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SABUY 046/2565 

วนัที ่10 ตุลาคม 2565 

เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่17/2565 เกีย่วกบัการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน บรษิทั เพยโ์พสต ์
เซอรว์สิ จ ากดั โดย บรษิทั สบาย สปีด จ ากดั และการเขา้ซื้อสญัญาแฟรนไชสธ์ุรกจิสะดวกส่งของหา้งหุน้ส่วน
จ ากดั เพยพ์อยท ์เซอรว์สิ โดยบรษิทั เพยโ์พสต ์เซอรว์สิ จ ากดั 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย  

1) สารสนเทศเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (บญัช ี1) 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  
17/2565 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่10 ตุลาคม 2565 ณ เวลา 10.00 น. โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตเิกีย่วขอ้ง
กบัการลงทุน โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. อนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัเพยโ์พสต์ เซอร์วสิ จ ากดั (“Paypost”) จ านวน 5 ล้านบาท จากเดมิ 
5 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 250,000 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
20 ของทุนจดทะเบยีนภายหลงัการเพิม่ทุน มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท เสนอขายราคาหุน้ละ 20 บาท ทัง้นี้ 
Paypost เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจสะดวกส่งของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ปัจจุบนัมี
จ านวนสาขากว่า 1,900 สาขา และถือหุ้นโดยบรษิัท สบาย สปีด จ ากดั (“SABUY SPEED”) ซึ่งเป็นบรษิัท
ย่อยร้อยละ 82 ของบริษัทฯ ในสดัส่วนร้อยละ 75 และเห็นชอบให้ SABUY SPEED ด าเนินการเขา้ซื้อหุ้น
สามญัเพิม่ทุนของ Paypost ดงักล่าวขา้งตน้ จ านวน 250,000 หุน้ คดิเป็นมลูค่าการลงทุนจ านวน 5 ลา้นบาท 
โดยภายหลงัการเข้าซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ Paypost ครัง้นี้ SABUY SPEED จะมีสดัส่วนการถือหุ้นใน 
Paypost ทีร่อ้ยละ 80 (“ธรุกรรมการเพ่ิมทุน Paypost”) 

2. อนุมตัิให้บริษัท Paypost ด าเนินการเข้าซื้อสญัญาแฟรนไชส์ธุรกิจสะดวกส่งจ านวน 695 สาขา ของ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด เพย์พอยท์ เซอร์วิส (“Paypoint”) จาก Paypoint โดยช าระค่าตอบแทนทัง้หมดเป็นเงินสด
จ านวนไม่เกนิ 15 ลา้นบาท (“ธรุกรรมเข้าซื้อสญัญาแฟรนไชส ์Paypoint”)  

ทัง้นี้ รายละเอยีดการเขา้ลงทุนทัง้ 2 รายการ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ของ
บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (บญัช ี1) (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1) 

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ (รวมทัง้ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ) (“ประกาศรายการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย”์) โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึง่ค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ 
ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ซึ่งค านวณขนาด
รายการไดส้งูสุด ในแต่ละรายการดงันี้ 
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(1) ธุรกรรมการเพิม่ทุน Paypost ค านวณขนาดรายการไดส้งูสุด รอ้ยละ 0.16 ตามเกณฑก์ าไรสุทธ ิ
(2) ธุรกรรมเขา้ซื้อสญัญาแฟรนไชส ์Paypoint ค านวณขนาดรายการไดส้งูสุด รอ้ยละ 0.13 ตามเกณฑม์ลูค่า

รวมของสิง่ตอบแทน 

โดยเมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ มารวมกบัรายการ
ไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ตามสารสนเทศฉบบันี้ ขนาดรายการรวมจะมจี านวนเท่ากบัรอ้ยละ 42.91 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิาก
การด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมมีลูค่ามากกว่ารอ้ยละ 
15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ทนัท ีโดยมสีารสนเทศอย่างน้อยตามบญัชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์และจดัส่งหนังสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั นับแต่วนัทีเ่ปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  

อย่างไรกด็ ีเมื่อพจิารณาขนาดรายการสะสมยอ้นหลงั 6 เดอืนจนถงึวนัที ่9 ตุลาคม 2565 รวมกบัรายการทีไ่ด้
อนุมตัพิรอ้มกนัในครัง้นี้ ซึง่หกัรายการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้วสิามญัครัง้ที ่  1/2565  เมื่อวนัที ่ 9 สงิหาคม 
2565  และรายการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้วสิามญัครัง้ที ่ 2/2565  เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2565 และขนาด
รายการทีบ่รษิทัฯ ส่งหนังสอืเวยีนใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นไปแล้วตามรายละเอยีดทีไ่ดเ้ปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
เมื่อวนัที ่23 พฤษภาคม 2565 นัน้ จะมขีนาดรายการตามเกณฑม์ูลค่าสิง่ตอบแทนรอ้ยละ 2.15 ซึ่งยงัไม่ถงึรอ้ยละ 15 
จงึไม่เขา้เกณฑท์ีจ่ะตอ้งส่งหนังสอืเวยีนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ภายใน 21 วนั 

ทัง้นี้ รายการดงักล่าวไม่เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัเน่ืองจากคู่กรณีทีเ่กีย่วขอ้งไม่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยง
กนัของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กีย่ว
โยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของ
บรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถอื 
 บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
  

 
 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 
 เลขานุการบรษิทั 
 ผูม้อี านาจประกาศสารสนเทศ 
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หน้าที ่1 จาก 10 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงสินทรพัยข์องบริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (บญัชี 1)  

สบืเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการรบรษิทั ครัง้ที ่17/2565 ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
(“บริษทัฯ”) เมื่อวนัที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทไดม้มีตอินุมตัริายการไดม้าซึ่ง
สนิทรพัย ์ดงัต่อไปนี้ 

1. อนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัเพยโ์พสต์ เซอร์วสิ จ ากดั (“Paypost”) จ านวน 5 ล้านบาท จาก
เดมิ 5 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 250,000 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 20 
ของทุนจดทะเบยีนภายหลงัการเพิม่ทุน มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท เสนอขายราคาหุน้ละ 20 บาท ทัง้นี้ Paypost เป็น
บรษิัทในกลุ่มธุรกิจสะดวกส่งของบรษิัทฯ ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยทางอ้อมของบรษิัทฯ ปัจจุบนัมจี านวนสาขากว่า 1,900 
สาขา และถือหุ้นโดยบริษัท สบาย สปีด จ ากัด (“SABUY SPEED”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 82 ของบริษัทฯ ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 75 และเหน็ชอบให ้SABUY SPEED ด าเนินการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ Paypost ดงักล่าวขา้งตน้ 
จ านวน 250,000 หุน้ คดิเป็นมลูค่าการลงทุนจ านวน 5 ลา้นบาท โดยภายหลงัการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ Paypost 
ครัง้นี้ SABUY SPEED จะมสีดัส่วนการถอืหุน้ใน Paypost ทีร่อ้ยละ 80 (“ธรุกรรมการเพ่ิมทุน Paypost”) 

2. อนุมตัใิหบ้รษิทั Paypost ด าเนินการเขา้ซื้อสญัญาแฟรนไชสธ์ุรกจิสะดวกส่งจ านวน 695 สาขา ของ หา้ง
หุน้ส่วนจ ากดั เพยพ์อยท ์เซอรว์สิ (“Paypoint”) จาก Paypoint โดยช าระค่าตอบแทนทัง้หมดเป็นเงนิสดจ านวนไม่เกนิ 
15 ลา้นบาท (“ธรุกรรมเข้าซื้อสญัญาแฟรนไชส ์Paypoint”)  

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ (รวมทัง้ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ) (“ประกาศรายการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย”์) โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึง่ค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ 
ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ซึ่งค านวณขนาด
รายการไดส้งูสุด ในแต่ละรายการดงันี้ 

(1) ธุรกรรมการเพิม่ทุน Paypost ค านวณขนาดรายการไดส้งูสุด รอ้ยละ 0.16 ตามเกณฑก์ าไรสุทธ ิ
(2) ธุรกรรมเขา้ซื้อสญัญาแฟรนไชส ์Paypoint ค านวณขนาดรายการไดส้งูสุด รอ้ยละ 0.13 ตามเกณฑม์ลูค่า

รวมของสิง่ตอบแทน 

โดยเมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ มารวมกบัรายการ
ไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ตามสารสนเทศฉบบันี้ ขนาดรายการรวมจะมจี านวนเท่ากบัรอ้ยละ 42.91 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิาก
การด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมมีลูค่ามากกว่ารอ้ยละ 
15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ทนัท ีโดยมสีารสนเทศอย่างน้อยตามบญัชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์และจดัส่งหนังสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั นับแต่วนัทีเ่ปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  

อย่างไรกด็ ีเมื่อพจิารณาขนาดรายการสะสมยอ้นหลงั 6 เดอืนจนถงึวนัที ่9 ตุลาคม 2565 รวมกบัรายการทีไ่ด้
อนุมตัพิรอ้มกนัในครัง้นี้ ซึง่หกัรายการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้วสิามญัครัง้ที ่  1/2565  เมื่อวนัที ่ 9 สงิหาคม 
2565  และรายการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้วสิามญัครัง้ที ่ 2/2565  เมื่อวนัที ่ 28 กนัยายน 2565 และขนาด
รายการทีบ่รษิทัฯ ส่งหนังสอืเวยีนใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นไปแล้วตามรายละเอยีดทีไ่ดเ้ปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
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เมื่อวนัที ่23 พฤษภาคม 2565 นัน้ จะมขีนาดรายการตามเกณฑม์ูลค่าสิง่ตอบแทนรอ้ยละ 2.15 ซึ่งยงัไม่ถงึรอ้ยละ 15 
จงึไม่เขา้เกณฑท์ีจ่ะตอ้งส่งหนังสอืเวยีนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ภายใน 21วนั 

ทัง้นี้ รายการดงักล่าวไม่เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัเน่ืองจากคู่กรณีทีเ่กีย่วขอ้งไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยง
กนัของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กีย่ว
โยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของ
บรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) 

บรษิทัฯ จงึขอเรยีนแจง้รายละเอยีดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักล่าวขา้งตน้ ดงันี้ 

1. วนั เดือน ปี ท่ีท ารายการ  

1.1 ธุรกรรมการเพิม่ทุน Paypost 

ภายหลงัจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่17/2565 เมื่อวนัที ่10 ตุลาคม 2565 มมีตเิหน็ชอบการ
เขา้ท าธุรกรรมการเพิม่ทุน Paypost บรษิัทฯ คาดว่า Paypost จะท าการเพิม่ทุนบรษิทัโดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน 
และ SABUY SPEED จะท าการเขา้ซื้อหุน้สามญัดงักล่าว แลว้เสรจ็ภายในเดอืนพฤศจกิายน 2565  

1.2 ธุรกรรมการเขา้ซื้อสญัญาแฟรนไชส ์Paypoint 

ภายหลงัจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่17/2565 เมื่อวนัที ่10 ตุลาคม 2565 มมีตเิหน็ชอบการ
เขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซื้อสญัญาแฟรนไชส ์Paypoint บรษิทัฯ คาดว่าธุรกรรมดงักล่าวจะด าเนินการแลว้เสรจ็ภายในไตร
มาส 1 ปี 2566 หรอืตามทีคู่่กรณีทีเ่กีย่วขอ้งเหน็ชอบร่วมกนั   

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ธุรกรรมการเพิม่ทุน Paypost 

ผู้ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน : Paypost 

ผู้จองซื้อ : SABUY SPEED 
ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ : Paypost ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการที่

เกีย่วโยงกนั 

2.2 ธุรกรรมการเขา้ซื้อสญัญาแฟรนไชส ์Paypoint 

ผู้ซื้อ : Paypost 

ผู้ขาย : Paypoint 
ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ : Paypoint ไม่ใช่บุคคลเกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการที่

เกีย่วโยงกนั 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและขนาดรายการ 

3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

3.1.1 ธุรกรรมการเพิม่ทุน Paypost 

Paypost จะท าการเพิม่ทุนจดทะเบยีนบรษิทั จ านวน 5 ล้านบาท จากเดมิ 5 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท 
โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 250,000 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20 ของทุนจดทะเบยีนภายหลงัการเพิม่
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ทุน มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท เสนอขายราคาหุน้ละ 20 บาท และ SABUY SPEED จะด าเนินการเขา้ซื้อหุน้สามญั
เพิม่ทุนของ Paypost ดงักล่าวขา้งต้น จ านวน 250,000 หุน้ คดิเป็นมูลค่าการลงทุนจ านวน 5 ล้านบาท โดยภายหลงั
การเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ Paypost ครัง้นี้ SABUY SPEED จะมสีดัส่วนการถอืหุน้ใน Paypost ทีร่อ้ยละ 80 ทัง้นี้ 
รายละเอยีดของธุรกรรม มดีงันี้ 

ทรพัยสิ์นท่ีลงทุน : หุน้สามญัเพิม่ทุนของ Paypost จ านวน 250,000 หุน้  

มูลค่าของส่ิงตอบแทน : SABUY SPEED จะช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสดใหผู้ข้ายจ านวน 
5 ลา้นบาท 

ช่วงเวลาการเข้าท ารายการ : ภายในเดอืนพฤศจกิายน 2565  

ทัง้นี้ โครงสรา้งการถอืหุน้ใน Paypost ก่อนและหลงัการเขา้ท ารายการเป็นดงันี้ 

โครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ   โครงสรา้งการถอืหุน้หลงัเขา้ท ารายการ 

 
 

3.1.2 ธุรกรรมเขา้ซื้อสญัญาแฟรนไชส ์Paypoint 

บริษัท Paypost ด าเนินการเข้าซื้อสญัญาแฟรนไชส์ธุรกิจสะดวกส่งจ านวน 695 สาขา ของ Paypoint 
จาก Paypoint โดยช าระค่าตอบแทนทัง้หมดเป็นเงนิสดจ านวนไม่เกนิ 15 ล้านบาท ทัง้นี้ รายละเอียดของธุรกรรม มี
ดงันี้ 

ทรพัยสิ์นท่ีซื้อขาย : สัญญาแฟรนไชส์ธุรกิจสะดวกส่งจ านวน 695 สาขา ของ 
Paypoint 

มูลค่าของส่ิงตอบแทน : Paypost จะช าระค่าสัญญาแฟรนช์ทัง้หมด จ านวนไม่เกิน 15 
ลา้นบาท ใหแ้ก่ Paypoint  

ช่วงเวลาการเข้าท ารายการ : ภายในไตรมาส 1 ปี 2566 หรอืตามทีคู่่กรณีทีเ่กี่ยวขอ้งเหน็ชอบ
ร่วมกนั 

เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญั : SABUY SPEED พิจารณาเห็นชอบถึงความสมบูรณ์ของการ
โอนยา้ยสนิทรพัยส์ญัญาแฟรนไชสใ์ห ้Paypost 
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3.2 ขนาดของรายการ 

3.2.1 ธุรกรรมการเพิม่ทุน Paypost 

มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนที ่SABUY SPEED จะตอ้งช าระในการเขา้ธุรกรรมดงักล่าวจะมจี านวน 5 ลา้น
บาท และภายหลงัการด าเนินการเพิม่ทุน SABUY SPEED จะมสีดัส่วนการถอืหุน้ใน Paypost จากรอ้ยละ 75 เป็นรอ้ย
ละ 80 หรอืคดิเป็นสดัส่วนการถอืหุน้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 โดยคดิเป็นสดัส่วนการถอืหุน้เพิม่ขึน้ของบรษิทัฯ ทีร่อ้ยละ 4.10 
จากการทีปั่จจุบนับรษิทัฯ ถอืหุน้ใน SABUY SPEED ทีร่อ้ยละ 82   โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งค านวณจากงบ
การเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนยาน 
2565 ตามเกณฑก์ าไรสุทธ ิซึง่เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุด มจี านวนรอ้ยละ 0.16 

ขอ้มลูทางการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
บริษทั 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 
Paypost 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 
สนิทรพัยร์วม 11,244.71 52.66  
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1,937.95 1.00  
หนี้สนิรวม 3,920.07 37.30  
ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (ถา้ม)ี 823.14 0.00  
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน (NTA) 4,563.54 14.36  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 260.16 10.36  

การค านวณขนาดรายการ 

3.2.2 ธุรกรรมการเขา้ซื้อสญัญาแฟรนไชส ์Paypoint 

มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนที่ Paypost จะต้องช าระในการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจะมจี านวนไม่เกิน 15 
ลา้นบาท โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึง่ค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่
ค านวณขนาดรายการไดส้งูสุด มจี านวนรอ้ยละ 0.13 

  

หลกัเกณฑ์ สูตรค านวณ 
การค านวณ 
(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 
(ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ี่
มตีวัตนสุทธ ิ(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
NTA ของบรษิทัฯ 

14.36 x 4.10% 
4,563.54 

0.01 

เกณฑก์ าไรสุทธจิาก
การด าเนินงาน 

ก าไรสุทธขิองสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ 

10.36 x 4.10% 
260.16 

0.16 

เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่
ตอบแทน 

มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

5.00 
11,244.71 

0.04 

เกณฑม์ลูค่าหุน้ทุนที่
ออกเพือ่ช าระราคา
สนิทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพือ่ช าระค่าสนิทรพัย ์x 100  
จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ ไม่ตอ้งค านวณ ไม่ตอ้งค านวณ 
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การค านวณขนาดรายการ 

รายการดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป
ซึ่งสนิทรพัย์ โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึ่งค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบ
ทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ซึ่งค านวณขนาดรายการไดสู้งสุด 
ในแต่ละรายการดงันี้ 

(1) ธุรกรรมการเพิม่ทุน Paypost ค านวณขนาดรายการไดส้งูสุด รอ้ยละ 0.16 ตามเกณฑก์ าไรสุทธ ิ

(2) ธุรกรรมเขา้ซื้อสญัญาแฟรนไชส์ Paypoint ค านวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 0.13 ตามเกณฑ์
มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน  

โดยเมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ มารวมกบัรายการ
ไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ตามสารสนเทศฉบบันี้ ขนาดรายการรวมจะมจี านวนเท่ากบัรอ้ยละ 42.91 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิาก
การด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมมีลูค่ามากกว่ารอ้ยละ 
15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ทนัท ีโดยมสีารสนเทศอย่างน้อยตามบญัชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์และจดัส่งหนังสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั นับแต่วนัทีเ่ปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  

อย่างไรกด็ ีเมื่อพจิารณาขนาดรายการสะสมยอ้นหลงั 6 เดอืนจนถงึวนัที ่9 ตุลาคม 2565 รวมกบัรายการทีไ่ด้
อนุมตัพิรอ้มกนัในครัง้นี้ ซึง่หกัรายการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้วสิามญัครัง้ที ่  1/2565  เมื่อวนัที ่ 9 สงิหาคม 
2565 และรายการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้วสิามญัครัง้ที ่ 2/2565  เมื่อวนัที ่ 28 กนัยายน 2565 และขนาด
รายการทีบ่รษิทัฯ ส่งหนังสอืเวยีนใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นไปแล้วตามรายละเอยีดทีไ่ดเ้ปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ  
เมื่อวนัที ่23 พฤษภาคม 2565 นัน้ จะมขีนาดรายการตามเกณฑม์ูลค่าสิง่ตอบแทนรอ้ยละ 2.15 ซึ่งยงัไม่ถงึรอ้ยละ 15 
จงึไม่เขา้เกณฑท์ีจ่ะตอ้งส่งหนังสอืเวยีนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ภายใน 21วนั 

ทัง้นี้ รายการดงักล่าวไม่เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั เน่ืองจากคู่กรณีทีเ่กีย่วขอ้งไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยง
กนัของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
  

หลกัเกณฑ์ สูตรค านวณ 
การค านวณ 
(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 
(ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ี่
มตีวัตนสุทธ ิ(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
NTA ของบรษิทัฯ 

ไม่ตอ้งค านวณ ไม่ตอ้งค านวณ 

เกณฑก์ าไรสุทธจิาก
การด าเนินงาน 

ก าไรสุทธขิองสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ 

ไม่ตอ้งค านวณ ไม่ตอ้งค านวณ 

เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่
ตอบแทน 

มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

15.00 
11,244.71 

0.13 

เกณฑม์ลูค่าหุน้ทุนที่
ออกเพือ่ช าระราคา
สนิทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพือ่ช าระค่าสนิทรพัย ์x 100 
จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

ไม่ตอ้งค านวณ ไม่ตอ้งค านวณ 
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4. รายละเอียดสินทรพัยท่ี์ได้มา 

4.1 ธุรกรรมการเพิม่ทุน Paypost 

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ SABUY SPEED จะเขา้ถือหุ้นสามญัใน Paypost ในสดัส่วนร้อยละ 80 ของ
จ านวนหุ้นทัง้หมดของ Paypost ภายหลงัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน ทัง้นี้ ขอ้มูลส าคญัเกี่ยวกบั Paypost มรีายละเอยีด
สรุปไดด้งันี้ 

4.1.1 ขอ้มลูทัว่ไป 

ช่ือบริษทั บริษทั เพยโ์พสต์ เซอรวิ์ส จ ากดั 
ประเภทธรุกิจ งานบรกิารขนส่งพสัดุในรปูแบบสาขาแฟรนไชส ์
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 13 ซอย โ ก สุม ร วม ใ จ  12 ด อน เมือ ง  เ ข ตดอน เมื อ ง 

กรุงเทพมหานคร 
วนัจดทะเบยีนจดัตัง้ 22 ธนัวาคม 2564 
ทุนจดทะเบยีน 5,000,000 บาท* 
ทุนช าระแลว้ 5,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นจดทะเบียนทัง้หมด 1,000,000 หุน้ 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (หุ้นละ) 5 บาท 

*หมายเหตุ Paypost จะด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 6,250,000 บาท  

4.1.2 รายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่24 มนีาคม 2565 ซึง่เป็นวนัประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ล่าสุด 

ล าดบั รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บรษิทั สบาย สปีด จ ากดั 750,000 75.00 
2 นาย ธณฒัศกรณ์ คงนุกูล 125,000 12.50 
3 นางสาว วาณี สหีะนาม 115,000 11.50 
4 นาย สมชาย สหีะนาม 10,000 1.00 
 รวม 1,000,000 100.0 

 รายชื่อผูถ้อืหุน้บรษิทั SABUY SPEED ณ วนัที ่20 มถิุนายน 2565 ซึง่เป็นวนัประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้
ล่าสุด 

ล าดบั รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 33,299,997 82.00 
2 บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 7,309,756 18.00 
3 นาย ก่อเกยีรต ิวฒันกสกิุล 1 0.00 
4 นาย วชริธร คงสุข 2 0.00 
 รวม 40,609,756 100.0 
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4.1.3 รายชื่อคณะกรรมการ 
 ปัจจบุนั Paypost มกีรรมการ 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายธณฒัศกรณ์ คงนุกูล และ นางสาววาณี สหีะนาม 

 ทัง้นี้บรษิทัฯ อาจพจิารณาเสนอชื่อผูแ้ทนเพื่อรบัการพจิารณแต่งตัง้เป็นกรรมการใน Paypost เมือ่หรอื
ภายหลงัจากทีธุ่รกรรมดงักล่าวเสรจ็สมบูรณ์ 

4.1.4 ขอ้มลูทางการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : ล้านบาท) 

30 มิถนุายน 2565 

สินทรพัยร์วม 52.66 
รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 51.66 
รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 1.00 

หน้ีสินรวม 37.30 
รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 37.30 
รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 0.00 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 15.36 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 15.36 

งบก าไรขาดทุน 

 

 

 

 

 

4.2 ธุรกรรมเขา้ซื้อสญัญาแฟรนไชส ์Paypoint 

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ Paypost จะเข้าถือกรรมสิทธิใ์นสัญญาแฟรนไชส์จ านวน 695 สาขา ของ 
Paypoint ทัง้นี้ ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบัธุรกรรม มรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้  

4.2.1 จ านวนสาขาแฟรนไชส ์Paypoint แบ่งตามภูมภิาค  

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 มีนาคม 2565 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 115.39 
ตน้ทุนขายและบรกิาร 99.50 
รายไดอ้ื่น 0.00 
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 2.95 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 12.94 
ภาษเีงนิได ้ 2.59 
ก าไร (ขาดทุน) 10.35 

ภมิูภาค จ านวนสาขา 
กรุงเทพและปรมิณฑล 171 
ภาคตะวนัออก 123 
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4.2.2 ขอ้มลูทัว่ไปของ Paypoint  

ช่ือบริษทั ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เพยพ์อยท์ เซอรวิ์ส 
ประเภทธรุกิจ งานบรกิารขนส่งพสัดุในรปูแบบสาขาแฟรนไชส ์
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 104/48 หมู่ 2 ถนนพระยาสจัจา ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบรุ ี

จงัหวดัชลบุร ี20000 
วนัจดทะเบยีนจดัตัง้ 27 พฤษภาคม 2564 
ทุนจดทะเบยีน 500,000 บาท 
ทุนช าระแลว้ 500,000 บาท 
จ านวนหุ้นจดทะเบียนทัง้หมด 250,000 หุน้ 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (หุ้นละ) 1 บาท 
รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน 1. นางสาว รุ่งทพิย ์สามถว้น ถอืหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 50 

2. นาย ปรชัญา ชาตมินตร ีถอืหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 50 
รายชื่อหุ้นส่วนผู้จดัการ นางสาว รุ่งทพิย ์สามถว้น 

 

5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนและเง่ือนไขการช าระเงิน 

5.1 ธุรกรรมการเพิม่ทุน Paypost 

มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนส าหรบัธุรกรรมจะมจี านวน 5 ล้านบาท ดงัรายละเอยีดปรากฏตามขอ้ 3.2.1 โดย 
SABUY SPEED จะช าระค่าหุน้สามญัเพิม่ทุน Paypost เป็นเงนิสด 

5.2 ธุรกรรมเขา้ซื้อสญัญาแฟรนไชส ์Paypoint 

 มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนส าหรบัธุรกรรมจะมจี านวนไม่เกนิ 15 ล้านบาท ดงัรายละเอยีดปรากฏตามขอ้ 
3.2.2 โดย Paypost จะช าระสิง่ตอบแทนเป็นเงนิสดใหแ้ก่คู่กรณี  

6. มูลค่าของสินทรพัยท่ี์ไดม้า 

มูลค่าของสนิทรพัยท์ี่บรษิทัฯ จะไดม้าจากการเขา้ท าธุรกรรมในแต่ละธุรกรรมจะมมีูลค่าเท่ากนักบัมลูค่า
รวมของสิง่ตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามขอ้ 5.  

ภมิูภาค จ านวนสาขา 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 116 
ภาคเหนือ 111 
ภาคใต ้ 106 
ภาคกลาง 35 
ภาคตะวนัตก 33 
รวม 695 
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7. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน  

7.1 ธุรกรรมการเพิม่ทุน Paypost 

มูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรมการเพิ่มทุน Paypost เป็นมูลค่าที่เจรจากันระหว่าง บริษัทฯ SABUY 
SPEED และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ Paypost โดยบริษัทฯ พิจารณาราคาซื้อขายประกอบกับวิธีการ
ประเมินมูลค่าราคาซื้อขายธุรกิจนี้กับคู่เทียบอื่นๆ (Peer Comparison) ในด้านประสิทธิภาพการท า
รายได้ (Price/revenue) จ านวนสาขา (Price/branch) จ านวนพสัดุเฉลี่ยต่อวนั (Price/parcel) เป็นต้น 
และการเจรจาต่อรองระหว่างบรษิทัฯ และผูข้าย 

7.2 ธุรกรรมการเขา้ซื้อสญัญาแฟรนไชส ์Paypoint  

มูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรมการเข้าซื้อสญัญาแฟรนไชส์ Paypoint เป็นมูลค่าที่เจรจากันระหว่าง 
บรษิทัฯ Paypost และกลุ่มผูเ้ป็นหุน้ส่วนของ Paypoint โดยบรษิทัฯ พจิารณาราคาซื้อขายประกอบกบั
วธิกีารประเมนิมลูค่าราคาซื้อขายธุรกจินี้กบัคู่เทยีบอื่นๆ (Peer Comparison) ในดา้นประสทิธภิาพการ
ท ารายได ้(Price/revenue) จ านวนสาขา (Price/branch) จ านวนพสัดุเฉลีย่ต่อวนั (Price/parcel) เป็นตน้ 
และการเจรจาต่อรองระหว่างบรษิทัฯ และผูข้าย 

8. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกบับริษทัฯ 

บรษิทัฯ คาดว่าการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ดงันี้ 

• กลุ่มธุรกิจสะดวกส่งของบริษัทฯ ซึ่งด าเนินการโดย SABUY SPEED จะสามารถรบัรู้รายได้และ
ก าไรทีสู่งขึน้ จากการทีม่สีดัส่วนการถอืหุน้ใน Paypost เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 75 เป็น รอ้ยละ 80 ซึ่ง 
Paypost เป็นบรษิทัในกลุ่มสะดวกส่งทีม่ผีลการด าเนินงานทีด่อีย่างต่อเนื่องตัง้แต่บรษิทัฯ ไดม้าซึ่ง
อ านาจควบคุมเมื่อ 1 มนีาคม 2565 ทีผ่่านมา 

• การเข้าซื้อสญัญาแฟรนไชส์ Paypoint โดย Paypost นัน้ จะเป็นการขยายเครือข่ายสาขาธุรกิจ
สะดวกส่งของ Paypost และกลุ่มบรษิทั ใหก้วา้งขวางและครอบคลุมมากยิง่ขึน้ จากการเพิม่จ านวน
สาขากว่า 600 สาขาของ Paypoint 

9. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการซื้อสินทรพัย ์

กระแสเงนิสดภายในบรษิทัของ SABUY SPEED และ Paypost 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว เนื่องจากพจิารณาแล้ว เหน็ว่า
การเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว และเกณฑท์ีใ่ชใ้นการก าหนดมลูค่าสิง่ตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามรายละเอยีดทีร่ะบุใน
ขอ้ 7 มคีวามเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิัทฯ และผูถ้อืหุน้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ในระยะ
ยาวตามเหตุผลดงัทีร่ะบุในขอ้ 8 ขา้งตน้ 

11. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ไม่แตกตา่งจากคณะกรรมการบรษิทัตามทีร่ะบใุนขอ้ 10 ขา้งตน้  

บรษิทั ขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันี้ ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ  

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถอื 

 

 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 
 เลขานุการบรษิทั 
 ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
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