทุน และขยายฐานลูกคาจากการรวมมือกับพันธมิตรตาง ๆ ในรอบปที่ผานมา ทำให

เกิดผลประกอบการที่มีกำไรมากขึ้น อนึ่งทางบริษัทฯ ไมมีนโยบายการผูกขาดการทำธุรกิจกับคูคารายใดรายหนึ่ง และทำการคัดเลือก

และกำหนดโดยพิจารณาจาก สัญญาและเงื่อนไขท่ีไดรับมาจากคูคา 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

การเติบโตท่ีสูงขึ้นของธุรกิจคาขายออนไลนภายในประเทศ  

3)   มีระบบดูแลหลังการขาย โดยทางบริษัทมีเจาหนาที่ เพื่อรองรับปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจแฟรนไชส ไมวาจะเปน

ปญหาจากการระบบโปรแกรม ขนสง ติดตามพัสดุ รวมไปถึงการประชาสัมพันธระหวางบริษัท และสาขาแฟรนไชส อีกทั้งยัง

มีการวางแผนในเรื่องของจำนวนเจาหนาท่ีเพ่ือใหดูแลจำนวนสาขาท่ีเกิดขึ้นอยางเพียงพอ 

4)   นอกจากนี้บริษัทฯ ไดพัฒนาแผนความมั่นคงและยั่งยืนของสาขาแฟรนไชส โดยมีการเจรจากับพันธมิตร ในเรื่องของ 

สวนแบงรายไดตอยอดสงพัสดุ เพื่อเพิ่มจำนวนการสงพัสดุ ลดตนทุนจากการจัดสง และเพื่อใหบริษัทฯ และคูคาเติบโตไป

ดวยกันอยางย่ังยืน 

ธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Services) 

 สำหรับธุรกิจสินเชื่อ โดยแหลงที่มาของเงินทุนของกลุมบริษัทฯ มาจากกำไรที่สะสมมาของบริษัทฯ และนำมาลงทุนในธุรกิจ

สินเชื่อ และประกอบกับเงินกูยืมจากสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นและยาว อยางไรก็ตามทางบริษัทฯ ยังมีแหลงเงินกูอื่น เชน ตั๋วแลกเงิน 

และหุนกูตางๆ เพ่ือนำเสนอขายใหแกนักลงทุนรายยอยและใหญ รวมไปถึงสถาบันทางการเงิน เพื่อนำมาเสริมสรางเปนเงินทุน

หมุนเวียนในธุรกิจ ลักษณะของลูกคาและกลุมเปาหมาย ทางบริษัทฯ ไดวางเปาหมายในระยะเริ่มตนคือการปลอยกูใหกับบุคคลท่ีอยูใน 

Ecosystem ของบริษัทฯ เนื่องจากสามารถดูประวัติการชำระสินคาและบริการตลอดจนธุรกรรมตาง ๆ ไดอยางละเอียด ซ่ึงสามารถใช

วิเคราะหศักยภาพตลอดจนความนาเชื่อถือของผูใชงานไดอยางครบวงจร 

สำหรับธุรกิจนายหนาประกันภัย โดยการคัดเลือกและสรรหาคูคาบริษัทฯ มีแนวทางในการคัดเลือกและสรรหาคูคาซึ่ง ไดแก 

บริษัทประกันภัย โดยสามารถสรุปนโยบายการคัดเลือกและสรรหาคูคาไดดังนี้ (1) บริษัท ประกันภัยนั้น ๆ จะตองมีความม่ันคงทางการ

เงินและปฏิบัติตามกฎหมายหลักเกณฑวิธีการที่เกี่ยวของและประกาศภายใตการกำกับดูแลของ ค.ป.ภ. (2) บริษัท ประกันภัยนั้น ๆ 

สามารถจัดผลิตภัณฑเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาของกลุมบริษัทได (3) บริษัท ประกันภัยนั้น ๆ จะตองมีความเชี่ยวชาญและ

มีประสบการณในการรับประกันภัยการบริหารและ จัดการความเสี่ยง (4) บริษัท ประกันภัยนั้น ๆ จะตองมีการบริหารจัดการเรื่องการ

ใหบริการหลังการขาย และการเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเปนอยางดี มีความซื่อสัตย ยุติธรรม มีความรับผิดชอบตอลูกคาใหเปนไป

ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในกรมธรรม 
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3) โครงสรางรายไดของบริษัทฯ 

หนวย: ลานบาท 
ธุรกิจบริการระบบ

ชำระเงิน 

ธุรกิจจัดจำหนาย

สินคาและผลิตภัณฑ 
ธุรกิจระบบโซลูชั่น 

ธุรกิจบริการทาง

การเงิน 
รวม สัดสวนรายได 

ป 

2564 

รายไดจากการ

ใหบริการ 

563.63 

 
50.56 577.37 - 

1,191.56 

 
56.02 

รายไดจากการขาย 
0.88 

 

633.61 

 
30.95 - 665.44 31.29 

รายไดจากการ

ใหบริการตามสัญญา

และดอกเบ้ียผอนชำระ 

267.94 - 

1.90 

 

 

 

- 269.84 12.69 

รายไดรวม 832.45 684.17 610.21 - 2,126.84 100.00 

ป 

2563 

 

รายไดจากการ

ใหบริการ 

604.66 

 
42.78 - - 647.43 

44.32 

 

รายไดจากการขาย 0.60 517.35 60.28 - 578.23 39.58 

รายไดจากการ

ใหบริการตามสัญญา

และดอกเบ้ียผอนชำระ 

235.16 - - - 235.16 16.10 

รายไดรวม 840.42 560.12 60.28 - 1,460.82 100.00 

ป 

2562 

รายไดจากการ

ใหบริการ 
660.62 12.58 25.54 - 698.73 56.59 

รายไดจากการขาย - 352.37 6.83 - 359.20 29.09 

รายไดจากการ

ใหบริการตามสัญญา

และดอกเบ้ียผอนชำระ 

176.69 - - - 176.69 14.31 

รายไดรวม 837.31 364.94 32.37 - 1,234.61 100.00 

หมายเหตุ 

(1) ธุรกิจบริการทางการเงินยังไมไดเปดใหบริการในป 2564 
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4) ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระทำการวิเคราะหผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซ่ึงเปนงบการเงินรวมป  

2562 – 2564 ท่ีผานการตรวจสอบโดย 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 

รายไดอ่ืน 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 

กลับรายการผลขาดทุนดานเครดิต ที่คาดวาจะเกิดขึ้น

ของลูกหนี้ 
39.57 3.09 32.07 2.12 4.28 0.18 

สวนแบงกำไรของการรวมคาและบริษัทรวมที่ใชวิธี

สวนไดเสีย 
- 0.00 - 0.00 0.55 0.02 

กำไรกอนภาษีเงินได 75.24 5.88 120.10 7.94 313.36 13.40 

คาใชจายภาษีเงินได (17.44) -1.36 (22.48) -1.49 (55.83) -2.39 

กำไรสำหรับป 57.81 4.52 97.62 6.45 257.53 11.01 

ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ ในป 2562 – 2564 
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 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 

ลูกหนี้อ่ืน 47.59 2.10 44.88 1.62 1,126.71 18.36 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน     18.50 0.30 

สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนด

ชำระภายในหนึ่งป 
      

สินคาคงเหลือ 86.89 3.84 108.36 3.91 192.68 3.14 

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนที่เปน

หลักประกัน 
- 0.00 220.00 7.94 4.00 0.07 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 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 

เงินลงทุนในบริษัทยอย       

เงินลงทุนในการรวมคา     5.95 0.10 

เงินใหกูยืมระยะยาว       

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 1,012.61 44.78 1,133.07 40.87 1,405.91 22.91 

สินทรัพยเพ่ือการใหบริการ 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 

สินทรัพยสิทธิการใช   237.40 8.56 311.98 5.08 

คาความนิยม     1,228.51 20.02 

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน 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 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 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 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจาก

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 
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

เจาหนี้อ่ืน 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 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนด

ชำระภายในหนึ่งป 
58.51 2.59 127.01 4.58 178.43 2.91 

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกำหนด

ชำระภายในหนึ่งป 
      

เงินกูยืมระยะส้ัน 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 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 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 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     22.86  

ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน

พนักงาน 
4.08 0.18 6.52 0.24 27.93 0.46 

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 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% 

สวนตางจากการรวมธุรกิจภายใตการ

ควบคุมเดียวกัน 
7.15 0.32% 18.01 0.65% 12.07 0.20% 

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน       

กำไรสะสม       

จัดสรรแลว       

ทุนสำรองตามกฎหมาย 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% 

สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม 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% 
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ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ ในป 2562 – 2564  

 อัตราสวนสำคัญทางการเงิน 

ตารางอัตราสวนทางการเงินของบริษัทฯ ป 2562 – 2564 

 อัตราสวนสำคัญทางการเงิน หนวย ป 2562 ป 2563 ป 2564 

อัตราสวนสภาพคลอง     

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 

ระยะเวลาการชำระหนี ้ วัน 93.76 79.32 73.54 

วงจรเงินสด  วัน -27.25 -16.57 4.89 

อัตราสวนความสามารถในการทำกำไร        

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% 

อัตราสวนภาระหนีส้ิน        

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  เทา 0.18 0.56 0.34 

อัตราสวนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย  เทา 12.46 6.47 10.90 

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 ไดนำสินคาท่ีมีความ เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันเขามาจำหนายผานตูจำหนายสินคาอัตโนมัติแทน เชน 

หนากากอนามัย ท่ีซ่ึงมีราคาตอชิ้นสูงกวาเครื่องด่ืม ประกอบกับเม่ือสถานการณการระบาดไดผอนคลายลง 

ในป 2564 กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากการขายเทากับ 2,339.11 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหนาเปนจำนวน  

826.39 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ 54.63 สาเหตุหลักมาจากเปนผลมาจากการท่ีบริษัทสามารถรักษาฐาน
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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 โดยมีการขยายปริมาณการติดต้ังตูขายสินคาอัตโนมัติและตูน้ำมันท่ีเพ่ิมขึ้นจากการไดรับความนิยม

และสะดวกสบายในการเขาถึง ท้ังในสวนของชุมชน รานคา โรงงาน และออฟฟศ ในสวนของธุรกิจ Drop-off แบรนด  

”ชิปปสไมล” มีรายไดเติบโตตอเนื่องจากความสามารถในการขยายสาขาไดอยางกาวกระโดดเปน 4,640  สาขา โดยเพิ่มข้ึน 

3,890 สาขา จากปกอนหนาท่ีมีเพียง 750 สาขา และหากรวมพลัส เอกซเพลสจะมีสาขาท้ังหมด 5,984 สาขา   

อัตรากำไรขั้นตน 

แผนภูมิรายได กำไรขั้นตน และอัตรากำไรขั้นตนของบริษัทฯ ป 2562 – 2564 

 

 
 

ในป 2563 กลุ มบริษัทฯ มีกำไรขั ้นตน เทากับ 754.62 ลานบาท เพิ ่มขึ ้นจากป 2562 ซึ ่งเทากับ 595.19 

ลานบาท เปนจำนวน 159.43 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 26.79 โดยมีสาเหตุหลักจากเพิ่มขึ้นของกำไร

ขั้นตนจากรายไดจากการขาย ซึ่งสวนใหญเปนรายไดจากการขาย สินคาผานตูจำหนายสินคาอัตโนมัติที่มีอัตราการทำกำไร

ขั้นตนสูง โดยในสวนของอัตรากำไรขั้นตนสำหรับงวด 12 เดือน ป 2563 อยูที่รอยละ 42.91 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป

กอนท่ีอยูท่ีรอยละ 41.57 
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ในป 2564 กลุมบริษัทฯ มีกำไรขั้นตน เทากับ 1,049.97 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนาเปนจำนวน 295.36 ลาน

บาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 39.14 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรูคาใชจายของบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด เซอรวิส 

จำกัด (ชิปปสไมล) ซึ่งเปนบริษัทใหบริการจุดรับสงสินคา และบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูผลิตบัตรพลาสติก 

โดยท้ังสองบริษัทมีอัตรากำไรขั้นตนท่ีนอยกวาธุรกิจเดิมของบริษัทฯ 

อัตรากำไรสุทธิ 

แผนภูมิกำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ ป 2562 – 2564 

 
 

กำไรส ุทธ ิ ในระหว างป   2562 – 2564 ม ีค า เท าก ับ 57.81 ล านบาท 97.62 ล านบาท และ 257.53 

ลานบาท คิดเปนอัตรากำไรสุทธิเทากับรอยละ 4.52 รอยละ 6.45 และรอยละ 11.01 ตามลำดับ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 

7.33 ของรายไดจากการขาย ซ่ึงคิดเปนอัตราการเติบโตประจำปของกำไรสุทธิ (CAGR) ระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอย

ละ 3.70 

ในป 2563 กลุมบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเทากับ 97.62 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2562 เปนจำนวน 39.82 ลานบาท หรือ

คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 68.88 สอดคลองกับกำไรขั้นตนท่ีปรับเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับการบริหารจัดการตนทุนในสวน

คาใชจายในการบริหาร ทำใหสามารถสรางผลประกอบการไดดี 

ในป 2564 กลุมบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเทากับ 257.53 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนาเปนจำนวน 159.90 ลานบาท 

หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 163.80 สอดคลองกับการรับรูสวนแบงรายได และกำไรจากบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด 

เซอรวิส จำกัด และ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด  (มหาชน) นับไดวาบริษัทไดดำเนินธุรกิจตามแนวกลยุทธที่วางไวและสามารถ

สรางผลการกำไรท่ีแข็งแกรงไดเปนอยางดี 

ฐานะทางการเงิน 
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ณ สิ้นป 2563 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 2,772.46 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นป 2562 ซ่ึงเทากับ 

2,261.07 ลานบาท เปนจำนวน 511.39 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 22.62 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ

ขยายการติดตั้งตูจำหนายสินคาอัตโนมัติท่ีเปนทรัพยสินหลักในการใหบริการของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน การบันทึกรายการ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องสัญญาเชา (TFRS 16) ทำใหมีการบันทึกรายการสิทธิการเชาจากสัญญาเชาตาง ๆ 

ซ่ึงกระทบตอท้ังสินทรัพยและหนี้สินท่ีปรับเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้จากการท่ีบริษัทฯ ไดมีการระดมทุนผานการเสนอขายหุน

สามัญตอประชาชนท่ัวไปเปนครั้งแรก (IPO) ซ่ึงทำใหบริษัทฯ ไดเงินมาจำนวนกวา 292.54 ลานบาท  

ณ สิ้นป 2564 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 6,136.53 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นป 2563 เปนจำนวน  

3,364.07 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 121.34 โดยสาเหตุหลักมาจากขยายตัวของธุรกิจในการเขาลงทุนซ้ือ

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 เชนเดียวกันกับการปรับเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยรวม  

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) และการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 

สวนของผูถือหุน  

ณ สิ้นป 2563 กลุมบริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวมท้ังสิ้น 1,534.10 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นป 2562  

ซ่ึงเทากับ 1,453.78 ลานบาท เปนจำนวน 80.32 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 5.52  

ตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับสวนของทุนท่ีปรับเพ่ิมขึ้นจากการระดมทุนผาน IPO จำนวนกวา 278.38 ลาน

บาท อยางไรก็ดีในชวงป 2563 ท่ีผานมาบริษัทฯ มีการจายเงินปนผลระหวางกาลกอนท่ีจะเขาตลาดจำนวนเทากับ 322.34 

ลานบาท ในชวงเดือนกรกฎาคมและกันยายน 2563 

ณ สิ้นป 2564 กลุมบริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวมท้ังสิ้น 3,387.91 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นป 2563  

เปนจำนวน 1,853.81 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 120.84 ตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับ

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

ใบสำคัญแสดงสทิธิ์ซ้ือหุนของพนักงาน 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 นอกจากนี้ยังมีผูใหบริการรายอ่ืนๆ ไดแก ซิงเกอร (Singer) และกระปุกทอปอัพ (Kapook Topup) เปนตน  

 โดยในวันที่ 8 พฤษจิกายน 2564 ที่ผานมาบริษัทฯ จับมือ FSMART กอตั้งบริษัทรวมทุนใหม เปาหมายสำคัญจากความ

รวมมือครั้งนี้คือการใชประโยชนจากขอดีของทั้งสองบริษัทในการโปรโมตผลิตภัณฑและบริการอื่นๆ เชน ธุรกรรมทางการเงิน e-

Wallet 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 และเขาถึงตูขายสินคาอัติโนมัติมากย่ิงขึ้น 

จากการประมาณการของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผานมา คาดวามีจำนวนตูขายสินคาอัติโนมัติในตลาดท้ังหมด

จำนวนประมาณ 30,000 ตู โดยเปนของผูใหบริการ 2 รายใหญ ไดแก SUN Vending ของบริษัท ซันเวนด้ิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

ประมาณ 14,000 ตู ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 40.00 และ เวนดิ้ง พลัส ของบริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ของกลุม

บริษัท ฯ มีจำนวน 5,900 ตู คิดเปนสวนแบงประมาณรอยละ 20.00 ของจำนวนตูขายสินคาอัตโนมัติทั้งหมดในตลาด นอกจากนี้ยังมี

ผูใหบริการรายอื่นๆ ไดแก Forth Vending ของบริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน) TG Vending ของบริษัท ที.จี. เวนด้ิง 

แอนด โชวเคส อินดัสทรีส จำกัด และอ่ืนๆ 

 สำหรับในธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก การตลาดและการแขงขันภาพรวมสำหรับป 2564 ท่ีผานมาเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

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 และยกระดับการใหบริการเพ่ือเปนการสรางจุดเดนใหกับแบรนดของตัวเอง โดยทางบริษัทฯ จึงนำสาขาท่ีมี

อยูนำมาประยุกตใชเปนจุดใหบริการของสินคา ผาน Ecosystem ของบริษัทฯ 3. การสรางความรวมมือระหวางผูใหบริการ

ขนสง บริษัทฯ ไดจับมือกับรานแฟรนไชสพัสดุ และ ขนสงทั้งเอกชนและภาครัฐ เชน Triple I logistic, Kerry Express, 

CPlus Express, Quick Express และอื่นๆ โดยจากกลยุทธตางๆที่บริษัทไดลงมือทำ จึงกอใหเกิดความนิยมและประสบ

ความสำเร็จท่ัวท้ังประเทศเปนอยางมาก 

ธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Services) 

- ในธุรกิจสินเชื่อ ความตองการยังเติบโตอยูตอเนื่อง ท้ังในธุรกิจขนาดใหญและ SMEs เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเพ่ือการ

สงออกตางๆ เนื่องจากธุรกิจตางๆ    ไดรับผลกระทบจาก การแพรระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศ เหตุนี้เศรษฐกิจ

และเงินหมุนภายในประเทศเกิดการชะงัก ในธุรกิจรายใหญและยอยจึงมีความตองการสินเชื่อเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ความ

ตองการสินเชื่อในระดับครัวเรือนปรับลดลงสอดคลองกับความเชื่อมั่นของผูบริโภคจากสถานการณการระบาด โดยสำหรับป 

2564 มีการคาดการณแนวโนมวาความตองการสินเชื่อภาคครัวเรือนทุกหมวดจะมีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากความเชื่อมั่นของ

ผูบริโภคท่ีปรับดีขึ้นหลังจากท่ีรัฐบาลผอนคลายมาตรการการควบคุมรคระบาด 

- ในสวนของธุรกิจประกันภัยในชวงป 2564 ซ่ึงมีการระบาดของโควิด-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) ซึ่งรวมถึงบริษัทท่ีประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน แตไมใช

ธนาคาร (Non-Bank) เชน NAKON เปรียบเสมือนตนทุนในการประกอบธุรกิจ โดยเปนการกูเงินเพื่อมาปลอยกูตอ ซึ่งไม

เหมือนกับธุรกิจทั่วไปที่ใชเงินกูเปนแหลงเงินทุนเพื่อนำมาลงทุนเพื่อผลิตหรือซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบธุรกิจ โดยธุรกิจบริษัท

ใหบริการทางการเงินจะกูเงินเปนจำนวนมากกวาบริษัทที่ไมไดใหบริการทางการเงินเปนปกติ เนื่องจากบริษัทที่ไมได

ใหบริการทางการเงินจะมีการนำเงินท่ีไดในอนาคตมาคืนหนี้ซ่ึงเปนหนี้ท่ีกูมาลงทุนสรางโรงงาน แตบริษัทท่ีใหบริการทางการ

เงินจะนำเงินที่ไดไปลงทุนปลอยกูตอไปเรื่อย ๆ และจะมีการใชเครื่องมือที่จะชวยเพ่ิมความสามารถในการลงทุนใหสูงข้ึน 

(leverage) เพื่อในมีทุนในการนำมาปลอยกูเพิ่มในอนาคต ดังนั้น การคำนวน FCFE ซึ่งมีการนำเงินกูยืม (Debt) ซึ่งมีความ

ออนไหวมาใชในการคำนวณ อาจสงผลใหกระแสเงินสดตอผูถือหุนเปนบวกมากกวาที่ควรจะเปนหากมองวากูหนี้มาก หรือ

อาจจะลบมากกวาท่ีควรจะเปนหากมีการกูหนี้ท่ีลดลง 

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 ตัวเลขท่ีปรากฎดังกลาวจึงไมสามารถนำมาลบเพ่ือหาการเปลี่ยนแปลงของ Working Capital 

ไดตามแบบบริษัทที่ไมไดใหบริการทางการเงิน ซึ่งมีการบันทึกบัญชีลูกหนี้การคา (Account Receivable) ที่ตรงไปตรงมา 

อีกท้ังทรัพยสินระยะสั้นท่ีเอามาใชคิดการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน ไมสามารถครอบคลุมลูกหนี้ไดท้ังหมด เนื่องจาก 

ลูกหนี้บางรายการเปนระยะยาว ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับเงินลงทุนระยะยาวของบริษัทที่ไมไดใหบริการทางการเงิน ซ่ึง

ไมไดมีการนำมาคิดเปนเงินทุนหมุนเวียน แตอยางไรก็ตาม การไมนำลูกหนี้สินเชื่อระยะยาวมาคิดก็อาจสงผลใหมูลคา

ประเมินไมถูกตองได 

Account Payable = เจาหนี้ที่ปรากฏในงบฐานะทางการเงิน เนื่องจากเจาหนี้การคาของ NAKON คือเจาหนี้เงินกูยืม ซ่ึง

ประกอบดวยหนี้สินระยะสั้น และหนี้สินระยะยาว ดังนั้น การคิดเจาหนี้ซึ่งเปนหนึ่งในประเภทของเงินทุนหมุนเวียน จะไม

ครอบคลุมถึงหนี้สินระยะยาวซึ่งกูมาเพื่อปลอยสินเชื่อ อีกทั้ง การแยกหนี้สินวาสวนใดเปนหนี้สินที่กูเพื่อการทำธุรกิจในการ

ปลอยกูตอ และหนี้สินสวนใดเปนหนี้สินที่กูมาเพื่อลงทุนกอสรางสิ่งปลูกสราง อาคาร และวางระบบ หรือเจาหนี้ที่เปนผูขาย

วัตถุดิบหรือบริการ (Supplier) แบบบริษัทท่ีไมไดใหบริการทางการเงินนั้นมีความยาก และซับซอน    
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3) มีนโยบายการจายปนผลท่ีชัดเจน  

เนื่องจาก NAKON มีนโยบายการจายเงินปนผลไมต่ำกวารอยละ 50.00 ของกำไรสุทธิ ซ่ึงเปนไปตามนโยบายของบริษัท และ

ในอดีตท่ีผานมา NAKON มีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนเกินกวารอยละ 50.00 ตั้งแตป 2556 – 2561 อยางไรก็ตาม ในป 

2562 และ 2563 NAKON มีผลขาดทุนสุทธิเนื่องจากในป 2562 เนื่องจากมีการประเมินคุณภาพลูกหนี้และต้ังหนี้สูญและหนี้

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 

 
หมายเหตุ: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีขอมูลงบการเงินยอนหลังและประวัติการจายเงินถึงป 2556 ตามที่ NAKON ไดเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทเทาน้ัน 

โดยการใช DDM จะมีความเหมาะสมเมื่อบริษัทที่จะประเมินนั้นมีนโยบายการจายปนผลที่ชัดเจน และเปนสัดสวนที่มี

สาระสำคัญจากผลประกอบการของบริษัทในแตละป ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับวิธี FCFE ได โดย FCFE เปรียนเสมือน 

Potential Dividend หรือเงินปนผลท่ีบริษัทสามารถจะจายไดในแตละป โดยมักจะใชกับบริษัทท่ีไมมีนโยบายการจายปนผล

ที่ชัดเจน หรือจายปนผลในสัดสวนที่นอยกวาที่ควรจะเปน ดังนั้น การที่ NAKON มีนโยบายการจายปนผลที่คอนขางชันเจน 

และอยูในระดับที่มีสาระสำคัญ การใช DDM ซึ่งเปนการหามูลคาปจจุบันของเงินปนผลที่ผูถือหุนจะไดจริง ๆ จึงมีความ

เหมาะสม  

4) DDM เปนวิธีท่ียอมรับระดับสากลในการประเมินมูลคาของบริษัทใหบริการทางการเงิน 

การใชวิธี DDM ในการประเมินมูลคาของบริษัทใหบริการทางการเงิน เปนท่ียอมรับโดยนักวิเคราะหหลายทาน เนื่องจากการ

ประมาณการกระแสเงินสดสำหรับบริษัทที่ใหบริการทางการเงินสามารถทำไดยาก เมื่อเทียบกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอื่น ซ่ึง

ตรงกับความเห็นของศาสตราจารย Damodaran ผูไดรับรางวัล Herbert Simon Award ที่เปนที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งเขียนใน

บทความที ่เผยแพรโดย NYU Stern โดยที ่ NYU Stern โรงเรียนสอนธุรกิจ (Business School) ภายใตมหาวิทยาลัย

นิวยอรค (New York University) โดยการใชวิธี DDM เปนวิธีที่งาย ไมซับซอน จึงเปนวิธีที่เหมาะสมกับการประเมินมูลคา

ของบริษัทใหบริการทางการเงินซึ่งสามารถกำหนดกระแสเงินสดท่ีมีความถูกตองไดยาก โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขอ

ยกตัวอยางธุรกรรมของบริษัทท่ีมีลักษณะธุรกิจใหสินเชื่อเชาเดียวกับ NAKON ท่ีใชวิธี DDM ในการประเมินมูลคาดังนี้ 

- รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการขอผอนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดโดยอาศัยมติท่ี

ประชุมผูถือหุน ของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เมื่อวันท่ี 

3 พฤษภาคม 2560 

- รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสรางกิจการและการควบรวม

กิจการบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) โดยบริษัท สีลม แอดไวเซอรี่ จํากัด เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2562  

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
กําไรสุทธิ 59,162,027         22,822,857         22,405,530         39,353,742         94,308,249       15,053,623       (45,097,529) (17,718,761) 5,121,509 
เงินปันผล 449,999,565      22,750,000         22,750,000         31,850,000         47,320,000       9,350,984         -                -                -             
Div Payout Ratio 7.61                    1.00                    1.02                    0.81                    0.50                   0.62                   -                -                -             
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- รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาซ่ึงหุนสามัญของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท 

ท่ีปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด  เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

- รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาซึ่งหุนสามัญของธนาคารพีที เพอรมาตา ทีบีเค โดยบริษัท 

ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2563 

7.2 เปรียบเทียบขอมูลประมาณการการเติบโตของมูลคาพอรตสินเชื่อของบริษัทเทียบเคียงรายใหญ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระรวบรวมขอมูลประมาณการการเติบโตของมูลคาพอรตสินเชื่อของบริษัทเทียบเคียงท่ีเปนผูเลนราย

ใหญในอุตสาหกรรมจากขอมูลที่มีการเผยแพรตามสาธารณะ เว็บไซตของบริษัท และรวมถึงรายการ “บริษัทจดทะเบียนพบ

ผูลงทุน" (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผู บริหารของบริษัทเทียบเคียงไดมีการให

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 ซ่ึง

ผูบริหารมีมุมมองวาในป 2565 เปาหมายพอรตสินเชื่อของ MTC จะสามารถเติบโตไดในอัตรารอยละ 20.00  – 30.00  จาก

ปกอน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินจึงมีการคำนวณปริมาณการเพิ่มขึ้นของพอรตสินเชื่อโดยใชอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 

25.00  โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

ตารางการคำนวณมูลคาสินเชื่อที่คาดวาจะเพ่ิมขึ้นในป 2565 

หนวย : ลานบาท 2564A 2565F 

1.มูลคาพอรตสินเชื่อของ MTC 91,816.00 114,770.00 

2.อัตราการเติบโต (รอยละ)  25.00 

3.มูลคาสินเชื่อที่เพ่ิมขึ้น   22,954.00 

4.สัดสวนสาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอสาขาทั้งหมด (รอยละ)  27.32 

สินเชื่อที่ประมาณการวาจะเพ่ิมขึ้นของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (3 x 4)  6,269.90 

          ที่มา : ขอมลูที่เผยแพรของ MTC และประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ 

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 ซ่ึงผูบริหารมีมุมมองวาในป 2565 เปาหมายพอรตสินเชื่อของ SAWAD จะสามารถ

เติบโตไดในอัตรารอยละ 20.00 – 30.00  จากปกอน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินจึงมีการคำนวณปริมาณการเพิ่มขึ้นของ

พอรตสินเชื่อโดยใชอัตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 25.00  โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

ตารางการคำนวณมูลคาสินเชื่อที่คาดวาจะเพ่ิมขึ้นในป 2565 

หนวย : ลานบาท 2564A 2565F 

1.มูลคาพอรตสินเชื่อของ SAWAD 32,955.00 41,193.75 

2.อัตราการเติบโต (รอยละ)  25.00 
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หนวย : ลานบาท 2564A 2565F 

3.มูลคาสินเชื่อที่เพ่ิมขึ้น   8,238.75 

4.สัดสวนสาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอสาขาทั้งหมด (รอยละ)  22.10 

สินเชื่อที่ประมาณการวาจะเพ่ิมขึ้นของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (3 x 4)  1,820.50 

            ที่มา : ขอมูลที่เผยแพรของ SAWAD และประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

3) การประมาณการมูลคาการเติบโตพอรตสินเชื่อของ บริษัท เงินติดลอ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR) 

บริษ ัท เง ินติดลอ จำกัด (มหาชน) มีสาขารวม ณ สิ ้นป 2564 เทาก ับ 1,286 สาขา โดยมีสาขาในแถบภูม ิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เทากับ 300 สาขา หรือคิดเปนรอยละ 23.33 ของสาขาท้ังหมด อีกท้ัง ณ สิ้นป 2564 TIDLOR มีมูลคา

สินเชื่อเทากับ 61,500.00 ลานบาท ซึ่งผูบริหารมีมุมมองวาในป 2565 เปาหมายพอรตสินเชื่อของ TIDLOR จะสามารถ

เติบโตไดในอัตรารอยละ 20.00 – 25.00 จากปกอน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินจึงมีการคำนวณปริมาณการเพิ่มขึ้นของ

พอรตสินเชื่อโดยใชอัตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 23.00 โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

ตารางการคำนวณมูลคาสินเชื่อที่คาดวาจะเพ่ิมขึ้นในป 2565 

หนวย : ลานบาท 2564A 2565F 

1.มูลคาพอรตสินเชื่อของ TIDLOR 61,500.00 75,337.50 

2.อัตราการเติบโต (รอยละ)  23.00 

3.มูลคาสินเชื่อที่เพ่ิมขึ้น   13,837.50 

4.สัดสวนสาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอสาขาทั้งหมด (รอยละ)  23.33 

สินเชื่อที่ประมาณการวาจะเพ่ิมขึ้นของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (3 x 4)  3,228.03 

            ที่มา : ขอมูลที่เผยแพรของ TIDLOR และประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ 

4) การประมาณการมูลคาการเติบโตพอรตสินเชื่อของ NAKON 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประมาณการมูลคาพอรตสินเชื่อของ NKON ณ สิ้นป 2565 เทากับ 1,751.49 ลานบาท เพิ่มข้ึน 

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  

ตารางการคำนวณมูลคาสินเชื่อที่คาดวาจะเพ่ิมขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2565 

หนวย : ลานบาท 2565F 

1.มูลคาพอรตสินเชื่อที่เพ่ิมขึ้นของ MTC  6,269.90 

2.มูลคาพอรตสินเชื่อที่เพ่ิมขึ้นของ SAWAD 1,820.50 

3.มูลคาพอรตสินเชื่อที่เพ่ิมขึ้นของ TIDLOR 3,228.03 

4.มูลคาพอรตสินเชื่อที่เพ่ิมขึ้นของ 3 บริษัทเทียบเคียง 11,318.43 

5.มูลคาพอรตสินเชื่อที่เพ่ิมขึ้นของ NAKON  607.98 

สัดสวนมูลคาพอรตสินเชื่อที่เพ่ิมขึ้นของ NAKON ตอมูลคาพอรตสินเชื่อที่

เพ่ิมขึ้นของ 3 บรษัิทเทียบเคียง (รอยละ) (5/4) 
5.37% 

             ที่มา : ประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ 
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หน้าที ่1 จาก 42 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงสินทรพัยข์อง บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

กรณีเข้าซื้อหุ้นสามญัของ บริษทั บซัซ่ีบีส ์จ ากดั (บญัชี 2) 

สบืเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 4/2565 ของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
(“บริษทัฯ”) เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเขา้ลงทุนในบริษัท บซัซี่บีส์ จกัด (“BZB”)  
ซึ่งเป็นผู้น าด้านการออกแบบพฒันา Platform Loyalty Program การจดัหา Privileges ระบบ E-commerce และการ
บริหารความสัมพนัธ์กับลูกค้าแบบดิจิทัลครบวงจร (ตัวอย่าง เช่น Galaxy Gift by Samsung, AIS Privilege, CITI 
(ส าหรับการแลกคะแนนบัตรเครดิต ) เนสท์เล่ M150 มาม่า โคคา–โคล่า Megabangna Application) มีส่วนแบ่ง
การตลาดในประเทศกว่ารอ้ยละ 90 และมกีารขยายตลาดไปยงัประเทศอื่นๆ ในภูมภิาคอกี 7 ประเทศ อาท ิไดแ้ก่ พม่า 
ลาว กมัพูชา มาเลเซยี อนิโดนีเซยี เป็นต้น โดย BZB ใหบ้รกิารตัง้แต่การออกแบบพฒันาระบบรกัษาฐานขอ้มลูลูกคา้
ผ่าน Application LINE Website POS การสร้างระบบดูแล E-commerce การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data การท า 
Marketing Activation จนไปถึงการเชื่อมต่อระบบช าระเงนิเพื่อสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อส าหรบัลูกค้า ทัง้ราย
ใหญ่และรายย่อย เพื่อก่อให้เกิดการผนึกก าลงั ในการน าจุดแขง็ของพนัธมติรมาร่วมลงทุนและขยายช่องทางในการ
น าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารของบรษิทัฯ ผ่านผู้ใหบ้รกิาร E-Commerce enable ครบวงจรและมฐีานลูกคา้ใหญ่เป็น
อนัดบัหนึ่งของประเทศ และสามารถขยายบรกิารต่อไปยงัประเทศต่างๆ ในภูมภิาค และก่อใหเ้กดิ Synergy ในธุรกจิ E-
Commerce และบรกิารช าระเงนิเขา้สู่ Ecosystem ของบรษิทัฯ และ BZB บรษิทัฯ จงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะเขา้ลงทุนโดย
การซื้อหุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB ไดแ้ก่ 

1) บรษิทั ไอคอนเซป็ส ์เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 

2) นางสาวณฐัธดิา สงวนสนิ 

3) บรษิทั แอสเซนต ์แคปปิตอล จ ากดั 

4) สงิห ์เวนเจอรส์ แคปปิตอล ฟันด ์ลมิเิตด็ 

5) อโรม่า โฮลดิง้ คอรเ์ปอเรชัน่ 

6) นางพนิดา ชนิสุวพลา 

7) นางวมิลวรรณ มลินิทจนิดา 

8) นายณฐัพงศ ์ตงัเดชะหริญั 

9) นาย เว่ย ซุน เซน็ 

โดยต่อไปนี้เรยีกว่า (“ผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB”) โดยอา้งองิราคามลูค่าบรษิทั (100%) ไม่เกนิ 100 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั หรือเทียบเท่า 3,236,000,000.0 บาท ตามอตัราแลกเปลี่ยนธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ณ วนัที่ 21 
กุมภาพนัธ์ 2565 อยู่ที ่32.36 บาท ต่อเหรยีญสหรฐั (“อตัราแลกเปล่ียน”) โดยบรษิทัฯ จะท าการเขา้ซื้อหุน้ของ BZB 
จ านวนไม่เกิน 574,500 หุ้น คดิเป็นมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 970,800,000 บาท ตามอตัรา
แลกเปลี่ยน โดยการช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสดภายหลงัจากบรษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัจากผูถ้อืหุน้
เดมิของ BZB จะท าใหบ้รษิทัฯ ถอืหุน้ใน BZB จ านวนไม่เกนิ 574,500 หุน้ หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีน
ทัง้หมดของ BZB โดยราคามลูค่าของ BZB มกีารก าหนดราคาเป็นสกุลเงนิเหรยีญสหรฐั เนื่องจากการระดมทุนในอดตี
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มกีารก าหนดมูลค่ากิจการ และการระดมทุนเป็นเงนิสกุลเหรยีญสหรฐั ดงันี้เพื่อให้การระดมทุนทัง้หมดอยู่บนบรรทดั
ฐานเดยีวกนั จงึมกีารก าหนดราคาอา้งองิมลูค่า BZB ในครงันี้เป็นสกุลเงนิเหรยีญสหรฐัดว้ยเช่นกนั 

ทัง้นี้ ในการเขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัจากผู้ถอืหุ้นเดมิของ BZB บรษิัทฯ จะเขา้ด าเนินการภายใต้
เงือ่นไข 2 ประการ คอื  

1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯ มมีติอนุมตัิใหบ้รษิัทฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ BZB จาก  
ผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็น
เงนิสด 

2) ผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน BZB เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทัฯ  

เน่ืองจากรายการดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ.20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ( “ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรพัย”์) โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัจากผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB รวมจ านวนไม่เกนิ 574,500 หุน้ มูลค่าไม่เกนิ 30 ล้าน
เหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 970,800,000  บาท ตามอตัราแลกเปลี่ยน คดิเป็นการค านวณขนาดรายการไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 
15.82 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงนิรวมของ
บรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

โดยเมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ และรายการไดม้า
ซึง่สนิทรพัย ์ซึง่มรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. และ 2. มารวมกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามสารสนเทศ
ฉบบันี้ ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ค านวณขนาด
รายการสูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่  
31 ธนัวาคม 2564 เนื่องจากขนาดรายการมมีูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 บรษิัทฯ จงึมหีน้าที่ต้องเปิดเผยขอ้มูลรายการ
ไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์และขออนุมตัิ
การเขา้ท ารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น โดยต้องได้รบัมติ
อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี  

ทัง้นี้ รายการดงักล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั เนื่องจากผูถ้อืหุน้เดมิไม่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั
ของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ.21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยง
กนั ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูล
และการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546 (“ประกาศ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) 

บรษิทัฯ จงึขอเรยีนแจง้รายละเอยีดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักล่าวขา้งตน้ ดงันี้ 

1. วนั เดือน ปี ท่ีท ารายการ  
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ภายหลงัจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2565 เมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565 มมีตอินุมตักิาร
เขา้ลงทุน โดยการซื้อหุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB โดยบรษิทัฯ จะเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB ดงักล่าว 
ภายในเดอืน มถิุนายน 2565 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้จะซื้อ : บรษิทัฯ 

ผู้จะขาย : ผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB ไดแ้ก่ 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น ปัจจบุนั ส่วนท่ีขายให้ SABUY 
หุ้น % หุ้น % 

กลุ่มผูก้่อตัง้เดมิของ BZB 
1 บรษิทั ไอคอนเซป็ส ์เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ากดั/1   634,935  33.16% 380,319 9.95% 
2 นางสาวณฐัธดิา สงวนสนิ   419,481  21.91% - 6.57% 
3 นางพนิดา ชนิสุวพลา     87,000  4.54% - 1.36% 
4 นางวมิลวรรณ มลินิทจนิดา     63,279  3.30% - 0.99% 
5 นายณฐัพงศ ์ตงัเดชะหริญั     56,952  2.97% - 0.89% 
6 นายเว่ย ซุง เซน็       6,083  0.32% - 0.10% 
 รวม 1,267,730 66.20% 380,319 19.86% 
กลุ่มนักลงทุน 
 บรษิทั แอสเซนต์ แคปปิตอล จ ากดั/2     
 หุน้บุรมิสทิธิ/์3   120,000  6.27%             -    0.00% 
 หุน้สามญั   240,020  12.53% 108,006 5.64% 
 สงิห ์เวนเจอร ์แคปปิตอล ฟันด ์ลมิเิตด็ จ ากดั/4   191,500  10.00%  57,450 3.00% 
 บรษิทั อโรม่า โฮลดิง้ คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั/5     95,750  5.00%   28,725 1.50% 
 รวม 647,270 33.80% 194,181 10.14% 
 รวมทัง้หมด 1,915,500 100.00% 574,500 30.00% 
ทีม่า: ส าเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ (แบบ บอจ.5) ณ วนัที ่1 เมษายน 2565 
หมายเหตุ:  
1. บรษิทัของผูถ้อืหุน้เดมิทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา จดจดัตัง้ใน เขตบรกิารพเิศษฮอ่งกง (สาธารณรฐัประชาชนจนี) 
2. บรษิทัร่วมลงทุนของกลุ่มบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั โดยเริม่ลงทุนใน BZB ตัง้แต่ปี 2558  
3. หุน้บุรมิสทิธมิสีทิธเิหนือกว่าหุน้สามญัในกรณีเลกิบรษิทั โดยผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธจิะไดร้บัเงนิค่าหุน้บุรมิสทิธแิละสทิธสิ่วนได้
เสยีคงเหลอืในสนิทรพัยส์ุทธกิ่อนผูถ้อืหุน้สามญั ทัง้นี้ หุน้บุรมิสทิธแิละหุน้สามญัมสีทิธอิอกเสยีง 1 เสยีงต่อ 1 หุน้ทีถ่อื 

4. บรษิทัร่วมลงทุนของกลุ่มบรษิทั สงิห ์จดจดัตัง้ในประเทศฮ่องกง โดยเริม่ลงทุนใน BZB ตัง้แต่ปี 2561 
5. บรษิทัทีจ่ดจดัตัง้ในหมู่เกาะแองกลิลา (Anguilla), บรติชิ เวส อนิเดยี โดยเริม่ลงทุนใน BZB ตัง้แต่ปี 2558 

ทัง้นี้ หุ้นที่ SABUY จะได้รบัเป็นหุ้นสามญัทัง้หมดโดยที่ผู้ถือหุ้นของ BZB จะขายหุ้นให้ SABUY และ
ก าหนดสดัส่วนการขายไดต้ามทีต่กลงกนัระหว่างผูถ้อืหุน้เดมิ  

ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ : ปัจจบุนัผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB ไม่ใช่บุคคลเกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ 
ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและขนาดรายการ 
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3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

สบืเนื่องจากบรษิทัฯ มคีวามประสงค์ทีจ่ะเขา้ลงทุนใน บรษิทั บซัซี่บสี ์จ ากดั (“BZB”) เนื่องจากบรษิทัฯ 
ต้องการน าจุดแข็งของ BZB มาใช้ในการขยายช่องทางในการน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ผ่านผู้
ใหบ้รกิาร E-Commerce Enabler ครบวงจรและมฐีานลูกคา้มากเป็นอนัดบัหนึ่งของประเทศ และสามารถขยายบรกิาร
ต่อไปยงัประเทศต่างๆ ในภูมภิาค เพื่อก่อใหเ้กดิการผนึกก าลงั (Synergy) ในธุรกจิ E-Commerce และบรกิารช าระเงนิ
เขา้สู่ Ecosystem ของบรษิทัฯ และ BZB ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึจะเขา้ลงทุนซื้อหุน้สามญัของ BZB โดยเป็นการซื้อหุน้จาก
ผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB เป็นจ านวนไม่เกนิ 574,500 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของทุนจด
ทะเบียนทัง้หมดของ BZB คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรฐั หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท ตามอตัรา
แลกเปลีย่น ทัง้นี้มลูค่าของ BZB เป็นมลูค่าทีเ่จรจากนัระหว่างบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB โดยบรษิทัฯ พจิารณา
จากการประเมนิมูลค่าบรษิทัดว้ยวธิ ีDiscount Cashflow ประกอบกบัฐานขอ้มูลลูกคา้ของ BZB ทรพัย์สนิทางปัญญา 
ความสามารถในการเตบิโตของธรุกจิ และประมาณการทางการเงนิปี 2564 จากฝ่ายผูบ้รหิารของ BZB ซึง่คาดว่าบรษิทั
จะมกี าไรประมาณ 30 ลา้นบาท 

เปรยีบเทยีบมลูค่าบรษิทัและมลูค่าทางบญัช ี(Book Value) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 
(งบจากฝ่ายจดัการ) 

ตามมูลค่าการลงทุนในครัง้
น้ี 

มลูค่าบรษิทั  (ลา้นบาท) 340.4 365.2 3,236.0 
ราคาหุน้ (บาทต่อหุน้) 177.93 186.00 1,689.82 

 

ทัง้นี้การเขา้ลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างบรษิทัฯ และ BZB ในจดหมายแสดงเจตจ านง ลง
วนัที ่10 ก.พ. 2565 ซึง่ทางบรษิทัฯ ไดย้ื่นขอ้เสนอในการจะเขา้ลงทุนซื้อหุน้เพิม่ทุนออกใหม่ของ BZB ซึง่สามารถสรุป
สาระส าคญัไดด้งันี้ 

SABUY มคีวามตัง้ใจที่จะเขา้เป็นหุ้นส่วนในธุรกิจกบัทาง BZB โดยมคีวามประสงค์จะลงทุนเขา้ซื้อหุน้
สามญัของ BZB จ านวน 57,450 ถงึ 76,600 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนระหว่างรอ้ยละ 30 ถงึรอ้ยละ 40 โดยอา้งองิมลูค่า BZB 
(100%) ที ่100 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ โดย SABUY จะช าระค่าหุน้เป็นเงนิสดเตม็จ านวน (ผูข้ายตกลงทีร่อ้ยละ  30) 

ทัง้นี้ BZB จะใหก้ารสนับสนุนดา้นเทคนิคและขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทั เพื่อน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ และ
ก าหนดเงื่อนไขที่บริษัทและ SABUY จะตกลงร่วมกันต่อไป โดย SABUY จะน าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเสนอต่อ
คณะกรรมการและผูถ้อืหุน้ของ SABUY เพื่อพจิารณาการเขา้ลงทุนใน  BZB ซึง่อาจจะพจิารณาและอาจรอ้งขอใหม้กีาร
ปรบัเปลีย่นเงือ่นไขการลงเขา้ลงทุนบางประการเพื่อใหเ้หมาะสมกบัเกณฑก์ารลงทุน  
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ขอ้มลูโครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ และหลงัเขา้ท ารายการ ปรากฎดงันี้ 

            โครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ โครงสรา้งการถอืหุน้หลงัเขา้ท ารายการ 

 

3.2 ประเภทของรายการและขนาดของรายการ 

บรษิทัฯ จะด าเนินการเขา้ซื้อหุ้นสามญัจากผู้ถอืหุน้เดมิของ BZB ในสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของ
จ านวนทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของ BZB รวมมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกนิ 30 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 970,800,000 บาท 
ตามอตัราแลกเปลี่ยน ซึ่งภายหลงัจากการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB แล้ว BZB จะถอืเป็นบรษิทัร่วมของ SABUY โดย
จะบนัทกึรบัรู้เงนิลงทุนตามวธิส่ีวนได้เสยี และจะรบัรู้ส่วนแบ่งก าไข (ขาดทุน) จากการลงทุนในงบการเงนิรวมของ 
SABUY 

โดยรายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการได้มา
หรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์ซึ่งค านวณขนาดรายไดไ้ดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 15.82 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่ง
เป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิัทฯ ที่ได้รบัการสอบทานจากผู้สอบบญัชรีบั
อนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

เมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ และรายการ
ได้มาซึ่งสินทรพัย์ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. มารวมกบัรายการได้มาซึ่งสินทรพัย์ตาม
สารสนเทศฉบบันี้ ขนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 79.33 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ค านวณ
ขนาดรายการสูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รบัการสอบทานจากผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต สิ้นสุดวันที่  
31 ธนัวาคม 2564 

ขอ้มลูทางการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
บริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
BZB 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
สนิทรพัยร์วม 6,136.53  487.43  
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1,661.22  39.66  
หนี้สนิรวม 2,748.62  146.69  
ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (ถา้ม)ี 450.60  0.00  
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน (NTA) 1,276.09  301.08  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 257.00  20.54  
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การค านวณรายการ 

เนื่องจากขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ มขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 79.33 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูง
ที่สุดที่ค านวณได้ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน โดยเป็นขนาดรายการที่มมีูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 บริษทัฯ  
จึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการเข้าท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(“ตลาดหลกัทรพัย์”) โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรพัย ์และขออนุมติัการเข้าท ารายการต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็น ซ่ึงต้องได้รบัอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

อย่างไรกต็าม รายการดงักล่าวไม่ใช่รายการทีเ่กีย่วโยงกนั เนื่องจากผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB ไม่ใช่บุคคลที่
เกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

4. รายละเอียดสินทรพัยท่ี์ได้มา 

หุน้สามญัของ BZB จ านวนไม่เกนิ 574,500 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 30 ของ
ทุนจดทะเบียนทัง้หมด คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท ตามอัตรา
แลกเปลีย่น 

โดยขอ้มลูเกีย่วกบั BZB มรีายละเอยีดสรุป ดงันี้ 

1. ขอ้มลูทัว่ไป 

ช่ือบริษทั บริษทั บซัซ่ีบีส ์จ ากดั 
ประเภทธรุกิจ Buzzebees ประกอบธุรกจิออกแบบและพฒันาแพลตฟอรม์การ

บรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ (CRM Privilege) อย่างครบวงจร 
โดยธุรกจิหลกัในปัจจุบนัแบ่งออกไดด้งันี้ 

1. ธุรกจิใหบ้รกิารแพลตฟอรม์ (Platform Subscription) 
ประกอบไปดว้ยการใหเ้ช่าระบบการขายสนิคา้บนแอปพลเิค
ชนัของ BZB และแพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์อื่นๆ การพฒันา

หลกัเกณฑ์ สูตรค านวณ 
การค านวณ 
(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 
(ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ี
ตวัตนสุทธ ิ(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
NTA ของบรษิทัฯ 

301.08 x 30%  
1,276.09 

7.08% 

เกณฑก์ าไรสุทธจิากการ
ด าเนินงาน 

ก าไรสุทธขิองสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ 

20.54 x 30% 
257.00 

2.40% 

เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่
ตอบแทน 

มลูค่ารายการทีไ่ดร้บั x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

970.80 
6,136.53 

15.82% 

เกณฑม์ลูค่าหุน้ทุนทีอ่อก
เพื่อช าระราคาสนิทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพือ่ช าระค่าสนิทรพัย ์x 100  
จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

ไม่ตอ้งค านวน ไม่ตอ้งค านวน 
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ระบบแอปพลเิคชนัของแบรนดต์า่งๆ การใหเ้ช่าระบบราย
เดอืนของซอฟตแ์วรก์ารบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ 

2. ธุรกจิใหบ้รกิารจดัหาสทิธพิเิศษและดลีต่างๆ (Rewards 
Sourcing) ประกอบไปดว้ยการขายสนิคา้ผ่านแคตตาลอ็ก
สนิคา้ออนไลน์ การขายสนิคา้สทิธพิเิศษ และการบรหิาร
จดัการสนิคา้พเิศษต่างๆ 

3. การใหบ้รกิารเกีย่วกบัการซื้อขายของออนไลน์อย่างครบ
วงจร (E-commerce Enabler) ประกอบไปดว้ยการบรกิาร
ขายและจดัการสนิคา้ทัง้ของแบรนดเ์องและบตัรก านัลต่างๆ 
(Voucher) รวมไปถงึการดแูลรา้นคา้ออนไลน์บน
แพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์อื่นๆ 

การให้บริการเสริมอื่นๆ (Ancillary Services) ประกอบไปด้วย
การจดัการแคมเปญทางการตลาด การบรหิารการตลาดผ่านแอป
พลเิคชนัไลน์ การให้บรกิารสื่อโฆษณาบนแพลตฟอร์มโซเชยีล
มีเดีย การให้บริการขนส่งและบรรจุภัณฑ์ และการให้บริการ
จัดเก็บสินค้า โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างครบ
วงจร 

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 100/81-84 และ 100/86 อาคารว่องวานิช คอมเพลก็ซ์ บ ีชัน้ 25 และชัน้
ที2่6 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 

วนัจดทะเบียนจดัตัง้ 30 พฤษภาคม 2555 
ทุนจดทะเบียน 191,500,000 บาท 
ทุนช าระแล้ว 191,500,000 บาท 
จ านวนหุ้นทัง้หมด 1,915,000 หุน้ 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (หุ้นละ) 100 บาท 

2. รายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่29 มถินุายน 2564 ซึง่เป็นวนัปิดสมุดทะเบยีนครัง้ล่าสุด 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บรษิทั ไอคอนเซป็ส ์เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ากดั/1 419,481  33.16 
2 นางสาวณฐัธดิา สงวนสนิ     6,083  21.91 
3 บรษิทั แอสเซนด ์แคปปิตอล จ ากดั/2   56,952  18.80 
4 บรษิทั สงิห ์เวนเจอร ์แคปปิตอล ฟันด ์ลมิเิตด็ จ ากดั/3   63,279  10.00 
5 บรษิทั อโรม่า โฮลดิง้ คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั/4 634,935  5.00 
6 นางพนิดา ชนิสุวพลา 360,020  4.54 
7 นางวมิลวรรณ มลินิทจนิดา   95,750  3.30 
8 นายณฐัพงศ ์ตงัเดชะหริญั              191,500  2.97 
9 นายเว่ย ซุง เซน็                87,000  0.32  

รวม 1,915,000 100 
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ทีม่า: ส าเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ (แบบ บอจ.5) ณ วนัที ่1 เมษายน 2565 
หมายเหตุ:  
1. บรษิทัของผูถ้อืหุน้เดมิทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา จดจดัตัง้ใน เขตบรกิารพเิศษฮอ่งกง (สาธารณรฐัประชาชนจนี) 
2. บรษิทัร่วมลงทุนของกลุ่มบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั โดยเริม่ลงทุนใน BZB ตัง้แต่ปี 2558 หุน้บุรมิสทิธมิี

สทิธเิหนือกว่าหุน้สามญัในกรณีเลกิบรษิทั โดยผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธจิะไดร้บัเงนิค่าหุน้บุรมิสทิธแิละสทิธสิ่วนไดเ้สยี
คงเหลอืในสนิทรพัยส์ุทธกิอ่นผูถ้อืหุน้สามญั ทัง้นี้ หุน้บุรมิสทิธแิละหุน้สามญัมสีทิธอิอกเสยีง 1 เสยีงต่อ 1 หุน้ที่
ถอื 

3. บรษิทัร่วมลงทุนของกลุ่มบรษิทั สงิห ์จดจดัตัง้ในประเทศฮ่องกง โดยเริม่ลงทุนใน BZB ตัง้แต่ปี 2561 
4. บรษิทัทีจ่ดจดัตัง้ในหมู่เกาะแองกลิลา (Anguilla), บรติชิ เวส อนิเดยี โดยเริม่ลงทุนใน BZB ตัง้แต่ปี 2558 

 

/1 รายชื่อผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไอคอนเซป็ส ์เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นางสาวณฐัธดิา สงวนสนิ 2,370 23.70 

2 นายเว่ย ซุง เซน็ 6,627 66.27 
3 นายณฐัพงศ ์ตงัเดชะหริญั 434 4.34 

4 นางวมิลวรรณ มลินิทจนิดา 569 5.69  
รวม 10,000 100 

 

/2 รายชื่อผูถ้อืหุน้ บรษิทั แอสเซนด ์แคปปิตอล จ ากดั 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บรษิทั ฟรวีลิล ์โซลูชัน่ส ์จ ากดั/2.1 343,999,998 100.00 

2 นาย ศุภชยั เจยีรวนนท ์ 1 0.00 

3 นาย วรีะ วรีะกลุ 1 0.00  
รวม 344,000,000 100 

 

/2.1 รายชื่อผูถ้อืหุน้ บรษิทั ฟรวีลิล ์โซลูชัน่ส ์จ ากดั 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บรษิทั เอเชยี ฟรวีลิล ์จ ากดั/2.2 6,534,685 59.41 
2 นาย ศุภชยั เจยีรวนนท ์ 1,902,324 17.29 
3 นาย สุภกติ เจยีรวนนท ์ 726,129 6.60 
4 นาย ณรงค ์เจยีรวนนท ์ 338,957 3.08 
5 นาง ทพิพาภรณ์ อรยิวรารมย ์ 338,957 3.08 
6 นาง วรรณี เจยีรวนนท ์รอส 338,667 3.08 
7 นาย อดเิรก ศรปีระทกัษ ์ 111,078 1.01 
8 นาย ก่อศกัดิ ์ไชยรศัมศีกัดิ ์ 111,078 1.01 
9 นาย ภคัพล งามลกัษณ์ 111,078 1.01 
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ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
10 ม.ล. สุภสทิธิ ์ชุมพล 50,000 0.45 
 ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยอืน่ๆ 437,040 3.97  

รวม 11,000,000 100 

 

/2.2 รายชื่อผูถ้อืหุน้ บรษิทั เอเชยี ฟรวีลิล ์จ ากดั 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บรษิทั เจรญิโภคภณัฑโ์ฮลดิง้ จ ากดั/2.3 43,399,998 100.00 
2 นาย บญุเลศิ ประภากมล 1 0.00 
3 นาย วรวทิย ์เจนธนากุล 1 0.00  

รวม 43,400,000 100 

 

/2.3 รายชื่อผูถ้อืหุน้ บรษิทั เจรญิโภคภณัฑโ์ฮลดิง้ จ ากดั 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั/2.4 1,432,999,994 100.00 
2 นาย พงษเ์ทพ เจยีรวนนท ์ 1 0.00 
3 นาย ประเสรฐิ พุง่กมุาร 1 0.00 
4 นาย มนิ เธยีรวร 1 0.00 
5 นาย ธรียุทธ พทิยาอสิรกุล 1 0.00 
6 นาย เอีย่ม งามด ารงค ์ 1 0.00 
7 นาย บญุเลศิ ประภากมล 1 0.00  

รวม 1,433,000,000 100 

 

/2.4 รายชื่อผูถ้อืหุน้ บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ ์เอสเจ โฮลดิง้ส ์จ ากดั 228,277,807 16.15 
2 นาง สมอุไร จารพุนิช 148,320,253 10.49 
3 นาย ธนินท ์เจยีรวนนท ์ 114,138,905 8.07 
4 บรษิทั ซ.ีพ.ีโฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 79,890,450 5.65 
5 นาย พงษเ์ทพ เจยีรวนนท ์ 74,971,128 5.30 
6 นาย มนสั เจยีรวนนท ์ 74,331,166 5.26 
7 นาง สมศร ีล ่าซ า 74,160,127 5.25 
8 นาง นุชนารถ เจยีรวนนท ์ 52,851,380 3.74 
9 นางสาว นลนิี เจยีรวนนท ์ 52,851,380 3.74 
10 นาย นกลุ เจยีรวนนท ์ 52,851,380 3.74 
 ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยอืน่ๆ 461,208,051 32.62 
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ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ  
รวม 1,413,852,027 100 

/3 รายชื่อผูถ้อืหุน้ บรษิทั บุญรอดบรวิเวอรี ่จ ากดั 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นายณยัณพ ภริมยภ์กัด ี 1,127 18.78 
2 นายปิยะ ภริมยภ์กัด ี 789 13.15 
3 นายสนัต ิภริมยภ์กัด ี 736 12.27 
4 นายวุฒา ภริมยภ์กัด ี 324 5.4 
5 กระทรวงการคลงั 318 5.3 
6 นายวาปี,ท่านผูห้ญงิเหมอืนจติ ภริมยภ์กัด ี 210 3.5 
7 นายพลษิศร ์ภริมยภ์กัด ี 200 3.33 
8 นายปวณิ ภริมยภ์กัด ี 200 3.33 
9 นายสรวชิ ภริมยภ์กัด ี 200 3.33 
10 อื่นๆ      1,896 31.59  

รวม 6,000 100 

 

/4 รายชื่อผูถ้อืหุน้ บรษิทั อโรม่า โฮลดิง้ คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 Tsao, Yu-Hsiang 5,500,000 50.00 
2 Shu, Yen-Yu 5,500,000 50.00  

รวม 11,000,000 100 

 

3. รายชื่อคณะกรรมการ 

BZB มกีรรมการ 6 คน ไดแ้ก่  

1) นางสาวณฐัธดิา สงวนสนิ 

2) นายเว่ย ชุง เซน็ 

3) นายณฐัพงศ ์ตงัเดชะหริญั 

4) นางวมิลวรรณ มลินิทจนิดา 

5) นายชาตวิุฒ ิตนัจนัทรพ์งศ ์

6) นายธติพิร ธรรมาภมิขุกุล 

4. ขอ้มลูทางการเงนิของ BZB 
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งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 
(งบจากฝ่ายจดัการ) 

()สินทรพัยห์มุนเวียน     
เงนิสดและเทยีบเท่า 20.8 5.8 18.9 41.6 
เงนิฝากระยะยาว 3.0 7.9 8.0 8.0 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย 
มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

109.0 148.0 23.8 0.3 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย 
มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 

- - 45.7 25.7 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ - สุทธ ิ 176.1 220.5 264.9 379.8 
สนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ 38.2 30.9 40.5 47.1 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 1.4 1.9 2.7 3.5 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 348.5 415.0 404.5 506.1 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการ
เบกิถอนเกนิกว่าหนึ่งปี 

0.3 0.3 0.3 0.3 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 2.6 3.1 4.0 18.2 
ส่วนปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ - 
สุทธ ิ

18.7 13.6 14.2 15.1 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - 23.7 26.0 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธ ิ 46.9 44.4 39.5 60.3 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 0.1 0.2 0.2 0.2 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 1.5 3.0 1.2 2.6 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 70.1 64.6 82.9 122.7 

หน้ีสินหมุนเวียน     
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 98.7 134.6 114.0 157.0 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 58.4 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการที่
เกีย่วขอ้งกนั 

- - - 17.0 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าส่วนทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี    

- - 6.2 8.0 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 2.7 3.2 4.8 6.5 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 101.4 137.8 125.0 246.9 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - 17.9 19.4 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 1.6 3.2 3.8 6.3 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1.6 3.2 21.7 25.7 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ หุน้บรุมิ
สทิธิ/์1 

12.0 12.0 12.0 12.0 
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งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 
(งบจากฝ่ายจดัการ) 

ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ หุน้สามญั 179.5 179.5 179.5 179.5 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 75.6 75.6 75.6 75.6 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 13.2 16.1 19.1 19.1 
ส ารองตามกฎหมาย 0.8 1.5 2.5 3.3 
ก าไรสะสม 30.9 48.8 45.4 60.1 
องคป์ระกอบอื่นๆ 3.7 5.0 6.7 6.7 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 315.6 338.6 340.7 356.2 

     

/1 หุ้นบุริมสิทธิ ์จ านวน 120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ถือโดย บริษัท แอสเซนต์ แคปปิตอล จ ากัด 
ทัง้หมด ทัง้นี้ หุ้นบุรมิสทิธิม์สีทิธเิหนือหุน้สามญัในสนิทรพัย์สุทธเิมื่อ BZB มกีารช าระบญัช ีทัง้นี้ การเขา้ลงทุนของ
บรษิทัฯ ในครัง้นี้เป็นการเขา้ลงทุนในหุน้สามญัทัง้หมด มไิดม้กีารเขา้ซื้อหุน้บุรมิสทิธแิต่อย่างใด 

5. มูลค่ารวมส่ิงตอบแทน 

มลูค่าหุน้สามญัของ BZB จ านวน 574,500 หุน้  คดิเป็นมลูค่าไม่เกนิ 30 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเทา่ 
970,800,000 บาท ตามอตัราแลกเปลี่ยน อ้างอิงราคาจากมูลค่าบรษิัท (100%) ไม่เกิน 100 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอื
เทยีบเท่า 3,236,000,000 บาท ตามอตัราแลกเปลีย่น ทัง้นี้ราคามลูค่าของ BZB มกีารก าหนดราคาเป็นสกุลเงนิเหรยีญ
สหรฐั เนื่องจากการระดมทุนในอดตีมกีารก าหนดมลูค่ากจิการ และการระดมทุนเป็นเงนิสกุลเหรยีญสหรฐั ดงันี้เพื่อให้
การระดมทุนทัง้หมดอยู่บนบรรทดัฐานเดยีวกนั จงึมกีารก าหนดราคาอ้างองิมูลค่า BZB ในครงันี้เป็นสกุลเงนิเหรยีญ
สหรฐัดว้ยเช่นกนั โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสด โดยด าเนินการภายใตเ้งือ่นไข ดงัต่อไปนี้ 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

รายไดจ้ากการขาย 474.2 630.2 667.8 920.9 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 189.9 225.9 252.8 332.5 
รวมรายได้ 664.1 856.1 920.7 1,253.4 
ตน้ทุนขาย 414.5 574.7 598.7 815.9 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 129.0 144.8 171.9 204.7 
รวมต้นทุน 543.5 719.5 770.6 1,020.6 
ก าไรขัน้ต้น 120.6 136.6 150.1 232.8 
รายไดอ้ื่นๆ 3.3 3.5 0.9 0.2 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 27.0 32.5 45.3 88.1 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 66.4 74.1 86.2 112.8 
ตน้ทุนทางการเงนิ 0.2 0.0 1.0 1.7 
ส่วนแบ่งก าไรจากกจิการร่วมคา้ 1.7 0.5 2.3 - 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 31.9 33.9 20.7 30.4 
ภาษเีงนิได ้ 1.1 0.2 0.1 - 
ก าไรสุทธิ 30.9 33.7 20.5 30.4 
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1) เมื่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB 
จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะช าระ
ค่าตอบแทนเป็นเงนิสด 

2) เมื่อผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน BZB เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทัฯ  

6. มูลค่าของสินทรพัยท่ี์ซือ้มาหรือจ าหน่ายไป 

บรษิทัฯ จะด าเนินการเขา้ซื้อหุน้สามญัจากผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB ในจ านวนไม่เกนิ 574,500 หุน้ คดิเป็น
มูลค่าไม่เกนิ 30 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 970,800,000 บาท ตามอตัราแลกเปลี่ยน โดยการช าระค่าตอบแทน
เป็นเงินสด อ้างอิงราคามูลค่าบริษัท (100%) ไม่เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,236,000,000 บาท  
ตามอตัราแลกเปลีย่น 

7. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

มลูค่าสิง่ตอบแทนมลูค่าไม่เกนิ 30 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 970,800,000 บาท อา้งองิราคามลูค่า
บรษิทั (100%) ไม่เกนิ 100 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 3,236,000,000 บาท ตามอตัราแลกเปลีย่น ส าหรบัการซื้อ
ขายหุน้จ านวน 574,500 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด BZB เป็นมูลค่าทีเ่จรจา
กนัระหว่างบรษิัทฯ และผู้ถือหุ้นเดมิของ BZB โดยบรษิัทฯ พจิารณาจากการประเมนิมูลค่าบรษิัทด้วยวธิ ีDiscount 
Cashflow ประกอบกับฐานข้อมูลลูกค้าของ BZB ทรพัย์สินทางปัญญา ความสามารถในการเติบโตของธุรกิจ  และ
ประมาณการทางการเงนิปี 2564 จากฝ่ายผูบ้รหิารของ BZB ซึง่คาดว่าบรษิทัจะมกี าไรประมาณ 30 ลา้นบาท 

นอกจากนี้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ไดท้ าการประเมนิมลูค่าหุน้ทีเ่หมาะสมของ BZB ดว้ยมลูค่าปัจจุบนั
สุทธขิองกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งสามารถประเมนิมูลค่าหุ้น BZB ได้อยู่ในช่วงระหว่าง 
1,629.59 – 1,952.16 บาทต่อหุ้น โดยรายละเอียดของความเสี่ยงจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ สามารถพจิารณา
รายละเอยีดไดท้ี ่BZB IFA Report หวัขอ้ 5.2.6  

8. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกบับริษทั 

1) เนื่องจาก BZB เป็นผูน้ าในการใหบ้รกิาร E-Commerce enable ออกแบบพฒันา Platofrm Loyalty 
Program จดัหา Privileges และ CRM แบบครบวงจร มฐีานลูกค้าทัง้รายใหญ่และรายย่อย มส่ีวน
แบ่งตลาดทัง้ภายในและต่างประเทศ โดย BZB และบรษิัทฯ สามารถแลกเปลี่ยนฐานขอ้มูลลูกค้า
ระหว่างกนั ท าใหท้ัง้สองฝ่ายไดร้บัประโยชน์จากฐานขอ้มลูทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ ซึ่งบรษิทัฯ สามารถใช้
เป็นช่องทางในการเสนอสนิคา้และบรกิารของภายใน Ecosystem ของบรษิทัฯ ผ่านผูใ้หบ้รกิาร E-
Commerce enable ครบวงจร และยงัสามารถขยายการใหบ้รกิารต่อไปยงัประเทศต่างๆ ในภูมภิาค
ได ้ 

2) ระบบ CRM ของ BZB ครอบคลุมถงึระบบบรหิารจดัการ Loyalty Program ทีอ่อกแบบไวส้ าหรบัใช้
กบักลุ่ม Agent, ตวัแทนจ าหน่าย หรอืนายหน้าการขายสนิคา้โดยบรษิทัฯ สามารถน ามาปรบัรปูแบบ 
loyalty program ใหเ้หมาะสมกบัสนิคา้และวธิกีารขายของบรษิทัฯ เพื่อน าไปใชใ้นการสรา้งแรงจูงใจ
ต่อ Agent ของบรษิทัฯ ได ้นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัสามารถน าระบบ CRM ของ BZB มาใชก้บัลูกคา้
ทัว่ไปเพื่อน าเสนอ รางวลัและ incentive ต่างๆ ใหลู้กคา้เลอืกใชบ้รกิารของบรษิทัฯ  
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3) จากการที ่BZB เป็นผูพ้ฒันาระบบ CRM และ e-commerce ชัน้น าของประเทศ และทีผ่่านมา บรษิทั
ฯ ได้มีการร่วมงานกับ BZB ในการลงทุนร่วมกัน ท าให้บริษัทฯ ตระหนักในประสิทธิภาพและ
ความสามารถในบุคลากรนักพฒันาระบบของ BZB การเขา้ลงทุนใน BZB ในครัง้นี้ จะท าใหบ้รษิทัฯ 
สามารถเขา้ถงึ know how และบุคลากรต่างๆ ใน BZB ไดม้ากขึน้ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ ใน
การพฒันาระบบ application ต่างๆ ในอนาคต 

9. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการซื้อสินทรพัย ์

แหล่งเงนิทุนในการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB มาจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้จ านวนรวมทัง้สิน้
ไม่เกนิ 3,000 ลา้นบาท ซึง่ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ จะไดอ้นุมตัติ่อไป ซึง่วงเงนิการออกตรา
สารหนี้ดงักล่าวครอบคลุมมลูค่าการลงทุนใน BZB ทัง้หมด อย่าไรกด็ ีในกรณีทีต่ลาดเงนิทุนไม่เอือ้อ านวย บรษิทัฯ อาจ
พิจารณาจดัหาแหล่งเงินกู้ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพื่อใช้ในการท าธุรกรรมในครัง้นี้เพื่อรอให้สภาวะตลาดทุน
ปรบัตวัดขีึน้ ทัง้นี้ การใชเ้งนิลงทุนดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ และความสามารถในการ
จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แต่อย่างใด 

10. เง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

เงือ่นไขบงัคบัก่อนในการเขา้ท ารายการ 

1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ มมีติอนุมตัิให้บรษิัทฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ BZB 
จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะช าระ
ค่าตอบแทนเป็นเงนิสด 

2) ผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน BZB เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทัฯ  

1. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าในการเขา้ท ารายการดงักล่าวของบรษิทัฯ มคีวาม
สมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เนื่องจากการเขา้ซื้อหุน้ดงักล่าวเป็นโอกาสส าคญั 
ในการพฒันาต่อยอดการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยขีองบรษิทัฯ โดยการผนึกก าลงัร่วมกบั BZB เป็นผูน้ าดา้นออกแบบ
พฒันา Platform Loyalty Program การจดัหา Privileges, ระบบ E-commerce และการบรหิารความสมัพนัธ์กบัลูกค้า
แบบดจิทิลัครบวงจร โดยมส่ีวนแบ่งการตลาดทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศนัน้จะช่วยขยายชอ่งทางในการน าเสนอ
ผลติภณัฑ์และบรกิารของบรษิทัฯ ผ่านผูใ้หบ้รกิาร E-Commerce enable ครบวงจร ทีม่ฐีานลูกคา้ใหญ่เป็นอนัดบัหนึ่ง
ของประเทศ และยงัสามารถขยายบรกิารต่อไปยงัประเทศต่างๆ ในภูมภิาคได้อีกด้วย อีกทัง้ระบบ CRM ของ BZB 
ครอบคลุมไปถงึระบบการบรหิารจดัการ Loyalty program ส าหรบักลุ่ม Agent ตวัแทนจ าหน่าย หรอืนายหน้าขายสนิคา้ 
โดยบรษิทัฯ สามารถไดร้บัประโยชน์จากการน าระบบดงักล่าวมาปรบัใหเ้หมาสมกบัสนิขายและวธิกีารขายของบรษิทัฯ 
เพื่อเป็นการสรา้งแรงจูงใจในการขายต่อ Agent ของบรษิทัฯ ได ้อกีทัง้การร่วมงานกบั BZB ทีผ่่านมาในธุรกจิทีล่งทุน
ร่วมกนั ท าใหบ้รษิทัฯ ตระหนักในประสทิธภิาพและความสามารถในบุคลากรนักพฒันาระบบของ BZB การเขา้ลงทุนใน 
BZB ในครัง้นี้ จะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถเขา้ถงึ know how และบุคลากรต่างๆ ใน BZB ไดม้ากขึน้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อบรษิทัฯ ในการพฒันาระบบ application ต่างๆ ในอนาคต นอกจากนี้ยงัเป็นการสรา้ง Business synergy ในธุรกจิ 
E-commerce และการช าระเงนิเขา้สู่ Ecosystem ของทัง้สองบรษิทัเพื่อทีจ่ะสามารถสรา้งผลตอบแทน อตัราการเตบิโต
ของสนิทรพัย ์ผลก าไร ใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างต่อเนื่องในระยะยาว  
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ทัง้นี้ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ เหน็ว่ามลูค่าสิง่ตอบแทนในการท าธุรกรรมครัง้นี้มคีวามเหมาะสม โดย
พจิารณาจากการประเมนิมลูค่าบรษิทัดว้ยวธิ ีDiscount Cashflow ประกอบกบัฐานขอ้มลูลูกคา้ของ BZB ทรพัยส์นิทาง
ปัญญา ความสามารถในการเตบิโตของธุรกจิ ของ BZB และ การประสานประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้ในกลุ่มบรษิทั 

นอกจากนี้ ในการด าเนินการเขา้ลงทุน  BZB นัน้ มคีวามเสีย่งของการเขา้ท ารายการ ซึ่งสามารถสรุปได ้
ดงันี้ 

1. ความเสีย่งจากการลงทุนไม่เป็นไปตามแผน 

2. ความเสีย่งหากเงือ่นไขการเขา้ท ารายการไม่บรรลุผลส าเรจ็ การเขา้ท ารายการจะเกดิขึน้ไดก้ต็่อเมื่อ 
1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ มมีติอนุมตัิให้บรษิัทฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ BZB 

จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะช าระ
ค่าตอบแทนเป็นเงนิสด 

2) ผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน BZB เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทัฯ 
ดงันัน้หากเงือ่นไขต่างๆ ตามทีร่ะบุขา้งตน้นัน้ ไม่ไดร้บัการอนุมตัใินเงือ่นไขใดเงื่อนไขหนึ่ง จะท าให้

การเขา้ท าธุรกรรมทัง้หมดเป็นอนัยกเลกิไป 
3. ความเสีย่งหากการเขา้ท าธุรกรรมไม่ไดร้บัการอนุมตั ิ
4. ความเสีย่งหากผูถ้อืหุน้ไม่อนุมตักิารออกและเสนอขายตราสารหนี้ 
5. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี
6. ความเสีย่งจากการทีย่งัไม่ไดม้กีารก าหนดเงือ่นไขในการเขา้ลงทุน 
7. ความเสีย่งทีจ่ะไม่ไดร้บัเงนิปันผล 
8. ความเสีย่งในการถูกลดสดัส่วนจากการเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนของ BZB 
9. ความเสีย่งจากความผนัผวนของค่าเงนิ 

อย่างไรก็ตาม โดยรายละเอียดของความเสี่ยงจากการเข้าท ารายการในครัง้นี้  สามารถพิจารณา
รายละเอยีดไดท้ี ่BZB IFA Report หวัขอ้ 4.3 ความเสีย่งของการเขา้ท ารายการ 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ/หรือกรรมการของบริษทัฯ ท่ีแตกต่างจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ 

- ไม่ม ี– 

2. ความรบัผิดชอบของกรรมการท่ีมีต่อสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่า
ข้อความในสารสนเทศฉบบันี้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจท าให้บุคคลอื่ นส าคญัผิดใน
สาระส าคญั และมไิดม้กีารปกปิดขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญัซึง่ควรแจง้ 

3. คณุสมบติัของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีให้ความเหน็เก่ียวกบัการเข้าท ารายการ 

บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั สเปเชยีลสิท ์แอด็ไวซอรี ่เซอรว์สิเซส จ ากดัไดร้บัการแต่งตัง้เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิ
อสิระ เพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไม่ไดถ้อืหุน้ในบรษิทั และไม่มี
ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ และทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระยนิยอมใหเ้ผยแพร่รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิ
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อสิระ โดยรายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมนี้ โดยมี
รายละเอยีดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 11 

4. หน้ีสินของบริษทัฯ 

4.1 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้                                                                                            
หน่วย: ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 495.81  379.87  

กระแสเงินสด   

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 1,875.14 1,047.13 
เงนิสดจ่ายเพื่อช าระเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ (1,583.43) (813.73) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 787.52  613.27  

เงินกู้ยืมระยะสัน้ (จากบริษทัย่อย) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 - 63.97 

กระแสเงินสด   

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มื - 622.00 
เงนิสดจ่ายเพื่อช าระเงนิกูย้มื - (194.16) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 - 491.81 

4.2 หน้ีสินตามสญัญาเช่า  
หน่วย: ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 367.05 33.18 

เงนิสดรบัจากการขายและเช่ากลบั - - 
เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่า (110.78) (10.94) 
ซื้อสนิทรพัยโ์ดยสญัญาเช่า 96.16 2.08 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 352.43 24.32 

หมายเหตุ: ในปี 2563 ผูท้ าค าเสนอซื้อไดท้ าสญัญาขายและเช่ากลบัคนืเครื่องจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอตัโนมตัิ
กบับรษิทัแห่งหนึ่งจ านวน 3 ฉบบั เป็นจ านวนเงนิรวม 19.49 ลา้นบาท สญัญาดงักล่าวมรีะยะเวลา 3-6 ปี (ในปี 2564 
ไม่มเีพิม่) 

4.3 ภาระผกูพนัอ่ืนๆ 
         หน่วย: ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนังสือค า้ประกนัจากธนาคาร 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 47.84 25.46 

หนังสอืค ้าประกนัจากธนาคารส่วนเพิม่ 74.25 0.50 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนังสอืค ้าประกนัจากธนาคารส่วนลด - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 122.09 25.96 

ค าสัง่ซื้อท่ีผู้ขายสินค้าและวสัดตุกลงแล้ว   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 145.86 18.81 

ค าสัง่ซื้อทีผู่ข้ายสนิคา้และวสัดุตกลงแลว้ส่วนเพิม่ - - 
ค าสัง่ซื้อทีผู่ข้ายสนิคา้และวสัดุตกลงแลว้ส่วนลด (123.62) (15.08) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 22.24 3.73 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  ผูท้ าค าเสนอซื้อมภีาระผูกพนัจากหนังสอืค ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคาร 
เพื่อค ้าประกนัการรบัช าระค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ใหบ้รกิารรบัช าระเงนิภายใต้
บนัทกึขอ้ตกลงการใหบ้รกิารรบัช าระเงนิ การซื้อสนิค้า การใช้ไฟฟ้าและเพื่อเป็นหลกัประกนัการ
ปฏบิตัติามสญัญา จ านวน 122.09 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  ผูท้ าค าเสนอซื้อมภีาระผกูพนัจากค าสัง่ซื้อทีผู่ข้ายสนิคา้หรอืวสัดุตกลง
แล้ว ได้แก่ วสัดุอะไหล่ จ านวน 3.50 ล้านบาท สนิค้าส าหรบัเครื่องจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
อตัโนมตั ิจ านวน 0.96 ล้านบาท สนิคา้ระบบศูนย์จ าหน่ายอาหาร 16.24 ล้านบาท และบรกิารอื่นๆ 
1.54 ลา้นบาท  

4.4 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหน้า 
- ไม่ม ี- 

5. ข้อมูลของบริษทั 

5.1 ข้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะการประกอบธรุกิจและแนวโน้มธรุกิจของบริษทัฯ  บริษทัย่อยและ
บริษทัร่วม 

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

(1) ธรุกิจบริการระบบช าระเงิน (Payment) 

ธุรกจิการใหบ้รกิารรบัช าระเงนิแทนผ่านตูเ้ตมิเงนิอตัโนมตัิ  

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

ธุรกจิการจ าหน่ายตูเ้ตมิเงนิอตัโนมตั ิ(Top-Up Machine Sale) 

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

ธุรกจิใหบ้รกิารการช าระเงนิ (Payment Service Provider / Facilitator Business Unit) 

SBM ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิบรกิารการช าระเงนิภายใตก้ารก ากบัของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวนัที ่12 มนีาคม 2563 และไดเ้ริม่ด าเนินการเชงิพาณิชยเ์มื่อช่วง
เดอืนมกราคม 2564 โดยไดร้บัใบอนุญาตทัง้สิน้ 4 ประเภทธุรกจิ ไดแ้ก่ 

1. ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิการใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Money license) 

2. ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการรบัช าระเงนิด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(Payment Agent License: PA) 

3. ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้ร ับบัตร Payment 
(Facilitator License: PF) 

4. ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกจิการใหบ้รกิารโอนเงนิดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์(Fund 
Transfer License) โดยกลุ่มบรษิทัฯ 

ระบบ Loyalty Program และ Customer Relationship Management (“SBE”) 

บรษิัทฯ และ บซัซี่บสี์ ร่วมกนัด าเนินธุรกิจสร้าง Loyalty Program ให้กบักลุ่มธุรกิจของ
บรษิทัฯแบบ One Stop Service เพื่อเป็นแรงเสรมิให้กบัระบบ POS ของบรษิทัฯ โดยใน
ปัจจุบนัระบบ POS ของบรษิทัฯเป็นการรวมเอาบรกิารจากในตู้เตมิเงนิเขา้มาไวใ้นระบบ 
POS ดว้ยท าใหส้ามารถใหบ้รกิารรองรบัดา้นการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ์่านตูเ้ตมิเงนิ
บน POS โดยสามารถจ่ายผ่าน QR Code ไม่ว่าจะเป็น QR Promptpay และบริการ E-
Wallet ต่าง ๆ รวมถงึมบีรกิารโอนเงนิไปยงัธนาคารในต่างประเทศ หรอืการเปิดบรกิารซื้อ
ไลน์สติ๊กเกอร์, ซื้อประกนัภยั และพรบ. รถจกัรยานยนต์ รถยนต์ ช าระบลิค่าไฟฟ้า - ค่า
น ้าประปาส่วนภูมภิาคซึ่งถือเป็นตวัแทนรบัช าระที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เปิดให้บรกิาร
ช าระผ่านตู้ เป็นต้น นับว่าเป็นขอ้ได้เปรยีบดา้นนวตักรรมการใหบ้รกิารรูปแบบใหม่ๆ ที่
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หลากหลายและมีความทันสมัยบนระบบ SABUY POS และสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการและไลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภคอย่างต่อเนื่อง 

(2) ธรุกิจจดัจ าหน่ายสินค้าและผลิตภณัฑ(์Merchandising)  

ธุรกจิผลติบตัรพลาสตกิ (Plastic Card Business Unit) 

TBSP ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัท ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 73.54 เป็นผู้ด าเนินงานธุรกจิ 
ผลติบตัรพลาสติก และให้บรกิารบนัทกึขอ้มูลส่วนบุคคลลงบนบตัรด้วยเครื่องพมิพ์และ
อุปกรณ์ทีท่นัสมยั รวมถงึการจดัการระบบความปลอดภยัดว้ยมาตรฐานระดบัสูงไดร้บัการ
รบัรองจาก Visa, MasterCard , CUP, JCB, TBCC และ AMERICAN EXPRESS (AMEX) 
ใหเ้ป็นผูผ้ลติบตัรไดต้ามมาตรฐาน บตัรเดบติ บตัรเครดติ บตัรเครดติตดิชปิ (EMV) และ
รวมถงึการผลติบตัร Smart Card ประเภทต่างๆ นอกจากนี้ การใหบ้รกิารลงขอ้มลูบนบตัร 
มบีรกิารในหลายรูปแบบ พรอ้มทัง้รบัจดัหาเอกสารประกอบ บรรจุบตัรลงในซองจดหมาย 
เพื่อเตรยีมพรอ้มในการส่งไปตามช่องทางต่าง ๆ ไดอ้ย่างครบวงจร 

ธุรกจิตูข้ายสนิคา้อตัโนมตั ิ(Vending Machine Business Unit) 

VDP ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัย่อยของบรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั ทบีเีอสพ ีจ ากดั (มหาชน) ถอื
หุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 86.12 ประกอบธุรกจิตูข้ายสนิคา้อตัโนมตั ิภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ 
“เวนดิง้ พลสั” โดยเป็นการ ใหบ้รกิารจ าหน่ายสนิคา้บรโิภค (Food and Beverage) ต่าง ๆ 
เช่น น ้าดื่ม น ้าหวาน น ้าผลไม ้กาแฟ ชา เครื่องดื่มชกู าลงั เครื่องดื่มเกลอืแร่ ขนมขบเคีย้ว 
บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป และยงัเน้นการขาย สนิค้าในกลุ่มราคาประหยดั (Budget Brands) ซึ่ง
ยงัมกีารขายสนิคา้ประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจาก สนิคา้บรโิภค เช่น หน้ากากผา้/หน้ากาก
อนามยั และถุงยางอนามยั เป็นตน้ 

ธุรกจิจดัจ าหน่ายสนิคา้ อาหารสด อาหารแหง้ และวตัถุดบิ ส าหรบัธุรกจิการซื้อขายสนิคา้ 
(Merchandising) และแพลตฟอรม์ซื้อขาย 

SABUY Market Plus ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ เพื่อลงทุนในธุรกจิการขายสนิคา้ต่าง 
ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Online และ Offline ผ่านระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ของกลุ่มบรษิทั 
และมีเป้าหมายเพื่อท าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่าง SABUY Ecosystem กับกลุ่มธุรกิจ 
Supply Chain บรษิทัในกลุ่มธุรกจินี้ประกอบดว้ย Sabuy Market Plus และ Sabuy Food 
Plus 

(3) ธรุกิจระบบโซลูชัน่ส ์(Solutions) 
ธุรกจิระบบศูนยอ์าหาร (Food Court System Business Unit) 

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

ธุรกจิใหบ้รกิารจุดรบั-ส่งพสัดุส าหรบัการขนส่ง (“Shipsmile”) 

ธุรกิจให้บริการจุดรบั-ส่งพสัดุส าหรบัการขนส่งเป็นการให้บริการงานไปรษณีย์และการ
รับส่งพัสดุภายในประเทศผ่านช่องทางที่เป็นจุดรบัฝากที่อยู่ในระบบ Ecosystem ของ
บรษิทัฯ ซึง่สามารถช่วยใหลู้กคา้ส่งและรบัพสัดุภายใต ้เจา้ของแฟรนไชส ์ไปรษณียเ์อกชน 
ชปิป์สไมล์ เซอร์วสิ ทีเ่ป็นรา้นสารพดังานบรกิารทีร่วมรวมไวต้ัง้แต่ งานส่งพสัดุด่วน ซึ่งมี
บรษิัทขนส่งชัน้น าในประเทศไทยรองรบั และให้บรกิารธุรกรรมทางด้านการเงนิ การท า
ธุรกรรมผ่านมือถือ รวมไปถึงการให้บริการ eKYC ที่เป็นการระบุและยืนยนัตัวตนของ
ผูใ้ชง้านเพื่อใหผู้ค้นในชุมชนสามารถเขา้ถงึบรกิารสนิเชื่อไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้ 

(4) ธรุกิจบริการทางการเงิน (Financial Service) 

ธุรกจิใหบ้รกิารสนิเชื่อ (“SCAP”) 

ธุรกจิสนิเชื่อภายใตบ้รษิทั สบาย แคปิตอล พลสั จะเป็นประโยชน์ต่อคู่คา้และลูกคา้ภายใต้ 
Ecosystem ของบรษิทัในการเขา้ถงึแหล่งทุนเพื่อใชใ้นการขยายธุรกจิโดยกลุ่มเป้าหมาย
จะเป็นได้ตัง้แต่ลูกค้าประเภทร้านค้าที่ท าธุรกรรมผ่านระบบ Payment POS ระบบศูนย์
อาหาร หรอื รา้นคา้ทีท่ าการซื้อขายผ่าน Market Place ของกลุ่มสบาย และยงัอาจต่อยอด
ไปถงึลูกคา้ประเภทบุคคลในอนาคต (อยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาต) 

ธุรกจินายหน้าประกนัภยั (“SBMX”) 

ธุรกิจด้านประกันภัยของทางบริษัทโดยมีตัง้แต่ ประกันภัยรถยนต์ภาคบงัคบั (พ.ร.บ.) 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจ ประกันอุบัติเหตุ ประกันการเดินทาง ประกันสุขภาพ 
ประกนัอคัคภียั ประกนัภยัการขนส่งสนิคา้ รวมถงึประกนัภยัรายย่อยประเภทอื่น ๆ และ 

ยงัซื้อไดง้า่ยโดยผ่านตวัแทนและทุกจุดใน Ecosystem ของบรษิทัฯ และช่วยเพิม่ศกัยภาพ
การใหบ้รกิารกบัลูกคา้ในอนาคตไดเ้ป็นอย่างด ีโดยเฉพาะรา้นชปิป์สไมล์ ซึ่งเป็นช่องทาง
ส าคัญในการขยายบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของ ฮาวเด้น แมกซี่ ซึ่งเป็นบริษัทที่
ปรกึษาดา้นการประกนัภยัชัน้น าทีใ่หบ้รกิารดา้นประกนัภยัแบบมอือาชพี ไม่ว่าจะเป็น การ
ประกนัภยั ทรพัยส์นิ รถยนต ์อุบตัเิหตุ สุขภาพส่วนบุคคล หรอืการประกนัภยัส าหรบัธุรกจิ 
อีกทัง้ยงัเป็นการเพิ่มความหลากหลายของบริการจากทางร้านฯ เพื่อตอบโจทย์ความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างดทีีสุ่ด 

5.2 สรุปข้อมูลทางการเงินในปีพ.ศ. 2561 – 2564 ประกอบค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทาง
การเงินและ ผลการด าเนินงาน และปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษทั 

ข้อมูลงบการเงิน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

สินทรพัยร์วม 1,772.68 2,261.07 2,772.46 6,136.53 
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หน้ีสินรวม 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 1,216.01 1,204.13 1,345.53 1,935.05 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 91.82 57.99 97.62 257.53 

หมายเหตุ:  อ้างองิจากงบการเงนิรวมที่ตรวจสอบแล้วของบรษิทัฯ ส าหรบัปี สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
2562 2563 และ 2564 

5.3 ประมาณการทางการเงินในปีปัจจบุนั 

 - ไม่ม ี- 

5.4 รายช่ือกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษทั 

รายชื่อคณะกรรมการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

3. นางอุมาวด ีรตันอุดม กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นายวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี กรรมการบรษิทั 

5. นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี กรรมการบรษิทั 

6. นายวชริธร คงสุข กรรมการบรษิทั 

7. นายวริชั มรกตกาล กรรมการบรษิทั 

รายชื่อผูบ้รหิาร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานขายและการตลาด 
2. นางสาวทศัน์วรรณ บุญอนันต์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานปฏบิตักิาร 
3. นายวชริธร คงสุข ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานเซอรว์สิและกฎหมาย 
4. นายประสทิธิ ์เหล่าเกษมสุขวงศ ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานพฒันาธุรกจิ & B2B 
5. นายณรงคช์ยั ว่องธนะวโิมกษ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ 
6. นายวริชั มรกตกาล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานพาณิชยแ์ละการลงทุน 
7. นายสนัตธิร บุญเจอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานนวตักรรมเทคโนโลย ี
8. นางสาวพมิพศ์ริ ิโภชนพาณิชย ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารสายงานดจิทิลับสิเนสและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
9. นายณฐัตภาคย ์นวลแกว้ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
10. นางสาวอนัญญา วงศว์รรณวฒัน์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 10 รายแรก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุ่มครอบครวัรุจนพรพจ ี 481,551,860 40.08 
2. กลุ่มครอบครวัวรีะประวตั ิ 233,100,000 19.40 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

3. บรษิทั ท ีเค เอส เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)   110,000,000 9.16 

4. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 64,655,384 5.38 

5. นายวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี 30,918,270 2.57 
6. นายบญัชา พนัธุมโกมล 10,000,000 0.83 

7. นางธนภร เลา้ตระกูล 11,950,000 0.99 

8. นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ 11,967,330 1.00 

9. นายสนัตธิร บุญเจอื 9,006,100 0.75 

10. นายกติตณิฐั  ทคีะวรรณ 8,481,500 0.71 
ผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ 229,749,692 19.12 

รวม 1,201,379,956 100.00 

หมายเหตุ: จากการปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ล่าสุดของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่5 พฤศจกิายน 2564 (ทีม่า: www.set.or.th) 

5.5 ข้อมูลอ่ืนท่ีอาจมผีลกระทบต่อการตดัสินใจของนักลงทุนอย่างมีนัยส าคญั 

- ไม่ม ี-  

6. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า เงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ เพยีงพอต่อการด าเนินธุรกจิ 

7. คดีหรือข้อเรียกร้องท่ีสาระส าคญัซ่ึงอยู่ระหวา่งการด าเนินการ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทฯ  และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทหรือเข้าเกี่ยวข้องในคดีความหรือการ
ด าเนินการทางกฎหมายอื่นใดทีม่ผีลกระทบในดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ  หรอืบรษิทัย่อยทีเ่ป็นจ านวนสงูกว่าร้อย
ละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

8. ผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิัทฯ  มรีายการระหว่างกนัของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้กบั
บรษิทัฯ  ดงัต่อไปนี้ 

 สรปุรายละเอียดความสมัพนัธข์องบุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบับริษทั 

รายละเอยีดของบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มดีงันี้ 

บริษทั ลกัษณะการประกอบธรุกิจ สดัส่วนการถือหุ้น 

1. บรษิทั สบาย เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เติมเงิน
อตัโนมตัิภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลสั” 
และการจ าหน่ายตู้เติมเงนิอตัโนมตัิทัง้ในรูปแบบการ
ช าระดว้ยเงนิสดและเงนิผ่อน 

 - 
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธรุกิจ สดัส่วนการถือหุ้น 

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

ธุรกจิใหบ้รกิารและเป็นตวักลางในการช าระเงนิ (ระบบ 
E-Payment) ตลอดจนรบัเงนิโอนไดค้รบวงจร   

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 
100.00 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแลว้ 

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

ธุรกจิระบบศูนยอ์าหาร และการขายอุปกรณ์ ของระบบ
ศูนย์อาหาร พร้อมการให้บรกิารติดตัง้และวางระบบ
ศูนยอ์าหาร การใหบ้รกิารจดัการศูนยอ์าหารพรอ้มการ
จา้งบ ารุงรกัษาตลอดอายุสญัญา 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ  ร้อยละ 
100.00 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแลว้ 

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

ธุรกจิจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มผ่านเครื่องจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "เวนดิ้ง 
พลสั" 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ  ร้อยละ 
86.12 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแลว้ 

5. บจก.สบาย เอก็เชนจ ์ 
(“SBE”) 

ผูใ้หบ้รกิารจดัท าระบบ Loyalty และ CRM ส าหรบัการ
ใหบ้รกิารลูกคา้ 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 
50.00 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแลว้ 

6. บรษิทั เอ.ท.ีพ.ีเฟรนด ์
เซอรว์สิ จ ากดั (“Shipsmile”) 

ธุรกิจให้บริการจุดรับ-ส่งพัสดุส าหรับการขนส่ง ใน
รูปแบบแฟรนไชส์ไปรษณีย์เอกชน และใหบ้รกิารเป็น
เคาน์เตอร์เซอร์วสิสส าหรบัการต่อพรบ. ภาษีรถยนต์ 
หรอืช าระบลิต่างๆ 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 
43.00 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแลว้ 

7. บรษิทั สบาย แคปปิตอล พลสั 
จ ากดั (“SCAP”)  

ใหบ้รกิารสนิเชื่อหมุนเวยีนธุรกจิ สนิเชื่อส่วนบุคคลทัง้
มหีลกัประกนั และไม่มหีลกัประกนั 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 
100.00 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแลว้ 

8. บรษิทั สบาย มารเ์กต็ พลสั 
จ ากดั (“SBMK”) 

ประกอบกจิการบรษิทัโอลดิ้ง(Holding Company) เพื่อ
ลงทุนในธุรกจิบรหิาร Supply Chain ใน Ecosystem 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 
100.00 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแลว้ 

9. บรษิทั สบาย ฟู้ด พลสั จ ากดั 
(“SBFP”) 

ธุรกิจจัดจ าหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง และวตัถุดิบ 
ส าหรบัประกอบอาหาร ผ่านระบบจดัการร้านค้าปลกี 
(POS) 

ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน “SBMK” 
ร้ อ ย ล ะ  50. 00 ข อ งทุ น จด
ทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

10. บรษิทั ทบีเีอสพ ีจ ากดั 
(มหาชน) 
(‘’TBSP’’) 

ธุรกิจผลิตบัตรพลาสติกและบรกิารบันทึกข้อมูลส่วน
บุคคลลงบนบตัรด้วยเครื่องพมิพ์และการจดัการระบบ
ความปลอดภยั 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 
73.54 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแลว้ 

11. บรษิทั สบาย แมกซี ่อนิชวั
รนัส ์โบรกเกอร ์จ ากดั 
(“SBMX”) 

ธุรกิจนายหน้าประกันภัย (Broker Insurance) เพื่อ
ให้บริการผลิตภณัฑ์ และบริการทางด้านการประกนั 
ผ่าน Ecosystem ของกลุ่มบรษิทัฯ  

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 
100.00 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแลว้ 

ทัง้นี้ บุคคลและนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

(ก) กรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทั  
(ข) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  
(ค) ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  
(ง) บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ ทางการสมรสหรอื โดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายกบับุคคล

ตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ซึง่ไดแ้ก่ บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง บุตร หรอืคู่สมรสของบุตร  
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(จ) นิตบิุคคลใด ๆ ทีบุ่คคลตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ถอืหุน้ หรอืมอี านาจควบคุมหรอืมส่ีวนไดส่้วนเสยีอื่น
ใดไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มอย่างมนีัยส าคญั 

โดยบรษิทัฯ มบีุคคลและนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ  ส าหรบังวดปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
ดงันี้ 

บุคคล/นิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะการ
ประกอบธรุกิจ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

1. นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี - - กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถอื
หุ้นในสดัส่วนร้อยละ 33.30 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว
ของบรษิทัฯ (เท่ากบัรอ้ยละ 40.08 เมื่อนับรวมทัง้กลุ่มครอบครวัรุจน
พรพจ)ี 

2. นายวชริธร คงสุข  - - กรรมการบรษิทั และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 
0.24 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ 
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สรปุรายละเอียดรายการระหว่างกนัของบุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบับริษทั 

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

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

1. ต้นทุนจากการขายสินค้า 0.88 2.21 บริษัทฯ ได้มีการซื้อสินค้าจาก VDP ซึ่งเป็นสินค้าที่จะมีการ
พิจารณายกเลิกจ าหน่ายสินค้าที่มีอัตราการหมุนเวียนต ่า (หรือมี
ยอดขายน้อย) เพื่อเป็นการระบายสนิคา้คงเหลอืดงักล่าว ซึง่ VDP จงึ
ได้ขายสนิคา้ใหแ้ก่กรรมการ, พนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ที่
ราคาทุนของสนิคา้แต่ละประเภท  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมในด้านราคา 
และเป็นประโยชน์ต่อบรษิัทย่อยและบรษิัทฯ ใน
การระบายสินค้าคงเหลือที่เลิกจ าหน่ายผ่านตู้
จ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตั ิโดยไม่ขาดทุน 

 เจา้หนี้การคา้ 0.12 3.64 
   
   

   

2. รายได้การบริหารจดัการ 
ลูกหนี้อืน่ 

0.81 
0.06 

0.81 
0.62 

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

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

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

 

3. ค่าแนะน าสถานท่ีตัง้ตู้ 3.73 0.54 VDP ท าสญัญาตัวแทนกับบริษัทฯ ระยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม 
2563 - 1 ธนัวาคม 2563 และต่อสญัญาอตัโนมตัติ่อไปอีกคราวละ 1 ปี 
อตัราค่าตอบแทน 900 บาทต่อตู ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ต่อรายการ
ดงักล่าวว่าการจ่ายค่าส่วนแบ่งผลตอบแทน มคีวาม เจา้หนี้อื่น 0.16 - 
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ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

   เหมาะสม และเป็นไปตามการด าเนินธุรกจิปกติของ
บรษิทัฯ 

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

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

 เจา้หนี้อื่น 2.24 2.22 

5. รายได้จากการขายสินค้าและ
อะไหล่/สต๊ิกเกอรอ์ะไหล่รอง/สติก
เกอร ์
ลูกหนี้อื่น 

4.10 
 
 
- 

1.27 
 
 
- 

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

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ต่อรายการ
ดงักล่าวว่ามคีวามเหมาะสม เพื่อบรหิารจดัการด้าน
ตน้ทุนของกลุ่มบรษิทัฯ 

6. สินค้าน ้าด่ืมโดราเอม่อน - 11.92  บรษิัทฯ ได้จ้างผลิตน ้าดื่มและน ้าแร่ ลิขสทิธิโ์ดราเอม่อน เพื่อท า
การขายใหก้บั VDP โดยก าหนดราคาขายน ้าดื่มขวดละ 2.71 บาท และ
น ้าแร่ขวดละ 3.32 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ต่อรายการ
ดังกล่าวว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากมีบริษัทฯ 
สามารถจดัหาแหล่งผลติได้ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าการ 
VDP ซื้อตรงจากผูผ้ลติ 

 ลูกหนี้การคา้ 0.05 - 

7. ตัว๋สญัญาใช้เงิน   บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียนจ านวนมาก 
บรษิทัฯ จงึกู้ยมืเงนิระยะสัน้จาก VDP ในรูปแบบของตัว๋สญัญาใชเ้งนิ มี
ก าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบี้ยคงที่รอ้ยละ 3.72 
ต่อปี โดยอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบี้ยที่สามารถเทยีบเคยีง
ได้กบัอตัราดอกเบี้ยจากสถาบนัการเงนิ อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ ได้ช าระ
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิดงักล่าว เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลอืทางการเงินจาก
บริษัทย่อยของบริษัทฯ และเป็นรายการได้รบัการ
พิจ ารณาแล้ วตั ้ง แต่ ปี  2563 แล ะบริษัทฯ  ได้
ด าเนินการช าระตัว๋สญัญาใชเ้งนิจ านวนดงัล่าวเป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ 

ตน้งวด - 4.22 
เพิม่ขึน้ 46.50 - 
(ลดลง) (42.28) (4.22) 
สิน้งวด 4.22 - 
ดอกเบีย้รบั   
ดอกเบีย้รบั 0.38 - 



  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 

 

หน้าที ่27 จาก 42 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

ดอกเบีย้คา้งรบั 0.01 - 

8. เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวข้อง   ทางบรษิทัฯ ไดข้อวงเงนิสนิเชื่อกบั บมจ.ธนาคารกสกิรไทย โดยจะ
น าเงินกู้ไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการลงทุนใน VDP กู้ยืม
ส าหรบัซื้อตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอตัโนมตัิในโครงการ “ดื่มได้บุญ” ของ
สภากาชาดไทย 

โดยบรษิทัฯ ได้ใหเ้งนิกู้ยมื กบั VDP เป็นตัว๋สญัญาใช้เงนิ เพื่อใช้
ในวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ 

ทัง้นี้ ทาง VDP ตอ้งการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนจ านวนมากจงึกูย้มืเงนิ
ระยะสัน้จากบรษิทัฯ ในรูปแบบของตัว๋สญัญาใช้เงนิ มกี าหนดการช าระ
คนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบี้ยคงทีร่อ้ยละ 3.57 – 4.95 ต่อปี โดย
อตัราดอกเบีย้ดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบีย้ตน้ทุนถวัเฉลีย่ของกลุ่มบรษิทัที่
กู้จากสถาบนัการเงนิต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% ตามนโยบายการ
กูย้มืเงนิในกลุ่มบรษิทั หรอือตัราดอกเบีย้ทีกู่ต้รงจากสถาบนัการเงนิเพื่อ
ธุรกรรมนี้ (ก่อนมนีโยบายดงักล่าว) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็น
เงินทุนในการประกอบธุรกิจหลักของ VDP ซึ่ง
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของวงเงนิสนิเชื่อที่ได้รบั
อนุมตั ิ

ทัง้นี้  อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บระหว่างกัน 
อ้างอิงตามต้นทุนทางการเงินที่บรษิัทฯ ได้กู้ยืม
จากสถาบันการเงิน บวกด้วยต้นทุนค่าบริหาร
จดัการทีร่อ้ยละ 0.5 เหน็ว่าเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 

อย่างไรก็ดี ส าหรับการปรับเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ ย เ งินกู้ยืมระหว่ างกัน  คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
สภาพคล่องของ VDP ในส่วนของภาระดอกเบี้ย 
ประกอบกับค่าบริหารจัดการที่ลดลง ท าให้การ
ปรบัเปลีย่นดงักล่าวเป็นอตัราทีเ่หมาะสม อย่างไรกด็ ี
หากมีสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ให้
ด าเนินการปรบัเปลี่ยนให้สอดคล้องกับนโยบายที่
ไดร้บัไวต้่อไป 

ตน้งวด 43.06 163.27 
เพิม่ขึน้ 295.24 119.30 
(ลดลง) (175.03) (37.96) 
สิน้งวด 163.27  244.61 
ดอกเบีย้จ่าย   
ดอกเบีย้จ่าย 6.65 7.63 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 1.08 0.73 

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



  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 

 

หน้าที ่28 จาก 42 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

1. รายได้การบริหารจดัการ 
ลูกหนี้อืน่ 

0.72 
0.54 

0.72 
 - 

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

 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า การ
เรียกเก็บค่าบริหารจัดการระหว่างบริษัทฯ และ 
SBM มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับงานที่
ด าเนินการ และจ านวนบุคลากรที่ได้จดัสรรเขา้ไป
ใหบ้รกิาร 

2. ตัว๋สญัญาใช้เงิน   บรษิัทฯ มคีวามต้องการในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีน บรษิัทฯ จึง
กู้ยืมเงินระยะสัน้จาก SBM ในรูปแบบของตัว๋สัญญาใช้เงิน มี
ก าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 0.55 
– 3.57 ต่อปี โดยอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบี้ยต้นทุนถวั
เฉลี่ยของกลุ่มบรษิทัที่กู้จากสถาบนัการเงนิต่างๆ และบวกส่วนต่าง 
0.25% ตามนโยบายการกูย้มืเงนิในกลุ่มบริษทั หรอือตัราดอกเบีย้ทีกู่้
ตรงจากสถาบนัการเงนิเพื่อธุรกรรมนี้ (ก่อนมนีโยบายดงักล่าว) 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลือทาง
การเงนิจากบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

ตน้งวด 67.10 57.49 
เพิม่ขึน้ - 200.00 
(ลดลง) (9.61) (24.58) 
สิน้งวด 57.49 232.91 
ดอกเบีย้รบั   
ดอกเบีย้รบั 0.63 2.78 
ดอกเบีย้คา้งรบั 0.02 0.72  

 

 

 

 

 

(3) บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย โซลูชัน่ส์ จ ากดั (“SBS”) 



  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 

 

หน้าที ่29 จาก 42 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

1. รายได้การบริหารจดัการ 
ลูกหนี้อืน่ 

0.24 
- 

2.07 
- 

บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญารับจ้างบริหารงานให้กับ SBS อัตรา
ค่าตอบแทนเดอืนละ 120,040 บาท ทัง้นี้ การคดิอตัราค่าบรกิารดงักล่าว
ของบรษิัทฯ ได้พจิารณาตามจ านวนบุคลากร และงานที่ด าเนินการใน 
SBS 

 

บริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญารบัจ้างบริหารงาน
ให้กับ SBS อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 120,040 
บาท ทัง้นี้  การคิดอัตราค่าบริการดังกล่าวของ
บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาตามจ านวนบุคลากร และงาน
ทีด่ าเนินการใน SBS 

2. ตัว๋สญัญาใช้เงิน   บรษิัทฯ มคีวามต้องการในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีน บรษิัทฯ จึง
กู้ยืมเงินระยะสัน้จาก SBS ในรูปแบบของตัว๋สัญญาใช้เงิน มี
ก าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 2.05 
– 3.57 ต่อปี โดยอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบี้ยต้นทุนถวั
เฉลี่ยของกลุ่มบรษิทัที่กู้จากสถาบนัการเงนิต่างๆ และบวกส่วนต่าง 
0.25% ตามนโยบายการกูย้มืเงนิในกลุ่มบรษิทั หรอือตัราดอกเบีย้ทีกู่้
ตรงจากสถาบนัการเงนิเพื่อธุรกรรมนี้ (ก่อนมนีโยบายดงักล่าว) 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลือทาง
การเงนิจากบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

ตน้งวด - 2.26 
เพิม่ขึน้ 54.56 118.00 
(ลดลง) (52.30) (64.66) 
สิน้งวด 2.26 55.60 
ดอกเบีย้รบั   
ดอกเบีย้รบั 0.19 0.89 
ดอกเบีย้คา้งรบั - 0.15  

(4) บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย แคปปิตอล พลสั จ ากดั (“SCAP”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

1. ตัว๋สญัญาใช้เงิน   บรษิัทฯ มคีวามต้องการในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีน บรษิัทฯ จึง
กู้ยืมเงินระยะสัน้จาก SCAP ในรูปแบบของตัว๋สัญญาใช้เงิน มี
ก าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.57 
ต่อปี โดยอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบีย้ตน้ทุนถวัเฉลี่ยของ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลือทาง
การเงนิจากบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

ตน้งวด - - 
เพิม่ขึน้ - 200.00 
(ลดลง) - (15.70) 



  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 

 

หน้าที ่30 จาก 42 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

สิน้งวด - 184.3 กลุ่มบริษัทที่กู้จากสถาบันการเงินต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% 
ตามนโยบายการกูย้มืเงนิในกลุ่มบรษิทั ดอกเบีย้รบั   

ดอกเบีย้รบั - 3.85 
ดอกเบีย้คา้งรบั - 0.29  

(5) บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย มารเ์กต็ พลสั จ ากดั (“SBMK”) 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

1. ตัว๋สญัญาใช้เงิน   บรษิัทฯ มคีวามต้องการในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีน บรษิัทฯ จึง
กู้ยืมเงินระยะสัน้จาก SBMK ในรูปแบบของตัว๋สัญญาใช้เงิน มี
ก าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.57 
ต่อปี โดยอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบีย้ตน้ทุนถวัเฉลี่ยของ
กลุ่มบริษัทที่กู้จากสถาบันการเงินต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% 
ตามนโยบายการกูย้มืเงนิในกลุ่มบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลือทาง
การเงนิจากบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

ตน้งวด - - 
เพิม่ขึน้ - 19.00 
(ลดลง) - - 
สิน้งวด - 19.00 
ดอกเบีย้รบั   
ดอกเบีย้รบั - 0.30 
ดอกเบีย้คา้งรบั - 0.06  

 
 
 
 
 



  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 
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(6) บริษทัฯ กบั บริษทั เอ.ที.พี.เฟรนด ์เซอรวิ์ส จ ากดั (“Shipsmile”)  

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

1. รายได้ค่าบริการดแูลระบบ 
ลูกหนี้อืน่ 

- 
- 

2.62 
1.00 

บรษิัทฯ ได้เข้าท าสญัญารบัจ้างบรกิารดูแลระบบสารสนเทศใน
การประกอบธุรกิจให้กับ ATP อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 450,000 
บาท ทัง้นี้ การคดิอตัราค่าบรกิารดงักล่าวของบรษิัทฯ ได้พจิารณา
ตามจ านวนบุคลากร และงานทีด่ าเนินการใน ATP 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า การ
เรียกเก็บค่าบริหารจัดการระหว่างบริษัทฯ และ 
ATP มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับงานที่
ด าเนินการ และจ านวนบุคลากรที่ได้จดัสรรเข้าไป
ใหบ้รกิาร 

(7) บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย ฟู้ด พลสั จ ากดั (“SBFP”) 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

1. ตัว๋สญัญาใช้เงิน   บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้แก่ SBFP ในรูปแบบของตัว๋
สญัญาใช้เงิน เพื่อเป็นใช้เงินทุนหมุนเวยีนในการประกอบธุรกิจ มี
ก าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.57 
ต่อปี โดยอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบีย้ตน้ทุนถวัเฉลี่ยของ
กลุ่มบริษัทที่กู้จากสถาบันการเงินต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% 
ตามนโยบายการกูย้มืเงนิในกลุ่มบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็น
เงนิทุนในการประกอบธุรกจิหลกัของ SBFP 

ตน้งวด - - 
เพิม่ขึน้ - 13.50 
(ลดลง) - - 
สิน้งวด - 13.50 
ดอกเบีย้รบั   
ดอกเบีย้รบั - 0.08 
ดอกเบีย้คา้งรบั - 0.03  

 
 
 



  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 
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(8) บริษทั สบาย โซลูชัน่ส ์จ ากดั (“SBS”) และ บริษทั เวนด้ิง พลสั จ ากดั (“VDP”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

1. รายได้ค่าสาธารณูปโภค Sabuy 

Wash 

0.23 0.36 SBS ได้ท าสญัญาเช่าช่วงกบั VDP เพื่อด าเนินการเปิดรา้น Sabuy 
Wash โดยทาง SBS เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และเรยีกเก็บ
จาก VDP ตามที่ใช้ นอกจากนี้  ทาง SBS เป็นผู้ด าเนินการจ่ายค่า
ปรบัปรุงสถานที่และค่าตกแต่งร้านไปทัง้หมด จึงได้ท าการเรียกเก็บ
ค่าใชจ้่ายตามสดัส่วนทีไ่ดต้กลงกนั  

และในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 SBS ด าเนินการเซ็นสัญญากับ
เจา้ของพืน้ทีแ่ทน VDP จงึให ้VDPท าสญัญาเช่าช่วงกบั SBS แทนโดยมี
อตัราค่าเช่าเดอืนละ 10,500 บาท ตัง้แต่วนัที่ 1 มถิุนายน 2563 ถงึวนัที่ 
3 ตุลาคม 2565 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นการด าเนินการตามปกต ิ

 
 
 
 

 
 

ลูกหนี้อืน่ 0.06 
 
 
 

0.16 
 
 
 

2. ตัว๋สญัญาใช้เงิน 
ตน้งวด 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 
สิน้งวด 
ดอกเบีย้รบั 
ดอกเบีย้รบั 
ดอกเบีย้คา้งรบั 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 

15.00 
- 

15.00 
 

0.14 
0.05 

VDP มคีวามต้องการในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีน บรษิัทฯ จึงกู้ยมื
เงนิระยะสัน้จาก SBS ในรูปแบบของตัว๋สญัญาใชเ้งนิ มกี าหนดการช าระ
คนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.57 ต่อปี โดยอตัรา
ดอกเบีย้ดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบีย้ตน้ทุนถวัเฉลีย่ของกลุ่มบรษิทัที่กู้จาก
สถาบนัการเงนิต่างๆ และบวกส่วนต่าง 0.25% ตามนโยบายการกูย้มืเงนิ
ในกลุ่มบรษิทั หรอือตัราดอกเบี้ยทีกู่้ตรงจากสถาบนัการเงนิเพื่อธุรกรรม
นี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงนิแก่ VDP 
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(9) บริษทั สบาย มนัน่ี จ ากดั (“SBM”) และ บริษทั สบาย โซลูชัน่ส ์จ ากดั (“SBS”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

1. รายได้การบริหารจดัการ 
ลูกหนี้อืน่ 

1.80 
- 

1.80  
- 

บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญารับจ้างบริหารงานให้กับ SBS อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท ทัง้นี้  การคิดอัตราค่าบริการ
ดังกล่าวของบริษัทฯ ได้พิจารณาตามจ านวนบุคลากร และงานที่
ด าเนินการใน SBM 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า การ
เรียกเก็บค่าบริหารจัดการระหว่างบริษัทฯ และ 
SBS มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับงานที่
ด าเนินการ และจ านวนบุคลากรที่ได้จดัสรรเขา้ไป
ใหบ้รกิาร 

2. รายได้ขายบตัร Food court 
     ลูกหนี้การคา้ 

7.65 
6.62 

10.88 
17.52 

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อ
รายการดงักล่าวว่ามคีวามเหมาะสม เพื่อบรหิาร
จดัการดา้นตน้ทุนของกลุ่มบรษิทัฯ 

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

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

1. รายการ Sabuy money Wallet  

เจา้หนี้อื่น 

 
- 

 
0.18 

SBS ได้ท าสญัญาเช่าช่วงกบั VDP เพื่อด าเนินการเปิดรา้น Sabuy 
Wash โดยทาง SBS เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และเรยีกเก็บ
จาก VDP ในปี 2563 ทาง VDP ได้มกีารขึ้นระบบตู้ขายสนิคา้อตัโนมตัิ 
ซึ่งการช าระค่าสินค้าดังกล่าวผ่าน Sabuy money wallet ของบริษัท 
SBM โดยจะมีการเรียกเงินระหว่างกันทุกสิ้นเดือน โดยบันทึกเป็น
รายการลูกหนี้อื่นในเครอืของ VDP 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นการด าเนินการตามปกต ิ
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รายการค า้ประกนั 

บรษิทัฯ มรีายการค ้าประกนัระหว่างบรษิทัฯ และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ดงันี้  

ผู้ได้รบั
วงเงินกู้ 

ผู้ค า้ประกนั รปูแบบสญัญา รายละเอียดวงเงินสิน 
เช่ือ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

ยอดการใช้
คงค้าง ณ ส้ิน

งวด 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทัฯ VDP เงนิกูร้ะยะยาว ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
100.00 ลา้นบาท 

100.00 - รายการดงักล่าวเป็นรายการการกู้ยมื 
เงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกดิขึน้เพื่อ
การค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน
การเงินในกลุ่มบริษัท ระหว่างบริษัทฯ 
และ VDP ในฐานะบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
นอกจากนี้นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ใน
ฐานะกรรมการเข้าประกันวงเงินให้แก่ 
VDP  โดยการค ้าประกนัดงักล่าว บรษิทั
ฯ และ  VDP ไม่ไดม้กีารคดิค่าธรรมเนียม
ค ้าประกนัระหว่างกนั และเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินธุรกจิซึง่กนั 

VDP เงนิกูย้มืระยะยาว  ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
168.40 ลา้นบาท 

169.92 120.79 

VDP นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
25.00 ลา้นบาท 

25.00 21.24 รายการดงักล่าวเป็นรายการการกู้ยมื
เงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิก าหนด 

นอกจากผู้ค ้าประกัน ได้แก่ บริษัทฯ 
และนายชูเกียรติ รุจนพรพจี แล้ว VDP ยงั
ได้วางเงินจ านวน 0.97 ล้านบาท เพื่อเป็น
เงนิวางประกนัตามสญัญานี้ดว้ย 

VDP นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี
บรษิทัฯ และนายชูเกยีรต ิ

รุจนพรพจ ี

เงนิกูร้ะยะยาว  ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
80.00 ลา้นบาท 

80.00 39.87 

สญัญาเช่าแบบ 
ลสีซิง่ 

ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
56.00 ลา้นบาท 

56.00 24.88 

VDP SBS ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
40.00 ลา้นบาท  
(ใชร้่วมกบั SBT) 

40.00 13.88 รายการดงักล่าวเป็นรายการการกู้ยมื
เงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกดิขึน้เพื่อ
การค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน
การเงนิในกลุ่มบรษิทั 
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ผู้ได้รบั
วงเงินกู้ 

ผู้ค า้ประกนั รปูแบบสญัญา รายละเอียดวงเงินสิน 
เช่ือ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

ยอดการใช้
คงค้าง ณ ส้ิน

งวด 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

SBT SBS ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน
40.00 ลา้นบาท  
(ใชร้่วมกบั VDP) 

40.00 10.00 รายการดงักล่าวเป็นรายการการกู้ยมื
เงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกดิขึน้เพื่อ
การค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน
การเงนิในกลุ่มบรษิทั 

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

(ค ้าประกนั 25.00 ลา้น
บาท) 

100.00 100.00 รายการดงักล่าวเป็นรายการการกู้ยมื
เงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกดิขึน้เพื่อ
การค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน
การเงนิในกลุ่มบรษิทั 

บรษิทัฯ SBS เงนิกูย้มืระยะยาว ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน
167.00 ลา้นบาท 

167.00 156.60 เมื่อวนัที่ 22 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ 
ได้ท าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับสถาบัน
การเงนิในประเทศแห่งหนึ่งจ านวน 167.00 
ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวค ้าประกันโดย 
SBS ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการการ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไป
ตามเงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกดิขึน้เพื่อ
การค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน
การเงนิในกลุ่มบรษิทั 
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ผู้ได้รบั
วงเงินกู้ 

ผู้ค า้ประกนั รปูแบบสญัญา รายละเอียดวงเงินสิน 
เช่ือ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

ยอดการใช้
คงค้าง ณ ส้ิน

งวด 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

SBS บรษิทั สบายเทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) และนาย
ชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ีและ 

นายวชริธร คงสุข 

เงนิกูย้มืระยะสัน้ ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
8.80 ล้านบาท 

8.80 6.46 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 SBS ได้
ท าสัญญากู้ยืม เงินระยะสัน้กับสถาบัน
การเงินในประเทศแห่งหนึ่งจ านวน 8.80 
ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวค ้าประกันโดย
บรษิทัฯ และกรรมการ และค ้าประกนัโดยมี
เงนิฝากสถาบนัการเงนิจ านวน 4.4 ลา้นบาท  
ซึ่งรายการดงักล่าวเป็นรายการการกูย้มืเงนิ
จากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ ที่เกดิขึน้ในช่วงก่อน
เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ โดยการ
กู้ ยืม ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ ผ่ า นก า ร อ นุ มัติ จ า ก
คณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยก่อน
ด าเนินการ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกดิขึน้เป็น
รายการช่วยเหลอืการค ้าประกนักบับรษิทั
ย่อย โดยมีกรรมการซึ่งได้แก่   นายชู
เกยีรต ิรุจนพรพจ ีและ นายวชริธร คงสุข 
ค ้ าประกันตามเงื่ อนไขของสถาบัน
การเงิน โดยไม่มีการคิดมูลค่า ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อ SBS 

SBS บรษิทั สบายเทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) 

เงนิกูย้มืระยะยาว ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 
60.00 ลา้นบาท 

60.00 52.45 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 SBS ได้
ท าสัญญากู้ยืม เงินระยะยาวกับสถาบัน
การเงินในประเทศแห่งหนึ่งจ านวน  60.00 
ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวค ้าประกันโดย
บรษิทัฯ ซึ่งรายการดงักล่าวเป็นรายการการ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกดิขึน้เพื่อ
การค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน
การเงนิในกลุ่มบรษิทัฯ 
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หน้าที ่37 จาก 42 

ผู้ได้รบั
วงเงินกู้ 

ผู้ค า้ประกนั รปูแบบสญัญา รายละเอียดวงเงินสิน 
เช่ือ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

ยอดการใช้
คงค้าง ณ ส้ิน

งวด 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไป
ตามเงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิก าหนด 
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หน้าที ่38 จาก 42 

SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

9. สรปุสาระส าคญัของสญัญาท่ีส าคญัในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

9.1 สรปุสญัญาการด าเนินธรุกิจกบัผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Mobile Operator) ของบริษทัฯ 

ตวัแทนใหบ้รกิารเตมิเงนิและรบั
ช าระ  

:  บรษิทัฯ  

อายุสญัญา  :  อายุสญัญาขึ้นอยู่กบัสญัญาของแต่ละผู้ให้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) โดยส่วน
ใหญ่มอีายุระหว่าง 1-2 ปี และสามารถต่ออายุสญัญาได้ โดยแจ้งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้า  

ลกัษณะสญัญา  :  ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่แต่งตัง้บรษิทัฯ ใหเ้ป็นผู้ใหบ้รกิารเตมิเงนิโทรศพัท์เคลื่อนที่ รบัช าระ
ค่าบรกิารแพ็กเกจเสรมิ บรกิารจ าหน่ายเงนิอิเล็กทรอนิกส์และบตัรเงนิอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cash 
Card) ผ่านช่องทางใหบ้รกิารของบรษิทัฯ (ตูเ้ตมิเงนิของบรษิทัฯ)  

หน้าทีข่องบรษิทัฯ  :  - จดัใหม้พีนักงานทีเ่หมาะสมเพื่อการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งตามสญัญา  
- ดูแลช่องทางและอุปกรณ์ประกอบการให้บริการ ตลอดจนจัดท าและพฒันาระบบการ

ใหบ้รกิาร ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาหนดของผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ 
- ยินยอมให้ผู้ ต ร วจสอบภาย ใน  ผู้ ต ร วจสอบภายนอกที่ ไ ด้ ร ับมอบหมา ยจาก 

ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่และธปท. หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เขา้ท าการตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 

- จดัใหม้กีารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศ  
หน้าทีข่องผูใ้หบ้รกิาร
โทรศพัทเ์คลือ่นที ่ 

:  - อ านวยความสะดวกใหแ้ก่บรษิทัฯ ในการเชื่อมโยงระบบระหว่างกนั  
- ใหค้ าแนะน าและความร่วมมอืกบับรษิทัฯ ในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  

ค่าธรรมเนียมและการช าระ
ผลตอบแทน  

:  ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ตกลงช าระผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิทัฯ โดยคดิเป็นอตัราค่าตอบแทน
ของยอดการใหบ้รกิาร ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัประเภทการใหบ้รกิาร  

เหตุแห่งการผดิสญัญา  :  - เปิดเผยเอกสารความลบัหรอืเอกสารส าคญัทางธุรกจิ  
- กระท าการทุจรติ ผดิกฎหมาย  

ผลแห่งการผดิสญัญา  :  - บอกกล่าวตกัเตอืน  
- ระงบัการใหบ้รกิาร  
- ระงบัการช าระผลตอบแทน 
- ใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญา 

9.2 สรุปสัญญาแต่งตัง้ตัวแทนให้บริการทางการเงิน (Banking Agent) และบริการรบัช าระอ่ืนๆ กับ
สถาบนัการเงิน 

ตวัแทนใหบ้รกิารทางการเงนิ  :  บรษิทัฯ  
อายุสญัญา  :  สญัญามอีายุ 1-5 ปี โดยคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมสีทิธบิอกเลกิสญัญานี้ได ้โดยแจง้ใหคู้่สญัญาอกี

ฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า  
ลกัษณะสญัญา  :  ธนาคารมีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้บริษัทฯ ให้เป็นตัวแทนของธนาคาร ในการให้บริการทาง

การเงนิแก่ลูกคา้ของธนาคาร ได้แก่ การใหบ้รกิารรบัฝากเงนิเขา้บญัชีธนาคาร รบัช าระเงนิ เช่น 
ค่างวดสนิเชื่อ ค่าใชบ้รกิารบตัรเครดติและสนิเชื่อบตัรเงนิสด ผ่านช่องทางการใหบ้รกิารของบริษทั
ฯ (ตูเ้ตมิเงนิของบรษิทัฯ)  

หน้าทีข่องบรษิทัฯ  :  - จดัหาอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ วางรูปแบบการด าเนินการและขัน้ตอน
การปฏบิตังิานภายในทีเ่หมาะสมตามทีธ่นาคารก าหนด  

- จดัหาบุคคลากรใหเ้พยีงพอต่อความจ าเป็นในการดูแลและบ ารุงรกัษาอุปกรณ์และโปรแกรม
คอมพวิเตอรข์องบรษิทัฯ รวมทัง้ควบคุมดูแลเจา้หน้าทีแ่ละอุปกรณ์ใหบ้รกิารทางการเงนิ ณ 
จุดทีใ่หบ้รกิารของบรษิทัฯ ตูเ้ตมิเงนิของบรษิทัฯ  
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หน้าที ่39 จาก 42 

SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

- ใหบ้รกิารทางการเงนิแก่ผู้ใช้บรกิารถูกต้องตามเงื่อนไข วธิกีาร และคู่มอืการปฏบิตัิงานที่
ธนาคารก าหนดและตกลงร่วมกนักบับรษิทัฯ  

- จัดให้ผู้ใช้บริการกรอกเลขบัตรประชาชนทุกครัง้ก่อนท ารายการฝากเงินรวมทัง้จัดให้
ผูใ้ชบ้รกิารแสดงตน และตรวจสอบเพื่อระบุตวัตนผูใ้ชบ้รกิาร 

- ออกเอกสารหรอืหลกัฐานยนืยนัการท ารายการใหแ้ก่ผูใ้ช้บรกิารที่มาใช้บรกิารทางการเงนิ 
โดยมรีปูแบบและรายละเอยีดตามทีธ่นาคารก าหนด  

- 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  
การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย และการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้ง
สงู  

- จัดท าแผน Business Continuity Plan และจัด เตรียมรายงาน  Business Continuity 
Management ทีส่อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัขิอง ธปท.  

- ให้ความร่วมมอืในการจดัเตรยีม และ/หรอืจดัส่งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกบัการให้บรกิารทาง
การเงนิ เพื่อการตรวจสอบของธปท. และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรอ้งขอ  

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

- จดัให้มแีนวทางการบรหิารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และระบบการประสานงานกบั
ธนาคาร  

หน้าทีธ่นาคาร  :  - โฆษณาประชาสมัพนัธ์ใหผู้ใ้ช้บรกิารทราบถงึการแต่งตัง้บรษิทัฯ เป็นตวัแทนของธนาคาร
ในการใหบ้รกิารทางการเงนิ  

- หากเกดิการเปลี่ยนแปลงในการใหบ้รกิารทางการเงนิ หรอืการปฏบิตังิาน ธนาคารจะแจ้ง
ใหบ้รษิทัฯ ทราบก่อนล่วงหน้า  

ค่าธรรมเนียม และการช าระ
ผลตอบแทน  

:  - บรษิทัฯ เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการฝากเงนิเขา้บญัชธีนาคารกบับุคคลทัว่ไปทีท่ ารายการที่
ตูเ้ตมิเงนิ ที ่1-60 บาท ต่อรายการ ทัง้นี้ขึน้กบัประเภทบรกิารและยอดเงนิทีท่ ารายการ  

- ธนาคารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมต่อรายการจากบรษิทัฯ โดยมทีัง้รูปแบบการเรยีกเกบ็ทนัท ี
หรอืการช าระเป็นรายเดอืน ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัแต่ละธนาคาร  

เหตุแห่งการผดิสญัญา  :  - ปฏบิตัผิดิขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาดว้ยความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ  
- เปิดเผยเอกสารความลบัหรอืเอกสารส าคญัทางธุรกจิ  
- กระท าการทุจรติ ผดิกฎหมาย  

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

อตัราผดินัดสงูสุด  

9.3 สรปุสญัญาความร่วมมือทางธรุกิจของบริษทัฯ กบั บริษทั ธนทตั โซลชูัน่ จ ากดั 

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

อายุสญัญา  :  7 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2559 ถงึ 31 สงิหาคม 2566 โดยหากก่อนครบก าหนดระยะเวลาของ
สญัญา หากไม่มฝ่ีายใดแจ้งความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัอกีฝ่ายหนึ่งไม่น้อยกว่า 60 
วนั ว่าจะใหส้ญัญาสิน้สุดลง เมื่อครบก าหนดระยะเวลาของสญัญาใหถ้อืว่าทัง้สองฝ่ายตกลงกนัตอ่
ระยะเวลาของสญัญานี้ออกไปอกีมกี าหนดคราวละ 5 ปี  
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หน้าที ่40 จาก 42 

SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

รายละเอยีดสญัญา  :  - TNT ตกลงใหค้วามร่วมมอืกบับรษิทัฯ ในการเขยีนโปรแกรม พฒันาโปรแกรม บ ารุงรกัษา
และแก้ไขโปรแกรม ที่ได้จัดท าขึ้นให้กับบริษัทฯ ส าหรบัใช้เป็นระบบปฏิบัติการในการ
ใหบ้รกิารตูเ้ตมิเงนิ  

- บรษิทัฯ และ TNT จะร่วมกนัก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของโปรแกรมเพิม่เตมิขึน้ใหม่อย่าง
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 
การเพิม่ช่องทางการบรกิาร การเพิม่รายการสนิคา้หรอืบรกิาร วธิกีารช าระเงนิและอื่น ๆ  

- Software ตามสญัญานี้เป็นการซื้อขายสทิธกิารใช ้Software เดด็ขาดจาก TNT โดยบรษิทั
ฯ มสีทิธิใช้ประโยชน์จาก Software นี้ตราบเท่าที่ระบบของบรษิทัฯ ยงัมกีารเชื่อมต่อกบั
ระบบของ TNT  

หน้าทีข่องผูร้บัจา้ง  :  - จดัหาและเตรยีมเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย (Server) ทีพ่รอ้มเชื่อมต่อกบัระบบอนิเตอรเ์น็ต
ไดต้ลอดอายุสญัญา  

- อนุญาตใหห้น่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งกบัการก ากบัดูแล ผูต้รวจสอบบญัช ีผูต้รวจสอบ
ภายในของบรษิทัฯ เขา้ตรวจสอบหรอืเรยีกขอ้มลูไดต้ามวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ โดยบรษิท
ฯ จะมหีนังสอืแจง้บอกกล่าวแก่ TNT ทราบก่อนอย่างน้อย 7 วนั  

- เพิม่บรกิารการช าระสนิคา้ / บรกิารผ่านตูเ้ตมิเงนิ ตามทีบ่รษิทัฯ รอ้งขออย่างน้อย 2 บรกิาร
ต่อเดอืน  

- ให้ความช่วยเหลือตามที่บรษิัทฯ ร้องขอในด้านการฝึกอบรม การใช้โปรแกรม และการ
แกไ้ขปัญหาเบือ้งตน้ 

หน้าทีข่องผูว้่าจา้ง  :  - ลงทุนระบบ Server เพิม่เป็นของตนเอง  
- ส่ ง ข้ อ มู ล ที่ จ า เ ป็ น ใ น ก า ร พัฒ 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 เดอืน  
- ป้องกนัการดดัแปลง แก้ไขรหสัหรอืเรยีบเรยีงใหม่ซึ่งโปรแกรม รวมทัง้การเปิดเผยข้อมูล

ส าคญั  
การช าระผลตอบแทนระหว่างกนั  :  - บ ริษั ท ฯ  ต ก ล ง จ่ า ย ค่ า ต อ บแทน ให้ แ ก่  TNT จ ากบ ริก า ร ร ะ บบ  Server แ ล ะ 

ทุกรอบเดือน โดยค านวณจากปรมิาณการท ารายการให้บรกิารเติมเงนิโทรศพัท์เคลื่อนที่  
และการใหบ้รกิารช าระค่าสนิคา้และบรกิาร ทีท่ ารายการผ่านระบบของ TNT  

- TNT ตกลงจ่ ายค่ าตอบแทนให้แก่บริษัทฯ  จากค่ าคอมมิชชัน่จากการเติม เงิน
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่และช าระค่าสนิคา้และบรกิารแบบออนไลน์ทุกประเภททีท่ ารายการจากตู้
เติมเงนิผ่านระบบ TNT ทัง้หมดที่ TNT ได้รบัจากผู้ประกอบการทุกประเภท (Operator) 
ใหก้บับรษิทัฯ ทุกรอบเดอืน  

เหตุแห่งการผดิสญัญา  :  - ไม่ปฏบิตัติามสญัญา และมไิดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายในเวลาทีก่ าหนด  
ผลแห่งการผดิสญัญา  :  - คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมสีทิธบิอกเลกิสญัญา  

9.4 สรปุสญัญาโอนกิจการทัง้หมดของบริษทั วีดีพี โฮลด้ิง จ ากดั กบั บริษทั ทีบีเอสพี จ ากดั (มหาชน)   

คู่สญัญา  :  ผูโ้อน : บรษิทั วดีพี ีโฮลดิง้ จ ากดั (“VDPH”) (ซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ   
          100 ของหุน้ทัง้หมดของ VDPH) 
ผูร้บัโอน : บรษิทั ทบีเีอสพ ีจ ากดั (มหาชน) (“TBSP”)    

รายละเอยีดสญัญา  :  - บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะจดัโครงสรา้งของกลุ่มบรษิทั โดยทรพัยส์นิและหนี้สนิใน VDPH รวมถงึ
หุ้นสามญัของบริษัท เวนดิ้ง พลัส จ ากัด ( “VDP”) ให้แก่ TBSP ภายใต้การโอนกิจการ
ทัง้หมดใหแ้ก่กนั   



  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 

 

หน้าที ่41 จาก 42 

SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

เงื่อนไขบงัคบัก่อน : เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผนัหรอืสละสทิธิเป็นหนังสอืจากคู่สญัญาฝ่ายที่มสีทิธิผ่อนผนัหรอืสละ
สทิธเิพื่อการโอนทรพัยส์นิ และหนี้สนิของ VDPH ทัง้หมด คู่สญัญาตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขบงัคบั
ก่อนตามทีร่ะบุดงัต่อไปนี้ครบถว้นสมบูรณ์ทุกประการ  

(ก) ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ VDPH มีมติอนุมตัิการโอน
ทรพัย์สนิ และหนี้สนิของ VDPH ทัง้หมด ซึ่งประกอบด้วยหุ้น VDP ทรพัย์สนิและ
หนี้สนิอื่นใหแ้ก่ TBSP 

(ข) ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรอืที่ประชุมผูถ้อืหุน้ของ TBSP มมีตอินุมตัริบัการโอน
ทรพัย์สนิ และหนี้สนิของ VDPH ทัง้หมด ซึ่งประกอบด้วยหุ้น VDP ทรพัย์สนิและ
หนี้สนิอื่นจาก VDPH 

หน้าทีข่องผูโ้อน :  - VDPH ตกลงโอนกิจการ รวมถึงสินทรพัย์และหนี้สนิทัง้หมดของผู้โอนให้แก่ TBSP ซึ่ง
สนิทรพัยห์ลกัของผูโ้อนประกอบดว้ยหุน้สามญัของ VDP 

- VDPH ตกลงและรบัรองว่า VDPH ได้ด าเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
รวมถงึกฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินการโอนและรบัโอนกจิการ  

- VDPH ตกลงที่จะจดทะเบยีนเลกิบรษิทัโดยพลนัและช าระบญัชใีนรอบระยะเวลาบัญชีที่มี
การโอนกจิการ ภายหลงัการโอนกจิการทัง้หมดใหแ้ก่ผูร้บัโอน   

- VDPH ตกลงโอนหุ้นสามญัของ VDP ให้แก่ TBSP ในวนัที่โอนกิจการทัง้หมดให้แก่กนั 
และ VDPH ตกลงจดัเตรยีมและส่งมอบสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของ VDP และใบหุน้ใหม่ของ 
VDP ซึง่ออกใหแ้ก่ TBSP  

- VDPH ตกลงจะแจ้งใหบุ้คคลผูเ้ป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมถงึลูกคา้ของผูโ้อนทราบถงึการโอน
กจิการทัง้หมดตามสญัญาฉบบันี้  

หน้าทีข่องผูร้บัโอน  :  - TBSP ตกลงช าระค่าตอบแทนการโอนกจิการโดยการโอนเงนิใหแ้ก่ VDPH ในวนัทีโ่อน
กจิการทัง้หมดใหแ้ก่กนั  

- TBSP ตกลงจะจดัใหบุ้คคลผูเ้ป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมถงึลูกคา้ของผูโ้อนเขา้ท าสญัญาแปลง
หนี้ใหม่กบัผูร้บัโอน เพื่อใหก้ารโอนสทิธ ิหน้าที่และความรบัผดิของผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนอนั
เนื่องมาจากการโอนกจิการทัง้หมดตามสญัญาฉบบันี้  

- TBSP ตกลงและจะด าเนินการแจ้งขอ้มูลรายชื่อผูถ้ือหุน้ จ านวนหุน้ และมูลค่าหุน้ทัง้ตาม
บญัชแีละตามทะเบยีนหุน้ของผูโ้อนและผูร้บัโอน ขอ้มูลของผูโ้อนและผูร้บัโอน รวมทัง้การ
เป็นลูกหนี้ค่าภาษีอากร ให้แก่อธิบดีกรมสรรพากร ภายใน 30 วนันับแต่วนัจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงการโอนกิจการทัง้หมดให้แก่กัน ต่อนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฏีกา และประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรทีเ่กีย่วขอ้ง  

การช าระผลตอบแทนระหว่างกนั  :  - TBSP จะช าระค่าตอบแทนการโอนหุน้โดยการโอนเงนิใหแ้ก่ VDPH ในวนัทีโ่อนกจิการ
ทัง้หมดใหแ้ก่กนั  

เหตุแห่งการผดิสญัญา  :  - ไม่ปฏบิตัติามสญัญา  
ผลแห่งการผดิสญัญา  :  - คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมสีทิธบิอกเลกิสญัญา 

10. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมช่ือกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

 โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิตามแบบหนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ทีไ่ดจ้ดัส่งใหก้บั
ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมนี้ โดยมรีายละเอยีดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2565 ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 20. 



  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 

 

หน้าที ่42 จาก 42 

SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

บรษิทั ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถอื 

  

 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 

 เลขานุการบรษิทั 

 ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
 



 

 
 

  
 
 
 

   บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์ 

ในการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั บซัซ่ีบีส ์จ ากดั 
25 มนีาคม 2565 
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25 มนีาคม 2565 

เรื่อง ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกี่ยวกบัการไดม้าซึ่งสนิทรพัย ์ในการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ บรษิทั 
บซัซีบ่สี ์จ ากดั 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

 

เมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565 บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“SABUY” หรอื “บรษิทัฯ” หรอื “กจิการ”) 
ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่4/2565 เพื่อพจิารณาเรื่องการเขา้ลงทุนในบรษิทั บซัซีบ่สี ์จ ากดั (“BZB”) ซึง่
เป็นผู้น าด้านการออกแบบพัฒนา Platform Loyalty Program การจัดหา Privileges ระบบ E-Commerce และการ
บรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้แบบดจิทิลัครบวงจร ในปัจจุบนั BZB มส่ีวนแบ่งการตลาดในประเทศกว่ารอ้ยละ 90 และ
มกีารขยายตลาดไปยงัประเทศตา่งๆ ในภูมภิาคอกี 7 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศลาว มาเลเซยี อนิโดนีเซยี พม่า ฟิลปิปินส ์
เวยีดนามและสงิค์โปร โดยที่ การให้บรกิารของ BZB จะมตีัง้แต่การออกแบบพฒันาระบบรกัษาฐานขอ้มูลลูกคา้ผ่าน 
LINE Application, Website, POS การสร้างระบบดูแลด้าน E-Commerce การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data การท า 
Marketing activation ไปจนถึงการเชื่อมต่อระบบช าระเงนิเพื่อสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อส าหรบัลูกคา้ ทัง้ราย
ใหญ่และรายย่อย ทัง้นี้ บรษิทัฯ ต้องการน าจุดแขง็ของ BZB มาใชใ้นการขยายช่องทางในการน าเสนอผลติภณัฑ์และ
บรกิารของบรษิทัฯ ผ่านผูใ้หบ้รกิาร E-Commerce Enabler ครบวงจรและมฐีานลูกคา้มากเป็นอนัดบัหนึ่งของประเทศ 
และสามารถขยายบริการต่อไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาค เพื่อก่อให้เกิดการผนึกก าลัง (Synergy) ในธุรกิจ E-
Commerce และบรกิารช าระเงนิเขา้สู่ Ecosystem ของบรษิัทฯ และ BZB ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึมคีวามประสงค์ที่จะเขา้
ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ โดยเป็น
การซื้อหุน้จ านวนไม่เกนิ 574,500 หุน้ หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของ BZB คดิเป็นมลูค่าไม่เกนิ 
30 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 970,800,000 บาท (อตัราแลกเปลีย่นจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่
21 กุมภาพนัธ ์2565 เท่ากบั 32.36 บาทต่อเหรยีญสหรฐั) โดยการจ่ายช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสด 

เน่ืองจากวาระการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB ในครัง้นี้มขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 15.82 ตาม
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนโดยเมื่อค านวณรวมกบัขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วง 6 เดอืนที่
ผ่านมาและรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นกรณี  

1) การเขา้ซื้อหุน้สามญัของบรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอเมชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“AIT”) ซึง่มขีนาด
รายการเท่ากบัรอ้ยละ 23.95 ตามเกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธ ิ 

2) การเขา้ลงทุนในบรษิทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“NKON”) ซึง่มขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ย
ละ 15.52 ตามเกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ 

ดงันัน้ เมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมาและรายการไดม้าขา้งตน้แลว้จะท า
ใหก้ารเขา้ท ารายการของบรษิทัฯ ในครัง้นี้มขีนาดรายการรวมเท่ากบั 79.33 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่ง
จดัเป็นรายการประเภทที ่1 ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ กล่าวคอื เป็นรายการทีม่มีูลค่าเท่ากบัรอ้ยละ 
50 หรอืสงูกว่า แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 100 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศส าหรบัการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ดงักล่าว ต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(2) แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์



 

Grant Thornton Services Limited is a limited company registered in Thailand No: 0105534098855.  

Registered office: 11th Floor Capital Tower, All Seasons Place, 87/1 Wireless Road, Bangkok 10330 Thailand 

Grant Thornton Services Limited is the financial advisor approved by the Securities and Exchange Commission, Thailand. 

(3) จดัส่งหนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุน้เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั โดยมสีารสนเทศ
อย่างน้อยตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สิน รวมทัง้รายงานความเห็นของที่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระ และ 

(4) จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์โดยบรษิทัฯ จะตอ้ง
ไดร้บัอนุมตจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวขา้งต้น บรษิัทฯ จงึได้แต่งตัง้บรษิัท แกรนท์ ธอนตนั เซอร์วสิเซส จ ากดั 
(“GTSL” หรือ “ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการ ได้มาซึ่ง
สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ในการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อพจิารณา
อนุมตักิารเขา้ท ารายการโดยมรีายละเอยีดตามรายงานความเหน็ทีแ่นบมากบัจดหมายน าส่งฉบบันี้   

ในการจดัท ารายงานความเหน็ดงักล่าว ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระยดึถอืขอ้มลูของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดทีร่ะบุ
ไวใ้นส่วนที ่2 แนวทางการปฏบิตังิานและทีม่าของขอ้มลูในการจดัท าความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ทีป่รกึษา
ทางการเงนิอสิระไม่มเีหตุอนัควรสงสยัว่าขอ้มลูดงักล่าวขาดความถูกตอ้งและครบถว้นในสาระส าคญัทีอ่าจส่งผลกระทบ
อย่างมนีัยส าคญัต่อความสมบูรณ์ของขอ้มูล ทัง้นี้ รายงานฉบบันี้จดัท าขึน้ภายใต้ขอ้สมมตฐิานทางเศรษฐกิจ สภาวะ
ตลาด และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่ป็นไปในขณะจดัท ารายงาน รวมทัง้ขึน้อยู่กบัขอ้มูลทีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีร่ะบุไวใ้นรายงานฉบบันี้ 
ซึ่งสมมติฐานและข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง และอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อ
ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอิสระฉบบันี้ ทัง้นี้ทีป่รกึษาทางการเงนิอิสระไม่ไดม้ภีาระผูกพนัในการปรบัปรุงให้
เป็นปัจจุบนั หรอืทบทวนหรอืยนืยนัรายงานฉบบันี้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผลตาม
มาตรฐานของผูป้ระกอบวชิาชพีพงึกระท า เอกสารแนบทา้ยรายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระฉบบันี้ ถอื
เป็นส่วนหนึ่งของรายงานความเหน็ และเป็นขอ้มลูทีผู่ถ้อืหุน้ควรพจิารณาร่วมกบัรายงานความเหน็ฉบบันี้ดว้ย 

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ควรศกึษารายละเอยีดของขอ้มลูทีเ่ปิดเผยในสารสนเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเขา้ท าธุรกรรมใน
ครัง้นี้ ความเหน็ของคณะกรรมการอสิระ รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอิสระพร้อมกบัเอกสารต่าง ๆ ที่
แนบมากบัหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาการอนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรม
ในครัง้นี้
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ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“SABUY” หรอื “บรษิทัฯ” หรอื “กจิการ”) 
ครัง้ที ่4/2565 เมื่อวนัที ่21 กมุภาพนัธ ์2565 ไดม้กีารพจิารณาเรื่องการเขา้ลงทุนในบรษิทั บซัซีบ่สี ์จ ากดั (“BZB”) 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ตารางท่ี 1-1: สรปุการเข้าท าลงทนุใน BZB 

หวัข้อ รายละเอียด 

การเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB 
หุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิจ านวนไม่เกนิ 574,500 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรอื
คดิเป็นจ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ BZB  

ธุรกจิ 

Buzzebees ประกอบธุรกจิออกแบบและพฒันาแพลตฟอรม์การบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ (CRM 
Privilege) อย่างครบวงจร โดยธุรกจิหลกัในปัจจุบนัแบ่งออกไดด้งันี้ 
1. ธุรกจิใหบ้รกิารแพลตฟอรม์ (Platform Subscription) ประกอบไปดว้ยการใหเ้ช่าระบบการขาย

สนิคา้บนแอปพลเิคชนัของ BZB และแพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์อื่นๆ การพฒันาระบบแอปพลเิค
ชนัของแบรนดต์่างๆ การใหเ้ช่าระบบรายเดอืนของซอฟต์แวรก์ารบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ 

2. ธุรกจิใหบ้รกิารจดัหาสทิธพิเิศษและดลีต่างๆ (Rewards Sourcing) ประกอบไปดว้ยการขาย
สนิคา้ผ่านแคตตาลอ็กสนิคา้ออนไลน์ การขายสนิคา้สทิธพิเิศษ และการบรหิารจดัการสนิคา้
พเิศษต่างๆ 

3. การใหบ้รกิารเกีย่วกบัการซื้อขายของออนไลน์อย่างครบวงจร (E-commerce Enabler) 
ประกอบไปดว้ยการบรกิารขายและจดัการสนิคา้ทัง้ของแบรนดเ์องและบตัรก านัลต่างๆ 
(Voucher) รวมไปถงึการดูแลรา้นคา้ออนไลน์บนแพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์อืน่ๆ 

4. การใหบ้รกิารเสรมิอื่นๆ (Ancillary Services) ประกอบไปดว้ยการจดัการแคมเปญทางการ
ตลาด การบรหิารการตลาดผ่านแอปพลเิคชนัไลน์ การใหบ้รกิารสือ่โฆษณาบนแพลตฟอรม์
โซเชยีลมเีดยี การใหบ้รกิารขนส่งและบรรจุภณัฑ ์และการใหบ้รกิารจดัเกบ็สนิคา้ โดยมี
จุดประสงคเ์พื่อใหบ้รกิารลูกคา้อย่างครบวงจร 

มลูค่าการลงทุน 
(หุน้เดมิ) 

มลูค่าการลงทุนรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 30 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรอืประมาณ 970,800,000 บาท โดยอา้งองิ
ราคามลูค่าบรษิทั (100%) ไม่เกนิ 100 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 3,236,000,000.0 บาท 
(อตัราแลกเปลีย่นจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565 เท่ากบั 32.36 
บาทต่อเหรยีญสหรฐั) โดยราคามลูค่าของ BZB มกีารก าหนดราคาเป็นสกุลเงนิเหรยีญสหรฐั 
เนื่องจากการระดมทุนในอดตีมกีารก าหนดมลูค่ากจิการ และการระดมทุนเป็นเงนิสกุลเหรยีญสหรฐั 
ดงันี้เพื่อใหก้ารระดมทุนทัง้หมดอยู่บนบรรทดัฐานเดยีวกนั จงึมกีารก าหนดราคาอา้งองิมลูค่า BZB 
ในครงันี้เป็นสกุลเงนิเหรยีญสหรฐัดว้ยเช่นกนั 

วธิกีารจ่ายช าระ จ่ายช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสด 

ความสมัพนัธ ์ ไม่เป็นบุคคลเกีย่วโยง 

แหล่งเงนิทุน 
จากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ซึง่ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ จะได้
อนุมตัติ่อไป 

ทัง้นี้ บรษิัทฯ ต้องการน าจุดแขง็ของ BZB มาใช้ในการขยายช่องทางในการน าเสนอผลติภณัฑ์และบริการของ
บรษิทัฯ ผ่านผูใ้หบ้รกิาร E-Commerce Enabler ครบวงจรและมฐีานลูกคา้มากเป็นอนัดบัหนึ่งของประเทศ และสามารถ
ขยายบรกิารต่อไปยงัประเทศต่างๆ ในภูมภิาค เพื่อก่อให้เกิดการผนึกก าลงั (Synergy) ในธุรกิจ E-Commerce และ
บรกิารช าระเงนิเขา้สู่ Ecosystem ของบรษิทัฯ และ BZB  

ทัง้นี้ ธุรกรรมขา้งต้น เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 
เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ และประกาศของ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของบรษิทัจดทะเบยีนใน
การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (รวมเรยีกว่า “ประกาศไดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) 

1. บทสรปุผู้บริหาร 
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โดยธุรกรรมการเขา้ลงทุนในบรษิทั BZB ในครัง้นี้มขีนาดรายการสูงสุดเท่ากบัรอ้ยละ 15.82 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ
สิง่ตอบแทน (ค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) โดยเมื่อค านวณรวมกบัขนาด
รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมาและรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นกรณี  

1) การเขา้ซื้อหุน้สามญัของบรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอเมชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“AIT”) ซึง่มขีนาด
รายการเท่ากบัรอ้ยละ 23.95 ตามเกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ 

2) การเขา้ลงทุนในบรษิทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“NKON”) ซึง่มขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ย
ละ 15.52 ตามเกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ 

ดงันัน้ เมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมาและรายการไดม้าขา้งตน้แล้วจะท า
ใหก้ารเขา้ท ารายการของบรษิทัฯ ในครัง้นี้มขีนาดรายการรวมเท่ากบั 79.33 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่ง
จดัเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรอืจ าหน่ายไปฯ กล่าวคอื เป็นรายการที่มีขนาดรายการอยู่
ในช่วงเท่ากบัรอ้ยละ 50 หรอืสูงกว่า แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 100 ทีป่ระชุมคณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้บรษิทั แกรนท์ ธอนตนั 
เซอร์วสิเซส จ ากดั (“GTSL” หรอื “ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ”) เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อท าหน้าทีใ่นการให้
ความเหน็เกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ในการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ บรษิทั บซัซีบ่สี์ จ ากดั ในครัง้นี้ 

ทีป่รกึษาฯ ไดพ้จิารณาและวเิคราะห์ขอ้มลูต่างๆ อาท ิเงื่อนไขการเขา้ท ารายการ ขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของการเขา้ท า
รายการและการไม่เขา้ท ารายการ รวมถงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการเขา้ท ารายการ โดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 

การเขา้ท ารายการในครัง้นี้จะเป็นการเขา้ท ารายการในครัง้นี้จะเป็นการผนึกก าลงัร่วมกนัระหว่าง SABUY และ 
BZB ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ SABUY ที่จะแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปในอุตสาหกรรมที่เกื้อหนุนกับ
กจิกรรมหลกัของบรษิทัฯ และการขยายธุรกจิทีส่ามารถใชโ้ครงข่ายและทรพัยากรของธุรกจิได ้(Network & Resource 
utilization) เพื่อให้สามารถใหบ้รกิารได้อย่างครบวงจรมากขึน้ ทัง้นี้ การร่วมมอืกนัจะเป็นการช่วยส่งเสรมิกนัทัง้สอง
ฝ่ายโดยที่ทาง SABUY และ BZB อาจจะร่วมกันพฒันาเพื่อเชื่อมโยงระบบและ/หรือ Application ต่างๆ ในอนาคต
เพื่อให้มคีวามสะดวกสบายมากยิง่ขึน้และสามารถใชร้่วมกนัในส าหรบัในลูกค้าของทัง้สองฝ่าย ซึ่งจะท าใหฐ้านลูกคา้
ของทัง้สองฝ่ายขยายตวัมากขึน้ ก่อใหเ้กดิการประหยดัต่อขนาด (Economies of scale) ไดม้ากขึน้ โดยอาจจะมกีารใช ้
ทมีงานนักพฒันา (Developer) ร่วมกนั การขายสนิค้าแบบ Cross-selling การใช้ทรพัยากรในการพฒันานวตักรรม
ใหม่ๆ ร่วมกนั ท าให ้SABUY สามารถเขา้ถงึ Know How ของ BZB เพื่อช่วยในการพฒันาร่วมกนัในอนาคตไดอ้ีกดว้ย 
รวมไปถงึความร่วมมอืในการขยายตลาดไปยงัต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมภิาคอาเซยีน นอกจากนี้ SABUY สามารถ
น าระบบ CRM ของ BZB มาปรับใช้กับระบบปัจจุบนัของ SABUY เอง เพื่อให้สามารถน าไปใช้กับฐานลูกค้าและ 
Agents ของ SABUY ได้ ซึ่งจะท าให้ SABUY สามารถเขา้ถึงและรู้จกัร้านค้าพนัธมติรมากยิง่ขึ้นผ่านพฤติกรรมการ
บรโิภคของลูกคา้ เพื่อใหเ้สนอผลติภณัฑ์แก่กลุ่มลูกคา้ไดต้รงกบัความต้องการอย่างแม่นย า และยงัมโีอกาสทีจ่ะไดร้บั
เงนิปันผลกลบัมาให ้SABUY ไดใ้นอนาคต โดยการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้ SABUY จะอาศยัแหล่งเงนิทุนจากการออก
และเสนอขายหุน้กู ้ท าให ้SABUY ไม่ตอ้งใชก้ระแสเงนิสดภายในกจิการ 

อย่างไรกต็าม เน่ืองจากการเขา้ซื้อหุน้สามญัจากผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB ในครัง้นี้จะอาศยัแหล่งเงนิจากการออกและ
เสนอขายตราสารหนี้ในวงเงนิไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อมาใช้ในการลงทุนใน BZB ในจ านวนประมาณ ไม่เกิน 30 
ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 970,800,000 บาท (อตัราแลกเปลีย่นจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่21 
กุมภาพนัธ ์2565 เท่ากบั 32.36 บาทต่อเหรยีญสหรฐั), ใชใ้นการแปลงสภาพ AIT-W2 เป็นเงนิสดจ านวน 280,000,000 
บาท, เขา้ลงทุนใน NKON โดยมกีารจ่ายเงนิสดบางส่วนจ านวน 584,436,438.75 บาท และ เพื่อวตัถุประสงค์อื่นๆ ซึ่ง
จะส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน (D/E Ratio) ของบรษิัทฯ สูงขึ้นจาก 0.81 เท่า เป็น 1.70 เท่า ตามงบการเงนิรวม
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ดงันัน้การระดมเงินทุนดงักล่าวจึงก่อให้เกิดหนี้สินและ
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ดอกเบีย้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ นอกจากนี้ จากการที ่บรษิทัฯ จะเขา้ซื้อหุน้ของ BZB ในสดัส่วนรอ้ยละ 30 ท าใหบ้รษิทัฯไม่ไดม้ี
อ านาจควบคุม BZB 

ทัง้นี้ การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ อาจจะมคีวามเสีย่งจากการลงทุนไม่เป็นไปตามแผนจากปัจจยัต่างๆ รวมไปถงึ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยใีนอนาคต ความเสีย่งจากความผนัผวนของค่าเงนิในการเขา้ซื้อหุ้นของ BZB เนื่องจากมี
การก าหนดราคาเขา้ท ารายการเป็นเงนิเหรยีญสหรฐั ความเสีย่งจากการทีท่ ัง้สองบรษิทัยงัไม่ไดม้กีารท าขอ้ตกลงในการ
เขา้ลงทุน ซึง่ภายหลงัจากไดร้บัอนุมตัแิลว้อาจจะมกีารก าหนดเงือ่นไขทีท่ าใหบ้รษิทัฯ เสยีเปรยีบ และความเสีย่งหากผู้
เงือ่นไขในการเขา้ท ารายการและการออกและเสนอขายตราสารหนี้ไม่ไดร้บัอนุมตั ิ

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ไดท้ าการประเมนิมลูค่าหุน้ทีเ่หมาะสมของ BZB ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิ
สด (Discounted Cash Flow Approach) ซึง่สามารถประเมนิมลูค่าหุน้ BZB ไดอ้ยู่ในช่วงระหว่าง 1,629.59 – 1,952.16 
บาทต่อหุ้น โดยมมีูลค่าหุ้นกรณีฐาน (Base case) เท่ากบั 1,776.16 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูง(ต ่า)กว่าราคาการ
ลงทุนที ่1,689.82 บาทต่อหุน้ เท่ากบั (60.23) – 262.24 บาทต่อหุน้ หรอืรอ้ยละ (3.57) – 15.52 และหากคดิเป็นการ
ลงทุนใน BZB ในสดัส่วนรอ้ยละ 30 ของจ านวนหุน้สามญัทัง้หมดของ BZB จะมมีูลค่าอยู่ระหว่าง 936.20 – 1,121.52 
ลา้นบาท โดยมมีลูค่าหุน้กรณีฐาน (Base case) เท่ากบั 1,020.40 ลา้นบาท ซึง่เป็นราคาทีส่งู(ต ่า)กว่าราคาการลงทุนที ่
970.80 ล้านบาท เท่ากบั (34.60) – 150.72 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ (3.57) – 15.52 จงึถอืว่าอยู่ในช่วงราคาทีเ่หมาะสม 
จากการวเิคราะห์ความสมเหตุสมผล ขอ้ดขีอ้ด้อยและผลกระทบที่เกิดขึน้จากการเขา้ท าธุรกรรมฯ ตามที่ได้กล่าวไว้
ขา้งต้น ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระมคีวามเหน็ว่าการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ มีความสมเหตุสมผลและผู้ถือหุ้นควร
อนุมตักิารเขา้ท ารายการไดม้าซึง่หุน้สามญัของ BZB ในครัง้นี้  

ทัง้นี้ การตดัสนิใจทีจ่ะอนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมฯ ดงักล่าว ขึน้อยู่กบัวจิารณญาณของผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั ผูถ้อืหุน้
ควรจะศกึษาขอ้มลูและพจิารณาเหตุผล ขอ้ด ีขอ้ดอ้ย ความเสีย่ง และความเหน็ในประเดน็ต่างๆ เพิม่เตมิจากรายงาน
ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระฉบบันี้ รายละเอยีดของขอ้มลูทีเ่ปิดเผยในสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท า
ธุรกรรมในครัง้นี้ ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ พรอ้มกบัเอกสารต่าง ๆ ทีแ่นบมากบัหนังสอืเชญิประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อใช้ประกอบการพจิารณาการอนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้ ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระ
พิจารณาสมมติฐานที่ใช้ในการจดัเตรียมประมาณการทางการเงินเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจและข้อมูลที่มีอยู่ใน
ช่วงเวลาทีศ่กึษาเท่านัน้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ทีเ่กดิขึน้ในอนาคตอาจจะเป็นปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อความเหน็ของที่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระ 
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บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั เซอรว์สิเซส จ ากดั ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และเป็นอิสระจากบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
(“บรษิัทฯ” หรอื “SABUY”) ได้พจิารณาและศกึษาขอ้มูลการเขา้ท ารายการตามที่ได้รบัการแต่งตัง้ในครัง้นี้จากข้อมูล
บรษิทัฯ ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทั บซัซีบ่สี ์จ ากดั (“BZB”) และขอ้มลูอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ทีเ่ป็นขอ้มลูทีไ่ดร้บัจาก SABUY, 
BZB และขอ้มลูทีเ่ปิดเผยทัว่ไป ไดแ้ก่ 

• มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่4/2565 ของ SABUY ซึง่จดัประชุมเมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565  
• สารสนเทศเกี่ยวกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย์ของ บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ซื้อ

หุน้สามญัของ บรษิทั บซัซีบ่สี ์จ ากดั (“BZB”) 
• แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ของ SABUY 
• รายงานผูส้อบบญัชแีละงบการเงนิ ส าหรบัปีสิน้สุด 31 ธนัวาคม 2561 – 2564 ของ SABUY  
• รายงานผูส้อบบญัชแีละงบการเงนิ ส าหรบัปีสิน้สุด 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 ของ BZB รวมไปถงึงบทดลอง

และงบการเงนิภายในส าหรบัปีสิน้สุด 31 ธนัวาคม 2561 – 2564 ของ BZB  
• ประมาณการทางการเงนิและสมมตฐิานในการจดัท าประมาณการทางการเงนิของ BZB 
• การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งของ SABUY, BZB และผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆ 
• ขอ้มลูสถติติลาดหลกัทรพัย ์ภาวะเศรษฐกจิ และอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระตัง้อยู่บนสมมตฐิานว่าขอ้มูลและเอกสารทีไ่ด้รบั  ตลอดจนการสมัภาษณ์
ผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งของ SABUY, BZB และบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง เป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้งและเป็นความจรงิ โดย
ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาและศกึษาขอ้มลูดงักล่าวดว้ยความรอบคอบและสมเหตสุมผลตามมาตรฐานของผู้
ประกอบวชิาชพีพงึกระท า 

นอกจากนี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระถอืว่าสญัญา ร่างสญัญาและขอ้ตกลงทางธุรกิจต่าง ๆ มผีลบงัคบัใชแ้ละมผีล
ผูกพนัทางกฎหมาย โดยปราศจากขอ้มูลหรอืเหตุการณ์หรอืเงื่อนไขใด ๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการเขา้ท ารายการใน
แต่ละรายการของ SABUY ในครัง้นี้ ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไม่มเีหตุอนัควรสงสยัว่าขอ้มูลดงักล่าวขาดความ
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัอนัจะมผีลกระทบต่อความสมบูรณ์ในเนื้อหาของขอ้มูลแต่ละรายการที่ได้รบัอย่างมี
นัยส าคญั 

ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจดัท าขึ้นภายใต้ภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และปัจจยั
ภายนอกอื่น ๆ ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการจดัท า รวมทัง้ขึน้อยู่กบัขอ้มลูทีไ่ดร้บั ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญั
ในภายหลงั และอาจส่งผลกระทบต่อความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ อย่างไรกด็ ีทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไม่
มภีาระผกูพนัในการปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัหรอืทบทวนยนืยนัความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระฉบบันี้ 

รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระฉบบันี้จดัท าขึน้ เพื่อใชแ้ละเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ของ SABUY 
อย่างไรกต็าม การตดัสนิใจอนุมตัหิรอืไม่อนุมตักิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้ ขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจของผู้ถือหุ้น ทัง้นี้ ผูถ้อื
หุ้นควรศกึษารายละเอียดขอ้มูลในความเหน็ของที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระ พร้อมกบัเอกสารขอ้มูลต่าง ๆ ที่แนบมา 
รวมไปถงึขอ้มลูสารสนเทศทีเ่กี่ยวขอ้งในแต่ละรายการ เพื่อใชว้จิารณญาณ และดุลยพนิิจประกอบการพจิารณาในการ
ตดัสนิใจไดอ้ย่างเหมาะสม 

  

2. แนวทางการปฏิบติังานและขอ้มูลท่ีใช้ในการจดัท าความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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สบืเนื่องจากการที ่บรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“SABUY” หรอื “บรษิัทฯ” หรอื “กิจการ”) มคีวาม
ประสงค์ทีจ่ะเขา้ลงทุนใน บรษิัท บซัซี่บสี์ จ ากดั (“BZB”) เนื่องจากบรษิัทฯ ต้องการน าจุดแขง็ของ BZB มาใชใ้นการ
ขยายช่องทางในการน าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทัฯ ผ่านผูใ้หบ้รกิาร E-Commerce Enabler ครบวงจรและมี
ฐานลูกคา้มากเป็นอนัดบัหนึ่งของประเทศ และสามารถขยายบรกิารต่อไปยงัประเทศต่างๆ ในภูมภิาค เพื่อก่อใหเ้กิด
การผนึกก าลงั (Synergy) ในธุรกจิ E-Commerce และบรกิารช าระเงนิเขา้สู่ Ecosystem ของบรษิทัฯ และ BZB โดยมี
รายละเอยีดของการลงทุนดงันี้ 

ตารางท่ี 3-1: สรปุการเข้าท าลงทนุใน BZB 

หวัข้อ รายละเอียด 

การเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB 
หุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิจ านวนไม่เกนิ 574,500 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรอื
คดิเป็นจ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ BZB  

ธุรกจิ 

Buzzebees ประกอบธุรกจิออกแบบและพฒันาแพลตฟอรม์การบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ (CRM 
Privilege) อย่างครบวงจร โดยธุรกจิหลกัในปัจจุบนัแบ่งออกไดด้งันี้ 
1. ธุรกจิใหบ้รกิารแพลตฟอรม์ (Platform Subscription) ประกอบไปดว้ยการใหเ้ช่าระบบการขาย

สนิคา้บนแอปพลเิคชนัของ BZB และแพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์อื่นๆ การพฒันาระบบแอปพลเิค
ชนัของแบรนดต์่างๆ การใหเ้ช่าระบบรายเดอืนของซอฟต์แวรก์ารบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ 

2. ธุรกจิใหบ้รกิารจดัหาสทิธพิเิศษและดลีต่างๆ (Rewards Sourcing) ประกอบไปดว้ยการขาย
สนิคา้ผ่านแคตตาลอ็กสนิคา้ออนไลน์ การขายสนิคา้สทิธพิเิศษ และการบรหิารจดัการสนิคา้
พเิศษต่างๆ 

3. การใหบ้รกิารเกีย่วกบัการซื้อขายของออนไลน์อย่างครบวงจร (E-commerce Enabler) 
ประกอบไปดว้ยการบรกิารขายและจดัการสนิคา้ทัง้ของแบรนดเ์องและบตัรก านัลต่างๆ 
(Voucher) รวมไปถงึการดูแลรา้นคา้ออนไลน์บนแพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์อืน่ๆ 

4. การใหบ้รกิารเสรมิอื่นๆ (Ancillary Services) ประกอบไปดว้ยการจดัการแคมเปญทางการ
ตลาด การบรหิารการตลาดผ่านแอปพลเิคชนัไลน์ การใหบ้รกิารสือ่โฆษณาบนแพลตฟอรม์
โซเชยีลมเีดยี การใหบ้รกิารขนส่งและบรรจุภณัฑ ์และการใหบ้รกิารจดัเกบ็สนิคา้ โดยมี
จุดประสงคเ์พื่อใหบ้รกิารลูกคา้อย่างครบวงจร 

มลูค่าการลงทุน 
(หุน้เดมิ) 

มลูค่าการลงทุนรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 30 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 970,800,000 บาท โดยอา้งองิ
ราคามลูค่าบรษิทั (100%) ไม่เกนิ 100 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 3,236,000,000.00 บาท 
(อตัราแลกเปลีย่นจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565 เท่ากบั 32.36 
บาทต่อเหรยีญสหรฐั) โดยราคามลูค่าของ BZB มกีารก าหนดราคาเป็นสกุลเงนิเหรยีญสหรฐั 
เนื่องจากการระดมทุนในอดตีมกีารก าหนดมลูค่ากจิการ และการระดมทุนเป็นเงนิสกุลเหรยีญสหรฐั 
ดงันี้เพื่อใหก้ารระดมทุนทัง้หมดอยู่บนบรรทดัฐานเดยีวกนั จงึมกีารก าหนดราคาอา้งองิมลูค่า BZB 
ในครงันี้เป็นสกุลเงนิเหรยีญสหรฐัดว้ยเช่นกนั 

วธิกีารจ่ายช าระ จ่ายช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสด 

ความสมัพนัธ ์ ไม่เป็นบุคคลเกีย่วโยง 

แหล่งเงนิทุน 
จากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ซึง่ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ จะได้
อนุมตัติ่อไป 

ผูข้ายหุน้สามญัเดมิของ BZB 

1) บรษิทั ไอคอนเซป็ส ์เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 
2) นางสาวณฐัธดิา สงวนสนิ 
3) บรษิทั แอสเซนต์ แคปปิตอล จ ากดั 
4) บรษิทั สงิห ์เวนเจอรส์ แคปปิตอล ฟันด ์ลมิเิตด็ จ ากดั 
5) บรษิทั อโรม่า โฮลดิง้ คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั 
6) นางพนิดา ชนิสุวพลา 
7) นางวมิลวรรณ มลินิทจนิดา 

3. ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 
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หวัข้อ รายละเอียด 
8) นายณฐัพงศ ์ตงัเดชะหริญั 
9) นาย เว่ย ซุน เซน็ 

เงื่อนไขในการเขา้ท ารายการ 

1. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ 
BZB จาก ผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะ
ช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสด 

2. ผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน BZB เป็นทีพ่งึพอใจของ
บรษิทัฯ 

นอกจากนี้ ในการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเสนอใหม้กีารมอบหมายใหป้ระธานเจ้าหน้าที่
บรหิารมอี านาจ 

1) เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ 
BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ 

2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ 
BZB จากผู้ถือหุน้เดมิ ซึ่งรวมถงึการตดิต่อและการยื่นขออนุญาตใดๆ ค าขอผ่อนผนัต่างๆ เอกสารและ
หลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB จากผู้
ถอืหุน้เดมิ และ 

3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิ จนเสรจ็การ 

ทัง้นี้ ธุรกรรมขา้งต้น เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 
เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ และประกาศของ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของบรษิทัจดทะเบยีนใน
การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (รวมเรยีกว่า “ประกาศไดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) 
โดยธุรกรรมการเขา้ลงทุนในบรษิทั BZB ในครัง้นี้มขีนาดรายการสูงสุดเท่ากบัรอ้ยละ 15.82 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ
สิง่ตอบแทน (ค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) โดยเมื่อค านวณรวมกบัขนาด
รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมาและรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นกรณี  

1) การเขา้ซื้อหุน้สามญัของบรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอเมชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“AIT”) ซึง่มขีนาด
รายการเท่ากบัรอ้ยละ 23.95 ตามเกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ 

2) การเขา้ลงทุนในบรษิทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“NKON”) ซึง่มขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ย
ละ 15.52 ตามเกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ 

ดงันัน้ เมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมาและรายการไดม้าขา้งตน้แลว้จะท า
ใหก้ารเขา้ท ารายการของบรษิทัฯ ในครัง้นี้มขีนาดรายการรวมเท่ากบั 79.33 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่ง
จดัเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรอืจ าหน่ายไปฯ กล่าวคอื เป็นรายการที่มีขนาดรายการอยู่
ในช่วงเท่ากบัรอ้ยละ 50 หรอืสูงกว่า แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 100 ทีป่ระชุมคณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้บรษิทั แกรนท์ ธอนตนั 
เซอร์วสิเซส จ ากดั (“GTSL” หรอื “ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ”) เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อท าหน้าทีใ่นการให้
ความเหน็เกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ในการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB ในครัง้นี้ 

ทัง้นี้ รายการดงักล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั เนื่องจากผูถ้อืหุน้เดมิไม่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของ
บรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ.21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั 
ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและ
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การปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบยีนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจกิายน 2546 (“ประกาศ
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั”) 

โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย์ในการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ บรษิทั บซัซีบ่สี ์จ ากดั ดงัต่อไปนี้ 

1. วนั เดือน ปี ท่ีท ารายการ  

ภายหลงัจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2565 เมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565 มมีตอินุมตักิารเขา้ลงทุน 
โดยการซื้อหุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB โดยบรษิทัฯ จะเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB ดงักล่าว ภายใน
เดอืน มถิุนายน 2565 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง 
ตารางท่ี 3-2: สรปุคู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผู้จะซื้อ บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
ผู้จะขาย ผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB ไดแ้ก ่

 

ล าดบั ผูถ้อืหุน้ 
ปัจจุบนั ส่วนทีข่ายให ้SABUY 

จ านวนหุน้ รอ้ยละ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 
กลุ่มผูก้่อตัง้เดมิของ BZB     

1 บรษิทั ไอคอนเซป็ส ์เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ากดั1 634,935 33.16  380,319 19.86 
2 นางสาวณฐัธดิา สงวนสนิ 419,481 21.91  - - 

3 นางพนิดา ชนิสวุพลา 87,000 4.54  - - 

4 นางวมิลวรรณ มลินิทจนิดา 63,279 3.30  - - 

5 นายณฐัพงศ ์ตงัเดชะหริญั 56,952 2.97  - - 

6 นาย เว่ย ซนุ เซน็ 6,083 0.32  - - 

รวม 1,267,730 66.20 380,319 19.86 

กลุ่มนักลงทุน     

7 บรษิทั แอสเซนต์ แคปปิตอล จ ากดั2     

 หุน้บุรมิสทิธ3ิ 120,000 6.27 -   - 
 หุน้สามญั 240,020 12.53 108,006 5.64 

8 บรษิทั สงิห ์เวนเจอรส์ แคปปิตอล ฟันด ์ลมิเิตด็ จ ากดั4 191,500 10.00 57,450 3.00 

9 บรษิทั อโรม่า โฮลดิง้ คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั5 95,750 5.00 28,725 1.50 

รวม 647,270 33.80 194,181  10.14 
รวมทัง้หมด 1,915,000 100.00 574,500  30.00 

ทีม่า: ส าเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ (แบบ บอจ.5) ณ วนัที ่1 เมษายน 2565 
หมายเหตุ: 1. บรษิทัของผูถ้อืหุน้เดมิทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา จดจดัตัง้ใน เขตบรกิารพเิศษฮ่องกง (สาธารณรฐัประชาชนจนี) 

2. บรษิทัร่วมลงทุนของกลุ่มบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั โดยเริม่ลงทุนใน BZB ตัง้แต่ปี 2558 
3. หุน้บุรมิสทิธมิสีทิธเิหนือกว่าหุน้สามญัในกรณีเลกิบรษิัท โดยผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธจิะได้รบัเงนิค่าหุน้บุรมิสทิธแิละสทิธสิ่วนไดเ้สยีคงเหลอืในสนิทรพัยส์ุทธิ
ก่อนผูถ้อืหุน้สามญั ทัง้น้ี หุ้นบุรมิสทิธแิละหุน้สามญัมสีทิธอิอกเสยีง 1 เสยีงต่อ 1 หุน้ทีถ่อื 
4. บรษิทัร่วมลงทุนของกลุ่มบรษิทั สงิห ์จดจดัตัง้ในประเทศฮ่องกง โดยเริม่ลงทุนใน BZB ตัง้แต่ปี 2561 
5. บรษิทัทีจ่ดจดัตัง้ในหมู่เกาะแองกลิลา (Anguilla), บรติชิ เวส อนิเดยี โดยเริม่ลงทุนใน BZB ตัง้แต่ปี 2558 

 
ทัง้นี้ หุน้ที ่SABUY จะไดร้บัจะเป็นหุน้สามญัทัง้หมด โดยในเบือ้งตน้ผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB จะขายหุน้ให ้SABUY ตามตาราง
ขา้งตน้ อย่างไรกต็าม ผูข้ายอาจจะมกีารปรบัสดัส่วนการขายกนัเป็นการภายในในภายหลงั โดยทีส่ดัส่วนการขายใหก้บั 
SABUY จะไม่เปลีย่นแปลง 

ความสมัพนัธ์
กบับริษทัฯ 

ปัจจุบนัผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB ไม่ใช่บคุคลเกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและขนาดรายการ 

3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

สบืเนื่องจากบรษิทัฯ มคีวามประสงค์ทีเ่ขา้ลงทุนใน บรษิทั บซัซี่บสี ์จ ากดั (“BZB”) เนื่องจากบรษิทัฯ ต้องการน า
จุดแข็งของ BZB มาใช้ในการขยายช่องทางในการน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ผ่านผู้ให้บริการ E-
Commerce Enabler ครบวงจรและมีฐานลูกค้ามากเป็นอนัดบัหนึ่งของประเทศ และสามารถขยายบริการต่อไปยงั
ประเทศต่างๆ ในภูมภิาค เพื่อก่อให้เกิดการผนึกก าลงั (Synergy) ในธุรกิจ E-Commerce และบรกิารช าระเงนิเขา้สู่ 
Ecosystem ของบรษิทัฯ และ BZB ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึจะเขา้ลงทุนซื้อหุน้สามญัของ BZB โดยเป็นการซื้อหุน้จากผูถ้อื
หุ้นเดมิของ BZB เป็นจ านวนไม่เกิน 574,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรอืไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจด
ทะเบียนทัง้หมดของ BZB คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรฐั หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท ตามอตัรา
แลกเปลีย่น ทัง้นี้มลูค่าของ BZB เป็นมลูค่าทีเ่จรจากนัระหว่างบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB โดยบรษิทัฯ พจิารณา
จากการประเมนิมูลค่าบรษิทัดว้ยวธิ ีDiscount Cashflow ประกอบกบัฐานขอ้มูลลูกคา้ของ BZB ทรพัย์สนิทางปัญญา 
ความสามารถในการเตบิโตของธรุกจิ และประมาณการทางการเงนิปี 2564 จากฝ่ายผูบ้รหิารของ BZB ซึง่คาดว่าบรษิทั
จะมกี าไรประมาณ 30 ลา้นบาท 
 
เปรยีบเทยีบมลูค่าบรษิทัและมลูค่าตามบญัช ี(Book Value) 
ตารางท่ี 3-3: เปรียบเทียบมูลค่าบริษทัและมลูค่าตามบญัชี (Book Value) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 ตามมลูค่าการลงทุนในครัง้นี้ 
มลูค่าตามบญัชขีองบรษิทั (ลา้นบาท) 340.4 365.2 3,236.0 
ราคาต่อหุน้ (บาทตอ่หุน้) 177.93 186.00 1,689.82 

ทัง้นี้การเขา้ลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างบรษิทัฯ และ BZB ในจดหมายแสดงเจตจ านง ลงวนัที ่10 
ก.พ. 2565 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ยื่นข้อเสนอในการจะเข้าลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ของ  BZB ซึ่งสามารถสรุป
สาระส าคญัไดด้งันี้ 

SABUY มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเขา้เป็นหุน้ส่วนในธุรกจิกบัทาง BZB โดยมคีวามประสงค์จะลงทุนเขา้ซื้อหุน้สามญัของ 
BZB จ านวน 57,450 ถงึ 76,600 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนระหว่างรอ้ยละ 30 ถงึรอ้ยละ 40 โดยอา้งองิมลูค่า BZB (100%) ที ่
100 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ โดย SABUY จะช าระค่าหุน้เป็นเงนิสดเตม็จ านวน 

ทัง้นี้ BZB จะให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิัท เพื่อน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ และก าหนด
เงื่อนไขทีบ่รษิทัและ SABUY จะตกลงร่วมกนัต่อไป โดย SABUY จะน าขอ้มูลดงักล่าวขา้งต้นเสนอต่อคณะกรรมการ
และผูถ้อืหุน้ของ SABUY เพื่อพจิารณาการเขา้ลงทุนใน  BZB ซึ่งอาจจะพจิารณาและอาจรอ้งขอใหม้กีารปรบัเปลี่ยน
เงือ่นไขการลงเขา้ลงทุนบางประการเพื่อใหเ้หมาะสมกบัเกณฑก์ารลงทุน 
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ขอ้มลูโครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ และหลงัเขา้ท ารายการ ปรากฏดงันี้ 

แผนภาพท่ี 3-1: สรปุโครงสร้างการเขา้ถือหุ้นของการเขา้ท าธรุกรรมในครัง้น้ี 

โครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ โครงสรา้งการถอืหุน้หลงัเขา้ท ารายการ 

  

3.2 ประเภทของรายการและขนาดของรายการ 

บรษิัทฯ จะด าเนินการเขา้ซื้อหุน้สามญัจากผูถ้ือหุน้เดมิของ BZB ในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนทุนจด
ทะเบยีนทัง้หมดของ BZB รวมมูลค่าทัง้สิน้ไม่เกนิ 30 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 970,800,000 บาท ตามอตัรา
แลกเปลี่ยน ซึ่งภายหลงัจากการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB แล้ว BZB จะถอืเป็นบรษิทัร่วมของ SABUY โดยจะบนัทกึ
รบัรูเ้งนิลงทุนตามวธิส่ีวนไดเ้สยี และจะรบัรูส่้วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในงบการเงนิรวมของ SABUY 

โดยรายการดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป
ซึ่งสนิทรพัย์ ซึ่งค านวณขนาดรายได้ได้เท่ากบัร้อยละ 15.82 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่
ค านวณขนาดรายการไดสู้งสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  

เมื่อน าขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ และรายการได้มาซึ่ง
สนิทรพัย์ในการเขา้ซื้อหุน้สามญัของบรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอเมชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“AIT”), บรษิทั นคร
หลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“NKON”) และการเขา้ซื้อหุน้สามญัจากผูถ้อืหุ้นเดมิของ BZB ในครัง้นี้ จะมขีนาด
รายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 79.33 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑค์ านวณขนาดรายการสูงสุด จาก
งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

ขอ้มลูทางการเงนิ 

ตารางท่ี 3-4: สรปุข้อมูลทางการเงินของ BZB 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
SABUY 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

BZB 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

สนิทรพัยร์วม 6,136.53  487.43  

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1,661.22  39.66  

หนี้สนิรวม 2,748.62  146.69  

ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (ถา้ม)ี 450.60  0.00  

สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน (NTA) 1,276.09  301.08  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 257.00  20.54  
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การค านวณรายการ 

การค านวณขนาดรายการดงักล่าวใชข้อ้มลูทางการเงนิตาม งบการเงนิรวมส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
ของบรษิัทฯ ที่ได้รบัการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต และงบการเงนิส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
ของ BZB ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ตารางท่ี 3-5: สรปุการค านวณขนาดรายการได้มาซ่ึงหุ้นของ BZB 

เกณฑร์ายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ รายละเอยีด 
การค านวณ1 
(ลา้นบาท) 

ขนาดรายการ 
(%) 

1. มลูคา่สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) % NTA2 ของสนิทรพัย ์
% NTA2 ของบรษิทัจดทะเบยีน** 

301.08 x 30%  
1,276.09 

7.08% 

2. ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานของสนิทรพัย ์
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ* 

20.54 x 30% 
257.00 

2.40% 

3. มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน มลูคา่รายการทีจ่่ายหรอืไดร้บั x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัจดทะเบยีน 

970.80 
6,136.53 

15.82% 

4. มลูคา่หุน้ทุน จ านวนหุน้ทีบ่รษิทัออกเพื่อช าระค่าสนิทรพัย ์
จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ของบรษิทั 

ไม่น ามาค านวณ เนื่องจากบรษิทัฯ ไม่มี
การออกหลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน
เพื่อเป็นสิง่ตอบแทนการไดส้นิทรพัยม์า 

หมายเหตุ: 1. ค านวณจากงบการเงนิรวม ฉบบัสอบทาน สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 2. สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) ค านวณจาก สนิทรพัยร์วม – สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน – หน้ีสนิรวม – ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 

เนื่องจากเมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมาและรายการไดม้าในกรณีของ
การไดม้าซึ่งหุน้สามญัของบรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอเมชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“AIT”) และ บรษิทั นครหลวง 
แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“NKON”) จะท าใหข้นาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ มขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 79.33 
ซึง่เป็นขนาดรายการสงูทีสุ่ดทีค่ านวณไดต้ามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน โดยเป็นขนาดรายการทีม่มีลูค่ามากกว่า
ร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์”) โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบญัชี (1) ท้ายประกาศการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์และขออนุมติัการเข้าท ารายการต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระเพื่อให้ความเหน็ ซ่ึงต้องได้รบัอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่ต า่กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

อย่างไรกต็าม รายการดงักล่าวไม่ใช่รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั เนื่องจากผูถ้ือหุน้เดมิของ BZB ไม่ใช่บุคคลทีเ่กีย่วโยง
กนัของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

4. รายละเอียดสินทรพัยท่ี์ได้มา 

หุ้นสามญัของ BZB จ านวนไม่เกิน 574,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจด
ทะเบยีนทัง้หมด คดิเป็นมลูค่าไม่เกนิ 30 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 970,800,000 บาท ตามอตัราแลกเปลีย่น 

โดยสามารถศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบั BZB ไดใ้นเอกสารแนบ 1 

5. มูลค่ารวมส่ิงตอบแทน 

มูลค่าหุ้นสามัญของ BZB จ านวน 574,500 หุ้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 
970,800,000 บาท ตามอตัราแลกเปลี่ยน อ้างอิงราคาจากมูลค่าบรษิัท (100%) ไม่เกิน 100 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอื
เทยีบเท่า 3,236,000,000 บาท ตามอตัราแลกเปลีย่น ทัง้นี้ราคามลูค่าของ BZB มกีารก าหนดราคาเป็นสกุลเงนิเหรยีญ
สหรฐั เนื่องจากการระดมทุนในอดตีมกีารก าหนดมลูค่ากจิการ และการระดมทุนเป็นเงนิสกุลเหรยีญสหรฐั ดงันี้เพื่อให้
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การระดมทุนทัง้หมดอยู่บนบรรทดัฐานเดยีวกนั จงึมกีารก าหนดราคาอ้างองิมูลค่า BZB ในครงันี้เป็นสกุลเงนิเหรยีญ
สหรฐัดว้ยเช่นกนั โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสด โดยด าเนินการภายใตเ้งือ่นไข ดงัต่อไปนี้ 

1) เมื่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อื
หุน้เดมิของ BZB ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสด 

2) เมื่อผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน BZB เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทัฯ  

6. มูลค่าของสินทรพัยท่ี์ซื้อมาหรือจ าหน่ายไป 

บรษิทัฯ จะด าเนินการเขา้ซื้อหุน้สามญัจากผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB ในจ านวนไม่เกนิ 574,500 หุน้ คดิเป็นมูลค่าไม่
เกนิ 30 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 970,800,000 บาท ตามอตัราแลกเปลี่ยน โดยการช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิ
สด อ้างอิงราคามูลค่าบรษิัท (100%) ไม่เกิน 100 ล้านเหรียญสหรฐั หรือเทียบเท่า 3,236,000,000 บาท ตามอตัรา
แลกเปลีย่น 

7. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

มูลค่าสิง่ตอบแทนมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 970,800,000 บาท อ้างองิราคามูลค่าบรษิัท 
(100%) ไม่เกนิ 100 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 3,236,000,000 บาท ตามอตัราแลกเปลี่ยน ส าหรบัการซื้อขาย
หุน้จ านวน 574,500 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด BZB เป็นมูลค่าทีเ่จรจากนั
ระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB โดยบริษัทฯ พิจารณาจากการประเมินมูลค่าบริษัทด้วยวิธี Discount 
Cashflow ประกอบกับฐานข้อมูลลูกค้าของ BZB ทรพัย์สินทางปัญญา ความสามารถในการเติบโตของธุรกิจ และ
ประมาณการทางการเงนิปี 2564 จากฝ่ายผูบ้รหิารของ BZB ซึง่คาดว่าบรษิทัจะมกี าไรประมาณ 30 ลา้นบาท 

8. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกบับริษทั 

1) เนื่องจาก BZB เป็นผูน้ าในการใหบ้รกิาร E-Commerce enabler ออกแบบพฒันา Platform Loyalty Program 
จดัหา Privileges และ CRM แบบครบวงจร มฐีานลูกคา้ทัง้รายใหญ่และรายย่อย มส่ีวนแบ่งตลาดทัง้ภายใน
และต่างประเทศ โดย BZB และบรษิัทฯ สามารถแลกเปลี่ยนฐานขอ้มูลลูกค้าระหว่างกนั ท าให้ทัง้สองฝ่าย
ได้รบัประโยชน์จากฐานขอ้มูลที่มขีนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งบรษิัทฯ สามารถใช้เป็นช่องทางในการเสนอสินค้าและ
บรกิารของภายใน Ecosystem ของบรษิทัฯ ผ่านผูใ้หบ้รกิาร E-Commerce enabler ครบวงจร และยงัสามารถ
ขยายการใหบ้รกิารต่อไปยงัประเทศต่างๆ ในภูมภิาคได ้ 

2) ระบบ CRM ของ BZB ครอบคลุมถึงระบบบรหิารจดัการ Loyalty Program ที่ออกแบบไว้ส าหรบัใช้กบักลุ่ม 
Agent, ตวัแทนจ าหน่าย หรอืนายหน้าการขายสนิคา้โดยบรษิทัฯ สามารถน ามาปรบัรปูแบบ loyalty program 
ใหเ้หมาะสมกบัสนิคา้และวธิกีารขายของบรษิทัฯ เพื่อน าไปใชใ้นการสรา้งแรงจงูใจต่อ Agent ของบรษิทัฯ ได ้
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสามารถน าระบบ CRM ของ BZB มาใช้กับลูกค้าทัว่ไปเพื่อน าเสนอ รางวัลและ 
incentive ต่างๆ ใหลู้กคา้เลอืกใชบ้รกิารของบรษิทัฯ  

3) จากการที่ BZB เป็นผู้พฒันาระบบ CRM และ e-commerce ชัน้น าของประเทศ และที่ผ่านมา บรษิัทฯ ได้มี
การร่วมงานกับ BZB ในการลงทุนร่วมกัน ท าให้บริษัทฯ ตระหนักในประสิทธิภาพและความสามารถใน
บุคลากรนักพฒันาระบบของ BZB การเขา้ลงทุนใน BZB ในครัง้นี้ จะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถเขา้ถงึ know how 
และบุคลากรต่างๆ ใน BZB ไดม้ากขึน้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ ในการพฒันาระบบ application ต่างๆ 
ในอนาคต 
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9. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการซื้อสินทรพัย ์

แหล่งเงนิทุนในการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ BZB มาจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้จ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 
3,000 ล้านบาท ซึ่งทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ จะไดอ้นุมตัติ่อไป ทัง้นี้ วงเงนิการออกตราสาร
หนี้ดงักล่าวครอบคลุมมูลค่าการลงทุนใน BZB ทัง้หมด อย่างไรกด็ ีในกรณีทีต่ลาดเงนิทุนไม่เอื้ออ านวย บรษิทัฯ อาจ
พิจารณาจดัหาแหล่งเงินกู้ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพื่อใช้ในการท าธุรกรรมในครัง้นี้เพื่อรอให้สภาวะตลาดทุน
ปรบัตวัดขีึน้ ทัง้นี้ การใชเ้งนิลงทุนดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ และความสามารถในการ
จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แต่อย่างใด 

10. เง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

เงือ่นไขบงัคบัก่อนในการเขา้ท ารายการ 

1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้
เดมิของ BZB ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสด 

2) ผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน BZB เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทัฯ  

11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัทฯ ได้พจิารณาแล้วเห็นว่าในการเขา้ท ารายการดงักล่าวของบรษิัทฯ มคีวาม
สมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เนื่องจากการเขา้ซื้อหุน้ดงักล่าวเป็นโอกาสส าคญั 
ในการพฒันาต่อยอดการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยขีองบรษิทัฯ โดยการผนึกก าลงัร่วมกบั BZB เป็นผูน้ าดา้นออกแบบ
พฒันา Platform Loyalty Program การจดัหาสทิธพิเิศษ (Privileges), ระบบ E-commerceและการบรหิารความสมัพนัธ์
กบัลูกคา้แบบดจิทิลัครบวงจร โดยมส่ีวนแบ่งการตลาดทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศนัน้จะช่วยขยายช่องทางใน
การน าเสนอผลติภัณฑ์และบริการของบรษิัทฯ ผ่านผู้ให้บรกิารเกี่ยวกบัการซื้อขายของออนไลน์แบบครบวงจร (E-
Commerce enabler) ทีม่ฐีานลูกคา้ใหญ่เป็นอนัดบัหนึ่งของประเทศ และยงัสามารถขยายบรกิารต่อไปยงัประเทศต่างๆ 
ในภูมภิาคไดอ้กีดว้ย อกีทัง้ระบบ CRM ของ BZB ครอบคลุมไปถงึระบบการบรหิารจดัการ Loyalty program ส าหรบั
กลุ่ม Agent ตวัแทนจ าหน่าย หรอืนายหน้าขายสนิคา้ โดยบรษิทัฯ สามารถไดร้บัประโยชน์จากการน าระบบดงักล่าวมา
ปรบัใหเ้หมาสมกบัสนิขายและวธิกีารขายของบรษิทัฯ เพื่อเป็นการสรา้งแรงจงูใจในการขายต่อ Agent ของบรษิทัฯ ได ้
อกีทัง้การร่วมงานกบั BZB ทีผ่่านมาในธุรกจิทีล่งทุนร่วมกนั ท าใหบ้รษิทัฯ ตระหนักในประสทิธภิาพและความสามารถ
ในบุคลากรนักพฒันาระบบของ BZB การเขา้ลงทุนใน BZB ในครัง้นี้ จะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถเขา้ถงึ know how และ
บุคลากรต่างๆ ใน BZB ได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ ในการพฒันาระบบ application ต่างๆ ในอนาคต 
นอกจากนี้ยงัเป็นการสรา้ง Business synergy ในธุรกจิ E-commerce และการช าระเงนิเขา้สู่ Ecosystem ของทัง้สอง
บริษัทเพื่อที่จะสามารถสร้างผลตอบแทน อตัราการเติบโตของสินทรพัย์ ผลก าไร ให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ  
บรษิทัฯ ไดอ้ย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

ทัง้นี้ประชุมคณะกรรมการของบรษิัทฯ เห็นว่ามูลค่าสิง่ตอบแทนในการท าธุรกรรมครัง้นี้มคีวามเหมาะสม โดย
พจิารณาจากการประเมนิมลูค่าบรษิทัดว้ยวธิ ีDiscount Cashflow ประกอบกบัฐานขอ้มลูลูกคา้ของ BZB ทรพัยส์นิทาง
ปัญญา ความสามารถในการเตบิโตของธุรกจิ ของ BZB และ การประสานประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้ในกลุ่มบรษิทั 

12. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ/หรือกรรมการของบริษทัฯ ท่ีแตกต่างจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

- ไม่ม ี– 
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4.1. วตัถปุระสงคแ์ละความความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ 

สบืเนื่องจากการที่ บรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“SABUY” หรอื “บรษิัทฯ” หรอื “กิจการ”) มคีวาม
ตอ้งการทีจ่ะพฒันาต่อยอดการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยขีองบรษิทัฯ ในดา้นธุรกจิ Fintech และ E-Commerce เพิม่เตมิ 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2565 จงึไดม้มีตอินุมตัใิหเ้ขา้ลงทุนในบรษิทั บซัซีบ่สี ์จ ากดั (“BZB”) ซึง่เป็นผูน้ า  
(ตวัอย่าง เช่น Galaxy Gift by Samsung, AIS Privilege, CITI (ส าหรบัการแลกคะแนนบตัรเครดติ), เนสท์เล่, M150, 
มาม่า, โคคา–โคล่า, Megabangna Application) มส่ีวนแบ่งการตลาดในประเทศกว่ารอ้ยละ 90 และมกีารขยายตลาดไป
ยงัประเทศอื่นๆ ในภูมภิาคอกี 7 ประเทศ อาท ิไดแ้ก่ ประเทศลาว มาเลเซยี อนิโดนีเซยี พม่า ฟิลปิปินส ์เวยีดนามและ
สงิค์โปร โดย BZB ให้บรกิารตัง้แต่การออกแบบพฒันาระบบรกัษาฐานขอ้มูลลูกค้าผ่าน Application LINE Website 
POS การสร้างระบบดูแล E-commerce การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data การท า Marketing Activation จนไปถึงการ
เชื่อมต่อระบบช าระเงนิเพื่อสรา้งประสบการณ์แบบไรร้อยต่อส าหรบัลูกคา้ ทัง้รายใหญ่และรายย่อย เพื่อก่อใหเ้กดิการ
ผนึกก าลงั ในการน าจุดแขง็ของพนัธมติรมาร่วมลงทุนและขยายช่องทางในการน าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทั
ฯ ผ่านผูใ้หบ้รกิาร E-Commerce enabler ครบวงจรและมฐีานลูกคา้ใหญ่เป็นอนัดบัหนึ่งของประเทศ และสามารถขยาย
บรกิารต่อไปยงัประเทศต่างๆ ในภูมภิาค และก่อให้เกิด Synergy ในธุรกิจ E-Commerce และบรกิารช าระเงนิเข้าสู่ 
Ecosystem ของบริษัทฯ และ BZB ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของการเขา้ท า
รายการดงันี้ 

4.2. เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยในการเข้าท าและการไม่เข้าท าธุรกรรมได้มาจ าหน่ายไปซ่ึงหุ้นสามญั
ของ BZB 

4.2.1. ขอ้ดขีองการเขา้ท าธุรกรรม 

1) การพฒันาต่อยอดการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยขีอง SABUY 

เน่ืองจาก BZB เป็นบรษิทัทีเ่น้นในดา้นการออกแบบพฒันา Platform Loyalty Program การจดัหา Privileges 
ระบบ E-Commerce และการบรหิารความสมัพนัธ์กบัลูกคา้แบบดจิทิลัครบวงจร และมทีมีงานนักพฒันา (Developer) 
ทีม่คีวามสามารถมากมาย ซึง่อาจจะท าให ้SABUY และ BZB สามารถหาช่องทางในการร่วมมอืกนัพฒันาการใหบ้รกิาร
ดา้นเทคโนโลยขีองบรษิทัฯ ใหด้ขีึน้ เช่นการพฒันา Application ต่างๆของ SABUY ในอนาคต นอกจากนี้ยงัอาจจะท า
ให ้SABUY สามารถเขา้ถงึ Know How ของ BZB เพื่อช่วยในการพฒันาร่วมกนัในอนาคตไดอ้กีดว้ย 

2) เป็นการผนึกก าลงัร่วมกนัระหว่าง SABUY และ BZB โดยเป็นการเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั 

การร่วมมอืกนัระหว่าง SABUY และ BZB จะเป็นการช่วยส่งเสรมิกนัทัง้สองฝ่ายโดยทีท่าง SABUY และ BZB 
อาจจะมกีารเชื่อมโยงระบบของทัง้สองฝ่ายเขา้ดว้ยกนั และพฒันา Application ต่างๆ ร่วมกนัในอนาคตเพื่อใหม้คีวาม
สะดวกสบายมากยิง่ขึน้และสามารถใชร้่วมกนัในส าหรบัในลูกคา้ของทัง้สองฝ่าย ซึ่งจะท าใหฐ้านลูกคา้ของทัง้สองฝ่าย
ขยายตวัมากขึน้ ทัง้นี้ การผนึกก าลงักนัของทัง้สองฝ่ายอาจะท าใหม้กีารประหยดัต่อขนาด (Economies of scale) ได้
มากขึน้ โดยอาจจะมกีารใชท้มีงานนักพฒันา (Developer) ร่วมกนั การขายสนิคา้แบบ Cross-selling การใชท้รพัยากร
ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน ไม่ว่าจะทัง้ที่เกี่ยวกับ ระบบการช าระเงิน e-commerce ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ ระบบปฏบิตักิารเพื่อรองรบั Internet of Things (“IOT”) ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ การทีบ่รษิทัฯ มี
ธุรกจิหลากหลายอยู่ใน Ecosystem จะท าใหม้กีารน าสนิคา้หรอืบรกิารของบรษิทัฯ ไปใช้ในการส่งเสรมิธุรกจิของ BZB 
ไดม้ากขึน้ดว้ย เช่นการใหบ้รกิารขนส่ง Dropship ต่าง ซึง่ BZB กม็กีารใหบ้รกิารในการส่งสนิคา้ทีม่กีาร Redeem point 
ไปส่งยงัทีอ่ยู่ของผูบ้รโิภค ซึ่งสามารถใชบ้รกิารของบรษิัทในกลุ่ม SABUY ได ้และมตีู้ขายสนิคา้อตัโนมตัิในกลุ่มกว่า 
10,000 ตู้ ซึ่งสามารถเป็นแหล่ง Redeem สนิค้าให้กบัลูกค้าของ BZB เป็นต้น อีกทัง้การได้ BZB ซึ่งเป็นผู้น าในการ

4. ความสมเหตุสมผลของการเข้าท าธรุกรรม 
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ให้บริการ E-commerce Enabler และ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management: 
CRM) เขา้มาอยู่ใน Ecosystem ของ SABUY จะช่วยเสรมิสรา้งความสามารถในการขยายช่องทางการใหบ้รกิารในกลุ่ม 
Ecosystem ของ SABUY ได้โดยผ่านทางฐานลูกค้าทัง้รายใหญ่และรายย่อยของ BZB ซึ่งจะท าเพิม่ความสามารถใน
การแข่งขนัของบรษิทัฯ เพื่อให้สามารถให้บรกิารได้อย่างครบวงจรมากขึ้นโดยเฉพาะในด้าน Loyalty Program เพื่อ
เพิม่มูลค่าบนโปรแกรมขายของหน้ารา้น (Point of Sale: POS) ตู้เตมิเงนิอตัโนมตั ิตู้จ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตั ิและศูนย์
อาหาร โดยเป็นตวักลางในการเชื่อมโยงความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างลูกคา้กบัพนัธมติรร้านค้าทีใ่ช้ POS ของ SABUY 
ผ่านการสะสมแตม้ หรอืการน าแตม้มาแลกรบัสนิคา้หรอืสทิธพิเิศษต่างๆ มากมาย รวมถงึสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมหรอื
แคมเปญโปรโมชัน่ ฯลฯ ซึ่งเป็นการช่วยเพิม่ยอดขายใหก้บัรา้นคา้ นอกจากนี้ รา้นคา้ยงัสามารถเป็นจุดแลกรบัสนิคา้
ของ BZB ได้อีกด้วย โดย BZB จะใช้ความสามารถในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน Loyalty Program และ CRM ช่วย
เสริมสร้าง SABUY Cash เป็นศูนย์กลางในการท า Loyalty Program อาทิ การสะสมหรือแลกรับสินค้าผ่านการ 
Redeem ซึ่งจะช่วยส่งเสรมิใหร้า้นคา้มคีนมาใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้, เกดิ Traffic มคีนในชุมชนหรอืในละแวกใกล้เคยีง
มายงัร้านค้ามากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างการรบัรู้ให้กับฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน อีกทัง้ยงัเอื้อ
ประโยชน์ให้กบัแบรนด์องค์กรอื่นๆ ในกรณีที่ต้องการเปิดตวัสนิค้าใหม่ ก็สามารถน าผลติภณัฑ์หรอืบรกิารนัน้ๆ มา
กระจายยงัตูใ้นกลุ่มสบายพลสั หรอืรา้นขายของช าทีม่รีะบบ POS ทีก่ระจายอยู่ในชุมชนทัว่ประเทศไดอ้กีดว้ย 

3) ใช ้BZB เป็นช่องทางในการขยายธุรกจิไปยงัต่างประเทศ 

SABUY อยู่ระหว่างวางแผนในการขยายตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมภิาคอาเซยีน โดยจะเป็นการน า
กลุ่มธุรกิจและพันธมิตรเข้าไปบุกตลาดต่างประเทศในรูปแบบ ecosystem ซึ่ง BZB ได้มีการเริ่มด าเนินธุรกิจใน
ต่างประเทศไปแลว้ จงึสามารถร่วมมอืกบั SABUY ในการขยายตลาดในต่างประเทศไดอ้ย่างรวดเรว็มากยิง่ขึน้ 

4) เป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ ทีจ่ะแสวงหาโอกาสในการขยายการลงทุนไปในอุตสาหกรรมทีเ่กือ้หนุนกบั
กจิกรรมหลกัของบรษิทัฯ 

บรษิัทฯ มนีโยบายที่จะแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปในอุตสาหกรรมที่เกื้อหนุนกบักจิกรรมหลกัของ
บรษิทัฯ และการขยายธุรกจิทีส่ามารถใชโ้ครงขา่ยและทรพัยากรของธุรกจิได ้(Network & Resource utilization) ดงันัน้ 
การลงทุนใน BZB จงึเป็นไปตามนโยบายในการขยายธุรกจิทีเ่กื้อหนุนกบักจิกรรมหลกัของบรษิทัฯ ในการพฒันาระบบ
การช าระเงินให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น อีกทัง้ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ “SABUYVERSE First Move” โดยจะมีการ
ปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งธุรกจิหลกัแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ทัง้ 1) ธุรกจิเตมิเงนิและรบัช าระเงนิ, 2) ธุรกจิจดัจ าหน่ายสนิคา้และ
ผลติภณัฑ์, 3) ธุรกิจระบบโซลูชัน่ส์และแพลตฟอร์ม, 4) ธุรกิจการใหบ้รกิารทางการเงนิ และ 5) ธุรกิจเศรษฐกจิใหม่ 
(New Economy) 

5) แนวโน้มการเตบิโตของ BZB 

ในปัจจุบนั BZB มผีู้ใช้งานในประเทศไทยประมาณ 100 ล้านบญัช ีและมกีารพฒันาแพลตฟอร์มใหก้บัคู่คา้
มาแล้วกว่า 300 แพลตฟอร์ม โดยครอบคลุมตลาดในทุกธุรกจิ เช่น ธุรกจิการเงนิการธนาคาร ธุรกจิประกนัภยั ธุรกจิ
อุปโภคบรโิภค ธุรกจิรา้นอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกจิเทคโนโลย ีธุรกจิปิโตรเลยีม ธุรกจิยานยนต์ และธุรกจิการเกษตร 
เป็นต้น โดยทีผ่่านมา BZB ไดเ้คยระดมทุนอยู่ในระดบั Series B มาแล้วในปี 2561 นอกจากนี้ BZB ก าลงัอยู่ระหว่าง
การเตรยีมการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จงึท าใหบ้รษิทัมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตยิง่ขึน้ 

6) ไดร้บัผลตอบแทนจากเงนิปันผล 

ภายหลงัจากการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้แล้ว SABUY จะมโีอกาสทีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลจาก BZB โดยในช่วงปี 
2561 – 2563 ทีผ่่านมา BZB ไดม้กีารจ่ายเงนิปันผลมาอย่างต่อเนื่องในสดัส่วนเฉลี่ยประมาณรอ้ยละ 63.28 ของก าไร
สุทธ ิดงันัน้ การที ่SABUY เขา้ท ารายการไดม้าซึง่หุน้สามญัของ BZB ในครัง้นี้ อาจจะท าใหบ้รษิทัฯ มโีอกาสไดร้บัเงนิ
ปันผลจาก BZB ในระยะยาว ทัง้นี้ จากการสอบถามผูบ้รหิารของ BZB ทราบว่า BZB มนีโยบายการจ่ายปันผลในอตัรา
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ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการของ BZB ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัแผนการลงทุน ความจ าเป็น
และความเหมาะสมอื่นในอนาคตตามทีค่ณะกรรมการของ BZB เหน็สมควร  

7) ระบบ CRM ของ BZB สามารถน ามาปรบัใชก้บัทัง้ลูกคา้และ Agent ของบรษิทัได ้

SABUY สามารถน าระบบ CRM ของ BZB มาปรับใช้กับระบบปัจจุบนัของ SABUY เอง เพื่อให้สามารถ
น าไปใช้กบัฐานลูกค้าและ Agent ของ SABUY ได้ ซึ่งจะท าให้ SABUY สามารถเขา้ถึงและรู้จกัร้านค้าพนัธมติรมาก
ยิง่ขึน้ผ่านประวตักิารสัง่ซื้อสนิคา้ ช่วงวนัเวลาทีซ่ื้อสนิคา้ รายการสนิคา้ทีน่ิยมสัง่ รวมถงึเขา้ใจถงึพฤตกิรรมการบรโิภค
ของลูกค้าในเชงิลกึ โดยขอ้มูลต่างๆ จะถูกน ามาวเิคราะห์และออกแบบเป็นแผนการตลาด และโปรโมชัน่ต่างๆ เพื่ อ
ดงึดูดใจทัง้พนัธมติรรา้นคา้และลูกคา้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกลยุทธใ์นการเตบิโตของกลุ่มบรษิทัในธุรกจิทีเ่กี่ยวเนื่องเพื่อ
สรา้งระบบ Ecosystem และเสนอผลติภณัฑแ์ก่กลุ่มลูกคา้ไดต้รงกบัความตอ้งการอย่างแม่นย า อกีทัง้ยงัสรา้งใหแ้บรนด ์
SABUY และ BZB และรา้นคา้สามารถเขา้ครองใจกลุ่มลูกคา้ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

8) การเขา้ท ารายการจะไม่กระทบกบักระแสเงนิสดและความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

ในการเขา้ท ารายการในครัง้นี้  บรษิัทฯ จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ซึ่งที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 
2565 ของบรษิทัฯ จะไดอ้นุมตัติ่อไป ทัง้นี้ หากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ไดร้บัการอนุมตั ิจะท าให้การใชเ้งนิ
ลงทุนดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ และความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แต่
อย่างใด อย่างไรกต็าม หากผูถ้อืหุน้ไม่อนุมตักิารออกและเสนอขายตราสารหนี้ในครัง้นี้ หรอืตลาดเงนิทุนไม่เอื้ออ านวย 
บรษิัทฯ อาจพจิารณาจดัหาแหล่งเงนิกู้ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นการท าธุรกรรมในครัง้นี้เพื่อรอใหส้ภาวะ
ตลาดทุนปรบัตวัดขีึน้ ซึง่อาจจะส่งผลใหม้ตีน้ทุนทางการเงนิทีส่งูขึน้ 

9) แนวโน้มของการใชก้ระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-wallet)  

ปัจจุบนัภาครฐัและเอกชนใหค้วามส าคญักบัการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสดมากขึน้ นอกจากนี้ดว้ยภาวะการระบาด
ของ COVID-19 ท าให้ธุรกิจไทยทัง้รายย่อยและรายใหญ่ต่างต้องปรบัตวั ขณะที่ผู้คนต่างหนัมาซื้อขายของออนไลน์ 
และร้านค้าเริม่หนัมารบัจ่ายเงนิผ่านแอปพลเิคชนั พร้อมเพย์ หรอืการใช้ QR Code มากขึ้นตามวถิีการใชช้วีติแบบ 
New Normal จะเห็นได้ว่าดว้ยเทคโนโลยทีีพ่ฒันาขึน้ รวมถึงการที่บรกิารและร้านค้าต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนเริม่
รองรบัการช าระเงนิผ่านช่องทางออนไลน์และอเิลก็ทรอนิกสซ์ึง่เป็นผลมาจากการกา้วเขา้สู่ความเป็นสงัคมไรเ้งนิสด ท า
ใหค้นไทยปรบัตวัและหนัมาตอบรบักระแส Cashless Society มากขึน้ กลายเป็นเรื่องปกตธิรรมดาในชวีติประจ าวนั ทัง้
การใชแ้อปจ่าย “คนละครึง่” การสแกนจ่ายผ่าน QR Code ไปจนถงึการท าธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งจะท าใหค้นส่วน
ใหญ่เกดิความเคยชนิกบัการใช ้e-wallet ในการเขา้ท าธุรกรรมต่างๆ มากขึน้ ซึ่งจะท าใหย้ิง่เกดิการแข่งขนัในการท า 
application ใหด้งึดดูคนใหเ้ขา้มาใชง้านมากขึน้ ซึง่เป็นธุรกจิหลกัของ BZB  

4.2.2. ขอ้ดอ้ยของการเขา้ท าธุรกรรม 

1) ภาระหนี้สนิทีเ่พิม่ขึน้หลงัการท ารายการในครัง้นี้ 

เนื่องจากบรษิัทฯ จะมกีารออกและเสนอขายตราสารหนี้  ในวงเงนิไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท เพื่อ (1) มาใชใ้น
การลงทุนใน BZB ในจ านวนประมาณ ไม่เกนิ 30 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 970,800,000 บาท (อตัราแลกเปลีย่น
จากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565 เท่ากบั 32.36 บาทต่อเหรยีญสหรฐั), (2) เพื่อใชใ้น
การแปลงสภาพ AIT-W2 เป็นเงนิสดจ านวน 280,000,000 บาท, (3) เพื่อเขา้ลงทุนใน NKON โดยมกีารจ่ายเงนิสด
บางส่วนจ านวน 584,436,438.75 บาท (4) เพื่อใชช้ าระคนืเงนิกู้ยมื และ/หรอืตราสารหนี้ระยะสัน้ และ/หรอืตราสารหนี้
ระยะยาวทัง้จ านวน หรอืบางส่วนของบรษิทัฯ และ (5) เพื่อใชใ้นการด าเนินงาน หรอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและสนับสนุน
การด าเนินงานของบรษิทัฯ และ/หรอืเงนิลงทุนในธุรกจิอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ทัง้นี้ หากบรษิทัฯ ใชเ้งนิจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดงักล่าวทัง้หมด จะส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิต่อ
ทุน (D/E Ratio) ของบรษิทัฯ สงูขึน้จาก 0.81 เท่า เป็น 1.70 เท่า โดยค านวณจากงบการเงนิรวมส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 (ที่ปรึกษาทางการเงินไม่ได้รวมค านวณถึงผลกระทบจากการออกหุ้นเพิม่ทุน
ส าหรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิของ SABUY-W2, SABUY-WC, จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั และจดัสรรหุน้เพิม่ทุนส าหรบั SABUY-WA และ SABUY-WB และ SABUY-W1) โดยทีห่ากไม่ไดร้บัการอนุมตัิ
ในเรื่องการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดงักล่าวแล้ว บรษิทัอาจจะต้องพจิารณาจดัหาแหล่งเงนิทุนจากแหล่งอื่นที ่ซึ่ง
อาจจะมตีน้ทุนทางการเงนิทีส่งูกว่าการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในครัง้นี้ 

ทัง้นี้ หากค านึงถึงการออกและเสนอขายตราสารหนี้มาเพื่อการลงทุนเฉพาะใน BZB ในจ านวนประมาณ 
970,800,000 บาทแลว้จะส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน (D/E Ratio) ของบรษิทัฯ สงูขึน้จาก 0.81 เท่า เป็น 1.10 เท่า 
และจะมคีวามสามารถในการจ่ายช าระหนี้ทีล่ดลงโดยสามารถพจิารณาไดจ้กัอตัราส่วนทางการเงนิในตารางดา้นล่าง 

ตารางท่ี 4-1: เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินบริษทั SABUY กรณีออกหุ้นกู้จ านวน 970.80 ล้านบาท  
รายการ อตัราส่วนทางการเงิน ณ ปี 2564 (เท่า) อตัราส่วนทางการเงิน กรณีออกหุ้นกู้

จ านวน 970.80 ล้านบาท (เท่า) 
ความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (Interest coverage 
ratio: ICR ratio) 

10.90 4.13 

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษี
เงนิได ้คา่เสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (Interest 
bearing debt to EBITDA ratio: IBD/EBITDA ratio) 

1.63 3.03 

ความสามารถในการช าระผกูพนั (Debt service 
coverage ratio: DSCR) 

1.22 1.10 

อตัราส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้รวม (Debt to 
equity ratio: D/E ratio) 

0.81 
(หนี้สนิรวม 2,748.62 ลา้นบาท และส่วน
ของผูถ้อืหุน้รวม 3,387.91 ลา้นบาท) 

1.10 
(หนี้สนิรวม 3,719.42 ลา้นบาท และส่วน
ของผูถ้อืหุน้รวม 3,387.91 ลา้นบาท) 

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Interest 
bearing debt to equity ratio: IBD/E ratio) 

0.34 0.62 

ทีม่า: งบการเงนิบรษิทัสบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ส าหรบังวดปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
หมายเหตุ: 1. อตัราดอกเบี้ยทีใ่ชค้ านวณ อา้งองิจากอตัราดอกเบี้ยการออกหุน้กูใ้นอดตีของ SABUY ทีร่อ้ยละ 6.25 ต่อปี  

2. ICR ratio = EBIT / ดอกเบี้ยจ่าย 
3. DSCR = EBITDA / (หน้ีสนิระยะสัน้ทีม่ภีาระดอกเบี้ย + หน้ีสนิระยะยาวทีม่ภีาระดอกเบี้ยทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี + ดอกเบี้ยจ่าย)  
4. ก าหนดใหหุ้น้กูท้ีอ่อกใหม่จ านวน 970.80 ลา้นบาทเพื่อเขา้ลงทุนใน BZB จะยงัไม่ไดม้กี าหนดช าระภายใน 1 ปี 

2) ภาระดอกเบีย้ทีเ่พิม่ขึน้ 

หากบรษิัทฯ จะเขา้ลงทุนโดยการออกและเสนอขายตราสารหนี้จะท าให้บรษิัทฯ จะต้องมภีาระในการจ่าย
ดอกเบี้ยทีสู่งขึน้ดว้ย อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ส าหรบัการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดงักล่าวจะขึน้อยู่กบัสภาวะตลาด
ในขณะทีอ่อกและเสนอขาย หรอืตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขของหุน้กู้ทีไ่ดอ้อกในภายหลงั ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึ
ไม่สามารถระบุถงึผลกระทบต่อบรษิทัฯ ได ้ทัง้นี้ ในปัจจุบนับรษิทัมตีน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่อยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 2.99 – 
3.25 ต่อปี (ซึง่หากอา้งองิจากอตัราดอกเบีย้จากการออกหุน้กูข้องบรษิทัในอดตีทีร่อ้ยละ 6.25 ต่อปี จะส่งผลใหบ้รษิทัฯ 
จะมตี้นทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้ถงึประมาณปีละ 60.68 ล้านบาทต่อปีส าหรบัเงนิลงทุนในส่วนของการซื้อหุน้สามญัของ 
BZB) 

3) การลงทุนในครัง้นี้บรษิทัฯ จะไม่ไดม้อี านาจควบคุม BZB 

การเขา้ลงทุนซื้อหุน้สามญัจากผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB ในครัง้นี้ บรษิทัฯ จะเขา้ซื้อหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 30 ของ
ทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของ BZB และกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิยงัคงมอี านาจควบคุม BZB อยู่เหมอืนเดมิ ทัง้นี้ จากการสอบถาม
ผู้บรหิารของบรษิทัฯ ทราบว่าปัจจุบนัยงัไม่ไดม้กีารจดัท าสญัญาการเขา้ลงทุนในครัง้นี้และยงัไม่ได้มกีารตกลงกนัใน
เรื่องของจ านวนกรรมการของบรษิทัฯ ทีจ่ะเขา้เป็นกรรมการของ BZB ภายหลงัการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ 
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4) เสยีโอกาสในการลงทุนในธุรกจิอื่นทีอ่าจใหผ้ลตอบแทนทีม่ากกว่า 

การเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซื้อหุน้ BZB ในครัง้นี้จะตอ้งใชเ้งนิลงทุนทีส่งูถงึประมาณ 30 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอื
ประมาณ 970,800,000 บาท (อตัราแลกเปลี่ยนจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2565 
เท่ากบั 32.36 บาทต่อเหรยีญสหรฐั) ซึง่ในอนาคตมโีครงการลงทุนหรอืบรษิทัอื่นๆ ทีน่่าสนใจ และมอีตัราผลตอบแทนที่
ดี และ/หรือ บริษัทฯ สามารถมีอ านาจในการควบคุมในบริษัทนัน้ๆได้ บริษัทฯ อาจจะเสียโอกาสในการลงทุนใน
โครงการหรอืบรษิทันัน้ๆ หรอือาจมขีอ้จ ากดัในการเขา้ไปลงทุนในโครงการหรอืบรษิทันัน้ๆ โดยทีบ่รษิทัฯอาจจะมคีวาม
จ าเป็นต้องหาแหล่งเงนิทุนอื่นๆ เพื่อน ามาลงทุนในโครงการหรอืบรษิทัอื่นๆทีบ่รษิทัฯสนใจ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มี
เป้าหมายทีจ่ะหาพนัธมติรทางธุรกจิทีเ่กื้อหนุนกบักจิกรรมหลกัของบรษิทัฯ และการขยายธุรกจิทีส่ามารถใชโ้ครงขา่ย
และทรัพยากรของธุรกิจได้ (Network & Resource utilization) เพื่อสร้าง Ecosystem ที่เกื้อหนุนกันมากกว่าการ
ครอบง ากจิการนัน้ๆ 

4.2.3. ขอ้ดขีองการไม่เขา้ท าธุรกรรม 

1) บรษิทัฯ จะไม่ตอ้งแบกรบัความเสีย่งจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ 

กรณีทีก่ารเขา้ท ารายการไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ จะท าใหบ้รษิทัฯ ไม่ต้องแบกรบัความเสีย่ง
ต่างๆ จากการเขา้ลงทุนในครัง้นี้ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 4.3 

2) บรษิทัฯ จะไม่ตอ้งรบัภาระดอกเบีย้จากการกูย้มืเงนิเพิม่เตมิ 

ในการลงทุนในครัง้นี้ บรษิทัฯจะจดัหาแหล่งเงนิทุนจากการออกและเสนอขายหุน้กู้ซึง่หากบรษิทัฯตดัสนิใจว่า
จะไม่เขา้ท าธุรกรรมแล้ว บรษิทัฯก็อาจจะไม่จ าเป็นจะต้องก่อหนี้ในจ านวนประมาณ ไม่เกนิ 30 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอื
ประมาณ 970,800,000 บาท (อตัราแลกเปลี่ยนจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2565 
เท่ากบั 32.36 บาทต่อเหรยีญสหรฐั) และจะลดภาระดอกเบีย้จากการกูย้มืเงนิในจ านวนดงักล่าวไป แลว้ท าใหผ้ลกระทบ
ต่อสดัส่วนหนี้สนิต่อทุนของบรษิทัฯ ลดลง 

4.2.4. ขอ้ดอ้ยของการไม่เขา้ท าธุรกรรม 

1) อาจจะสญูเสยีโอกาสในการลงทุนใน BZB ในอนาคต 

จากการสอบทานขอ้มลูของ BZB ทราบว่ามหีลายบรษิทัฯ ทีต่อ้งการเขา้มาลงทุนใน BZB ดงันัน้ หากผูถ้อืหุน้
ไม่อนุมตักิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้แล้ว จะท าใหบ้รษิทัอื่นๆ เขา้มาลงทุนร่วมกบั BZB แทน ซึ่งจะท าใหบ้รษิทัฯ เสยี
โอกาสในการลงทุนในบรษิัทที่มศีกัยภาพ และสูญเสยีโอกาสในการเพิม่รายได้ทัง้จากผลประกอบการของ BZB ใน
อนาคต ภายหลงัจากทีไ่ดม้กีารผนึกก าลงัร่วมกนัระหว่าง SABUY และ BZB นอกจากนี้ ยงัสูญเสยีโอกาสในการไดร้บั
เงนิปันผลจาก BZB ในอนาคต รวมไปถงึความร่วมมอืในการท าตลาดร่วมกนัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

2) บรษิทัฯ ตอ้งใชเ้วลาในการพจิารณาลงทุนโครงการอื่นๆ ต่อไป 

กรณีที่บรษิทัฯ ตดัสนิใจไม่เขา้ท ารายการในครัง้นี้ บรษิัทฯ จะเสยีโอกาสต่างๆ ดงัที่ได้กล่าวมาขา้งต้น และ
หากบรษิัทฯ ต้องการขยายธุรกิจและการเติบโตในด้าน CRM Platform ด้วยตวัเอง หรอืโดยการเขา้ซื้อกิจการอื่นๆ 
บรษิทัฯ อาจต้องใชเ้วลานานในการด าเนินงาน หรอืคน้หาบรษิทัทีม่ศีกัยภาพรวมถงึการเจรจาต่อรองราคาและเงือ่นไข
ทางการคา้ทีไ่ม่แน่นอน จงึท าใหบ้รษิทัฯ เกดิตน้ทุนค่าเสยีโอกาสขึน้ หากปฏเิสธการเขา้ลงทุนส าหรบัโครงการในครัง้นี้ 
นอกจากนี้โครงการอื่นๆ ทีบ่รษิทัฯ พจิารณาในอนาคตอาจจะใหผ้ลตอบแทนทีต่ ่ากว่า และ/หรอืมคีวามเสีย่งจากการ
ด าเนินโครงการทีส่งูกว่าโครงการในครัง้นี้ ซึง่จะท าใหค้วามคุม้ค่าในการเขา้ลงทุนส าหรบัโครงการในอนาคตลดลง 
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4.3. ความเส่ียงจากการเข้าท าธรุกรรม 

1) ความเสีย่งจากการลงทุนไม่เป็นไปตามแผน 

การเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้ บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งหากผลการด าเนินงานในอนาคตของ BZB ไม่เป็นไปตาม
แผน และผลตอบแทนไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว้ และเนื่องจากปัจจยัภายนอกต่างๆ เช่น ความเสีย่งทางเศรษฐกจิ 
(Economic risk) ความเสี่ยงทางการเมอืง (Political risk) ความเสี่ยงทางระบบการเงนิ (Financial system risk) และ 
ความเสีย่งดา้นกฎหมาย (Regulation Risk) รวมถงึความเปลี่ยนแปลงของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและสภาพการแขง่ขนัใน
ธุรกจิซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ส่งผลกระทบต่อก าลงัซื้อของลูกคา้ และส่งผลต่อยอดขายของหลายธุรกจิ 
ท าใหก้ารเตบิโตของเศรษฐกจิมขีอ้จ ากดั ซึ่งอาจจะส่งผลใหผ้ลประกอบการของ BZB ไม่เป็นไปตามแผน และอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อ เงนิปันผล ผลตอบแทนจากการลงทุนของ SABUY ใน BZB ระยะเวลาคนืทุน และอาจส่งผลกระทบ
รวมไปถึงแผนการร่วมมอืกนัในอนาคต อย่างไรก็ตาม การผนึกก าลงักนัระหว่าง SABUY และ BZB นัน้ น่าจะเพิ่ม
ศกัยภาพในการขยายธุรกจิของทัง้สองฝ่ายไดด้ขีึน้ 

2) ความเสีย่งหากเงือ่นไขการเขา้ท ารายการไม่บรรลุผลส าเรจ็ 

การเขา้ท ารายการจะเกดิขึน้ไดก้ต็่อเมื่อ  

1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ มมีติอนุมตัิให้บรษิัทฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ BZB 
จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะช าระ
ค่าตอบแทนเป็นเงนิสด 

2) ผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน BZB เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทัฯ 

ดงันัน้หากเงือ่นไขต่างๆ ตามทีร่ะบุขา้งตน้นัน้ ไม่ไดร้บัการอนุมตัใินเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึ่ง จะท าใหก้ารเขา้ท า
ธุรกรรมทัง้หมดเป็นอนัยกเลกิไป 

3) ความเสีย่งหากการเขา้ท าธุรกรรมไม่ไดร้บัการอนุมตั ิ

การเขา้ท ารายการจะเกิดขึน้ไดก้ต็่อเมื่อบรษิทัฯ ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของ
บรษิทัฯ ซึง่จะประชุมในวนัที ่27 เมษายน 2565 ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งการท า
ธุรกรรมในครัง้นี้จะไม่ประสบความส าเรจ็หากผูถ้อืหุน้ไม่อนุมตักิารเขา้ท ารายการ ซึ่งจะส่งผลใหบ้รษิทัฯ เสยีโอกาสใน
การลงทุนในบริษัทที่มีศกัยภาพ และสูญเสียโอกาสในการเพิ่มรายได้ทัง้จากผลประกอบการของ BZB ในอนาคต 
ภายหลงัจากทีไ่ดม้กีารผนึกก าลงัร่วมกนัระหว่าง SABUY และ BZB นอกจากนี้ ยงัสญูเสยีโอกาสในการไดร้บัเงนิปันผล
จาก BZB ในอนาคต รวมไปถงึความร่วมมอืในการท าตลาดร่วมกนัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

4) ความเสีย่งหากผูถ้อืหุน้ไม่อนุมตักิารออกและเสนอขายตราสารหนี้ 

เน่ืองจากแหล่งเงนิทุนในการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB ในครัง้นี้จะมาจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทัง้
จ านวน ดงันัน้ หากผูถ้อืหุน้ไม่อนุมตักิารออกและเสนอขายตราสารหนี้ในครัง้นี้ อาจจะท าใหบ้รษิทัอาจจะตอ้งพจิารณา
จดัหาแหล่งเงนิทุนจากแหล่งอื่นที ่ซึง่อาจจะมตีน้ทุนทางการเงนิทีส่งูกว่าการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในครัง้นี้ 

5) ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี

ในปัจจุบนัมกีารพฒันาดา้นเทคโนโลยอีย่างรวดเรว็ ดงันัน้หากในอนาคตมเีทคโนโลยใีหมท่ีส่ามารถมาทดแทน
ระบบ CRM Platform และ Application ต่างๆที ่BZB ก าลงัด าเนินธุรกจิอยู่ กอ็าจจะท าใหผ้ลประกอบการของ BZB ไม่
เป็นไปตามคาดได ้อย่างไรกต็าม เนื่องจาก BZB เป็นผูน้ าในดา้นการออกแบบพฒันา Platform Loyalty Program การ
จัดหา Privileges ระบบ E-commerce และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบดิจิทัลครบวงจร และเนื่องจาก
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เทคโนโลยดีงักล่าวยงัคงใหม่ส าหรบัปัจจุบนั ท าใหค้าดว่า BZB จะมกีารพฒันาไปอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกนัไม่ใหธุ้รกจิ
ของ BZB ถูกการเปลีย่นแปลงอย่างรุนแรง (Disruption) 

6) ความเสีย่งจากการทีย่งัไม่ไดม้กีารก าหนดเงือ่นไขในการเขา้ลงทุน 

จากการสอบถามผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทราบว่าปัจจุบนัยงัไม่ไดม้กีารจดัท าสญัญาการเขา้ลงทุนใน BZB ใน
ครัง้นี้ ดงันัน้ จงึยงัมคีวามเสีย่งวา่เน้ือหาในสญัญาการซื้อขายหุน้สามญัของทัง้ BZB นัน้ อาจจะมกีารระบุเงือ่นไขในการ
เขา้ท าการซื้อขายทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสีย่งกบับรษิทัฯ ได้ อย่างไรกต็าม หากสญัญามเีงื่อนไขและขอ้จ ากดัอย่างเป็น
สาระส าคญัภายหลงัวนัทีผู่ถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัไิปแลว้ กอ็าจท าใหม้ตทิีไ่ดร้บัอนุมตัผิดิไปจากความตอ้งการของผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ 
คาดว่าผู้บรหิารของบรษิัทฯ จะมกีารตรวจสอบในเรื่องดงักล่าวอย่างเหมาะสมและไม่ก่อให้เกดิผลกระทบทางลบกบั
บรษิทัฯ 

7) ความเสีย่งทีจ่ะไม่ไดร้บัเงนิปันผล 

ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้แล้ว หากคณะกรรมการของ BZB มคีวามเหน็ว่า BZB มคีวามจ าเป็น
ในการใชเ้งนิในการลงทุนทีม่คีวามจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคตตามทีค่ณะกรรมการของ BZB เหน็สมควร 
บรษิทัฯ กม็คีวามเสีย่งทีจ่ะไม่ไดร้บัเงนิปันผลในงวดดงักล่าว หรอือาจจะไดร้บัน้อยลงกว่าทีค่าดไว้ อย่างไรกต็าม จาก
การสอบถามผู้บริหารของ BZB พบว่า BZB ไม่ได้มีแผนที่จะลงทุนเป็นจ านวนมากในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ 
ภายหลงัจากการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB แลว้ SABUY อาจจะตอ้งมกีารเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ไปเป็นคณะกรรมการ
ของ BZB ด้วย จึงน่าจะช่วยในการพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนในอนาคตได้ นอกจากนี้ การผนึกก าลงั
ระหว่างกนัในอนาคตกน่็าจะท าให ้BZB มผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้ 

8) ความเสีย่งในการถูกลดสดัส่วนจากการเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนของ BZB 

เน่ืองจาก BZB มแีผนทีจ่ะเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์นปี 2566 ดงันัน้หากเมื่อ BZB ไดเ้ขา้
เป็นบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แล้ว จะต้องมกีารออกและเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนแก่ประชาชนทัว่ไป ซึ่ง
อาจจะท าใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ของ SABUY สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ถูกท าใหล้ดลง (Dilution) หาก SABUY ไม่
ซื้อหุน้เพิม่ทุนตามเพื่อเพิม่สดัส่วน  

9) ความเสีย่งจากความผนัผวนของค่าเงนิ 

เนื่องจากการเข้าท ารายการได้มาซึ่งหุ้นสามญัของ BZB ในครัง้นี้ มูลค่าในการเข้าท ารายการเป็นค่าเงิน
เหรยีญสหรฐัซึ่งอาจมคีวามผนัผวนของค่าเงนิ ณ วนัทีเ่ขา้ท ารายการ ดงันัน้ จงึมคีวามเสีย่งหากค่าเงนิไทยบาทมกีาร
อ่อนตวัลง หรอืค่าเงนิสหรฐัมกีารแขง็ค่าขึน้ ทัง้นี้ อตัราแลกเปลี่ยนของค่าเงนิสหรฐัต่อค่าเงนิบาท เป็นปัจจยัทีค่วบคุม
ไม่ไดแ้ละเกดิขึน้ไดจ้ากหลายปัจจยั ทีป่รกึษาจงึไม่อาจประเมนิความเสีย่งดงักล่าวได้ 
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5.1. หลกัการในการจดัท าความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระตัง้อยู่บนสมมตฐิานว่าขอ้มลู เอกสาร และร่างเอกสารทีไ่ดร้บั ตลอดจนการ
สมัภาษณ์ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งของ บรษิัท บซัซี่บสี์ จ ากดั (“BZB”) และบรษิัทที่เกี่ยวขอ้ง เป็นขอ้มูลที่
ถูกต้องและเป็นความจรงิ โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาและศกึษาขอ้มูลดงักล่าวดว้ยความรอบคอบและ
สมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผู้ประกอบวชิาชพีพงึกระท า นอกจากนี้ ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระถือว่าสญัญาและ
ขอ้ตกลงทางธุรกจิต่างๆ มผีลบงัคบัใชแ้ละมผีลผกูพนัทางกฎหมาย โดยปราศจากขอ้มลูหรอืเหตุการณ์หรอืเงือ่นไขใดๆ 
ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการเขา้ท าธุรกรรมการซื้อหุน้สามญัของ BZB ในครัง้นี้ ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไม่มเีหตุ
อนัควรสงสยัว่าขอ้มลูดงักล่าวขาดความถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัอนัจะมผีลกระทบต่อความสมบูรณ์ในเนื้อหาของ
ขอ้มลูแต่ละรายการทีไ่ดร้บัอย่างมนีัยส าคญั 

ทัง้นี้ ในการเขา้ท าธุรกรรมไดม้าซึง่หุน้สามญัของ BZB ในครัง้นี้ บรษิทัฯ มคีวามประสงคท์ีจ่ะเขา้ลงทุนโดยการเขา้
ซื้อหุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ โดยเป็นการซื้อหุน้จ านวน
ไม่เกนิ 574,500 หุน้ หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของ BZB คดิเป็นมูลค่าไม่เกนิ 30 ล้านเหรยีญ
สหรฐั หรอืประมาณ 970,800,000 บาท (อตัราแลกเปลีย่นจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์
2565 เท่ากบั 32.36 บาทต่อเหรยีญสหรฐั) โดยมเีงือ่นไขในการเขา้ลงทุน ดงันี้ 

1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯ มมีติอนุมตัิใหบ้รษิัทฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ BZB จาก 
ผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสด 

2) ผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน BZB เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทัฯ  

ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจดัท าขึ้นภายใต้ภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และปัจจยั
ภายนอกอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการจดัท า รวมทัง้ขึน้อยู่กบัขอ้มลูทีไ่ดร้บั ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญั
ในภายหลงั และอาจส่งผลกระทบต่อความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ อย่างไรกด็ ีทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไม่
มภีาระผกูพนัในการปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัหรอืทบทวนยนืยนัความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระฉบบันี้ 

5.2. การประเมินมูลค่าหุ้นสามญัของ BZB 

ในการประเมนิมูลค่าหุน้สามญัของ BZB ในครัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาวธิกีารประเมนิมูลค่าหุน้ 
BZB จ านวน 6 วธิ ีไดแ้ก่ 

1. วธิมีลูค่าตามบญัช ี(Book Value Approach) 

2. วธิปีรบัปรุงมลูค่าตามบญัช ี(Adjusted Book Value Approach) 

3. วธิอีตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัช ี(Price to Book Value Ratio Approach or P/BV Ratio) 

4. วธิอีตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธติ่อหุน้ (Price-to-Earnings Ratio Approach or P/E Ratio) 

5. วธิอีตัราส่วนมลูค่ากจิการต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (Enterprise 
Value-to-EBITDA Ratio Approach or EV/EBITDA Ratio) 

6. วธิมีลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 

เน่ืองจากผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธมิสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลทีก่ าหนดในอตัราเดยีวกนักบัผูถ้อืหุน้สามญั และมสีทิธอิอกเสยีง 1 
เสยีงต่อ 1 หุน้ทีถ่อืเช่นเดยีวกนักบัผูถ้อืหุน้สามญั โดยจะมสีทิธเิหนือกว่าผูถ้อืหุน้สามญัเพยีงในกรณีเลกิบรษิทั ทีผู่ถ้อื

5. ความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไขของรายการ 
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หุน้บุรมิสทิธจิะไดร้บัเงนิค่าหุน้บุรมิสทิธแิละสทิธใินส่วนไดเ้สยีคงเหลอืในสนิทรพัยสุ์ทธกิ่อนผูถ้อืหุน้สามญั ดงันัน้ ตาม
การประเมนิมูลค่าที่ตัง้อยู่บนพื้นฐานว่าธุรกิจของ BZB จะยงัคงด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) ที่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระเหน็ว่ามลูค่าหุน้สามญัและหุน้บุรมิสทิธนิัน้เท่ากนั 

ทัง้นี้ เน่ืองจากบรษิทัฯ จะด าเนินการเขา้ซื้อหุน้สามญัจากผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB ในจ านวนไม่เกนิ 574,500 หุน้ คดิ
เป็นมลูค่าไม่เกนิ 30 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 970,800,000 บาท ตามอตัราแลกเปลีย่น ดงันัน้หากคดิเป็นมลูค่า
ต่อหุน้แลว้จะเท่ากบัหุน้ละ 1,689.82 บาทต่อหุน้ 

5.2.1. วิธีมูลค่าตามบญัชี (Book Value Approach)  

การประเมนิมูลค่าตามบญัช ีคอื วธิกีารประเมนิมูลค่าของ BZB โดยพจิารณาจากมูลค่าตามที่ปรากฏในบญัช ีณ 
เวลาหนึ่ง โดยจะค านวณจากมลูค่าทางบญัชขีองสนิทรพัยสุ์ทธ ิ(สนิทรพัย์รวมหกัดว้ยหนี้สนิรวม) หรอืมูลค่าส่วนของผู้
ถือหุ้นที่ปรากฏตามขอ้มูลในงบการเงนิของ BZB ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการสอบทานจากผูต้รวจสอบ
บญัชีรบัอนุญาต บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชทีี่ได้รบัความเห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. และงบการเงนิภายในของ BZB ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยมูลค่าตามบญัชขีอง BZB ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2564 สามารถค านวณไดด้งันี้ 

ตารางท่ี 5-1: วิธีมลูค่าตามบญัชี 

รายการ มูลค่า ณ 31 ธนัวาคม 2563 
(ล้านบาท) 

มูลค่า ณ 31 ธนัวาคม 2564 
(ล้านบาท) 

ทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ (1) 191.50  191.50  
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ (2) 75.60  75.60  
ส ารองหุน้เพื่อโครงการผลประโยชน์พนักงานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(3) 19.05  19.05  
ก าไร (ขาดทุน) สะสม     

- จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย (4) 2.50  3.25  

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (5) 45.38  62.322  

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (6) 6.71  6.73  
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ (7) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 340.74  358.45  
จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมดของ BZB (หุน้)1 1,915,000.00  1,915,000.00  
มลูคา่ตามบญัชตี่อหุน้ (บาท/หุน้) 177.93  187.18  
มลูคา่หุน้ของ BZB ในสดัสว่นรอ้ยละ 30 102.22 107.53 

หมายเหตุ: 1. มูลค่าหุน้ทีต่ราไว้หุน้ละ 100 บาท แบ่งเป็นหุน้บุรมิสทิธจิ านวน 120,000 หุ้นและหุน้สามญัจ านวน 1,795,000 หุน้ โดยเป็นจ านวนหุน้ ณ วนัทื่ 31 ธนัวาคม 2564  
2. ก าไร (ขาดทุน) สะสมส่วนทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร ค านวณโดยรวมประมาณการส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมคา้จ านวน 2.25 ลา้นบาท ซึ่งองิจากขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม 2563 

การประเมนิมูลค่าหุ้นด้วยวธิมีูลค่าตามบญัช ี(Book Value Approach) สะท้อนฐานะทางการเงนิของบรษิัทตาม
มูลค่าทางบญัชทีีป่รากฏอยู่ในงบการเงนิ ณ ขณะใดขณะหนึ่งเท่านัน้ แต่ไม่ไดส้ะทอ้นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของสนิทรพัยบ์าง
รายการ และเหตุการณ์ส าคญัทีเ่กดิขึน้ในภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิทีใ่ชอ้้างองิ ราคาหรอือุปสงค์และอุปทานในตลาด 
รวมทัง้ไม่ได้สะท้อนความสามารถในการท าก าไรของกิจการในอนาคต ความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ 
แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิและภาพรวมอุตสาหกรรม จากการประเมนิราคาหุน้ดว้ยวธิมีลูค่าตามบญัชีโดยองิขอ้มลู ณ 31 
ธนัวาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2564 จะไดร้าคาหุน้ของกจิการ เท่ากบั 177.93 บาทต่อหุน้ และ 187.18 บาทต่อหุน้ 
ตามล าดบั ซึง่สงู (ต ่า) กว่าราคาเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB ทีเ่ทยีบเท่าหุน้ละ 1,689.82 บาทต่อหุน้ตามอตัราแลกเปลีย่น 
(1,511.89) และ (1,502.64) บาทต่อหุน้ หรอืรอ้ยละ (89.47) และ (88.92) ตามล าดบั โดยเมื่อคดิเป็นมูลค่าในสดัส่วน
ร้อยละ 30 ของ BZB หรอืเทยีบเท่าการลงทุนในจ านวน 574,500 หุ้น (ร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมด
ของ BZB ที่ 1,915,000 หุ้น) จะมมีูลค่าเท่ากบั 102.22 ล้านบาท และ 107.53 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งสูง (ต ่า) กว่า
มลูค่าการลงทุนที ่970.80 ลา้นบาทอยู่ (868.58) และ (863.27) ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ (89.47) และ (88.92) ตามล าดบั 
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5.2.2. วิธีปรบัปรงุมูลค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมนิมูลค่าหุน้ด้วยวธินีี้เป็นการน าสนิทรพัย์รวมของ BZB หกัด้วยหนี้สนิทัง้หมด รวมทัง้ภาระผูกพนัและ
หนี้สนิที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึ่งปรากฏตามงบการเงิน ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่เป็นงบการเงนิภายในทีย่งัไม่ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ปรบัปรุงดว้ย
รายการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากวนัทีปิ่ดงบการเงนิ หรอืรายการทีม่ผีลกระทบท าใหม้ลูค่าตามบญัชสีะทอ้นมลูค่าที่
แทจ้รงิมากขึน้ หลงัจากนัน้ จงึน าผลลพัธท์ีค่ านวณได้หารดว้ยจ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมดของ BZB 

เนื่องจากไม่มเีหตุการณ์อื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าตามบญัชขีอง BZB ในอนาคตอนัใกล้ อาทิเช่น การ
จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้น หรอืการเพิม่ทุนของบรษิทั เป็นต้น รวมทัง้  BZB ไม่ไดจ้ดัท าการประเมนิราคาสนิทรพัย์
ของบรษิทั ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึไม่ใดใ้ชว้ธิปีรบัปรุงมลูค่าตามบญัชใีนการประเมนิส่วนของผูถ้อืหุน้ของ BZB ที่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระเหน็ว่าวธิกีารปรบัปรุงมลูค่าตามบญัชจีะไม่ไดผ้ลลพัธท์ีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัจากวธิมีลูค่า
ตามบญัช ีเน่ืองจาก BZB ไม่ไดถ้อืครองทีด่นิซึง่จะเป็นส่วนทีม่กีารปรบัมลูค่าอย่างมนีัยส าคญั อกีทัง้ทรพัยส์นิถาวรของ 
BZB มเีพยีงประมาณรอ้ยละ 2.40 และ 2.90 ของสนิทรพัย์ทรพัย์สนิรวมทัง้หมดของ BZB ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
และ 31 ธนัวาคม 2564 ตามล าดบั นอกจากนัน้จะเป็นโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมระหวา่งการพฒันาซึง่ไมน่่ามี
การเปลีย่นแปลงของมลูค่าอย่างมนีัยส าคญั  

ทัง้นี้ วิธีปรบัปรุงมูลค่าตามบญัชไีม่ได้ค านึงถึงความสามารถในการท าก าไร ผลการด าเนินงานของกิจการใน
อนาคต และความสามารถในการแข่งขนัของกจิการ ดงันัน้ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระจงึเหน็ว่าการประเมนิมูลค่าหุน้
โดยวธินีี้ไม่เหมาะสมทีจ่ะใชป้ระเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุ้นสามญัของ BZB และไม่สามารถสะทอ้นมูลค่าทีแ่ทจ้ริงของ
กจิการได ้

5.2.3. วิธีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (Price to Book Value Ratio Approach or P/BV Ratio) 

วธิกีารประเมนิราคาตามวธิอีตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัช ีเป็นการน ามลูค่าตามบญัชขีอง BZB ตามงบการเงนิ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งเป็นงบการเงนิภายในทีย่งัไม่ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต คูณ
กบัอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชอีา้งองิ (Peer Group P/BV) ทัง้นี้จะถอืเอาค่าเฉลีย่ (Average) ของอตัราส่วนราคา
ต่อมูลค่าตามบญัช ี(P/BV) ของกลุ่มบริษัทจดทะเบยีนที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคยีงกับ BZB มาเป็นอตัราส่วน P/BV 
อ้างอิง โดยค านวณเฉลี่ยยอ้นหลงัจากราคาปิดของหุน้รายวนัในช่วงระยะเวลาระหว่าง 7 ถึง 360 วนัท าการ นับจาก
วนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2565 (ซึ่งเป็นวนัท าการหนึ่งวนัก่อนวนัที่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ แจ้งมติการเขา้ซื้อหุน้
สามญัของ BZB ในสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของหุน้ทัง้หมดของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิ) ทัง้นี้เพื่อลดความเบีย่งเบนจาก
การเคลื่อนไหวของราคาหุน้ ทีอ่าจเกดิจากเหตุการณ์ผดิปกต ิหรอืการเคลื่อนไหวตามฤดูกาล ซึ่งอาจท าใหร้าคาหุน้ไม่
สะทอ้นมลูค่าทีเ่หมาะสม หากใชร้าคา ณ จุดใดจุดหนึ่ง 

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกบริษัทที่มีลักษณะการด าเนินธุรกิจหลักใกล้เคียงกันหรือเป็นบริษัทที่มี
เป้าหมายทีจ่ะด าเนินธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทัในธรุกจิใหบ้รกิารแพลตฟอรม์การบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ (Customer 
relationship management: CRM) และใหบ้รกิารช่วยเหลอืทางดา้นอคีอมเมริซ์ (E-commerce) อย่างครบวงจร อย่างไร
กต็าม บรษิทัคู่เทยีบในประเทศไทยนัน้ไม่มคีวามเหมาะสม เนื่องจากบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิหลกัใกล้เคยีงกบั BZB ใน
ประเทศไทยนัน้ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ประเทศไทย หรือจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์มาไม่นานเพยีงพอ จงึมขีอ้มูลจ ากดั ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึไดเ้ลอืกบรษิทัทีด่ าเนินธุรกิจหลกั
ใกลเ้คยีงกบั BZB ในต่างประเทศมาเป็นคู่เทยีบเป็นจ านวน 12 ราย โดยน าค่าเฉลีย่ของอตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าตาม
บญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีนทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ ค านวณจากค่าเฉลีย่ของบรษิทัดงักล่าว ตามช่วงเวลาขา้งตน้ หารดว้ย
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มูลค่าตามบัญชีของบริษัทนัน้ๆ ตามงบการเงินล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และแม้ว่าบางบริษัทคู่เทียบใน
ต่างประเทศมขีนาดบริษัทใหญ่กว่า BZB มาก เช่น บริษัท salesforce.com, inc. (ประเทศสหรฐัอเมรกิา) ที่ปรึกษา
ทางการเงนิอิสระเห็นว่าควรน ามารวมในการค านวณด้วย เนื่องจากบรษิัท  salesforce.com, inc. เป็นต้นแบบในการ
ให้บริการซอฟต์แวร์ที่ BZB ต้องการน าเสนอให้ลูกค้า อนัได้แก่ ซอฟต์แวร์แม่แบบที่สามารถใช้ได้โดยบุคคลที่สาม 
(Productization)  

รายชื่อบรษิทัในธุรกจิใหบ้รกิารทางดา้น CRM และ E-commerce ซึ่งด าเนินธุรกจิใกล้เคยีงกบั BZB เปรยีบเทยีบ
สรุปไดด้งันี้ 

ตารางท่ี 5-2: บริษทัคู่เทียบท่ีด าเนินธรุกิจใกล้เคียงกนั 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 
(ประเทศ) 

ลกัษณะทางธรุกิจ มูลค่าตลาด1 สินทรพัย์
รวม2 

รายได้รวม3 ก าไรสุทธิ3 

BZB 
(ไทย) 

ออกแบบและพฒันาแพลตฟอร์มการบรหิารความสมัพนัธ์กบัลูกค้า 
(CRM Privilege) อย่างครบวงจร โดยสร้างโปรแกรมรักษาฐาน
ลูกคา้ (Loyalty platform) ผ่านแอปพลเิคชนัไลน์ แอปพลเิคชนัของ
แบรนด ์และเวบ็ไซต์ พรอ้มทัง้บรกิารจดัหาส่วนลด ของรางวลัและ
สิทธิพิเศษที่หลากหลายให้กับลูกค้าของแบรนด์ (Rewards and 
Privileges management)  บรกิารรวบรวมและดูแลระบบน าสนิคา้
ไปขึ้นในแพลตฟอร์มของแบรนด์เองหรอืแพลตฟอร์มอคีอมเมิร์ซ
อื่ นๆ  เ ช่น  ลาซาด้า  ช้อป ป้ี  (E-commerce enabler services) 
นอกจากนี้ยงัมบีรกิารเสรมิอื่นๆ (Ancillary services) อาทเิช่น การ
ดูแลระบบขนส่ง การท าการตลาดออนไลน์ และการวเิคราะห์ขอ้มูล
พฤตกิรรมลูกคา้ เป็นตน้ 

 N/A4        628.78     1,253.44       30.44  

Avensia AB (publ) 
(สวเีดน) 

ให้บรกิารค าปรกึษาทางดา้นอคีอมเมริ์ช (E-commerce solutions) 
อันได้แก่ 1) Episerver Commerce แพลตฟอร์มเพื่อรองรับการ
ข า ย สิน ค้ า ห รื อ บ ริ ก า ร ท า ง อ อน ไ ล น์  2) inRiver Product 
Information Management Platform แพลตฟอร์มเพื่อรองรับการ
จัดการและการขายทัง้ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์  (Omni-
channel commerce) 3) Apptus eSales Platform เ ป็ น
แพลตฟอร์มเพื่อบริหารจดัการประสบการณ์ให้ลูกค้า (customer 
experience) 4) Riversand ให้บริการระบบซอฟต์แวร์ผ่านระบบ 
Cloud (SaaS platform) 5) Voyado แพลตฟอร์มสร้างเพื่อรักษา
ฐานลูกคา้ดว้ยการน าขอ้มูลลูกคา้มาวเิคราะห ์6) Klarna ใหบ้รกิาร
ช าระเงนิออนไลน์ และ 7) Mirakl Platform เป็นสื่อกลางที่รวบรวม
ร้านค้าหลากหลายประเภท โดยให้ซื้อขายสนิค้าผ่านเวบ็ไซต์หรอื
แอปพลเิคชนั หรอื E-Marketplace 

             
2,249.07  

                   
655.13  

           
1,436.54  

               
64.48  

Baozun Inc. 
(จนี) 

ให้บรกิารค าปรกึษาทางดา้นอคีอมเมริ์ช (E-commerce solutions) 
ส าหรบัแบรนด์ในประเทศจนี โดยครอบคลุมทัง้ห่วงโซ่อุปทานของ 
E-commerce ไดแ้ก่ ใหค้ าปรกึษาทางดา้นไอท ี(IT solutions) การ
จดัการร้านค้าออนไลน์ การท าการตลาดผ่านสื่อดจิทิลั การบรกิาร
ลูกคา้ และการบรหิารจดัการคลงัสนิคา้ เป็นตน้ 

           
29,069.28  

              
64,389.29  

         
49,112.69  

          
(1,149.02) 

BlueFocus 
Intelligent 

Communications 
Group Co., Ltd. 

(จนี) 

ให้บรกิารท าการตลาดและบรหิารจดัการแบรนด์ ประกอบไปด้วย
การวางกลยุทธ ์ออกแบบโฆษณา ท าสื่อประชาสมัพนัธ์ สรา้งระบบ
บริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer relationship 
management: CRM) และบริหา รจัดการการขายสินค้ าบน
แพลตฟอรม์ออนไลน์ (E-commerce) 

         
101,631.53  

              
96,676.95  

       
225,135.29  

           
3,401.30  

Eagle Eye Solutions 
Group plc 

(สหราชอาณาจกัร) 

ให้บรกิารท าการตลาดโดยอาศยัระบบซอฟต์แวร์ในการวเิคราะห์
ขอ้มลู วางแผน และจดัการ เพื่อใหเ้ขา้ถงึแต่ละกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
(Marketing technology) โดยมีบริการดงัต่อไปนี้ Eagle Eye AIR 
platform เป็นแพลตฟอรม์ทีน่ าเสนอโปรโมชัน่ สทิธพิเิศษ และของ
รางวลัให้แก่ลูกค้า Eagle Eye Reward ส าหรบัสนับสนุนการท า
โปรแกรมรักษาฐานลูกค้า (Loyalty program) ทัง้แบบ Physical 
คอืหน้ารา้น และ Digital เช่นเวบ็ไซต์ 

             
6,273.75  

                   
812.84  

           
1,217.66  

               
28.46  
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บริษทั 
(ประเทศ) 

ลกัษณะทางธรุกิจ มูลค่าตลาด1 สินทรพัย์
รวม2 

รายได้รวม3 ก าไรสุทธิ3 

Entersoft S.A. 
(กรซี) 

ให้บรกิารระบบซอฟต์แวร์ส าหรบัธุรกจิ ไม่ว่าจะเป็น ระบบบรหิาร
จดัการทรพัยากรภายในองค์กร (Enterprise Resource Planning: 
ERP) ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และ
ซอฟต์แวร์ส าหรบัธุรกจิค้าปลีก อคีอมเมริ์ซ โดย Entersoft CRM 
เป็นระบบที่ท าให้แบรนด์สามารถวางแผน บรหิารจดัการธุรกรรม
และกระบวนการต่างๆ ของธุรกจิ ส่วน Entersoft WMS เป็นระบบ
บรหิารจดัการการขายประจ าวนั การบรหิารคลงัสนิคา้ เป็นตน้ 

             
5,686.47  

                
1,184.69  

              
905.44  

              
216.01  

HubSpot, Inc. 
(สหรฐัอเมรกิา) 

ให้บรกิารแพลตฟอร์มระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกค้า 
(CRM) ผ่านระบบคลาวด์ โดยรวมการท าการตลาด การวเิคราะห์
และการรายงานขอ้มลูอย่างมปีระสทิธภิาพ การจดัการกระบวนการ
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ  การจดัการด้านการบริหารความสมัพนัธ์
ลูกค้า เพื่อสร้างฐานลูกค้าให้มัน่คง และน าเสนอสนิค้าหรอืบรกิาร
ไดต้รงต่อความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายมากทีสุ่ด  

         
761,347.25  

              
72,213.85  

         
43,187.05  

          
(2,584.50) 

Netwise S.A. 
(โปแลนด)์ 

ให้บริการค าปรึกษาและการใช้งาน  Microsoft Dynamics 365 
นอกจากนี้ยงัมกีารใหบ้รหิารจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ (CRM) 
ระบบ Sales Force Automation ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยมีาช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทีมงานขายและการน าเสนอการ
ขาย การท าการตลาดอัตโนมัติ (Market automation) และการ
บรกิารลูกคา้ (Customer care)  

                
209.77  

                    
81.90  

              
148.08  

               
30.99  

OEX S.A. 
(โปแลนด)์ 

ให้บรกิารสนับสนุนการขายและการบรกิารลูกค้า เช่น การจดัการ
เครือข่ายร้านค้าส าหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ  การท าวิจัย
ทางการตลาด และโปรแกรม POS ส าหรบัร้านค้า นอกจากนี้ยงัมี
ซอฟต์แวร์ส าหรบัธุรกิจอีคอมเมริ์ซ การบริหารจดัการคลงัสินค้า
และบรกิารส่งสนิคา้ 

             
1,662.92  

                
3,540.16  

           
5,340.96  

              
173.18  

salesforce.com, inc. 
(สหรฐัอเมรกิา) 

ให้บรกิารแพลตฟอร์มระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกค้า 
(CRM) อย่ างครอบคลุมทั ้งส่ วนการขาย การบริการลูกค้า 
การตลาด การประสานงาน การวเิคราะห์ และการสร้างแอปพลเิค
ชนั เพื่อเชื่อมระหว่างแบรนด์กับลูกค้าปัจจุบนัและผู้ที่มีแนวโน้ม
เป็นลูกค้า ซึ่งช่วยเพิ่มลูกค้าเป้าหมาย ความพึงพอใจของลูกค้า 
คาดเดาความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น  และท าให้ลูกค้าได้รับ
ประสบการณ์ที่ดยีิง่ขึ้น ด้วยการสร้างและจดัการการเดนิทางของ
ลูกคา้แบบเฉพาะตวั 

       
6,236,388.22  

          
3,167,413.01  

       
881,335.86  

         
48,038.99  

We Win Limited 
(อนิเดยี) 

ให้บริการการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า  (CRM) ใน
ประเทศอนิเดยี ไดแ้ก่ บรกิารคอลเซน็เตอร ์(Call center) การออก
และพฒันาเวบ็ไซต์ ซอฟแวร ์แอปพลเิคชนัมอืถอื การท าการตลาด
ผ่านเว็บไซต์และช่องทางสื่อออนไลน์ (Social media marketing) 
และอื่นๆ 

                
244.07  

                   
135.50  

              
178.68  

                 
6.12  

Weimob Inc. 
(จนี) 

ใหบ้รกิารดา้นอคีอมเมริ์ซและการท าการตลาดผ่านระบบคลาวด์ใน
ประเทศจนี สามารถแบ่งการบรกิารได ้3 ประเภท 1) Subscription 
solution ให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านระบบ Cloud (SaaS platform) 
และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่มีการปรับตามความต้องการ เช่น ระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (ERP) 2) Merchant 
solution ให้บรกิารเสรมิส าหรบัร้าน เช่น การท าโฆษณาออนไลน์
ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ และ 3) Digital media ให้บริการจัดวาง
ต าแหน่งโฆษณาส าหรบัรา้นคา้ 

           
66,284.81  

              
47,997.65  

         
11,891.69  

          
(5,812.98) 

Zendesk, Inc. 
(สหรฐัอเมรกิา) 

ให้บริการซอฟแวร์บนระบบคลาวด์ที่ช่วยในการบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า  (CRM)  โดยมีผลิตภัณฑ์ ได้แก่  1) 
Zendesk Support เป็นระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า 
ให้สามารถติดตาม เรียกดูข้อมูลอ้างอิงย้อนหลัง และจัดล าดับ
ความส าคญัของการใหบ้รกิารไดอ้ย่างเป็นระบบ 2) Zendesk Chat 
เป็นระบบ Live chat 3) Zendesk Talk เป็นระบบ Call center 4) 
Zendesk Guide เป็น ระบบฐานความรู ้หรอืศูนยใ์หค้วามช่วยเหลอื
ของบริษัท 5) Zendesk Gather เป็นระบบแสดงความคิดเห็น

         
451,022.32  

              
81,392.27  

         
44,446.97  

          
(7,425.88) 



 
รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นการเขา้ซือ้หุน้สามญัของ บรษิทั บซัซีบ่สี ์จ ากดั 

 

© 2022 Grant Thornton Services Ltd. All rights reserved.  25 

 

บริษทั 
(ประเทศ) 

ลกัษณะทางธรุกิจ มูลค่าตลาด1 สินทรพัย์
รวม2 

รายได้รวม3 ก าไรสุทธิ3 

ร่วมกัน 6) Zendesk Explore เป็นระบบวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับ
ธุรกจิ เพื่อใชว้ดัผล ปรบัปรุงการบรกิาร และสรา้งประสบการณ์ที่ดี
ให้กบัลูกค้า 7) Zendesk Sell เป็นระบบ Sales force automation 
ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการขาย 8) Zendesk Sunshine 
เป็นแพลตฟอรม์ CRM และอื่นๆ 

ทีม่า: Capital IQ และเวบ็ไซต์บรษิทั 
หมายเหตุ: 1. ขอ้มูล ณ วนัที ่18 กุมภาพนัธ์ 2564 (ซึ่งเป็นวนัท าการหน่ึงวนัก่อนวนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ แจง้มติการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ BZB ในสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 30 

ของหุน้ทัง้หมดของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิ) 
2. ขอ้มูลจากงบการเงนิรวมสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
3. รายไดร้วมและก าไรสุทธคิ านวณยอ้นหลงั 12 เดอืน 
4. BZB ไม่มมูีลค่าตลาด เน่ืองจากบรษิทัไม่ไดจ้ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

เนื่องจาก BZB เป็นบรษิัทที่ไม่ได้จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึอาจมคีวามเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ
ความสามารถที่จะเปลี่ยนหุน้เป็นเงนิสดได้และไม่เสยีมูลค่า ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระ จงึพจิารณาปรบัลดมูลค่าหุน้ 
BZB โดยอา้งองิอตัราส่วนลดสภาพคล่อง (Discount of Lack of Marketability) โดยมกีรณีฐานเท่ากบัรอ้ยละ 15.8 โดย
อา้งองิค่ามธัยฐานจาก Stout Restricted Stock Study Companion Guide ฉบบัปรบัปรุงปี 2564 ดงันี้ 

แผนภาพท่ี 5-1: สถิติอตัราส่วนลดสภาพคล่องโดย The Stout Restricted Stock Study 

 
ทีม่า: Stout Restricted Stock Study Companion Guide 2021 Edition โดย Stout Risius Ross, LLC ซึ่งไดเ้กบ็สถติไิวต้ัง้แต่กรกฎาคม 2523 จนถงึธนัวาคม 2563 
 

ตารางท่ี 5-3: สรปุอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี (P/BV) ของบริษทัคู่เทียบของ BZB โดยอิงมูลค่าตามบญัชี ณ 31 ธนัวาคม 2563 

บริษทัคู่เทียบ 
อตัราส่วน P/BV ตามจ านวนวนัท าการย้อนหลงั 

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

Avensia AB (publ) 11.07  11.19  11.24  11.38  11.35  11.06  10.33  9.88  9.35  

Baozun Inc. 1.14  1.13  1.16  1.20  1.29  1.39  1.79  2.35  3.06  

BlueFocus Intelligent 
Communications Group Co., Ltd. 

2.19  2.24  2.50  2.46  2.14  2.00  1.86  1.80  1.83  

Eagle Eye Solutions Group plc 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  

ค่าเฉลี่ยของบริษทัคู่เทียบ 10.25  10.11  10.09  10.75  11.15  11.29  11.89  12.27  11.64  



 
รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นการเขา้ซือ้หุน้สามญัของ บรษิทั บซัซีบ่สี ์จ ากดั 

 

© 2022 Grant Thornton Services Ltd. All rights reserved.  26 

 

บริษทัคู่เทียบ 
อตัราส่วน P/BV ตามจ านวนวนัท าการย้อนหลงั 

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

มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้ของ BZB ณ 
31 ธนัวาคม 2563 (บาทต่อหุน้) 1 

177.93  177.93  177.93  177.93  177.93  177.93  177.93  177.93  177.93  

ราคาหุ้น (บาทต่อหุ้น) 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  

อตัราส่วนลดสภาพคล่อง 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 

ราคาหุ้นหลงัปรบัอตัราส่วนลด
สภาพคล่อง (บาท/หุ้น) 

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  

มูลค่าหุ้นของ BZB ในสดัส่วนร้อย
ละ 30 

882.04 869.89 868.42 924.90 959.87 971.77 1,023.07 1,056.38 1,002.24 

หมายเหตุ: 1. ค านวณจากส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  
 

ตารางท่ี 5-4: สรปุอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี (P/BV) ของบริษทัคู่เทียบของ BZB โดยอิงมูลค่าตามบญัชี ณ 31 ธนัวาคม 2564 

บริษทัคู่เทียบ 
อตัราส่วน P/BV ตามจ านวนวนัท าการย้อนหลงั 

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

Avensia AB (publ) 11.07  11.19  11.24  11.38  11.35  11.06  10.33  9.88  9.35  

Baozun Inc. 1.14  1.13  1.16  1.20  1.29  1.39  1.79  2.35  3.06  

BlueFocus Intelligent 
Communications Group Co., Ltd. 

2.19  2.24  2.50  2.46  2.14  2.00  1.86  1.80  1.83  

Eagle Eye Solutions Group plc 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  

ค่าเฉลี่ยของบริษทัคู่เทียบ 10.25  10.11  10.09  10.75  11.15  11.29  11.89  12.27  11.64  

มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้ของ BZB ณ 
31 ธนัวาคม 2564 (บาทต่อหุน้) 1 

187.18  187.18  187.18  187.18  187.18  187.18  187.18  187.18  187.18  

ราคาหุ้น (บาทต่อหุ้น) 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  

อตัราส่วนลดสภาพคล่อง 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 

ราคาหุ้นหลงัปรบัอตัราส่วนลด
สภาพคล่อง (บาท/หุ้น) 

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  

มูลค่าหุ้นของ BZB ในสดัส่วนร้อย
ละ 30 

927.89 915.10 913.56 972.97 1,009.75 1,022.27 1,076.24 1,111.29 1,054.33 

หมายเหตุ: 1. ค านวณจากส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 โดยรวมประมาณการส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมคา้จ านวน 2.25 ลา้นบาท ซึ่งองิจากขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม 2563 

จากขอ้มูลในงบการเงนิของ BZB ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตที่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่เป็นงบการเงนิภายในทีย่งัไม่ไดผ้่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต มูลค่าตามบญัชขีอง BZB มคี่าเท่ากบั 177.93 บาทต่อหุน้ และ 187.18 บาทต่อ
หุน้ตามล าดบั คณูกบัอตัราส่วน P/BV อา้งองิตามตารางขา้งตน้ซึง่อยู่ในช่วงระหว่าง 10.09 – 12.27 เท่า จะไดม้ลูค่าหุน้
ของ BZB ทีอ่งิขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 อยู่ในช่วงระหว่าง 1,511.62 – 1,838.79 บาทต่อหุน้ ซึ่งสูง (ต ่า) กว่า
ราคาเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB ทีเ่ทยีบเท่าหุน้ละ 1,689.82 บาทต่อหุน้ตามอตัราแลกเปลี่ยน (178.20) - 148.97 บาท
ต่อหุน้ หรอืรอ้ยละ (10.55) - 8.82 หรอืเมื่อคดิมลูค่าในสดัส่วนรอ้ยละ 30 ของหุน้ทัง้หมด จะมมีลูค่าอยู่ในช่วง 868.42 – 
1,056.38 ล้านบาท ซึ่งสูง (ต ่า) กว่ามูลค่าการลงทุนที่ 970.80 ล้านบาทอยู่ (102.38) – 85.58 ล้านบาท หรอืร้อยละ 
(10.55) – 8.82 และได้มูลค่าหุ้นของ BZB ที่อิงข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ในช่วงระหว่าง 1,590.18 – 
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1,934.36 บาทต่อหุน้ ซึง่สงู (ต ่า) กว่าราคาเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB ทีเ่ทยีบเท่าหุน้ละ 1,689.82 บาทต่อหุน้ตามอตัรา
แลกเปลี่ยน (99.64) - 244.54 บาทต่อหุ้น หรอืร้อยละ (5.90) - 14.47 หรอืเมื่อคดิมูลค่าในสดัส่วนร้อยละ 30 ของหุน้
ทัง้หมด จะมมีูลค่าอยู่ในช่วง 913.56 – 1,111.29 ล้านบาท ซึ่งสูง (ต ่า) กว่ามูลค่าการลงทุนอยู่ (57.24) – 140.49 ล้าน
บาท หรอืรอ้ยละ (5.90) – 14.47 อย่างไรกต็าม วธิอีตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัช ีจะค านึงถงึฐานะทางการเงนิขณะ
ใดขณะหนึ่งโดยเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่อตัราส่วนดงักล่าวของกลุ่มบรษิทัทีใ่ชอ้า้งองิ โดยไม่ไดส้ะทอ้นถงึความสามารถ
ในการท าก าไรและผลการด าเนินงานของ BZB ในอนาคต ดงันัน้วธิกีารนี้จงึไม่เหมาะสมในการน ามาประเมนิมลูค่าหุน้
ของ BZB 

5.2.4. วิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (Price-to-Earnings Ratio Approach) 

การประเมนิมูลค่าหุ้นด้วยวธิอีตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น เป็นการน าขอ้มูลก าไรต่อหุ้น (EPS) ของ BZB 12 
เดอืนยอ้นหลงัสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2564 มาคณูกบัอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้อา้งองิ 
(Peer Group P/E) โดย P/E อ้างอิงจะถือเอาค่าเฉลี่ย (Average) ของอตัราส่วนราคาปิดต่อก าไรสุทธเิฉลี่ยของกลุ่ม
บรษิทัจดทะเบยีนทีป่ระกอบธุรกจิใกล้เคยีงกบั BZB มาเป็นอตัราส่วน P/E อา้งองิ โดยค านวณเฉลีย่ยอ้นหลงัจากราคา
ปิดของหุน้รายวนัในช่วงระยะเวลาระหว่าง 7 ถงึ 360 วนัท าการ นับจากวนัที ่18 กุมภาพนัธ์ 2565 (ซึ่งเป็นวนัท าการ
หนึ่งวนัก่อนวนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ แจง้มตกิารเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิ) ดงัทีไ่ด้
กล่าวไวก้่อนหน้านี้ สรุปไดด้งันี้ 

ตารางท่ี 5-5: สรปุอตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสทุธิ (P/E) ของบริษทัคู่เทียบของ BZB โดยอิงก าไรต่อหุ้น 12 เดือนย้อนหลงัส้ินสุด ณ 31 
ธนัวาคม 2563 

บริษทัคู่เทียบ 
อตัราส่วน P/E ตามจ านวนวนัท าการย้อนหลงั 

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

Avensia AB (publ)    187.65     216.48     228.95     237.67   n.m.   n.m.   n.m.   n.m.   n.m.  

Baozun Inc.    218.01     215.41     220.98     206.02     144.60     114.65  87.15  72.80  67.04  

BlueFocus Intelligent 
Communications Group Co., Ltd. 

31.88  32.73  36.48  35.89  30.89  26.97  23.54  22.70  24.01  

Eagle Eye Solutions Group plc  n.m.   n.m.   n.m.   n.m.   n.m.   n.m.   n.m.   n.m.   n.m.  

Entersoft S.A. 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. 10.96  11.03  11.22  10.06  9.54  9.26  9.28  8.78  8.14  

salesforce.com, inc. 115.14  118.94  121.41  128.55  125.33  120.57  97.53  82.88  83.95  

We Win Limited 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.  

ค่าเฉลี่ยของบริษทัคู่เทียบ 67.32  66.92  67.84  65.59  55.09  48.66  39.95  34.64  33.22  

ก าไรสุทธต่ิอหุน้ของ BZB สิน้สุด ณ 
31 ธนัวาคม 2563 (บาทต่อหุน้) 1 

10.73  10.73  10.73  10.73  10.73  10.73  10.73  10.73  10.73  

ราคาหุ้น (บาทต่อหุ้น) 722.09  717.77  727.68  703.52  590.88  521.92  428.55  371.58  356.30  

อตัราส่วนลดสภาพคล่อง 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 

ราคาหุ้นหลงัปรบัอตัราส่วนลด
สภาพคล่อง (บาท/หุ้น) 

608.00  604.36  612.71  592.37  497.52  439.46  360.84  312.87  300.01  

มูลค่าหุ้นของ BZB ในสดัส่วนร้อย
ละ 30 

349.30 347.21 352.00 340.31 285.82 252.47 207.30 179.75 172.35 

หมายเหตุ: 1. ค านวณจากก าไรสุทธยิอ้นหลงั 12 เดอืนสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2563 
2. n.m. = not meaningful ซึ่งเป็นกรณีทีอ่ตัราส่วนมมูีลค่าตดิลบในช่วงเวลาที่ค านวณ และหากบรษิทัคู่เทยีบมอีตัราส่วนตดิลบในช่วงใดช่วงหน่ึงระหว่าง 7 ถงึ 360 วนั ที่

ปรกึษาทางการเงนิอสิระจะไม่ไดน้ าสดัส่วนของบรษิทัคู่เทยีบดงักล่าวมาใชใ้นการค านวณค่าเฉลีย่ 
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ตารางท่ี 5-6: สรปุอตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสทุธิ (P/E) ของบริษทัคู่เทียบของ BZB โดยอิงก าไรต่อหุ้น 12 เดือนย้อนหลงัส้ินสุด ณ 31 
ธนัวาคม 2564 

บริษทัคู่เทียบ 
อตัราส่วน P/E ตามจ านวนวนัท าการย้อนหลงั 

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

Avensia AB (publ)    187.65     216.48     228.95     237.67   n.m.   n.m.   n.m.   n.m.   n.m.  

Baozun Inc.    218.01     215.41     220.98     206.02     144.60     114.65  87.15  72.80  67.04  

BlueFocus Intelligent 
Communications Group Co., Ltd. 

31.88  32.73  36.48  35.89  30.89  26.97  23.54  22.70  24.01  

Eagle Eye Solutions Group plc  n.m.   n.m.   n.m.   n.m.   n.m.   n.m.   n.m.   n.m.   n.m.  

Entersoft S.A. 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. 10.96  11.03  11.22  10.06  9.54  9.26  9.28  8.78  8.14  

salesforce.com, inc. 115.14  118.94  121.41  128.55  125.33  120.57  97.53  82.88  83.95  

We Win Limited 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.  

ค่าเฉลี่ยของบริษทัคู่เทียบ 67.32  66.92  67.84  65.59  55.09  48.66  39.95  34.64  33.22  

ก าไรสุทธต่ิอหุน้ของ BZB สิน้สุด ณ 
31 ธนัวาคม 2564 (บาทต่อหุน้) 1 

17.07  17.07  17.07  17.07  17.07  17.07  17.07  17.07  17.07  

ราคาหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1,149.21  1,142.34  1,158.12  1,119.66     940.38     830.64     682.04     591.38     567.06  

อตัราส่วนลดสภาพคล่อง 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 

ราคาหุ้นหลงัปรบัอตัราส่วนลด
สภาพคล่อง (บาท/หุ้น) 

   967.63     961.85     975.13     942.75     791.80     699.40     574.27     497.94     477.46  

มูลค่าหุ้นของ BZB ในสดัส่วนร้อย
ละ 30 

555.91 552.58 560.21 541.61 454.89 401.81 329.92 286.07 274.30 

หมายเหตุ: 1. ค านวณจากก าไรสุทธยิอ้นหลงั 12 เดอืนสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2564 โดยรวมประมาณการส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมคา้จ านวน 2.25 ล้านบาท ซึ่งองิจากขอ้มูล ณ 31 
ธนัวาคม 2563  

2. n.m. = not meaningful ซึ่งเป็นกรณีทีอ่ตัราส่วนมมูีลค่าตดิลบในช่วงเวลาที่ค านวณ และหากบรษิทัคู่เทยีบมอีตัราส่วนตดิลบในช่วงใดช่วงหน่ึงระหว่าง 7 ถงึ 360 วนั ที่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระจะไม่ไดน้ าสดัส่วนของบรษิทัคู่เทยีบดงักล่าวมาใชใ้นการค านวณค่าเฉลีย่ 

จากการประเมนิมูลค่าหุ้นโดยวิธนีี้ จะได้มูลค่าอตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธขิองบรษิัทคู่เทยีบอยู่ระหว่าง 
33.22 – 67.84 เท่า และไดร้าคาประเมนิตามวธิอีตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ทีอ่งิก าไรต่อหุน้จากขอ้มลูสิน้สุด ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2563 อยู่ในช่วงระหว่าง 300.01 – 612.71 บาทต่อหุน้ ซึ่งสูง (ต ่า) กว่าราคาเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB ที่
เทยีบเท่าหุน้ละ 1,689.82 บาทต่อหุน้ตามอตัราแลกเปลี่ยน (1,389.81) - (1,077.11) บาทต่อหุน้ หรอืรอ้ยละ (82.25) - 
(63.74) หรอืเมื่อคดิมูลค่าในสดัส่วนรอ้ยละ 30 ของหุน้ทัง้หมด จะมมีูลค่าอยู่ในช่วง 172.35 – 352.00 ล้านบาท ซึ่งสูง 
(ต ่า) กว่ามูลค่าลงทุนอยู่ (798.45) – (618.80) ล้านบาท หรือร้อยละ (82.25) – (63.74) ส่วนราคาประเมินตามวิธี
อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ทีอ่งิก าไรต่อหุน้จากขอ้มูลสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 อยู่ในช่วงระหว่าง 477.46 – 
975.13 บาทต่อหุน้ ซึ่งสูง (ต ่า) กว่าราคาเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB ทีเ่ทยีบเท่าหุน้ละ 1,689.82 บาทต่อหุน้ตามอตัรา
แลกเปลี่ยน (1,212.36) - (714.68) บาทต่อหุ้น หรอืร้อยละ (71.74) - (42.29) หรอืเมื่อคดิมูลค่าในสดัส่วนร้อยละ 30 
ของหุน้ทัง้หมด จะมมีูลค่าอยู่ในช่วง 274.30 – 560.21 ล้านบาท ซึ่งสูง (ต ่า) กว่ามูลค่าลงทุนอยู่ (696.50) – (410.59) 
ล้านบาท หรอืร้อยละ (71.74) – (42.29) อย่างไรตาม วธิอีตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้เป็นวธิทีีใ่ชค้่าเฉลี่ยของราคา
ตลาดต่อก าไรของคู่เทยีบในอดตีมาค านวณเพื่อหามลูค่าหุน้ของบรษิทัโดยสะทอ้นความสามารถในการท าก าไร ณ ขณะ
ใดขณะหนึ่งในอดตีโดยมไิดค้ านึงถงึความสามารถการท าก าไรในอนาคตของบรษิทั ดงันัน้วธิกีารนี้จงึไม่เหมาะสมใน
การน ามาประเมนิมลูค่าหุน้ของ BZB 
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5.2.5. วิธีอตัราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 
(Enterprise Value-to-EBITDA Ratio Approach) 

การประเมนิมลูค่าหุน้ดว้ยวธิอีตัราส่วนมูลค่ากจิการต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย เป็นการน าขอ้มูลก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงนิได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย  (EBITDA) ของ BZB 
12 เดอืนยอ้นหลงัสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2564 มาคูณกบัอตัราส่วนมลูค่ากจิการต่อก าไร
ก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายอา้งองิ (Peer Group EV/EBITDA) เพื่อหามลูค่ากจิการ 
โดย EV/EBITDA อา้งองิจะถอืเอาค่าเฉลีย่ (Average) ของอตัราส่วนมลูค่ากจิการต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษเีงนิได ้
ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายเฉลี่ยของกลุ่มบรษิทัจดทะเบยีนทีป่ระกอบธุรกจิใกล้เคยีงกบั BZB มาเป็นอตัราส่วน 
EV/EBITDA อ้างอิง โดยค านวณเฉลี่ยย้อนหลังในช่วงระยะเวลาระหว่าง 7 ถึง 360 วันท าการ นับจากวันที่ 18 
กุมภาพนัธ์ 2565 (ซึ่งเป็นวนัท าการหนึ่งวนัก่อนวนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ แจง้มตกิารเขา้ลงทุนในหุน้สามญั
ของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิ) หลงัจากนัน้ น ามูลค่ากจิการดงักล่าวมาบวกดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และ
หกัดว้ยหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ เพื่อค านวณหามลูค่าส่วนของผูถ้อืหุน้ สามารถสรุปไดด้งันี้ 

ตารางท่ี 5-7: สรปุอตัราส่วนมลูค่ากิจการต่อก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EV/EBITDA) ของบริษทัคู่
เทียบของ BZB โดยอิง EBITDA 12 เดือนยอ้นหลงัส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2563 

บริษทัคู่เทียบ 
อตัราส่วน EV/EBITDA ตามจ านวนวนัท าการย้อนหลงั 

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

Avensia AB (publ) 22.87  24.25  24.84  25.40  27.04  29.86  32.31  32.11  28.32  

Baozun Inc. 8.23  8.13  8.33  8.35  8.24  8.52  10.27  13.77  15.99  

BlueFocus Intelligent 
Communications Group Co., Ltd. 

16.94  17.45  19.76  19.39  16.62  15.50  15.01  15.63  16.68  

Eagle Eye Solutions Group plc1 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.  

ค่าเฉลี่ยของบริษทัคู่เทียบ 18.15  18.39  18.69  18.88  18.97  18.92  18.67  18.82  18.84  

EBITDA ของ BZB ยอ้นหลงั 12 
เดอืนสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2563 
(บาทต่อหุน้) 2 

40.93 40.93 40.93 40.93 40.93 40.93 40.93 40.93 40.93 

มูลค่ากิจการ (ล้านบาท) 742.84 752.85 765.15 772.65 776.53 774.41 764.43 770.26 771.10 

บวก: เงนิสดและรายการเทยีบเท่า
เงนิสด (ลา้นบาท)3 

18.91 18.91 18.91 18.91 18.91 18.91 18.91 18.91 18.91 

บวก: สนิทรพัยท์างการเงนิและเงนิ
ฝากประจ า (ลา้นบาท)3 

77.46 77.46 77.46 77.46 77.46 77.46 77.46 77.46 77.46 

(หกั): หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ย (ลา้น
บาท)3 

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 839.21 849.22 861.52 869.02 872.90 870.78 860.80 866.63 867.47 

อตัราส่วนลดสภาพคล่อง 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นหลงัปรบั
อตัราส่วนลดสภาพคล่อง (ล้าน
บาท) 

706.61 715.04 725.40 731.72 734.98 733.19 724.79 729.71 730.41 
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บริษทัคู่เทียบ 
อตัราส่วน EV/EBITDA ตามจ านวนวนัท าการย้อนหลงั 

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

ราคาหุ้นหลงัปรบัอตัราส่วนลด
สภาพคล่อง (บาท/หุ้น) 

368.99 373.39 378.80 382.10 383.80 382.87 378.48 381.05 381.41 

มูลค่าหุ้นของ BZB ในสดัส่วนร้อย
ละ 30 

211.98 214.51 217.62 219.52 220.49 219.96 217.44 218.91 219.12 

หมายเหตุ: 1. ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไม่ไดน้ าสดัส่วนของ Eagle Eye Solutions Group plc มาใชใ้นการค านวณค่าเฉลีย่เน่ืองจากมค่ีาผดิปกต ิ(outlier) โดยการหา Outlier นัน้
พจิารณาจากการค านวณหาขอบเขตของค่าทีไ่ม่ผดิปกติดว้ยพสิยัควอไทล์ (Inter quartier range: IQR) หรอืการน าควอไทล์ที ่3 ลบดว้ยควอไทล์ที ่1 (IQR = Q3 - Q1) 
ซึ่งหากอตัราส่วนอยู่นอกเหนือขอบเขตในช่วงของ Q1 – (1.5 * IQR) และ Q3 + (1.5 * IQR) จะถอืว่าอตัราส่วนดงักล่าวเป็น Outlier   

2. ค านวณจากก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ยอ้นหลงั 12 เดอืนสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2563 
3. ขอ้มูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
4. n.m. = not meaningful ซึ่งเป็นกรณีทีอ่ตัราส่วนมมูีลค่าตดิลบในช่วงเวลาที่ค านวณ 
 

ตารางท่ี 5-8: สรปุอตัราส่วนมลูค่ากิจการต่อก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EV/EBITDA) ของบริษทัคู่
เทียบของ BZB โดยอิง EBITDA 12 เดือนยอ้นหลงัส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2564 

บริษทัคู่เทียบ 
อตัราส่วน EV/EBITDA ตามจ านวนวนัท าการย้อนหลงั 

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

Avensia AB (publ) 22.87  24.25  24.84  25.40  27.04  29.86  32.31  32.11  28.32  

Baozun Inc. 8.23  8.13  8.33  8.35  8.24  8.52  10.27  13.77  15.99  

BlueFocus Intelligent 
Communications Group Co., Ltd. 

16.94  17.45  19.76  19.39  16.62  15.50  15.01  15.63  16.68  

Eagle Eye Solutions Group plc1 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.  

ค่าเฉลี่ยของบริษทัคู่เทียบ 18.15  18.39  18.69  18.88  18.97  18.92  18.67  18.82  18.84  

EBITDA ของ BZB ยอ้นหลงั 12 
เดอืนสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2564 
(บาทต่อหุน้) 2 

56.88 56.88 56.88 56.88 56.88 56.88 56.88 56.88 56.88 

มูลค่ากิจการ (ล้านบาท) 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 

บวก: เงนิสดและรายการเทยีบเท่า
เงนิสด (ลา้นบาท)3 

41.62 41.62 41.62 41.62 41.62 41.62 41.62 41.62 41.62 

บวก: สนิทรพัยท์างการเงนิและเงนิ
ฝากประจ า (ลา้นบาท)3 

33.99 33.99 33.99 33.99 33.99 33.99 33.99 33.99 33.99 

(หกั): หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ย (ลา้น
บาท)3 

(75.42) (75.42) (75.42) (75.42) (75.42) (75.42) (75.42) (75.42) (75.42) 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 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 

อตัราส่วนลดสภาพคล่อง 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นหลงัปรบั
อตัราส่วนลดสภาพคล่อง (ล้าน
บาท) 

869.36 881.07 895.46 904.25 908.78 906.30 894.62 901.45 902.42 

ราคาหุ้นหลงัปรบัอตัราส่วนลด
สภาพคล่อง (บาท/หุ้น) 

453.97 460.09 467.60 472.19 474.56 473.26 467.17 470.73 471.24 

มูลค่าหุ้นของ BZB ในสดัส่วนร้อย
ละ 30 (ล้านบาท) 

260.81 264.32 268.64 271.27 272.63 271.89 268.39 270.43 270.73 
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หมายเหตุ: 1. ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไม่ไดน้ าสดัส่วนของ Eagle Eye Solutions Group plc มาใชใ้นการค านวณค่าเฉลีย่เน่ืองจากมค่ีาผดิปกต ิ(outlier) โดยการหา Outlier นัน้
พจิารณาจากการค านวณหาขอบเขตของค่าทีไ่ม่ผดิปกตดิว้ยพสิยัควอไทล์ (Inter quartier range: IQR) หรอืการน าควอไทล์ที ่3 ลบดว้ยควอไทล์ที ่1 (IQR = Q3 - Q1) 
ซึ่งหากอตัราส่วนอยู่นอกเหนือขอบเขตในช่วงของ Q1 – (1.5 * IQR) และ Q3 + (1.5 * IQR) จะถอืว่าอตัราส่วนดงักล่าวเป็น Outlier   

2. ค านวณจากก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ยอ้นหลงั 12 เดอืนสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2564 
3. ขอ้มูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
4. n.m. = not meaningful ซึ่งเป็นกรณีทีอ่ตัราส่วนมมูีลค่าตดิลบในช่วงเวลาที่ค านวณ 

จากการประเมนิมูลค่าหุ้นโดยวธินีี้ จะได้มูลค่าอตัราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงนิได้ ค่า
เสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายของบรษิทัคู่เทยีบอยู่ระหว่าง 18.15 – 18.97 เท่า และไดร้าคาประเมนิตามวธิอีตัราส่วน
มูลค่ากิจการต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่ายที่อิงข้อมูลสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 อยู่ในช่วงระหว่าง 368.99 – 383.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูง (ต ่า) กว่าราคาเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ BZB ที่
เทยีบเท่าหุน้ละ 1,689.82 บาทต่อหุน้ตามอตัราแลกเปลี่ยน (1,320.83) - (1,306.01) บาทต่อหุน้ หรอืรอ้ยละ (78.16) - 
(77.29) หรอืเมื่อคดิมูลค่าในสดัส่วนรอ้ยละ 30 ของหุน้ทัง้หมด จะมมีูลค่าอยู่ในช่วง 211.98 – 220.49 ล้านบาท ซึ่งสูง 
(ต ่า) กว่ามูลค่าการลงทุนที ่970.80 ล้านบาทต่อหุน้อยู่ (758.82) – (750.31) ล้านบาท หรอืรอ้ยละ (78.16) – (77.29) 
ส่วนราคาประเมนิตามวธิอีตัราส่วนมลูค่ากจิการต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย
ทีอ่งิขอ้มลูสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 อยู่ในช่วงระหว่าง 453.97 – 474.56 บาทต่อหุน้ ซึง่สงู (ต ่า) กว่าราคาเขา้
ซื้อหุน้สามญัของ BZB ทีเ่ทยีบเท่าหุน้ละ 1,689.82 บาทต่อหุน้ตามอตัราแลกเปลี่ยน (1,235.84) - (1,215.26) บาทต่อ
หุน้ หรอืรอ้ยละ (73.13) - (71.92) หรอืเมื่อคดิมลูค่าในสดัส่วนรอ้ยละ 30 ของหุน้ทัง้หมด จะมมีลูค่าอยู่ในช่วง 260.81 – 
272.63 ล้านบาท ซึ่งสูง (ต ่า) กว่ามูลค่าการลงทุนที ่970.80 ล้านบาทอยู่ (709.99) – (698.17) ล้านบาท หรอืร้อยละ 
(73.13) – (71.92) ซึง่วธิอีตัราส่วนมลูค่ากจิการต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงนิได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย
เป็นวธิทีี่ใช้ค่าเฉลี่ยอตัราส่วนของคู่เทยีบในอดตีมาค านวณเพื่อหามูลค่าหุ้นของบรษิัท  ซึ่งได้ตดัเรื่องสร้างเงินทุนที่
แตกต่างกนัของแต่ละบรษิทัออก อย่างไรกต็าม วธินีี้สะทอ้นความสามารถในการท าก าไร ณ ขณะใดขณะหนึ่งในอดตี
โดยมไิด้ค านึงถึงความสามารถการท าก าไรในอนาคตของบรษิทั ดงันัน้วธิกีารนี้จงึไม่เหมาะสมในการน ามาประเมนิ
มลูค่าหุน้ของ BZB 

5.2.6. วิธีมูลค่าปัจจบุนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

การประเมนิมลูค่าหุน้ตามวธินีี้ จะพจิารณาถงึผลการด าเนินงานของ BZB ในอนาคต โดยค านวณหามลูค่าปัจจุบนั
ของประมาณการกระแสเงินสดสุทธ ิ(Free Cash Flow: FCF) ดวัยอตัราส่วนลด (Discount Rate) ที่เหมาะสม ซึ่งที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ค านวณหาอตัราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ ยถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Cost of 
Capital: WACC) เพื่อใชเ้ป็นอตัราส่วนลด และค านวณหากระแสเงนิสดสุทธใินอนาคตจากประมาณการทางการเงนิของ 
BZB ในระยะเวลา 5 ปี (2565 – 2569) กลบัมาเป็นมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงนิสดสุทธ ิณ สิ้นปี 2564 
โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานว่าธุรกจิของ BZB จะยงัคงด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง (Going Concern Basis) ไม่มกีารเปลีย่นแปลง
อย่างมนีัยส าคญัเกดิขึน้ และเป็นไปภายใตภ้าวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ในปัจจุบนั 

ประมาณการทางการเงนิและสมมตฐิานในการจดัท าประมาณการในครัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเป็นผู้ จดัท า
ขึน้โดยไดป้ระมาณการกระแสเงนิสดจากการคาดการณ์ผลการด าเนินงานของ BZB ในอนาคต ซึง่สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการ
คาดการณ์ดงักล่าวอ้างอิงจากข้อมูลหรอือตัราส่วนทางการเงนิที่เกิดขึ้นจริงในอดีต และ/หรือจากงบประมาณหรอื
แผนงานของ BZB รวมทัง้ขอ้มลูของอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้นี้ สมมตฐิานในการจดัท าประมาณการน้ีอยู่ภายใตส้ถานการณ์ทางเศรษฐกจิ อุตสาหกรรมและขอ้มลูทีร่บัรูไ้ดใ้น
ปัจจุบนั ณ ขณะทีท่ าการศกึษาเท่านัน้ ซึง่หากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้มกีารเปลีย่นแปลงจากปัจจุบนัอย่างมนีัยส าคญัและ
มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ BZB รวมทัง้สถานการณ์ของ BZB มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญัจาก
สมมตฐิานทีก่ าหนดขึน้ ราคาหุน้ทีป่ระเมนิไดต้ามวธินีี้ อาจเปลีย่นแปลงไปตามปัจจยัทีเ่ขา้มากระทบได้ 

อย่างไรกต็าม การประเมนิมลูค่าของ BZB ในครัง้นี้มขีอ้จ ากดัในการจดัท าประมาณการทางการเงนิเนื่องจาก BZB 
ไม่สามารถจดัเตรยีมขอ้มูลทางการเงนิของบรษิทั บซัซี่บสี ์มาเลเซยี จ ากดั (“BZB Malaysia”) และบรษิทั ซอร์ทเอาท์ 
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จ ากดั (“Zort”) ไดเ้นื่องจากเป็น BZB Malaysia เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ในต่างประเทศและยงัไม่ไดท้ าการตรวจสอบงบการเงนิ
ส าหรบัรอบปี 2564 อีกทัง้ BZB เพิง่ท าการซื้อหุน้จากบรษิทั Zort มาเมื่อเดอืนธนัวาคม 2564 และยงัไม่มขีอ้มูลทาง
การเงนิล่าสุดของบรษิทัดงักล่าว ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึไม่น าผลการด าเนินงานของบรษิทัทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งต้นมา
รวมในการจดัท าประมาณการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั (Conservative basis) นอกจากนี้ ในการจดัท า
ประมาณการทางการเงนิในครัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจะไม่รวมผลกระทบทีอ่าจเกดิจากแผนธุรกจิของ BZB ทีจ่ะ
ขยายไปท าธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์แม่แบบที่สามารถใช้ได้โดยบุคคลที่สาม  (Productization) แผนการตัง้กิจการใน
ประเทศต่างๆ ในภูมภิาคตะวนัออกเฉียงใต้ และแผนการน าบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
เขา้มาพจิารณาในการจดัท าประมาณการ เนื่องจากขอ้มลูยงัไม่มคีวามชดัเจนเพยีงพอ  

สมมตฐิานทีส่ าคญัของประมาณการทางการเงนิของ BZB สรุปไดด้งันี้ 

1. สมมติฐานด้านรายได้ 

รายไดข้อง BZB ประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการด าเนินงาน และรายไดอ้ื่น โดยสมมตฐิานการประมาณการรายไดม้ี
รายละเอยีด ดงันี้ 

รายได้จากการด าเนินงาน 

รายได้จากการด าเนินงานของ BZB สามารถจ าแนกได้เป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ รายได้จากการบริการ
แพลตฟอร์ม รายไดจ้ากการจดัหาสทิธพิเิศษและดลีต่างๆ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเกี่ยวกบัการซื้อขายออนไลน์อย่าง
ครบวงจร และรายไดจ้ากบรกิารเสรมิอื่นๆ 

รายไดจ้ากการบรกิารแพลตฟอรม์ 

รายได้จากการบริการแพลตฟอร์ม คือ รายได้ค่าเช่าระบบการขายสินค้าบนแอปพลิเคชันของ BZB และ
แพลตฟอร์มอคีอมเมริ์ซอื่นๆ รายได้ค่าพฒันาระบบแอปพลเิคชนัของแบรนด์ต่างๆ รายได้ค่าเช่าระบบรายเดอืนของ
ซอฟต์แวร์การบรหิารความสมัพนัธ์กบัลูกค้า ซึ่งโดยเฉลี่ยตัง้แต่ปี 2561 ถึงปี 2564 มสีดัส่วนรายได้จากการบรหิาร
แพลตฟอรม์เป็นรอ้ยละ 17.82 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานทัง้หมด 

ในการประมาณการรายได้ในช่วงปี 2565 ถึงปี 2566 นัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้รายได้จากการ
บรกิารแพลตฟอร์มเตบิโตทีร่อ้ยละ 27.50 อ้างองิจากอตัราการเตบิโตของอุตสาหกรรมการใหบ้รกิารในดา้นซอฟตแ์วร์ 
(Software as a Service: Saas) ของโลกโดย Fortune Business Insight เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรสัโควดิ-19 เป็นปัจจยัเร่งใหภ้าคธุรกจิปรบัตวัเขา้สู่ธุรกจิออนไลน์มากขึน้ เพื่อเพิม่ช่องทางจ าหน่ายผ่านแอปพลเิค
ชนัและแพลตฟอรม์คา้ปลกีออนไลน์ต่างๆ นอกจากนี้แลว้ภาคธุรกจิยงัลงทุนในเทคโนโลยเีพื่อรองรบัการปรบัโครงสรา้ง
องคก์รทีต่อ้งใชก้ารประมวลผลขอ้มลูในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะกลุ่มมากขึน้ จงึท าใหก้ารใหบ้รกิาร
ทางซอฟตแ์วรจ์งึมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตอย่างต่อเนื่อง 

ในการประมาณการรายไดใ้นช่วงปี 2567 ถงึปี 2569 นัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระก าหนดใหร้ายไดจ้ากบรกิาร
แพลตฟอร์มเติบโตที่ร้อยละ 18.82 อ้างอิงจากอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการให้บริการในด้านซอฟต์แวร์ 
(Software as a Service: Saas) ของโลกโดย Allied Market Research ซึง่เป็นอตัราการเตบิโตทีช่ะลอตวัลง  

รายไดจ้ากการบรกิารจดัหาสทิธพิเิศษและดลีต่างๆ 

รายไดจ้ากการจดัหาสทิธพิเิศษและดลีต่างๆ คอื รายไดค้่าขายสนิคา้สทิธพิเิศษทัง้สนิคา้ทัว่ไป (Physical goods) 
และสนิคา้ดจิทิลั (Digital goods) เช่น บตัรก านัลอเิลก็ทรอนิกส ์(E-voucher) รายไดจ้ากการขายสนิคา้ผ่านแคตตาล็อก
สนิค้าออนไลน์ผ่านระบบ Buzzebees Online Rewards Catalog ซึ่งเปรยีบเสมอืนแคตาล็อกของสมนาคุณออนไลน์
เพื่อใหแ้บรนดส์ามารถเลอืกสนิคา้ไปแสดงบน Loyalty platform ใหแ้ก่ลูกคา้ของแบรนดไ์ด ้และรายไดค้่าบรหิารจดัการ
สนิคา้พเิศษต่างๆทีท่าง BZB จะไดร้ายได้จากการทีลู่กคา้ของแบรนด์ท าการแลกของสมนาคุณดงักล่าว ซึ่งโดยเฉลี่ย
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ตัง้แต่ปี 2561 ถึงปี 2564 มสีดัส่วนรายได้จากการบรกิารจดัหาสทิธพิเิศษและดลีต่างๆเป็นร้อยละ 60.15 ของรายได้
จากการด าเนินงานทัง้หมด 

ในการประมาณการรายไดใ้นช่วงปี 2565 ถงึปี 2569 นัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระก าหนดรายไดจ้ากการจดัหา
สทิธพิเิศษที่ร้อยละ 14.9 อ้างอิงจากอตัราการเติบโตของอุตสาหกรรมการบรหิารจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกค้าของ
ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตโ้ดย Mordor Intelligence เพื่อสะทอ้นโอกาสการเตบิโตของบรษิทั เน่ืองจากทางบรษิทั
มแีผนทีจ่ะตัง้บรษิทัเพิม่เตมิในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเกีย่วกบัการซื้อขายของออนไลน์อย่างครบวงจร 

รายได้จากการใหบ้รกิารเกี่ยวกบัการซื้อขายของออนไลน์อย่างครบวงจร (E-commerce enabler) คอื รายได้ค่า
ขายสนิค้าบนมาร์เก็ตเพลส ซึ่งได้แก่ แอปพลเิคชนัของ BZB เองและบนแพลตฟอร์มค้าปลกีออนไลน์ทัว่ไป ซึ่งโดย
เฉลี่ยตัง้แต่ปี 2561 ถงึปี 2564 มสีดัส่วนรายได้จากการใหบ้รกิารเกี่ยวกบัการซื้อขายของออนไลน์อย่างครบวงจรเป็น
รอ้ยละ 12.49 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานทัง้หมด 

ในการประมาณการรายได้ในช่วงปี 2565 ถึงปี 2569 นัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดรายได้จากการ
ใหบ้รกิารเกี่ยวกบัการซื้อขายของออนไลน์อย่างครบวงจรทีร่อ้ยละ 20 อ้างองิจากอตัราการเตบิโตของอุตสาหกรรมคา้
ปลกีออนไลน์ของประเทศไทยโดยสถาบนัวจิยักลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตินาคนิภทัร เนื่องจากการปรบัตวัของธุรกจิไปสู่
ช่องทางออนไลน์เป็นทัง้กลยุทธใ์นการลดผลกระทบจากการระบาดโควดิ-19 และเป็นการเพิม่โอกาสในการเตบิโต โดย
มลูค่าคา้ปลกีออนไลน์ยงัอยู่ในระดบัทีค่่อนขา้งต ่าเมื่อเทยีบกบัมูลค่าคา้ปลกีรวมของไทย และการใชจ้่ายออนไลน์ต่อหวั
ยงัค่อนขา้งต ่า ท าให้ยงัมโีอกาสเติบโตสูงโดยมปัีจจยัสนับสนุนมาจากการเขา้ถงึอินเทอร์เน็ตทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 
และการบรกิารช าระเงนิออนไลน์ทีถู่กใชก้นัอย่างแพร่หลายมากขึน้ 

รายไดจ้ากการบรกิารเสรมิอื่นๆ 

รายไดจ้ากการบรกิารเสรมิอื่นๆ คอื รายไดจ้ากการจดัการแคมเปญทางการตลาด รายไดก้ารบรหิารการตลาดผ่าน
แอปพลิเคชนัไลน์ รายได้ค่าสื่อโฆษณาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย รายได้ค่าขนส่งและบรรจุภัณฑ์ และรายได้
ค่าบรกิารจดัเก็บสนิคา้ โดยมจีุดประสงค์เพื่อใหบ้รกิารลูกคา้อย่างครบวงจร ซึ่งโดยเฉลี่ยตัง้แต่ปี 2561 ถึงปี 2564 มี
สดัส่วนรายไดจ้ากการบรกิารเสรมิอื่นๆเป็นรอ้ยละ 9.54 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานทัง้หมด 

ในการประมาณการรายได้ในช่วงปี 2565 ถึงปี 2569 นัน้ ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระก าหนดรายได้จากค่าเฉลี่ย
อตัราการเตบิโตยอ้นหลงัในช่วงปี 2561 จนถงึปี 2564 ทีร่อ้ยละ 17.4 

ตารางท่ี 5-9: สรปุสมมติฐานประมาณการรายได้จากการด าเนินงานของ BZB 
หน่วย: ล้านบาท 2561A 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 
 รายไดจ้ากการบรกิารแพลตฟอรม์  117.82  138.76  173.01  232.35  296.25  377.72  448.80  533.27  633.63  
 รายไดจ้ากการบรกิารจดัหาสทิธิ
พเิศษและดลีต่างๆ  436.36  533.63  551.59  660.68  759.18  872.38  1,002.45  1,151.91  1,323.66  
 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเกีย่วกบัการ
ซื้อขายของออนไลน์อย่างครบวงจร   39.25  97.14  118.26  249.12  298.95  358.74  430.49  516.59  619.90  
 รายไดจ้ากการบรกิารเสรมิอื่นๆ  71.38  86.55  77.82  111.13  131.12  154.72  182.55  215.39  254.15  
 รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน  664.81  856.08  920.68  1,253.28  1,485.50  1,763.55  2,064.29  2,417.16  2,831.34  

 
ตารางท่ี 5-10: สรปุประมาณการอตัราการเติบโตของรายได้จากการด าเนินงานของ BZB 
หน่วย: ร้อยละ 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 
รายไดจ้ากการบรกิารแพลตฟอรม์  17.77  24.68  34.30  27.50  27.50  18.82  18.82  18.82  
รายไดจ้ากการบรกิารจดัหาสทิธพิเิศษและดลีต่างๆ  22.29  3.37  19.78  14.91  14.91  14.91  14.91  14.91  
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเกีย่วกบัการซื้อขายของ
ออนไลน์อย่างครบวงจร   

147.47  21.74  110.66  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  
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หน่วย: ร้อยละ 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 
รายไดจ้ากการบรกิารเสรมิอื่นๆ  21.25  (10.09) 42.81  17.99  17.99  17.99  17.99  17.99  
รวมรายไดจ้ากการด าเนนิงาน  28.77  7.55  36.13  18.53  18.72  17.05  17.09  17.14 

เนื่องจาก BZB เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ในระยะเตบิโต (Growth stage) ท าใหร้ายไดจ้ากการด าเนินงานมอีตัราการเตบิโต
อยู่ในระดบัสูงในช่วงปี 2561 ถงึปี 2564 ดงันัน้ทีป่รกึษาทางการเงนิอิสระจงึประมาณการเติบโตของ BZB ดว้ยอตัรา
การเติบโตของอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอตัราที่ต ่ากว่าอตัราการเติบโตเฉพาะของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลกัความ
ระมดัระวงั (Conservative basis) 

รายได้อ่ืน 

รายได้อื่นๆของ BZB ประกอบด้วยส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า ก าไร(ขาดทุน)จากอัตรา
แลกเปลี่ยน ก าไร(ขาดทุน)จากการขายสนิทรพัย์ ก าไร(ขาดทุน)จากการขายหน่วยลงทุน ดอกเบี้ยรบั หนี้สูญไดร้บัคนื 
ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระประมาณการใหส่้วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในกจิการร่วมคา้ และเงนิปันผลรบัจากกจิการ
ร่วมคา้เกดิขึน้ในจ านวนเท่ากบัในอดตี อา้งองิจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารทีม่องว่าการด าเนินงานของกจิการร่วมคา้หรอื
บรษิทัย่อยจะมแีนวโน้มคงทีใ่นอนาคต 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไม่น าก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น ก าไร (ขาดทุน) จากการขายสนิทรพัย ์ก าไร
(ขาดทุน) จากการขายหน่วยลงทุน ดอกเบีย้รบั หนี้สญูไดร้บัคนื มารวมในประมาณการเน่ืองจากเป็นรายไดท้ีไ่ม่ไดเ้กดิ
จากการด าเนินงาน  

ตารางท่ี 5-11: สรปุสมมติฐานประมาณการรายได้อ่ืนของ BZB 
หน่วย: ล้านบาท 2561A 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากกจิการ
ร่วมคา้ 

1.66 0.52 2.25  0.00  2.25  2.25  2.25  2.25  2.25  

เงนิปันผลจากกจิการร่วมคา้หรอื
บรษิทัย่อย 

0.60 0.60 0.00  0.00  0.40  0.40  0.40  0.40  0.40  

ดอกเบีย้รบั 0.10 0.11 0.16  0.06  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น (0.13) (0.11) 0.08  0.01  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
ก าไร (ขาดทุน) จากการขายสนิทรพัย ์ 0.18 0.05 0.00  0.01  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
หนี้สญูไดร้บัคนื 0.83 1.55 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
รายไดอ้ื่นๆ 0.95 1.26 0.62  0.13  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
รวมรายไดอ้ื่น 4.19 3.98 3.11  0.21  2.65  2.65  2.65  2.65  2.65  

2. ต้นทุนในการด าเนินงาน 

ตน้ทุนจากการด าเนินงานจะถูกแบ่งออกตามประเภทของรายไดจ้ากการด าเนินงาน ไดแ้ก่ ตน้ทนุจากการ
ใหบ้รกิารแพลตฟอรม์ ตน้ทุนการจดัหาสทิธพิเิศษ ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารเกีย่วกบัการซื้อขายของออนไลน์อย่างครบ
วงจร และตน้ทุนจากการบรกิารเสรมิ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระประมาณการตน้ทุนในการด าเนินงานโดยอา้งองิจากผล
การด าเนินงานในอดตีช่วงปี 2561 จนถงึปี 2564 โดยสมมตฐิานและประมาณการ สามารถสรุปไดด้งัตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 5-12: สรปุสมมติฐานประมาณการต้นทนุการด าเนินงานของ BZB 
ประเภทค่าใช้จ่าย สมมติฐาน 

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารแพลตฟอรม์ ▪ ต้นทุนจากการใหบ้รกิารแพลตฟอรม์ เช่น ค่าเช่าคลาวด์ ค่าพฒันาระบบแอปพลเิคชนั เงนิเดอืน
และโบนัสของพนักงานดา้นไอท ีเป็นตน้ 

▪ ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระประมาณการต้นทุนจากการให้บรหิารแพลตฟอร์มในช่วงปี 2565 ที่
อตัรารอ้ยละ 60.8 และในช่วงปี 2566 ถงึปี 2569 ทีอ่ตัรารอ้ยละ 59.8 ตามล าดบั โดยอา้งองิจาก
สดัส่วนในปี 2564 ทีร่อ้ยละ 61.8 แลว้ลดลงรอ้ยละ 1.00 เนื่องจากในอดตีในช่วงปี 2561 – 2564 
นัน้ ต้นทุนในส่วนนี้เฉลี่ยลดลงร้อยละ 4.47 ต่อปีจากสามารถควบคุมต้นทุนจากการให้บรกิาร
แพลตฟอรม์ไดด้ขีึน้  
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ประเภทค่าใช้จ่าย สมมติฐาน 

ตน้ทุนการจดัหาสทิธพิเิศษ ▪ ตน้ทุนการจดัหาสทิธพิเิศษ เช่น ตน้ทุนค่าบรกิารจดัท าสทิธพิเิศษ เป็นตน้ 
▪ ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระประมาณการต้นทุนการจดัหาสทิธพิเิศษอ้างองิจากสดัส่วนในปี 2564 

ทีอ่ตัรารอ้ยละ 88.4 ของรายไดจ้ากการจดัหาสทิธพิเิศษตลอดระยะเวลาประมาณการ 
ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารเกีย่วกบัการ
ซื้อขายของออนไลน์อย่างครบวงจร 

▪ ต้นทุนจากการให้บรกิารเกี่ยวกบัการซื้อขายของออนไลน์อย่างครบวงจร เช่น ต้นทุนค่าสนิคา้ที่
ขายบนแพลตฟอรม์ออนไลน์ เป็นตน้ 

▪ ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระประมาณการต้นทุนการจดัหาสทิธพิเิศษอ้างองิจากสดัส่วนย้อนหลงั
เฉลี่ยในปี 2561 จนถงึปี 2564 ที่อตัราร้อยละ 85.5 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเกีย่วกบัการซื้อ
ขายของออนไลน์อย่างครบวงจรตลอดระยะเวลาประมาณการ 

ตน้ทุนจากการบรกิารเสรมิ  ▪ ต้นทุนจากการบรกิารเสรมิ เช่น ต้นทุนค่าบรกิารขนส่งสนิคา้และบรรจุภณัฑ์ ต้นทุนค่าเช่าระบบ
เพื่อเกบ็ขอ้มลูผูใ้ช ้ค่าสื่อโฆษณา เป็นตน้ 

▪ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระประมาณการตน้ทุนการจดัหาสทิธพิเิศษอา้งองิจากสดัส่วนยอ้นหลงัใน
ปี 2561 จนถึงปี 2564 ที่อัตราร้อยละ 54.7 ของรายได้จากการบริการเสริมตลอดระยะเวลา
ประมาณการ 

 
ตารางท่ี 5-13: สรปุประมาณการต้นทนุการด าเนินงานของ BZB 
หน่วย: ล้านบาท 2561A 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 
ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารแพลตฟอรม์ 117.82 138.76 118.99  143.55  180.07  225.81  268.31  318.80  378.80  
ตน้ทุนการจดัหาสทิธพิเิศษ 436.36 533.63 504.80  583.90  670.95  770.99  885.95  1,018.04  1,169.83  
ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารเกีย่วกบัการ
ซื้อขายของออนไลน์อย่างครบวงจร 

39.25 97.14 92.97  213.23  255.68  306.82  368.18  441.82  530.18  

ตน้ทุนจากการบรกิารเสรมิ  71.38 86.55 46.76  72.49  71.71  84.61  99.83  117.80  138.99  
รวมตน้ทุนจากการด าเนินงาน 664.81 856.08 763.53  1,013.17  1,178.42  1,388.23  1,622.27  1,896.46  2,217.81  

3. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

สมมตฐิานและประมาณการค่าใชจ้่ายในการขาย สามารถสรุปไดด้งัตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 5-14: สรปุสมมติฐานประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายของ BZB 
ประเภทค่าใช้จ่าย สมมติฐาน 

เงนิเดอืนพนกังานฝ่ายขาย ▪ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระประมาณการเงนิเดอืนและโบนสัของพนกังานฝ่ายขายในตลอด
ช่วงเวลาระยะเวลาประมาณการดว้ยอตัราการเตบิโตทีร่อ้ยละ 5 ตามนโยบายการปรบัเงนิเดอืน
ของ BZB  

▪ จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร ในปี 2563 และ 2564 ทาง BZB ไดม้กีารเพิม่จ านวนพนักงานเพื่อ
รองรบัการเตบิโตของบรษิทัในอนาคตทีอ่ตัรารอ้ยละ 61 และ 50 ต่อปีตามล าดบั โดยส าหรบัการ
ด าเนินธุรกจิในปัจจุบนั บรษิทัจะยงัไม่มแีผนทีจ่ะเพิม่จ านวนพนักงานฝ่ายขายเพิม่เตมิอยา่งมี
นัยส าคญัในช่วงระยะเวลาประมาณการ  

ค่าใชจ้่ายพนักงานผนัแปร ▪ ค่าใชจ้่ายพนักงานขายผนัแปร ไดแ้ก่ ค่าล่วงเวลา คา่นายหน้า คา่สวสัดกิาร เป็นตน้ 
▪ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระก าหนดสดัส่วนค่าใชจ้่ายพนักงานผนัแปรเท่ากบัรอ้ยละ 0.4 ของ

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน ซึง่อา้งองิสดัสว่นยอ้นหลงัเฉลีย่ในช่วงปี 2561 จนถงึปี 2564 
ค่าส่งเสรมิการขาย ▪ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระก าหนดสดัส่วนค่าส่งเสรมิการขายเท่ากบัรอ้ยละ 0.06 ของรายไดจ้าก

การด าเนินงาน ซึง่อา้งองิสดัส่วนยอ้นหลงัเฉลีย่ในชว่งปี 2561 จนถงึปี 2564 
ค่าใชจ้่ายในการขายอื่นๆ ▪ ค่าใชจ้่ายในการขายอื่นๆ ไดแ้ก่ คา่โทรศพัท ์ค่าเดนิทาง ค่ารบั-ส่งเอกสาร และค่ารบัรองลกูคา้ 

เป็นตน้ 
▪ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระก าหนดสดัส่วนใชจ้่ายในการขายอื่นๆเท่ากบัรอ้ยละ 0.11 ของรายได้

จากการด าเนินงาน ซึง่อา้งองิสดัสว่นยอ้นหลงัเฉลีย่ในช่วงปี 2561 จนถงึปี 2564 
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ตารางท่ี 5-15: สรปุประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายของ BZB 
หน่วย: ล้านบาท 2561A 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 
เงนิเดอืนและโบนัสพนักงานฝ่ายขาย 26.21 31.36 43.22  84.46  88.33  92.75  97.39  102.26  107.37  
ค่าใชจ้่ายพนักงานผนัแปร 0.02 0.07 0.41  0.69  0.41  0.49  0.57  0.67  0.78  
ค่าส่งเสรมิการขาย 0.43 0.51 0.21  1.03  0.85  1.01  1.18  1.38  1.62  
ค่าใชจ้่ายในการขายอื่นๆ 0.32 0.56 1.49  1.91  1.59  1.88  2.21  2.58  3.03  
รวมค่าใชจ้่ายในการขาย 26.97 32.50 45.34  88.09  91.18  96.13  101.34  106.89  112.80  

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

สมมตฐิานและประมาณการค่าใชจ้่ายในการบรหิาร สามารถสรปุไดด้งัตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 5-16: สรปุสมมติฐานประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารของ BZB 
ประเภทค่าใช้จ่าย สมมติฐาน 

เงนิเดอืนและโบนัส  ▪ เงนิเดอืน และค่าใชจ้่ายพนักงานคงที ่ไดแ้ก่ เงนิเดอืน และโบนัส 
▪ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระประมาณการเงนิเดอืนและโบนัส ในตลอดช่วงเวลาระยะเวลาประมาณ

การดว้ยอตัราการเตบิโตทีร่อ้ยละ 5 ตามนโยบายการปรบัเงนิเดอืนของ BZB  
ค่าใชจ้่ายพนักงานผนัแปร ▪ ค่าใชจ้่ายพนักงานผนัแปร ไดแ้ก่ ค่าล่วงเวลา ค่าสวสัดกิาร และค่าอบรมพนักงาน เป็นตน้ 

▪ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสดัส่วนค่าใช้จ่ายพนักงานผันแปรเท่ากบัร้อยละ 1.0 ของ
รายไดจ้ากการด าเนินงาน ซึง่อา้งองิสดัส่วนยอ้นหลงัเฉลีย่ในช่วงปี 2561 จนถงึปี 2564 

ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค ▪ ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระก าหนดให้ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเติบโตตามประมาณการเงนิเฟ้อ
ของประเทศไทยทีจ่ดัท าโดยกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) ตามทีแ่สดงในเอกสารแนบที่ 
3 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

ค่าบรกิารส านักงาน และค่าใชจ้่าย
ส่วนกลาง 

▪ ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระก าหนดให้ค่าบริการส านักงาน และค่าใช้จ่ายส่วนกลางเติบโตตาม
ประมาณการเงนิเฟ้อของประเทศไทยที่จดัท าโดยกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) ตามที่
แสดงในเอกสารแนบที ่3 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

ค่าใชจ้่ายส านักงาน และคา่ใชจ้่ายใน
การเดนิทาง 

▪ ค่าใช้จ่ายส านักงาน และค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง ได้แก่ ค่ารบั-ส่งเอกสาร ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้
ส านักงาน ค่าน ้ามนัรถ ค่าธรรมเนียมธนาคาร เป็นตน้ 

▪ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระก าหนดใหค้่าใชจ้่ายส านักงาน และค่าใชจ้่ายในการเดนิทางเตบิโตตาม
ประมาณการเงนิเฟ้อของประเทศไทยที่จดัท าโดยกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) ตามที่
แสดงในเอกสารแนบที ่3 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ครัง้เดยีว ▪ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ครัง้เดยีว คอืค่าใชจ้่ายทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการด าเนินงานของ BZB ไดแ้ก่ ขาดทุน
จากการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิทีท่าง BZB ไดล้งทุนในหุน้กูอ้นุพนัธแ์ฝง 
(Structured notes) 

▪ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่น ามารวมในการประมาณการตลอดระยะเวลาประมาณการ 
เนื่องจากไม่ไดเ้กดิจากการด าเนินงานของทาง BZB 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่นๆ ▪ ค่าใช้จ่ายในการบรหิารอื่นๆ ได้แก่ ค่าตรวจสอบบญัช ีค่าที่ปรกึษาทางการเงนิ และค่าทีป่รกึษา
กฎหมาย ขาดทุนจากการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ เป็นตน้ 

▪ ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระก าหนดให้ค่าที่ปรึกษาและค่าบริการวิชาชีพเติบโตตามประมาณ
การเงนิเฟ้อของประเทศไทยที่จดัท าโดยกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) ตามที่แสดงใน
เอกสารแนบที ่3 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
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ตารางท่ี 5-17: สรปุประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารของ BZB 
หน่วย: ล้านบาท 2561A 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 
เงนิเดอืนและโบนัส 28.89 36.53 41.85  52.58  55.21  57.97  60.87  63.91  67.11  
ค่าใชจ้่ายพนักงานผนัแปร 8.35 8.35 7.97  9.08  10.54  12.34  14.27  16.54  19.19  
ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค 1.57 2.61 2.67  2.41  2.43  2.46  2.50  2.55  2.60  
ค่าบรกิารส านักงาน และค่าใชจ้่าย
ส่วนกลาง 

10.08 11.75 6.02  6.88  6.93  7.03  7.15  7.28  7.42  

ค่าใชจ้่ายส านักงาน และคา่ใชจ้่ายใน
การเดนิทาง 

8.66 5.43 10.30  13.80  13.91  14.10  14.33  14.58  14.86  

ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ครัง้เดยีว - - 4.06  11.19   -     -     -     -     -    
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่นๆ 5.26 4.66 2.59  2.97  3.00  3.04  3.09  3.14  3.21  
รวมค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 62.81 69.33 75.45  98.92  92.02  96.93  102.21  108.00  114.39  

5. ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระประมาณการค่าเสื่อมราคาส่วนปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ และค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์
ไม่มตีวัตนในอตัราคงทีต่ามวธิเีส้นตรงตามอายุการใช้งานของสนิทรพัย์นัน้ๆ ส่วนค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้
ประมาณการดว้ยวธิดีว้ยวธิเีสน้ตรงนับจากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีลจนถงึวนัสิน้สุดของอายุสญัญาเช่า 

สามารถสรุปอายุการใช้งานของสนิทรพัย์แต่ละประเภทและประมาณการค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายไดด้งั
ตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 5-18: สรปุอายุการใช้งานสินทรพัยแ์ต่ละประเภทของ BZB 
ประเภทสินทรพัย ์ อายุการใช้งาน 
ส่วนปรบัปรุงอาคารและอปุกรณ์ 5 ปี 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้– ส านกังาน 6 ปี 
ซอฟต์แวร ์ 10 ปี 

ตารางท่ี 5-19: สรปุประมาณการค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของ BZB 
หน่วย: ล้านบาท 2561A 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรบัปรุงอาคาร
และอุปกรณ์ 

3.64 4.78 5.02  6.44  7.80  8.20  8.66  9.21  9.84  

ค่าเสื่อมราคา - สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - 5.76  7.58  8.13  8.13  4.10  2.73  2.38  
ค่าตดัจ าหน่าย - ซอฟต์แวร ์ 6.55 6.69 7.03  7.48  8.14  8.93  9.86  10.94  12.21  
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 10.19 11.47 17.81  21.49  24.08  25.27  22.62  22.88  24.42  

6. ดอกเบีย้ 

ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ ประเภทที ่1 คอื ดอกเบี้ยของเงนิเบกิเกนิบญัช ีเงนิ
กูย้มืระยะสัน้-ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และประเภทที ่2 คอื ดอกเบีย้ของหนี้สนิของสญัญาเช่า 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระประมาณการค่าใชจ้่ายดอกเบี้ยโดยอ้างองิค่าเฉลี่ยตน้ทุนทางการเงนิยอ้นหลงัในช่วงปี 
2561 จนถงึปี 2564 ซึง่มอีตัราดอกเบีย้เฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 4.56 ต่อปี 

7. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

เนื่องจากบางกจิการของ BZB ได้รบัสทิธปิระโยชน์ในการยกเว้นและ/หรอืลดหย่อนภาษีเงนิได้นิตบิุคคลส าหรบั
ก าไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนใน
กิจการซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise software, Digital content, และ Embedded software เป็นระยะเวลา 8 ปีนับ
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จากวนัที ่14 พฤษภาคม 2558 ส่งผลใหอ้ตัราภาษีเงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิของ BZB ปี 2561 2562 และปี 2563 คอืรอ้ยละ 3.3 
0.6 และ 0.6 ตามล าดบั ดงันัน้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระประมาณการภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลโดยใชอ้ตัราภาษดีงัต่อไปนี้ 

ใชอ้ตัราภาษีรอ้ยละ 1.5 ส าหรบัปี 2565 จนถงึวนัที ่27 กรกฎาคม 2566 อ้างองิจากค่าเฉลี่ยอตัราภาษีในปี 2561 
จนถงึปี 2563  

ใชอ้ตัราภาษรีอ้ยละ 20 ตัง้แต่วนัที ่28 กรกฎาคม 2566 จนตลอดการประมาณการ เน่ืองจาก BZB ยงัไม่ไดท้ าการ
ต่ออายุสิทธิประโยชน์ดงักล่าวที่จะหมดอายุในวนัที่ 27 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้เป็นไปตามหลกัความระมดัระวัง 
(Conservative basis) 

8. เงินทุนหมุนเวียน (Net working capital) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระอา้งองิค่าเฉลีย่อตัราส่วนยอ้นหลงัในช่วงปี 2562 จนถงึปี 2564 และก าหนดใหอ้ตัราส่วน
คงทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ  

ตารางท่ี 5-20: สรปุสมมติฐานเงินทุนหมุนเวยีนของ BZB 
รายการ สมมติฐาน 

สนิทรพัย ์  

ลูกหนี้การคา้ ระยะเวลาเกบ็หนี้ 47 วนั 

สนิคา้คงเหลอื ระยะเวลาเกบ็สนิคา้คงเหลอืก่อนจ าหน่ายออก 17 วนั 

ลูกหนี้อื่น รอ้ยละ 0.8 ของรายไดจ้ากการด าเนินงาน 

หนี้สนิ  

เจา้หนี้การคา้ ระยะเวลาการช าระหนี้ 32 วนั 

เจา้หนี้อื่น รอ้ยละ 42.5 ของค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

9. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต (Capital expenditure) 

สมมตฐิานเกี่ยวเนื่องกบัค่าใชจ้่ายในการลงทุนในอนาคต ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระก าหนดใหม้คี่าใชจ้่ายในการ
ลงทุนในอนาคตเมื่อสินทรพัย์แต่ละประเภทครบก าหนดอายุการใช้ประโยชน์ทางบัญชี เพื่อรักษา ปรับปรุง และ
เปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์ และการประมาณการลงทุนเพิม่เตมิตลอดช่วงเวลาประมาณการ โดยอ้างองิจากอตัราเฉลี่ยการ
ลงทุนในสนิทรพัย์ส าหรบัการด าเนินงานต่อรายไดจ้ากการด าเนินงานยอ้นหลงัตัง้แต่ปี 2561 ถงึ 2564 ทีร่อ้ยละ 0.56 
ของรายไดจ้ากการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 5-21: ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคตของ BZB 
หน่วย: ล้านบาท 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 
ค่าใชจ้่ายในการลงทุนในสนิทรพัยเ์พื่อทดแทน
สนิทรพัยท์ีต่ดัค่าเสื่อมจนหมดมลูคา่ 

- - -  -  5.68  25.24  6.44  -  

ค่าใชจ้่ายในการลงทุนในสนิทรพัยเ์พิม่เตมิ 4.77 4.12  8.41  8.32  9.88  11.56  13.54  15.86  
รวมค่าใชจ้่ายในการลงทุนในอนาคต 4.77 4.12  8.41  8.32  15.56  36.80  19.97  15.86  

10. สรปุประมาณการทางการเงินของ BZB 

จากสมมตฐิานเกี่ยวกบัการประมาณการรายได ้ค่าใชจ้่าย สนิทรพัย์ และหนี้สนิขา้งต้น ประมาณการทางการเงนิ
ของ BZB มรีายละเอยีดดงันี้ 
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ตารางท่ี 5-22: ประมาณการก าไรขาดทุนของ BZB 
หน่วย: ล้านบาท 2561A 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 
รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 664.81 856.08 920.68  1,253.28  1,485.50  1,763.55  2,064.29  2,417.16  2,831.34  
ตน้ทุนการด าเนินงาน 536.94 712.83 763.53  1,013.17  1,178.42  1,388.23  1,622.27  1,896.46  2,217.81  
ก าไรขัน้ตน้ 127.88 143.25 157.16  240.12  307.09  375.31  442.01  520.70  613.53  
รายไดอ้ื่น 4.19 3.98 3.11  0.21  2.65  2.65  2.65  2.65  2.65  
ค่าใชจ้่ายในการขาย 26.97 32.50 45.34  88.09  91.18  96.13  101.34  106.89  112.80  
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 62.81 69.33 75.45  98.92  92.02  96.93  102.21  108.00  114.39  
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 10.19 11.47 17.81  21.49  24.08  25.27  22.62  22.88  24.42  
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการ
เงนิและภาษเีงนิได ้

32.09 33.93 21.67  31.82  102.46  159.63  218.48  285.58  364.58  

ตน้ทุนทางการเงนิ 0.15 0.01 1.01  1.67  1.57  1.03  0.56  0.28  0.10  
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้ 31.94 33.92 20.66  30.16  100.89  158.61  217.92  285.30  364.47  
ภาษเีงนิได ้ 1.07 0.21 0.12   -    1.53  14.62  43.58  57.06  72.89  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 30.87 33.72 20.54  30.16  99.36  143.99  174.34  228.24  291.58  

11. อตัราส่วนลด (Discount rate) 

อตัราส่วนลดทีใ่ชใ้นการค านวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด ไดม้าจากการค านวณต้นทุนทางการเงนิถวั
เฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสรา้งทุนของ BZB ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิ
อสิระไดค้ านวณค่า WACC จากค่าเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของตน้ทุนของหนี้ (KD) และต้นทุนของส่วนของผูถ้อืหุน้ (KE) ของ 
BZB ซึง่มรีายละเอยีดการประมาณการอตัราส่วนลด ดงันี้ 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
𝐷

𝐷 + 𝐸
 × 𝐾𝐷  × (1 − 𝑇) + 

𝐸

𝐷 + 𝐸
 × 𝐾𝐸  

ตารางท่ี 5-23: รายละเอียดตวัแปร WACC ของ BZB 

ตวัแปร รายละเอียด 
D/(D+E) or WD สดัส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทุนของแหล่งเงนิทุนของบรษิทัเท่ากบัรอ้ยละ 0 อา้งองิตามสดัส่วน

เป้าหมายเงนิทุนของ BZB  
E/(D+E) or WE สดัส่วนของผูถ้อืหุน้ต่อทุนของแหล่งเงนิทุนของบรษิทัเท่ากบัรอ้ยละ 100 อา้งองิตามสดัสว่นเป้าหมาย

เงนิทุนของ BZB  
T อตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลประเทศไทยเท่ากบัรอ้ยละ 20 

KD ตน้ทุนของหนี้อา้งองิตามค่าใชจ้า่ยดอกเบีย้ตามค่าเฉลีย่ตน้ทุนทางการเงนิยอ้นหลงัในช่วงปี 2561 จนถงึปี 
2564 ซึง่มอีตัราดอกเบีย้เฉลีย่ประมาณ รอ้ยละ 4.56 ต่อปี 

KE ตน้ทุนของส่วนของผูถ้อืหุน้ค านวณดว้ยวธิ ีGlobal Capital Asset Pricing Model (“Global CAPM”) 

 

KE สามารถค านวณไดต้ามวธิ ีGlobal CAPM ไดด้งันี้ 

KE (สกุลเงนิดอลลารส์หรฐั) = RF + β x Equity risk premium (“ERP”) + Country Risk Premium (“CRP”) 

ตารางท่ี 5-24: รายละเอียดตวัแปร Global CAPM ของ BZB 
ตวัแปร รายละเอียด 
RF อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่มคีวามเสีย่ง (Risk free rate) อ้างองิจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลของ

สหรฐัอเมรกิาอายุ 10 ปี ซึง่มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 1.51 ค านวณโดย Damodaran ณ เดอืนมกราคม 2565  
(ทีม่า: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html) 

Beta (β) ค่า Beta (β) เป็นค่าสมัประสทิธิค์วามแปรปรวนระหว่างผลตอบแทนของหุ้นของบริษัทคู่เทียบที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยใ์นประเทศสหรฐัอเมรกิา สวเีดน จนี องักฤษ กรซี โปแลนด ์และอนิเดยี (ทีม่า: Capital IQ) ทีป่รกึษาทางการเงนิ
อสิระไดพ้จิารณาว่าขอ้มลูทีเ่ลอืกมานัน้ เป็นช่วงเวลาทีม่จี านวนและความถีข่องขอ้มลูเหมาะสมต่อการค านวณทางสถติ ิและ

https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
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ตวัแปร รายละเอียด 
ยงัสามารถสะท้อนความเสีย่งของสภาวะธุรกจิในปัจจุบนัได้ด ีซึ่งมคี่า Unlevered Beta เท่ากบั 0.8253 และเมื่อปรบัด้วย
โครงสรา้งทางการเงนิของ BZB จะไดค้่า Levered Beta ของ BZB เท่ากบั 0.8253 

ERP ERP คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่นักลงทุนต้องการเพิม่ในสนิทรพัย์ที่มีความเสีย่งเมื่อลงทุนในตลาดหุ้น ที่ปรึกษา
ทางการเงนิอสิระก าหนดให ้ERP มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 4.24 ในการค านวณตน้ทุนของส่วนของผูถ้อืหุน้ อา้งองิจาก ERP ของ
ตลาดหุน้ของสหรฐัอเมรกิาค านวณโดย Damodaran ณ เดอืนมกราคม 2565  
(ทีม่า: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html) 

CRP ส่วนชดเชยความเสีย่งของประเทศไทยมคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 1.58 อา้งองิจาก Damodaran ณ เดอืนมกราคม 2565  
(ทีม่า: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html) 

เนื่องจาก KE ค านวณจากผลตอนแทนจากการลงทุนที่ไม่มคีวามเสี่ยง และ ERP ในสกุลเงินดอลลาร์สหรฐั ที่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระจงึปรบัปรุง KE ในสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัใหเ้ป็นสกุลเงนิบาท ดว้ยอตัราเงนิเฟ้อของไทยและ
สหรฐัอเมรกิา อ้างองิประมาณการอตัราเงนิเฟ้อปี 2569 ของประเทศไทยและสหรฐัอเมรกิาทีจ่ดัท าโดยกองทุนการเงนิ
ระหว่างประเทศ (IMF) ตามทีแ่สดงเอกสารแนบที ่3 ดว้ยสมการดงัต่อไปนี้ 

𝐾𝐸(สกุลเงนิบาท) = (1 + 𝐾𝐸(สกุลเงนิดอลลารส์หรฐั)) × 
(1 + อตัราเงนิเฟ้อของประเทศไทย)

(1 + อตัราเงนิเฟ้อของสหรฐัอเมรกิา)
− 1 

ตารางท่ี 5-25: สรปุค่าสมมติฐานในการค านวณ WACC ของ BZB 
ตวัแปร สมมติฐาน 
อตัราผลตอบแทนทีไ่ม่มคีวามเสีย่ง (RF) รอ้ยละ 1.51 
ERP รอ้ยละ 4.24 
ค่าชีว้ดัความเสีย่งตามตลาดของ BZB (Levered Beta) 0.8253 
ส่วนชดเชยความเสีย่งของประเทศไทย (CRP) รอ้ยละ 1.58 
ตน้ทุนของหนี้สนิ (KD) รอ้ยละ 4.56 
ตน้ทุนของหนี้สนิหลงัหกัภาษ ี(KD after tax) รอ้ยละ 3.65 
ตน้ทุนของส่วนของผูถ้อืหุน้ (KE) ในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั  รอ้ยละ 6.59 
ตน้ทุนของส่วนของผูถ้อืหุน้. (KE) ในสกลุเงนิบาท รอ้ยละ 6.38 
สดัส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทุนของแหล่งเงนิทุนของบรษิทั (WD) รอ้ยละ 0 
สดัส่วนของผูถ้อืหุน้ต่อทุนของแหล่งเงนิทุนของบรษิทั (WE) รอ้ยละ 100 
WACC รอ้ยละ 6.38 

12. สมมติฐานกระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal value) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ไดจ้ดัท าประมาณการทางการเงนิเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2569 
และก าหนดให ้Terminal value มคี่าเท่ากบั 4,806.28 ล้านบาท โดยใชอ้ตัราการเตบิโตทีร่อ้ยละ 2.00 อ้างองิประมาณ
การเงนิเฟ้อปี 2569 ของประเทศไทยทีจ่ดัท าโดยกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) ตามทีแ่สดงในเอกสารแนบที ่3 
เน่ืองจากทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเหน็ว่า BZB มแีผนการเตบิโตทัง้ในประเทศและตา่งประเทศอยา่งต่อเนื่องในอนาคต 
และอุตสาหกรรมการใหบ้รกิารแพลตฟอรม์ การบรกิารจดัหาสทิธพิเิศษและดลีต่างๆ การใหบ้รกิารเกีย่วกบัการซื้อขาย
ออนไลน์อย่างครบวงจร ยงัคงมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตในอนาคตตามอุปสงคท์ีเ่พิม่ขึน้ของการลงทุนในเทคโนโลยขีองภาค
ธุรกจิ และการเตบิโตของภาคคา้ปลกี รวมไปถงึความตอ้งการรกัษาความสมัพนัธก์บัลูกคา้ในระยะยาว 

13. มูลค่าหุ้นตามวิธีมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด 

ต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (WACC) ที่ค านวณได้เท่ากบัร้อยละ 6.38 จะน าไปใชเ้ป็นอตัราคดิลดใน
การค านวณกระแสเงนิสดสุทธทิีค่าดว่าจะได้รบัในอนาคตของ BZB โดยสามารถสรุปกระแสเงนิสดอสิระ (Free cash 
flow to the firm: FCFF) ของ BZB ไดด้งันี้  

  

https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
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ตารางท่ี 5-26: ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของ BZB 
หน่วย: ล้านบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานหลงัหกัภาษ ี(NOPAT) 100.90  144.92  174.79  228.46  291.66  
รายการทีไ่ม่ใชเ่งนิสด 24.08  25.27  22.62  22.88  24.42  
การเปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน (7.47) (66.59) (66.28) (79.55) (94.76) 
ค่าใชจ้่ายในการลงทุน (Capital expenditure) (8.31) (15.56) (36.80) (19.97) (15.86) 
กระแสเงนิสดอสิระ (FCFF) 109.21  88.04  94.33  151.82  205.47  
กระแสเงนิสดหลงัจากชว่งระยะเวลาประมาณการ (Terminal 
value) 

 - - -            -    4,784.12  

มลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดอสิระ (FCFF) 102.66  77.79  78.36  118.54  3,662.28  
 
ตารางท่ี 5-27: สรปุมูลค่าปัจจบุนัของ BZB 
รายละเอียด หน่วย: ล้านบาท 
รวมมลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดอสิระ (FCFF) 4,039.63  
บวก: เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 41.41  
บวก: สนิทรพัยท์างการเงนิและเงนิฝากประจ า 33.99  
หกั: หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 (75.42) 
มลูคา่ยุตธิรรมของสว่นของผูถ้อืหุน้ของ BZB 4,039.61  
หกั: สว่นลดสภาพคล่อง  รอ้ยละ 15.8  
มูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ BZB หลงัหกัส่วนลดสภาพคลอ่ง 3,401.35  
จ านวนหุน้ทัง้หมดของ BZB 1,915,000.00  
มูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ BZB หลงัหกัส่วนลดสภาพคลอ่ง ต่อหุ้น (บาท) 1,020.40  

จากการค านวณขา้งต้น จะท าใหไ้ดมู้ลค่ายุตธิรรมของส่วนของผูถ้อืหุน้ของ BZB เท่ากบั 3,401.35 ล้านบาท ซ่ึง
คิดเป็นมูลค่าหุ้นเท่ากบั 1,776.16 บาทต่อหุ้น เน่ืองจาก SABUY มมีตทิีจ่ะเขา้ลงทุนใน BZB สดัส่วนรอ้ยละ 30 ของ
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทัง้หมด จงึคดิเป็น 1,020.40 ล้านบาท 

14. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลง (Sensitivity analysis) 

ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระได้ท าการวเิคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity analysis) ของการ
ประเมนิมลูค่าหุน้ BZB โดยเปลีย่นแปลง 2 สมมตฐิานหลกัทีส่่งผลกระทบต่อมลูค่าหุน้ทีไ่ดจ้ากการประเมนิโดยวธิมีลูคา่
ปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด (Discounted cash flow approach) อย่างมนีัยส าคญั ไดแ้ก่  

ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (WACC) ก าหนดให้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงร้อยละ 0.20 ต่อปี 
เพื่อใหค้รอบคลุมถงึอตัราการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ ซึ่งคาดว่าจะเพยีงพอต่อการประเมนิมูลค่า
หุน้ของกจิการ 

อตัราเตบิโตของกระแสเงนิสดหลงัช่วงประมาณการ (Terminal growth rate) ก าหนดใหเ้ปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้นและ
ลดลงรอ้ยละ 0.20 ต่อปี เพื่อใหค้รอบคลุมถงึอตัราการเปลีย่นแปลงของตวัแปรต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่คาดว่าจะเพยีงพอ
ต่อการประเมนิมลูค่าหุน้ของกจิการ 
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ตารางท่ี 5-28: สรปุการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมลูค่าต่อหุ้น BZB 

หน่วย: บาทต่อหุ้น 
WACC 

0.20% 0.10% กรณีฐาน -0.10% -0.20% 

Terminal 
Growth 

Rate 

-0.20% 1,629.59  1,666.90  1,705.85  1,746.56  1,789.13  
-0.10% 1,660.88  1,699.68  1,740.22  1,782.63  1,827.03  
กรณีฐาน 1,693.53  1,733.92  1,776.16  1,820.39  1,866.75  

0.10% 1,727.64  1,769.72  1,813.78  1,859.95  1,908.41  
0.20% 1,763.31  1,807.20  1,853.19  1,901.46  1,952.16  

 
ตารางท่ี 5-29: สรปุการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมลูค่าการลงทุนใน BZB ในสดัส่วนรอ้ยละ 30  

หน่วย: บาทต่อหุ้น 
WACC 

0.20% 0.10% กรณีฐาน -0.10% -0.20% 

Terminal 
Growth 

Rate 

-0.20% 936.20  957.64  980.01  1,003.40  1,027.86  
-0.10% 954.17  976.47  999.76  1,024.12  1,049.63  
กรณีฐาน 972.93  996.14  1,020.40  1,045.81  1,072.45  

0.10% 992.53  1,016.71  1,042.02  1,068.54  1,096.38  
0.20% 1,013.02  1,038.23  1,064.66  1,092.39  1,121.52  

จากการวเิคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity analysis) ของการประเมนิมูลค่าหุน้ BZB โดย
การเปลี่ยนแปลง WACC และอตัราเตบิโตของกระแสเงนิสดหลงัช่วงประมาณการ (Terminal growth rate) มูลค่าหุน้ 
BZB ทีค่ านวณไดจ้ะมมีลูค่าต่อหุน้อยู่ระหว่าง 1,629.59 – 1,952.16 บาทต่อหุน้ โดยมมีลูค่าหุน้กรณีฐาน (Base case) 
เท่ากบั 1,776.16 บาทต่อหุน้ ซึ่งสูง (ต ่า) กว่าราคาเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB ทีเ่ทยีบเท่าหุน้ละ 1,689.82 บาทต่อหุน้
ตามอตัราแลกเปลีย่น (60.23) – 262.34 ลา้นบาทต่อหุน้ หรอืรอ้ยละ (3.57) – 15.52 และหากคดิเป็นการลงทุนใน BZB 
ในสดัส่วนรอ้ยละ 30 ของจ านวนหุน้สามญัทัง้หมดของ BZB จะมมีลูค่าอยู่ระหว่าง 936.20 – 1,121.52 ลา้นบาท โดยมี
มูลค่าหุ้นกรณีฐาน (Base case) เท่ากบั 1,020.40 ล้านบาท ซึ่งสูง (ต ่า) กว่ามูลค่าการลงทุนที่ 970.80 ล้านบาทอยู่ 
(34.60) – 150.72 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ (3.57) – 15.52 โดยมูลค่าดงักล่าวเป็นมลูค่าของกจิการทีด่ าเนินอยู่ในปัจจุบนั 
ซึ่งยงัไม่รวมถึงแผนธุรกิจของ BZB ที่จะขยายไปท าธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์แม่แบบที่สามารถใช้ได้โดยบุคคลที่สาม 
(Productization) แผนการตัง้กิจการในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต้ และแผนการน าบริษัทเข้าจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเขา้มาพจิารณาในการจดัท าประมาณการ เนื่องจากขอ้มูลยงัไม่มคีวาม
ชดัเจนเพยีงพอ  

5.3. สรปุความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อหุ้นสามญัของ BZB 
จากวธิปีระเมนิมลูค่าทัง้หมด สามารถสรุปเปรยีบเทยีบมลูค่าหุน้ของ BZB ตามการประเมนิมลูค่าดว้ยวธิกีารต่างๆ 

ไดด้งันี้ 
ตารางท่ี 5-30: สรปุเปรียบเทียบมูลค่าต่อหุ้นของ BZB ตามการประเมินมูลค่าด้วยวิธีต่างๆ 

วิธีการประเมินราคาหุ้น 
มูลค่า BZB 

(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเขา้ซื้อ 

(บาทต่อหุ้น) 

ส่วนเกิน (ต า่) ของราคาเข้าซือ้ต่อราคาประเมิน 

(บาทต่อหุ้น) ร้อยละ 

วธิมีลูค่าตามบญัช1ี 177.93 1,689.82 (1,511.89) (89.47) 

วธิปีรบัปรุงมลูค่าทางบญัช ี N/A2 1,689.82 N/A2 N/A2 

วธิอีตัราสว่นราคาต่อมลูคา่ตามบญัช1ี 1,511.62 – 1,838.79 1,689.82 (178.20) – 148.97 (10.55) – 8.82 

วธิอีตัราสว่นราคาต่อก าไรสุทธติ่อหุน้1 300.01 – 612.71 1,689.82 (1,389.81) – (1,077.11) (82.25) – (63.74) 

วธิอีตัราสว่นมลูคา่กจิการต่อก าไรก่อน

ดอกเบีย้จา่ย ภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคา 

และคา่ตดัจ าหน่าย1 

368.99 – 383.80 1,689.82 (1,320.83) – (1,306.01) (78.16) – (77.29) 

วธิมีลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 1,776.61 1,689.82 86.24 5.11 
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วิธีการประเมินราคาหุ้น 
มูลค่า BZB 

(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเขา้ซื้อ 

(บาทต่อหุ้น) 

ส่วนเกิน (ต า่) ของราคาเข้าซือ้ต่อราคาประเมิน 

(บาทต่อหุ้น) ร้อยละ 

การวเิคราะหค์วามไว 1,629.59 – 1,952.16 1,689.82 (60.33) – 262.24 (3.57) – 15.52 
หมายเหตุ 1. อา้งองิตวัเลขตามงบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

   2. ไม่สามารถประเมนิหาราคามูลค่าหุน้ BZB ดว้ยวธิปีรบัปรุงมูลค่าทางบญัชไีด ้เน่ืองจาก BZB ไม่ไดจ้ดัท าการประเมนิราคาสนิทรพัยข์องบรษิทั  

ตารางท่ี 5-31: สรปุเปรียบเทียบมูลค่าการลงทุนใน BZB ในสดัส่วนรอ้ยละ 30 ตามการประเมินมลูค่าด้วยวิธีต่างๆ 

วิธีการประเมินราคาหุ้น 

มูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น

ในสดัส่วนร้อยละ 30 

(ล้านบาท) 

มูลค่าซือ้ขาย BZB ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 30 

(ล้านบาท)3 

ส่วนเกิน (ต า่) ของราคาเข้าซือ้ต่อราคา

ประเมิน 

(ล้านบาท) ร้อยละ 

วธิมีลูค่าตามบญัช1ี 102.22 970.80 (868.58) (89.47) 

วธิปีรบัปรุงมลูค่าทางบญัช ี N/A2 970.80 N/A2 N/A2 

วธิอีตัราสว่นราคาต่อมลูคา่ตามบญัช1ี 868.42 – 1,056.38 970.80 (102.38) – 85.58 (10.55) – 8.82 

วธิอีตัราสว่นราคาต่อก าไรสุทธติ่อหุน้1 172.35 – 352.00 970.80 (798.45) – (618.80) (82.25) – (63.74) 

วธิอีตัราสว่นมลูคา่กจิการต่อก าไรก่อน

ดอกเบีย้จา่ย ภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคา 

และคา่ตดัจ าหน่าย1 

211.98 – 220.49 970.80 (758.82) – (750.31) (78.17) – (77.29) 

วธิมีลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 1,020.40 970.80 49.60 5.11 

การวเิคราะหค์วามไว 936.20 – 1,121.52 970.80 (34.60) – 150.72 (3.57) – 15.52 
หมายเหตุ 1. อา้งองิตวัเลขตามงบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

2. ไม่สามารถประเมนิหาราคามูลค่าหุน้ BZB ดว้ยวธิปีรบัปรุงมูลค่าทางบญัชไีด ้เน่ืองจาก BZB ไม่ไดจ้ดัท าการประเมนิราคาสนิทรพัยข์องบรษิัท  
3. อา้งองิตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่4/2565 การเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB เป็นจ านวนไม่เกิน 574,500 หุ้น หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีน
ทัง้หมดของ BZB คดิเป็นมูลค่าไม่เกิน 30 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 970,800,000 บาท (อตัราแลกเปลีย่นจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่21 กุมภาพนัธ์ 
2565 เท่ากบั 32.36 บาทต่อเหรยีญสหรฐั) 

นอกจากนี้แล้วที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัท าการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าเงนิที่อาจ
กระทบกบัราคาขาย เน่ืองจากมกีารตกลงมูลค่าการลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัเป็นจ านวนไม่เกนิ 30 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั โดยก าหนดใหเ้ปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้และลดลงรอ้ยละ 0.25 เพื่อใหค้รอบคลุมถงึอตัราการเปลี่ยนแปลงของตวัแปร
ต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้  

ตารางท่ี 5-32: สรปุการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินท่ีอาจกระทบกบัราคาขาย 
อตัราการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน -5.00% -2.50% ค่าฐาน 2.50% 5.00% 
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั)  30.76   31.55   32.36   33.17   34.00  
มลูคา่หุน้อา้งองิของ BZB ในการเสนอขาย (หน่วย: ลา้นบาท)  3,076.22   3,155.10   3,236.00   3,316.90   3,399.82  
มลูคา่หุน้อา้งองิของ BZB ในการเสนอขายในสดัสว่นรอ้ยละ 30 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 922.87   946.53   970.80   995.07   1,019.95  

ราคาเขา้ซื้อหุน้ของ BZB ต่อหุน้ (บาท)  1,606.38   1,647.57   1,689.82   1,732.06   1,775.36  

การประเมนิราคาหุน้ในแต่ละวธิมีขีอ้ดแีละขอ้ดอ้ยแตกต่างกนั ซึ่งสะทอ้นถงึความเหมาะสมของราคาหุน้จากการ
ประเมนิราคาหุน้ในแต่ละวธิทีีแ่ตกต่างกนัไป ดงันี้ 

1) วธิมีูลค่าหุน้ตามบญัช ี(Book Value Approach) จะค านึงถงึฐานะการเงนิขณะใดขณะหนึ่งและมลูค่าทรพัยส์นิ
ตามที่ได้บนัทึกบญัชีไว้ โดยไม่ได้ค านึงถึงความสามารถในการท าก าไรและผลการด าเนินงานในอนาคต 
ความสามารถในการแข่งขนัของกจิการ แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิและภาพรวมอุตสาหกรรม ดังนัน้ที่ปรกึษา
ทางการเงนิอิสระจงึเหน็ว่าการประเ มนิมูลค่าหุน้โดยวธินีี้ไม่เหมาะสมที่จะใชป้ระเมนิราคายุติธรรมของหุน้
สามญัของ BZB  และไม่สามารถสะทอ้นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของกจิการได้ 
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2) วธิปีรบัปรุงมูลค่าตามบญัช ี(Adjusted Book Value Approach) สามารถสะทอ้นมูลค่าทรพัย์สนิสุทธไิดด้กีว่า
การประเมนิมูลค่าหุน้ดว้ยวธิมีูลค่าตามบญัช ีเนื่องจากเป็นการน ามูลค่าตามบญัชตีามทีป่ระเมนิในขอ้ 1) มา
ปรบัปรุงรายการทรพัย์สินและหนี้สินให้สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ ขณะที่ท าการ
ประเมนิ อย่างไรกต็าม BZB ไม่ไดจ้ดัท าการประเมนิราคาสนิทรพัย์ของบรษิทั ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึ
ไม่ใดใ้ชว้ธิปีรบัปรุงมลูค่าตามบญัชใีนการประเมนิส่วนของผูถ้อืหุน้ของ BZB อกีทัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอิสระ
เห็นว่าวิธีการปรบัปรุงมูลค่าตามบญัชีจะไม่ได้ผลลพัธ์ที่แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัจากวิธีมูลค่าตามบัญชี 
นอกจากนี้ วิธีปรบัปรุงมูลค่าตามบญัชไีม่ได้ค านึงถึงความสามารถในการท าก าไร ผลการด าเนินงานของ
กจิการในอนาคต และความสามารถในการแขง่ขนัของกจิการ ดงันัน้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึเหน็ว่าการ
ประเมนิมูลค่าหุน้โดยวธินีี้ไม่เหมาะสมทีจ่ะใชป้ระเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของ BZB และไม่สามารถ
สะทอ้นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของกจิการได ้

3) วธิอีตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัช ี(Price to Book Value Ratio Approach) จะค านึงถึงฐานะทางการเงนิ
ขณะใดขณะหนึ่งโดยเปรยีบเทยีบกบัคา่เฉลีย่อตัราส่วนดงักล่าวของกลุ่มบรษิทัทีใ่ชอ้า้งองิ โดยไม่ไดส้ะทอ้นถงึ
ความสามารถในการท าก าไรและผลการด าเนินงานของ BZB ในอนาคต ดงันัน้วธิกีารนี้จงึไม่เหมาะสมในการ
น ามาประเมนิมลูค่าหุน้ของ BZB 

4) วิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach) เป็นวิธีที่ใช้ค่าเฉลี่ยของราคา
ตลาดต่อก าไรของคู่เทยีบในอดตีมาค านวณเพื่อหามูลค่าหุ้นของบรษิทัโดยสะท้อนความสามารถในการท า
ก าไร ณ ขณะใดขณะหนึ่งในอดีตโดยมไิด้ค านึงถึงความสามารถการท าก าไรในอนาคตของบรษิัท ดงันัน้
วธิกีารนี้จงึไม่เหมาะสมในการน ามาประเมนิมลูค่าหุน้ของ BZB 

5) วธิอีตัราส่วนมลูค่ากจิการต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (Enterprise 
Value-to-EBITDA Ratio Approach) เป็นวธิทีีใ่ชค้่าเฉลี่ยของมลูค่ากจิการต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงนิ
ได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายของคู่เทยีบในอดตีมาค านวณเพื่อหามูลค่าหุ้นของบรษิทั ซึ่งวธินีี้จะตดั
เรื่องโครงสรา้งเงนิทุนทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละบรษิทัออก อย่างไรกต็าม วธินีี้ สะทอ้นความสามารถในการท า
ก าไร ณ ขณะใดขณะหนึ่งในอดตีโดยมไิดค้ านึงถงึความสามารถการท าก าไรในอนาคตของบรษิทัและความ
แตกต่างของแต่ละบรษิทั ดงันัน้วธิกีารนี้จงึไม่เหมาะสมในการน ามาประเมนิมลูค่าหุน้ของ BZB 

6) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่ง เป็นวิธีที่สะท้อนถึง
ความสามารถในการท าก าไร และความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสดของ BZB ทีจ่ะไดร้บัในอนาคต ซึ่ง
ประเมินมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิของกิจการที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต โดยอ้างอิงจากการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ การด าเนินงานของกิจการในอนาคต จึงท าให้วิธีนี้
สามารถสะท้อนมูลค่าที่แทจ้รงิของกิจการได้ดกีว่า อย่างไรก็ตาม สมมติฐานในการจดัท าประมาณการทาง
การเงนิทีน่ ามาค านวณ ยงัมไิดส้ะทอ้นถงึมลูค่าเพิม่ในอนาคตทีอ่าจเกดิขึน้ภายหลงัการท าค าเสนอซื้อ ซึง่อาจ
ส่งผลใหม้ลูค่าของ BZB ในอนาคตมผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้จากสมมตฐิานในปัจจุบนั 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นว่า วธิกีารประเมนิราคาทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการประเมนิมูลค่า คอื วธิมีูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งเป็นวิธีที่มีความสามารถในการท าก าไรใน
อนาคตดว้ยวธิมีลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด โดยมมีลูค่ากรณีฐานของวธิมีลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดที่มมีลูค่าต่อ
หุน้อยู่ระหว่าง 1,629.59 – 1,952.16 บาทต่อหุน้ โดยมมีูลค่าหุน้กรณีฐาน (Base case) เท่ากบั 1,776.16 บาทต่อหุน้ 
ซึ่งเป็นราคาที่สูง(ต ่า)กว่าราคาการลงทุนที่ 1,689.82 บาทต่อหุ้น เท่ากบั (60.23) – 262.24 บาทต่อหุ้น หรอืร้อยละ 
(3.57) – 15.52 และหากคดิเป็นการลงทุนใน BZB ในสดัส่วนร้อยละ 30 ของจ านวนหุน้สามญัทัง้หมดของ BZB จะมี
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มูลค่าอยู่ระหว่าง 936.20 – 1,121.52 ล้านบาท โดยมมีูลค่าหุน้กรณีฐาน (Base case) เท่ากบั 1,020.40 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นราคาที่สูง(ต ่า)กว่าราคาการลงทุนที่ 970.80 ล้านบาท เท่ากบั (34.60) – 150.72 ล้านบาท หรอืร้อยละ (3.57) – 
15.52 ดงันัน้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึมคีวามเหน็ว่าราคาในการเขา้ลงทุนดงักล่าวเป็นราคาทีเ่หมาะสม 
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จากการทีค่ณะกรรมการของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“SABUY” หรอื “บรษิทัฯ” หรอื “กจิการ”) 
ได้มกีารพจิารณาเรื่องการเขา้ลงทุนในบรษิทั บซัซี่บสี์ จ ากดั (“BZB”) ซึ่งเป็นผู้น าด้านการออกแบบพฒันา Platform 
Loyalty Program การจดัหา Privileges ระบบ E-Commerce และการบริหารความสมัพนัธ์กับลูกค้าแบบดจิิทลัครบ
วงจร โดยเป็นการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB จ านวนไม่เกิน 574,500 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจด
ทะเบียนทัง้หมดของ BZB คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 970,800,000 บาท (อัตรา
แลกเปลี่ยนจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่21 กุมภาพนัธ์ 2565 เท่ากบั 32.36 บาทต่อเหรยีญสหรฐั) 
โดยการจ่ายช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสด เพื่อน าจุดแขง็ของ BZB มาใชใ้นการขยายช่องทางในการน าเสนอผลติภณัฑ์
และบริการของบริษัทฯ ผ่านผู้ให้บริการ E-Commerce Enabler ครบวงจรและมีฐานลูกค้ามากเป็นอนัดบัหนึ่งของ
ประเทศ และสามารถขยายบรกิารต่อไปยงัประเทศต่างๆ ในภูมภิาค เพื่อก่อใหเ้กดิการผนึกก าลงั (Synergy) ในธุรกจิ 
E-Commerce และบริการช าระเงินเข้าสู่ Ecosystem ของบริษัทฯ และ BZB ทัง้นี้  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
พิจารณาและวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ภายใต้ขอบเขต เงื่อนไข และข้อจ ากดั ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนต่างๆ ของ
รายงานความเหน็ฯ ฉบบันี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ต่อความสมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่ง
หุน้สามญัของ BZB สามารถสรุปไดด้งันี้ 

ความเหมาะสมด้านราคา 

ปรกึษาทางการเงนิอสิระ ไดท้ าการประเมนิมลูค่าหุน้ทีเ่หมาะสมของ BZB ดว้ยมลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด 
(Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งสามารถประเมนิมูลค่าหุ้น BZB ได้อยู่ในช่วงระหว่าง 1,629.59 – 1,952.16 
บาทต่อหุ้น โดยมมีูลค่าหุ้นกรณีฐาน (Base case) เท่ากบั 1,776.16 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูง(ต ่า)กว่าราคาการ
ลงทุนที ่1,689.92 บาทต่อหุน้ เท่ากบั (60.33) – 262.24 บาทต่อหุน้ หรอืรอ้ยละ (3.57) – 15.52 และหากคดิเป็นการ
ลงทุนใน BZB ในสดัส่วนรอ้ยละ 30 ของจ านวนหุน้สามญัทัง้หมดของ BZB จะมมีูลค่าอยู่ระหว่าง 936.20 – 1,121.52 
ลา้นบาท โดยมมีลูค่าหุน้กรณีฐาน (Base case) เท่ากบั 1,020.40 ลา้นบาท ซึง่เป็นราคาทีส่งู(ต ่า)กว่าราคาการลงทุนที่ 
970.80 ล้านบาท เท่ากบั (34.60) – 150.72 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ (3.57) – 15.52 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึเหน็ว่า
เงือ่นไขดา้นราคานัน้มีความเหมาะสม 

ความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ 

การเขา้ท ารายการในครัง้นี้จะเป็นการผนึกก าลงัร่วมกนัระหว่าง SABUY และ BZB ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ 
SABUY ทีจ่ะแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกจิไปในอุตสาหกรรมทีเ่กือ้หนุนกบักจิกรรมหลกัของบรษิทัฯ และการขยาย
ธุรกจิทีส่ามารถใชโ้ครงขา่ยและทรพัยากรของธุรกจิได ้(Network & Resource utilization) เพื่อใหส้ามารถใหบ้รกิารได้
อย่างครบวงจรมากขึน้ ทัง้นี้ การร่วมมอืกนัจะเป็นการช่วยส่งเสรมิกนัทัง้สองฝ่ายโดยทีท่าง SABUY และ BZB อาจจะ
ร่วมกนัพฒันาเพื่อเชื่อมโยงระบบและ/หรอื Application ต่างๆ ในอนาคตเพื่อให้มคีวามสะดวกสบายมากยิง่ขึ้นและ
สามารถใชร้่วมกนัในส าหรบัในลูกคา้ของทัง้สองฝ่าย ซึ่งจะท าใหฐ้านลูกคา้ของทัง้สองฝ่ายขยายตวัมากขึน้ ก่อใหเ้กดิ
การประหยดัต่อขนาด (Economies of scale) ได้มากขึ้น โดยอาจจะมกีารใช้ทมีงานนักพฒันา (Developer) ร่วมกนั 
การขายสินค้าแบบ Cross-selling การใช้ทรพัยากรในการพฒันานวตักรรมใหม่ๆ ร่วมกัน ท าให้ SABUY สามารถ
เขา้ถึง Know How ของ BZB เพื่อช่วยในการพฒันาร่วมกนัในอนาคตได้อีกด้วย รวมไปถึงความร่วมมอืในการขยาย
ตลาดไปยงัต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมภิาคอาเซยีน นอกจากนี้ SABUY สามารถน าระบบ CRM ของ BZB มาปรบั
ใชก้บัระบบปัจจุบนัของ SABUY เอง เพื่อใหส้ามารถน าไปใชก้บัฐานลูกคา้และตวัแทนจ าหน่ายของ SABUY ได ้ซึ่งจะ
ท าให้ SABUY สามารถเขา้ถึงและรู้จกัร้านค้าพนัธมติรมากยิง่ขึ้นผ่านพฤติกรรมการบรโิภคของลูกค้า เพื่อให้เสนอ
ผลติภณัฑแ์ก่กลุ่มลูกคา้ไดต้รงกบัความตอ้งการอย่างแม่นย า และยงัมโีอกาสทีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลกลบัมาให ้SABUY ได้

6. สรปุความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 



 
รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นการเขา้ซือ้หุน้สามญัของ บรษิทั บซัซีบ่สี ์จ ากดั 
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ในอนาคต โดยการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นี้ SABUY จะอาศัยแหล่งเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ท าให้ 
SABUY ไม่ตอ้งใชก้ระแสเงนิสดภายในกจิการ 

อย่างไรกต็าม เน่ืองจากการเขา้ซื้อหุน้สามญัจากผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB ในครัง้นี้จะอาศยัแหล่งเงนิจากการออกและ
เสนอขายตราสารหนี้ในวงเงนิไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อมาใช้ในการลงทุนใน BZB ในจ านวนประมาณ ไม่เกิน 30 
ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 970,800,000 บาท (อตัราแลกเปลีย่นจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่21 
กุมภาพนัธ ์2565 เท่ากบั 32.36 บาทต่อเหรยีญสหรฐั), ใชใ้นการแปลงสภาพ AIT-W2 เป็นเงนิสดจ านวน 280,000,000 
บาท, เขา้ลงทุนใน NKON โดยมกีารจ่ายเงนิสดบางส่วนจ านวน 584,436,438.75 บาท และ เพื่อวตัถุประสงค์อื่นๆ ซึ่ง
จะส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน (D/E Ratio) ของบรษิัทฯ สูงขึ้นจาก 0.81 เท่า เป็น 1.70 เท่า ตามงบการเงนิรวม
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ดงันัน้การระดมเงินทุนดงักล่าวจึงก่อให้เกิดหนี้สินและ
ดอกเบีย้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ นอกจากนี้ จากการที ่บรษิทัฯ จะเขา้ซื้อหุน้ของ BZB ในสดัส่วนรอ้ยละ 30 ท าใหบ้รษิทัฯไม่ไดม้ี
อ านาจควบคุม BZB 

ทัง้นี้ การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ อาจจะมคีวามเสีย่งจากการลงทุนไม่เป็นไปตามแผนจากปัจจยัต่างๆ รวมไปถงึ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยใีนอนาคต ความเสีย่งจากความผนัผวนของค่าเงนิในการเขา้ซื้อหุ้นของ BZB เนื่องจากมี
การก าหนดราคาเขา้ท ารายการเป็นเงนิเหรยีญสหรฐั ความเสีย่งจากการทีท่ ัง้สองบรษิทัยงัไม่ไดม้กีารท าขอ้ตกลงในการ
เขา้ลงทุน ซึง่ภายหลงัจากไดร้บัอนุมตัแิลว้อาจจะมกีารก าหนดเงือ่นไขทีท่ าใหบ้รษิทัฯ เสยีเปรยีบ และความเสีย่งหากผู้
เงือ่นไขในการเขา้ท ารายการและการออกและเสนอขายตราสารหนี้ไม่ไดร้บัอนุมตั ิ

จากการวเิคราะห์เหตุผลและผลกระทบที่เกิดขึน้จากการเขา้ท าธุรกรรมฯ ความเหมาะสมดา้นราคาในการเขา้ท า
ธุรกรรม ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการในครัง้นี้ มีความ
สมเหตุสมผลและผูถ้อืหุน้ควรอนุมตักิารเขา้ท ารายการไดม้าซึง่หุน้สามญัของ BZB ในครัง้นี้ 

อนึ่ง ในการพจิารณาอนุมตัหิรอืไม่อนุมตักิารเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ กรณีการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB 
จากผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัในครัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ สามารถพจิารณาขอ้มลู เหตุผล
ประกอบ และความเหน็ในประเดน็ต่างๆ ตามทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดน้ าเสนอไวใ้นรายงานความเหน็ของทีป่รกึษา
ทางการเงนิอสิระฉบบันี้ อย่างไรกต็าม การตดัสนิใจอนุมตัหิรอืไม่อนุมตักิารเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสนิทรพ้ย์ในครัง้ นี้
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั 

บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั เซอรว์สิเซส จ ากดั ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระของบรษิทัฯ ขอรบัรองว่าไดท้ าหน้าที ่
ศกึษา และวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งต้นตามมาตรฐานวชิาชพี และไดใ้หเ้หตุผลบนพืน้ฐานของข้อมูล
และการวเิคราะหอ์ย่างเทีย่งธรรม โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั 

 

ขอแสดงความนับถอื 
 

    
 

 นายอดุลพล จารุเกศนันท ์
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7. เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 1: ข้อมูลบริษทั บซัซ่ีบสี ์จ ากดั (“BZB”) 

1) ข้อมูลทัว่ไป 

ตารางท่ี 7-1: ข้อมูลทัว่ไปของ BZB 

รายการ รายละเอียด 
ช่ือ บรษิทั บซัซีบ่สี ์จ ากดั 
ท่ีอยู่ 100/81 – 84 และ 100/86 - 87 อาคารว่องวานิช คอมเพลก็ซ์ บ ีชัน้ 25 และ ชัน้ 26 ถนนพระราม 9 

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
วนัจดทะเบียนจดัตัง้ 30 พฤษภาคม 2555 
ทุนจดทะเบียน 191,500,000 บาท 
ทุนช าระแล้ว 191,500,000 บาท 
จ านวนหุ้นทัง้หมด 1,915,000 หุน้ 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (หุ้นละ) 100 บาท 
โทรศพัท์ 02-645-0014 
โทรสาร 02-645-0013 
เลขทะเบียนบริษทั 0105555078063 
ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 191,500,000 บาท 
เวบ็ไซต ์ https://www.crm.buzzebees.com/ 
ลกัษณะของกิจการ Buzzebees ประกอบธุรกิจออกแบบและพฒันาแพลตฟอร์มการบริหารความสมัพนัธ์กับลูกค้า 

(CRM Privilege) อย่างครบวงจร โดยธุรกจิหลกัในปัจจุบนัแบ่งออกไดด้งันี้ 
1. ธุรกจิใหบ้รกิารแพลตฟอรม์ (Platform Subscription) ประกอบไปดว้ยการใหเ้ช่าระบบการขาย

สนิคา้บนแอปพลเิคชนัของ BZB และแพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์อื่นๆ การพฒันาระบบแอปพลเิค
ชนัของแบรนดต์่างๆ การใหเ้ช่าระบบรายเดอืนของซอฟต์แวรก์ารบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ 

2. ธุรกจิใหบ้รกิารจดัหาสทิธพิเิศษและดลีต่างๆ (Rewards Sourcing) ประกอบไปดว้ยการขาย
สนิคา้ผ่านแคตตาลอ็กสนิคา้ออนไลน์ การขายสนิคา้สทิธพิเิศษ และการบรหิารจดัการสนิคา้
พเิศษต่างๆ 

3. การใหบ้รกิารเกีย่วกบัการซื้อขายของออนไลน์อย่างครบวงจร (E-commerce Enabler) 
ประกอบไปดว้ยการบรกิารขายและจดัการสนิคา้ทัง้ของแบรนดเ์องและบตัรก านัลต่างๆ 
(Voucher) รวมไปถงึการดูแลรา้นคา้ออนไลน์บนแพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์อืน่ๆ 

4. การใหบ้รกิารเสรมิอื่นๆ (Ancillary Services) ประกอบไปดว้ยการจดัการแคมเปญทางการ
ตลาด การบรหิารการตลาดผ่านแอปพลเิคชนัไลน์ การใหบ้รกิารสือ่โฆษณาบนแพลตฟอรม์
โซเชยีลมเีดยี การใหบ้รกิารขนส่งและบรรจุภณัฑ ์และการใหบ้รกิารจดัเกบ็สนิคา้ โดยมี
จุดประสงคเ์พื่อใหบ้รกิารลูกคา้อย่างครบวงจร 

บรษิัท บซัซี่บสี์ จ ากดั (“BZB”) ก่อตัง้ขึ้นเมื่อวนัที ่30 พฤษภาคม 2555 ด้วยทุนจดทะเบยีน 2.00 ล้านบาท เพื่อ
ประกอบธุรกิจออกแบบและพฒันาแพลตฟอร์มการบรหิารความสมัพนัธ์กบัลูกค้า (CRM Privilege) อย่างครบวงจร 
ครอบคลุมตัง้แต่การสร้างแอปพลเิคชนั จดัหาสทิธพิเิศษ อีคอมเมริ์ซ สื่อ ระบบการช าระเงนิ การตลาดออนไลน์ ไป
จนกระทัง่ถึงการบรกิารระบบหลงับ้าน อย่าง คอลเซ็นเตอร์ หรอืบรหิารคลงัสนิค้า โดยในช่วงปี 2557 – 2561 BZB 
ได้รบัเงนิระดมทุนรอบ Seed Series A และ Series B รวมทัง้สิ้น 10.65 ล้านเหรยีญสหรฐั ซึ่ง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2564 BZB มทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้เป็นจ านวน 191.50 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 1,795,000 หุน้ มลูค่าทีต่รา
ไวหุ้น้ละ 100 บาท และหุน้บุรมิสทิธ ิ120,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท  

นอกเหนือจากนี้ BZB ไดม้กีารลงทุนในบรษิทั มารเ์กต็บซัซ์ จ ากดั และบรษิทั บซัซีบ่สี ์มาเลเซยี จ ากดั โดยในปี 
2564 BZB ไดร้่วมทุนกบับรษิทัสบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“SABUY”) จดัตัง้บรษิทัใหม ่สบาย เอก็เชนจ ์จ ากดั 
และร่วมกบักรงุศร ีฟินโนเวต ลงทุนในบรษิทั ซอรท์เอาท ์จ ากดั  
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2) การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

ตารางท่ี 7-2: พฒันาการท่ีส าคญัของ BZB 

เดือน ปี รายละเอียด 
2555 30 พฤษภาคม 2555 บรษิทั บซัซีบ่สี ์จ ากดั (“BZB”) ไดถู้กจดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ดว้ยทุนจดทะเบยีน 2,000,000 บาท 

2556 BZB เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 2,000,000 บาท (500,000 เหรยีญสหรฐั) เป็น 20,000,000 บาท 

2557 ▪ BZB ไดร้บัเงนิลงทุนในรอบ Seed เป็นจ านวน 400,000 เหรยีญสหรฐั ส่งผลใหทุ้นจดทะเบยีนเพิม่เป็น 50,000,000 บาท 
▪ BZB ใหบ้รกิารแก่ลูกคา้องคก์รอย่างบรษิทั ซมัซุง (ประเทศไทย) จ ากดั และบรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 

2558 ▪ BZB ไดร้บัเงนิลงทุนในรอบ Series A เป็นจ านวน 5,000,000 เหรยีญสหรฐั ส่งผลใหทุ้นจดทะเบยีนเพิม่เป็น 85,000,000 บาท 
▪ BZB เขา้ลงทุนในบรษิทั มารเ์กต็บซัซ์ จ ากดั ดว้ยสดัส่วนรอ้ยละ 40.00 

2559 BZB ไดม้กีารแบ่งทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ เป็นหุน้สามญั 73,000,000 บาท และหุน้บุรมิสทิธ ิ12,000,000 บาท รวมทุน
จดทะเบยีน ณ ปี 2559 เป็น 85,000,000 บาท 

2560 ▪ BZB ได้ซื้อแอปพลิเคชนั วอทเซล (WHATSALE) ภายใต้แนวคิดแอพเดียวครบทุกโปร เพื่อต่อยอดระบบ Ecosystem ให้
แขง็แกร่งมากขึน้ และรองรบัตลาดผูค้า้ปลกีบนออนไลน์ทีม่แีนวโน้มเตบิโตสงู 

▪ BZB เขา้ลงทุนในบรษิทั บซัซีบ่สี ์มาเลเซยี จ ากดั ดว้ยสดัส่วนรอ้ยละ 70.00 
▪ BZB ได้ให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรในต่างประเทศเป็นครัง้แรก ได้แก่ Tesco ประเทศมาเลเซีย และ Telecom XL ประเทศ

อนิโดนีเซยี 
2561 ▪ BZB ไดร้บัเงนิลงทุนรอบ Series B เป็นจ านวน 5,250,000 เหรยีญสหรฐั ส่งผลใหทุ้นจดทะเบยีนเพิม่เป็น 191,500,000 บาท 

▪ BZB ได้เปิดตวัโมเดลการตลาดรูปแบบใหม่ Buzzebees Z-Through ซึ่งเป็นการท าแคมเปญการตลาดโดยอาศยัการน าขอ้มลู
ปรมิาณมาก (Big Data) จากระบบเกบ็สถติใินเชงิลกึมาต่อยอดพฒันา 

2562 BZB ร่วมกบัไลน์ ประเทศไทย พฒันาระบบบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) และกระตุน้ผูบ้รโิภคใหเ้กดิการบรโิภคสนิคา้หรอื
ใชบ้รกิาร (Market activation) บนไลน์ออฟฟิเชีย่ลแอคเคานต์ หรอืไลน์โอเอ (LINE Official Account/LINE OA)  

2564 ▪ 15 มกราคม 2564 BZB ร่วมกบั SABUY จดัตัง้บรษิทัใหม่ สบาย เอ็กเชนจ์ จ ากดั ด้วยสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 50 ซึ่งสบาย 
เอ็กเชนจ์ จ ากดั จะเน้นให้บริการจดัท าระบบโปรแกรมรกัษาฐานลูกค้า (Loyalty program) ส าหรบัการให้บรกิารลูกค้าผ่าน 
Ecosystem ของกลุ่มบรษิทั SABUY  

▪ 15 ธนัวาคม 2564 BZB เขา้ลงทุนในบรษิทั ซอร์ทเอาท์ จ ากดั ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบรหิารจดัการออเดอร์และสต๊อกครบวงจร 
(Seller Management Platform) เป็นจ านวน 13.49 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.61 ของจ านวนหุน้จดทะเบยีนทัง้หมด 

3) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่ BZB 
แผนภาพท่ี 7-1: โครงสร้างการถือหุ้นของ BZB 
 

 
 
หมายเหตุ 1. ผูถ้อืหุน้ส่วนทีเ่หลอืของ MarketBuzz รอ้ยละ 60.00 ไดแ้ก่ นายแกรนท ์อลนั เบอรโ์ตลี ่ถอืหุน้รอ้ยละ 49.00 นางสาวณัฐธดิา สงวนสนิ ถือหุน้รอ้ยละ 9.00 และนายมณฑล 

ศรวีะโลสกุล ถอืหุน้รอ้ยละ 2.00 
2. ผูถ้อืหุน้ส่วนทีเ่หลอืของ BZB Malaysia รอ้ยละ 30.00 ไดแ้ก่ บรษิทั Netwitz SD. BHD. 
3. ผูถ้อืหุน้ส่วนทีเ่หลอืของ SABUY Exchange ร้อยละ 50.00 ไดแ้ก่ SABUY และนายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ีถอืหุน้รวมรอ้ยละ 50.00 
4. ผูถ้อืหุน้ส่วนทีเ่หลอืของ ZORT รอ้ยละ 93.39 ไดแ้ก่ นายสวภพ ทอ้มแสง ถอืหุ้นรอ้ยละ 34.93 บรษิทักรุงศร ีฟินโนเวต จ ากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 9.99 ทรสัต์เพื่อกจิการเงนิ

ร่วมลงทุน ฟินโนเวนเจอร ์ไพรเวต อคิวติี้ ถอืหุน้ร้อยละ 6.66 และผูถ้อืหุน้รายอื่นๆ ถอืหุน้รวมรอ้ยละ 41.81 

บริษทั บซัซ่ีบีส ์จ ากดั (“BZB”) 

ทุนจดทะเบยีน 191.50 ลา้นบาท

ธุรกจิ ออกแบบและพฒันาแพลตฟอรม์
CRM อย่างครบวงจร  

บริษทั มารเ์กต็บซัซ ์จ ากดั  
("MarketBuzz")1

ทุนจดทะเบยีน 1.00 ลา้นบาท

ธุรกจิ วจิยัทางการตลาด

บริษทั บซัซ่ีบีส ์มาเลเซีย จ ากดั 
("BZB Malaysia)2

ทุนจดทะเบยีน 0.10 ลา้นรงิกติมาเลเซยี

ธุรกจิ ออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์

สบาย เอก็เชนจ ์จ ากดั 
("SABUY Exchange")3

ทุนจดทะเบยีน 5.00 ลา้นบาท

ธุรกจิ จดัท าระบบ Loyalty ส าหรบั
ใหบ้รกิารลกูคา้ในกลุ่ม SABUY

บริษทั ซอรท์เอาท ์จ ากดั 
("Zort")4

ทุนจดทะเบยีน 1.48 ลา้นบาท

ธุรกจิ แพลตฟอรม์บรหิาร
จดัการออเดอรแ์ละสต๊อกครบ
วงจร 

40% 70% 50% 6.61% 
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บริษทัร่วมค้า 

1) บรษิทั มารเ์กต็บซัซ์ จ ากดั (ประเทศไทย) 

วนัทีจ่ดทะเบยีน : 8 พฤษภาคม 2558 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0105558076878 

ทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ : 1,000,000 บาท 

ทีต่ ัง้ส านักงาน : 100/81 – 84 อาคารว่องวานิช คอมเพลก็ซ์ บ ีชัน้ 25 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขต

หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ออกแบบโปรแกรมและเวป็ไซดเ์พื่องานวจิยัดา้นการตลาดตามความประสงคข์องลูกคา้ 

กรรมการบรษิทั : 1) นางสาวณฐัธดิา สงวนสนิ 
2) นายเว่ย ชุง เซน็ 

3) นายแกรนท ์อลนั เบอรโ์ตลี ่

กรรมการผูม้อี านาจลงนาม : นายแกรนท ์อลนั เบอรโ์ตลี่ หรอืนายเว่ย ชุง เซน็ หรอืนางสาวณฐัธดิา สงวนสนิ คนใดคน
หนึ่งลงลายมอืชื่อ และประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

2) บรษิทั บซัซีบ่สี ์มาเลเซยี จ ากดั หรอื Buzzebees SDN. BHD. (ประเทศมาเลเซยี) 

วนัทีจ่ดทะเบยีน : 15 มนีาคม 2560 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 201701008269 (1222434-P) 

ทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ : 100,000 รงิกติมาเลเซยี หรอืเทยีบเท่า 778,600 บาท1 

ทีต่ ัง้ส านักงาน : 15B, Jalan Tun Mohd Fuad 3, Taman Tun Dr. Ismail, 60000 Kuala Lumpur, Wilayah 
Persekutuan 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ รวมถงึใหบ้รกิารทางดา้นไอท ี

กรรมการบรษิทั : 1) Lu Shih Chi 

2) Kim Kek Seong 

กรรมการผูม้อี านาจลงนาม : Lu Shih Chi หรอื Kim Kek Seong คนใดคนหนึ่งลงลายมอืชื่อ และประทบัตราส าคญัของ
บรษิทั 

หมายเหตุ 1. อา้งองิอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ธนาคารประเทศไทย ประจ าวนัที ่18 กุมภาพนัธ์ 2565 ที ่7.7860 บาท ต่อ 1 รงิกติมาเลเซีย 

4) ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธรุกิจ 

ตารางต่อไปนี้แสดงรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร ตามมลูค่าและอตัรารอ้ยละส าหรบัปี 2561 ถงึปี 2564 

 ตารางท่ี 7-3: โครงสรา้งรายได้ของ BZB 

รายการ  

ส าหรบังวดปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  

ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  
รายไดจ้ากบรกิารแพลตฟอรม์      117.82         17.72       138.76        16.21       173.01         18.79       232.35         18.54  
รายไดจ้ากการบรกิารจดัหาสทิธพิเิศษ
และดลีต่างๆ 

     436.36         65.64       533.63         62.33       551.59         59.91       660.68         52.72  

รายไดจ้ากบรกิารเกีย่วกบัการซื้อขาย
ของออนไลน์อย่างครบวงจร 

       39.25           5.90         97.14         11.35       118.26         12.84       249.12         19.88  

รายไดจ้ากบรกิารเสรมิอื่นๆ        71.38         10.74         86.55         10.11         77.82           8.45       111.13           8.87  

รายได้รวม      664.81        100.00       856.08       100.00       920.68       100.00     1,253.28       100.00  
ทีม่า: งบการเงนิทีไ่ดผ้่านการสอบทานจากผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนุญาต บรษิทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสคู์เปอร ์เอบเีอเอส จ ากดั ส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 2563 และ

งบการเงนิภายในส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
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โครงสรา้งรายไดส้ามารถแบง่ตามประเภทผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารไดด้งันี้  

▪ บริการแพลตฟอร์ม (Platform Subscription) ประกอบไปด้วยออกแบบและพฒันาโปรแกรมรกัษาฐาน
ลูกค้า (Loyalty platform) ผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์ แอพพลิเคชัน่ของแบรนด์ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และ
เวบ็ไซต ์รวมไปถงึการดแูลระบบการขายสนิคา้บนแพลตฟอรม์ ระบบสะสมคะแนน ระบบแลกคะแนนหรอืของ
รางวลั ระบบ Dashboard การบรกิารส่ง SMS หาลูกค้า การเชื่อมต่อช่องทางการช าระเงนิในรูปแบบต่างๆ 
โปรแกรมและเครื่อง POS  

 

 
▪ บริการจดัหาสิทธิพิเศษและดีลต่างๆ (Rewards Sourcing) ประกอบไปดว้ยการบรกิารจดัหาส่วนลด ของ

รางวลัและสทิธพิเิศษทีห่ลากหลายใหก้บัลูกคา้ของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้ทัว่ๆ ไป (Physical goods) เช่น 
เครื่องใชไ้ฟฟ้า โทรศพัท์มอืถอื หรอืสนิคา้ดจิทิลั (Digital goods) เช่น บตัรก านัลอเิลก็ทรอนิกส์ (E-voucher) 
ส าหรับเป็นส่วนลดแทนเงินสด ส่วนลดโรงแรม ส่วนลดร้านอาหาร หรือการเติมเงินบนก ระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-wallet) นอกจากนี้ BZB มกีารให้บรกิารระบบ Buzzebees Online Rewards Catalog ซึ่ง
เปรียบเสมือนแคตาล็อกของสมนาคุณออนไลน์เพื่อให้แบรนด์สามารถเลือกสินค้าไปแสดงบน Loyalty 
platform ใหแ้ก่ลูกคา้ของแบรนดไ์ด ้โดย BZB จะไดร้ายไดค้่าขายสนิคา้เมื่อลูกคา้ของแบรนด์ท าการแลกของ
รางวลัดงักล่าว  
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▪ บริการเก่ียวกบัการซื้อขายของออนไลน์อย่างครบวงจร (E-commerce Enabler) ประกอบไปด้วยการ
บริการขายและจดัการสินค้าทัง้ของแบรนด์เองและบตัรก านัลต่างๆ (Voucher) รวมไปถึงการดูแลร้านค้า
ออนไลน์บนแพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์อื่นๆ เช่น ลาซาดา้ ชอ้ปป้ี 

 
▪ บริการเสริมอ่ืนๆ (Ancillary Services) ประกอบไปดว้ย การบรกิารขนส่งสนิคา้และบรรจุหบีห่อ การบรกิาร

จดัเก็บสินค้าสินค้า การบริการคอลเซ็นเตอร์ (Call center) การบริการท าการตลาดออนไลน์ผ่านช่องทาง    
เฟซบุ๊ก แอปพลเิคชนัไลน์ เว็บไซต์ และแอปพลเิคชนัชัน้น า อย่าง Singha Rewards การออกแบบกราฟิก 
(Graphic design) ส าหรบัแคมเปญออนไลน์ การบรกิารท าคอนเทนต์เพื่อกระตุ้นผูบ้รโิภคให้เกิดการบรโิภค
สินค้าหรือใช้บริการ (Market activation) และการบริการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมลูกค้าผ่านการประมวล
ขอ้มลูเชงิลกึ 

5) โครงสร้างการถือหุ้นของ BZB 

ณ วนัที ่1 เมษายน 2565 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแล้วจ านวน 191,500,000.00 บาท แบ่งเป็นหุน้
จ านวน 1,915,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท  

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2565 มีดงัน้ี 

ตารางท่ี 7-4: โครงสรา้งการถอืหุ้นของ BZB 

ล าดบั ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
ร้อยละเม่ือเทียบกบัหุ้นท่ีออกและช าระ
แล้วและหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด

ของกิจการ 
1 บรษิทั ไอคอนเซป็ส ์เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ากดั1 634,935 33.16  
2 นางสาวณฐัธดิา สงวนสนิ 419,481 21.91  
3 บรษิทั แอสเซนต์ แคปปิตอล จ ากดั2 360,020 18.80  
4 บรษิทั สงิห ์เวนเจอรส์ แคปปิตอล ฟันด ์ลมิเิตด็ จ ากดั3 191,500 10.00  
5 บรษิทั อโรม่า โฮลดิง้ คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั4 95,750 5.00  
6 นางพนิดา ชนิสุวพลา 87,000 4.54  
7 นางวมิลวรรณ มลินิทจนิดา 63,279 3.30  
8 นายณฐัพงศ ์ตงัเดชะหริญั 56,952 2.97  
9 นายเว่ย ซุง เซน็ 6,083 0.32  

  รวม 1,915,000 100.00 
ทีม่า: ส าเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ (แบบ บอจ.5) ณ วนัที ่1 เมษายน 2565 
หมายเหตุ: 1. บรษิทัของผูถ้อืหุน้เดมิทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา จดจดัตัง้ใน เขตบรกิารพเิศษฮ่องกง (สาธารณรฐัประชาชนจนี) 

2. บรษิทัร่วมลงทุนของกลุ่มบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั โดยเริม่ลงทุนใน BZB ตัง้แต่ปี 2558 
3. บรษิทัร่วมลงทุนจดจดัตัง้ใน ฮ่องกงของบรษิทั บุญรอดบรวิเวอรี ่จ ากดั รอ้ยละ 100 โดยเริม่ลงทุนใน BZB ตัง้แต่ปี 2561 
4. บรษิทัทีจ่ดจดัตัง้ในหมู่เกาะแองกลิลา (Anguilla), บรติชิ เวส อนิเดยี โดยเริม่ลงทุนใน BZB ตัง้แต่ปี 2558 
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/1 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไอคอนเซป็ส ์เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 
ตารางท่ี 7-5: โครงสรา้งการถอืหุ้นของบริษทั ไอคอนเซป็ส ์เวนเจอร ์โฮลด้ิง จ ากดั 
ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 นางสาวณฐัธดิา สงวนสนิ 2,370 23.70% 

2 นายเว่ย ซุง เซน็ 6,627 66.27% 
3 นายณฐัพงศ ์ตงัเดชะหริญั 434 4.34% 

4 นางวมิลวรรณ มลินิทจนิดา 569 5.69%  
รวม 10,000 100.00% 

 

/2 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ บรษิทั แอสเซนด ์แคปปิตอล จ ากดั 
ตารางท่ี 7-6: โครงสรา้งการถอืหุ้นของบริษทั แอสเซนด ์แคปปิตอล จ ากดั 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บรษิทั แอสเซนด ์กรุ๊ป จ ากดั/2.1 14,999,998 100.00% 

2 นางสาว อชริา เตาลานนท ์ 1 0.00% 
3 นางสาววนิกุล จงึประเสรฐิ 1 0.00%  

รวม 15,000,000 100.00% 

 

/2.1 รายชื่อผูถ้อืหุน้ บรษิทั แอสเซนด ์กรุ๊ป จ ากดั 
ตารางท่ี 7-7: โครงสรา้งการถอืหุ้นของบริษทั แอสเซนด ์กรุป๊ จ ากดั 
ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บรษิทั ฟรวีลิล ์โซลูชัน่ส ์จ ากดั/2.2 343,999,998 100.00% 
2 นาย ศุภชยั เจยีรวนนท ์ 1 0.00% 

3 นาย วรีะ วรีะกลุ 1 0.00%  
รวม 344,000,000 100% 

 
/2.2 รายชื่อผูถ้อืหุน้ บรษิทั ฟรวีลิล ์โซลูชัน่ส ์จ ากดั 
ตารางท่ี 7-8: โครงสรา้งการถอืหุ้นของบริษทั ฟรีวิลล ์โซลชูัน่ส ์จ ากดั 
ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บรษิทั เอเชยี ฟรวีลิล ์จ ากดั/2.3 6,534,685 59.41% 
2 นาย ศุภชยั เจยีรวนนท ์ 1,902,324 17.29% 
3 นาย สุภกติ เจยีรวนนท ์ 726,129 6.60% 
4 นาย ณรงค ์เจยีรวนนท ์ 338,957 3.08% 
5 นาง ทพิพาภรณ์ อรยิวรารมย ์ 338,957 3.08% 
6 นาง วรรณี เจยีรวนนท ์รอส 338,667 3.08% 
7 นาย อดเิรก ศรปีระทกัษ ์ 111,078 1.01% 
8 นาย ก่อศกัดิ ์ไชยรศัมศีกัดิ ์ 111,078 1.01% 
9 นาย ภคัพล งามลกัษณ์ 111,078 1.01% 
10 ม.ล. สุภสทิธิ ์ชุมพล 50,000 0.45% 
 ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยอืน่ๆ 437,040 3.97%  

รวม 11,000,000 100.00% 
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/2.3 รายชื่อผูถ้อืหุน้ บรษิทั เอเชยี ฟรวีลิล ์จ ากดั 
ตารางท่ี 7-9: โครงสรา้งการถอืหุ้นของบริษทั เอเชีย ฟรีวิลล ์จ ากดั 
ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บรษิทั เจรญิโภคภณัฑโ์ฮลดิง้ จ ากดั/2.4 43,399,998 100.00% 
2 นาย บุญเลศิ ประภากมล 1 0.00% 
3 นาย วรวทิย ์เจนธนากุล 1 0.00%  

รวม 43,400,000 100.00% 

 

/2.4 รายชื่อผูถ้อืหุน้ บรษิทั เจรญิโภคภณัฑโ์ฮลดิง้ จ ากดั 
ตารางท่ี 7-10: โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั เจริญโภคภณัฑโ์ฮลด้ิง จ ากดั 
ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั/2.5 1,432,999,994 100.00% 
2 นาย พงษ์เทพ เจยีรวนนท ์ 1 0.00% 
3 นาย ประเสรฐิ พุ่งกุมาร 1 0.00% 
4 นาย มนิ เธยีรวร 1 0.00% 
5 นาย ธรียุทธ พทิยาอสิรกุล 1 0.00% 
6 นาย เอีย่ม งามด ารงค์ 1 0.00% 
7 นาย บุญเลศิ ประภากมล 1 0.00%  

รวม 1,433,000,000 100.00% 

 

/2.5 รายชื่อผูถ้อืหุน้ บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั 
ตารางท่ี 7-11: โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ ์เอสเจ โฮลดิง้ส ์จ ากดั 228,277,807 16.15% 
2 นาง สมอุไร จารุพนชิ 148,320,253 10.49% 
3 นาย ธนินท ์เจยีรวนนท ์ 114,138,905 8.07% 
4 บรษิทั ซ.ีพ.ีโฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 79,890,450 5.65% 
5 นาย พงษ์เทพ เจยีรวนนท ์ 74,971,128 5.30% 
6 นาย มนัส เจยีรวนนท ์ 74,331,166 5.26% 
7 นาง สมศร ีล ่าซ า 74,160,127 5.25% 
8 นาง นุชนารถ เจยีรวนนท ์ 52,851,380 3.74% 
9 นางสาว นลนิี เจยีรวนนท ์ 52,851,380 3.74% 
10 นาย นกุล เจยีรวนนท ์ 52,851,380 3.74% 
 ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยอืน่ๆ 461,208,051 32.62%  

รวม 1,413,852,027 100.00% 

 

/3 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ บรษิทั บุญรอดบรวิเวอรี ่จ ากดั 
ตารางท่ี 7-12: โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั บุญรอดบริวเวอร่ี จ ากดั 
ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายณยัณพ ภริมยภ์กัด ี 1,127 18.78% 
2 นายปิยะ ภริมยภ์กัด ี 789 13.15% 
3 นายสนัต ิภริมยภ์กัด ี 736 12.27% 
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ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
4 นายวุฒา ภริมยภ์กัด ี 324 5.40% 
5 กระทรวงการคลงั 318 5.30% 
6 นายวาปี,ท่านผูห้ญงิเหมอืนจติ ภริมยภ์กัด ี 210 3.50% 
7 นายพลษิศร ์ภริมยภ์กัด ี 200 3.33% 
8 นายปวณิ ภริมยภ์กัด ี 200 3.33% 
9 นายสรวชิ ภริมยภ์กัด ี 200 3.33% 
10 อื่นๆ 1,896 31.59%  

รวม 6,000 100.00% 

 
/4 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ บรษิทั อโรม่า โฮลดิง้ คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั 
ตารางท่ี 7-13: โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั อโรม่า โฮลด้ิง คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 Tsao, Yu-Hsiang 5,500,000 50.00% 
2 Shu, Yen-Yu 5,500,000 50.00%  

รวม 11,000,000 100.00% 
 

6) คณะกรรมการบริษทั BZB 

คณะกรรมการบรษิทัมจี านวน 6 ท่าน ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 7-14: รายช่ือคณะกรรมการบริษทั 

ล าดบั รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นางสาวณฐัธดิา สงวนสนิ กรรมการบรษิทั 
2. นายเว่ย ซุง เซน็ กรรมการบรษิทั 
3. นายณฐัพงศ ์ตงัเดชะหริญั กรรมการบรษิทั 
4. นางวมิลวรรณ มลินิทจนิดา กรรมการบรษิทั 
5. นายชาตวิุฒ ิตนัจนัทรพ์งศ์ กรรมการบรษิทั 
6. นายธติพิร ธรรมาภมิุขกุล กรรมการบรษิทั 

ทีม่า: หนังสอืรบัรอง ออก ณ วนัที ่1 เมษายน 2565  

 



 

© 2022 Grant Thornton Services Ltd. All rights reserved.  56 

 

7) สรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 

สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกจิการระหว่างรอบปี 2561-2564 ดงันี้  

ตารางท่ี 7-15: สรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการปี 2561-2564  

งบแสดงฐานะการเงินรวมของ BZB 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (งบการเงินภายใน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์         
สินทรพัยห์มุนเวียน         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 20.77 4.96 5.84 1.22 18.91 3.88 41.62 6.62 
เงนิฝากประจ าทีค่รบก าหนดเกนิกวา่ 3 เดอืน 2.96 0.71 7.89 1.64 7.98 1.64 8.02 1.28 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 109.05 26.05 147.98 30.85 23.76 4.88 0.28 0.04 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 45.71 9.38 25.69 4.09 
ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 176.13 42.07 220.55 45.98 264.89 54.34 379.82 60.41 
สนิคา้คงเหลอื 38.17 9.12 30.86 6.43 40.52 8.31 47.08 7.49 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 1.44 0.34 1.93 0.40 2.72 0.56 3.54 0.56 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 348.51 83.25 415.04 86.54 404.50 82.99 506.05 80.48 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน         
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิถอนเกนิกว่าหนึ่งปี 0.30 0.07 0.30 0.06 0.30 0.06 0.30 0.05 
เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 2.61 0.62 3.14 0.65 3.99 0.82 18.24 2.90 
ส่วนปรบัปรุงอาคารและอปุกรณ์ 18.66 4.46 13.62 2.84 14.15 2.90 15.10 2.40 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 23.65 4.85 26.04 4.14 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 46.93 11.21 44.36 9.25 39.45 8.09 60.26 9.58 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 0.08 0.02 0.18 0.04 0.21 0.04 0.21 0.03 
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น 1.55 0.37 2.98 0.62 1.18 0.24 2.59 0.41 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 70.13 16.75 64.58 13.46 82.93 17.01 122.73 19.52 

รวมสินทรพัย ์ 418.64 100.00 479.62 100.00 487.43 100.00 628.78 100.00 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หน้ีสินหมนุเวียน         
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 98.72 23.58 134.56 28.06 114.02 23.39 157.00 24.97 



 

© 2022 Grant Thornton Services Ltd. All rights reserved.  57 

 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของ BZB 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (งบการเงินภายใน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.41 9.29 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.01 2.71 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี    0.00 0.00 0.00 0.00 6.20 1.27 7.98 1.27 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 2.72 0.65 3.24 0.68 4.81 0.99 6.46 1.03 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 101.44 24.23 137.81 28.73 125.03 25.65 246.87 39.26 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  0.00  0.00  0.00  0.00 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 0.00 0.00 0.00 0.00 17.87 3.67 19.39 3.08 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1.58 0.38 3.19 0.66 3.79 0.78 6.33 1.01 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 1.58 0.38 3.19 0.66 21.66 4.44 25.72 4.09 

รวมหน้ีสิน 103.02 24.61 140.99 29.40 146.69 30.10 272.58 43.35 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น         
ทุนเรอืนหุน้         
  ทุนจดทะเบยีน – หุน้บุรมิสทิธ1ิ 12.00 2.87 12.00 2.50 12.00 2.46 12.00 1.91 
  ทุนจดทะเบยีน - หุน้สามญั 179.50 42.88 179.50 37.43 179.50 36.83 179.50 28.55 

  ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 191.50 45.74 191.50 39.93 191.50 39.29 191.50 30.46 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้บุรมิสทิธ ิ 75.60 18.06 75.60 15.76 75.60 15.51 75.60 12.02 
ส ารองหุน้เพื่อโครงการผลประโยชน์พนักงานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 13.24 3.16 16.14 3.37 19.05 3.91 19.05 3.03 
ก าไรสะสม         
    จดัสรรแลว้ – ทุนส ารองตามกฎหมาย 0.75 0.18 1.50 0.31 2.50 0.51 3.25 0.52 
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 30.87 7.37 48.84 10.18 45.38 9.31 60.06 9.55 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 3.66 0.87 5.05 1.05 6.71 1.38 6.73 1.07 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 315.62 75.39 338.63 70.60 340.74 69.90 356.20 56.65 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 418.64 100.00 479.62 100.00 487.43 100.00 628.78 100.00 
ทีม่า: งบการเงนิทีไ่ดผ้่านการสอบทานจากผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนุญาต บรษิทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสคู์เปอร ์เอบเีอเอส จ ากดั ส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 2563 และงบการเงนิภายในส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
/1 หุน้บุรมิสทิธิ ์จ านวน 120,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท ถอืโดย บรษิทั แอสเซนต์ แคปปิตอล จ ากดั ทัง้หมด ทัง้น้ี หุน้บุรมิสทิธิม์สีทิธเิหนือหุน้สามญัในสนิทรพัยส์ุทธเิมื่อ BZB มกีารช าระบญัช ีทัง้น้ี การเขา้ลงทุนของบรษิทัฯ ในครัง้น้ีเป็นการเขา้ลงทุนในหุน้สามญัทัง้หมด มไิดม้กีารเขา้ซื้อหุน้บุรมิสทิธิ
แต่อย่างใด 
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วิเคราะห์สถานะทางการเงิน 

สนิทรพัยร์วม 

สนิทรพัย์รวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เพิม่ขึ้น 141.35 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 29.00 จาก ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น 114.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
43.39 ซึง่เพิม่ขึน้ตามรายไดจ้ากการขายสนิคา้และใหบ้รกิารทีเ่ตบิโตรอ้ยละ 36.14 จากปีก่อน นอกเหนือจากนี้ส่วนของ
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนได้มกีารเพิม่ขึ้น 20.81 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 52.74 จากการพฒันาซอฟแวร์เพื่อรองรบั
บรกิารใหม่ของบรษิทัฯ 

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้น 7.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.63 จาก ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2564 เนื่องจากบรษิทัฯ ไดล้งทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้เป็นมูลค่า 45.71 ล้านบาท ลูกหนี้การคา้เพิม่ขึ้น 
44.34 ล้านบาท และมกีารน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 (TFRS 16) เรื่องสญัญาเช่ามาถอืปฏบิตั ิท า
ให้บริษัทฯ รบัรู้สินทรพัย์สิทธิการใช้เป็นครัง้แรกในจ านวน 23.65 ล้านบาท อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้มีการจ าหน่าย
หลกัทรพัยเ์ผื่อขายทีล่งทุนในกองทุนเปิดสุทธอิอกไป ส่งผลใหม้ลูค่าหลกัทรพัยเ์ผื่อขายดงักล่าวลดลง 124.22 ลา้นบาท  

สินทรพัย์รวม ณ สิ้นงวดปี 2562 เพิ่มขึ้น 60.98 ล้านบาท จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 หรือคิดเป็นร้อยละ 
14.57 โดยมสีาเหตุมาจากการเพิม่ขึน้ของลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นทีเ่ตบิโตตามยอดขาย เป็นจ านวน 44.42 ลา้นบาท 
และการซื้อหลกัทรพัยเ์ผื่อขายเพิม่เตมิเป็นจ านวน 38.94 ลา้นบาท  

หนี้สนิรวม 

หนี้สินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เพิ่มขึ้น 125.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.82 จาก ณ วนัที่ 31 
มนีาคม 2563 จากการเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิและจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นจ านวน 75.42 
ล้านบาท โดยบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาแฟคเตอริง่กบัทางธนาคารกสกิรไทยเพื่อรบัการสนับสนุนวงเงนิช าระล่วงหน้า
ส าหรบัหนี้การคา้ทีเ่กดิจากการขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร อกีทัง้มกีารเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 42.98 ลา้น
บาท 

หนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เพิม่ขึน้ 5.70 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.04 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 ซึ่งเป็นผลกระทบจากการบันทึกหนี้สินตามสญัญาเช่าเป็นจ านวน 24.07 ล้านบาทตามมาตรฐาน TFRS 16 
เช่นเดยีวกนักบัการปรบัเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

หนี้สนิรวมของกลุ่มบรษิทัฯ ณ สิน้ปี 2562 เพิม่ขึน้ 37.97 ล้านบาท จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 36.85 โดยมสีาเหตุมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดร้บัล่วงหน้าเป็นจ านวน 16.06 ล้านบาท และการเพิม่ขึน้ของ
เจา้หนี้การคา้เป็นจ านวน 13.96 ลา้นบาทจากปี 2561 

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เพิม่ขึน้ 15.46 ลา้นบาท จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 4.54 ตามผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เพิม่ขึน้ 2.11 ล้านบาท จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 หรอืคดิเป็น
ร้อยละ 0.62 จากการรบัรู้ส ารองหุน้เพื่อโครงการผลประโยชน์พนักงานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ทีเ่พิม่ขึน้ 2.91 ล้านบาท
ตามการทยอยรบัรูม้ลูค่าดว้ยวธิเีสน้ตรงจนกระทัง่ถงึวนั IPO 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2562 เพิ่มขึ้น 23.01 ล้านบาท จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 หรือคิดเป็นร้อยละ 
14.57 ตามการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ และการรบัรูส้ ารองหุน้เพื่อโครงการผลประโยชน์พนักงาน 
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 สรุปงบก าไรขาดทุนของกจิการระหว่างรอบปี 2561-2564  

ตารางท่ี 7-16: สรปุงบก าไรขาดทุนของกิจการระหวา่งรอบปี 2561-2564  

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของ BZB 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (งบการเงินภายใน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้         
   รายไดจ้ากการขาย          474.21            71.41           630.22            73.62           667.83            72.54           920.91            73.47  
   รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร          189.87            28.59           225.86            26.38           252.85            27.46           332.53            26.53  
รวมรายได้            664.08             100.00             856.08             100.00             920.68             100.00          1,253.44             100.00  

ต้นทุน         
   ตน้ทุนขาย        (414.54)         (62.42)        (574.69)         (67.13)        (598.70)         (65.03)        (815.92)         (65.09) 
   ตน้ทุนการใหบ้รกิาร        (128.96)         (19.42)        (144.83)         (16.92)        (171.85)         (18.67)        (204.72)         (16.33) 
รวมต้นทุน         (543.49)           (81.84)         (719.52)           (84.05)        (770.55)          (83.69) (1,020.64)          (81.43) 

ก าไรขัน้ต้น            120.59               18.16             136.56               15.95             150.13               16.31             232.80               18.57  
   รายไดอ้ื่น             3.26              0.49              3.46              0.40              0.86              0.09              0.20              0.02  
   ค่าใชจ้่ายในการขาย         (26.97)           (4.06)         (32.50)           (3.80)         (45.34)           (4.92)         (88.09)           (7.03) 
   ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร         (66.45)         (10.01)         (74.10)           (8.66)         (86.23)           (9.37)        (112.80)           (9.00) 
   ตน้ทุนทางการเงนิ           (0.15)           (0.02)           (0.01)           (0.00)           (1.01)           (0.11)           (1.67)           (0.13) 
   ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมคา้             1.66              0.25              0.52              0.06              2.25              0.24              0.00                0.00    
ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้              31.94                 4.81               33.92                 3.96               20.66                 2.24               30.44                 2.43  
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้           (1.07)           (0.16)           (0.21)           (0.02)           (0.12)           (0.01)             0.00                0.00    
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปี              30.87                 4.65               33.72                 3.94               20.54                 2.23               30.44                 2.43  

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน         
รายการท่ีจะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุน 
ในภายหลงั 

        

การวดัมลูคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีก่ าหนดไว ้             0.02              0.00              0.00                0.00                0.97              0.11              0.00                0.00    
การเปลีย่นแปลงในมลูค่าของเงนิลงทุนเผื่อขาย             0.20              0.03              1.39              0.16              0.69              0.08              0.71              0.06  
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี              31.09                 4.68               35.10                 4.10               22.20                 2.41               31.15                 2.49  

ทีม่า: งบการเงนิทีไ่ดผ้่านการสอบทานจากผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนุญาต บรษิทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสคู์เปอร ์เอบเีอเอส จ ากดั ส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 2563 และงบการเงนิภายในส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564  
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วิเคราะห์งบก าไรขาดทุน 

รายได ้

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารของบรษิทัฯ ในปี 2564 เพิม่ขึน้ 332.76 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 36.14  จาก
ปีก่อนหน้า โดยไดร้บัปัจจยัสนับสนุนจากการใหบ้รกิารเกี่ยวกบัการซื้อขายของออนไลน์อย่างครบวงจร (E-commerce 
Enabler) โดยเฉพาะการดูแลรา้นออนไลน์บนมารเ์กต็เพลส (Marketplace) และค่าขายสนิคา้บนแพลตฟอร์มอื่นๆ อาทิ
เช่น ชอ้ปป้ี และลาซาดา้ ซึ่งท าใหร้ายไดจ้ากบรกิารนี้เพิม่ขึน้ 130.86 ล้านบาทจากปี 2563  อกีปัจจยัคอืการใหบ้รกิาร
ในส่วนการบรกิารจดัหาสทิธพิเิศษและดลีต่างๆ (Rewards Sourcing) ซึ่งรายไดใ้นส่วนนี้เพิม่ขึน้ 109.08 ล้านบาทจาก
ปี 2563 

ในปี 2563 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 64.60 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.55 จากปี 
2562 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ในส่วนของการให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform Subscription) 
อย่างการพฒันาแอปพลิเคชนัหรอืการให้เช่าระบบ ซึ่งเติบโตร้อยละ 24.68 จากปี 2561 และรายได้ในส่วนของ E-
commerce Enabler ซึง่เตบิโตรอ้ยละ 21.74 จากปี 2561 โดยหากดทูีก่ลุ่มลูกคา้ จะพบว่ารายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ประเภท
ธนาคารนัน้เตบิโตถงึรอ้ยละ 52.61 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า 

ส าหรบังวดปี 2562 บรษิัทฯ มรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารเท่ากบั 856.08 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ขึ้นจากปี 2561 
เป็นจ านวน 192.00 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 28.91 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายไดใ้นส่วนของบรกิารจดัหาสทิธิ
พเิศษและดลีต่างๆ (Rewards Sourcing) ที่เพิม่ขึ้นเป็นจ านวน 97.27 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตที่ 22.29 
จากปีก่อน ซึง่การเพิม่ขึน้นัน้มาจากค่าขายสนิคา้พเิศษ (Privilege) ใหแ้ก่ลูกคา้เป็นส าคญั 

ก าไรขัน้ตน้ 

ก าไรขัน้ตน้รวมส าหรบังวด 12 เดอืน ปี 2564 เท่ากบั 232.80 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 82.67 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 55.07 เป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของรายไดใ้นส่วนของ E-commerce Enabler และ Rewards 
Sourcing ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น และการลดลงของต้นทุนการให้บริการ Platform Subscription และ Rewards 
Sourcing ซึง่อตัราส่วนตน้ทุนการใหบ้รกิารต่อรายไดล้ดลงรอ้ยละ 6.90 และ 3.10 จากปีก่อนหน้า ตามล าดบั  

ก าไรขัน้ตน้รวมส าหรบังวด 12 เดอืน ปี 2563 เท่ากบั 150.13 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนคดิเป็น
รอ้ยละ 9.94 ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ขึน้ของก าไรขัน้ต้นจากการใหบ้รกิาร Platform Subscription ซึง่เพิม่ขึน้ 12.60 ลา้น
บาทจากปีก่อน และจากการใหบ้รกิาร E-commerce Enabler ซึง่เพิม่ขึน้ 10.99 ลา้นบาท โดยการเพิม่ขึน้ดงักล่าวส่งผล
ใหอ้ตัราก าไรขัน้ต้นส าหรบังวด 12 เดอืนปี 2563 อยู่ทีร่อ้ยละ 16.31 เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนทีอ่ยู่ทีร่อ้ยละ 
15.95 

ก าไรขัน้ต้นรวมส าหรบังวด 12 เดอืน ปี 2562 เท่ากบั 136.56 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปี 2561 เป็นจ านวน 15.97 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.24 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึ้นของก าไรขัน้ต้นในส่วนการให้บริการ E-
commerce Enabler เป็นจ านวน 12.37 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของก าไรต้นในส่วนการให้บริการ Platform 
Subscription เป็นจ านวน 113.0 ลา้นบาทจากปีก่อนหน้า 

ก าไรสุทธ ิ

ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ ส าหรบังวด 12 เดอืน สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 30.44 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นจ านวน 9.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.19 สอดคล้องกับก าไรขัน้ต้นที่ปรบัเพิม่สูงขึ้น 
ประกอบกบัการบรหิารจดัการต้นทุนในส่วนค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ท าใหส้ามารถสรา้งผลประกอบการไดด้ ีอย่างไรก็
ตามก าไรสุทธดิงักล่าวยงัไม่ไดร้วมส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมคา้ อนัไดแ้ก่ บรษิทัมารเ์กต็บซัซ์ จ ากดั (ประเทศไทย) ซึง่
บรษิัทฯ ถือในสดัส่วนร้อยละ 40 และบรษิัท บซัซี่บสี์ มาเลเซีย จ ากดั ซึ่งบรษิัทถือในสดัส่วนร้อยละ 70 เนื่องจากอยู่
ระหว่างรอการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ี
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ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ ส าหรบังวด 12 เดอืน สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 20.54 ลา้นบาท ลดลงจากช่วง
เดยีวกนัของปีก่อนที่ 13.37 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ - 39.08 โดยมสีาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารที่
สูงขึ้น บรษิัทฯ มกีารจ้างคนเพิม่ จากเดมิในปี 2562 ม ี208 คนเป็น 334 คน ส่งผลให้เงนิเดอืนและสวสัดิการที่จ่าย
ใหแ้ก่พนักงานเพิม่ขึน้ประมาณ 17.15 ลา้นบาท  

ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ ส าหรบังวด 12 เดอืน สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 33.72 ล้านบาท คดิเป็นอตัรา
ก าไรสุทธเิท่ากบัรอ้ยละ 3.94 ซึง่เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนคดิเป็นรอ้ยละ 9.21 เมื่อเทยีบกบัปี 2561 สอดคลอ้ง
กบัก าไรขัน้ตน้ทีป่รบัเพิม่สงูขึน้ตามรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 28.91 ประกอบกบัการบรหิารจดัการตน้ทุนในส่วนค่าใชจ้่าย
ในการขายและบรหิาร ท าใหส้ามารถสรา้งผลประกอบการไดด้ ี

ตารางท่ี 7-17: สรปุงบกระแสเงินสดรวมของ BZB 

ล้านบาท 
งวดส้ินปีวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 2564 

เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน         27.66          44.31        (27.88)         (3.17) 

เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน     (125.43)       (44.24)         66.29        (27.52) 

เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ         91.36        (15.00)       (25.34)         53.41  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ         (6.40)       (14.93)         13.07          22.71  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด         20.77            5.84          18.91          41.62  
ทีม่า: งบการเงนิทีไ่ดผ้่านการสอบทานจากผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนุญาต บรษิทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสคู์เปอร ์เอบเีอเอส จ ากดั ส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 2563 และ

งบการเงนิภายในส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

ตารางท่ี 7-18: อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน 
งวดส้ินปีวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563  2564 
อตัราส่วนสภาพคลอ่ง  

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)             3.44              3.01              3.24              2.05  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า)             3.06              2.79              2.91              1.86  

อตัราส่วนการช าระหน้ี   
อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า)             0.33              0.42              0.43              0.77  
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า)          208.60        3,130.80            21.55            19.26  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร   
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%)           18.16            15.95            16.31            18.57  
อตัราก าไรสุทธ ิ (%)             4.65              3.94              2.23              2.43  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (%)             7.37              7.51              4.25              5.45  
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  (%)             9.78            10.31              6.05              8.74  

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน   
อตัราส่วนหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้  (เท่า)             5.88              7.56              7.92              7.69  
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่  (วนั)           62.10            48.27            46.20            47.44  
อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื  (เท่า)           14.06            20.66            21.39            23.13  
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่  (วนั)           25.96            17.66            17.11            15.78  
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อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่องในช่วงปี 2561 ถงึ 2563 เฉลี่ยอยู่ทีป่ระมาณ 3.23 เท่า โดยลดลงเหลอื 2.05 เท่าในปี 2564 
เนื่องจากบรษิทัฯ ไดท้ าการกู้ยมืเงนิระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิและกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ส่งผลใหห้นี้สนิหมุนเวยีน ณ 
31 ธนัวาคม 2564 เพิม่ขึน้  

อตัราส่วนการช าระหนี้ 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 อยู่ที ่0.33 0.42 และ 0.43 เท่า
ตามล าดบั หลงัจากนัน้ในปี 2564 อตัราส่วนดงักล่าวไดเ้พิม่ขึน้เป็น 0.77 เท่าจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงนิและกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเพื่อรบัการสนับสนุนวงเงนิช าระล่วงหน้าจากธนาคารกสกิรไทย โดยในช่วง 3 
ปีก่อนหน้านี้บรษิทัฯ ไม่เคยก่อหนี้สนิ 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

อตัราก าไรขัน้ตน้ในช่วงตัง้แต่ปี 2561 ถงึ 2564 เฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 17.25 อย่างไรกต็าม อตัราก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ 
นัน้มีการลดลงจากร้อยละ 4.65 ในปี 2561 เหลือเพียง 2.43 ในปี 2564 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารที่
สงูขึน้ อกีทัง้บรษิทัฯ มกีารจา้งคนเพิม่ ส่งผลใหเ้งนิเดอืนและสวสัดกิารทีจ่่ายใหแ้ก่พนักงานเพิม่ขึน้ 
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เอกสารแนบ 2: ภาพรวมภาวะอตุสาหกรรม 

ภาพรวมภาวะอตุสาหกรรมซอฟต์แวรแ์ละบริการซอฟต์แวร ์

สถานการณ์อุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ละบรกิารซอฟตแ์วร์ 

ในประเทศไทย อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์สามารถแบ่งประเภทของซอฟต์แวร์ได้เป็น 2 
ประเภทหลกั คอื ซอฟต์แวร์ทีส่รา้งขึน้เพื่อใชง้านทัว่ไป หรอืทีเ่รยีกว่าซอฟทแ์วรส์ าเรจ็รูป และซอฟต์แวร์ทีใ่ชผ้่านทาง
เว็บ (Sofware as a service: SaaS) โดยรายได้หลกัของอุตสาหกรรมนี้มาจากการผลิต ออกแบบ จ าหน่าย บริการ 
หรือให้เช่าระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งมีแนวโน้มการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์การน า
เทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการด าเนินธุรกจิ ตัง้แต่การวางเป้าหมาย ไปจนถงึขัน้ตอนการท างาน (Digital Transformation) 

ภาพรวมของธุรกจิซอฟตแ์วรแ์ละบรกิารซอฟตแ์วรไ์ดม้กีารเตบิโตขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึง่เป็นผลจากการปรบัตวัด้าน 
Digital Transformation ในภาคธุรกิจและการขยายตัวของธุรกรรมออนไลน์ โดยได้รับการสนับสนุนจากนโยบาย 
Thailand 4.0 ของรฐับาลทีก่ระตุ้นใหภ้าคธุรกจิม ีอกีทัง้การระบาดของ  COVID-19 เป็นปัจจยัเร่งใหเ้กดิการใชบ้รกิาร
ดจิทิลัและซอฟตแ์วรบ์นแพลตฟอรม์ต่างๆมากขึน้ทัง้ภาคองคก์รและภาคประชาชน  

จากผลส ารวจตลาดซอฟต์แวร์และบรกิารซอฟตแ์วร์ประจ าปี 2563 โดยส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั (depa) 
ที่ได้ท าการศกึษาและวเิคราะห์ระบบนิเวศ (Ecosystem) และห่วงโซ่มูลค่า (Value chain) ของอุตสาหกรรมพบว่าใน
ระหว่างปี 2560 ถงึ 2563 มลูค่ารวมของตลาดซอฟตแ์วรแ์ละบรกิารซอฟตแ์วรม์กีารเตบิโตอย่างตอ่เนื่องในอตัรารอ้ยละ 
8.1 และ 13.4 ต่อปีตามล าดบั โดยมปัีจจยัสนับสนุนจากการเตบิโตของบรกิารดา้น Software Customization ทีอ่งค์กร
ในปัจจุบนัเลอืกทีจ่ะพฒันาซอฟตแ์วรเ์ฉพาะส าหรบัองคก์ร มากกว่าการซื้อหรอืใชบ้รกิารซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปู ก่อนอตัรา
การเตบิโตจะหดตวัในปี 2563 ในอตัรารอ้ยละ 2.6 เนื่องจากการชะลอการลงทุน หรอืเปลี่ยนวธิกีารลงทุนขององค์กร
เพื่อประหยดัค่าใชจ้่ายขององคก์ร ซึง่ส่งผลใหม้ลูค่างานลดลง ถงึแมว้่าจะมกีารชดเชยดว้ยการลงทุนพฒันาระบบเพือ่ให้
เกดิ Digital transformation ขององคก์รกต็าม แต่กไ็ม่สามารถท าใหม้ลูค่าตลาดโดยรวมเตบิโตขึน้ได ้ 

แผนภาพท่ี 7-2: มูลค่ารวมของตลาดซอฟต์แวรแ์ละบริการซอฟต์แวร ์ 

 
ทีม่า: ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั (depa) 

แนวโน้มของอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ละบรกิารซอฟตแ์วรใ์นอนาคต 

บทวเิคราะห์ศูนย์วจิยักรุงศร ีกล่าวว่าในช่วงปี 2564 รายได้ของธุรกิจบรกิารดจิทิลัและซอฟต์แวร์โดยรวมจะมี
แนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเนื่องในอตัราเฉลี่ย 7.0-8.0% ต่อปี ทีม่ปัีจจยัสนับสนุนจากแนวโน้มการทยอยฟ้ืนตวัของภาค
ธุรกจิ ทีส่่งผลใหก้ารลงทุนดา้นซอฟตแ์วรแ์ละระบบ Cloud IT มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้เพื่อรองรบัภาคธุรกจิทีอ่ยู่ในช่วงเรง่
ปรบัโครงสร้างองค์กรทีเ่น้นขบัเคลื่อนมูลค่าเพิม่ด้วยเทคโนโลย ีโดยใช้รระบบการประมวลผลขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big 
data analytics) ในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหต้อบโจทยม์ากขึน้ และภาคหน่วยงานราชการที่ตอ้งพฒันา
รูปแบบการใหบ้รกิารประชาชนผ่านออนไลน์และแอปพลเิคชนัต่างๆ โดยแนวโน้มการเตบิโตของกลุ่มซอฟต์แวร์และ

110,007 
118,918 

134,816 
131,297 

8.1%
13.4%

-2.6%

-60.0%

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

2560 2561 2562 2563

มลู
คา่

รว
มข

อง
ตล

าด
ซอ

ฟต
แ์ว

รแ์
ละ

บร
ิกา

รซ
อฟ

ตแ์
วร

 ์(ห
น่ว

ย:
 ล

า้น
บา

ท)

มูลคา่ อตัราการเตบิโต



 

© 2022 Grant Thornton Services Ltd. All rights reserved.  64 

 

บริการซอฟต์แวร์จะมาจากธุรกิจประเภทซอฟต์แวร์ตามวตัถุประสงค์ของผู้ใช้ (Customized software) เพื่อพฒันา
แพลตฟอร์มที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของลูกค้ามากขึ้น และธุรกิจบรกิารด้านซอฟต์แวร์ในรูปแบบ 
SaaS เพื่อรองรบันโยบายการพฒันาองคก์รทีจ่ะสามารถชว่ยลดค่าใชจ้า่ยจากการทีไ่มต่อ้งตดิตัง้ซอฟทแ์วรท์ัง้ระบบ แต่
จ่ายเพยีงค่าสมาชกิในช่วงระยะเวลาทีใ่ช ้นอกจากนี้แล้วทางรฐับาลไดอ้อกมาตรการในการลดหย่อยภาษ ี2 เท่า แต่ไม่
เกิน 100,000 บาทให้กับธุรกิจ SMEs ส าหรบัค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์และบริการฯ ส าหรบัปี 2564-2565 ที่จะช่วย
กระตุ้นกระบวนการ Digital Transformation เพื่อเพิม่ความสามารถทางการแข่งขนัใหก้บั SMEs ซึ่งส่งผลใหเ้กิดการ
ขยายตวัใหก้บัอุปสงคข์องตลาดซอฟตแ์วรแ์ละบรกิารซอฟต์แวรท์ีจ่ะช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถเขา้ถงึลูกคา้และตอบ
โจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 

Software as a Service (SaaS) คอืการใหบ้รกิารระบบซอฟตแ์วรร์ปูแบบหนึ่งทีใ่หบ้รกิารผ่านอนิเทอร์เน็ต ซึง่เป็น
เทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ใหม่ทีช่่วยใหอ้งค์กรสามารถเขา้ถงึและจดัเกบ็ขอ้มูลออนไลน์ไดด้ว้ยความคล่องตวั มคีวามสามารถ
ในการรองรบัการเพิม่ขยายไดใ้นอนาคต (Scalability) และมคีวามน่าเชื่อถอื ดงันัน้ SaaS สามารถลดต้นทุนโครงสรา้ง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยขีององค์กรได้ โดยบทวเิคราะห์ของ Fortune Business Insight คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดของ
ซอฟตแ์วรร์ปูแบบ SaaS ของโลกจะเตบิโตจาก 130.69 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัในปี 2564 เป็น 716.52 พนัลา้นดอลลาร์
สหรฐัในปี 2571 ซึ่งคิดเป็นอตัราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 27.5 ต่อปี เนื่องจากการลงทุนในซอฟต์แวร์การจดัการขอ้มูล
อเิลก็ทรอนิคสท์ีม่รีะบบนิรภยั (Cloud service) ทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องของผูใ้ชแ้บบองค์กร ในขณะที่บทวเิคราะห์ของ 
Allied Market Research ไดป้ระมาณการอตัราการเตบิโตระยะยาวของตลาดซอฟตแ์วรร์ปูแบบ SaaS ของโลกในระยะ
ยาวถงึปี 2573 ไดค้าดการณ์ว่าตลาดดงักล่าวจะเตบิโตอยู่ทีอ่ตัราเฉลี่ยรอ้ยละ 18.82 ต่อปี ซึ่งมปัีจจยัสนับสนุนจากอุป
สงค์ของ Cloud-based platform ที่ถูกน ามาใช้เพื่อรกัษาการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กร  เนื่องจาก
ตน้ทุนทีต่ ่าและงา่ยต่อการบ ารุงรกัษา นอกจากนโยบายท างานไดจ้ากทกุที ่(Work from anywhere) ทีเ่ริม่มกีารน ามาใช้
อย่างแพร่หลายยงัเป็นอกีหนึ่งปัจจยักระตุน้ใหภ้าคธุรกจิเริม่ลงทุนในเทคโนโลยดีงักล่าวเพิม่ขึน้ 

ภาพรวมภาวะอตุสาหกรรมค้าปลีกออนไลน์ (E-commerce) 

สถานการณ์อุตสาหกรรมคา้ปลกีออนไลน์ (E-commerce) 

มูลค่าของตลาดค้าปลกีออนไลน์หรอื E-commerce ของไทยมกีารขยายตวัอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2560 จนถึงปี 
2562 โดยในปี 2563 มูลค่าของตลาดได้หดตวัลงร้อยละ 6.7 จากปี 2562 เนื่องมาจากมาตรการจ ากัดการเดินทาง
ระหว่างประเทศและภายในประเทศซึ่งเป็นผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 แต่อย่างไรก็ตามในปี 2564 
ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสค์าดการณ์ว่ามลูค่าของตลาดคา้ปลกีออนไลน์จะกลบัมาเตบิโตทีร่อ้ยละ 6.1 
จากปี 2563 (แผนภาพที ่7-3) โดยม ีShopee และ Lazada เป็นแพลตฟอร์มทีม่จี านวนผูเ้ขา้ใชง้านต่อเดอืนมากที่สุด 
(แผนภาพที ่7-4)  

แผนภาพท่ี 7-3: มูลค่าของตลาดค้าปลีกออนไลน์ 
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แผนภาพท่ี 7-4: จ านวนผู้เข้าชมเวบ็ไซต์ต่อเดือน 

 
ทีม่า: ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ETDA), ipricethailand (4Q2021) 

ธุรกจิคา้ปลกีรายใหญ่ไดส้รา้งรายไดจ้ากคา้ปลกีออนไลน์ผ่านกลยุทธ ์Multichannel และ Omnichannel ทีเ่ป็นการ
สร้างโอกาสเติบโตใหม่ให้กบัธุรกิจหน้าร้านทีไ่ด้รบัผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ ซึ่งเห็นได้จากจ านวนผู้เขา้ใช้
บรกิารออนไลน์ทีเ่ตบิโตอย่างกา้วกระโดดในช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ทีส่่งผลใหเ้กดินโยบายการท างานจากที่
บ้าน และมาตรการลอ็กดาวน์ของภาครฐั เป็นตัวเร่งใหผู้บ้รโิภคหนัไปใชบ้รกิารออนไลน์เพิม่ขึน้ โดยมกีารส่งสนิคา้ถงึ
บ้าน ความน่าเชื่อถือและชื่อเสยีง และการบรกิารหลงัการขายที่ดจีะเป็นปัจจยัหนุนการเติบโตให้กบัจ านวนผู้เขา้ใช้
บรกิาร 

ถงึแมว้่ามูลค่าตลาดคา้ปลกีออนไลน์จะมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง แต่สดัส่วนคา้ปลกีออนไลน์ต่อยอดคา้ปลกีรวม
ของไทยอยู่ในระดบัทีค่่อนขา้งต ่าหรอืรอ้ยละ 9 เท่านัน้ ซึ่งเป็นอนัดบัสามของอาเซยีนรองจากประเทศอนิโดนีเซยี และ
สงิคโปรท์ีม่สีดัส่วนมลูค่าคา้ปลกีออนไลน์คดิเป็นรอ้ยละ 20 และรอ้ยละ 16 ของมลูค่าคา้ปลกีรวมตามล าดบั 

แนวโน้มของอุตสาหกรรมคา้ปลกีออนไลน์ (E-commerce) 

บทวเิคราะห์โดยกลุ่มการเงนิเกียรตินาคนิภทัรได้ประเมนิว่าตลาดค้าปลกีออนไลน์ของไทยจะสามารถขยายตวั
เฉลี่ย 20% ต่อปีตลอดช่วง 5 ปีขา้งหน้า หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 16 ของตลาดคา้ปลกีรวมในปี 2568 โดยมปัีจจยัหนุนจาก 
(1) การเขา้ถงึอนิเทอร์เน็ตทีเ่พิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง (2) พฤตกิรรมการใชโ้ทรศพัท์มอืถอืและเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ที่
เขม้ขน้ของผูใ้ช ้(3) บรกิารช าระเงนิออนไลน์ทีม่กีารใชก้นัอย่างแพร่หลายมากขึน้ เนื่องจากความสะดวกและตน้ทุนทีต่ ่า
ส าหรบัผูใ้ช ้

นอกจากนี้แล้วมูลค่าการใช้จ่ายเพื่อซื้อสนิค้าออนไลน์ของไทยยงัอยู่ในจ านวนที่ต ่ากว่าสหรฐัอเมรกิาและจนีทีม่ี
ขนาดมูลค่าตลาดคา้ปลกีออนไลน์เป็นอนัดบัทีห่นึ่งและสองของโลก ซึ่งทัง้สองประเทศมมีลูค่าใชจ้่ายเฉลี่ยอยู่ทีจ่ านวน
มากกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี แต่การมูลค่าการใช้จ่ายออนไลน์เฉลี่ยของไทยที่ยงัต ่ากว่าปีละ 300 
ดอลลาร์สหรฐัในช่วงปี 2560-2563 ก่อนจะมกีารเพิม่ขึน้เป็น 583.5 ดอลลาร์สหรฐัต่อคนต่อปีในปี 2564 ท าใหส้ะทอ้น
ถงึโอกาสในช่องว่างการเตบิโตของช่องทางคา้ปลกีออนไลน์ของไทย  
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แผนภาพท่ี 7-5: มูลค่าการใช้จา่ยออนไลน์ต่อผู้ใช้ 

 
ทีม่า: Statista 

 

ภาพรวมภาวะอตุสาหกรรมการบริหารความสมัพนัธก์บัลูกค้า (Customer relationship management) 

สถานการณ์อุตสาหกรรมการบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ (Customer relationship management) 

การบรหิารความสมัพนัธ์กบัลูกคา้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการตลาดทีถู่กสรา้งขึ้นมาเพื่อติดตาม ตรวจสอบ
การใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ วเิคราะห์การใหบ้รกิาร เพื่อสรา้งความสมัพนัธ์ทีด่กีับลูกคา้ในระยะยาวทีมุ่่งเน้นไปทีค่วามภกัดี
ของลูกค้าและการมส่ีวนร่วมระยะยาวมากกว่าเป้าหมายระยะสัน้ โดยนอกเหนือจากยอดขายที่เพิม่ขึ้นแล้วยงัท าให้
ธุรกจิสามารถเกบ็ขอ้มูลดา้นพฤตกิรรมเพื่อพฒันาการบรกิารลูกค้าผ่านกระบวนการ และเครื่องมอืทางเทคโนโลยซีึ่ง
เป็นการประสานงานกนัระหว่างฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายบรกิารลูกคา้ โดยช่วยใหธุ้รกจิทราบถงึปัจจยัทีส่ามารถ
ท าใหลู้กคา้สนใจในธุรกจิหรอืสามารถน าไปใชก้บักลยุทธอ์ื่นๆในอนาคตได้ 

การระบาดของโรคระบาดโควิด-19 เป็นปัจจัยส าคญัในการเร่งให้ธุรกิจปรับวิธีการท างานเพื่อตอบสนองต่อ
มาตรการลอ็กดาวน์และนโยบายใหพ้นักงานท างานจากทีบ่้าน โดยทีย่งัสามารถรกัษาประสทิธภิาพในการท างานได้อยู่ 
ดังนัน้กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีต่างๆจึงถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่มากขึ้น โดยมี
จุดประสงคเ์พื่อบรกิารลูกคา้ใหด้ขีึน้ เพิม่ยอดขาย และพฒันาประสทิธภิาพการท างานของพนักงานในคราวเดยีวกนั 

มลูค่าของตลาดการบรหิารความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ของภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตใ้นปี 2563 อยู่ที ่755.2 ลา้น
ดอลลาร์สหรฐั โดยเตบิโตจากการที่ภาคธุรกจิหนัมาใหค้วามส าคญักบัการบรหิารความสมัพนัธ์กบัลูกคา้มากขึ้น เพื่อ
รกัษาความสมัพนัธก์บัลูกคา้ (Customer retention) และสรา้งความจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ (Brand loyalty) ในระยะยาว 

แนวโน้มของอุตสาหกรรมการบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ 

บทวเิคราะห์ของ Mordor Intelligence คาดการณ์ว่าอตัราการเตบิโตของตลาดบรหิารความสมัพนัธ์กบัลูกค้าของ
ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้จะอยู่ที่รอ้ยละ 14.9 ต่อปีในช่วงปี 2564 ถึงปี 2569 และจะมมีูลค่าของตลาดบรหิาร
ความสมัพนัธก์บัลูกคา้เท่ากบั 1,751.2 ลา้นดออลลารส์หรฐัในปี 2569 โดยมปัีจจยัสนับสนุนจากการน าปัญญาประดษิฐ์ 
(Artificial Intelligence: AI)  มาใชแ้ละรวมถงึการใชเ้ทคโนโลยชี่วยในการจดัท ารายงานในรูปแบบต่างๆทีเ่หมาะสมกบั
มุมมองในการวเิคราะห ์และท านายแนวโน้มทีอ่าจเกดิขึน้ใหต้รงกบัความตอ้งการขององคก์ร (Business Intelligence) 
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เอกสารแนบ 3: ประมาณการเงินเฟ้อของ IMF 

ตารางท่ี 7-19: ตารางแสดงประมาณการอตัราเงินเฟ้อตัง้แต่ปี 2564 ถึง 2569 จากกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (International Monetary 
Fund: IMF) โดยค านวณจากดชันีราคาผู้บริโภคส้ินงวด (Ending Consumer Price) ประจ าปี 2564 
หน่วย: ร้อยละ 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

ประเทศไทย 1.0 0.8 1.4 1.7 1.8 2.0 

สหรฐัอเมรกิา 5.1 2.6 2.6 2.6 2.4 2.2 
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สรปุรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

ประเภท : ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ให้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิตำม
สดัส่วนกำรถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) ("ใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ") 

ชนิด : ระบุชื่อผูถ้อืและสำมำรถโอนเปลีย่นมอืได ้

จ านวนท่ีออกและเสนอขาย : ไม่เกนิ 508,551,983 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0.00 บำท (ไม่คดิมลูค่ำ) 

ระยะเวลาเสนอขาย : บรษิทัฯ จะเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิภำยหลงัจำกทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกที่
ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565  

อตัราการใช้สิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสทิธจิ ำนวน 1 (หนึ่ง) หน่วย สำมำรถใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั
เพิม่ทุนของบรษิทั ได ้1 (หนึ่ง) หุน้ (อำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมเงือ่นไขกำร
ปรบัสทิธ)ิ 

ราคาการใช้สิทธิ : รำคำหุน้ละ 5 (หำ้) บำท  

วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ : วนัที่ก ำหนดโดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร ทัง้นี้ ภำยหลงัจำกที่บรษิทัฯ 
ไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้ 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 2 (สอง) ปี นับแตว่นัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิทัง้นี้ ภำยหลงักำรออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัฯ จะไม่ขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

วิธีการจดัสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights 
Offering) ในอัตรำส่วนหุ้นสำมัญเดิม 5 หุ้นสำมัญเดิมต่อ  2 หน่วย
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ (หำกมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในกรณีที่มีเศษของ 
SABUY-W2 เหลอืจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำส่วนกำรจดัสรรขำ้งต้น ให้
ปัดเศษดงักล่ำวทิ้งทัง้จ ำนวน ทัง้นี้-บรษิทัฯ ก ำหนดวนัก ำหนดรำยชื่อผูม้ ี
สิทธิได้รบัใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (Record Date) ใน วนัที่ 5 พฤษภำคม 
2565 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ สำมำรถใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ได้ 
ทุก ๆ 3 (สำม) เดอืน นับแต่วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ 

ทัง้นี้ วันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย คือ วันที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
มอีำยุครบ 2 (สอง) ปีนับจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิโดยหำกวนั



 
 

2 

ก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำยไม่ตรงกับวันท ำกำร ให้เลื่อนวัน
ก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ยดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำ 

จ านวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้ 
เพื่อรองรบั 

: ไม่เกิน 508,551,983 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 42.33 ของจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ณ วนัที ่21 กุมภำพนัธ ์2565 จ ำนวน 
1,201,379,956 หุน้ 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง 
สิทธิฯ 

: บริษัทฯ จะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิด
จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

: บรษิทัฯ จะน ำหุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธใินครัง้นี้เขำ้จดทะเบยีนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : เนื่องจำกเป็นกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  (Rights Offering) ดังนั ้น  จึงไม่มี
ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ 

อย่ำงไรกต็ำม หำกมกีำรใชส้ทิธซิื้อหุน้ครบถว้นตำมใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ 
โ ดยผู้ ใ ช้ สิทธิไ ม่ ใ ช่ ผู้ ถื อหุ้ น เดิมทั ้ง จ ำนวน  จ ะมีผลกระทบต่ อ 
ผูถ้อืหุน้เดมิ ดงัต่อไปนี้ 

1. กำรลดลงของสดัส่วนกำรถอืหุน้ (Control Dilution) 

=  จ ำนวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขำยครัง้นี้  

จ ำนวนหุน้ paid-up + จ ำนวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขำยครัง้นี้ 

=                 508,551,983    ____                      

                          1,201,379,956 + 508,551,983 

=  รอ้ยละ 29.741 

2. กำรลดลงของก ำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS 
Dilution) 

ดงันัน้การลดลงของก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution) 

=  รอ้ยละ 29.741 

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรบัการเปล่ียนแปลงการใช้
สิทธิ 

: เมื่อมีกำรด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำม
เงื่อนไขในกำรปรบัสทิธติำมที่ก ำหนดไว้ในขอ้ก ำหนดสิทธิและเงื่อนไข
ของใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ทีจ่ะซื้อหุน้สำมญั ซึง่เป็นเหตุกำรณ์ทีก่ ำหนดไว้
ในข้อ  11 (4) (ข)  ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่   
ทจ.34/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยใบส ำคญั
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แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส ำคญั
แสดงสทิธ ิ

วตัถปุระสงคข์องการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: เพื่อเตรียมควำมพร้อม และเสริมสร้ำงควำมแขง็แกร่งทำงด้ำนกำรเงนิ
ของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีควำมยืดหยุ่นทำงกำรเงินในกำรด ำเนิน
โครงกำรต่ำง ๆ ในอนำคต และเพื่อส ำรองเงนิไวใ้ชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
ของบรษิทัฯ เมื่อมกีำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัของบรษิทัฯ 

ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบั
จากการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนใน
ครัง้น้ี 

: เพื่อใชร้องรบักำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ 

ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รบั
จากการเพ่ิมทุน 

: ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ของบรษิทัฯ ในครัง้นี้จะมฐีำนะเป็นผูถ้อืหุน้ของ
บรษิัทฯ ต่อเมื่อบรษิทัฯ ได้ด ำเนินกำรจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระ
แลว้ต่อกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้เรยีบรอ้ยแลว้ และในกรณีทีบ่รษิทัฯ มกีำร
จ่ำยเงนิปันผลกจ็ะมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลในฐำนะผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
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สรปุสาระส าคญัของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

1. วตัถปุระสงคแ์ละความจ าเป็น 

1.1 เพื่อเสรมิสรา้งก าลงัใจใหผู้บ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยทีม่ส่ีวนร่วมในความส าเรจ็
ทีผ่่านมาของบรษิทัและบรษิทัย่อย และเพื่อใหผู้บ้รหิาร และพนักงานมส่ีวนร่วมในการเป็นเจ้าของ
บรษิทั 

1.2 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏบิตังิานของ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัและ
บรษิทัย่อยใหม้คีวามตัง้ใจในการท างานเพื่อสรา้งประโยชน์สงูสุดใหแ้ก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

1.3 สร้างแรงจูงใจให้ ผู้บรหิาร และพนักงานที่มผีลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ท างานกับ
บรษิทัต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกจิ 

2. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ชื่อหลกัทรพัย ์ : ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ซึง่ออกใหแ้ก่ 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) 

ประเภท/ชนิด : ระบุชื่อผูถ้อืและโอนเปลีย่นมอืไม่ได ้เวน้แต่โอนตามขอ้ 3.2 

อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : 3 ปี นับแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(บรษิทัฯ จะไมข่ยาย
อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิและไม่มขีอ้ก าหนดเรยีกใหผู้ถ้อื
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิใชส้ทิธกิ่อนครบก าหนด) ทัง้นี้ บรษิทัฯ  
จะเสนอขายหุน้รองรบัใหแ้ลว้เสรจ็ตามอายุของใบส าคญัแสดง
สทิธ ิ

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขาย : ไม่เกนิ 40,000,000 (สีส่บิลา้น) หน่วย  

จ านวนหุน้สามญัทีจ่ดัสรรไวเ้พื่อรองรบั: ไม่เกนิ 40,000,000 หุน้ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ รอ้ยละ 3.33 

การใชส้ทิธ ิ : ของจ านวนหุ้นที่ จ าห น่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของบริษัท  
(ณ วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565 ซึง่เป็นวนัประชุมคณะกรรมการ
บรษิัท เพื่ออนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท มีจ านวน
เท่ากบั 1,201,379,956 หุน้) 

วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : วันที่ก าหนดโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ทัง้นี้
ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เรยีบรอ้ยแลว้ 
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ลกัษณะการเสนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี้  เพื่อเสนอขายให้แก่
ผู้ บ ริ ห า ร  แ ล ะพนั ก ง า นข อ งบ ริษัท แ ล ะบ ริษัท ย่ อ ย  
โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของบรษิัท เป็นผู้
พจิารณาจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธภิายใตห้ลกัเกณฑเ์งือ่นไข 
และวธิกีารทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก าหนด 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ไม่คดิมลูค่า) (ศูนยบ์าท) 

อตัราการใชส้ทิธ ิ : ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ ได ้1 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท (เวน้แต่กรณี
ปรบัสทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธ)ิ 

ราคาการใชส้ทิธ ิ : หุ้นละ 38 บาท เว้นแต่กรณีมีการปรบัราคาการใช้สิทธิตาม
เงื่อนไขการปรบัสทิธติามที่จะก าหนดในขอ้ก าหนดสทิธิและ
เงื่อนไขของใบส าคญัแสดงสทิธ ิซึ่งราคาใช้สทิธดิงักล่าวเป็น
ราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่องการค านวณราคาเสนอขาย
หลกัทรพัย์และการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพจิารณาการ
เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ในราคาต ่า 

"ราคาตลาด" หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของหุ้น
สามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
("ตลาดหลกัทรพัย์ฯ" ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกันก่อน
วนัทีค่ณะกรรมการมมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อ
ขออนุมตัิให้บรษิัทออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิคอื
ร ะ ห ว่ า ง  วั น ที่  28 ม ก ร า ค ม  2565 ถึ ง วั น ที่   
18 กุมภาพนัธ ์2565 ซึง่จะเท่ากบั 30.6639 บาทต่อหุน้ 

เหตุผลและความเหมาะสมของการ 
ก าหนดราคา 

: ราคาใช้สทิธเิป็นราคาทีม่คีวามเหมาะสมโดยราคาเสนอขาย
ดงักล่าวแมจ้ะเป็นราคาทีสู่งกว่าราคาตลาด เป็นเป้าหมายใน
การผลักดัน ให้พนักงาน ผู้บริหาร รวมแรงรวมใจในการ
พฒันาศกัยภาพของกลุ่มบรษิัทให้มกีารเติบโตต่อเนื่องและ
ยัง่ยนืในอนาคต 

เงือ่นไขและระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ : การใชส้ทิธทิุกไตรมาส  

 เริม่ใชส้ทิธคิรัง้แรกได ้เมื่อครบก าหนดอายุ 1 ปี 

 การใชส้ทิธปีิแรกไดร้อ้ยละ 40 ของทีไ่ดร้บัจดัสรร และส่วนที่
เหลอืใชไ้ดห้ลงัจากครบก าหนดอายุปีที ่2  
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ทัง้นี้ วันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย คือ วันท าการวัน
สุดทา้ยก่อนวนัทีใ่บส าคญัแสดงสทิธ ิมอีายุครบ 3  ปีนับจาก
วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิหากวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้
สุดทา้ยตรงกบัวนัหยุดท าการของบรษิทัฯ ใหเ้ลื่อนวนัก าหนด
วนัใชส้ทิธดิงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหน้า 

ระยะเวลาการแจง้ความจ านงใน 
การใชส้ทิธ ิ

: ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธซิึ่งประสงค์ทีจ่ะใชส้ทิธใินการซื้อหุน้
สามญัของบรษิัทจะต้องแจ้งความจ านงในการใชส้ทิธซิื้อหุน้
สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธใินระหว่างเวลา 9.00 ถงึ 16.00 
น. ล่วงหน้าเป็นระยะไม่น้อยกว่า 5 วันท าการก่อนวัน
ก าหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ยกเวน้การแสดงความจ านงใน
การใช้สทิธคิรัง้สุดท้าย ให้แสดงความจ านงในการใชส้ทิธใิน
ระหว่าง 21 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย 

ระยะเวลาการเสนอขาย : บรษิทัฯ จะเสนอขายใบส าคญัแสงสทิธ ิทีอ่อกใหแ้ก่กรรมการ
และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยภายใน 1 (หนึ่ง) ปี 
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 
2565 

วธิกีารจดัสรร : จดัสรรโดยตรงใหก้บัผูบ้รหิารและพนักงานตามรายละเอยีดที่
ปรากฏในขอ้ 3. โดยไม่ผ่านผูร้บัช่วงซื้อหลกัทรพัย์ 

เหตุในการตอ้งออกหุน้ใหม่เพื่อ
รองรบั 
การเปลีย่นแปลงการใชส้ทิธ ิ

: เมื่อมีการด าเนินการปรบัราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิตามที่ก าหนดในข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ก าหนดไว้ตาม
ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. 

สทิธแิละประโยชน์อย่างอื่น
นอกจากสทิธแิละประโยชน์
ตามปกตขิองหุน้สามญั 

: -ไม่ม-ี 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : บริษัทจะไม่น า ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั ้งนี้ ไป 
จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจาก
การใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

: บรษิัทจะน าหุน้สามญัทีเ่กิดจากการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี้ เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

3. หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

3.1 หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

3.1.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโดยได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2565 ใหม้อี านาจในการด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 
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(1) พจิารณาก าหนดรายนามผูบ้รหิารและพนักงานผูม้สีทิธไิดร้บัใบส าคญัแสดงสทิธแิละ
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีผู่บ้รหิารและพนักงานแต่ละรายดงักล่าวจะไดร้บั 

ทัง้นี้ มนีายวริชั มรกตการ กรรมการ/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานพาณิชย์และ
การลงทุน ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ จ านวน 4,000,000 หน่วย เกนิกว่า
ร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด ปรากฏในข้อ 4. โดยมีเหตุผล
เนื่องจาก เป็นบุคคลกรท่ีสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มบริษทั และมีผลงานเป็นท่ี
ประจกัษ์ ยงัด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกลุ่มบริษัทเป็นหลาย 
แห่ง 

การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธติ่อนายวริชั มรกตการ จะต้องได้รบัอนุมตัิจากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและตอ้งไม่มผีูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่า
ร้อยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นทีม่าประชุมและออกเสยีงคดัคา้น
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

(2) เปลี่ยนแปลง เพิม่หรอืลดจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธขิองผู้บรหิารและพนักงานที่
ไดร้บัการจดัสรรไปแลว้ 

(3) ก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีง วนั
ออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิรายละเอยีดการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิวธิกีารจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิระยะเวลาในการใชส้ทิธ ิวนัสิน้สุด
การใชส้ทิธ ิ 

(4) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการ
ออกใบส าคญัแสดงสทิธซิึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเพยีง การตดิต่อ การใหข้อ้มลู และการ
ยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรอื
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิและการน าใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ  

(5)  ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 

3.1.2 ในกรณีทีม่ ีผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานไม่สามารถใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธไิด้ดงัที่
ก าหนดไวใ้นขอ้ 3.2.2 บรษิทัสามารถน าใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัคนืจากผูบ้รหิาร และ/
หรอืพนักงานดงักล่าวมาจดัสรรใหแ้ก่ ผูบ้รหิาร และพนักงานรายอื่นต่อไปได ้ทัง้นี้ ใหเ้ป็น
อ านาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร โดยพิจารณา
หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนด และต้องปฏิบัติให้เป็น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลกัทรพัย์ทีอ่อกใหม่ต่อ
กรรมการหรือพนักงาน ลงวนัที่ 15 ธนัวาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง
กฎเกณฑต์่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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3.1.3 คุณสมบตัขิอง ผูบ้รหิาร และพนักงานทีจ่ะมสีทิธไิดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

ต้องเป็นผู้บรหิารและพนักงานซึ่งเขา้มาท างานกบับรษิัท หรอืเป็นผู้บรหิารและพนักงาน
ของบรษิทั โดยการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นรายบุคคลตามคุณประโยชน์ทีไ่ดท้ าใหแ้ก่
บรษิทั จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีผู่บ้รหิาร และพนักงานแต่ละรายจะไดร้บัไม่จ าเป็นตอ้ง
มจี านวนเท่ากนั ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัต าแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศกัยภาพรวมถงึ
ประโยชน์ทีท่ าใหแ้ก่บรษิทั 

3.2 เง่ือนไขในการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

3.2.1 ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะต้องมสีภาพเป็นผูบ้รหิาร และพนักงานในวนัก าหนดการใชส้ทิธิ
นัน้ ๆ 

3.2.2 เงื่อนไขส าหรบัผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธทิี่พ้นสภาพเป็นผู้บริหาร และพนักงาน ในกรณี 
ต่าง ๆ ดงันี้ 

(ก) กรณีพกิาร ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ยงัไม่ถึงก าหนดใชส้ทิธแิปลงสภาพใหส้ามารถใช้
สทิธไิดท้นัท ีและใบส าคญัแสดงสทิธทิีถ่งึก าหนดใชส้ทิธแิปลงสภาพไดแ้ลว้ สามารถ
ใชส้ทิธไิดต้ามกรณีทัว่ไป 

(ข) กรณีถึงแก่กรรม ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้
สามารถใชส้ทิธไิดท้นัทโีดยทายาท หรอืผูร้บัผลประโยชน์ และใบส าคญัแสดงสทิธทิี่
ถงึก าหนดใชส้ทิธแิปลงสภาพไดแ้ล้ว สามารถใชส้ทิธไิดต้ามกรณีทัว่ไปโดยทายาท 
หรอืผูร้บัผลประโยชน์ 

(ค) กรณีเกษียณอายุ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้
สามารถใชส้ทิธไิดท้นัท ีและใบส าคญัแสดงสทิธทิีถ่ึงก าหนดใชส้ทิธแิปลงสภาพได้
แลว้ สามารถใชส้ทิธไิดต้ามกรณีทัว่ไป 

(ง) กรณีการพน้สภาพการจา้งงานไม่ว่าดว้ยเหตุใด ซึ่งรวมถงึการลาออก การเลกิจา้ง 
หรือให้ออกจากงาน ไม่ว่ าด้วยสาเหตุ ใด  ๆ ให้อยู่ ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบรหิารของบรษิทัในการก าหนดใหม้กีารใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธทิี่
ผูบ้รหิาร และพนักงานไดร้บัตามทีเ่หน็สมควรและเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 

3.2.3 เวน้แต่ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัจะก าหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญั
แสดงสทิธพิ้นสภาพจากการเป็นผู้บรหิาร และพนักงาน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ซึ่งรวมถึงการ
ลาออก การเลกิจา้ง หรอืใหอ้อกจากงาน ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ๆ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะ
ไม่สามารถใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรอกี และตอ้งคนืใบส าคญัแสดงสทิธิ
ในส่วนที่ยงัไม่ได้ใช้สทิธทิัง้หมดที่ถืออยู่ให้แก่บรษิัทโดยทนัท ีทัง้นี้ ใบส าคญัแสดงสทิธิ
ดงักล่าวประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมีอ านาจน าไปจดัสรรให้แก่ผู้บริหาร และ
พนักงานของบรษิทัรายอื่นตามความเหมาะสมต่อไป ภายใตเ้งือ่นไขว่าตอ้งไม่จดัสรรใหแ้ก่
บุคคลใดอนัเป็นผลให้บุคคลนัน้ได้รบัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธริวมแล้วเป็นจ านวนเกิน
กว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีเ่สนอขาย 
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3.2.4 หากผู้บรหิาร และพนักงานไม่ใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใชส้ทิธไิม่
ครบถ้วนและใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวครบอายุตามทีก่ าหนดแล้ว ใหถ้อืว่าผูบ้รหิารและ
พนักงานของบริษัท สละสิทธิการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือดังกล่าว โดย
ผูบ้รหิารและพนักงานดงักล่าวไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายใด ๆ จากบรษิทั 

3.2.5 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัมอี านาจโดยสมบูรณ์ในการพจิารณาก าหนดหรอืแก้ไข
เงือ่นไขในการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธซิึง่อาจแตกต่างไปจากทีไ่ดร้ะบุมาขา้งตน้ได้ 

4. รายช่ือผู้บริหาร พนักงานท่ีได้รบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 

นายวริชั มรกตกาล ไดร้บัจดัสรรจ านวนไม่เกนิ 4,000,000 หน่วย คดิเป็นอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของใบส าคญั
แสดงสทิธ ิSABUY-WC ทัง้หมด 

5. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

5.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษทั (Price Dilution) 

ในกรณีที่มกีารใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จดัสรรให้แก่ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัททัง้
จ านวน 40,000,000 หน่วย ดงันัน้ การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ดัสรรให ้ผู้บรหิาร
และพนักงานจะส่งผลกระทบใหร้าคาตลาดของหุน้ของบรษิทัลดลง (Price Dilution) โดยผลกระทบ
ดงักล่าว สามารถค านวณไดด้งันี้ 

=             ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย* 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

= ไม่ม ีเน่ืองจากราคาใชส้ทิธสิงูกวา่ราคาตลาด 

หมายเหตุ 

*ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ paid-up) + (ราคาใชส้ทิธ ิx จ านวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายครัง้นี้) 

จ ำนวนหุ้น paid-up + จ ำนวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขำยคร้ังน้ี 

ทัง้นี้  ราคาการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จ ัดสรรให้ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นราคา  
ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ("ตลาด
หลกัทรพัย์ฯ") ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกัน โดยจะส่งผลกระทบให้ราคาตลาดของหุ้นของ
บรษิทัลดลง 30.6639 บาท 

5.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และสิทธิในการออกเสียง
ของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีที่มกีารใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัท ทัง้
จ านวน 40,000,000 หน่วย ดงันัน้ การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จดัสรรให ้ผู้บรหิาร 
และพนักงานจะส่งผลกระทบใหส่้วนแบ่งก าไรและสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้เดมิลดลง (Earning Per 
Share Dilution and Control Dilution) โดยผลกระทบดงักล่าว สามารถค านวณไดด้งันี้ 



 
 

7 

จ านวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายในครัง้นี้ : ไม่เกิน 40,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตรา
ไวเ้ท่ากบั 1 บาท) 

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั : 1,201,379,956 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้
เท่ากบั 1 บาท) 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้ และสทิธใินการ
ออกเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

: รอ้ยละ 3.33 

= จ านวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายครัง้นี้  

จ านวนหุน้ paid-up* + จ านวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายครัง้นี้ 

หมายเหตุ * จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิัทหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบรษิทั 

6. ลกัษณะและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัจะเป็นไปตามทีไ่ดก้ าหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อ
กรรมการหรอืพนักงาน ลงวนัที่ 15 ธนัวาคม 2551 (รวมที่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อ
หุน้ทีอ่อกใหม่และหุน้ทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2551 (รวมทีม่กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ) หรอืประกาศอื่นใดทีใ่ชบ้งัคบัแทนรวมทัง้กฎและระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคดัค้านการเสนอขาย 

การเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธติ่อผูบ้รหิาร และพนักงานดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย
คะแนนเสยีง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและตอ้ง
ไม่มผีู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสยีงคดัคา้นการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2565 

ข้าพเจ้า บริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท") ส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ที่ เลขที่ 230  
ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมตคิณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่
4/2565 เมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565 เกีย่วกบัการเพิม่ทุนและการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 

1. การเพ่ิมทุน 

1.1 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัไดม้มีตใิหด้ าเนินการเพิม่ทุนของบรษิทั จ านวน 712,647,401 บาท จากทุน
จดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,365,411,624 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 2,078,059,025 บาท โดยการ
ออกหุน้สามญัจ านวน 712,647,401 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยเป็นการเพิม่ทุนในลกัษณะดงันี้ 

การเพ่ิมทุน 
ประเภท
หุ้น 

จ านวนหุ้น 

มูลค่าท่ี
ตราไว้ 
(บาทต่อ
หุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถุประสงค์
ในการใชเ้งนิทุน 

หุน้สามญั 612,647,401 1.00 612,647,401 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) 

หุน้สามญั 100,000,000 1.00 100,000,000 

รวม 712,647,401 

2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งนิทุน 

จดัสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

อตัราส่วน 
(เดิม:
ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จอง ซื้อ 
และช าระเงินค่า

หุ้น 
หมายเหตุ 

บ ริ ษั ท  น ค ร ห ล ว ง 
แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

6,896,005  28.25  รายละเอยีด
ส่งทีม่าดว้ย 

2 

นายอานนทช์ยั วรีประวตั ิ 25,111,504  28.25  รายละเอยีด
ส่งทีม่าดว้ย 

1  



 

2 

จดัสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

อตัราส่วน 
(เดิม:
ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จอง ซื้อ 
และช าระเงินค่า

หุ้น 
หมายเหตุ 

เพื่ อ รอ ง รับการ ใช้สิท ธิ  
SABUY-W2 

508,551,983 5 หุน้เดมิ : 
2 หน่วย 

5.00  รายละเอยีด
ส่งทีม่าดว้ย 

4 

เพื่ อ รอ ง รับการ ใช้สิท ธิ  
SABUY-WC 

40,000,000  38  รายละเอยีด
ส่งทีม่าดว้ย 

5 

เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิ  
SABUY-W1 ESOP-WA 
และ ESOP-WB  เมื่อบรษิทั
เสนอขายหลักทรัพย์ออก
ใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ 
โดยที่ราคาคาสุทธิต่อหุ้น
ของหุ้นสามญัที่จะออกใหม่
เพื่อรองรบัสิทธิ ดงักล่าวต 
กว่ารอ้ยละ 90 

32,087,909  ขึน้อยู่กบัราคา
ตลาดก่อน

หน้าวนั 15 วนั
ท าการก่อนวนั

ขึน้
เครื่องหมาย 
XR  ตาม
ขอ้ก าหนด

สทิธ ิ

  

หมายเหตุ มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทั เป็นผูม้อี านาจพจิารณาในการ (1) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการ
เสนอขาย การช าระค่าหุน้ รวมถงึเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนดงักล่าว และ มอบหมายให้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร (2) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่
จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครัง้ที่ 2 
(SABUY-W2) เป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการจดัสรร การช าระราคา 
รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว (3) ออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ 
และบรษิัทย่อย ครัง้ที่ 3 (SABUY-WC) เป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการ
จดัสรร การช าระราคา รวมถงึเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ดงักล่าว (4) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการปรบัสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W1 
ESOP-WA และ ESOP-WB  เมื่อบรษิทัเสนอขายหลกัทรพัย์ออกใหม่ใดๆ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ โดยที่
ราคาคาสุทธติ่อหุน้ของหุน้สามญัทีจ่ะออกใหม่เพื่อรองรบัสทิธดิงักล่าวกว่ารอ้ยละ 90  (5) เจรจา ท า
ความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน และ (6) ลงนามในเอกสารค า
ขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ซึง่รวมถงึการ
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ตดิต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 

2.2 แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

จดัสรรให้แก่ 
ประเภท

หลกัทรพัย ์
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละต่อทุน
ช าระแลว้ 

หมายเหตุ 

บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) 

หุน้สามญั 100,000,000 8.32 โปรดระบุหมายเหต ุ

หมายเหตุ     1. ใหค้ณะกรรมการบรษิทั เป็นผูม้อี านาจพจิารณาในการ (1) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการ
เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
เป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุน้ รวมถงึเงื่อนไข
และรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว (2) เจรจา ท าความตกลง และ
ลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตามขอ้ (1) รวมทัง้
ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ตามขอ้ (1) และลงนามในเอกสาร
ค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตามขอ้ (1) 
ซึ่งรวมถงึการตดิต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตามขอ้ (1) 

2. จ านวนหุน้ทีอ่อกและเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั จะไม่เกนิร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน
ช าระแล้วของบรษิัทฯ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มกีารเพิ่มทุนจดทะเบยีนแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

3. ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที ่27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมของ
บรษิทัฯ เลขที ่230 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร โดยก าหนด
รายชื่อ ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 (Record Date) ในวนัที ่9 มนีาคม 
2565 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไขการ 
ขออนุญาต(ถ้ามี) 

4.1 การยื่นขอจดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีน และการเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้ของบรษิทัฯ และการแกไ้ขหนังสอื
บรคิณหส์นธติ่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2 บรษิทัจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมตัใิหร้บัหุน้สามญัเพิม่ทุนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 
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5. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

5.1 การเพิม่ทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใชเ้งนิทุนเพื่อใหบ้รษิทัฯ มหีุน้เพยีงพอต่อการรองรบัการใชส้ทิธิ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) 
ครัง้ที่ 2 (SABUY-W2) และ ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครัง้ที่ 3 (SABUY-WC) และบริษัทจะน าเงินทุนที่ได้รับนี้ไปใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวยีนของบรษิทัฯ และการปรบัสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิจ านวน 580,639,892 หุน้ 

5.2 เพื่อช าระค่าหุน้สามญัของบรษิทั AIT และ AIT-W2 ให้กบั นายอานนท์ชยั โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทั จ านวน 25,111,504 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุน้ คดิเป็น
มลูค่ารวมไม่เกนิ 709,399,988 บาท ใหก้บั นายอานนทช์ยั ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

5.3 เพื่อช าระค่าหุ้นสามญัของเพิ่มทุน ของ NKON ให้กับ NKON โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัท 
จ านวน 6,896,005 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุน้ คดิเป็นมูลค่ารวม
ไม่เกนิ 194,812,146.25 บาท ใหก้บั NKON ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

5.4 แบบมอบอ านาจทัว่ไป จ านวน 100,000,000 หุ้น สามารถออกหุ้นให้ผู้ที่สนใจจะร่วมเป็น Strategic 
Shareholder กบักลุ่มบรษิทั ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั 

6. ประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะพึ่งได้รบัจากการเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

6.1 การรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัทีอ่อกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอื
หุน้ (Rights Offering) (SABUY-W2) มวีตัถุประสงคเ์พื่อช่วยรกัษาระดบัอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนใหอ้ยู่ในระดบั
ทีเ่หมาะสม และช่วยเสรมิสภาพคล่องทางการเงนิและเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกจิการ เพื่อรองรบั
การขยายธุรกจิของบรษิทัในอนาคต ซึง่จะส่งผลดตี่อการเตบิโตของบรษิทั และส่งผลดตี่อผูถ้อืหุน้ในระยะยาว 

6.2  การรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บรษิทั และบรษิทัย่อยครัง้ที ่3 (ESOP-WC) มวีตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้  

 1)  เพื่อเป็นการตอบแทนการการปฏิบตัิงานของกรรมการและพนักงานของบรษิัท และบรษิัทย่อย ที่มี
ความตัง้ใจในการท างานเพื่อสรา้งประโยชน์สงูสุดใหแ้ก่บรษิทัและผูถ้ือหุน้ 

 2)  เพื่อเป็นการสรา้งแรงจูงใจใหใ้หก้รรมการและพนักงานของบรษิทั และบรษิทัย่อยทีม่คีุณค่าต่อบรษิัท 
ให้ท างานกบับรษิัท และบรษิัทย่อยต่อไปในอนาคตเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเพื่อการเตบิโต
อย่าง ยัง่ยนืของบรษิทั 

3) เพื่อรกัษาบุคคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการท างานใหท้ างานกบับรษิทั 

4) เพื่อใหพ้นักงานมส่ีวนร่วมในการเป็นเจา้ของ ท าใหม้วีตัถุประสงคเ์ป็นหนึ่งเดยีวกนักบัผูถ้อืหุน้ และมุ่ง
สรา้ง ความเจรญิใหแ้ก่บรษิทั 

6.3 ประโยชน์จากการเพิม่ทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์ คือ เพื่อเสริมสร้างก าลงัใจให้บุคลากรที่มส่ีวนร่วมใน
ความส าเร็จของบริษัทฯ ที่ผ่านมา และให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทฯ  
เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นการตอบแทนในการปฏิบตัิงานแก่บุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความตัง้ใจในการ
ท างานกบับรษิทัฯ ในระยะยาว อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และก่อใหเ้กดิผลตอบแทน
สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้ในอนาคต และ เพื่อใชเ้ขา้ลงทุนในบรษิทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) รวมถงึการ
ลงทุนใน บรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  
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6.4 ประโยชน์จากการเพิม่ทุนแบบแบบมอบอ านาจทัว่ไป คอื สามารถออกหุน้ใหผู้้ทีส่นใจจะร่วมเป็น Strategic 
Shareholder กบักลุ่มบรษิทั ไดอ้ย่างทนัเวลาและลดขัน้ตอนในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทนุและการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

7.1 นโยบายเงนิปันผล 

บรษิัทมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรส าหรบัปี ของก าไรสุทธติามงบการเงนิ
เฉพาะหลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและหลงัหกัส ารองต่างๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัก าหนดไวใ้นแต่
ละปี ทัง้นี้จะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยค านึงถงึปัจจยัต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้เป็นหลกั เช่น 
ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัการส ารองเงนิไวเ้พื่อลงทุนในอนาคต การส ารองเงนิไวเ้พื่อ
จ่ายช าระคนืเงนิกูย้มื หรอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการ
ด าเนินงานปกตขิองบรษิทั อย่างมนีัยส าคญั ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็สมควร หรอืเหมาะสม 

7.2 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

ผู้ถือหุ้นจะได้รบัสทิธกิารจดัสรรหุ้นปันผล จะมสีทิธไิด้รบัเงนิปันผลของบรษิัทในอนาคต ทัง้นี้ เป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัตามทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ 

7.3 อื่น ๆ 

- ไม่ม ี- 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุนและ
จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 ไม่ม ี

 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทุนจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั / เดือน / ปี 

1 
ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 4/2565 (เรียกประชุมสามญั 
ผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565) 

21 กมุภาพนัธ ์2565 

2 
วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 (Record Date) 

9 มนีาคม 2565 

3 วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 27 เมษายน 2565 

4 
ด าเนินการจดทะเบยีน เพิม่ทุนจดทะเบยีน และแก้ไขหนังสอื
บรคิณหส์นธกิบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันับแต่วนัทีท่ีป่ระชุม 
ผูถ้อืหุน้มมีต ิ

5 
ขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอขายหุ้น
เพิม่ทุนของบรษิทัฯ (Private Placement) 

หลงัจากไดร้บัอนุญาตจาก 
ส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี้  



 

6 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั / เดือน / ปี 

ไม่เกนิ 3 เดอืนนับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้มมีตอินุมตั ิ

6 จดัสรรหุน้เพิม่ทุน หลงัจากที ่ส านักงาน ก.ล.ต.อนุญาต 

7 
จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันับตัง้แต่วนัทีบ่รษิทั
ไดร้บัช าระค่าหุน้สามญัเพิม่ทุน 

8 
ขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อน าหุ้น
สามญัเพิม่ทุนเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย ์

ภายใน  30 วนั หลงัจากวนัที ่ 
บรษิทัฯ ออกหุน้สามญั 

9 
ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) 

ภายใน  60 วนั หลงัจากวนัที ่ 
ผูถ้อืหุน้มมีตอินุต ิ

10 
ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บรษิัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) 

ภายใน  60 วนั หลงัจากวนัที ่ 
ผูถ้อืหุน้มมีตอินุต ิ

11 

ขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อน าหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เมื่อมกีารใชส้ทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีม่กีารใช้
สทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั 

 

บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

 

  

(นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 

 เลขานุการบรษิทั 

 ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
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สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

ให้แก่ นายอานนท์ชยั วีระประวติั ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ากดั 

สืบเนื่องจากบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนใน  
บรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“AIT”) เนื่องจากธุรกจิของ AIT มทีศิทางทีส่อดคล้องกบั
การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็น 7 สะดวก 7 SMART ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีความต้องการสร้าง SABUY 
Infrastructure เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ช่วยต่อยอดธุรกิจ และก้าวเข้าไปในธุรกิจ Cloud and Data Center 
Services เพื่อใหฐ้านลูกคา้ของบรษิทัฯ ใน Ecosystem ของกลุ่มบรษิทัฯ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มลูกคา้ราย
ส าคญัของบรษิัทฯ มศีกัยภาพในการแข่งขนัได้ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยใีนการพฒันาธุรกจิ ด้วยต้นทุนที่สามารถ
เขา้ถงึได ้มคีวามสมเหตุสมผล และเป็นไปตามอกีหนึ่งเป้าหมายของกลุ่มบรษิทัฯ ทีต่้องการช่วยพฒันาศกัยภาพใหแ้ก่ 
SMEs ซึ่งเป็นรากฐานของเศรษฐกจิไทย โดยบรษิทัฯ จะเขา้ซื้อหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ 
AIT ครัง้ที ่2 (“AIT-W2”) จากนายอานนท์ชยั วรีะประวตัิ (“นายอานนท์ชยั”) ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้เดมิของ AIT โดยซื้อหุน้
สามญัจ านวน 30,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.91 ของทุนทีอ่อกและช าระแล้วของ AIT ในราคาหุน้ละ 7.08 บาท 
รวมมูลค่า 212,400,000 บาท และ AIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่า 
497,000,000 บาท  

ทัง้นี้ ในการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญและ AIT-W2 ของ AIT ดังที่กล่าวมาแล้วนัน้ บริษัทจะช าระ
ค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อหุ้นสามญัและ AIT-W2 ของ AIT ให้แก่นายอานนท์ชยั เป็นหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ 
จ านวน 25,111,504 หุน้ ในราคาหุน้ละ 28.25 บาท โดยราคาทีอ่อกเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาหุน้ทีไ่ม่ต ่ากว่าร้อยละ 
90 ของราคาตลาด (โดยที่ราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัที่
คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหเ้ขา้ลงทุนใน AIT และออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเสนอขายใหแ้ก่นายอานนทช์ยัเพื่อเป็น
ค่าตอบแทน โดยมรีะยะเวลาตัง้แต่วนัที ่9 กุมภาพนัธ์ – 18 กุมภาพนัธ์ 2565 (เฉพาะวนัท าการ) ซึ่งเท่ากบั 30.6413 
บาทต่อหุ้น) ทัง้นี้ ภายหลังจากบริษัทฯ เข้าลงทุนใน AIT บริษัทฯ จะมีสิทธิในการแปลงสภาพ AIT-W2 จ านวน 
140,000,000 หน่วย ดงักล่าวกบั AIT ในราคาใชส้ทิธหิน่วยละ 2.00 บาท รวมเป็นเงนิ  280,000,000 บาท ดงันัน้ หาก
บรษิทัฯ มกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพ AIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย ทัง้จ านวน การเขา้ลงทุนใน AIT ของบรษิทัฯ 
จะมมีลูค่าขนาดรายการทัง้สิน้  989,400,000 บาท  

เพื่อให้บรษิัทฯ สามารถเขา้ลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามญัและ AIT-W2 ของ AIT ได้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2565 จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือ
ประจ าปี 2565 ในวนัที ่27 เมษายน 2565 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยมมีตเิหน็ชอบให้
เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 712,647,401 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,365,411,624 บาท เป็นทุน
จดทะเบยีนใหม่จ านวน 2,078,059,025 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 712,647,401 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไว้
หุน้ละ 1 บาท บรษิทัฯ จะด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ดงันี้   

1 การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 25,111,504 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 
บาทต่อหุ้น คดิเป็นมูลค่ารวม 709,399,988 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งเป็น
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อหุน้
สามญัและ AIT-W2 ของ AIT   
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2 การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย  
28.25 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมลูค่ารวม 194,812,141.25 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่บรษิทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (NAKON) 
เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NAKON 

3 การออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น (คดิเป็นร้อยละ 8.32 ของจ านวนหุ้นทีช่ าระ
แล้วของบรษิทัฯ) มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

4 การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 508,551,983 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2)  

5 การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 40,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรบัรองการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC)  

6 การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 32,087,909 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการปรบัสทิธิ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิัท
ย่อย ครัง้ที่ 1 (SABUY-WA) และครัง้ที่ 2 (SABUY-WB) และใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของ
บรษิทัฯ (SABUY-W1)  

โดยรายละเอียดการเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ที่เป็น
สาระส าคญัต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

บริษัทฯ จะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ นายอานนท์ชัย จ านวน 
25,111,504 หุน้ ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมูลค่ารวม 709,399,988 บาท โดยการออกและเสนอขาย
หุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นายอานนท์ชยัดงักล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติ
ก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุน้ ซึง่เป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 
ของราคาตลาดของหุ้นของบรษิัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้
บรษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี นอกจากนี้ แมบ้รษิทัฯ จะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้
ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 
ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดว้ย 

ทัง้นี้ ราคาตลาดส าหรบัการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรใหแ้ก่นายอานนท์ชยั ค านวณจากราคาถวั
เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ย้อนหลงั  
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7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตเิสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตัิ
การออกและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากัด คือ ระหว่างวนัที่  
9 กุมภาพนัธ ์- 18 กุมภาพนัธ ์2565 (เฉพาะวนัท าการ) ซึง่มรีาคาเท่ากบั 30.6413 บาทต่อหุน้ (ขอ้มลูจาก SETSMART 
ตาม www.setsmart.com) 

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นายอานนท์ชยั ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลกัทรพัย์จะสัง่รบัหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน บริษัทฯ  
มหีน้าทีห่า้มมใิห้นายอานนท์ชยัขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิัทฯ เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลักทรพัย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่หุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ ดงักล่าวเริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน นายอานนท์ชยัจงึจะสามารถ
ทยอยขายหุ้นที่ถูกสัง่ห้ามขายดังกล่าวได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถูกสัง่ห้ามขาย ทัง้นี้   
ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารพจิารณา
ค าขอให้รบัหุ้นสามญัหรอืหุ้นบุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 
2558 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ทัง้นี้ หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นายอานนทช์ยัต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้
ของบรษิทัฯ จะส่งผลกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั ไดแ้ก่ ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั
ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ
ซื้อหุ้นสามญัของบรษิทัฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย ครัง้ที่ 3 (SABUY-WC) ใบส าคญั
แสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย ครัง้ที่ 1 (SABUY-
WA) และค รั ้ง ที่  2 (SABUY-WB) และ ใบส า คัญแสดงสิท ธิที่ จ ะ ซื้ อ หุ้ น ส ามัญของบ ริษัทฯ  ( SABUY-W1)  
โดยหาก ณ วนัที่จดัสรรหุ้นดงักล่าวมผีลท าให้บรษิัทฯ ต้องมกีารปรบัสทิธใิห้แก่ใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวขา้งต้น  
ตามขอ้ก าหนดสทิธ ิทางบรษิัทฯ จะเร่งด าเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิม่ทุนจดทะเบยีน และจดัสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทุนส าหรบัรองรบัการปรบัสทิธดิงักล่าวต่อไป 

2. ช่ือและข้อมูลของผู้ท่ีจะได้รบัการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

รายชื่อ 
จ านวนหุ้นท่ีจดัสรร 

(หุ้น) 
ราคาเสนอขาย
(บาท/หุ้น) 

มูลค่ารวม(บาท) 

นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิ 25,111,504 28.25 709,399,988 

ทัง้นี้ ภายหลงัจากบรษิทัฯ ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่นายอานนทช์ยั จ านวน 
25,111,504 หุน้ และด าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแล้วเสรจ็สิน้ นายอานนท์ชยัจะถอืหุน้เพิม่ขึน้ 25,111,504 หุน้ 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.05 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ  (ทุนช าระแล้วหลงัการเพิม่ทุนใหน้ายอานนทช์ยั 
เท่ากบั  1,226,491,460 หุ้น) โดยภายหลงัการเพิม่ทุนกลุ่มนายอานนท์ชยัจะถือหุ้นร้อยละ 17.54 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ อนึ่ง การเขา้ลงทุนโดยการซื้อหุน้สามญัและ AIT-W2 ของ AIT จากนายอานนท์ชยัยงั
เข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  ประเภทสินทรัพย์และบริการ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ลงวนัที่  31 สงิหาคม 

http://www.setsmart.com/
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2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบยีนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจกิายน 2546 
(รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) เนื่องจากเป็นการเขา้ท ารายการระหว่างบรษิทัฯ กบันายอานนท์ชยั ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้
ใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย 
เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ซื้อหุน้สามญัของบรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
ซึ่งเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทั สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. โดยมรีายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ ก่อนและหลงัสรุป
ได ้ดงันี้ 

  รายช่ือผู้ถือหุ้น ก่อนการเข้าท ารายการ หลงัการเข้าท ารายการ 
จ านวนหุ้น สดัส่วน จ านวนหุ้น สดัส่วน 

1 กลุ่มนายชูเกียรติ รจุนพรพจี 498,171,680 41.47 498,171,680 40.62  
นาย ชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี 410,428,545 34.16 410,428,545 33.46  
น.ส. ภรณัยา รุจนพรพจ ี 61,609,135 5.13 61,609,135 5.02  
น.ส. วจิติรา ป่ินเรอืงหริญั 26,134,000 2.18 26,134,000 2.13 

2 กลุ่มนายอานนท์ชยั วีระประวติั 190,055,000.00 15.82 215,166,504.00 17.54  
นาย อานนทช์ยั วรีะประวตั ิ 190,000,000 15.82 215,111,504 17.54 

 นาง เพญ็ศร ีวรีะประวตั/ิ1 55,000 0.00 55,000 0.00 
3 TKS 110,000,000 9.16 110,000,000 8.97 
4 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั  35,900,879 2.99 35,900,879 2.93 
5 นาย วรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี 30,918,270 2.57 30,918,270 2.52 
6 นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ 12,010,000 1.00 12,010,000 0.98 
7 นาง ธนภร เลา้ตระกูล 11,600,000 0.97 11,600,000 0.95 
8 นายกติตณิฐั ทคีะวรรณ 10,481,200 0.87 10,481,200 0.85 
9 นายสนัตธิร บุญเจอื 9,006,100 0.75 9,006,100 0.73 
10 น.ส. สริดิาวลัย ์พาราพนัธกุล 7,350,000 0.61 7,350,000 0.60  

ผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ 285,886,827 23.80 285,886,827 23.31  
รวม 1,201,379,956 100.00 1,226,491,460 100.00 

ขอ้มลูรายชือ่ผูถ้อืหุน้จากการปิดสมุดทะเบยีนของบรษิทั ณ วนัที ่9 มนีาคม 2565 
/1 นาง เพญ็ศร ีวรีะประวตั ิเป็นมารดาของนาย อานนทช์ยั วรีะประวตั ิ

 

3. วตัถปุระสงคใ์นการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน แผนการใช้เงิน 

การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 25,111,504 หุน้ ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่เป็น
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิในครัง้นี้มวีตัถปุระสงคเ์พื่อการเขา้ลงทุนใน AIT โดย
การซื้อหุน้สามญัจ านวน 30,000,000 และ AIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย เน่ืองจากธรุกจิของ AIT มทีศิทางที่
สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ในการเป็น 7 สะดวก 7 SMART ซึง่กลุ่มบรษิทัฯ มคีวามตอ้งการสรา้ง 
SABUY Infrastructure เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ ช่วยต่อยอดธุรกจิ และกา้วเขา้ไปในธุรกจิ Cloud and Data 
Center Services เพื่อใหฐ้านลูกคา้ของบรษิทัฯ ใน Ecosystem ของกลุ่มบรษิทัฯ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ซึง่เป็นกลุ่ม
ลูกคา้รายส าคญัของบรษิทัฯ มศีกัยภาพในการแขง่ขนัไดใ้ชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยใีนการพฒันาธุรกจิ ดว้ยตน้ทุนที่

https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=SABUY-R&language=en&country=US
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สามารถเขา้ถงึได ้ มคีวามสมเหตุสมผล และเป็นไปตามอกีหนึ่งเป้าหมายของกลุ่มบรษิทัฯ ทีต่อ้งการช่วยพฒันาศกัยภาพ
ใหแ้ก่ SMEs ซึ่งเป็นรากฐานของเศรษฐกจิไทย  

ส าหรบัการวเิคราะหผ์ลตอบแทนจากการเขา้ลงทุนครัง้นี้ ทางฝ่ายจดัการไดป้ระเมนิความคุม้ค่าของการ
ลงทุนในครัง้นี้ จะมมีลูค่าปัจจุบนัสุทธจิากการลงทุน (NPV) จ านวน 40,528,374  บาท และมอีตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนภายใน (IRR) ร้อยละ 8.51 ซึ่งสูงกว่าต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลี่ย (WACC) ของบรษิัทฯ ที่ร้อยละ 7.89 และยงั
สรา้งกระแสเงนิสดจากการลงทุนเพิม่เตมิในอนาคต 

โดยผลประโยชน์ต่อการเขา้ลงทนุโดยการซื้อหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ AIT 
ครัง้ที ่ 2 (“AIT-W2”) ของ AIT สามารถพจิารณารายละเอยีดไดท้ี ่ รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 
เกีย่วกบัรายไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ กรณีการเขา้ซื้อหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั บรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอร์
เมชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“AIT IFA Report”) หวัขอ้ 1.5 และ 3.2 ขอ้ดขีองการเขา้ท ารายการ 

ส าหรบัการวเิคราะหผ์ลตอบแทนจากการเขา้ลงทุนครัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดป้ระเมนิมลูค่าหุน้
สามญั AIT ดว้ยวธิมีูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด (DCF) ไดมู้ลค่ายุตธิรรมอยู่ระหว่าง 6.47 – 7.13  บาทต่อหุน้ 
ในขณะทีมู่ลค่าหุน้ของ AIT ณ ราคาเขา้ท ารายการอยู่ที ่7.08 บาทต่อหุน้ ซึ่งจะเหน็ไดว้่าราคาเขา้ท ารายการในครัง้นี้
นัน้อยู่ระหว่างมูลค่ายุติธรรมจากการประเมนิมูลค่าของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ  ในส่วนของ AIT-W2 ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้ประเมนิมูลค่า AIT-W2 ด้วยวิธตีามทฤษฎี Black-Sholes ได้มูลค่ายุติธรรม 4.40บาทต่อหน่วย 
ในขณะทีมู่ลค่าของ AIT-W2 ณ ราคาเขา้ท ารายการอยู่ที ่3.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งจะเหน็ไดว้่าราคาเขา้ท ารายการในครัง้นี้
นัน้ต ่ากว่ามลูค่ายุตธิรรมจากการประเมนิมลูค่าของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ รายละเอยีดในการประเมนิมลูค่ายุตธิรรม
จากทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ โปรดพจิารณา AIT IFA Report หวัขอ้ 4.1 และ 4.2 ความเหมาะสมดา้นราคาของมลูค่า
สนิทรพัยท์ีไ่ดม้า – หุน้สามญัของ AIT และใบส าคญัแสดงสทิธขิอง AIT 

ทัง้นี้ ในการด าเนินการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ นายอานนท์ชยั วรีะประวตั ินัน้ มคีวามเสีย่งของการ
เขา้ท ารายการ ซึง่สามารถสรุปได ้ดงันี้ 

1. ความเส่ียงก่อนเขา้ท ารายการ 
(1) ความเสีย่งทีเ่งือ่นไขบงัคบัก่อนเขา้ท ารายการจะไม่ประสบความส าเรจ็ หรอือาจเกดิความล่าชา้การเขา้ท า

รายการมเีงือ่นไขบงัคบัส าคญักอ่นเขา้ท ารายการ ไดแ้ก่ 

• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ มมีติอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุ้นสามญั
เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ใหแ้ก่นายอานนทช์ยั 

• ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของ AIT และ AIT-W2 ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะช าระ
ค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใช้สิทธิในการแปลงสภาพ AIT-W2 ใน
อนาคต 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยงัต้องได้รบัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นแก่บุคคลใน
วงจ ากดั โดยคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในเดอืนมถิุนายน 2565 ดงันัน้ หากบรษิทัฯ ไม่สามารถท าใหเ้งือ่นไข
บงัคบัก่อนเขา้ท ารายการส าเรจ็ลุล่วงได ้การท ารายการกจ็ะไม่ประสบความส าเรจ็ หรอืเกดิความล่าชา้  
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(2) ความเสีย่งจากการทีน่ายอานนทช์ยัไมข่ายหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธใิหก้บับรษิทัฯ ตามทีไ่ดต้กลง
กนัเนื่องจากบรษิทัฯ และนายอานนทช์ยัมไิดท้ าสญัญาจะซื้อจะขายหรอืขอ้ตกลงใด ๆ ระหว่างกนั 

2. ความเส่ียงหลงัเข้าท ารายการ 
(1) ความเสีย่งของการสญูเสยีโอกาสในอนาคตหากมลูค่าหุน้ของบรษิทัฯ  สงูกว่ามลูค่าซื้อขาย 
(2) ความเสีย่งผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากการลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดหวงั เนื่องจากความเสีย่งทาง

ธุรกจิของ AIT 
(3) ความเสี่ยงจากการที่ทศิทางการด าเนินธุรกิจของ AIT ไม่เป็นไปตามคาดหวงั เนื่องจากบริษัทฯ มิได้มี

อ านาจควบคุมหรอืมไิดม้อีทิธพิลอย่างมนีัยส าคญัต่อ AIT 
(4) ความเสีย่งจากการไม่มแีหล่งเงนิทุนเพยีงพอเพื่อใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธเิพื่อซื้อหุน้สามญัของ AIT 

เนื่องจากไม่ได้รบัอนุมตัิการออกหุ้นกู้ และ/หรอื จากการใช้สทิธแิปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธขิอง
บรษิทัฯ รุ่นต่างๆ 

(5) ความเสี่ยงจากการที่ใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น AIT-W2 ไม่มีมูลค่า (Out-of-the-money) ตลอดช่วง
ระยะเวลาใชส้ทิธแิปลงสภาพ 

โดยรายละเอียดของความเสี่ยงจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ สามารถพจิารณารายละเอยีดได้ที่ AIT 
IFA Report หวัขอ้ 1.9 และ 3.6 ความเสีย่งของการเขา้ท ารายการ 

4. ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ให้บุคคลในวงจ ากดั 

4.1. ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทัฯ (Price Dilution) 

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย กรณีเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่นายอานนท์ชยั 

= (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) + (จ านวนหุน้เพิม่ทุน x ราคาเสนอขาย) 

(จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้เพิม่ทุน) 

= 
(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 - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

= 
(30.6413 บาทต่อหุน้)−( 30.59 บาทต่อหุน้)

(30.6413 บาทต่อหุน้)
 

= รอ้ยละ 0.16 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างองิราคาซื้อขายถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาด
หลกัทรพัย์ย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกัน ระหว่างวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ - 18 กุมภาพนัธ์ 2565 (เฉพาะวนัท าการ)  
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ก่อนวนัที่คณะกรรมการบรษิัทมมีติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ซึ่งเท่ากบั 30.6413 บาท 
ตามขอ้มลูการซื้อขายหุน้ของบรษิทัฯ ทีป่รากฏใน SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ดงันัน้ ภายหลงัการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใน
ครัง้นี้จะส่งผลใหผู้ถ้อืหุน้เดมิไดร้บัผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution) เทา่กบัรอ้ยละ 0.16 

4.2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 

=   จ านวนหุน้เพิม่ทุน   

จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ทีเ่พิม่ทุน 

= 
( 25,111,504 หุน้)

( 1,226,491,460 หุน้)
 

= รอ้ยละ 2.05 

4.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
EPS ก่อนเสนอขาย 

= 0.178– 0.174 
                                 0.178 

= รอ้ยละ 2.05 

EPS ก่อน 0.178 บาทต่อหุน้ 
EPS หลงั 0.174 บาทต่อหุน้ 

ก าไรสุทธ ิ 213,600,000 บาท 
จ านวนหุน้จ าหน่ายแลว้ 1,201,379,956 หุน้ 
จ านวนหุน้เสนอขายในครัง้นี้ 25,111,504 หุน้ 
จ านวนหุน้หลงัการเสนอขายในครัง้นี้ 1,226,491,460 หุน้ 

 

กรณีคิดรวมการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ NAKON และ  นายอานนทช์ยั 

4.4. ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทัฯ (Price Dilution) 

= (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) + (จ านวนหุน้เพิม่ทุน x ราคาเสนอขาย) 

(จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้เพิม่ทุน) 

= 
(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 - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

= 
(30.64 บาทต่อหุน้)−(30.58 บาทต่อหุน้)

(30.64 บาทต่อหุน้)
 

= รอ้ยละ 0.20 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างองิราคาซื้อขายถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาด
หลกัทรพัย์ย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกัน ระหว่างวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ - 18 กุมภาพนัธ์ 2565 (เฉพาะวนัท าการ)  
ก่อนวนัที่คณะกรรมการบรษิัทมมีติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ซึ่งเท่ากบั 30.6413 บาท 
ตามขอ้มลูการซื้อขายหุน้ของบรษิทัฯ ทีป่รากฏใน SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4.5. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)  

=       จ านวนหุน้เพิม่ทุน   

จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ทีเ่พิม่ทุน 

= 
(32,007,509 หุน้)

(1,201,379,956 หุน้) +(32,007,509 หุน้)
 

= รอ้ยละ 2.60 

4.6. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)  

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 

EPS ก่อนเสนอขาย 

= 0.178– 0.173 
                                 0.178 

= รอ้ยละ 2.60 

EPS ก่อน 0.178 บาทต่อหุน้ 
EPS หลงั 0.173 บาทต่อหุน้ 

ก าไรสุทธ ิ 213,600,000 บาท 
จ านวนหุน้จ าหน่ายแลว้ 1,201,379,956 หุน้ 
จ านวนหุน้เสนอขายในครัง้นี้ 32,007,509 หุน้ 
จ านวนหุน้หลงัการเสนอขายในครัง้นี้ 1,233,387,465 หุน้ 
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ตารางสรปุผลกระทบดา้นต่างๆ ของการออกหุ้นสามญัในแต่ละกรณี 
 

นายอานนท์ชยั NAKON รวม 
Price Dilution 0.16% 0.04% 0.20% 
EPS Dilution 2.05% 0.57% 2.60% 
Control Dilution 2.05% 0.57% 2.60% 

 

5. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

5.1. เหตุผล ความจ าเป็นของการเพ่ิมทุน และความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน 

คณะกรรมการบรษิทัเลง็เหน็ว่าการเพิม่ทุนในครัง้นี้เป็นไปเพื่อการเขา้ลงทุนใน AIT เนื่องจากธุรกจิ
ของ AIT มีทิศทางที่สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่กลุ่มบริษัทมีความต้องการสร้าง SABUY 
Infrastructure (โครงการลงทุน ในธุรกจิโครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคโนโลย ีเพื่อใชป้ระโยชน์ในของกลุ่มบรษิทั เช่น ลงทุน
ในธุรกจิ Cloud System and Data Center Services โปรแกรมระบบปฏบิตักิารต่างๆ รองรบัการเตบิโตของการใชง้าน
อนิเตอร์เน็ตและเทคโนโลยไีดใ้นอนาคต และยงัรวมถงึธุรกจิพืน้ฐานอื่นๆ) ซึ่ง IT Infrastructure เป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัท หรือ 7 สะดวก 7 SMART ของกลุ่มบรษิัท นอกเหนือไปจากการ
พฒันา Solution และ Hardware ใหใ้ชง้านไดด้แีล้ว ปัจจุบนักลุ่มบรษิทัมกีารใชง้าน IT Infrastructure จากผูใ้หบ้รกิาร
รายอื่นๆ เช่น  Storage Data Center Networking  เป็นต้น และเนื่องจาก AIT  เป็นผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและ
ระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรือ SI) โดยมีลกัษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Turn Key 
ตัง้แต่การใหค้ าปรกึษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การด าเนินการ การตดิตัง้ การฝึกอบรม และการ
ซ่อมบ ารุงรกัษา ซึ่งมีความช านาญเกี่ยวกับ ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ หากบริษัท ได้ลงทุนหรือเป็น
พนัธมิตร กับ AIT  จะท าให้บรษิัทมผีู้เชี่ยวชาญในเรื่องการวาง IT Infrastructure ซึ่งเป็นระบบที่กลุ่มบรษิัทมคีวาม
ต้องการใช้ในการพฒันาสนิค้าและบรกิารของกลุ่มบรษิัท ในการเป็นผู้ให้บรกิาร 7 สะดวก 7 SMART เช่น การเพิม่
ประสทิธภิาพระบบเทคโนโลยกีารสื่อสาร การเกบ็ขอ้มลู การประมวลผล ระบบ Cloud เป็นต้น ดงันัน้ การเขา้ลงทุนใน 
AIT  ซึ่งเป็นผูม้คีวามช านาญ จะช่วยสานประโยชน์ในเรื่องดงักล่าว ทัง้ในดา้นการเพิม่ประสทิธภิาพของโครงสรา้งการ
สื่อสารและเครอืขา่ย ใหส้อดคล้องกบัการใชพ้ฒันาสนิคา้และบรกิารของกลุ่มบรษิทั การดูแลซ่อมบ ารุง (Maintenance) 
ภายใต้งบประมาณทีส่ามารถแขง่ขนัได ้เพื่อใหก้ลุ่ม SMEs สามารถเขา้ถงึ Solution ต่างๆ ของกลุ่มบรษิทั ดว้ยต้นทุน
ทีเ่ขา้ถงึไดเ้พื่อแขง่ขนั กบัธุรกจิขนาดใหญ่ทีม่คีวามสามารถในการเขา้ถงึ Solution ดว้ยทรพัยากรทีม่มีากกว่า ซึ่งหาก
บรษิทัฯ ด าเนินการหาเงนิทุนโดยวธิอีื่นแทนการเพิม่ทุน อาท ิการกู้ยมืเงนิ อาจท าใหบ้รษิทัฯ มภีาระเงนิกู้ยมืทีเ่พิม่ขึ้น 
ดงันัน้ การเพิม่ทุน และการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครัง้นี้ จะเป็นแหล่งเงนิทุนของบรษิทัฯ ใน
การเขา้ซื้อหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธขิอง AIT 

5.2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพ่ิมทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงนิทุนในการเขา้ซื้อ AIT และ AIT-
W2 และการแปลงสภาพ AIT-W2 ซึง่ใชเ้งนิไม่เกนิ ทัง้สิน้ไม่เกนิ 989,400,000 บาท บาท มรีายละเอยีด ดงันี้ 
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(1) ใชส้ าหรบัซื้อหุน้สามญัของ AIT จ านวน 30,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 7.08 บาท รวมเป็นเงนิ 
212,400,000 บาท และ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จ านวน 140,000,00 หน่วย ในราคาหุน้ละ 
3.55 บาท รวมเป็นเงนิ 497,000,000 บาท  รวมการเขา้ซื้อทัง้สิน้  709,400,000 บาท 

(2) การใช้สทิธแิปลงสภาพ AIT-W2 จ านวน 140,000,00 หน่วย ในราคาใชส้ทิธหิุน้ละ 2.00 บาท 
รวมเป็นเงนิ 280,000,000 บาท ซึ่ง บรษิัทฯ จะด าเนินการจดัหาโดยใช้กระแสเงนิสดภายใน
บรษิัท การออกหุ้นกู้ของบรษิัท และ/หรอืเงนิกู้จากสถาบนัการเงนิ และ/หรอื จากการใช้สทิธิ
แปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธริุ่นต่างๆ ของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารใชเ้งนิการกู้เงนิ
ทุกรปูแบบ บรษิทัฯ จะมผีลต่ออตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนทีเ่พิม่สงูขึน้เลก็น้อย เท่ากบั 0.74 เท่า  

โดยการเขา้ลงทุนของบรษิทัฯ ในการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT และ AIT-W2  รวมไปถึงการแปลง
ภาพ AIT -W2 อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบรษิทัฯ จะเขา้ลงทุนต่อเมื่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯซึ่งจะไดจ้ดัขึน้ในวนัที ่27 
เมษายน  2565 นี้  มมีติอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบียนและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง 
ไดแ้ก่ นายอานนท์ชยั และ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ AIT และ AIT-W2 จากนาย
อานนทช์ยั ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทัฯ  

 

5.3. ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และ
ผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษทัฯ อนัเน่ืองมาจากการเพ่ิมทุน 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเข้าท า
รายการไดม้าซึ่งหุน้สามญัของ AIT และ AIT-W2 ในครัง้นี้ บรษิทัจดัหาแหล่งเงนิทุนจากการออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ซึง่ไดแ้ก่ นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิจ านวน 25,111,504 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาทใน
ราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมูลค่ารวม 709,400,000 ท าให ้บรษิทัไม่จ าเป็นต้องใชเ้งนิสดภายในกจิการ
หรอืหาแหล่งเงนิกูย้มืเงนิใหม่ เพื่อมาลงทุนซึ่งหุน้สามญัของ AIT และ AIT-W2 เฉพาะในสดัส่วนทีบ่รษิทัเขา้ซื้อ ซึ่งหุน้
สามญัของ AIT และ AIT-W2 จากนายอานนท์ชยั (ไม่นับรวมส่วนที่จะแปลงสภาพของ AIT-W2 ซึ่งได้อธบิายแล้วใน
หวัขอ้ 5.2) 

ในปัจจุบนับรษิัทมสีดัส่วน หนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัท เท่ากับ 0.81 เท่า (ค านวณจาก
สดัส่วนหนี้สินทัง้หมดหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น จากงบการเงินฉบบัสอบทาน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2564) ทัง้นี้ 
ภายหลงัจากการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นี้แล้ว ค านวณจากการออกหุ้นสามญัให้นายอานนท์ชยั ซึ่งเมื่อน ามาท างบ
การเงนิรวมแล้วจะส่งผลใหส้ดัส่วน D/E ของ บรษิทั ภายหลงัการเขา้ท ารายการลดลงเหลอื 0.74 เท่า (รวมผลกระทบ
จากกู้เงนิ 280 ล้านบาทเพื่อแปลงสภาพ AIT-W2 ในอนาคต) เท่านัน้ ซึ่งจะช่วยเสรมิสถานะทางการเงนิใหด้ขีึน้และ
อาจจะช่วยให ้บรษิทั มคีวามสามารถหาแหล่งเงนิกู้ไดด้ขี ึน้ในอนาคตภายหลงัจากทีบ่รษิทั ไดศ้กึษาความสมเหตุสมผล
และประโยชน์ของเพิม่ทุน และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นายอานนท์ชยั คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเห็นว่าการ
เพิม่ทุนในครัง้นี้มคีวามสมเหตุสมผล และจะก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่บรษิทั เนื่องจากการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะ
เป็นการเพิม่ศกัยภาพในการด าเนินธุรกจิ และเพิม่โอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกจิใหค้รอบคลุมมากยิง่ขึน้ ซึ่งจะ
ส่งผลใหผ้ลประกอบการของบรษิทั มแีนวโน้มทีด่ขี ึน้ในอนาคต นอกจากนี้ การก าหนดราคาเสนอขายหุน้ทีร่าคา 28.25 
บาทต่อหุน้ ซึ่งอ้างองิจากราคาตลาดโดยราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบรษิทั ทีค่ านวณยอ้นหลงั 7 วนัท าการ
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ตดิต่อกนั ระหว่างวนัที ่9 กุมภาพนัธ์ - 18 กุมภาพนัธ์ 2565 (เฉพาะวนัท าการ) ซึ่งมรีาคาเท่ากบั 30.6413 บาทต่อหุน้ 
(ขอ้มูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อได้นักลงทุนที่มศีกัยภาพซึ่งจะให้
ค าแนะน าบรษิทั ในการประกอบธุรกจิของบรษิทั ในดา้นเทคนิคการบรกิาร และจะช่วยขยายฐานลูกคา้ของบรษิทั มาก
ขึน้ซึง่ภายหลงัจากบรษิทั ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ใหแ้ก่นายอานนทช์ยั จ านวน 25,111,504 หุน้ 
และด าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแล้วเสรจ็สิน้ กลุ่มนายอานนท์ชยัจะเป็นผูถ้อืหุน้ในอนัดบัสอง (ตามเดมิ) ตาม
รายละเอยีดทีก่ล่าวมาใน ขอ้ 2. ขา้งตน้ 

การจดัหาเงนิลงทุนในส่วนของเงนิสดมาจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้จ านวนรวมทัง้สิน้ไม่
เกนิ 3,000 ล้านบาท ซึ่งทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ จะไดอ้นุมตัติ่อไป ซึ่งวงเงนิการออกตรา
สารหนี้ดงักล่าวครอบคลุมมูลค่าการลงทุนใน BZB และ NAKON รวมถึงแปลงสภาพ AIT-W2 อย่างไรก็ด ีในกรณีที่
ตลาดเงนิทุนไม่เอื้ออ านวย บรษิทัฯ อาจพจิารณาจดัหาแหล่งเงนิกู้ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นการท าธุรกรรม
ในครัง้นี้เพื่อรอใหส้ภาวะตลาดทุนปรบัตวัดขีึน้ ทัง้นี้ การใชเ้งนิลงทุนดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ และความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แต่อย่างใด 

อย่างไรกด็ภีายสมมตฐิานการเขา้ท ารายการทัง้การเขา้ซื้อ NAKON และ AIT  ในส่วนทีช่ าระดว้ยหุน้
สามญัของบรษิทัฯ  และ ส่วนทีต่อ้งช าระดว้ยเงนิสดซึ่งตาม แผนการจะระดมทุนจากการออกหุน้กู ้ซึง่รวมถงึการลงทุน
ใน  BZB ดว้ยเงนิสด จะส่งผลต่ออตัราหนี้สนิต่อทุน ดงันี้  

Debt Service Capability ส้ินปี 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 ส้ินปี 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 
 

ซึ่งจะเหน็ไดว้่าหากการเขา้ลงทุนใน AIT    NAKON  และ  BZB  ไดร้บัการอนุมตัใิหเ้ขา้ลงทุนและตามแผนการระดม
ทุนทีเ่สนอมาขา้งต้น บรษิทัฯ จะมอีตัราสดัส่วนหนี้สนิต่อทุน เท่ากบั  1.07 เพิม่ขึน้จากสิน้ปี  2564 ทัง้นี้หากบรษิทัฯ 
ไม่ไดม้กีารออกหุน้สามญัเพื่อช าระค่าตอบแทนจะท าใหอ้ตัราสดัส่วนหนี้สนิต่อทุนเพิม่สงูขึน้ 

 

5.4. ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และท่ีมาของการก าหนดราคาเสนอขาย 
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บรษิทั ก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั จ านวน 25,111,504 หุน้ ในราคาเท่ากบั 
28.25 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของ
บริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 ทัง้นี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทั ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมี
มตเิสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั คอื ระหว่าง
วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์- 18 กุมภาพนัธ ์2565 (เฉพาะวนัท าการ) ซึง่มรีาคาเท่ากบั 30.6413 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART 
ตาม www.setsmart.com) 

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็น และประโยชน์ที่บริษัท จะได้รบัจากการออกและจัดสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดดงักล่าวขา้งต้น คณะกรรมการบรษิัทจงึมมีติอนุมตัิการออกและ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่นายอานนท์ชยั โดยมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามญัให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั เงื่อนไขการจดัสรร ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนนัน้มคีวามเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้
ถอืหุน้ 

นอกจากนี้ราคาหุ้นที่ AIT และ AIT-W2  เป็นและการเจรจาต่อรองระหว่างบรษิัทฯ และผู้ขาย ซึ่ง
บรษิทัฯ ไดม้กีารประเมนิมูลค่าดว้ยวธิคีดิลดกระแสเงนิสดในอนาคต (DCF) ยงัเหน็ว่า AIT ธุรกจิของ AIT ยงัมโีอกาส
ในการขยายตวัทางธุรกจิ พจิารณาจากผลประกอบการทีเ่ตบิโตขึน้ งานทีย่งัไม่ไดส่้งมอบ (Backlog) อตัราการจ่ายเงนิ
ปันผล ซึ่งมคีวามน่าสนใจและสามารถเขา้ไปเขา้ลงทุนได้  คาดว่าจะใหผ้ลตอบแทนทัง้ในแงข่องการลงทุนทางการเงนิ 
และ การสานประโยชน์ทางธุรกจิกบักลุ่มบรษิทั    

5.5. เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่แก่บุคคลในวงจ ากดั และท่ีมาของ
การก าหนดราคาเสนอขายดงักล่าว 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า การเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ นายอานนนท์ชยั เพื่อเขา้ลงทุน  
AIT  และ  AIT-W2 มปีระโยชน์ต่อกจิการในอนาคต ซึ่งนอกจากนี้ คณะกรรมการยงัเลง็เหน็ว่ากลุ่ม AIT และเครอืข่าย
พนัธมติรของ AIT ซึ่งเป็นเป็นผูอ้อกแบบระบบเครอืขา่ยและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรอื SI) 
ใหบ้รกิารในกลุ่มลูกคา้ทัง้ภาครฐัและเอกชน   ซึ่งจะท าเป็นการเพิม่โอกาสในการขยายการเขา้ถงึฐานลูกคา้เป้าหมาย
ของกลุ่มบรษิทั และเป็นการสานประโยชน์ และสรา้งโอกาสในการต่อยอดทางธุรกจิ การได ้ AIT เป็นพนัธมติรจะช่วย
เรื่องการขยายการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคม เป็นรากฐานของการขยายธุรกจิจะยิง่ท าใหส้นิคา้และบรกิาร
ของกลุ่มบรษิทัครบวงจรและแขง็แกร่งยิง่ขึ้น เพื่อใหฐ้านลูกคา้ของบรษิทั ใน Ecosystem ของกลุ่มบรษิทั โดยเฉพาะ 
กลุ่ม SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ารายส าคญัของบริษัท มีศกัยภาพในการแข่งขนัได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยใีนการ
พฒันาธุรกิจ ด้วยต้นทุนที่สามารถเข้าถึงได้มีความสมเหตุสมผล นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยงัได้พิจารณามี
ความเห็นว่าธุรกรรมการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมท าให้ไม่กระทบสภาพคล่องทางการเงนิของ
บรษิทัฯ อย่างมนีัยส าคญั หากบรษิทัฯ ด าเนินการหาเงนิทุนโดยวธิอีื่น แทนทีก่ารเพิม่ทุน อาท ิการกู้ยมืเงนิ อาจท าให้
บรษิทัฯ มภีาระเงนิกูย้มืทีเ่พิม่ขึน้ หรอืหากเป็นการเพิม่ทุนแก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน อาจมคีวามไม่แน่นอนในจ านวน
เงนิทีจ่ะไดร้บัจากการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่ะตอ้งช าระเงนิเพิม่ทุนและมกีรอบระยะเวลาในการ
ด าเนินการทีม่ากกว่าการเพิม่ทุนแก่บุคคลในวงจ ากดั 

อย่างไรกด็ ีในการเขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัและ AIT ของ AIT-W2 บรษิทั จะเขา้ด าเนินการ
ภายใตเ้งือ่นไข 2 ประการ คอื  
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1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั มมีตอินุมตัใิห้บรษิทั เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ นายอานนทช์ยั 

2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั มมีตอินุมตัใิห้บรษิทั เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุ้นสามญัและ AIT-
W2 ของ AIT จากนายอานนท์ชยั ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัท โดยบรษิัท จะช าระ
ค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั  

6. ค ารบัรองของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน 

ในการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดนัน้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ  
นายอานนท์ชยั ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากดัดว้ยความระมดัระวงั และมคีวามเหน็ว่าบุคคลดงักล่าวเป็นผูท้ี่มศีกัยภาพใน
การลงทุนและสามารถลงทุนได้จรงิ อีกทัง้มคีวามรู้ที่เป็นประโยชน์ซึ่งมส่ีวนช่วยสนับสนุนธุรกิจของบรษิทั ในกรณีที่
กรรมการของบรษิัทไม่ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิัท ในเรื่องที่
เกีย่วกบัการเพิม่ทุนในครัง้นี้แลว้ หากในการไม่ปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทั ผูถ้อืหุน้สามารถ
ฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบรษิัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่ได้มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และหากการไม่ปฏิบตัิหน้าที่นัน้เป็นเหตุให้กรรมการหรอืบุคคลทีม่ี
ความเกี่ยวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมชิอบ ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธฟ้ิองเรยีกคนืประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบรษิทั ได้
ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

 

บรษิทั ขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันี้ ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ  

 

 

 

 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 

 เลขานุการบรษิทั 

 ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
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สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

ให้แก่ บริษทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ากดั 

สืบเนื่องจากบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนใน  
บรษิทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“NAKON”) เพื่อเป็นการสรา้งระบบนิเวศทางธุรกจิของกลุ่มบรษิทัท าให้
มสีนิคา้และบรกิารในกลุ่มการใหบ้รกิารทางการเงนิเพิม่มากขึน้ และเกดิการผนึกก าลงัทางธุรกจิกบั NAKON เน่ืองจาก 
NAKON ประกอบธุรกจิการเงนิทีไ่ม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้การประกอบธุรกจิหลกั ไดแ้ก่ ธุรกจิการใหส้นิเชื่อ
ส าหรบัผู้มีความต้องการใช้เงนิทัง้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อวตัถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม โดยให้บริการสินเชื่อ
หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้ โดยไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงการคลงั และอยู่ภายใต้
การก ากบัของธนาคารแห่งประเทศไทยใหส้ามารถประกอบธุรกิจสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากบัได้และประกอบ
กจิการสนิเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano-Finance) โดยการใหกู้ย้มืเงนิ การรบัซื้อ ซื้อลด หรอืรบัช่วงซื้อลดตัว๋เงนิ หรอืตรา
สารเปลี่ยนมอือื่นใด การใหเ้ช่าซื้อ การใหเ้ช่าแบบลสิซิง่แก่บุคคลธรรมดาทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อน าไปใชใ้นการประกอบ
อาชพีทีไ่ม่มทีรพัย์สนิหรอืมทีรพัย์สนิเป็นหลกัประกนั ภายใต้ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็นพนัธมติรของ
กลุ่มบรษิทั โดย NAKON มทีุนจดทะเบยีน 550,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,100,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมทีุนทีอ่อกและเรยีกช าระ 467,549,150 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 935,098,300 
หุน้ ซึ่งทางบรษิทัฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเป็นหุน้ส่วนเชงิกลยุทธ์กบัทาง NAKON โดยบรษิทัฯ จะเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิ่มทุน
ออกใหม่ของ NAKON จ านวน 311,699,434 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25 ของทุนทีอ่อก
และเรยีกช าระหลงัการเสนอขายให้แก่บรษิัทฯ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นมูลค่าการเสนอขาย
ใหแ้ก่บรษิทัฯ 779,248,585 บาท 

ทัง้นี้ ในการเขา้ลงทุนโดยการซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NAKON ดงัทีก่ล่าวมาแลว้นัน้ บรษิทัจะช าระ
ค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหมข่อง NAKON ดงันี้ 

1 ค่าหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 75 ของมลูค่าการเสนอขายทัง้หมด บรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสดใหแ้ก ่
NAKON จ านวน 584,436,438.75 บาท และ 

2 ค่าหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 ของมลูค่าการเสนอขายทัง้หมด จ านวน 194,812,146.25 บาท บรษิทัฯ  
จะออกหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ NAKON จ านวน 6,896,005 หุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 28.25 บาท 
โดยราคาทีอ่อกเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาหุน้ทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด (โดยทีร่าคาตลาด
ค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนักยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มี
มตอินุมตัใิหเ้ขา้ลงทุนใน NAKON และออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเสนอขายใหแ้ก ่ NAKON เพื่อเป็น
ค่าตอบแทน โดยมรีะยะเวลาตัง้แต่วนัที ่9 กมุภาพนัธ ์- 18 กุมภาพนัธ ์2565 (เฉพาะวนัท าการ) เท่ากบั 
30.6413 บาทต่อหุน้) 

เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถเขา้ลงทุนโดยการซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุออกใหมข่อง NAKON ได ้ ทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 4/2565 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่ 21 กุมภาพนัธ ์ 2565 จงึไดม้มีตเิหน็ชอบใหเ้สนอต่อทีป่ระชมุ
สามญัผูถ้อืประจ าปี 2565 ในวนัที ่27 เมษายน 2565 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยมมีติ
เหน็ชอบใหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 712,647,401 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,365,411,624 
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บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 2,078,059,025 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 712,647,401 หุน้ 
มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท บรษิทัฯ จะด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ดงันี้ 

1 การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 25,111,504 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 
28.25 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมลูค่ารวม 709,399,989 บาท ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่
เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อ
หุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธใินการซื้อหุน้สามญั (AIT-W2) ของบรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอรเ์มชัน่ 
เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (AIT) 

2 การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 6,896,005 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย  
28.25 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมลูค่ารวม 194,812,146.25 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ไดแ้ก ่ NAKON เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ซือ้หุน้สามญั
เพิม่ทุนออกใหมข่อง NAKON 

3 การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 100,000,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 8.32 ของจ านวนหุน้ทีช่ าระ
แลว้ของบรษิทัฯ)  มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

4 การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 508,551,983 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ 
(Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) 

5 การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน  40,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรบัรองการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) 

6 การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 32,087,909 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการปรบั
สทิธใิบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย ครัง้ที ่ 1 (SABUY-WA) และครัง้ที ่ 2 (SABUY-WB) และใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ
บรษิทัฯ (SABUY-W1) 

โดยรายละเอยีดการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ทีเ่ป็น
สาระส าคญัต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

บรษิทัฯ จะด าเนินการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ NAKON จ านวน 6,896,005 
หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมูลค่ารวม 194,812,146.25 บาท โดย
การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ NAKON ดงักล่าว เป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบเฉพาะเจาะจง
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บรษิัทฯ จะมมีติก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชดัเจน ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบรษิัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 
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เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และตอ้ง
ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี นอกจากนี้ แมบ้รษิทัฯ จะ
ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้สนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ แลว้ บรษิทัฯ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิ
จากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่ก าหนดในประกาศ 
ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดว้ย 

ทัง้นี้ ราคาตลาดส าหรบัการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรใหแ้ก่ NAKON ค านวณจากราคาถวัเฉลีย่
ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ยอ้นหลงั 7 วนัท า
การตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตเิสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออก
และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ NAKON ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั คอื ระหว่าง วนัที ่ 9 กุมภาพนัธ ์ -  
18 กุมภาพนัธ ์ 2565 (เฉพาะวนัท าการ) ซึง่มรีาคาเท่ากบั 30.6413 บาทต่อหุน้ (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม 
www.setsmart.com) 

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ NAKON ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้
ของบรษิทัฯ ก่อนทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ะสัง่รบัหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน บรษิทัฯ มหีน้าทีห่า้มมิ
ให ้NAKON ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เริม่ท า
การซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดงักล่าวเริม่ท า
การซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน NAKON จงึจะสามารถทยอยขายหุน้ทีถู่กสัง่หา้มขาย
ดงักล่าวไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถู่กสัง่หา้มขาย ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารพจิารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธใินส่วน
เพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่11 พฤษภาคม 2558 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ทัง้นี้ หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ NAKON ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของ
บรษิทัฯ จะส่งผลกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั ไดแ้ก่ ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ
บรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2), ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อ
หุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC), ใบส าคญัแสดง
สทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่1 (SABUY-WA) และ
ครัง้ที ่2 (SABUY-WB) และใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ (SABUY-W1) โดยหาก ณ วนัทีจ่ดัสรรหุน้
ดงักล่าวมผีลท าใหบ้รษิทัฯ ตอ้งมกีารปรบัสทิธใิหแ้ก่ใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวขา้งตน้ ตามขอ้ก าหนดสทิธ ิทางบรษิทัฯ 
จะเร่งด าเนินการเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อเพิม่ทุนจดทะเบยีน และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนส าหรบัรองรบัการปรบั
สทิธดิงักล่าวต่อไป 

 

 

 

 

 

http://www.setsmart.com/
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2. ช่ือและข้อมลูของผูท่ี้จะได้รบัการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

รายชื่อ 
จ านวนหุน้ทีจ่ดัสรร 

(หุน้) 
ราคาเสนอขาย
(บาท/หุน้) 

มลูค่ารวม(บาท) 

บรษิทั นครหลวง 
แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) 

6,896,005 28.25 194,812,146.25 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 

ล าดบั ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
สดัส่วนการถอืหุน้ 

(รอ้ยละ) 
1 บรษิทั เค.ด.ี โฮลดิง้ จ ากดั 66.2007 

2 นายปฏกิาร มหทัธนารกัษ ์ 7.8849 

3 นางสาวอรไพลนิ วงษ์ประเสรฐิ 7.2185 

4 บรษิทั วคิ จ ากดั (มหาชน) 3.4221 

5 นางศริพิร ทองเดชศร ี 2.4062 

6 นางลนีา วนวทิย ์ 2.1388 

7 นายปิยะ ตนัตเิวชยานนท ์ 2.1388 

8 บรษิทั บรหิารสนิทรพัยสุ์ขมุวทิ จ ากดั 2.0918 

9 นายภูวฤทธิ ์สวสัเดชะ 1.4026 

10 บรษิทั นวธานี จ ากดั 1.0694 

11 นางสาวพรทพิย ์วชัรรคัคาวงศ ์ 0.4278 

12 นางสาวสุภทัรา บุญทศ 0.4064 

13 นายเกรยีงศกัดิ ์บญุทศ 0.4064 

14 นายมนิ ค าแสง 0.3743 

15 นางนงเยาว ์มหทัธนารกัษ ์ 0.2431 

16 นายสุขมุ นวพนัธ ์ 0.2430 

17 นายพรีนาถ โชควฒันา 0.2183 

18 นายฐติกิานต ์รชัตเทวนิทร ์ 0.2139 

19 นายสุวรรณ อารยีจ์ติเกษม 0.2139 

20 นายบุญเกรยีง ธนาพนัธส์นิ 0.2139 

21 นายอนุสษิฐ ์บุญทศ 0.1881 

22 นางสาวสุมาล ีคงคาทอง 0.1219 
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ล าดบั ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
สดัส่วนการถอืหุน้ 

(รอ้ยละ) 
23 นางสาวสุปรยีา เสรฐภกัด ี 0.1219 

24 นายเลศิพงศ ์ยงธนารตัน์ 0.1215 

25 นางสาวศริริตน์ ผลโยธนิ 0.1215 

26 ผูถ้อืหุน้รายอื่น 0.3904 

 รวม 935,098,300 

1รายชื่อผูถ้อืหุน้ บรษิทั เค.ด.ี โฮลดิง้ จ ากดั 

ล าดบั รายชื่อผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) สดัส่วน 

1 นาย เทอดศกัดิ ์บุญทศ 1,110,000 74.00 

2 นางสาว พรทพิย ์วชัรรคัคาวงศ ์ 360,000 24.00 

3 นาง เพทาย วชัรรคัคาวงศ ์ 10,000 0.67 

4 บรษิทั พรีธร จ ากดั 7,500 0.50 

5 คณะบุคคลหลานป ู 7,500 0.50 

6 นาง พชัร ีริว้ตระกูล 5,000 0.33 

  รวม 1,500,000 100.00 

 

รายชื่อคณะกรรมการ 

NAKON มกีรรมการ 5 คน ไดแ้ก ่

1) นายพยุงศกัดิ ์ ชาตสุิทธผิล ประธานกรรมการ 

2) นายเทอดศกัดิ ์ บุญทศ   กรรมการ 

3) นายธนวรรธน์  พลวชิยั  กรรมการ 

4) นายตะวนั   พนัธาวงศ ์ กรรมการ  

5) นายสมพงษ ์  สงวนวนชาต ิ กรรมการ 

อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ จะส่งกรรมการผูแ้ทนอย่างน้อย 1 ต าแหน่ง 

 

ทัง้นี้ ภายหลงัจากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ NAKON จ านวน 
6,896,005 หุ้น และด าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแล้วเสร็จสิ้น NAKON จะเป็นผู้ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 0.57 
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ดงันัน้ NAKON จงึไม่ใช่บุคคลทีจ่ะมาเป็นผูม้อี านาจควบคุมบรษิทัฯ 
ตามนิยามบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 
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พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยมรีายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 
ก่อนและหลงัสรุปไดด้งันี้ 

  
 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ 
ก่อนการเขา้ท ารายการ   หลงัการเขา้ท ารายการ 

จ านวนหุน้ สดัส่วน จ านวนหุน้ สดัส่วน 
1 กลุ่มนายชูเกียรติ รจุนพรพจี 498,171,680     41.47 498,171,680     41.23 
  นาย ชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี 410,428,545    34.16 410,428,545    33.97 
  น.ส. ภรณัยา รุจนพรพจ ี 61,609,135      5.13 61,609,135      5.10 
  น.ส. วจิติรา ป่ินเรอืงหริญั 26,134,000      2.18 26,134,000      2.16 
2 กลุ่มนายอานนท์ชยั วีระประวติั 190,055,000.00     15.82 190,055,000.00     15.73 
  นาย อานนทช์ยั วรีะประวตั ิ 190,000,000    15.82 190,000,000    15.72 
  นาง เพญ็ศร ีวรีะประวตั ิ/1         55,000.00         0.00           55,000.00      0.00 
3 TKS 110,000,000      9.16 110,000,000      9.10 
4 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 35,900,879      2.99 35,900,879      2.97 
5 นาย วรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี 30,918,270      2.57 30,918,270      2.56 
6 นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ 12,010,000      1.00 12,010,000      0.99 
7 นาง ธนภร เลา้ตระกูล 11,600,000      0.97 11,600,000      0.96 
8 นายกติตณิฐั ทคีะวรรณ 10,481,200      0.87 10,481,200      0.87 
9 นายสนัตธิร บุญเจอื 9,006,100      0.75 9,006,100      0.75 
10 น.ส. สริดิาวลัย ์พาราพนัธกุล 7,350,000      0.61 7,350,000      0.61 
11 NAKON                   -            -    6,896,005      0.57 
  ผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ 285,886,827     23.80 285,886,827     23.66 
  รวม 1,201,379,956   100.00 1,208,275,961   100.00 

ขอ้มลูรายชือ่ผูถ้อืหุน้จากการปิดสมุดทะเบยีนของบรษิทั ณ วนัที ่9 มนีาคม 2565 
/1 นาง เพญ็ศร ีวรีะประวตั ิเป็นมารดาของนาย อานนทช์ยั วรีะประวตั ิ

3. วตัถปุระสงคใ์นการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน แผนการใช้เงิน 

การออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ NAKON เพื่อเป็นการช าระค่าหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 25 ของมูลค่าการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NAKON ทัง้หมด ในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างระบบนิเวศทาง
ธุรกจิของกลุ่มบรษิทัท าใหม้สีนิคา้และบรกิารในกลุ่มการใหบ้รกิารทางการเงนิเพิม่มากขึน้ และเกดิการผนึกก าลงัทาง
ธุรกิจกบั NAKON เนื่องจาก NAKON ประกอบธุรกิจการเงนิที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้การประกอบธุรกิจ
หลกั ไดแ้ก่ ธุรกจิการใหส้นิเชื่อส าหรบัผูม้คีวามตอ้งการใชเ้งนิทัง้นิตบิุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อวตัถุประสงค์ใด ๆ ก็
ตาม โดยให้บริการสินเชื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลงั และอยู่ภายใต้การก ากบัของธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถประกอบธุรกิจสนิเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากบัไดแ้ละประกอบกจิการสนิเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano-Finance) โดยการใหกู้้ยมืเงนิ การรบัซื้อ ซื้อลด 
หรือรับช่วงซื้อลดตัว๋เงิน หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด การให้เช่าซื้อ การให้เช่าแบบลิสซิ่งแก่บุคคลธรรมดาที่มี
วตัถุประสงคเ์พื่อน าไปใชใ้นการประกอบอาชพีทีไ่ม่มทีรพัยส์นิหรอืมทีรพัยส์นิเป็นหลกัประกนั ภายใตป้ระกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย มาเป็นพนัธมติรของกลุ่มบรษิทั โดยผลประโยชน์ต่อการเขา้ลงทุนโดยการซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออก
ใหม่ของ NAKON สามารถพจิารณารายละเอยีดไดท้ี ่รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เกี่ยวกบัรายได้

https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=SABUY-R&language=en&country=US
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มาซึ่งสนิทรพัย์ กรณีการเขา้ซื้อหุน้สามญัของบรษิทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“NAKON IFA Report”) 
หวัขอ้ 1.5 และ 3.2 ขอ้ดขีองการเขา้ท ารายการ 

ส าหรบัการวเิคราะหผ์ลตอบแทนจากการเขา้ลงทุนครัง้นี้ ทางฝ่ายจดัการไดป้ระเมนิความคุม้ค่าของการ
ลงทุนในครัง้นี้ จะมมีลูค่าปัจจบุนัสุทธจิากการลงทุน (NPV) จ านวน 228,946,379 บาท และมอีตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนภายใน (IRR) รอ้ยละ 10.01 ซึง่สงูกว่าตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ (WACC) ของบรษิทัฯ ทีร่อ้ยละ 7.89 และยงั
สรา้งกระแสเงนิสดจากการลงทนุเพิม่เตมิในอนาคต 

นอกจากนี้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดป้ระเมนิมูลค่าหุน้สามญั NAKON ดว้ยวธิมีูลค่าปัจจุบนัสุทธขิอง
เงนิปันผล (Dividend Discount Model) ไดมู้ลค่าหุน้เท่ากบั  2.31 – 2.73 บาทต่อหุน้ ในขณะทีมู่ลค่าหุน้ของ NAKON 
ณ ราคาเขา้ท ารายการอยู่ที ่2.50 บาทต่อหุน้ ซึ่งจะเหน็ไดว้่าราคาเขา้ท ารายการในครัง้นี้นัน้อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรม
จากการประเมนิมูลค่าของทีป่รกึษาทางการเงนิอิสระ รายละเอยีดในการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมจากทีป่รกึษาทางการ
เงนิอสิระ โปรดพจิารณา NAKON IFA Report หวัขอ้ 4.1 ความเหมาะสมดา้นราคาของมูลค่าสนิทรพัย์ทีไ่ดม้า – หุน้
สามญั NAKON 

ทัง้นี้ ในการด าเนินการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ NAKON นัน้ มคีวามเสีย่งของการเขา้ท ารายการ ซึง่
สามารถสรุปได ้ดงันี้ 

1. ความเสีย่งก่อนเขา้ท ารายการ 

(1) ความเสีย่งทีเ่งือ่นไขบงัคบัก่อนเขา้ท ารายการจะไม่ประสบความส าเรจ็ หรอือาจเกดิความล่าชา้การเขา้ท า
รายการมเีงือ่นไขบงัคบัส าคญัก่อนเขา้ท ารายการ ไดแ้ก่ 

• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ มมีติอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุ้นสามญั
เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ NAKON  

• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ มมีติอนุมตัิใหบ้รษิัทฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุ้นเพิม่ทุนของ 
NAKON ซึ่งไม่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิัทฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ส าหรับค่าหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของมูลค่าการเสนอขาย
ทัง้หมด และจะช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสดส าหรบัค่าหุน้ในส่วนทีเ่หลอื 

• ที่ประชุมผู้ถอืหุน้ของ NAKON มมีติอนุมตัิให ้NAKON เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้เพิม่
ทุนของ NAKON ใหแ้ก่บรษิทัฯ  

• ผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัย์และหนี้สนิใน NAKON เป็นที่พงึพอใจของ
บรษิทัฯ  

ดงันัน้ หากบรษิัทฯ ไม่สามารถท าใหเ้งื่อนไขบงัคบัก่อนเขา้ท ารายการส าเร็จลุล่วงได้ การท า
รายการกจ็ะไม่ประสบความส าเรจ็ หรอืเกดิความล่าชา้ 

2. ความเสีย่งหลงัเขา้ท ารายการ 

(2) ความเสีย่งของการสญูเสยีโอกาสในอนาคตหากมลูค่าหุน้ของบรษิทัฯ  สงูกว่ามลูค่าซื้อขาย 
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(3) ความเสี่ยงผลตอบแทนทีจ่ะได้รบัจากการลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดหวงั เนื่องจากความเสีย่ง
ของ NAKON 

(4) ความเสีย่งจากการทีท่ศิทางการด าเนินธุรกจิของ NAKON ไม่เป็นไปตามคาดหวงั เนื่องจากบรษิทัฯ มไิด้
มอี านาจควบคุม 

(5) ความเสีย่งจากการที ่NAKON ไม่สามารถน าบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ดต้ามแผน 

โดยรายละเอยีดของความเสีย่งจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ สามารถพจิารณารายละเอยีดไดท้ี ่ NAKON IFA 
Report หวัขอ้ 1.7 และ 3.4 ความเสีย่งของการเขา้ท ารายการ 

 

4. ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ให้บุคคลในวงจ ากดั 

4.1. ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทัฯ (Price Dilution) 

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 

= (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) + (จ านวนหุน้เพิม่ทุน x ราคาเสนอขาย) 

(จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้เพิม่ทุน) 

= 
(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 - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

= 
(30.64 บาทต่อหุน้)−(30.63 บาทต่อหุน้)

(30.64 บาทต่อหุน้)
 

= รอ้ยละ 0.04 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อา้งองิราคาซื้อขายถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาด
หลกัทรพัยย์อ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนั ระหว่างวนัที ่ 9 กมุภาพนัธ ์ - 18 กุมภาพนัธ ์ 2565 (เฉพาะวนัท าการ)  
ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ซึง่เทา่กบั 30.6413 บาท ตาม
ขอ้มลูการซื้อขายหุน้ของบรษิทัฯ ทีป่รากฏใน SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ดงันัน้ ภายหลงัการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใน
ครัง้นี้จะส่งผลใหผู้ถ้อืหุน้เดมิไดร้บัผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution) เท่ากบัรอ้ยละ 0.04 

4.2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 

=       จ านวนหุน้เพิม่ทุน   
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จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ทีเ่พิม่ทุน 

= 
(6,896,005 หุน้)

(1,201,379,956 หุน้)+(6,896,005 หุน้)
 

= รอ้ยละ 0.57 

4.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 

EPS ก่อนเสนอขาย 

= รอ้ยละ 0.57 

กรณีคิดรวมการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ NAKON และ นายอานนท์ชยั 

4.4. ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทัฯ (Price Dilution) 

= (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) + (จ านวนหุน้เพิม่ทุน x ราคาเสนอขาย) 

(จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้เพิม่ทุน) 

= 
(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 - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

= 
(30.64 บาทต่อหุน้)−(30.58 บาทต่อหุน้)

(30.64 บาทต่อหุน้)
 

= รอ้ยละ 0.20 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อา้งองิราคาซื้อขายถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของหุน้ของบรษิทัฯ 
ในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนั ระหว่างวนัที ่9 กมุภาพนัธ ์- 18 กมุภาพนัธ ์2565 (เฉพาะ
วนัท าการ) ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้สนอวาระตอ่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ซึง่
เท่ากบั 30.6413 บาท ตามขอ้มลูการซื้อขายหุน้ของบรษิทัฯ ทีป่รากฏใน SETSMART ของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

4.5. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 

=       จ านวนหุน้เพิม่ทุน   

จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ทีเ่พิม่ทุน 

= 
(32,007,509 หุน้)

(1,201,379,956 หุน้) +(32,007,509 หุน้)
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= รอ้ยละ 2.60 

4.6. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 

                         EPS ก่อนเสนอขาย 

= 0.178 – 0.173 

               0.178 

= รอ้ยละ 2.60 

EPS ก่อน 0.178 บาทต่อหุน้ 
EPS หลงั 0.173 บาทต่อหุน้ 
ก าไรสุทธ ิ 213,600,000 บาท 
จ านวนหุน้จ าหน่ายแลว้ 1,201,379,956 หุน้ 
จ านวนหุน้เสนอขายในครัง้นี้ 32,007,509 หุน้ 
จ านวนหุน้หลงัการเสนอขายในครัง้นี้ 1,233,387,465 หุน้ 

 

ตารางสรุปผลกระทบดา้นต่างๆ ของการออกหุน้สามญัในแต่ละกรณี 

 นายอานนทช์ยั NAKON รวม 
Price Dilution 0.16% 0.04% 0.20% 
EPS Dilution 2.05% 0.57% 2.60% 
Control Dilution 2.05% 0.57% 2.60% 

 

5. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

5.1. เหตุผล ความจ าเป็นของการเพ่ิมทุน และความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน 

คณะกรรมการบรษิทัเลง็เหน็ว่าการเพิม่ทุนในครัง้นี้เป็นไปเพื่อเป็นการสรา้งระบบนิเวศทางธุรกจิ
ของกลุ่มบรษิทัท าใหม้สีนิคา้และบรกิารในกลุ่มการใหบ้รกิารทางการเงนิเพิม่มากขึน้ และเกดิการผนึกก าลงัทางธุรกจิกบั 
NAKON เน่ืองจาก NAKON ประกอบธุรกจิการเงนิทีไ่มใ่ชธ่นาคาร (Non-Bank) ทีด่ าเนินธุรกจิใหบ้รกิารทางดา้นการเงนิ
มากว่า 30 ปีภายใตก้ารประกอบธุรกจิหลกั ไดแ้ก่ ธุรกจิการใหส้นิเชื่อส าหรบัผูม้คีวามตอ้งการใชเ้งนิทัง้นิตบิุคคลและ
บุคคลธรรมดา และประกอบกจิการสนิเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano-Finance) โดยการใหกู้ย้มืเงนิ การรบัซื้อ ซื้อลด หรอืรบั
ช่วงซื้อลดตัว๋เงนิ หรอืตราสารเปลีย่นมอือื่นใด มาเป็นพนัธมติรของกลุ่มบรษิทั ซึง่ในปัจจบุนั NAKON มฐีานลูกคา้ใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือเป็นส่วนใหญ่ และมสีาขากว่า 105 สาขา ประกอบกบัการลงทุนใน NAKON เป็นการสนับสนุน
การขยายจุดเชื่อมโยง (Touch Point) ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ซึง่เป็นการขยายระบบนิเวศในการท าธุรกจิของ
บรษิทัฯ โดยการเพิม่ปรมิาณจุดตดิตัง้ตูอ้ตัโนมตั ิและจุดรบั-ส่งสนิคา้ของบรษิทัฯ ในอนาคต นอกจากนี้ การเขา้ลงทุนใน 
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NAKON ยงัเป็นการสนับสนุนการขยายฐานลูกคา้ในพืน้ที ่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และใชค้วามสมัพนัธข์อง NAKON 
ในการเขา้ถงึลูกคา้รายใหม่ๆ 

ทัง้นี้ หากบรษิทัฯ ด าเนินการหาเงนิทุนโดยวธิอีื่นแทนการเพิม่ทนุ อาท ิการกูย้มืเงนิ อาจท าใหบ้รษิทั
ฯ มภีาระเงนิกูย้มืทีเ่พิม่ขึน้ ดงันัน้ การเพิม่ทุน และการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครัง้นี้ จะเป็น
แหล่งเงนิทุนของบรษิทัฯ ในการเขา้ซื้อหุน้ของ NAKON 

ส าหรบัความสมเหตุสมผลด้านราคาที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระได้ประเมนิมูลค่ารายการได้มาซึ่ง
สนิทรพัย ์กรณีการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ NAKON โดยพจิารณาจากวธิกีารต่าง ๆ เพื่อหาช่วงมลูค่ายุตธิรรมทีเ่หมาะสม
ส าหรบัการเขา้ท าธุรกรรมการโอนแลกหุน้ ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่า การประเมนิมลูค่าปัจจุบนัของ
กจิการดว้ยวธิมีลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองเงนิปันผล (Dividend Discount Model - DDM) เป็นวธิกีารประเมนิมลูค่าทีม่คีวาม
เหมาะสม เนื่องจากสามารถสะท้อนผลประกอบการในอนาคตภายใต้แผนธุรกิจและสมมติฐานต่าง ๆ ที่มีความ
สมเหตุสมผล โดยที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระได้ท าการประเมนิช่วงมูลค่ายุติธรรมของรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ หุ้น
สามญัของ NAKON พบว่าอยู่ในช่วง 2.31 – 2.73  บาทต่อหุน้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัราคาเขา้ท ารายการในราคาหุ้นละ 
2.50 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) จะพบว่าราคาเขา้ท ารายการเป็นราคาที่เหมาะสมเพราะเป็นราคาที่อยู่
ในช่วงราคายุตธิรรมทีป่ระเมนิโดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ส าหรบัมูลค่าสิง่ตอบแทน บรษิทั ฯ จะช าระดว้ยเงนิสด
เท่ากบั 584.44 ล้านบาท และมูลค่าหุน้สามญัของบรษิทัฯ ซึ่งเท่ากบั 194.81 ล้านบาท หรอืคดิเป็นมูลค่าหุน้ละ 28.25 
บาท จ านวน 6,896,005 หุน้ รวมเป็นมลูค่าสิง่ตอบแทน 779.25 ล้านบาท พบว่ามูลค่ายุตธิรรมของราคาหุน้สามญัของ
บริษัทฯ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอยู่ในช่วง 25.72 - 28.97 บาทต่อหุ้น ดงันัน้ราคาเข้าท ารายการ
แลกเปลี่ยนโดยใช้หุ้นสามญัของบรษิัทฯ จงึเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากราคาดงักล่าวอยู่ในช่วงมูลค่ายุติ ธรรมที่
ประเมนิโดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 

5.2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพ่ิมทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงนิทุนในการเขา้ซื้อหุน้เพิม่ทนุของ 
NAKON รวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 989,400,000 บาท บาท มรีายละเอยีด ดงันี้ค่าหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 ของมลูค่าการเสนอ
ขายทัง้หมด จ านวน 194,812,146.25 บาท บรษิทัฯ จะออกหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ NAKON จ านวน 6,896,005 
หุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 28.25 บาท โดยราคาทีอ่อกเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาหุน้ทีไ่มต่ ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคา
ตลาด (โดยทีร่าคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหเ้ขา้ลงทุนใน NAKON และออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเสนอขายใหแ้ก่ NAKON เพื่อเป็นค่าตอบแทน 
โดยมรีะยะเวลาตัง้แตว่นัที ่9 กมุภาพนัธ ์- 18 กุมภาพนัธ ์2565 (เฉพาะวนัท าการ) เท่ากบั 30.6413 บาทต่อหุน้) ส่วนที่
เหลอื ค่าหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 75 ของมลูค่าการเสนอขายทัง้หมด บรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสดใหแ้ก ่NAKON 
จ านวน 584,436,438.75 บาท ซึง่บรษิทัฯ จะจดัหาจากการการกูเ้งนิสถาบนัการเงนิ หรอื การออกหุน้กู้ ในกรณีทีม่กีาร
ใชเ้งนิกูย้มืจากการออกหุน้กูต้ามแผน หรอืการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ  จะมผีลต่ออตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนทีเ่พิม่สงูขึน้
เลก็น้อย โดยจะเพิม่จาก 0.94 เท่า ภายหลงัการเขา้ท ารายการเป็น 1.06 เท่า 

ทัง้นี้ ในการเขา้ลงทุนของบรษิทัฯ ใน NAKON โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนนัน้ บรษิทัฯ จะไม่ไดร้บั
เงนิสดทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนดงักล่าว เน่ืองจากบรษิทัฯ จะออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อน าไปช าระเป็นค่าตอบแทนในการ
เขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NAKON จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัใิหข้า้ลงทุนลออกหุน้ จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัฯ ในวนัที ่27  เมษายน 2565 
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5.3. ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นต่อการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และ
ผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษทัฯ อนัเน่ืองมาจากการเพ่ิมทุน 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นี้ เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บรษิทัทีเ่ป็น 
ผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนักบับรษิัทฯ ซึ่งจะช่วยเสรมิศกัยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
ในดา้นเทคนิคการบรกิาร และจะช่วยขยายฐานลูกคา้ของบรษิทัฯ มากขึน้ 

ในปัจจุบนับรษิัทมสีดัส่วน หนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัท เท่ากับ 0.81 เท่า (ค านวณจาก
สัดส่วนหนี้สินทัง้หมดหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น จากงบการเงินฉบับสอบทาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564) ทัง้นี้ 
ภายหลงัจากการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้แลว้ ค านวณจากการออกหุน้สามญัให ้NAKON และมชี าระเงนิสดในส่วนเหลอื
จากการออกหุน้กู ้หรอืการกูย้มื จะส่งผลสดัส่วน D/E  เพิม่  0.93 เท่า  ดงันัน้การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อช าระค่าหุน้
ใหแ้ก่ NAKON  บางส่วน จะช่วยเพิม่ศกัยภาพในการจดัหาเงนิบรหิารแหล่งเงนิทุน เพื่อลดความเสีย่งเรื่องปัญหาสภาพ
คล่องในอนาคต โดยบรษิทัฯ ไดศ้กึษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของเพิม่ทุน และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่ NAKON คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าการเพิม่ทุนในครัง้นี้มคีวามสมเหตุสมผล และจะก่อใหเ้กดิประโยชน์
สงูสุดแก่บรษิทั เน่ืองจากการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการด าเนินธุรกจิ และเพิม่โอกาสในการ
ขยายและต่อยอดธุรกิจใหค้รอบคลุมมากยิง่ขึ้น ซึ่งจะส่งผลใหผ้ลประกอบการของบรษิทั มแีนวโน้มทีด่ขี ึน้ในอนาคต 
นอกจากนี้ การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ราคา 28.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาดโดยราคาถวัเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักของหุน้ของบรษิทั ทีค่ านวณยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนั ระหว่างวนัที ่9 กุมภาพนัธ ์- 18 กุมภาพนัธ ์2565 
(เฉพาะวนัท าการ) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เป็น
ราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อได้นักลงทุนที่มศีกัยภาพซึ่งจะใหค้ าแนะน าบรษิัท ในการประกอบธุรกิจของบรษิัท ในด้าน
เทคนิคการบรกิาร และจะช่วยขยายฐานลูกคา้ของบรษิทั มากขึน้ 

ซึง่ภายหลงัจากบรษิทั ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัท ใหแ้ก่ NAKON จ านวน 
6,896,005 หุน้ และด าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้เสรจ็สิน้ NAKON จะเป็นผูถ้อืรอ้ยละ  0.57 ตามรายละเอยีด
ทีก่ล่าวมาใน ขอ้ 2. ขา้งตน้ 

การจดัหาเงนิลงทุนในส่วนของเงนิสดมาจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้จ านวนรวมทัง้สิน้ไม่
เกนิ 3,000 ลา้นบาท ซึง่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ จะไดอ้นุมตัติ่อไป ซึง่วงเงนิการออกตราสาร
หนี้ดงักล่าวครอบคลุมมลูค่าการลงทุนใน BZB และ NAKON รวมถงึแปลงสภาพ AIT-W2 อยา่งไรกด็ ี ในกรณีทีต่ลาด
เงนิทุนไม่เอือ้อ านวย บรษิทัฯ อาจพจิารณาจดัหาแหล่งเงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นการท าธุรกรรมในครัง้
นี้เพื่อรอใหส้ภาวะตลาดทุนปรบัตวัดขีึน้ ทัง้นี้ การใชเ้งนิลงทุนดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
และความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แต่อย่างใด 

อย่างไรกด็ภีายสมมตฐิานการเขา้ท ารายการทัง้การเขา้ซื้อ NAKON และ AIT  ในส่วนทีช่ าระดว้ยหุน้
สามญัของบรษิทัฯ  และ ส่วนทีต่อ้งช าระดว้ยเงนิสดซึง่ตาม แผนการจะระดมทุนจากการออกหุน้กู ้ซึง่รวมถงึการลงทุน
ใน  BZB ดว้ยเงนิสด จะส่งผลตอ่อตัราหนี้สนิต่อทุน ดงันี้ 

Debt Service Capability สิน้ปี 2564 กรณี  BZB 

กรณี  
NAKON กรณี AIT รวมทุกกรณี 

ICR (EBITDA) 18.81 7.14 9.48 12.78 4.60 
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Debt Service Capability สิน้ปี 2564 กรณี  BZB 

กรณี  
NAKON กรณี AIT รวมทุกกรณี 

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 สิน้ปี 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 

 

ซึง่จะเหน็ไดว้่าหากการเขา้ลงทนุใน AIT    NAKON  และ  BZB  ไดร้บัการอนุมตัใิหเ้ขา้ลงทุนและตามแผนการระดมทุน
ทีเ่สนอมาขา้งตน้ บรษิทัฯ จะมอีตัราสดัส่วนหนี้สนิต่อทุน เท่ากบั  1.07 เพิม่ขึน้จากสิน้ปี  2564 ทัง้นี้หากบรษิทัฯ ไม่ได้
มกีารออกหุน้สามญัเพื่อช าระค่าตอบแทนจะท าใหอ้ตัราสดัส่วนหนี้สนิต่อทุนเพิม่สงูขึน้ 

5.4. ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และท่ีมาของการก าหนดราคาเสนอขาย 

บรษิทัฯ ก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 6,896,005 หุน้ ในราคาเท่ากบั 
28.25 บาทต่อหุน้ โดยราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของ
บรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ ทจ. 72/2558 ทัง้นี้ “ราคาตลาด” หมายถงึ ราคาถวัเฉลีย่ถว่ง
น ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมี
มตเิสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ คอื 
ระหว่างวนัที ่ 9 กมุภาพนัธ ์ - 18 กุมภาพนัธ ์ 2565 (เฉพาะวนัท าการ) ซึง่มรีาคาเท่ากบั 30.6413 บาท (ขอ้มลูจาก 
SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

เมื่อพจิารณาถึงเหตุผลความจ าเป็น และประโยชน์ที่บรษิัทฯ จะได้รบัจากการออกและจดัสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวขา้งต้น คณะกรรมการบรษิัทจงึมมีติอนุมตัิการออกและ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ NAKON โดยมคีวามเหน็ว่าการจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั
เงือ่นไขการจดัสรร ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนนัน้มคีวามเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ 

นอกจากนี้ราคาหุน้ที ่NAKON  เสนอขาย เกดิจากการต่อรอง ของบรษิทัฯ ซึง่ทาง NAKON อา้งองิ
จากมลูค่าปัจจบุนัสุทธขิองเงนิปันผล ณ วนัที ่ 1 กรกฎาคม 2564 เท่ากบั 4,582,360,000 บาท คดิเป็นมลูค่าต่อหุน้
เท่ากบั 4.90 บาท (ซึง่เป็นวธิทีีจ่ดัท าโดยทีป่รกึษาทางการเงนิของผูข้าย) และปรบัปรุงดว้ยขอ้มลูธุรกจิ แต่ทางบรษิทัฯ 
ไดเ้ขา้เจรจาต่อรองของระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย โดยทางฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ ไดป้ระเมนิมลูค่าหุน้ของ NAKON ดว้ย
วธิ ีBook Value Approach ไดท้ี ่0.97 บาทต่อหุน้ และ Price/Book Value Approach ที ่1.72 – 2.74 บาทต่อหุน้ โดย
องิจากงบการเงนิ NAKON งวดสิน้ปี 2564 และ Comparable คู่เทยีบจาก SETSMART ซึง่ราคาทีบ่รษิทัฯ เขา้ซื้อ 
NAKON 2.50 บาทต่อหุน้ เป็นราคาทีอ่ยู่ในช่วงทีบ่รษิทัฯ ประเมนิได ้



 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 16 

 

หน้าที ่14 จาก 16 

5.5 เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่แก่บุคคลในวงจ ากดัและท่ีมาของการ
ก าหนดราคาเสนอขายดงักล่าว 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า การเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นี้ท าให ้
ไม่กระทบสภาพคล่องทางการเงนิของบรษิทัฯ อย่างมนีัยส าคญั และช่วยสรา้งโอกาสในการต่อยอดทางธุรกจิ และเพื่อ
เป็นการสรา้งระบบนิเวศทางธุรกจิของกลุ่มบรษิทัท าใหม้สีนิคา้และบรกิารในกลุ่มการใหบ้รกิารทางการเงนิเพิม่มากขึน้ 
และเกิดการผนึกก าลงัทางธุรกิจกับ NAKON โดยคณะกรรมการบรษิัทฯ เห็นว่าธุรกรรมการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนเป็น
ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม 

นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ด าเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่นแทนที่การเพิ่มทุน อาทิ การกู้ยืมเงิน  
อาจท าใหบ้รษิทัฯ มภีาระเงนิกู้ยมืทีเ่พิม่ขึน้ หรอืหากเป็นการเพิม่ทุนแก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน อาจมคีวามไม่แน่นอน
ในจ านวนเงินที่จะได้รับจากการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องช าระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบ
ระยะเวลาในการด าเนินการทีม่ากกว่าการเพิม่ทุนแก่บุคคลในวงจ ากดั 

อย่างไรกด็ ีในการเขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NAKON บรษิทัฯ จะเขา้
ด าเนินการภายใตเ้งือ่นไข 4 ประการ คอื 

1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่
บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ NAKON 

2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่
ของ NAKON ซึ่งไม่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

3) ที่ประชุมผูถ้อืหุน้ของ NAKON มมีติอนุมตัใิห ้NAKON เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่บรษิทัฯ 

4) ผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน NAKON เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทัฯ 

อย่างไรกด็ ีเนื่องจากบรษิทัฯ ยงัอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะของกจิการ (Due Diligence) ของ 
NAKON เงือ่นไขบงัคบัก่อนอื่น ๆ ตามปกต ิและเงือ่นไขบงัคบัก่อนอื่น ๆ ตามทีจ่ะมกีารตกลงกนัระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย
ยงัอยู่ระหว่างการพจิารณาและตกลงกัน และจะมกีารระบุเงื่อนไขดงักล่าวในสญัญาซื้อขายหุ้นต่อไป ทัง้นี้ เงื่อนไข
ดงักล่าวต้องไม่เป็นเงือ่นไขทีข่ดัหรอืแยง้กบัวตัถุประสงค์ของการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ หรอืท าใหป้ระโยชน์ทีบ่รษิทัฯ 
จะได้รับจากการเข้าท ารายการในครัง้นี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญในทางที่ไ ม่เป็นคุณกับบริษัทฯ โดยให้
คณะกรรมการหรอืผู้รบัมอบอ านาจมอี านาจในการเจรจาต่อรองกบัคู่สญัญาโดยค านึงถึงประโยชน์ของบรษิัทฯ เป็น
ส าคญั ในกรณีที่เงื่อนไขการเขา้ท าธุรกรรมขดัหรือแย้งกับวตัถุประสงค์ของการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ หรือท าให้
ประโยชน์ที่บรษิัทฯ จะได้รบัจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยส าคญัในทางที่ไม่เป็นคุณกับ
บรษิทัฯ บรษิทัฯ จะตอ้งน าเรื่องดงักล่าวเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัอิกีครัง้ 

6. ค ารบัรองของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน 

ในการเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดันัน้คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาและตรวจสอบขอ้มูลของ 
NAKON ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดัดว้ยความระมดัระวงั และมคีวามเหน็ว่าบุคคลดงักล่าวเป็นผูท้ีม่ศีกัยภาพในการลงทุน
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และสามารถลงทุนไดจ้รงิ อกีทัง้มคีวามรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ซึ่งมส่ีวนช่วยสนับสนุนธุรกจิของบรษิทัฯ ในกรณีทีก่รรมการ
ของบรษิทัไม่ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย์สุจรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการ
เพิม่ทุนในครัง้นี้แล้ว หากในการไม่ปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้สามารถ ฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั  
พ.ศ. 2535 (และที่ได้มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และหากการไม่ปฏิบตัิหน้าที่นัน้เป็นเหตุให้กรรมการหรอืบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ  
ไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
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บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันี้ ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

 

 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 

 เลขานุการบรษิทั 

 ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
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สรปุสาระส าคญัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

เพื่อให้การด าเนินกิจการของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความต่อเนื่อง  
เสรมิความแขง็แกร่งของฐานะทางการเงนิ และการลงทุนในอนาคต บรษิัทฯ มคีวามจ าเป็นจะต้องมแีผนส ารองใน  
การหาแหล่งเงนิทุนที่มตี้นทุนต ่า ซึ่งการออกหุ้นกู้ถอืเป็นทางเลอืกที่ด ีบรษิทัฯ จงึมคีวามประสงค์ที่จะออกหุ้นกู้ใน
วงเงนิไม่เกนิ 3,000 ลา้นบาทโดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสรุปสาระส าคญัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ในวงเงนิไม่เกนิ 
3,000 ลา้นบาทฉบบันี้ 

การออกและการเสนอขายหุน้กูค้รัง้นี้ จะเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ("ส านักงาน ก.ล.ต.") คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนเป็นไปตามความเหมาะสมกบัความตอ้งการใชเ้งนิของบรษิทัรวมถงึสภาวะตลาด 

รายละเอยีดการออกและเสนอขายหุน้กู ้

วตัถุประสงค ์ : เพือ่ใชช้ าระคนืเงนิกูย้มื และ/หรอืตราสารหนี้ระยะสัน้ และ/หรอืตราสารหนี้ระยะยาวทัง้จ านวน 
หรือบางส่วนของบริษัทฯ และเพื่อใช้ในการด าเนินงาน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและ
สนับสนุนการด าเนินงานของบรษิทัฯ และ/หรอืเงนิลงทุนในธุรกจิอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึ่งรวมไปถงึ
การลงทุนใน BZB  NKON  และการแปลงสภาพ AIT-W2 ตามทีไ่ดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณาในครัง้นี้ดว้ย 

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูทุ้กประเภทและทุกรปูแบบ ไมว่า่จะเป็นชนิด ระบุชือ่ผูถ้อืหรอืไม่ระบุชื่อผูถ้อืประเภทดอ้ย
สทิธหิรอืไม่ด้อยสทิธ ิมหีลกัประกนัหรอืไม่มหีลกัประกนั มผีู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรอืไม่มผีู้แทน 
ผู้ถือหุ้นกู้ มหีรอืไม่มวีนัก าหนดไถ่ถอน ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดใน
ขณะทีอ่อกและเสนอขายในแต่ละคราว 

สกุลเงนิ : เงนิบาท และ/หรอืเงนิสกุลต่างประเทศในจ านวนเทยีบเท่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในขณะทีม่ี
การออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

มลูคา่รวมของ 
หุน้กู ้

: ภายในวงเงนิ 3,000 ลา้นบาท หรอืในสกุลเงนิอื่นในจ านวนทีเ่ทยีบเท่า ทัง้นี้ บรษิทัฯ สามารถ
ออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิม่เตมิ และ/หรอื ออกและเสนอขายหุน้กูเ้พื่อทดแทนหุน้กูเ้ดมิทีม่กีาร
ไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดงักล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจ าหน่ายแล้วในขณะใด
ขณะหนึ่งจะตอ้งมจี านวนไมเ่กนิวงเงนิดงักล่าว 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู ้หรอืตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขของหุน้กู้
ทีไ่ดอ้อกในคราวนัน้ 

ทัง้นี้ ให้อยู่ภายใต้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และ/หรอืส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศหรอืกฎระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ผีลใชบ้งัคบั
ในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 
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อายหุุน้กู ้ : ตามที่จะก าหนดในแต่ละคราว โดยขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
หรอืตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนัน้ ทัง้นี้ อยู่ภายใต้ขอ้ก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอื คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

การเสนอขาย : เสนอขายในประเทศ และ/หรอื ในต่างประเทศ เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดยีวกนัหรอืหลายคราว 
และ/หรอื เป็นโครงการ และ/หรอื ในลกัษณะหมุนเวยีน (Revolving) ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 
และ/หรอื ใหแ้ก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอื ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรอื ผูล้งทุนราย
ใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก .ล.ต. และ/หรือ 
ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอื กฎระเบยีบอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งที่มผีลใช้บงัคบัในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุน้กูน้ัน้ 

ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market 
Association) หรอืตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมหีรอืไม่มสีทิธขิอไถ่ถอนหุ้นกู้คนืก่อนก าหนด บรษิัทฯ มหีรอืไม่มสีทิธขิอไถ่
ถอนหุน้กูก้่อนก าหนด ทัง้นี้ เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อ านาจก าหนด
รายละเอยีด 
อื่น ๆ 

: เพือ่เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัมิอบหมายให ้ใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอืบุคคล
ทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมาย มอี านาจดงันี้ 

1) ก าหนดรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหุน้กู ้รวมถงึประเภท ชื่อ หลกัประกนั สกุลเงนิ 
จ านวนเงนิ อตัราดอกเบี้ย อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อายุโครงการ วงเงิน  
การแต่งตัง้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนก าหนดรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้งกบัการเสนอขาย  
ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัในเรื่องวธิกีาร และระยะเวลาการออกเสนอขาย และจดัสรร และ
ด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายและ
หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

2) แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ และ/หรอื ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรอื สถาบนัการจดั
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/หรอื หลกัทรพัย ์และ/หรอื บุคคลอื่นใด 
ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตัง้ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่
เหน็สมควร 

3) น าหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบยีนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market 
Association) หรอื ตลาดรองอื่นไดต้ามความเหมาะสม ตลอดจนใหม้อี านาจด าเนินการ
ขออนุญาตเปิดเผยขอ้มลูและด าเนินอื่นใดกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

4) ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ  
ให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับส านักงาน ก .ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่
เกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้ดงักล่าว ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
หรอืจ าเป็นไดทุ้กประการตามทีเ่หน็ควร 
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 ข้อบงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

หมวดท่ี 6 
การประชมุผู้ถือหุ้น 

 
ขอ้ 39. การประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิทัหรอืทอ้งทีอ่นัเป็น

ทีต่ัง้ของสาขาของบรษิทั หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง 
 

ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ การประชุมเช่นว่านี้ใหเ้รยีกว่า 
“ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวใหก้ระท าภายในสี ่(4) เดอืนภายหลงัการสิน้สุดรอบปีทางการ
บญัชขีองบรษิทั 

 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรยีกว่าการประชุมวสิามญัคณะกรรมการจะเรยีก
ประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่คณะกรรมการจะเหน็สมควร หรอืเมื่อผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนซึง่มี
หุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด เขา้ชื่อกนัท าหนังสอื
ขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่อให้เรยีก
ประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุ้น
ภายในสีส่บิหา้ (45) วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 
ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่
เขา้ชื่อกนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายในสีส่บิ
หา้ (45) วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ใหถ้อืว่าเป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ที่
คณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชมุ
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 
ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในขอ้ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง
ร่วมกนัรบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 

 
ขอ้ 41. ในการบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนังสอืนัดประชุมระบุสถานที ่วนั เวลา 

ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อทีป่ระชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชดัเจนว่าเป็นเรื่องทีเ่สนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา (แล้วแต่กรณี) พรอ้มทัง้ความเหน็ของ
คณะกรรมการในเรื่องดงักล่าวและจดัส่งใหผู้้ถอืหุน้ นายทะเบยีน และต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 18   
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ไทยในกรณีที่บรษิทัเขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุมเวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นตามกฎหมาย 

 
ค าบอกกล่าวเรยีกประชุมผู้ถอืหุน้นัน้ใหโ้ฆษณาในหนังสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุม
ดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัตดิต่อกนั 

 
ขอ้ 42. การประชุมผูถ้อืหุน้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมดว้ยตนเอง หรอืโดยมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และ

ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี เขา้ประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คนหรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง 
(1/2) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้
ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 

 
ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้
ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว ้หากว่าการประชุมผู้ถอืหุน้นัน้ได้เรยีกนัด
เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุม
เพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และใหส่้งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนั
ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
ขอ้ 43. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชุม

กไ็ด ้หนังสอืมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัทีแ่ละลายมอืชื่อของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตามแบบ
ทีน่ายทะเบยีนบรษิทัมหาชนก าหนด 
หนังสอืมอบฉนัทะนี้จะตอ้งยื่นใหแ้ก่ประธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานก าหนด ณ ทีป่ระชุมก่อนผูร้บัมอบ
ฉนัทะเขา้ร่วมประชุม และอย่างน้อยใหม้รีายการดงัต่อไปนี้ 

(1) จ านวนหุน้ทีผู่ม้อบฉนัทะนัน้ถอือยู่ 
(2) ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 
(3) ครัง้ทีข่องการประชุมทีม่อบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
ขอ้ 44. ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นมหีน้าทีค่วบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัของบรษิทัว่าดว้ยการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่อาจปฏบิตัิ
หน้าที่ได้ ถ้ามรีองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มรีองประธาน
กรรมการ หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ่งเป็นประธาน
ในทีป่ระชุม การประชุมผูถ้อืหุน้ใหก้ารประชุมด าเนินไปตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัด
ประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมมีติให้เปลี่ยนล าดบัระเบยีบวาระด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม 
(2/3) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
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เมื่อทีป่ระชุมพจิารณาเรื่องตามระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้อืหุน้ซึง่มี
หุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจขอใหท้ีป่ระชุม
พจิารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมได ้

 
ในกรณีทีท่ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องตามระเบยีบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุม หรอืเรื่องทีผู่ถ้ือหุ้น
เสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วนั เวลา และ
ระเบยีบวาระการประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนการประชุม โดยจะตอ้งโฆษณาค าบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วนัตดิต่อกนั 
 

ขอ้ 45. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น การออกเสียง
ลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมเีสยีงหนึ่งนัน้ มใิห้ใช้บงัคบักบักรณีที่บรษิัทได้ออกหุ้นบุรมิสทิธแิละ
ก าหนดใหม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนน้อยกว่าหุน้สามญั 

 
ในกรณีที่มผีู้ถือหุ้นร่วมกนัในหุ้นเดยีว บุคคลเหล่านัน้จะต้องแต่งตัง้ใหบุ้คคลในจ านวนนัน้แต่เพยีงคน
เดยีวเป็นผูใ้ชส้ทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน 

  
การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าหา้ (5) คนรอ้งขอ และทีป่ระชุม
ลงมตใิหล้งคะแนนลบักใ็หล้งคะแนนลบั ส่วนวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามทีป่ระธานใน
ทีป่ระชุมก าหนด 

 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมส่ีวนได้เสียเป็นพเิศษในเรื่องอนัใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั ้นมไิด้
นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

 
ขอ้ 46. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้  

(1) ในกรณีปกติ การออกเสยีงลงมติใดๆ หรอืการอนุมตัิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ จะต้อง
ได้รบัคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่ง (1) เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคล

อื่น 
(ข) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของ

บรษิทั 
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(ค) การท า แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิทัทัง้หมด
หรอืบางส่วนทีส่ าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั 
หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่น โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การเพิม่ทุนหรอืการลดทุน 
(จ) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทั 
(ฉ) การออกหุน้กู ้
(ช) การควบบรษิทั 
(ซ) การเลกิบรษิทั 
(ฌ) การด าเนินอื่นๆ ตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิวว้่าต้องไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 ขอ้ 47. กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจ าปีพงึกระท า มดีงันี้ 

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมเกีย่วกบักจิการ 
ทีบ่รษิทัไดด้ าเนินการไปในระยะรอบปีทีผ่่านมา 

   (2) พจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน 
   (3) พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล 

 (4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตาม 
  วาระ 

   (5) พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
   (6) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีอง 
    บรษิทั 
   (7) กจิการอื่นๆ (ถา้ม)ี 
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ข้อปฏิบติัส ำหรบักำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกส ์
เอกสำรและหลกัฐำนท่ีผู้เข้ำร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมกำรประชุม วิธีกำรมอบฉันทะ 
กำรลงทะเบียน กำรออกเสียงลงคะแนน และแบบฟอรม์กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมสำมญั    

ผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) 
บริษทั สบำย เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน)  

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง ขอ้พงึปฏบิตัสิาหรบัการจดัประชุมผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัจดทะเบยีน ลงวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2542 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รษิทัจดทะเบยีนถอืเป็นแนวทางปฏบิตัิ
ทีด่ ีซึ่งจะเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ใหเ้กดิขึน้แก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายและเพื่อใหก้ารประชุมผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ บรษิทั สบาย เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) จงึเหน็ควรก าหนดขัน้ตอนการประชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ การตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐาน
แสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม หลกัเกณฑ์การออกคะแนนเสยีง วธิกีารลงคะแนน
เสยีง และการส่งค าถามค าตอบเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบิตัติ่อไป  

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เป็นการจดัประชุมผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) 
ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเขา้ร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความ
ประสงค์ตามแบบฟอร์มลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นฯ พร้อมเอกสารยนืยนัตวัตนตามที่ระบุไว้ในขอ้ 1. 
มายงับรษิทัฯ ภำยในวนัท่ี 22 เมษำยน 2565 และเมื่อบรษิทัฯ ไดต้รวจสอบรายชื่อผูถ้อืหุน้ตามขอ้มลูปิดสมุดทะเบยีน
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีิทธเิข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ที่ก าหนดไว้เมื่อวนัที่ 9 มีนาคม 2565 (Record 
Date) ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้รกิารจดัประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์จะส่งลงิค ์(Link) ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมและ
คู่มอืการใชง้านระบบการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) ไปยงัอเีมล ์(E-mail) ทีไ่ด้
แจง้บรษิทัฯ โดยจะส่ง Link ดงักล่าว ล่วงหน้า 2 วนัก่อนวนัประชุม 

1. กำรแจ้งควำมประสงคเ์ขำ้ร่วมประชมุผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

ผูถ้อืหุน้ที่ต้องการเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์จะต้องแจง้ความประสงค์ทีจ่ะเขา้ร่วมประชุม ได ้2 

วธิ ีดงัต่อไปนี้ 

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุ ดว้ยวธิส่ีงขอ้มลูทาง E-mail หรอืไปรษณีย ์

2. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุ ดว้ยวธิส่ีงขอ้มลูทางเวบ็ไซต ์หรอื QR Code  

กรณีผู้ถือหุ้นต้องกำรแจ้งควำมประสงคเ์ขำ้ร่วมประชุมผำ่นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) ด้วย
วิธีกำรส่งข้อมลูทำง E-mail หรือไปรษณีย ์ 

1. โปรดกรอกเอกสารแบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ฯ ตามตวัอย่างทีร่ะบุไวท้า้ยเอกสารฉบบันี้
โดยขอใหท้่านระบุอเีมล ์(E-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืของท่านใหช้ดัเจน ส าหรบัใชใ้นการลงทะเบยีนเขา้
ร่วมประชุม  

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 19 
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2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยนืยนัสทิธเิขา้ร่วมประชมุ  

2.1 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

• กรณีผูถ้อืหุน้ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนทีร่าชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายุ เช่นบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัร
ประจ าตวัราชการ หรอืใบอนุญาตขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล 
ขอใหผู้ถ้อืหุน้แนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

• กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) 

o หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม กรอกขอ้ความถูกต้องครบถว้น 
และลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และตดิอากรครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูม้อบฉันทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวั
ข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุและลง
ลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูม้อบฉนัทะ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้ร ับมอบฉันทะ เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตร
ประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุ
และลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคล 

• กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน ระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) 

o ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ ออกใหไ้ม่เกนิ 1 ปีก่อนวนัประชุมผู้
ถอืหุน้ ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ทีม่อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือ
ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่
หมดอายุและลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

• กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Meeting) 

o หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม กรอกขอ้ความถูกต้องครบถว้น 
และลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และตดิอากรครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ ออกใหไ้ม่เกนิ 1 ปีก่อนวนัประชุมผู้
ถอืหุน้ ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ทีม่อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนา
บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่
หมดอายุและลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
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o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉันทะ เช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามทีไ่ด้กล่าว
ขา้งตน้ 

กรณีที่เอกสารหรอืหลกัฐานที่ได้กล่าวขา้งต้น ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดง
เอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถ้อืหุน้ หรอืโดยผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลนัน้ 
(ในกรณีเป็นนิตบิุคคล) 

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ฯ และหลกัฐานยนืยนัตวัตน พรอ้มเอกสารประกอบต่าง ๆ โดยจดัส่งมาใหบ้รษิทัฯ ตามรปูแบบทีร่ะบุ
ไวด้า้นล่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ภำยในวนัท่ี 22 เมษำยน 2565 

• อเีมล ์(Email Address): company.secretary@sabuytech.com  

• ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนมาที ่

เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่230 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า  
เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 

กรณีผู้ถือหุ้นต้องกำรแจ้งควำมประสงคเ์ขำ้ร่วมประชุมผำ่นระบบอิเลก็ทรนิกส ์(Electronic Meeting) โดย
ช่องทำงเวบ็ไซต์ หรือ QR Code 

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเขา้ไปที ่

Scan QR Code เขา้ไปที ่Link 

 

https://sabuy.thekoble.com/agm/emeeting/index/1 
 

2. กรอกขอ้มลูของผูถ้อืหุน้ 

2.1. เลขทีบ่ญัชผีูถ้อืหลกัทรพัย์ 

2.2. ชื่อ (ไม่ตอ้งระบุค าน าหน้า) หากผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูในช่องนี้ 

2.3. นามสกุล (กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล ใหใ้ส่ชื่อนิตบิุคคลในช่องนามสกุล) 

2.4. เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 

2.5. แนบไฟลห์นังสอืรบัรองบรษิทั (กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล)  

mailto:company.secretary@sabuytech.com
https://sabuy.thekoble.com/agm/emeeting/index/1
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2.6. เลอืกยอมรบัเงือ่นไข และยนิยอมใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคล 

2.7. กด “ยนืยนั”  

3. ตรวจสอบชื่อผูถ้อืหุน้และจ านวนหุน้ หากถูกตอ้งกรุณากรอกขอ้มลูของผูถ้อืหุน้ 

3.1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 

3.2. E-mail เพื่อรบั Link ส าหรบัเขา้ร่วมประชุม 

3.3. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื 

3.4. เลอืกประเภทการเขา้ร่วมประชุม 

3.4.1. เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ผ่าน Electronic Meeting 

3.4.2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ร่วมประชุม ผ่าน Electronic Meeting 

3.4.3. มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ 

3.5. กด “ถดัไป” 

4. กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

บนัทกึรปูถ่ายผูถ้อืหุน้ 

4.1. กดอนุญาตยอมรบัใหเ้วบ็ไซตเ์ขา้ถงึกลอ้งถ่ายรปู กดยอมรบั (Allow)  

 

4.2. ถ่ายรปูบตัรประจ าตวัประชาชนเตม็ใบ  

• กด “ถ่ายภาพ” 

• กด “บนัทกึ” 

• กรณีทีต่อ้งการถ่ายอกีครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่” 

4.3. ถ่ายรปูผูถ้อืหุน้พรอ้มถอืบตัรประจ าตวัประชาชน (ตามรปูตวัอย่างทีป่รากฏ) 

• กด “ถ่ายภาพ” 

• กด “บนัทกึ” 

• กรณีทีต่อ้งการถ่ายอกีครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่” 

4.4. กด “ถดัไป” 

4.5. ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกุล และจ านวนหุน้อกีครัง้ 

4.6. กด “เสรจ็สิน้” 

5. กรณีมอบฉนัทะใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ร่วมประชุม ผ่าน Electronic Meeting 
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5.1. บนัทกึรปูถ่ายขอ้มลูผูถ้อืหุน้ (เหมอืนกรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง) 

5.2. บนัทกึขอ้มลูผูร้บัมอบฉนัทะและแนบเอกสารประกอบ 

5.2.1. ชื่อ-นามสกุล ของผูร้บัมอบฉนัทะ (ภาษาไทย) 

5.2.2. ชื่อ-นามสกุล ของผูร้บัมอบฉนัทะ (ภาษาองักฤษ) 

5.2.3. แนบไฟลส์ าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ 

5.2.4. แนบไฟลห์นังสอืมอบฉนัทะทีม่กีารกรอกขอ้มลูและลงลายมอืครบถว้น 

5.2.5. กด “ถดัไป” 

5.3. กด “ถดัไป”  

5.4. ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกุล และจ านวนหุน้อกีครัง้ 

5.5. กด “เสรจ็สิน้” 

6. กรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ 

6.1. บนัทกึรปูถ่ายขอ้มลูผูถ้อืหุน้ (เหมอืนกรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง) 

6.2. แนบแบบฟอรม์มอบฉนัทะ ทีก่รอกขอ้มลูและลงลายมอืชื่อครบถว้น 

6.3. กด “ถดัไป”  

6.4. ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกุล และจ านวนหุน้อกีครัง้ 

6.5. กด “เสรจ็สิน้ 
 

หมายเหตุ : ระบบรบัแจง้ความประสงค์เขา้ร่วมประชุม จะเปิดใหด้ าเนินการตัง้แต่วนัที ่15 เมษายน 2565 ถงึวนัที ่22 
เมษายน 2565 (ระบบไม่เปิดรบัขอ้มลูในวนัเสาร ์อาทติย ์และวนัหยุดราชการ)  

กรณีที่เอกสารหรอืหลกัฐานที่ได้กล่าวขา้งต้น ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดง
เอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถ้อืหุน้ หรอืโดยผู้มอี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลนัน้ 
(ในกรณีเป็นนิตบิุคคล)   

2. กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) 

1. เมื่อผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีแ่จง้ความประสงค์เขา้ร่วมประชุมและได้รบัการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะ
ไดร้บั E-mail จ านวน 2 ฉบบัจากทางผูใ้หบ้รกิารจดัประชมุ ซึง่จะเป็น Link ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุม และคู่มอืการ
เข้าใช้งานระบบ ก่อนวนัประชุม 2 วนั โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบการประชุม Electronic Meeting โดย
ละเอยีด กรณีทีย่งัไม่ไดร้บั E-mail ดงักล่าวภำยในวนัท่ี 25 เมษำยน 2565 ใหต้ดิต่อบรษิทัฯ โดยทนัท ี

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์  / โน๊ตบุ๊ค 
(Notebook) / แทบ็เลต็ (Tablet) และโทรศทัพม์อืถอืผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอนิเทอร์เน็ตความเรว็ 4G 
หรอือนิเทอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัท์มอืถือ จะต้องติดตัง้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meeting ก่อนเขา้ร่วมประชุม ซึง่สามารถ download ไดด้งันี้ 
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ระบบ iOS 
 

ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.z
oom.videomeetings 

 

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาท ีก่อนเริม่การประชุม อย่างไรกต็ามการถ่ายทอดสดจะเริม่เมื่อถึง
เวลาประชุมเท่านัน้  

4. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบยีนผูถ้อืหุ้น และเลขทีบ่ตัรประชาชนของผูถ้อืหุน้ 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเหน็ด้วย ไม่เหน็ดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ กรณีทีไ่ม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถอืว่าท่านลงคะแนนเสยีง
เป็นเหน็ดว้ยโดยทนัท ี(ใชว้ธิกีารนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสยีงไปทางเหน็ดว้ย) 

6. กรณีทีผู่เ้ขา้ร่วมประชุมตดิปัญหาในการใชง้านระบบ Electronic Meeting ท่านสามารถตดิต่อบรษิทั โอเจ อนิเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ีร่ะบุไวใ้น E-Mail ทีจ่ดัส่งคู่มอืการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

 
3. กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ  

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมแบบ Electronic Meeting ดว้ยตนเอง หรอืไม่ประสงค์มอบฉันทะ
ใหผู้ร้บัมอบฉันทะท่านอื่นเขา้ร่วมประชุมแบบ Electronic Meeting ผูถ้อืหุน้สามารถจะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอสิระ
ของบรษิทัฯ เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนได ้โดยผูถ้อืหุน้ส่งหนังสอืมอบฉนัทะ (ส่ิงท่ีส่งมำด้วย 20) โดยระบุผูร้บั
มอบฉนัทะเป็นกรรมการอสิระท่านใดท่านหนึ่งซึง่มรีายชื่อและรายละเอยีดขอ้มลูโดยสงัเขปของกรรมการอสิระ (ส่ิงท่ีส่ง
มำด้วย 21) พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัทฯ ตามรูปแบบที่ระบุไว้ด้านล่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง  ภำยในวนัท่ี 22 
เมษำยน 2565 

• อเีมล ์(Email Address): company.secretary@sabuytech.com  

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
mailto:company.secretary@sabuytech.com
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• ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนมาที ่
เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่230 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า  
เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 

หมายเหตุ : กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ระบุการลงคะแนนเสยีงแต่ละวาระ กรรมการอสิระจะท าการลงคะแนนเสยีงตามทีท่่านไดร้ะบุ
มาในหนังสอืมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมสีทิธอิอกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงด
ออกเสยีง เพยีงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสยีงเป็นบางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการลงคะแนน
เสยีงของ Custodian) 
 
4. กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝำกและ
ดแูลหุ้น  

กรุณาน าส่งขอ้มลูต่อไปนี้  

1. เอกสารของคสัโตเดยีน (Custodian) 

• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ส่ิงท่ีส่งมำด้วย 20) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบ
ฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

• หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) หรือผู้รบัมอบอ านาจ พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

• หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผูก้ระท าการแทนคสัโตเดยีน (Custodian) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. เอกสารจากผูถ้อืหุน้ 

• หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะ
แทน 

3. เอกสารจากผูร้บัมอบฉนัทะ 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

4. จดัส่งขอ้มลูตามรปูแบบทีร่ะบุไวด้า้นล่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

• อเีมล ์(Email Address): company.secretary@sabuytech.com 

• ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนมาที ่

mailto:company.secretary@sabuytech.com
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เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่230 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า  
เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 
 

หมายเหตุ : หาก Custodian ใชห้นังสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. Custodian สามารถบนัทกึขอ้มูลการออกเสยีงตามหนังสอื
มอบฉนัทะ แบบ ค. ในระบบ e-Proxy Voting ของบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(แห่งประเทศไทย) จ ากดั (TSD) โดย
สามารถบนัทกึขอ้มลูล่วงหน้าถงึเวลา 17.00 น. ภายในวนัที ่22 เมษายน 2565 

5. กำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมเก่ียวข้องกบัธรุกิจ อตุสำหกรรม ผลประกอบกำรของบริษทัฯ หรือเก่ียวข้องกบั
วำระใดๆ ซ่ึงจะพิจำรณำในกำรประชุมผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิสก ์(Electronic Meeting)  

กรณีท่านผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคจ์ะส่งค าแนะน าหรอืค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได ้2 วธิ ีดงัต่อไปนี้ 

1. ส่งค าแนะน าหรอืค าถามล่วงหน้ำใหบ้รษิทัฯ ก่อนวนัประชุม ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี้ 

• อเีมล ์(Email Address): company.secretary@sabuytech.com 

• ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนมาที ่
เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่230 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า  
เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 

• เลขานุการบรษิทั เบอรต์ดิต่อ 093-991-9424 

2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรบัผู้ที่เข้าร่วมประชุม Electronic Meeting โดยผู้เข้าร่วม
ประชุมจะตอ้งระบุชื่อและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเอง หรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ก่อนที่
จะมกีารส่งค าแนะน าหรอืค าถามทุกครัง้ บรษิทัฯ เปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชุม 
ดงันี้ 

• ช่องทางการสนทนาระบบพมิพข์อ้ความ (Chat)  

• ช่องทางการสนทนาระบบเสยีง ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมอื และเปิดไมค์โครโฟนทีอุ่ปกรณ์
ของตนเอง หลงัจากทีเ่จา้หน้าทีค่วบคุมระบบส่งค าเชญิใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟน
หลงัจากทีส่นทนาเสรจ็ทุกครัง้ (สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากคู่มอืการใชง้านระบบทีถู่กจดัส่ง
ไปยงัอเีมลข์องผูเ้ขา้ร่วมประชุม) 

 

 

 

mailto:company.secretary@sabuytech.com
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ทัง้นี้ หากผูถ้อืหุน้มขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการประชุมสามารถตดิต่อเจา้หน้าที ่ดงันี้ 

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัทฯ ตาม
รายละเอยีดขา้งตน้ 

2. เรื่องขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนเสยีงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) 
กรณีทีย่นืยนัตวัตนอย่างถูกต้องและครบถว้นแล้ว ตดิต่อบรษิทั โอเจ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ตามเบอร์
โทรศพัทท์ีร่ะบุไวใ้น E-mail ทีจ่ดัส่งคู่มอืการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

6. หลกัเกณฑก์ำรลงคะแนนเสียง 

(1) การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวธิแีจง้ความจ านงผ่านระบบออนไลน์ โดย
ใหน้ับหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ ซึง่ผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง คอื เหน็ดว้ย 
ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางส่วน เวน้แต่เป็นการลงคะแนนเสยีงของคสั
โตเดยีน (Custodian) 

(2) ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รบัมอบฉันทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไวใ้นหนังสอืมอบ
ฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะใหถ้อืว่า การ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้ง และไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

(3) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 
หรอืระบุไว้ไม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสอืมอบ
ฉนัทะรวมถงึกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงคะแนน
แทนไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

7. วิธีปฏิบติัในกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ 

ประธานที่ประชุม หรือผู้ด าเนินการประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยมี
แนวทางดงันี้ 

(1) ประธานทีป่ระชุม หรอืผูด้ าเนินการประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 
โดยจะมกีารสอบถามความเหน็จากทีป่ระชุมว่า ผูถ้อืหุน้ท่านใด เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง 

(2) เมื่อประธานที่ประชุม หรอืผู้ด าเนินการประชุมสอบถามความเหน็ตามขอ้ (1) ให้ผู้ถือหุน้ หรอืผู้รบัมอบ
ฉนัทะลงคะแนนเสยีงผ่านระบบออนไลน์ โดยใหม้คีวามเหน็เพยีงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ และใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ 
ประมวลผลและตรวจนับคะแนน 

8. มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
▪ กรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิองทีป่ระชุม 
▪ กรณีอื่นๆ ซึ่งมกีฎหมาย หรอืขอ้บงัคบัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกต ิมตขิองทีป่ระชุมจะเป็นไปตามที่

กฎหมายหรอืขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในทีป่ระชุมจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ในทีป่ระชุมรบัทราบก่อนการลงคะแนนใน
แต่ละวาระดงักล่าว 
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(1) หากคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงต่างหากเป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะใดมส่ีวนได้เสยีเป็นพเิศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมใิหอ้อกเสยีงในเรื่องนัน้ 
และประธานในทีป่ระชุมอาจจะเชญิใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ ออกนอกทีป่ระชุมชัว่คราวได ้เวน้แต่เป็นการออก
เสยีงลงคะแนนเพื่อการเลอืกตัง้กรรมการ 

9. กำรนับคะแนนเสียงและแจ้งกำรนับคะแนน 

ประธานที่ประชุม หรือผู้ด าเนินการประชุมจะชี้แจงวธิีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระ
ประชุม โดยบรษิทัฯ จะนับคะแนนเสยีงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนทีผู่ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่มาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงไดล้งคะแนนผ่านระบบออนไลน์ และจะแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบทุกวาระก่อนเสรจ็สิน้การ
ประชุม 

(1) การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืว่าหุน้หน่ึงมหีน่ึงเสยีง และผูถ้อืหุน้คนใดมส่ีวนไดส่้วน
เสยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

(2) ในกรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีง
เท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

(3) การนับคะแนน จะนับเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนน ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงเท่านัน้ จากนัน้จะ
น าคะแนนเสยีงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม คะแนนเสยีงส่วนทีเ่หลอืถอืว่าเป็น
คะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ 

(4) เมื่อเสรจ็สิน้การประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศผลใหท้ีป่ระชุมรบัทราบทนัททีี่ท าการรวบรวมคะแนน
เสรจ็ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี (ถ้าม)ี โดยคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละของผู้
ถอืหุน้ตามมตทิีต่อ้งใช ้

 

*** กำรประชมุ Electronic Meeting น้ีจะเป็นกำรประชุมผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกสเ์ท่ำนัน้ และจะไม่มีกำรจดั
สถำนท่ีกำรประชมุในรปูแบบเดิม ขอควำมร่วมมอืผู้ถือหุ้นไม่เดินทำงมำท่ีบริษทัฯ*** 
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แบบฟอรม์ลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2565  
ผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) 

(Registration form to attend the 2022 Annual General Meeting of Shareholders   
through Electronic Meeting method) 

      วนัที…่…..เดอืน…………………….พ.ศ……………… 
      Date       Month            Year 
 

 ขา้พเจา้ (I/We)……………………………………………………สญัชาต ิ(Nationality)……………………….. 

อยู่ที ่(Reside at)…………………………………………………………………………………………………………….. 

อเีมล ์(E-mail)……………………………………………เบอรโ์ทรศพัท ์(Phone number)……………………………….. 

เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) โดยถอืหุน้สามญั 
as a shareholder of Sabuy Technology Public Company Limited (the “Company”) holding 

จ านวนทัง้สิน้รวม (a total number of) ………………………………………….หุน้ (shares) 

 ขา้พเจา้ประสงค์เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) ในวนัพุธที ่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: 

  เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง (Attending this meeting on my own behalf) หรอื/or 

  มอบฉนัทะให ้นาย/นาง/นางสาว (Proxy holder to Mr./Mrs./Miss) …………………................................ 
หมาย เ ลขบัต รป ร ะช าชน  (Identification number) ………………………………………………………………….. 
อเีมล ์(E-mail)…………………………………………เบอรโ์ทรศพัท ์(Phone number)………………..………………….. 
มาเขา้ร่วมประชุมแทนขา้พเจา้ในครัง้นี้ (to attend this meeting on my/our behalf) 

กรุณาส่งลิงค์ส าหรบัเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) และคู่มือการใช้งานระบบมาที่ 
(Please kindly send a link for attending the Electronic Meeting and the Electronic Meeting Manual to this  
E-mail) 

อเีมล ์(E-mail)……………………………………………………………………………………………………………… 

 ลงชื่อ/Signed…………………………….…………ผูถ้อืหุน้/shareholder/Grantor 
                                                       (…………………………………………………..) 
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หมำยเหตุ (Remark):  

1. กรณีผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โปรดด าเนินการจดัส่งแบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมสามญั
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ฉบบันี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสาร
หลกัฐานยนืยนัตนรายละเอยีดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมำด้วย (19) นี้ เพื่อใชใ้นการตรวจสอบสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมใน
ครัง้นี้ ใหแ้ก่บรษิทัฯ ภายในวนัที ่22 เมษายน 2565 โดยจดัส่งมาทีอ่เีมล ์company.secretary@sabuytech.com หรอืส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนมาที่ “เลขานุการบรษิัท” บรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) เลขที่ 230 ถนนบางขุน
เทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน 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. กรณีผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม โปรดส่งจดัส่งแบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสาร
หลกัฐานยนืยนัตนรายละเอยีดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมำด้วย (19) นี้ เพื่อใชใ้นการตรวจสอบสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมใน
ครัง้นี้ ใหแ้ก่บรษิทัฯ ภายในวนัที ่22 เมษายน 2565 โดยจดัส่งมาทีอ่เีมล ์company.secretary@sabuytech.com หรอืส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนมาที่ “เลขานุการบรษิัท” บรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) เลขที่ 230 ถนนบางขุน
เทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน 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. เมื่อท่านผูถ้อืหุน้ไดร้บัการยนืยนัตนแล้ว ผูถ้อืหุน้ และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจะไดร้บัลิ้งคก์ารเขา้ร่วมประชุม และคู่มอื
การใชง้านระบบตามอเีมลท์ีไ่ดร้ะบุไว ้

3. When the shareholder verification is confirmed, the link to attend the Electronic Meeting and the Electronic 
Meeting manual will be sent to the shareholder and/or the proxy via the E-mail provided. 

mailto:company.secretary@sabuytech.com
mailto:company.secretary@sabuytech.com
mailto:company.secretary@sabuytech.com
mailto:company.secretary@sabuytech.com


  
 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 19 หน้า 13 
 

4. กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ Electronic Meeting ได้ด้วยตนเอง หรือไม่ประสงค์จะมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมแบบ Electronic Meeting ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของ
บรษิทัฯ รายละเอยีดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมำด้วย (21) เขา้ร่วมประชุมได ้โปรดจดัส่งหนังสอืมอบฉันทะส่ิงท่ีส่งมำด้วย 
(20) และเอกสารหลกัฐานยืนยนัตนรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมำด้วย (19) นี้ ให้แก่บริษัทฯ ภายในวนัที่ 22 
เมษายน 2565 โดยจัดส่งมาที่อีเมล์ company.secretary@sabuytech.com หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ 
“เลขานุการบรษิทั” บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) เลขที ่230 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขต
บางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150” โดยผูถ้อืหุน้ไม่จ าเป็นตอ้งกรอกขอ้มลูตามแบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ฯ ฉบบันี้แต่อย่างใด 

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. 

 

mailto:company.secretary@sabuytech.com
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีงา่ยไมซ่บัซ้อน)  
ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

-------------- 
เขยีนที.่................................................................... 
วนัที.่.............เดอืน...........................พ.ศ.................  

(1) ขา้พเจา้......................................................................................สญัชาต.ิ.........................................  
อยู่บา้นเลขที.่...................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง....................................................... 
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณยี.์.......................................  

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม......................หุน้ 
และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั..................................เสยีง ดงันี้  

หุน้สามญั.......................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั......................................เสยีง  
หุน้บรุมิสทิธ.ิ..................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั......................................เสยีง  

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
(1) .....................................................................................อายุ............ปี อยู่บา้นเลขที.่................. 

ถนน................................ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต.............................................. 
จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณยี.์................................ หรอื  

(2) .....................................................................................อายุ............ปี อยู่บ้านเลขที.่................. 
ถนน................................ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต.............................................. 
จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์................................ หรอื 

(3) .....................................................................................อายุ............ปี อยู่บ้านเลขที.่................. 
ถนน................................ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต.............................................. 
จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์................................  
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุม
สามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวธิกีารประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสดจาก หอ้งประชุมชัน้ 2 ส านักงานของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่230 ถนนบางขุนเทยีน - ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
 

ลงชื่อ ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ  
        (..........................................................)  
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
        (..........................................................)  
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
        (..........................................................)  
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
        (..........................................................)  

หมายเหตุ  
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้  

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 20 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั)  
ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

-------------- 
เขยีนที.่................................................................... 
วนัที.่.............เดอืน...........................พ.ศ.................  

(1) ขา้พเจา้..................................................... ......................................สญัชาต.ิ....................................  
อยู่บ้านเลขที.่...................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง........................ ............................... 
อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์.......................................  

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................หุน้ 
และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................เสยีง ดงันี้  

หุน้สามญั.................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสยีง  
หุน้บุรมิสทิธ.ิ............................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสยีง  

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
(1) ........................................................................................................อายุ.................................ปี 

อยู่บา้นเลขที.่................................. ถนน...........................................ต าบล/แขวง........................................................
อ าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์........ ............................
หรอื 

(2) ........................................................................................................อายุ.................................ปี 
อยู่บา้นเลขที.่................................. ถนน...........................................ต าบล/แขวง........................................................
อ าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์.......... ..........................
หรอื 

(3) ........................................................................................................อายุ.................................ปี 
อยู่บา้นเลขที.่................................. ถนน...........................................ต าบล/แขวง........................................................
อ าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์.................................... 
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามญัผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวธิกีารประชุมผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสดจาก หอ้งประชุมชัน้ 2 ส านักงานของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่230 ถนนบางขุนเทยีน - ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2564  
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2564  
(ไม่มกีารลงมตใินวาระนี้) 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี ส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่าย 

เงินปันผลประจ าปี 2564 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

การแต่งตัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งทัง้ 3 คน  
เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี

เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์

เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
นายวชริธร คงสุข 

เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และ 
กรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทน 
ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2565 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการเข้าลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) (“AIT”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามญัของ AIT และ AIT-W2 จาก 
ผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการเข้าลงทุนในบริษทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

(“NKON”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนออกใหม่ของ NKON 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการเข้าลงทุนในบริษทั บซัซ่ีบีส ์จ ากดั ("BZB") โดยการเข้าซื้อ 
                 หุ้นสามญัของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
                 ของบริษทัฯ 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 
วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญั 
                  ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  
                  ครัง้ท่ี 2 (SABUY-W2) 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญั 
                  ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ 
                  บริษทัย่อย ครัง้ท่ี 3 (SABUY-WC) 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
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วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่ 

            กรรมการ และผู้บริหาร รายท่ีได้รบัการจดัสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน  
            หลกัทรพัยท์ัง้หมดท่ีเสนอขาย จ านวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย (ภายใต้การ 
            ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-WC จ านวน 40,000,000 หน่วย) ซ่ึงได้แก่  
            นายวิรชั มรกตกาล 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 14 พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
 
วาระท่ี 15 พิจารณาอนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุน 
                  จดทะเบียนของบริษทัฯ 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
 
วาระท่ี 16 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
 
16.1 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 25,111,504 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 
709,399,988 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงเป็นบุคคล
ท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ได้แก่ นายอานนท์ชยั เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการ
เข้าซื้อหุ้นสามญัของ AIT และ AIT-W2 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
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16.2 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตรา

ไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 
194,812,141.25 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงไม่เป็น
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ได้แก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเข้า
ซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนออกใหม่ของ NKON 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

16.3 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพื่อรองรบัการเพ่ิมทุนแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น (คิดเป็น 
ร้อยละ 8.32 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ  
1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

16.4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 508,551,983 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ครัง้ท่ี 2 (SABUY-W2) โดยไม่คิดมูลค่า (ศนูยบ์าท) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

16.5 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทัฯ และบริษทั
ย่อย ครัง้ท่ี 3 (SABUY-WC) โดยไม่คิดมูลค่า (ศนูยบ์าท) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

16.6 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 32,087,909 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ท่ีออกให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ครัง้ท่ี 1 (SABUY-WA) และ 
ครัง้ท่ี 2 (SABUY-WB) และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท 
สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (SABUY-W1) 
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(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี 17 พิจารณาอนุมติัการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 
                  จ านวน 3,000 ล้านบาท 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
 
  วาระท่ี 18 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

(ไม่มกีารลงมตใินวาระนี้) 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่า
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอื
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้งตน รวมถึงกรณีที่มกีารแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ให้ผูร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามทีเ่หน็สมควร 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้
ระบใุนหนังสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
 

ลงชื่อ ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ  
        (..........................................................)  
 
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
        (..........................................................)  
 
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
        (..........................................................)  
 
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
        (..........................................................)  

 
หมายเหตุ  
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่

สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบ

ประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัประชุม 

ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสดจาก หอ้งประชุมชัน้ 2 ส านักงานของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่230 ถนนบางขุนเทยีน - ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป
ในวนัเวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  

------------------- 
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
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  วาระที.่.....................เรื่อง เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
ชื่อกรรมการ ........................................................................................  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
ชื่อกรรมการ ........................................................................................  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
ชื่อกรรมการ ........................................................................................  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
ชื่อกรรมการ ........................................................................................  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
ชื่อกรรมการ ........................................................................................  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
ชื่อกรรมการ ........................................................................................  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดแูลหุ้น)  

ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
-------------- 

เขยีนที.่................................................................... 
วนัที.่.............เดอืน...........................พ.ศ.................  

(1) ขา้พเจา้...........................................................................................สญัชาต.ิ........................................  
อยู่บ้านเลขที.่...................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง........................ ............................... 
อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์.......................................
ฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั………………………………………………………..
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม............................ ........หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................เสยีง 
ดงันี้  

หุน้สามญั.................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสยีง  
หุน้บุรมิสทิธ.ิ.............................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสยีง  

(2) ขอมอบฉนัทะให ้ 
(1) ........................................................................................................อายุ.................................ปี 

อยู่บา้นเลขที.่................................. ถนน...........................................ต าบล/แขวง........................................................
อ าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์........ ............................
หรอื 

(2) ........................................................................................................อายุ.................................ปี 
อยู่บา้นเลขที.่................................. ถนน...........................................ต าบล/แขวง........................................................
อ าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์........ ............................
หรอื 

(3) ........................................................................................................อายุ.................................ปี 
อยู่บา้นเลขที.่................................. ถนน...........................................ต าบล/แขวง........................................................
อ าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์.................................... 
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามญัผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวธิกีารประชุมผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสดจาก หอ้งประชุมชัน้ 2 ส านักงานของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่230 ถนนบางขุนเทยีน - ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 
มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้  
มอบฉนัทะบางส่วน คอื  

       หุน้สามญั……….……หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได…้……....เสยีง  
       หุน้บุรมิสทิธ…ิ………..หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได…้..……..เสยีง  

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด……………….…เสยีง 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2564  
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2564  
                       (ไม่มกีารลงมตใินวาระนี้) 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี ส้ินสุด 
                     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่าย 
                เงินปันผลประจ าปี 2564 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

การแต่งตัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งทัง้ 3 คน  
เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง 

การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
นายวชริธร คงสุข 

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และ 
                กรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทน 
                 ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2565 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการเข้าลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ี
                จ ากดั (มหาชน) (“AIT”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามญัของ AIT และ AIT-W2 จาก 
                ผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการเข้าลงทุนในบริษทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
               (“NKON”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนออกใหม่ของ NKON 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการเข้าลงทุนในบริษทั บซัซ่ีบีส ์จ ากดั ("BZB") โดยการเข้าซื้อ 
                 หุ้นสามญัของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
                 ของบริษทัฯ 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…….เสยีง ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 
วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญั 
                  ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  
                  ครัง้ท่ี 2 (SABUY-W2) 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย…….เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญั 
                  ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ 
                  บริษทัย่อย ครัง้ท่ี 3 (SABUY-WC) 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย…….เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
  



 

4  

วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่ 
   กรรมการ และผู้บริหาร รายท่ีได้รบัการจดัสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน 
   หลกัทรพัยท์ัง้หมดท่ีเสนอขาย จ านวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย (ภายใต้การ 
   ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-WC จ านวน 40,000,000 หน่วย) ซ่ึงได้แก่  
   นายวิรชั มรกตกาล 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย…….เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 

วาระท่ี 14 พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 

วาระท่ี 15 พิจารณาอนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุน 
                  จดทะเบียนของบริษทัฯ 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 
วาระท่ี 16 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 

16.1 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 25,111,504 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 
709,399,988 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงเป็นบุคคล
ท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ได้แก่ นายอานนท์ชยั เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการ
เข้าซื้อหุ้นสามญัของ AIT และ AIT-W2 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
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16.2 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 
194,812,141.25 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงไม่เป็น
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ได้แก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเข้า
ซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนออกใหม่ของ NKON 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

16.3 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพื่อรองรบัการเพ่ิมทุนแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น (คิดเป็น 
ร้อยละ 8.32 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วของบริษทัฯ) มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 
บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

16.4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 508,551,983 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ครัง้ท่ี 2 (SABUY-W2) โดยไม่คิดมูลค่า (ศนูยบ์าท) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

16.5 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทัฯ และบริษทั
ย่อย ครัง้ท่ี 3 (SABUY-WC) โดยไม่คิดมูลค่า (ศนูยบ์าท) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

16.6 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 32,087,909 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ท่ีออกให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ครัง้ท่ี 1 (SABUY-WA) และ 
ครัง้ท่ี 2 (SABUY-WB) และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท 
สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (SABUY-W1) 
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(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี 17 พิจารณาอนุมติัการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 
                  จ านวน 3,000 ล้านบาท 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 
วาระท่ี 18 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

                              (ไม่มกีารลงมตใินวาระนี้) 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่า
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผู้ถอืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอื
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้งตน รวมถึงกรณีที่มกีารแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ให้ผูร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามทีเ่หน็สมควร 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้
ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
 

ลงชื่อ ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ  
        (..........................................................)  
 
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
        (..........................................................)  
 
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
        (..........................................................)  
 
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
        (..........................................................)  

หมายเหตุ   
1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้

ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉนัทะ คอื 

(1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน 
(2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian)  

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 



 

7  

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบ

ประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  



 

1  

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัประชุม 

ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสดจาก หอ้งประชุมชัน้ 2 ส านักงานของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่230 ถนนบางขุนเทยีน - ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป
ในวนัเวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  

------------------- 
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ค) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ง) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง  
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ค) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ง) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง  
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ค) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ง) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง   
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ค) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ง) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง  
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ค) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ง) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง  
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เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง   
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ข้อมูลโดยสงัเขปของกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

 ช่ือ : นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์

 ต าแหน่งในบริษทั :  กรรมการบรษิทั 
  กรรมการอสิระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

อาย ุ : 47 ปี 

ท่ีอยู่ติดต่อ :  230 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กทม. 

วนัเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการอิสระ : วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2562 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ :  3 ปี 

คณุวฒิุการศึกษา : ปรญิญาโท วทิยาศาสตรก์ารเงนิมหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรม :  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 114 ปี 2558 

  หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program 25/2560 - IOD 

  หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program 8/2562 - 
IOD 

การถือหุ้นในบริษทัฯ :  จ านวน 11,967,330 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 1.00 (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2564) (ตวัเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ)  

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ/บริษทัย่อย: ไม่ม ี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชมุ :  มส่ีวนไดเ้สยีในวาระที ่5 (พจิารณาอนุมตัแิตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ) วาระที ่6 (พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทน และค่าเบีย้
ประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565)  และวาระที ่
12 (พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้
สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC)) 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

• บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

2564 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ บรษิทั เนวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

2559 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั โรงพยาบาลราชธานี จ ากดั (มหาชน) 

• บรษิทัอื่นทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนฯ 

2563– ปัจจบุนั 
ทีป่รกึษาในคณะกรรมการวชิาชพี
บญัช ี

สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์

2562 - ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั บรษิทั เอสเอส ไอพโีอ คอนโซลเิดชนั จ ากดั 

2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั อนิฟราเซท จ ากดั 

• การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิัท 
-ไม่ม-ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 (จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม/จ านวนครัง้ท่ีมีสิทธิเข้าประชุม) 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2564 
กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการบริหาร 

13/13 4/4 2/2 - - 

 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปี ท่ี
ผ่านมา 

-ไม่ม-ี 
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ช่ือ :  นางอมุาวด ีรตันอุดม 

ต าแหน่งในบริษทั : กรรมการบรษิทั 

  กรรมการอสิระ 

  กรรมการตรวจสอบ 

  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

 อาย ุ :  58 ปี 

 ท่ีอยู่ติดต่อ :  230 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กทม. 

วนัเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการอิสระ : วนัที ่20 กมุภาพนัธ ์2562 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ : 3 ปี 

คณุวฒิุการศึกษา :  ปรญิญาตร ีสาขานิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรม :  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 163 ปี 2562 

การถือหุ้นในบริษทัฯ :  จ านวนหุน้ 400,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.03 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
(ตวัเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ) 

  
การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ/บริษทัย่อย: ไม่ม ี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :  มส่ีวนไดเ้สยีในวาระที ่6 (พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทน และค่าเบีย้
ประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565)  และวาระที่ 
12 (พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุ้น
สามญัของบรษิัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบรษิัทฯ 
และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC)) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

• บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   
- ไม่ม ี

• บรษิทัอื่นทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนฯ 

-รปู- 
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2558-ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั บรษิทั พเีอสแอล แอนด ์ทยี ูโฮลดิง้ จ ากดั 

2556-ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั บรษิทั พเีอสแอล บราเธอร ์จ ากดั 

2555-ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั บรษิทั เบลสซิง่อนิเตอรแ์นชชัน่นัล จ ากดั 

2552 - ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั  บรษิทั ยมู่าลอว ์จ ากดั 

• การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 
-ไม่ม-ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 (จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม/จ านวนครัง้ท่ีมีสิทธิเข้าประชุม) 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2564 
กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการบริหาร 

13/13 4/4 2/2 - - 

 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปี ท่ี
ผ่านมา 

-ไม่ม-ี 
 

 

 

 

 



  
 

แผนท่ีสถานท่ีการถ่ายทอดสดการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) ณ ส านักงานใหญ่ของบริษทัฯ  

 
ห้องประชมุส านักงานใหญ่ของบริษทัฯ ชัน้ 2 ตึก Soken 

แผนท่ีโดยสงัเขป 
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  คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิ 1 % ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั* ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดือนประจ า หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทั* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้
เป็นกรรมการอสิระทัง้นี้ ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษา 
ของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฏหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา          
คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิารบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจ
ควบคุมหรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั* ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระ
ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บรษิัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
อสิระ 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิดงักล่าว รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ 
การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทาง
การเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้้ยมื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัย์ เป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านอง
เดยีวกนั ซึ่งเป็นผลให้บรษิทัหรอืคู่สญัญา มภีาระหนี้ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัย์ทีม่ ี
ตวัตนสุทธขิองผูข้ออนุญาต หรอื ตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตาม วธิกีารค านวณมลูค่าของรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ให้นับรวม
ภาระหนี้ ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั* และไม่เป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั* สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 
2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงนิ ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทั* และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม 
หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เว้นแต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
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7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ่ง
เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั
เงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิ 1%ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิการทีม่ี
สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

  
* รวมถงึบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  

 

อ้างอิง  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อก
ใหม่ ขอ้ 17 (2) 
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	 รายได้จากการเติมเงินเข้าระบบเกิดจากผลคูณระหว่างมูลค่าธุรกรรมทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วย prepaid postpaid การโอนเงิน ใบแจ้งหนี้ เกมออนไลน์ และรายการอื่น ๆ กับค่าธรรมเนียมธุรกรรม (Transaction fee) ที่ร้อยละ 7.00
	 รายได้จากการธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคารเกิดจากผลคูณระหว่างมูลค่าธุรกรรมเกี่ยวกับการโอนเงิน กับค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank fee) ที่ร้อยละ 1.85
	 รายได้อื่น ๆ ให้คงที่เท่ากับ 12.01 ล้านบาทต่อปี เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะห์จากการรับรู้รายได้ดังกล่าวและลักษณะรายได้อื่น ๆ แล้วประมาณมูลค่าแบบอนุรักษ์นิยม (Conservative)
	 รายได้จากดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
	 รายได้จากเงินต้นรอตัดบัญชี
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