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SABUY 049/2565 

วนัที ่2 พฤศจกิายน 2565 

เรือ่ง การเขา้ลงทุนใน บรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“AIT”) การเขา้ลงทุนใน บรษิทั 
เลิฟ ลิสซิ่ง จ ากัด (“LoveLeasing”) การเข้าลงทุนใน บริษัท เอส.เค.ฮิวเมน รีซอสร์เซส เซอร์วิส จ ากัด 
(“SKH”) และการจ าหน่ายหุน้สามญัของ บรษิทั พลสั เทค อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“PTECH”)   

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย  

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

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  
19/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่1 พฤศจกิายน 2565 ณ เวลา 19.00 น. โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณา
และมมีตทิีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ 

1. อนุมตักิารเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัย์ ดงันี้ 

1.1 การเขา้ลงทุนในหุน้สามญัจ านวนไม่เกนิ 83,333,300 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.26 ในบรษิทั แอด็วานซ์ อนิ
ฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“AIT”) ผ่านการซื้อขายในกระดานหลกัซื้อขายหลกัทรพัย ์(“Main Board”)ใน
วงเงนิไมเ่กนิ 500,000,000 บาท โดย AIT ประกอบธุรกจิเป็นผูอ้อกแบบระบบเครอืขา่ยและระบบสือ่สารอยา่งครบวงจร 
(System Integrator หรือ SI) ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าทัง้ภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการให้บริการเป็นแบบ
เบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตัง้แต่การให้ค าปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การ
ด าเนินการ การตดิตัง้ การฝึกอบรม และการซ่อมบ ารุงรกัษา (“ธรุกรรม AIT”) 

1.2 การให้บรษิทั สบาย แคปปิตอล พลสั จ ากดั (“SBCAP”) เขา้ลงทุนในหุ้นสามญัในบรษิทั เลฟิ ลสิซิง่ จ ากดั 
(“LoveLeasing”) จ านวนไม่เกิน 1,540,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทัง้หมดใน LoveLeasing (“หุ้น 
LoveLeasing”) จากกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิของ LoveLeasing (รวมเรยีกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ LoveLeasing”) ทัง้นี้ 
LoveLeasing เป็นผู้จ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยวธิผี่อนช าระ โดยยดึถือหลกัการให้ลูกค้าสามารถเขา้ถึงสนิค้าและ
บรกิารพืน้ฐานทีจ่ าเป็นเพื่อใหลู้กคา้สามารถใชช้วีติไดส้ะดวกสบายและงา่ยขึน้ โดยมกีารวางแผนการผ่อนช าระค่างวด
ใหเ้หมาะสมกบัรายไดข้องลูกคา้ โดย LoveLeasing มุ่งเน้นไปทีต่ลาดในภาคเหนือ ภาคอสีาน และภาคตะวนัตกของ
ประเทศ ปัจจุบนัมสีาขาทัง้หมด 20 สาขา โดย SBCAP จะช าระค่าตอบแทนจ านวนไม่เกนิ 400,000,000 บาท ใหแ้ก่
กลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิของ LoveLeasing โดยแบ่งช าระเป็น 2 งวดดงันี้ 

• งวดที ่1 จ านวน 188,131,428.57 บาท ในเดอืนพฤศจกิายน 2565 
• งวดที ่2 จ านวน 211,868,571.43 บาท ภายในเดอืนกนัยายน 2566 

ทัง้นี้ SBCAP จะไดร้บัโอนหุน้สามญัทุง้หมดของ LoveLeasing ในเดอืนพฤศจกิายน 2565 (“ธรุกรรม LL”) 

1.3 การเขา้ลงทุนในหุน้สามญัจ านวนไม่เกนิ 8,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 80 ในบรษิทั เอส.เค.ฮวิเมน รซีอสร์
เซส เซอร์วิส จ ากัด (“SKH”) จาก นางสาวกัญญา วฒันกุล (“ผู้ถือหุ้นเดิมของ SKH”) ทัง้นี้  SKH ประกอบธุรกิจ
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ใหบ้รกิารรบัเหมาแรงงานในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเป็นหลกั โดยบรษิทัฯ จะช าระคา่ตอบแทนจ านวนไมเ่กนิ 29,556,940.29 
บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ SKH (“ธรุกรรม SKH”) 

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

(1) ธุรกรรม AIT ค านวณขนาดรายการไดส้งูสดุ รอ้ยละ 13.39 ตามเกณฑก์ าไรสทุธจิากการด าเนินงาน 
(2) ธุรกรรม LL ค านวณขนาดรายการไดส้งูสดุ รอ้ยละ 19.04 ตามเกณฑก์ าไรสทุธจิากการด าเนินงาน 
(3) ธุรกรรม SKH ค านวณขนาดรายการไดส้งูสดุ รอ้ยละ 1.42 ตามเกณฑก์ าไรสทุธจิากการด าเนินงาน 

โดยเมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ มารวมกบัรายการ
ไดม้าซึ่งสนิทรพัยต์ามสารสนเทศฉบบันี้  ขนาดรายการรวมจะมจี านวนเท่ากบัรอ้ยละ 45.52 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  

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

 ทัง้นี้ รายละเอยีดการเขา้ลงทุนปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทั สบาย 
เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (บญัช ี1) (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1) 

2. อนุมตัิการจ าหน่ายหุ้นสามญั ในบรษิัท พลสัเทค อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“PTECH”) จ านวนไม่เกิน 
1,343,497 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.55 ของหุน้ทัง้หมดใน PTECH  ใหแ้ก่ นางสาวกญัญา วฒันกุล โดยบรษิทัฯ จะ
ไดร้บัช าระดว้ยเงนิสด (“ธรุกรรม PTECH”) 

รายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึง่ค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทาน
จากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน  
ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจ านวนร้อยละ 0.26 โดยเมื่อน าขนาดรายการจ าหน่ายไป 
ซึ่งสนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ มารวมกบัรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ดงักล่าว ขนาด
รายการรวมจะมจี านวนเท่ากบัรอ้ยละ 5.55 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึง่เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการ
ไดส้งูสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมมีลูค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 15 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไม่มหีน้าทีใ่นการด าเนินการใด ๆ 
ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ 
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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 

 



 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 

หน้าที ่1 จาก 18 

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

สบืเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่19/2565 ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) เมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น. ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ได้มมีติอนุมตัิรายการ
ดงัต่อไปนี้ 

1. การเขา้ลงทุนในหุน้สามญัจ านวนไม่เกนิ 83,333,300 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.26 ในบรษิทั แอด็วานซ์ 
อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“AIT”) ผ่านการซื้อขายในกระดานหลกัซื้อขายหลกัทรพัย์ (“Main Board”) 
ในวงเงนิไม่เกนิ 500,000,000 บาท โดย AIT ประกอบธุรกจิเป็นผูอ้อกแบบระบบเครอืข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบ
วงจร (System Integrator หรอื SI) ใหบ้รกิารแก่กลุ่มลูกคา้ทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยมลีกัษณะการใหบ้รกิารเป็นแบบ
เบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตัง้แต่การให้ค าปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การ
ด าเนินการ การตดิตัง้ การฝึกอบรม และการซ่อมบ ารุงรกัษา (“ธรุกรรม AIT”) 

2. การให้บรษิัท สบาย แคปปิตอล พลสั จ ากดั (“SBCAP”) เข้าลงทุนในหุ้นสามญัในบรษิัท เลิฟ ลิสซิ่ง 
จ ากดั (“LoveLeasing”) จ านวนไม่เกนิ 1,540,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของหุน้ทัง้หมดใน LoveLeasing (“หุ้น 
LoveLeasing”) จากกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิของ LoveLeasing (รวมเรยีกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ LoveLeasing”) ทัง้นี้ 
LoveLeasing เป็นผู้จ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยวธิผี่อนช าระ โดยยดึถือหลกัการให้ลูกค้าสามารถเขา้ถึงสนิค้าและ
บรกิารพืน้ฐานทีจ่ าเป็นเพื่อใหลู้กคา้สามารถใชช้วีติไดส้ะดวกสบายและงา่ยขึน้ โดยมกีารวางแผนการผ่อนช าระค่างวด
ใหเ้หมาะสมกบัรายไดข้องลูกคา้ โดย LoveLeasing มุ่งเน้นไปทีต่ลาดในภาคเหนือ ภาคอสีาน และภาคตะวนัตกของ
ประเทศ ปัจจุบนัมสีาขาทัง้หมด 20 สาขา โดย SBCAP จะช าระค่าตอบแทนจ านวนไม่เกนิ 400,000,000 บาท ให้แก่
กลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิของ LoveLeasing โดยแบ่งช าระเป็น 2 งวดดงันี้ 

• งวดที ่1 จ านวน 188,131,428.57 บาท ในเดอืนพฤศจกิายน 2565 
• งวดที ่2 จ านวน 211,868,571.43 บาท ภายในเดอืนกนัยายน 2566 

ทัง้นี้ SBCAP จะไดร้บัโอนหุน้สามญัทุง้หมดของ LoveLeasing ในเดอืนพฤศจกิายน 2565 (“ธรุกรรม LL”) 

3. การเขา้ลงทุนในหุ้นสามญัจ านวนไม่เกนิ 8,000 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 80 ในบรษิทั เอส.เค.ฮวิเมน รี
ซอสรเ์ซส เซอรว์สิ จ ากดั (“SKH”) จาก นางสาวกญัญา วฒันกุล (“ผู้ถือหุ้นเดิมของ SKH”) ทัง้นี้ SKH ประกอบธุรกจิ
ใหบ้รกิารรบัเหมาแรงงานในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเป็นหลกั โดยบรษิทัฯ จะช าระคา่ตอบแทนจ านวนไมเ่กนิ 29,556,940.29 
บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ SKH (“ธรุกรรม SKH”) 

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
รายการไดส้งูสดุ ในแต่ละรายการดงันี้ 

(1) ธุรกรรม AIT ค านวณขนาดรายการไดส้งูสดุ รอ้ยละ 13.39 ตามเกณฑก์ าไรสทุธจิากการด าเนินงาน 

(2) ธุรกรรม LL ค านวณขนาดรายการไดส้งูสดุ รอ้ยละ 19.04 ตามเกณฑก์ าไรสทุธจิากการด าเนินงาน 

(3) ธุรกรรม SKH ค านวณขนาดรายการไดส้งูสดุ รอ้ยละ 1.42 ตามเกณฑก์ าไรสทุธจิากการด าเนินงาน 
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โดยเมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ มารวมกบัรายการ
ไดม้าซึ่งสนิทรพัยต์ามสารสนเทศฉบบันี้ ขนาดรายการรวมจะมจี านวนเท่ากบัรอ้ยละ 45.52 ตามเกณฑก์ าไรสุทธจิาก
การด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมมีลูค่ามากกว่ารอ้ยละ 
15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ทนัท ีโดยมสีารสนเทศอย่างน้อยตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศรายการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์และจดัส่งหนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั นบัแต่วนัทีเ่ปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  

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

บรษิทัฯ จงึขอเรยีนแจง้รายละเอยีดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักล่าวขา้งตน้ ดงันี้ 

1. วนั เดือน ปี ท่ีท ารายการ  

1.1 ธรุกรรม AIT 

ภายหลงัจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่19/2565 เมื่อวนัที ่1 พฤศจกิายน 2565 มมีตอินุมตัิ
การเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว บรษิทัฯ คาดว่าธุรกรรมดงักล่าวจะสิ้นสุดภายในเดอืนธนัวาคม 2565 โดยมอบหมายให้
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ มอี านาจในการพจิารณาด าเนินการ ใหเ้หมาะสมกบัสภาวะตลาด 

1.2 ธรุกรรม LL 

ภายหลงัจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่19/2565 เมื่อวนัที ่1 พฤศจกิายน 2565 มมีตอินุมตัิ
การเขา้ท าธุรกรรม LL บรษิัทฯ คาดว่า SBCAP จะเขา้ท าสญัญาซื้อขายหุ้น LoveLeasing กบักลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ 
LoveLeasing ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 และคาดว่าจะมีการช าระเงินงวดที่ 1 และการโอนหุ้นทัง้หมดของ 
LoveLeasing ใหแ้ก่ SBCAP ภายในเดอืนพฤศจกิายน 2565 หรอืตามทีคู่ก่รณีทีเ่กีย่วขอ้งเหน็ชอบรว่มกนั และจะมกีาร
ช าระเงนิงวดที ่2 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ LoveLeasing ภายในเดอืนกนัยายน 2566 ทัง้นี้ ภายหลงัจากทีเ่งื่อนไขบงัคบั
ก่อนทัง้หมดภายใตส้ญัญาซือ้ขายหุน้เสรจ็สมบูรณ์ หรอืไดร้บัการผอ่นผนัหรอืสละสทิธโิดยคู่สญัญาฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง และ
ไดม้กีารด าเนินการต่าง ๆ เพือ่ใหธุ้รกรรมเสรจ็สมบรูณ์ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาดงักล่าวแลว้ 

1.3 ธรุกรรม SKH 

ภายหลงัจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่19/2565 เมื่อวนัที ่1 พฤศจกิายน 2565 มมีตอินุมตัิ
การเข้าท าธุรกรรม SKH บรษิัทฯ คาดว่าจะเข้าท าสญัญาซื้อขายหุ้น SKH กบัผู้ถือหุ้นเดิมของ SKH ภายในเดือน
พฤศจกิายน 2565 และคาดว่าธุรกรรม SKH จะเสรจ็สมบูรณ์ภายในเดอืนธนัวาคม 2565 หรอืตามทีคู่่กรณีทีเ่กีย่วขอ้ง
เหน็ชอบร่วมกนั ทัง้นี้ ภายหลงัจากทีเ่งื่อนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดภายใต้สญัญาซื้อขายหุน้เสรจ็สมบูรณ์ หรอืไดร้บัการ
ผ่อนผนัหรอืสละสทิธโิดยคู่สญัญาฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง และไดม้กีารด าเนินการต่าง ๆ เพื่อใหธุ้รกรรมเสรจ็สมบูรณ์ตามทีไ่ด้
ระบุไวใ้นสญัญาดงักล่าวแลว้ 
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2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ธรุกรรม AIT 

ผูซ้ื้อ : บรษิทัฯ 

ผูข้าย : บริษัทฯ จะซื้อหุ้น AIT ผ่านการซื้อขายในกระดานหลักซื้อขาย
หลกัทรพัย ์(“Main Board”) ในวงเงนิไมเ่กนิ 500,000,000 บาท 

2.2 ธรุกรรม LL 

ผูซ้ื้อ : บรษิทั สบาย แคปปิตอลพลสั จ ากดั (“SBCAP”) 

ผูข้าย : กลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิของ LoveLeasing  

ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ : ผู้ขาย รวมทัง้บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้ขาย ไม่มีความสัมพันธ์ 
ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
ดงันัน้ การเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจงึไม่เขา้ข่ายเป็นรายการที่เกี่ยว
โยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

2.3 ธรุกรรม SKH 

ผูซ้ื้อ : บรษิทัฯ 

ผูข้าย : นางสาวกญัญา วฒันกุล 

ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ : ผู้ขาย รวมทัง้บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้ขาย ไม่มีความสัมพันธ์ 
ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
ดงันัน้ การเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจงึไม่เขา้ข่ายเป็นรายการที่เกี่ยว
โยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและขนาดรายการ 

3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

3.1.1 ธรุกรรม AIT 

บรษิทัฯ จะเขา้ลงทุนในหุน้สามญัจ านวนไม่เกนิ 83,333,300 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.26 ใน AIT ผา่น
การซื้อขายในกระดานหลกัซื้อขายหลกัทรพัย ์(“Main Board”) ซึง่มอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานบญัชี
และการเงนิ มอี านาจในการซือ้ขายไมเ่กนิ 83,333,300 หุน้ ทัง้นี้ รายละเอยีดของธุรกรรม มดีงันี้ 

ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย : หุน้สามญัจ านวนไมเ่กนิ 83,333,300 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.26 
ใน AIT 

มลูค่าของส่ิงตอบแทน : บรษิทัฯ จะช าระคา่หุน้สามญัจ านวนไมเ่กนิ 500,000,000 บาท  

ช่วงเวลาการเข้าธรุกรรม : ตามสภาวะตลาดทีเ่หมาะสม โดยบรษิทัฯ จะทยอยท ารายการให้
แลว้เสรจ็ภายในเดอืนธนัวาคม 2565 
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ทัง้นี้ โครงสรา้งการถอืหุน้ใน AIT ก่อนและหลงัการเขา้ท ารายการเป็นดงันี้ 

โครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ   โครงสรา้งการถอืหุน้หลงัเขา้ท ารายการ 

 

หมายเหตุ : รายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที่ 26 สงิหาคม 2565 ก่อนวนัใช้สทิธใิบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัของ AIT ครัง้ที่ 2 
(“AIT-W2”) ทัง้นี้ ภายหลงัการใช้สิทธิ AIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย เมื่อวนัที่ 11 ตุลาคม 2565 และที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 18/2565 เมื่อวนัที่ 18 ตุลาคม 2565 ไดม้มีตอินุมตักิารลงทุนเพิม่ในหุน้สามญั 
AIT ทัง้นี้ บรษิทัฯ ถอืหุน้ AIT ทัง้หมดจ านวน 197,400,000 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 14.8 ก่อนการเขา้ท า
ธุรกรรม และภายหลงัการเข้าท าธุรกรรมบริษัทฯ จะถือหุ้น AIT ทัง้หมดไม่เกิน 280,733,300 หุ้น หรอืคดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 21.1 

3.1.2 ธรุกรรม LL 

SBCAP จะเขา้ลงทุนในหุน้ LoveLeasing จ านวนไม่เกนิ 1,540,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของ
หุน้ทัง้หมดใน LoveLeasing ทัง้นี้ รายละเอยีดของธุรกรรมมดีงันี้ 

ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย : หุน้ LoveLeasing จ านวนไมเ่กนิ 1,540,000 หุน้  

มลูค่าของส่ิงตอบแทน : SBCAP จะช าระราคาซื้อขายหุ้นในราคา 259.74 บาท ต่อหุ้น 
มลูคา่รวมไมเ่กนิ 400,000,000 บาท ส าหรบัหุน้ LoveLeasing 

วนัสดุท้ายในการเข้าท าธรุกรรม : SBCAP จะท าการช าระเงนิงวดที ่1 จ านวน 188,131,428.57 บาท 
พรอ้มทัง้รบัโอนหุน้ทัง้หมดของ LoveLeasing ในเดอืนพฤศจกิายน 
2565 
SBCAP จะด าเนินการช าระเงนิงวดที ่2 จ านวน 211,868,571.43 
บาท ภายในเดอืน กนัยายน 2566 

เงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญั : ผลการตรวจสอบสถานะของ LoveLeasing เป็นทีน่่าพอใจแก่บรษิทัฯ  
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ทัง้นี้ โครงสรา้งการถอืหุน้ใน LoveLeasing ก่อนและหลงัการเขา้ท ารายการเป็นดงันี้ 

 โครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ โครงสรา้งการถอืหุน้หลงัเขา้ท ารายการ 

 
 

3.1.3 ธรุกรรม SKH 

บรษิทัฯ จะเขา้ลงทุนในหุน้ SKH จ านวนไมเ่กนิ 8,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 80 ใน ทัง้นี้ รายละเอยีด
ของธุรกรรมมดีงันี้ 

ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย : หุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 8,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ใน 
SKH จากผูถ้อืหุน้เดมิ  

มลูค่าของส่ิงตอบแทน : บรษิัทฯ จะช าระราคาซื้อขายหุ้นจ านวนไม่เกิน 29,556,940.29 
บาท ใหแ้ก่ ผูถ้อืหุน้เดมิของ SKH 

วนัสดุท้ายในการเข้าท าธรุกรรม : ภายในเดอืนธนัวาคม 2565 หรอืตามทีคู่ก่รณีทีเ่กีย่วขอ้งเหน็ชอบ
รว่มกนั 

เงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญั : 1) เงือ่นไขบงัคบัก่อนตามปกตมิาตรฐานในสญัญาซือ้ขายหุน้ 
2) ผลการสอบทานสถานะกจิการของ SKH  เป็นทีน่่าพงึพอใจ

แก่บรษิทัฯ 
 โครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ   โครงสรา้งการถอืหุน้หลงัเขา้ท ารายการ 

 9  0%

91.84%

บจก  มลิเลีย่นแนร ์ไพร
เวท เอคควติี้
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3.2 ขนาดของรายการ 

3.2.1 ธรุกรรม AIT 

มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนที่บรษิัทฯ จะต้องช าระในการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจะมจี านวนไม่ เกิน 
500,000,000 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจาก
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ตามเกณฑก์ าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ซึง่
เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสดุ มจี านวนรอ้ยละ 13.39 

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 

 

3.2.2 ธรุกรรม LL 

มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนที่ SBCAP จะต้องช าระในการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจะมจี านวนไม่เกิน 
400,000,000 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจาก
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบังวดหกเดอืน สิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2565 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน  
ซึง่เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสดุ มจี านวนรอ้ยละ 19.04 

ขอ้มลูทางการเงนิ 

หลกัเกณฑ ์ สูตรค านวณ 
การค านวณ 
(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 
(ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูคา่สนิทรพัยท์ี่
มตีวัตนสทุธ ิ(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
NTA ของบรษิทัฯ 

2,896.45x6.26% 
4,563.54 

3.97 

เกณฑก์ าไรสทุธจิาก
การด าเนินงาน 

ก าไรสุทธขิองสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
ก าไรสทุธขิองบรษิทัฯ 

556.64x6.26% 
260.16 

13.39 

เกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่
ตอบแทน 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

500.00 
11,244.71 

4.45 

เกณฑม์ลูคา่หุน้ทนุที่
ออกเพือ่ช าระราคา
สนิทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพือ่ช าระคา่สนิทรพัย ์x 100 
จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

ไมต่อ้งค านวณ ไมต่อ้งค านวณ 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
บริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 
LoveLeasing 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
สนิทรพัยร์วม 11,244.71 296.81 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1,937.95 1.85 
หนี้สนิรวม 3,920.07 130.27 
ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่อี านาจควบคุม (ถา้ม)ี 823.14 0.00 
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน (NTA) 4,563.54 164.70 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 260.16 49.53 

การค านวณขนาดรายการ 

 

3.2.3 ธรุกรรม SKH 

มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนที่บรษิัทฯ จะต้องช าระในการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจะมจี านวนไม่เกิน 
29,556,940.29 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึง่ค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจาก
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ตามเกณฑก์ าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ซึง่
เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสดุ มจี านวนรอ้ยละ 1.42 

ขอ้มลูทางการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
บริษทั 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 
SKH 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
สนิทรพัยร์วม 11,244.71 30.26 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1,937.95 - 
หนี้สนิรวม 3,920.07 17.24 
ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่อี านาจควบคุม (ถา้ม)ี 823.14 - 
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน (NTA) 4,563.54 13.02 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 260.16 4.62 

 

 

หลกัเกณฑ ์ สูตรค านวณ 
การค านวณ 
(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 
(ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูคา่สนิทรพัย ์
ทีม่ตีวัตนสทุธ ิ(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
NTA ของบรษิทัฯ 

164.70 x 100.00% 
4,563.54 

3.61 

เกณฑก์ าไรสทุธจิาก
การด าเนินงาน 

ก าไรสุทธขิองสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
ก าไรสทุธขิองบรษิทัฯ 

49.53 x 100.00% 
260.16 

19.04 

เกณฑม์ลูคา่รวมของ 
สิง่ตอบแทน 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

400.00 
11,244.71 

3.56 

เกณฑม์ลูคา่หุน้ทนุ 
ทีอ่อกเพือ่ช าระราคา
สนิทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพือ่ช าระคา่สนิทรพัย ์x 100 
จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

ไมต่อ้งค านวณ ไมต่อ้งค านวณ 
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การค านวณขนาดรายการ 

 
โดยเมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ มารวมกบั

รายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ตามสารสนเทศฉบบันี้  ขนาดรายการรวมจะมจี านวนเท่ากบัรอ้ยละ 45.52 ตามเกณฑ์ก าไร
สุทธจิากการด าเนินงาน ซึง่เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมมีลูคา่มากกว่า
ร้อยละ 15 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท ารายการต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ทนัท ีโดยมสีารสนเทศอยา่งน้อยตามบญัช ี(1) ทา้ยประกาศรายการ
ได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ และจดัส่งหนังสอืแจ้งผูถ้อืหุ้นภายใน 21 วนั นับแต่วนัที่เปิดเผยรายการต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์  

ทัง้นี้ รายการดงักล่าวไม่เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั เนื่องจากคู่กรณีทีเ่กีย่วขอ้งไม่เป็นบุคคลที่
เกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

4. รายละเอียดสินทรพัยท่ี์ได้มา 

4.1 ธรุกรรม AIT 

เมื่อธุรกรรมเสรจ็สมบูรณ์ บรษิทัฯ จะเขา้ถอืหุน้สามญัใน AIT จ านวนไม่เกนิ 83,333,300 หุน้ หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 6.26 ใน AIT ทัง้นี้ ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั AIT มรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

4.1.1 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 

หลกัเกณฑ ์ สูตรค านวณ 
การค านวณ 
(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 
(ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูคา่สนิทรพัยท์ี่
มตีวัตนสทุธ ิ(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
NTA ของบรษิทัฯ 

13.02x80.00% 
4,563.54 

0.23 

เกณฑก์ าไรสทุธจิาก
การด าเนินงาน 

ก าไรสุทธขิองสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
ก าไรสทุธขิองบรษิทัฯ 

4.62x80.00% 
260.16 

1.42 

เกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่
ตอบแทน 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

29.56 
11,244.71 

0.26 

เกณฑม์ลูคา่หุน้ทนุที่
ออกเพือ่ช าระราคา
สนิทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพือ่ช าระคา่สนิทรพัย ์x 100 
จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

ไมต่อ้งค านวณ ไมต่อ้งค านวณ 
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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 

4.1.2 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 
 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) 113,333,300 11.0 
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 
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ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
 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 และที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 18/2565 เมื่อวนัที่ 18 ตุลาคม 2565 ไดม้มีตอินุมตักิารลงทุนเพิม่ในหุน้สามญั AIT 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ ถอืหุน้ AIT ทัง้หมดจ านวน 197,400,000 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 14.8 ก่อนการเขา้ท าธุรกรรม 
และภายหลงัการเขา้ท าธุรกรรมบรษิทัฯ จะถอืหุน้ AIT ทัง้หมดไมเ่กนิ 280,733,300 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 21.1 

4.1.3 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 

4.1.4 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 

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 
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4.2 ธรุกรรม LL 

เมือ่มกีารช าระเงนิงวดที ่1 จ านวน 188,131,428.57 บาท  และไดม้กีารโอนหุน้ของ LoveLeasing เป็น
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ SBCAP จะเขา้ถอืหุน้สามญัใน LoveLeaseing จ านวนไม่เกนิ 1,540,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100  ของ
หุน้ทัง้หมดใน LoveLeasing โดย SBCAP จะด าเนินการช าระเงนิงวดที ่2 จ านวน 211,868,571.43 บาท ภายในเดอืน 
กนัยายน 2566  ทัง้นี้ ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั LoveLeasing มรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

 4.2.1 ขอ้มลูทัว่ไป 

ช่ือบริษทั บริษทั เลิฟ ลีสซ่ิง จ ากดั 
ประเภทธรุกิจ LoveLeasing เป็นผูจ้ าหน่ายเครือ่งใชไ้ฟฟ้าดว้ยวธิผีอ่นช าระ โดยยดึถอื

หลกัารใหลู้กคา้สามารถเขา้ถงึสนิคา้และบรกิารพืน้ฐานทีจ่ าเป็นเพือ่ใหลู้กคา้
สามมรถใชช้วีติไดส้ะดวกสบายและงา่ยขึน้ โดยมกีารวางแผนการผอ่นช าระ
คา่งวดใหเ้หมาะสมกบัรายไดข้องลูกคา้ โดย LoveLeasing มุง่เน้นไปทีต่ลาด
ในภาคเหนือ ภาคอสีาน และภาคตะวนัตกของประเทศ ปัจจุบนัมสีาขาทัง้หมด 
20 สาขา 

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 
เลขที ่77/62 อาคารสนิสาทร ทาวเวอร ์ชัน้ 17 ถนน กรุงธนบุร ีแขวงคลองตน้
ไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

วนัจดทะเบียนจดัตัง้ 9 กนัยายน 2537  
ทุนจดทะเบียน 154,000,000 บาท 
ทุนช าระแล้ว 154,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นทัง้หมด 1,540,000 หุน้ 
มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ (หุ้นละ) 100 บาท 

 4.2.2 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ LoveLeasing 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บจก. มลิเลีย่นแนร ์ไพรเวท เอคควติี้  1,414,346  91.84 

2 น.ส.นนทชา พรมเทพ    28,875  1.88 

3 น.ส.สมพศิ หอมบวัล ี    33,928  2.20 

4 นายสมพงษ์ สมุทรเ์ขตต์ 21,656 1.41 

5 นางประภาศร ีสวสัด ี 19,250 12.5 

6 นายวรนิ วพิศิมากลู 17,133 1.11 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
(หน่วย : พนับาท) 

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

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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ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

7 นายอานนท ์ ตัง้อตัรถากุล 2,406 0.16 

8 น.ส.อจัฉรา ชา้งแกว้มณี 2,406 0.16 
 รวม 1,540,000 100.00 

  

 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ บรษิทั มลิเลีย่นแนร ์ไพรเวท เอคควติี้ จ ากดั 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 นาย เอกฤทธ์ิ เอกสมิทธ ์ 24,950 49.90 

2 นาย ธรรมฤทธ์ิ เอกสมิทธ ์ 24,950 49.90 

3 นางสาวอรญา อิม่เจรญิ 100 0.20 
 รวม 50,000 100.00 

 
 4.2.3 รายชือ่คณะกรรมการ 

ปัจจุบนั LoveLeasing มกีรรมการ 4 คน ไดแ้ก่  

1) นาย เอกฤทธ์ิ เอกสมิทธ ์

2) นาย ธรรมฤทธ์ิ เอกสมิทธ ์

3) นายสมพงษ์ สมุทรเ์ขตต์ 

4) นางประภาศร ีสวสัด ี

ทัง้นี้ SBCAP จะเสนอชื่อรายชื่อผูแ้ทนของ SBCAP เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการใน LoveLeasing เมื่อ
หรอืภายหลงัจากทีธุ่รกรรมดงักล่าวเสรจ็สมบรูณ์ 

 4.2.4 ขอ้มลูทางการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

สินทรพัย ์      

สินทรพัยห์มุนเวียน      

เงนิสด 12.57 17.46 49.88 

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ 173.31 168.20 191.49 

ลกูหนี้อื่น 15.25 7.12 3.58 

สิน้คา้คงเหลอื 39.43 38.91 44.98 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 1.27 1.64 1.10 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 241.84 233.33 291.04 
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งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน    

ยานพาหนะ สว่นปรบัปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 8.10 3.32 3.26 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 2.13 2.13 1.85 

เงนิมดัจ า 1.11 0.60 0.67 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  11.34 6.06 5.78 

รวมสินทรพัย ์ 253.18 239.39 296.81 

หน้ีสิน    

หน้ีสินหมุนเวียน    

เจา้หนี้การคา้ 15.37 8.67 9.38 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 79.00 42.00 41.00 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 5.83 7.11 8.98 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 100.20 57.77 59.36 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน    

เงนิฝากพนกังาน 15.37 8.67 9.38 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง
กนั 

79.00 42.00 41.00 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 5.83 7.11 8.98 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 100.20 57.77 59.36 

รวมหน้ีสิน  157.67 122.37 130.27 

ส่วนของผูถ้อืหุน้    

ทุนจดทะเบยีน* 64.00 64.00 64.00 

ทุนทีอ่อกช าระแลว้ 64.00 64.00 64.00 

ก าไรสะสม 31.51 53.02 102.55 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   95.51 117.02 166.55 

*LoveLeasing ไดม้กีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 154,000,000.00 บาท พรอ้มทัง้ช าระเตม็จ านวนในเดอืน กนัยายน 2565 

งบก าไรขาดทุน 

งบก าไรขาดทุน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 235.52 246.18 244.11 

รายไดด้อกเบีย้เช่าซือ้ 119.86 133.08 134.66 

ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์ - 0.56 4.56 

รายไดอ้ื่น 9.90 9.38 18.83 

รวมรายได้ 365.28 389.20 402.16 

ตน้ทุนขายและใหบ้รกิาร (160.07) (158.82) (156.01) 
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งบก าไรขาดทุน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

คา่ใชจ้่ายในการขาย (53.89) (57.34) (57.98) 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (141.55) (143.42) (123.87) 

รวมค่าใช้จ่าย (355.52) (359.58) (337.86) 

ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี 9.76 29.62 64.30 

ตน้ทุนทางการเงนิ (6.45) (3.82) (2.79) 

ก าไรก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 3.31 25.80 61.51 

ภาษเีงนิได ้ (2.48) (4.30) (11.98) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 0.83 21.50 49.53 

 
4.3 ธรุกรรม SKH 

เมื่อธุรกรรมเสรจ็สมบูรณ์ บรษิทัฯ จะเขา้ถอืหุน้สามญัใน SKH จ านวนไม่เกนิ 8,000 หุน้ หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 80 ใน SKH ทัง้นี้ ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั SKH มรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

4.3.1 ขอ้มลูทัว่ไป 

ช่ือบริษทั บริษทั เอส.เค.ฮิวเมน รีซอรส์เซส เซอรวิ์ส จ ากดั 
ประเภทธรุกิจ ใหบ้รกิารรบัเหมาแรงงาน (Outsourcing) 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 35 หมูท่ี ่14 ตาบลนอกเมอืง อาเภอเมอืงสรุนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์
วนัจดทะเบียนจดัตัง้ 6 มนีาคม 2550 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
ทุนช าระแล้ว 1,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นจดทะเบียนทัง้หมด 10,000 หุน้ 
มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ (หุ้นละ) 100 บาท 

4.3.2 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่22 กนัยายน 2565 

ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นางสาวกญัญา วฒันกุล 9,000 90.0 
2 นางสาวอารยา ศลิป์สทิธิ   500 5.0 
3 นายสปิปภาส ต๊ะปัญญา 500 5.0 
 รวม 10,000 100.0 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ภายหลงัเขา้ท าธุรกรรม 

ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นางสาวกญัญา วฒันกุล 1,000 10.0 
2 นางสาวอารยา ศลิป์สทิธิ   500 5.0 
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ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
3 นายสปิปภาส ต๊ะปัญญา 500 5.0 
4 บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 8,000 80.0 
 รวม 10,000 100.0 

4.3.3 รายชือ่คณะกรรมการ 
ปัจจุบนั SKH มกีรรมการ 3 คน ไดแ้ก่  

1) นางสาวกญัญา วฒันกุล 
2) นายสปิปภาส ต๊ะปัญญา 
3) นางสาวอารยา ศลิปสทิธิ   

4.3.4 ขอ้มลูทางการเงนิ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : บาท) 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

สินทรพัยร์วม 25,050,312.85 23,430,615.41 30,259,840.66 
รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 22,838,266.77 20,687,432.99 28,463,066.24 
รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 2,212,046.08 2,743,182.42 1,796,774.42 

หน้ีสินรวม 13,580,774.23 15,024,588.63 17,235,541.96 
รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 13,580,774.23 15,024,588.63 17,235,541.96 
รวมหนี้สนิไมห่มุนเวยีน - - - 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,469,538.62 8,406,026.78 13,024,298.70 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 11,469,538.62 8,406,026.78 13,024,298.70 

งบก าไรขาดทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
(หน่วย : บาท) 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

รวมรายได ้ 181,854,264.81 131,935,751.01 191,068,135.12 
รวมคา่ใชจ้่าย 179,530,032.08 130,044,389.27 184,456,004.62 
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,324,232.73 1,891,361.74 6,612,130.50 
ตน้ทุนทางการเงนิ 589,953.07 417,041.45 616,288.18 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 1,734,279.66 1,474,320.29 5,995,842.32 
ภาษเีงนิได ้ 490,172.84 404,773.98 1,377,570.40 
ก าไร (ขาดทุน) 1,244,106.82 1,069,546.31 4,618,271.92 
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5. มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนและเงื่อนไขการช าระเงิน 

5.1 ธรุกรรม AIT 
มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนส าหรบัธุรกรรมจะมจี านวนไมเ่กนิ 500,000,000 บาท ดงัรายละเอยีดปรากฏ

ตามข้อ 3.1.1 และ 3.2.1  โดยบริษัทฯ จะช าระสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดผ่านการซื้อขายในกระดานหลักซื้อขาย
หลกัทรพัย ์(“Main Board”)   

5.2 ธรุกรรม LL 
มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนส าหรบัธุรกรรมจะมจี านวนไมเ่กนิ 400,000,000 บาท ดงัรายละเอยีดปรากฏ

ตามขอ้ 3.1.2 และ 3.2.2 โดย SBCAP จะช าระสิง่ตอบแทนเป็นเงนิสดใหแ้ก่คู่กรณี ทัง้นี้ ภายหลงัจากทีเ่งื่อนไขบงัคบั
ก่อนทัง้หมดภายใตส้ญัญาซื้อขายหุน้เสรจ็สมบูรณ์ หรอืไดร้บัการผอ่นผนัหรอืสละสทิธโิดยคู่สญัญาฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง และ
ไดม้กีารด าเนินการต่าง ๆ เพือ่ใหธุ้รกรรมเสรจ็สมบรูณ์ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาดงักล่าวแลว้ 

5.3 ธรุกรรม SKH 
มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนส าหรบัธุรกรรมจะมจี านวนไม่เกิน 29,556,940.29 บาท ดงัรายละเอียด

ปรากฏตามขอ้ 3.1.3 และ 3.2.3 โดยบรษิทัฯ จะช าระสิง่ตอบแทนเป็นเงนิสดใหแ้ก่คู่กรณี ทัง้นี้ ภายหลงัจากทีเ่งื่อนไข
บังคบัก่อนทัง้หมดภายใต้สญัญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์  หรือได้รบัการผ่อนผนัหรือสละสิทธิโดยคู่สญัญาฝ่ายที่
เกีย่วขอ้ง และไดม้กีารด าเนินการต่าง ๆ เพือ่ใหธุ้รกรรมเสรจ็สมบรูณ์ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาดงักล่าวแลว้ 

6. มลูค่าของสินทรพัยท่ี์ได้มา 

มูลค่าของสนิทรพัย์ที่บรษิัทฯ จะได้มาจากการเขา้ท าธุรกรรมในแต่ละธุรกรรมจะมมีูลค่าเท่ากนักบั
มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามขอ้ 5.  

7. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมลูค่าส่ิงตอบแทน  

7.1 ธรุกรรม AIT 
เกณฑ์ทีใ่ชใ้นการก าหนดมูลค่าสิง่ตอบแทนของธุรกรรม AIT คอื ทางฝ่ายจดัการใชข้อ้มูลการซื้อขาย

หุน้ของ AIT ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในอดตี ยอ้นหลงัไปช่วง 6 เดอืน ซึง่มรีาคาซื้อต ่าสุด 5.50 บาทต่อหุน้ 
และสงูสุด 7.10 บาท และอา้งองิบทวเิคราะหห์ุน้ AIT จาก Consensus Average ไดใ้หร้าคาเป้าหมาย 7.23 บาทต่อหุน้
ประกอบกบัขอ้มลูเชงิตวัเลข ขา่วสาร จากตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่ทางฝ่ายจดัการไดพ้จิารณาแลว้ควรเขา้ท ารายการ  

7.2 ธรุกรรม LL 
เกณฑท์ีใ่ชใ้นการก าหนดมูลค่าสิง่ตอบแทนส าหรบัหุน้ Loveleasing  ในราคาซื้อขาย 259.74 บาทต่อ

หุน้ หรอืคดิเป็นมูลค่ารวมไม่เกนิ 400,000,000 บาท มาจากการเจรจาตกลงร่วมกนัระหว่างบรษิทัฯ และกลุ่มผูถ้อืหุน้
เดมิของ LoveLeasing ประกอบกบัการประมาณการทางการเงนิดว้ยวธิ ีDiscount Cashflow โดยมสีมมตฐิานใหร้ายได้
จากการขายและบริการในปี 2565 ลดลงจากปี 2564 ในสดัส่วนร้อยละ 13.0 อันเนื่องมาจากปัญหาเงินเฟ้อและ
เศรษฐกจิทีช่ะลอตวั และก าหนดใหร้ายไดข้อง LoveLeasing กลบัมาเตบิโตอกีครัง้ในปี 2566 ทีอ่ตัราส่วนรอ้ยละ  10.0 
และเตบิโตชา้ลงในปีถดัๆ ไป จนมอีตัราการเจรญิเตบิโตของรายไดอ้ยูท่ีร่อ้ยละ 3.0 ในปี 2573 
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7.3 ธรุกรรม SKH 
เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิง่ตอบแทนของธุรกรรมมาจากราคาซื้อขายที่บรษิทัฯ และคู่กรณีได้

เจรจาตกลงร่วมกนั นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาก าหนดราคาซื้อขายดว้ยวธิอีตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธติ่อหุน้ (PE 
Multiple Approach) ซึ่งในปี 2564 มีก าไรสุทธิเท่ากับ 4.62 ล้านบาท ซึ่งสามารถประเมนิมูลค่ายุติธรรมของ SKH 
เท่ากบั 36.95 ลา้นบาท 

8. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกบับริษทัฯ 

8.1 ธรุกรรม AIT 

บรษิทัฯ คาดวา่การเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ดงันี้ 

• กลุ่มบริษัทมีความต้องการสร้าง SABUY Infrastructure การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น Cloud System and Data Center Services โปรแกรมระบบปฏิบตัิการ
ต่างๆ รองรบัการเตบิโตของการใช้งานอนิเตอร์เน็ตและเทคโนโลยไีด้ในอนาคต และยงัรวมถึง
ธุรกิจพื้นฐานอื่นๆ ที่ช่วยต่อยอด หรอื สร้างความแขง็แกร่งให้กบักลุ่มธุรกิจของ SABUY และ
พนัธมิตร เช่น ระบบธุรกิจขายตรง ระบบการบริหารจัดการสินทรพัย์ (Asset Management) 
ระบบการตดิตามหนี้เป็นต้น) เพื่อเสรมิสร้างความแขง็แกร่ง ช่วยต่อยอดธุรกจิ ใน Ecosystem 
ของกลุ่มบรษิทัโดยเฉพาะ กลุ่ม SMEs สามารถใช้งานเทคโนโลยตี่างๆ ที่จะช่วยในการจดัการ
ธุรกจิของ SMEs ใหม้ศีกัยภาพในการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายใหญ่ๆ ดว้ยต้นทุนทีส่ามารถ
เขา้ถงึได้ มคีวามสมเหตุสมผล และเป็นไปตามอกีหนึ่งเป้าหมายของกลุ่มสบายที่ต้องการช่วย
พฒันาศกัยภาพใหแ้ก่ SMEs ซึง่เป็นรากฐานของเศรษฐกจิไทย 

• เพิม่โอกาสในการสร้างผลตอบแทน อตัราการเตบิโตของสนิทรพัย์ ผลก าไร และกระแสเงนิสด
ใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งต่อเนื่องในระยะยาว 

8.2 ธรุกรรม LL 

บรษิทัฯ คาดวา่การเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ดงันี้ 

• เป็นการเปิดโอกาสใหบ้รษิทัฯ ขยายไปในธุรกจิการจ าหน่ายสนิคา้เงนิผ่อน และการจ าน าทะเบยีน
รถในตลาดรากหญา้ในภาคเหนือ ภาคอกีสาน และภาคตะวนัตก ซึง่จะเป็นการขยาย Ecosystem 
กลุ่ม financial service และเสรมิสรา้ง financial inclusion 

• เป็นการเสรมิสรา้งธุรกจิ financial service ของบรษิทัฯ ใหม้คีวามหลากหลาย และแขง็แกร่งมาก
ขึน้ และเพิม่รายได ้ผลก าไร และกระแสเงนิสดใหแ้ก่บรษิทัฯ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ 

8.3 ธรุกรรม SKH 

บรษิทัฯ คาดวา่การเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ดงันี้ 
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• เพื่อเพิม่แหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบรษิทัฯ และเพิม่โอกาสในเสนอบรกิารธุรกจิการจดัหา
และการจดัการทรพัยากรบุคคลแก่บรษิทัคูค่า้ใน Ecosystem ของบรษิทัฯ 

• เพิม่โอกาสในการสร้างผลตอบแทน อตัราการเตบิโตของสนิทรพัย์ ผลก าไร และกระแสเงนิสด
ใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งต่อเนื่องในระยะยาว 

9. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการซ้ือสินทรพัย ์

9.1 ธรุกรรม AIT 
กระแสเงนิสดภายในบรษิทั และ/หรอื วงเงนิสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ และ/หรอื การใช้หลกัทรพัย์

ของบรษิทัฯ ทีส่ภาพคล่อง เชน่ หุน้ AIT เป็นหลกัประกนักบับรษิทัหลกัทรพัย ์

9.2 ธรุกรรม LL 
บรษิทัฯ และ SBCAP จะใชว้งเงนิสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ และ/หรอืกระแสเงนิสดภายในจากการ

ออกหุน้กูท้ีไ่ดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 มาใชใ้นการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว ทัง้นี้ หากเงื่อนไขในการเบกิใช้
สนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิหรอืการออกหุ้นกู้อาจมผีลกระทบต่อสทิธิของผู้ถือหุ้น  บรษิัทฯ จะแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกบั
เงือ่นไขดงักล่าว ตลอดจนเงือ่นไขอื่น ๆ ทีส่ าคญั เชน่ จ านวนเงนิกู ้และดอกเบีย้ ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป 

9.3 ธรุกรรม SKH 
เงนิสดจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ บรษิทั พลสั เทค อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ านวนไม่เกนิ 

1,343,497 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.55 ของทุนจดทะเบยีน ทีร่าคาหุน้ละ 22 บาท รวมมลูคา่รายการ 29,556,934 บาท 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัยกเว้นกรรมการที่อาจมสี่วนไดเ้สยี มมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตักิารเขา้ท 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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