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SABUY 047/2565 

วนัที ่18 ตุลาคม 2565 

เรือ่ง การเขา้ซือ้หุน้สามญั บรษิทั แอด็วานซ ์อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย  

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

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  
18/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ เวลา 16.00 น. โดยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตัิ
การเขา้ลงทุนในหุน้สามญัจ านวนไม่เกนิ 30,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.25 ในบรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอรเ์มชัน่ 
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“AIT”) ผ่านการซื้อขายในกระดานหลกัซื้อขายหลกัทรพัย์ ( “Main Board”) ในวงเงนิ 
ไม่เกิน 172,200,000 บาท โดย AIT ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบระบบเครอืข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร 
(System Integrator หรือ SI) ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าทัง้ภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการให้บริการเป็นแบบ
เบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตัง้แต่การให้ค าปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การ
ด าเนินการ การตดิตัง้ การฝึกอบรม และการซ่อมบ ารุงรกัษา ทัง้นี้ รายละเอยีดการเขา้ลงทุนปรากฏตามสารสนเทศ
เกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (บญัช ี1) (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1) 

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ (รวมทัง้ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ) (“ประกาศรายการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย”์) โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึง่ค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ 
ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ซึ่งค านวณขนาด
รายการไดส้งูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 4.82 ตามเกณฑก์ าไรสทุธจิากการด าเนินงาน 

โดยเมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ มารวมกบัรายการ
ไดม้าซึ่งสนิทรพัยต์ามสารสนเทศฉบบันี้  ขนาดรายการรวมจะมจี านวนเท่ากบัรอ้ยละ 47.73 ตามเกณฑก์ าไรสุทธจิาก
การด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมมีลูค่ามากกว่ารอ้ยละ 
15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ทนัท ีโดยมสีารสนเทศอย่างน้อยตามบญัชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรอื
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์และจดัส่งหนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั นบัแต่วนัทีเ่ปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  

อย่างไรกด็ ีเมื่อพจิารณาขนาดรายการสะสมยอ้นหลงั 6 เดอืนจนถงึวนัที่ 17 ตุลาคม 2565 รวมกบัรายการที่
ไดอ้นุมตัพิรอ้มกนัในครัง้นี้ ซึง่หกัรายการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้วสิามญัครัง้ที ่1/2565 เมือ่วนัที ่9 สงิหาคม 
2565 รายการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นวสิามญัครัง้ที ่2/2565 เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2565 และขนาดรายการ
ทีบ่รษิทัฯ ส่งหนังสอืเวยีนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไปแลว้ตามรายละเอยีดทีไ่ดเ้ปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  เมื่อวนัที ่
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23 พฤษภาคม 2565 นัน้ จะมขีนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิง่ตอบแทนร้อยละ 3.68 ซึ่งยงัไม่ถึงร้อยละ 15 จงึไม่
เขา้เกณฑท์ีจ่ะตอ้งสง่หนงัสอืเวยีนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ภายใน 21 วนั 

ทัง้นี้ รายการดงักล่าวไม่เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัเนื่องจากคูก่รณีทีเ่กีย่วขอ้งไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยง
กนัของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่ว
โยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของ
บรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถอื 
 บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
  

 
 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 
 เลขานุการบรษิทั 
 ผูม้อี านาจประกาศสารสนเทศ 
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สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงสินทรพัยข์องบริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (บญัชี 1)  

สบืเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่18/2565 ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
(“บริษทัฯ”) เมื่อวนัที ่18 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตักิารเขา้ลงทุนใน
หุน้สามญัจ านวนไมเ่กนิ 30,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.25 ในบรษิทั แอด็วานซ ์อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) (“AIT”) ผ่านการซื้อขายในกระดานหลกัซื้อขายหลกัทรพัย์ (“Main Board”) ในวงเงนิไม่เกิน 172,200,000 
บาท โดย AIT ประกอบธุรกจิเป็นผูอ้อกแบบระบบเครอืข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรอื 
SI) ใหบ้รกิารแก่กลุ่มลูกคา้ทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยมลีกัษณะการให้บรกิารเป็นแบบเบด็เสรจ็ หรอื เทริ์นคยี์ (Turn 
Key) ตัง้แต่การใหค้ าปรกึษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การด าเนินการ การตดิตัง้ การฝึกอบรม 
และการซ่อมบ ารุงรกัษา 

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ (รวมทัง้ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ) (“ประกาศรายการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย”์) โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึง่ค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ 
ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ซึ่งค านวณขนาด
รายการไดส้งูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 4.82 ตามเกณฑก์ าไรสทุธจิากการด าเนินงาน 

โดยเมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ มารวมกบัรายการ
ไดม้าซึ่งสนิทรพัยต์ามสารสนเทศฉบบันี้  ขนาดรายการรวมจะมจี านวนเท่ากบัรอ้ยละ 47.73 ตามเกณฑก์ าไรสุทธจิาก
การด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมมีลูค่ามากกว่ารอ้ยละ 
15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ทนัท ีโดยมสีารสนเทศอย่างน้อยตามบญัชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรอื
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์และจดัส่งหนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั นบัแต่วนัทีเ่ปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  

อย่างไรกด็ ีเมื่อพจิารณาขนาดรายการสะสมยอ้นหลงั 6 เดอืนจนถงึวนัที่ 17 ตุลาคม 2565 รวมกบัรายการที่
ไดอ้นุมตัพิรอ้มกนัในครัง้นี้ ซึง่หกัรายการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้วสิามญัครัง้ที่ 1/2565 เมือ่วนัที ่9 สงิหาคม 
2565 รายการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้วสิามญัครัง้ที ่2/2565 เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2565 และขนาดรายการ
ทีบ่รษิทัฯ ส่งหนังสอืเวยีนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไปแลว้ตามรายละเอยีดทีไ่ดเ้ปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัที ่
23 พฤษภาคม 2565 นัน้ จะมขีนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิง่ตอบแทนร้อยละ 3.68 ซึ่งยงัไม่ถึงร้อยละ 15 จงึไม่
เขา้เกณฑท์ีจ่ะตอ้งสง่หนงัสอืเวยีนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ภายใน 21 วนั 

ทัง้นี้ รายการดงักล่าวไม่เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัเนื่องจากคูก่รณีทีเ่กีย่วขอ้งไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยง
กนัของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่ว
โยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของ
บรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) 

บรษิทัฯ จงึขอเรยีนแจง้รายละเอยีดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักล่าวขา้งตน้ ดงันี้ 
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1. วนั เดือน ปี ท่ีท ารายการ  

ภายหลงัจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่18/2565 เมื่อวนัที ่18 ตุลาคม 2565 มมีตอินุมตักิาร
เขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว บรษิัทฯ คาดว่าธุรกรรมดงักล่าวจะสิ้นสุดภายในเดอืนพฤศจกิายน 2565 โดยมอบหมายให้
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ มอี านาจในการพจิารณาด าเนินการ ใหเ้หมาะสมกบัสภาวะตลาด 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง 

ผูซ้ื้อ : บรษิทัฯ 

ผูข้าย : บริษัทฯ จะซื้อหุ้น AIT ผ่านการซื้อขายในกระดานหลักซื้อขาย
หลกัทรพัย ์(“Main Board”) ในวงเงนิไมเ่กนิ 172,200,000 บาท 

 
3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและขนาดรายการ 

3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บรษิทัฯ จะเขา้ลงทุนในหุน้สามญัจ านวนไม่เกนิ 30,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.25 ใน AIT ผ่าน
การซื้อขายในกระดานหลกัซื้อขายหลกัทรพัย ์(“Main Board”) ซึง่มอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานบญัชี
และการเงนิ มอี านาจในการซือ้ขายไมเ่กนิ 30,000,000 หุน้ ทัง้นี้ รายละเอยีดของธุรกรรม มดีงันี้ 

ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย : หุน้สามญัจ านวนไมเ่กนิ 30,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.25 
ใน AIT 

มลูค่าของส่ิงตอบแทน : บรษิทัฯ จะช าระคา่หุน้สามญัจ านวนไมเ่กนิ 172,200,000 บาท  

ช่วงเวลาการเข้าธรุกรรม : ตามสภาวะตลาดทีเ่หมาะสม โดยบรษิทัฯ จะทยอยท ารายการให้
แลว้เสรจ็ภายในเดอืนพฤศจกิายน 2565 
 

ทัง้นี้ โครงสรา้งการถอืหุน้ใน AIT ก่อนและหลงัการเขา้ท ารายการเป็นดงันี้ 

โครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ   โครงสรา้งการถอืหุน้หลงัเขา้ท ารายการ 

 

หมายเหตุ : รายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที่ 26 สงิหาคม 2565 ก่อนวนัใช้สทิธใิบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัของ AIT ครัง้ที่ 2 
(“AIT-W2”) ทัง้นี้ ภายหลงัการใชส้ทิธ ิAIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย เมือ่วนัที ่11 ตุลาคม 2565 บรษิทัฯ ถอื
หุน้ AIT ทัง้หมดจ านวน 170,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 12.8 ก่อนการเขา้ท าธุรกรรม และภายหลงั
การเขา้ท าธุรกรรมบรษิทัฯ จะถอืหุน้ AIT ทัง้หมด 200,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 15.0 
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3.2 ขนาดของรายการ 

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องช าระในการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวจะมีจ านวนไม่เกิน 
172,200,000 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจาก
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ตามเกณฑก์ าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ซึง่
เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสดุ มจี านวนรอ้ยละ 4.82 

ขอ้มลูทางการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
บริษทั 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 
AIT 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 
สนิทรพัยร์วม 11,244.71 6,282.34 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1,937.95 143.09 
หนี้สนิรวม 3,920.07 3,242.79 
ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่อี านาจควบคุม (ถา้ม)ี 823.14 - 
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน (NTA) 4,563.54 2,896.45 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 260.16 556.64 

การค านวณขนาดรายการ 

 
โดยเมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ มารวมกบัรายการ

ไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ตามสารสนเทศฉบบันี้  ขนาดรายการรวมจะมจี านวนเท่ากบัรอ้ยละ 47.73 ตามเกณฑก์ าไรสุทธจิาก
การด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมมีลูค่ามากกว่ารอ้ยละ 
15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ทนัท ีโดยมสีารสนเทศอย่างน้อยตามบญัช ี(1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรอื
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์และจดัส่งหนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั นบัแต่วนัทีเ่ปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  

อย่างไรกด็ ีเมื่อพจิารณาขนาดรายการสะสมยอ้นหลงั 6 เดอืนจนถงึ 17 ตุลาคม 2565 รวมกบัรายการที่ได้
อนุมตัพิรอ้มกนัในครัง้นี้ ซึ่งหกัรายการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้วสิามญัครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที ่9 สงิหาคม 
2565 รายการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้วสิามญัครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2565 และขนาดรายการ
ทีบ่รษิทัฯ ส่งหนังสอืเวยีนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไปแลว้ตามรายละเอยีดทีไ่ดเ้ปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  เมื่อวนัที ่

หลกัเกณฑ ์ สูตรค านวณ 
การค านวณ 
(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 
(ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูคา่สนิทรพัยท์ี่
มตีวัตนสทุธ ิ(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
NTA ของบรษิทัฯ 

2,896.45x2.25% 
4,563.54 

1.43 

เกณฑก์ าไรสทุธจิาก
การด าเนินงาน 

ก าไรสุทธขิองสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
ก าไรสทุธขิองบรษิทัฯ 

556.64x2.25% 
260.16 

4.82 

เกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่
ตอบแทน 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

172.20 
11,244.71 

1.53 

เกณฑม์ลูคา่หุน้ทนุที่
ออกเพือ่ช าระราคา
สนิทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพือ่ช าระคา่สนิทรพัย ์x 100 
จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

ไมต่อ้งค านวณ ไมต่อ้งค านวณ 
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23 พฤษภาคม 2565 นัน้ จะมขีนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิง่ตอบแทนร้อยละ 3.68 ซึ่งยงัไม่ถึงร้อยละ 15 จงึไม่
เขา้เกณฑท์ีจ่ะตอ้งสง่หนงัสอืเวยีนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ภายใน 21วนั 

ทัง้นี้ รายการดงักล่าวไมเ่ขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั เนื่องจากคูก่รณีทีเ่กีย่วขอ้งไมเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยง
กนัของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

4. รายละเอียดสินทรพัยท่ี์ได้มา 

เมือ่ธุรกรรมเสรจ็สมบรูณ์ บรษิทัฯ จะเขา้ถอืหุน้สามญัใน AIT จ านวนไมเ่กนิ 30,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 2.25 ใน AIT ทัง้นี้ ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั AIT มรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

4.2.1 ขอ้มลูทัว่ไป 

ช่ือบริษทั บริษทั แอด็วานซ ์อินฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธรุกิจ ผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร 

(System Integrator หรอื SI) ให้บรกิารในกลุ่มลูกค้าทัง้ภาครฐั
และเอกชน โดยมลีกัษณะการขายเป็นแบบเบด็เสรจ็ หรอื เทริน์
คีย์  (Turn Key) ตัง้แต่การให้ค าปรึกษา  การวางแผนงาน
โครงการ การออกแบบระบบ การด าเนินการ การติดตัง้ การ
ฝึกอบรม และการซ่อมบ ารุงรกัษา 

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 37/2 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 
10320 

วนัจดทะเบียนจดัตัง้ 30 มกราคม 2535 
ทุนจดทะเบียน 1,547,406,727 บาท 
ทุนช าระแล้ว 1,331,125,351 บาท 
จ านวนหุ้นจดทะเบียนทัง้หมด 1,331,125,351 หุน้ 
มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ (หุ้นละ) 1 บาท 

4.2.2 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก ณ วนัที ่26 สงิหาคม 2565 
ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 นาย ศริพิงษ์ อุ่นทรพนัธุ์ 53,766,125 5.2 
2 นาย ชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี 49,750,000 4.8 
3 น.ส. ภรณัยา รุจนพรพจ ี 40,700,000 3.9 
4 น.ส. ศศเินตร พหลโยธนิ 34,490,575 3.3 
5 นาย กติตศิกัดิ ์สพโชคชยั 34,373,295 3.3 
6 นาย ศณิะ อุ่นทรพนัธุ์ 34,007,200 3.3 
7 นาย โชดวิตั ดัน่ธนสาร 30,000,000 2.9 
8 บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 30,000,000 2.9 
9 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 29,936,305 2.9 
10 นาย สรุพร รกัตประจติ 27,279,425 2.6 
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ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
 ผูถ้อืหุน้อื่น 667,301,560 64.7 
 รวม 1,031,604,485 100.0 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ภายหลงัเขา้ท าธุรกรรม 

ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นาย ศริพิงษ์ อุ่นทรพนัธุ์ 53,766,125 5.2 
2 นาย ชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี 49,750,000 4.8 
3 น.ส. ภรณัยา รุจนพรพจ ี 40,700,000 3.9 
4 น.ส. ศศเินตร พหลโยธนิ 34,490,575 3.3 
5 นาย กติตศิกัดิ ์สพโชคชยั 34,373,295 3.3 
6 นาย ศณิะ อุ่นทรพนัธุ์ 34,007,200 3.3 
7 นาย โชดวิตั ดัน่ธนสาร 30,000,000 2.9 
8 บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 55,000,000 5.3 
9 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 29,936,305 2.9 
10 นาย สรุพร รกัตประจติ 27,279,425 2.6 
 ผูถ้อืหุน้อื่น 642,301,560 62.3 
 รวม 1,031,604,485 100.0 

หมายเหตุ : รายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที่ 26 สงิหาคม 2565 ก่อนวนัใช้สทิธใิบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัของ AIT 
ครัง้ที ่2 (“AIT-W2”) ทัง้นี้ ภายหลงัการใชส้ทิธ ิAIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย เมื่อวนัที ่11 ตุลาคม 2565 บรษิทั
ฯ ถอืหุน้ AIT ทัง้หมดจ านวน 170,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 12.8 ก่อนการเขา้ท าธุรกรรม และภายหลงั
การเขา้ท าธุรกรรมบรษิทัฯ จะถอืหุน้ AIT ทัง้หมด 200,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 15.0 

4.2.3 รายชือ่คณะกรรมการ 
ปัจจุบนั AIT มกีรรมการ 11 คน ไดแ้ก่  

1) นาย ธนา ไชยประสทิธิ ์
2) นาย ศริพิงษ์ อุ่นทรพนัธุ์ 
3) นาย พงษ์เทพ ผลอนนัต ์
4) นาย กติตศิกัดิ ์สพโชคชยั 
5) นาย สุรพร รกัตประจติ 
6) นาย ภสิกั จารุดลิก 
7) นาง ศศเินตร พหลโยธนิ 
8) นาย กมลพทัธ ์พหลโยธนิ 
9) นาย โชคชยั ตัง้พลูสนิธนา 
10) นาย ศรภีพ สารสาส 
11) นาย ธนารกัษ์ พงษ์เภตรา 
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4.2.4 ขอ้มลูทางการเงนิ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : พนับาท) 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถนุายน 2565 

สินทรพัยร์วม 5,728,613 6,429,184 5,752,114 6,282,340 
รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 5,216,997 5,851,810 5,152,757 5,565,459 
รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 511,616 577,374 599,356 716,881 

หน้ีสินรวม 2,842,735 3,503,962 2,690,875 3,242,794 
รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 2,682,048 3,177,984 2,440,098 2,973,602 
รวมหนี้สนิไมห่มุนเวยีน 160,687 325,978 250,777 269,192 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,885,877 2,925,222 3,061,239 3,039,546 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,885,877 2,925,222 3,061,239 3,039,546 

งบก าไรขาดทุน 

 

5. มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนและเงื่อนไขการช าระเงิน 

 มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนส าหรบัธุรกรรมจะมจี านวนไม่เกนิ 172,200,000 บาท ดงัรายละเอยีดปรากฏ
ตามขอ้ 3.2.3 โดยบรษิทัฯ จะช าระสิง่ตอบแทนเป็นเงนิสดผ่านการซื้อขายในกระดานหลกัซื้อขายหลกัทรพัย์ (“Main 
Board”)   

6. มลูค่าของสินทรพัยท่ี์ได้มา 

มูลค่าของสนิทรพัยท์ี่บรษิทัฯ จะไดม้าจากการเขา้ท าธุรกรรมในแต่ละธุรกรรมจะมมีลูค่าเท่ากนักบัมูลค่า
รวมของสิง่ตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามขอ้ 5.  

7. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน  

เกณฑท์ีใ่ชใ้นการก าหนดมูลค่าสิง่ตอบแทนของธุรกรรม AIT คอื ทางฝ่ายจดัการใชข้อ้มลูการซื้อขายหุน้
ของ AIT ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในอดตี ยอ้นหลงัไปช่วง 6 เดอืน ซึ่งมรีาคาซื้อต ่าสุด 5.50 บาทต่อหุ้น 
และสงูสุด 7.25 บาท และอา้งองิบทวเิคราะหห์ุน้ AIT จาก Consensus Average ไดใ้หร้าคาเป้าหมาย 7.23 บาทต่อหุน้
ประกอบกบัขอ้มลูเชงิตวัเลข ขา่วสาร จากตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่ทางฝ่ายจดัการไดพ้จิารณาแลว้ควรเขา้ท ารายการ  

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
(หน่วย : พนับาท) 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถนุายน 2565 

รวมรายได ้ 7,073,715 6,730,968 7,034,746 3,111,019 
รวมคา่ใชจ้่าย 6,532,610 6,216,275 6,352,936 2,756,831 
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 541,105 514,694 681,811 354,188 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 506,579 512,517 665,316 354,502 
ภาษเีงนิได ้ 114,486 118,246 138,191 66,715 
ก าไร (ขาดทุน) 392,093 394,271 527,125 287,787 
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8. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกบับริษทัฯ 

บรษิทัฯ คาดวา่การเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ดงันี้ 

• กลุ่มบริษัทมีความต้องการสร้าง SABUY Infrastructure การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องระบบ
โครงสรา้งพืน้ฐาน เชน่ Cloud System and Data Center Services โปรแกรมระบบปฏบิตักิารต่างๆ 
รองรบัการเตบิโตของการใชง้านอนิเตอรเ์น็ตและเทคโนโลยไีดใ้นอนาคต และยงัรวมถงึธุรกจิพืน้ฐาน
อื่นๆ ที่ช่วยต่อยอด หรอื สร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจของ SABUY และพนัธมติร เช่น 
ระบบธุรกจิขายตรง ระบบการบรหิารจดัการสนิทรพัย์ (Asset Management) ระบบการตดิตามหนี้
เป็นตน้) เพือ่เสรมิสรา้งความแขง็แกร่ง ชว่ยต่อยอดธุรกจิ ใน Ecosystem ของกลุ่มบรษิทัโดยเฉพาะ 
กลุ่ม SMEs สามารถใชง้านเทคโนโลยตี่างๆ ทีจ่ะช่วยในการจดัการธุรกจิของ SMEs ใหม้ศีกัยภาพ
ในการแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายใหญ่ๆ ดว้ยตน้ทุนทีส่ามารถเขา้ถงึได้ มคีวามสมเหตุสมผล และ
เป็นไปตามอีกหนึ่งเป้าหมายของกลุ่มสบายที่ต้องการช่วยพฒันาศกัยภาพให้แก่  SMEs ซึ่งเป็น
รากฐานของเศรษฐกจิไทย 

• เพิม่โอกาสในการสรา้งผลตอบแทน อตัราการเตบิโตของสนิทรพัย์ ผลก าไร และกระแสเงนิสดใหแ้ก่
บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งต่อเนื่องในระยะยาว 

9. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการซ้ือสินทรพัย ์

กระแสเงนิสดภายในบรษิทั และ/หรอื วงเงนิสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ และ/หรอื การใชห้ลกัทรพัยข์อง
บรษิทัฯ ทีส่ภาพคล่อง เชน่ หุน้ AIT เป็นหลกัประกนักบับรษิทัหลกัทรพัย ์

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิัทยกเว้นกรรมการที่อาจมสี่วนได้เสีย มมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการเข้าท าธุรกรรม
ดงักล่าว เนื่องจากพจิารณาแลว้ เหน็ว่าการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว และเกณฑท์ีใ่ชใ้นการก าหนดมลูคา่สิง่ตอบแทนของ
แต่ละธุรกรรมตามรายละเอยีดทีร่ะบุในขอ้ 7 มคีวามเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ และ
ผูถ้อืหุน้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ในระยะยาวตามเหตุผลดงัทีร่ะบุในขอ้ 8 ขา้งตน้ 

11. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ไมแ่ตกต่างจากคณะกรรมการบรษิทัตามทีร่ะบุในขอ้ 10 ขา้งตน้  
บรษิทั ขอรบัรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบันี้ ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ  
 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถอื 

 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 
 เลขานุการบรษิทั 
 ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
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