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สารสนเทศเกี�ยวกบัรายการได้มาซึ�งสินทรพัย ์และรายการที�เกี�ยวโยงกนั 
ของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) (บญัชี 1) 

สบืเนื�องจากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 22/2565 ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) เมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม 2565 เวลา 17.00 น. ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิารเขา้ลงทุนใน
หุ้นสามญัเพิ�มทุนของบรษิัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) (“TKS”) (ซึ�งเป็นนิติบุคคลที�มผีู้ถือหุ้นใหญ่เป็น
กรรมการของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ นายจุตพินัธุ์ มงคลสุธ ี(“นายจุตพินัธุ์”) โดยนายจุตพินัธุ์ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและ
ประธานเจา้หน้าที�บรหิารของ TKS และเมื�อรวมผูท้ี�เกี�ยวขอ้งและญาตสินิทของนายจุตพินัธุ ์ซึ�งมกีารถอืหุน้ทั �งทางตรง
และทางอ้อมใน TKS จะคดิสดัส่วนการถือหุ้นรวมกนัทั �งหมดที�ร้อยละ 42.12) จํานวนไม่เกิน 115,000,000 หุ้น หรอื 
คดิเป็นรอ้ยละ 18.45 ของทุนจดทะเบยีนภายหลงัการเพิ�มทุน ดว้ยการซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนออกใหม่ในราคาซื�อหุน้ละ 
14.00 บาท โดยบรษิทัฯ จะชําระค่าตอบแทนเป็นเงนิสดจาํนวนไม่เกนิ 1,610.00 ล้านบาท ใหแ้ก่ TKS (“ธุรกรรมการ
ซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ TKS”) เพื�อเพิ�มแหล่งที�มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัท และขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ 
(Ecosystem) ของกลุ่มบรษิทั จากการเพิ�มโอกาสในการเสนอบรกิารดา้นดจิทิลัโซลูชั �นส ์การบรกิารคลงัสนิคา้ การผลติ
ฉลากและบรรจุภณัฑ ์รวมไปถงึการพฒันาระบบ e-Solution และ Tech Platform เนื�องจาก TKS ประกอบธุรกจิผลติ
และจําหน่ายแบบพมิพ์ธุรกิจและแบบพมิพ์ซิเคยีวรติี� และใหบ้รกิารพมิพ์ระบบดจิติอลกระดาษพมิพ์ต่อเนื�องสําหรบั
คอมพวิเตอร ์และบรกิารคลงัสนิคา้แบบพมิพ ์อกีทั �ง การเขา้ทาํธุรกรรมครั �งนี�ยงัเป็นการดาํเนินการตามกลยุทธ ์“7-7-7” 
ของกลุ่มบริษัท เพื�อให้สามารถจําหน่ายสินค้าและให้บริการที�ครอบคลุม แข็งแกร่งยิ�งขึ�น และสอดคล้องกับความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

รายการดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน
ที� ทจ. 20/2551 เรื�องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�มนีัยสาํคญัที�เขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัท 
จดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547  (รวมทั �งที�แก้ไขเพิ�มเตมิ) (“ประกาศรายการได้มา
หรือจาํหน่ายไป”) โดยขนาดของรายการดงักล่าวซึ�งคํานวณจากงบการเงนิรวมที�สอบทานแล้วของบรษิทัฯ และ TKS 
สําหรบังวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2565 ตามเกณฑ์กําไรสุทธจิากการดําเนินงาน ซึ�งเป็นเกณฑ์ที�คํานวณ
ขนาดของรายการได้ผลลพัธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 41.78 โดยเมื�อนําขนาดของรายการได้มาซึ�งสินทรพัย์อื�นในรอบ
ระยะเวลาหกเดือนย้อนหลงัของบรษิทัฯ มารวมกบัขนาดของรายการได้มาซึ�งสนิทรพัย์ตามสารสนเทศฉบบันี� ขนาด
ของรายการรวมจะมจีาํนวนเท่ากบัรอ้ยละ 84.31 ตามเกณฑก์ําไรสุทธจิากการดําเนินงาน ซึ�งเป็นเกณฑท์ี�คาํนวณขนาด
ของรายการไดผ้ลลพัธ์สูงสุด ในการนี�เนื�องจากขนาดของรายการมจีํานวนเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ตํ�ากว่าร้อยละ 100 
ดังนั �น บริษัทฯ จึงมีหน้าที�ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี�ยวกับการเข้าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไป และขออนุมตักิารเขา้ทาํรายการจากที�ประชุมผูถ้อืหุน้
ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้ือหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
โดยไม่นับคะแนนเสยีงของผู้ถอืหุ้นที�มส่ีวนได้เสีย พร้อมแต่งตั �งที�ปรกึษาทางการเงนิอิสระเพื�อใหค้วามเห็นเกี�ยวกบั
รายการดงักล่าว และจดัส่งความเหน็ดงักล่าวต่อผูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั  

นอกจากนี� รายการดงักล่าวยงัเขา้ข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน  
ที� ทจ. 21/2551 เรื�อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทั �งที�แก้ไข
เพิ�มเติม) (“ประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกนั”) เนื�องจาก TKS เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของบริษัทฯ โดยมูลค่าของ
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รายการดงักล่าวซึ�งเป็นรายการเกี�ยวกบัทรพัย์สินหรือบริการ มีจํานวนเท่ากับ 1,610 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
28.87 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ี�มตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ ซึ�งมจีาํนวนเท่ากบั 5,577.57 ลา้นบาท โดยคาํนวณจากงบการเงนิ
รวมที�สอบทานแล้วของบริษัทฯ และ TKS สําหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กันยายน 2565 ขนาดของรายการ
ดงักล่าวจงึเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสนิทรพัย์ที�มตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ อนึ�ง บรษิัทฯ ไม่มีรายการที�เกี�ยวโยงกนั 
อื�นใดกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัหรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งของบุคคลที�เกี�ยวโยงกนัรายดงักล่าวภายในระยะเวลาหกเดอืนที�ผ่านมา
ก่อนการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 22/2565 ดว้ยเหตุนี� บรษิัทฯ มหีน้าที�ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูรายการที�เกี�ยวโยงกนั
ของบรษิทัฯ ต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกนั และขออนุมตัิการเขา้ทํารายการจากที�ประชุม 
ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นที�มส่ีวนได้เสยี พร้อมแต่งตั �งที�ปรกึษาทางการเงนิอิสระเพื�อให้ความเหน็
เกี�ยวกบัรายการดงักล่าว และจดัส่งความเหน็ดงักล่าวต่อผูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
14 วนั 

อนึ�ง นายจุตพินัธุ ์และนายชเูกยีรต ิรุจนพรจ ี(“นายชูเกยีรตฯิ”) ในฐานะกรรมการที�มส่ีวนไดเ้สยีไม่ไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมและงดออกเสยีงในการพจิารณาอนุมตัวิาระของที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกรรมการซื�อ
หุน้สามญัเพิ�มทุนของ TKS 

ในการนี� ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิารแต่งตั �ง บรษิทั แอดไวเซอรี� อลัไลแอนซ ์แอนด ์พารท์
เนอร์ส จํากดั เป็นที�ปรกึษาทางการเงนิอสิระ เพื�อทําหน้าที�ใหค้วามเหน็เกี�ยวกบัรายการดงักล่าว ทั �งนี� บรษิทัฯ ขอแจง้
สารสนเทศเกี�ยวกบัรายการได้มาซึ�งสนิทรพัย์และรายการที�เกี�ยวโยงกนัดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศ
รายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไป และประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกนั ดงันี� 

1. วนั เดือน ปี ที�ทาํรายการ  

ภายหลงัจากที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 22/2565 เมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม 2565 มมีตอินุมตักิารเขา้
ทํารายการดงักล่าว บรษิทัฯ คาดว่าจะเขา้ทาํสญัญาจองซื�อหุน้กบั TKS ภายในเดอืนมนีาคม 2566 และคาดว่ารายการ
จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 หรือตามที�คู่กรณีที�เกี�ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน ทั �งนี� ภายหลงัจากที�
เงื�อนไขบงัคบัก่อนทั �งหมดภายใต้สญัญาจองซื�อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผนัหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญา 
ฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง และไดม้กีารดาํเนินการต่าง ๆ เพื�อใหร้ายการเสรจ็สมบูรณ์ตามที�ไดร้ะบุไวใ้นสญัญาดงักล่าวแลว้ 

2. คู่กรณีที�เกี�ยวข้อง 

ผูจ้องซื�อหุ้น : บรษิทัฯ 

ผูอ้อกและเสนอขายหุ้น : TKS  

ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ : TKS เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของบรษิัทฯ เนื�องจาก (ก) TKS เป็น 
นิตบุิคคลที�มกีรรมการของบรษิทั ไดแ้ก่ นายจุตพินัธุ ์มงคลสุธ ีเป็นผู้
ถอืหุน้รายใหญ่และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและประธานเจา้หน้าที�
บรหิารของ TKS ที�ถอืหุน้ทางอ้อมผ่านบรษิทั มงคลสุธ ีโฮลดิ�ง จาํกดั 
(“MKH”) โดยเมื�อรวมผูท้ี�เกี�ยวขอ้งและญาติสนิทของนายจุตพินัธุ ์ซึ�ง
มกีารถอืหุน้ทั �งทางตรงและทางอ้อมใน TKS จะคดิสดัส่วนการถอืหุน้
รวมกนัทั �งหมดที�รอ้ยละ 42.12 ของสทิธอิอกเสยีงทั �งหมดใน TKS 
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3. ลกัษณะโดยทั �วไปของรายการและขนาดของรายการ 

3.1 ลกัษณะโดยทั �วไปของรายการ 

บรษิทัฯ จะเขา้ลงทุนในหุน้สามญัเพิ�มทนุของ TKS จาํนวนไม่เกนิ 115,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 18.45 
ของทุนจดทะเบยีนภายหลงัการเพิ�มทุน ทั �งนี� รายละเอยีดของรายการมดีงันี� 

ทรพัยสิ์นที�ซื�อขาย : หุ้นสามัญเพิ�มทุนจํานวนไม่เกิน 115,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 
รอ้ยละ 18.45 ของทุนจดทะเบยีนภายหลงัการเพิ�มทุน  

มูลค่าของสิ�งตอบแทน : บรษิทัฯ จะชําระค่าตอบแทนจํานวนไม่เกนิ 1,610 ล้านบาท ใหแ้ก่ 
TKS 

วนัสุดท้ายในการเข้าทาํรายการ : ภายในเดอืนพฤษภาคม 2566 หรอืตามที�คู่กรณีที�เกี�ยวขอ้งเหน็ชอบ
ร่วมกนั 

เงื�อนไขบงัคบัก่อนที�สาํคญั : 1) ที�ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที�ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ  
มีมติอนุมัติ (ก) การเข้าทํารายการ และ (ข) การจําหน่ายไป 
ซึ�งหุน้สามญัจาํนวนไม่เกนิ 225,000,000 หุน้ในบรษิทั แอด็วานซ์ 
อนิฟอรเ์มชั �น เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) (“AIT”) ใหแ้ก่ TKS 

2) ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที�ประชุมผู้ถือหุ้นของ 
TKS มีมติอนุมตัิ (ก) การเข้าทํารายการ (ข) การซื�อหุ้นสามญั
จํานวนไม่ เกิน 280,000,000 หุ้นใน AIT จากบริษัทฯ และ 
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี (ค) การขายหุ้นสามญัจํานวนไม่เกิน 
39,000,000 หุ้น และใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของ 
SABUY ครั �งที� 2 (SABUY-W2) จํานวนไม่เกนิ 8,650,000 หน่วย 
และ (ง) การเพิ�มทุนจดทะเบียนของ TKS การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของ TKS เพื� อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุน 
จดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่บริษัทฯ  
ซึ�งเป็นการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั  

ทั �งนี� เงื�อนไขที�เกี�ยวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไป
ตามที�คู่สญัญาจะเจรจาและตกลงกนัต่อไป อย่างไรกด็ ีเงื�อนไขดงักล่าว
จะไม่เป็นเงื�อนไขที�เป็นสาระสําคญัที�อาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจ
ของผูถ้อืหุน้ในการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ทาํรายการ 

ทั �งนี� โครงสรา้งการถอืหุน้ใน TKS ก่อนและหลงัการเขา้ทาํรายการเป็นดงันี� 
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 โครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนเขา้ทาํรายการ  

 
 โครงสรา้งการถอืหุน้หลงัเขา้ทาํรายการ 

 
3.2 ขนาดของรายการ 

มลูค่ารวมของสิ�งตอบแทนที�บรษิทัฯ จะตอ้งชาํระในการเขา้ทาํรายการดงักล่าวจะมจีาํนวนไม่เกนิ 1,610 ล้านบาท 
โดยขนาดของรายการซึ�งคํานวณจากงบการเงนิรวมที�สอบทานแล้วของบรษิทัฯ และ TKS สําหรบังวดเก้าเดอืนสิ�นสุด
วนัที� 30 กนัยายน 2565 ตามเกณฑ์กําไรสุทธจิากการดาํเนินงาน ซึ�งเป็นเกณฑ์ที�คํานวณขนาดของรายการไดผ้ลลพัธ์
สงูสุดเท่ากบัรอ้ยละ 41.78 

ขอ้มลูทางการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
บริษทัฯ 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2565 
TKS 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2565 
สนิทรพัยร์วม 15,135.40 5,854.48 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 2,802.91 45.62 
หนี�สนิรวม 4,628.73 1,335.98 
ส่วนผูถ้อืหุน้ที�ไม่มอีํานาจควบคุม (ถา้ม)ี 2,126.19 17.53 
สนิทรพัยท์ี�มตีวัตน (NTA) 5,577.57 4,455.35 
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 318.93 722.35 

การคาํนวณขนาดของรายการ 

หลกัเกณฑ์ สูตรคาํนวณ การคาํนวณ 
(ล้านบาท) 

ขนาดของรายการ 
(ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัย ์
ที�มตีวัตนสุทธ ิ(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ี�ไดม้า x สดัส่วนที�ไดม้า x 100  
NTA ของบรษิทัฯ 

4,455.35 x 18.45% 
5,577.57 

14.73 
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รายการดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไป 
โดยขนาดของรายการดงักล่าวซึ�งคาํนวณจากงบการเงนิรวมที�สอบทานแลว้ของบรษิทัฯ และ TKS สาํหรบังวดเก้าเดอืน
สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2565 ตามเกณฑ์กําไรสุทธจิากการดําเนินงาน ซึ�งเป็นเกณฑ์ที�คํานวณขนาดของรายการได้
ผลลพัธส์งูสุดเท่ากบัรอ้ยละ 41.78 โดยเมื�อนําขนาดของรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยอ์ื�นในรอบระยะเวลาหกเดอืนยอ้นหลงั
ของบรษิทัฯ มารวมกบัขนาดของรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัย์ตามสารสนเทศฉบบันี� ขนาดของรายการรวมจะมจีํานวน
เท่ากบัร้อยละ 84.31 ตามเกณฑ์กําไรสุทธจิากการดําเนินงาน ซึ�งเป็นเกณฑ์ที�คํานวณขนาดของรายการได้ผลลพัธ์
สงูสุด ทั �งนี� รายละเอยีดของรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยอ์ื�นในรอบระยะเวลาหกเดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ มดีงันี� 

วนัที� รายการ 
ขนาดของรายการตามเกณฑ์ (ร้อยละ) 

NTA กาํไรสุทธิ 
มูลค่ารวมของ
สิ�งตอบแทน มูลค่าหุ้นทุน 

21 ม.ิย 65 
การจัดตั �งบริษัทย่อยเพื�อศึกษาและ
ลงทุนในธุ รกิ จระบบงานบริหาร
ทรพัยากรมนุษย ์(HR Management) 

ไม่ตอ้งคาํนวณ 0.01 ไม่ตอ้งคาํนวณ 

21 ม.ิย 65  
การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ�มทุน
ของ บรษิทั บล ูพารค์กิ�ง จํากดั  0.13 

มผีลขาดทุนไม่สา
มารคาํนวณได ้ 0.11 ไม่ตอ้งคาํนวณ 

21 ม.ิย 65 
การ เข้าลงทุน ในหุ้นสามัญของ 
บรษิทั คุโม เรคคอน จํากดั 0.46 

มผีลขาดทุนไม่สา
มารคาํนวณได ้ 0.15 ไม่ตอ้งคาํนวณ 

9 ส.ค. 65 
การจัดตั �งบริษัทร่วมทุน ให ม่ ใน
ประเทศมาเลเซยี ไม่ตอ้งคาํนวณ 0.00 ไม่ตอ้งคาํนวณ 

9 ส.ค. 65 
การ เข้าลงทุน ในหุ้นสามัญของ 
บรษิทั อาร ์เอส จํากดั (มหาชน) 

0.64 0.25 2.27 ไม่ตอ้งคาํนวณ 

10 ต.ค. 65 
การเพิ�มทุนจดทะเบียนของ บริษัท
เพยโ์พสต์ เซอรว์สิ จํากดั 0.01 0.16 0.04 ไม่ตอ้งคาํนวณ 

10 ต.ค. 65 
การเข้าซื�อสัญญาแฟรนไชส์ธุรกิจ
สะดวกส่งของ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
เพยพ์อยท ์เซอรว์สิ 

ไม่ตอ้งคาํนวณ 0.13 ไม่ตอ้งคาํนวณ 

18 ต.ค. 65 
การ เข้าลงทุน ในหุ้นสามัญของ 
บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั �น 
เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

1.43 4.82 1.53 ไม่ตอ้งคาํนวณ 

1 พ.ย. 65 
การ เข้าลงทุน ในหุ้นสามัญของ 
บรษิทั เลฟิ ลสิซิ�ง จํากดั 

3.61 19.04 3.56 
ไม่ตอ้งคาํนวณ 

หลกัเกณฑ์ สูตรคาํนวณ การคาํนวณ 
(ล้านบาท) 

ขนาดของรายการ 
(ร้อยละ) 

เกณฑก์ําไรสุทธจิาก
การดําเนินงาน 

กําไรสุทธขิองสนิทรพัยท์ี�ไดม้า x สดัส่วนที�ไดม้า x 100  
กําไรสุทธขิองบรษิทัฯ 

722.35 x 18.45% 
318.93 

41.78 

เกณฑม์ลูค่ารวมของ 
สิ�งตอบแทน 

มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

1,610.00 
15,135.40 

10.64 

เกณฑม์ลูค่าหุน้ทุน 
ที�ออกเพื�อชําระค่า
สนิทรพัย ์

จํานวนหุน้ที�ออกเพื�อชําระค่าสนิทรพัย ์x 100 
จํานวนหุน้ที�ออกและชําระแล้วของบรษิทัฯ 

ไม่สามารถคาํนวณได ้เนื�องจากบรษิทัฯ มไิดอ้อกหุน้
เพื�อชําระค่าสนิทรพัย ์
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วนัที� รายการ 
ขนาดของรายการตามเกณฑ์ (ร้อยละ) 

NTA กาํไรสุทธิ มูลค่ารวมของ
สิ�งตอบแทน มูลค่าหุ้นทุน 

1 พ.ย. 65 
การ เข้าลงทุน ในหุ้นสามัญของ 
บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั �น 
เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

3.97 13.39 4.45 
ไม่ตอ้งคาํนวณ 

1 พ.ย. 65 
การ เข้าลงทุน ในหุ้นสามัญของ 
บริษัท เอส.เค.ฮิวเมน รีซอสร์เซส 
เซอรว์สิ จํากดั 

0.23 1.42 0.26 
ไม่ตอ้งคาํนวณ 

9 ธ.ค. 65 การ เข้าลงทุน ในหุ้นสามัญของ 
บรษิทั GHL System Berhad 

2.59 3.45 3.06 ไม่ตอ้งคาํนวณ 

รวม 13.07 42.54 15.57 ไม่ตอ้งคาํนวณ 

ในการนี�เนื�องจากขนาดของรายการมีจํานวนเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ตํ�ากว่าร้อยละ 100 ดงันั �น บรษิัทฯ จงึมี
หน้าที�ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี�ยวกบัการเขา้ทํารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไป  
และขออนุมตักิารเขา้ทาํรายการจากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นที�มส่ีวนได้เสยี พร้อมแต่งตั �ง 
ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื�อให้ความเห็นเกี�ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น 
พรอ้มหนังสอืนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั  

นอกจากนี� รายการดงักล่าวยงัเขา้ขา่ยเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกนั เนื�องจาก 
TKS เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของบรษิทัฯ โดยมูลค่าของรายการดงักล่าวซึ�งเป็นรายการเกี�ยวกบัทรพัย์สนิหรอืบรกิาร 
มจีํานวนเท่ากบั 1,610 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 28.87 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ี�มตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ ซึ�งมจีํานวน
เท่ากบั 5,577.57 ล้านบาท โดยคํานวณจากงบการเงนิรวมที�สอบทานแล้วของบรษิทัฯ และ TKS สําหรบังวดเก้าเดอืน
สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2565 ขนาดของรายการดงักล่าวจงึเกนิกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่าสนิทรพัย์ที�มตีวัตนสุทธขิอง
บรษิทัฯ อนึ�ง บรษิทัฯ ไม่มรีายการที�เกี�ยวโยงกนัอื�นใดกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนัหรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งของบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั
รายดงักล่าวภายในระยะเวลาหกเดอืนที�ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 22/2565 ดว้ยเหตุนี� บรษิทัฯ  
มหีน้าที�ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลรายการที�เกี�ยวโยงกนัของบรษิทัฯ ต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกนั 
และขออนุมตักิารเขา้ทาํรายการจากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของ 
ผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�มส่ีวนไดเ้สยี พรอ้มแต่งตั �งที�ปรกึษา
ทางการเงินอิสระเพื�อให้ความเห็นเกี�ยวกับรายการดงักล่าว และจดัส่งความเห็นดงักล่าวต่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอื 
นัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั 

ในการนี� ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิารแต่งตั �ง บรษิทั แอดไวเซอรี� อลัไลแอนซ ์แอนด ์พารท์
เนอรส์ จาํกดั เป็นที�ปรกึษาทางการเงนิอสิระ เพื�อทําหน้าที�ใหค้วามเหน็เกี�ยวกบัรายการดงักล่าว 

4. รายละเอียดสินทรพัยที์�ได้มา 

เมื�อรายการเสร็จสมบูรณ์ บรษิัทฯ จะเขา้ถือหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ TKS จํานวนไม่เกิน 115,000,000 หุ้น หรอื 
คดิเป็นรอ้ยละ 18.45 ของทุนจดทะเบยีนภายหลงัการเพิ�มทุน โดย TKS จะมทุีนจดทะเบยีนภายหลงัการเพิ�มทุนจาํนวน 
623,448,439 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ทั �งนี� ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั TKS มรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี� 
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4.1 ข้อมูลทั �วไป 

ชื�อบริษทั บรษิทั ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธรุกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจและแบบพิมพ์ซิเคียวรติี� 
และใหบ้รกิารพมิพร์ะบบดจิติอลกระดาษพมิพต์่อเนื�องสําหรบัคอมพวิเตอร์ 
และบรกิารคลงัสนิคา้แบบพมิพ ์

ที�ตั �งสาํนักงานใหญ ่ 30/88 หมู่ 1 ถนนเจษฎาวถิี ตําบลโคกขาม อําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร 
74000  

วนัจดทะเบยีนจดัตั �ง 19 กมุภาพนัธ ์2540 

ทุนจดทะเบยีน 508,449,467 บาท 

ทุนชาํระแลว้ 508,448,439 บาท 

จาํนวนหุ้นทั �งหมด 508,448,439 หุน้ 

มูลค่าหุ้นที�ตราไว้ (หุ้นละ) 1 บาท 

4.2 รายชื�อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 

ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น ก่อนการเข้าทาํรายการ/�  หลงัการเข้าทาํรายการ/� 
จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่มตระกลูมงคลสุธี     
 - บรษิทั มงคลสุธ ีโฮลดิ�ง จํากดั3/ 167,606,993 32.96 167,606,993             26.88  
 - นายสุพนัธุ ์มงคลสุธ ี 13,504,992 2.66 13,504,992               2.17  
 - น.ส. สุธดิา มงคลสุธ ี 22,695,240 4.46 22,695,240               3.64  
 - นาย จุตพินัธุ์ มงคลสุธ ี 3,751,423 0.74 3,751,423               0.60  
 - นาง สุพรรษา อารยะสกุล 3,264,353 0.64 3,264,353               0.52  
 - น.ส. ศรุตา มงคลสุธ ี 3,347,975 0.66 3,347,975               0.54  
2 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จํากดั 15,321,957 3.01 15,321,957               2.46  
3 นาง ทพิวรรณ กมัทรทพิย ์ 12,358,500 2.43 12,358,500               1.98  
4 นาย ทวิา ชนิธาดาพงศ ์ 7,193,070  1.41 7,193,070                1.15  
5 นาย วโิรจน์ โกศลธนวงศ ์ 6,980,000  1.37 6,980,000                1.12  
6 นาย พชิญ์ เทวอกัษร 4,631,037  0.91 4,631,037                0.74  
7 นาย สุนทร ด่านเฉลมินนท ์ 4,500,000  0.89 4,500,000                0.72  
8 นาย ชยัพงศ ์เวชมามณเฑยีร 4,288,790  0.84 4,288,790                0.69  
9 น.ส. สุจติรา โชตพินัธุว์ทิยากุล 4,009,791 0.78 4,009,791               0.64  
10 บรษิทั สบายเทคโนโลย ีจํากดั 

(มหาชน) 
- - 

115,000,000 18.45 

11 ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยอื�นๆ 234,994,318 46.22 234,994,318 37.69 
 รวม 508,448,439 100.00 623,448,439 100.00 
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หมายเหตุ  /1 ขอ้มลู ณ วนัที� 20 มกราคม 2566 จากเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 /2 ขอ้มลูของผูถ้อืหุน้ในลําดบัที� 1 – 11 มาจากการคาดการณ์ของบรษิทัฯ 
 /3 บรษิทั มงคลสุธ ีโฮลดิ�ง จํากดั (“MKH”) มรีายชื�อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที� 20 มกราคม 2566 มดีงันี� 

ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1 นางสาวสุธดิา มงคลสุธ ี 42,000 84.00 
2 นางสุชาดา มงคลสุธ ี 2,000 4.00 
3 นางสุพรรณษา อารยะสกุล 2,000 4.00 
4 นายจุตพินัธ์ุ มงคลสุธ ี 2,000 4.00 
5 นางสาวศรุตา มงคลสุธ ี 2,000 4.00 
 รวม 50,000 100.00 

4.3 รายชื�อคณะกรรมการ 

ปัจจบุนั TKS มกีรรมการ 8 คน ไดแ้ก่  
1) นายอภศิกัดิ � ตนัตวิรวงศ ์
2) นายจุตพินัธุ ์มงคลสุธ ี
3) นางสาวสุธดิา มงคลสุธ ี
4) นายมนตร ีมหาพฤกษพ์งศ ์
5) นางเสาวนีย ์กมลบุตร 
6) นายอารพีงศ ์ภูช่อุ่ม 
7) นายประเสรฐิ บุญสมัพนัธ ์
8) นางลดาวรรณ เจรญิรชัตภ์าคย ์

ทั �งนี� บรษิทัฯ อาจพจิารณาเสนอชื�อนายณรงคช์ยั ว่องธนะวโิมกษ์ ประธานเจา้หน้าที�บรหิารสายงานบญัชแีละ
การเงนิเพื�อรบัการแต่งตั �งเพิ�มเป็นกรรมการของ TKS ภายหลงัจากที�รายการเสรจ็สมบูรณ์  

4.4 ข้อมูลทางการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : ล้านบาท) 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 

สินทรพัยร์วม 4,239.80 4,157.54 7,807.40 5,854.48 
รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 830.17 684.69 1,556.42 485.48 
รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 3,409.63 3,472.85 6,250.98 5,369.00 

หนี�สินรวม 1,746.15 1,633.16 2,666.04 1,335.98 
รวมหนี�สนิหมุนเวยีน 989.85 953.44 1,769.88 779.28 
รวมหนี�สนิไม่หมุนเวยีน 756.30 679.72 896.16 556.69 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,493.65 2,524.38 5,141.36 4,518.51 
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งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : ล้านบาท) 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,493.65 2,524.38 5,141.36 4,518.51 

งบกําไรขาดทุน 

 
5. มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนและเงื�อนไขการชาํระเงิน 

มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนสําหรบัการเข้าทํารายการจะมีจํานวนไม่เกิน 1,610 ล้านบาท ดงัรายละเอียด
ปรากฏตามขอ้ 3.1 และ 3.2 โดยบรษิัทฯ จะชําระค่าตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่คู่กรณี ทั �งนี� ภายหลงัจากที�เงื�อนไข
บังคับก่อนทั �งหมดภายใต้สัญญาจองซื�อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญา 
ฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง และไดม้กีารดาํเนินการต่าง ๆ เพื�อใหร้ายการเสรจ็สมบูรณ์ตามที�ไดร้ะบุไวใ้นสญัญาดงักล่าวแลว้ 

6. มูลค่าของสินทรพัยที์�ได้มา 

มูลคา่ของสนิทรพัย์ที�บรษิัทฯ จะไดม้าจากการเขา้ทํารายการจะมมีูลค่าเท่ากนักบัมูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน
ตามขอ้ 5.  

7. เกณฑที์�ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ�งตอบแทน  

เกณฑ์ที� ใช้ ในการกํ าหนดมูลค่ าสิ� งตอบแทนมีที�มาจากการประเมินโดยฝ่ายจัดการซึ� งอ้ างอิง 
บทวเิคราะห์หุน้ TKS จาก Consensus Average ซึ�งไดใ้หร้าคาเป้าหมาย 13.00 – 14.90 บาทต่อหุน้ หรอืคดิเป็น PE
ในปี 2565  เท่ากบั 8.76 – 8.82 เท่า ประกอบกบัขอ้มลูเชงิตวัเลขและขา่วสารที�เผยแพร่ผ่านช่องทางเปิดเผยขอ้มลูของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ�งฝ่ายจดัการไดพ้จิารณาแล้วดว้ยวธิกีารประเมนิมูลค่ากจิการดว้ยวธิมีูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิ
สด (มสีมมตฐิาน อตัราการเตบิโตรายไดใ้นปี  2565 เท่ากบัร้อยละ 10 และอตัราการเตบิโตในช่วงสุดทา้ย (Terminal 
Value) รอ้ยละ  1 และอตัราการคดิลดรอ้ยละ  6.90) จะเหน็ว่าราคา 14.00 บาทต่อหุน้เป็นราคาที�เหมาะสม เนื�องจาก
เป็นราคาที�มสี่วนลดจากราคาจากราคาประเมนิ และราคาดงักล่าวเป็นราคาพื�นฐานที�ยงัไม่รวมประโยชน์จากการที�กลุ่ม
บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใน TKS  

8. ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะเกิดกบับริษทัฯ 

บรษิทัฯ คาดว่าการเขา้ทาํรายการดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ดงันี� 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 

รวมรายได ้ 2,661.61 1,907.62 1,736.50 1,446.69 
รวมค่าใชจ้่าย 2,366.02 1,876.93 1,597.65 1,017.84 
กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 295.60 30.70 138.85 428.85 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 455.13 236.24 1,216.65 684.90 
ภาษเีงนิได้ 45.30 5.12 18.00 79.07 
กาํไร (ขาดทุน) 409.83 231.11 1,198.65 605.83 
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(1) เพิ�มแหล่งที�มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของ 
กลุ่มบริษัทฯ จากการเพิ�มโอกาสในเสนอบริการด้านดิจิทัลโซลูชั �นส์  การบริการคลังสินค้า การผลิตฉลากและ 
บรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงการพัฒนาระบบ e-Solution และ Tech Platform อีกทั �ง เป็นการดําเนินการตามกลยุทธ์  
“7 สะดวก” และ “7 SMART” เพื�อใหก้ลุ่มบรษิทัฯ สามารถจาํหน่ายสนิคา้และใหบ้รกิารที�ครอบคลุมและแขง็แกร่งยิ�งขึ�น 
และสอดคล้องกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

(2) เพิ�มโอกาสในการสรา้งผลตอบแทน อตัราการเตบิโตของสนิทรพัย ์ผลกําไร และกระแสเงนิสดใหแ้ก่
บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างต่อเนื�องในระยะยาว 

9. แหล่งเงินทุนที�ใช้ในการซื�อสินทรพัย ์

บรษิทัฯ จะใชก้ระแสเงนิสดภายในของบรษิทัฯ จากการจําหน่ายไปซึ�งหุน้สามญัจาํนวนไม่เกนิ 225,000,000 หุน้
ใน AIT ใหแ้ก่ TKS ในจํานวนไม่เกนิ 1,687.50 ล้านบาท (รายละเอยีดปรากฏตามสารสนเทศเกี�ยวกบัรายการจําหน่ายไป
ซึ�งสนิทรพัย ์และรายการที�เกี�ยวโยงกนัของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) (บญัช ี1) สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2) และ/หรอื
การกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิและ/หรอืบุคคลอื�นใดในการเขา้ทาํรายการ ทั �งนี� หากบรษิทัฯ กู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิ
และ/หรือบุคคลอื�นใดในการเข้าทํารายการ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน และเงื�อนไขภายใต ้
สญัญากูย้มืเงนิที�อาจกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ผ่านช่องทางการเปิดเผยขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิัท (โดยกรรมการที�ไม่มส่ีวนได้เสยี) มมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตักิารเขา้ทํารายการดงักล่าว 
เนื�องจากพจิารณาแล้วเหน็ว่าการเขา้ทํารายการดงักล่าวมเีงื�อนไขไม่ด้อยไปกว่ารายการที�ทํากบับุคคลภายนอก และ 
เกณฑ์ที�ใชใ้นการกําหนดมูลค่าสิ�งตอบแทนตามรายละเอยีดที�ระบุในขอ้ 7 มคีวามเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไป
เพื�อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั �งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาวตามเหตุผลดงัที�ระบุในขอ้ 8 ข้างต้น และ 
บริษัทฯ จะยังมีเงินทุนหมุนเวียนซึ�งเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจและการเข้าทํารายการจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสาํคญัต่อเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ 

ทั �งนี� นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ีและนายจุตพินัธุ ์มงคลสุธ ีในฐานะกรรมการที�มส่ีวนไดเ้สยี ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชมุ
และงดออกเสยีงในการพจิารณาอนุมตัวิาระของที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 22/2565 เมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม 
2565 ในระหว่างการพจิารณาอนุมตัิวาระที�เกี�ยวขอ้งกบัการเขา้ทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั นอกจากนี� นายชูเกียรติฯ 
TKS และกลุ่มตระกูลมงคลสุธ1ี ในฐานะผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ซึ�งมสี่วนได้เสยีในการเขา้ทาํรายการดงักล่าว จะถูกหา้มมิ
ใหใ้ชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ สําหรบัวาระดงักล่าว 

 
1 กลุ่มตระกูลมงคลสุธ ีประกอบไปดว้ย 1) นาย จุตพินัธ์ุ มงคลสุธ ี2) นายสุพนัธ์ุ มงคลสุธ ี3) นางสาวสุธดิา มงคลสุธ ี4) นางสุพรรษา 
อารยะสกลุ 5) นางสาวศรุตา มงคลสธุ ีและ 6) บรษิทั มงคลสุธ ีโฮลดิ�ง จํากดั 
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11. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบรษิทัตามที�ระบุในขอ้ 10 ขา้งตน้  

บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันี� ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ  

จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถอื 

 

 

 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 
 เลขานุการบรษิทั 
 ผูม้อํีานาจรายงานสารสนเทศ 
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สารสนเทศเก่ียวกบัรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

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

สบืเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่22/2565 ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

(“บริษทัฯ”) เมื่อวนัที ่22 ธนัวาคม 2565 เวลา 17.00 น. ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตัริายการดงัต่อไปนี้ 

1. การจ าหน่ายหุน้สามญัในบรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“AIT”) จ านวน

ไม่เกิน 225,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.90 ของทุนจดทะเบียน ให้แก่บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด 

(มหาชน) (“TKS”) ในราคาซื้อขาย 7.50 บาทต่อหุน้ โดยบรษิทัฯ จะไดร้บัช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสด จ านวนไม่เกนิ 

1,687.50 ล้านบาท (“ธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT”) เพื่อบรษิัทฯ จะสามารถน ากระแสเงนิสดทีจ่ะไดร้บัจาก

การเข้าท าธุรกรรมนี้ไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าท าธุรกรรมการซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ  TKS อีกทัง้ บริษัท

เล็งเห็นว่าธุรกิจของ AIT ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร  (System 

Integrator: SI) โดยใหบ้รกิารในกลุ่มลูกคา้ทัง้ภาครฐัและเอกชน ซึ่งมลีกัษณะการขายเป็นแบบเบด็เสร็จหรอืเทริ์นคยี์ 

(Turn Key) ตัง้แต่การใหค้ าปรกึษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การด าเนินการตดิตัง้ การฝึกอบรม 

และการซ่อมบ ารุง โดยเป็นธุรกจิเฉพาะทางในดา้นเดยีวกนั (IT Solutions และ Tech Platform) และสอดคลอ้งกบัธุรกจิ

ของ TKS อนัจะก่อใหเ้กดิการผสานพลงักนั (Synergy) ระหว่าง TKS และ AIT ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เนื่องจากธุรกจิ

ของ AIT จะเป็นการขยายโอกาสในการเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจและขยายฐานลูกค้าของธุรกิจดิจิทัล

แพลตฟอร์ม (Digital Platform) และธุรกจิจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ประเภทสนิคา้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ซอฟตแ์วร์  และ

ระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) ซึ่งเป็นธุรกิจเดมิของกลุ่ม TKS และบรษิัทในเครอืของ TKS ได้แก่ บรษิัท โกไฟว์ 

จ ากดั (“GOFIVE”) บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“SYNEX”) และ บรษิทั เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) (“MSC”) ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิาร SI รายใหญ่ในตลาด Digital Transformation และบรษิทัฯ ยงัคงสามารถ

ใชป้ระโยชน์จาก AIT ในการพฒันา Ecosystem ของกลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ช่นเดมิจากการถอืหุน้ทางออ้มใน AIT ผ่าน TKS 

2. การสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บัซซี่บีส์ จ ากัด (“BZB”) โดย BZB จะเพิ่ม 

ทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 191,500,000 บาท เป็น 212,246,100 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 207,461 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท ซึ่งจะส่งผลให ้BZB มหีุน้สามญัทัง้หมดหลงัการจดทะเบยีนเพิม่ทุนจ านวน 2,122,461 หุน้ 

ในการนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 30 ใน BZB บริษัทฯ จึงมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน 

ตามสดัส่วนการถอืหุน้จ านวน 62,238 หุ้น ในราคาหุน้ละ 62.66 ดอลลาร์สหรฐั (หรอืเท่ากบัประมาณ 2,187.90 บาท 

อนึ่ง อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ระบุในสารสนเทศฉบบันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านัน้ โดยอ้างอิงจากอตัรา

แลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักระหว่างธนาคารทีป่ระกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 20 ธนัวาคม 2565 

โดย 1 ดอลลาร์สหรฐัมมีูลค่าเท่ากบั 34.916 บาท) นอกจากนี้ ภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ สละสทิธใินการจองซื้อหุน้สามญั

เพิม่ทุนดงักล่าว BZB จะเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนทัง้หมดใหแ้ก่บรษิทั โมดูลสั เวนเจอร์ จ ากดั (“Modulus”) ซึ่งเป็น

ตวัแทนของ บรษิทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลกี จ ากดั (มหาชน) (“OR”) และทรสัต์เพื่อกจิการเงนิร่วมลงทุน พนิโนเวนเจอร์ 

ไพรเวต อิควติี้ ทรสัต์ (“KFIN”) ซึ่งเป็นตวัแทนของ ธนาคารกรุงศรอียุทธยา จ ากดั (มหาชน) (“BAY”) ซึ่งจะส่งผลให้

สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ใน BZB ลดลงจากเดมิทีร่อ้ยละ 30 คงเหลอืทีร่อ้ยละ 27.07 (“รายการ BZB”) 

รายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไป 

ซึ่งทรพัย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิาร

ของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ.2547 (รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศรายการ
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ได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยขนาดของรายการดงักล่าวซึ่งค านวณจากงบการเงนิรวมที่สอบทานแล้วของบรษิัทฯ 

ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 มรีายละเอยีดดงันี้  

(1) รายการ AIT ค านวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุด ร้อยละ 30.86 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธ ิ

จากการด าเนินงาน 

(2) รายการ BZB ค านวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุด ร้อยละ 0.90 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ 

สิง่ตอบแทน 

โดยเมื่อน าขนาดของรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดือนย้อนหลงัของบริษัทฯ  

มารวมกบัขนาดของรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ตามสารสนเทศฉบบันี้ ขนาดของรายการรวมจะมจี านวนเท่ากบั

ร้อยละ 31.13 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดของรายการได้ผลลพัธ์สูงสุด  

ในการนี้ เนื่องจากขนาดของรายการมจี านวนเกนิกว่ารอ้ยละ 15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผย

สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ตามประกาศ

รายการได้มาหรือจ าหน่ายไป และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อ 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์  

อย่างไรกด็ ีธุรกรรม AIT เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 

21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง 

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่แก้ไข

เพิม่เติม) (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) เนื่องจาก TKS เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัทฯ โดยมูลค่าของ

รายการดงักล่าวซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกบัทรพัย์สนิหรอืบรกิาร มจี านวนเท่ากบั 1,687.50 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

30.26 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ ซึง่มจี านวนเท่ากบั 5,577.57 ลา้นบาท โดยค านวณจากงบการเงนิ

รวมทีส่อบทานแล้วของบรษิทัฯ ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 ขนาดของรายการดงักล่าวจงึเกนิ

กว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ อนึ่ง บรษิัทฯ ไม่มรีายการที่เกี่ยวโยงกนัอื่นใดกบับุคคล 

ทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัรายดงักล่าวภายในระยะเวลาหกเดอืนทีผ่่านมาก่อนการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 22/2565 ด้วยเหตุนี้ บรษิัทฯ มหีน้าทีต่้องเปิดเผยขอ้มูลรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิัทฯ 

ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และขออนุมัติการเข้าท ารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

โดยไม่นับรวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบั

รายการดงักล่าว และจดัส่งความเหน็ดงักล่าวต่อผูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั 

อนึ่ง นายจุตพินัธุ์ และนายชเูกยีรตฯิ ในฐานะกรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและงดออกเสยีงใน

การพจิารณาอนุมตัวิาระของทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมการซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ TKS 

ในการนี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิารแต่งตัง้ บรษิทั แอดไวเซอรี ่อลัไลแอนซ์ แอนด ์พารท์

เนอร์ส จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เพื่อท าหน้าทีใ่หค้วามเหน็เกี่ยวกบัรายการดงักล่าว ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอแจง้

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตาม

ประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปและประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ดงันี้  

1. วนั เดือน ปี ท่ีท ารายการ  

1.1 รายการ AIT 
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ภายหลงัจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่22/2565 เมื่อวนัที ่22 ธนัวาคม 2565 มมีตอินุมตักิารเขา้

ท ารายการดงักล่าว บรษิทัฯ คาดว่าจะเขา้ท าสญัญาซื้อขายหุน้กบั TKS ภายในเดอืนมนีาคม 2566 และคาดว่ารายการ

จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน  ทัง้นี้  ภายหลัง 

จากทีเ่งือ่นไขบงัคบัก่อนทัง้หมดภายใตส้ญัญาซื้อขายหุน้เสรจ็สมบูรณ์ หรอืไดร้บัการผ่อนผนัหรอืสละสทิธโิดยคู่สญัญา

ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง และไดม้กีารด าเนินการต่าง ๆ เพื่อใหร้ายการเสรจ็สมบูรณ์ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาดงักล่าวแลว้ 

1.2 รายการ BZB 

ภายหลงัจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่22/2565 เมื่อวนัที ่22 ธนัวาคม 2565 มมีตอินุมตักิารเขา้

ท ารายการดงักล่าว บรษิัทฯ คาดว่า BZB จะเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของตนพจิารณา

อนุมตัิการเพิม่ทุนและจดัสรรหุ้นใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถือหุน้  และคาดว่ารายการจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 

ไตรมาส 1 ปี 2566 หรอืตามทีค่ณะกรรมการและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ BZB เหน็ชอบ  

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1. รายการ AIT 

ผู้จองซื้อหุ้น : TKS 

ผู้ออกหุ้น : บรษิทัฯ 

ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ : TKS เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบรษิัทฯ เนื่องจาก (ก) TKS เป็น 

นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นกรรมการของบริษัท ได้แก่ 

นายจุตพินัธุ ์มงคลสุธ ี(“นายจติุพนัธุ”์) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่และด ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการและประธานเจา้หน้าที่บรหิารของ TKS ที่ถือ

หุน้ทางออ้มผ่านบรษิทั มงคลสุธ ีโฮลดิง้ จ ากดั (“MKH”) โดยเมื่อรวม

ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของนายจุติพันธุ์  ซึ่งมีการถือหุ้นทัง้

ทางตรงและทางอ้อมใน TKS จะคดิสดัส่วนการถอืหุน้รวมกนัทัง้หมด

ทีร่อ้ยละ 42.12 ของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดใน TKS 

2.2. รายการ BZB 

ผู้สละสิทธิ : บรษิทัฯ   

ผู้ออกหุ้น : BZB 

ผู้จองซื้อหุ้น : Modulus ซึ่งเป็นตัวแทนของ OR และ KFIN ซึ่งเป็นตัวแทนของ 

BAY 

ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ : BZB Modulus OR KFIN และ BAY รวมทัง้บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั และ

ผู้ถือหุ้นล าดบัสุดท้าย (Ultimate Shareholders) ของบุคคลดงักล่าว 

ไม่มคีวามสมัพนัธ์ใด ๆ กบับรษิทัฯ และไม่ไดเ้ป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั

ของบริษัทฯ ดังนัน้ การเข้าท ารายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็น

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและขนาดของรายการ 
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3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

3.1.1 รายการ AIT 

บรษิทัฯ จะจ าหน่ายหุน้สามญัใน AIT จ านวนไม่เกนิ 225,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 16.90 ของ 

ทุนจดทะเบยีน ใหแ้ก่ TKS และ การทีบ่รษิทัฯ เขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ TKS (รายละเอยีดปรากฎในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 

1) โดยภายหลงัการเขา้ท ารายการหลงัจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตั ิ บรษิทัฯ จะกลายเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญใ่น TKS ซึง่

การทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้  TKS  และ ให ้ TKS  ถอืหุน้  AIT  อกีทอด เน่ืองจากธุรกจิของ AIT ซึง่เป็น SI1  หรอื System 

Integration จะมคีวามสอดคลอ้งและสามารถต่อยอดธุรกจิใหก้บั TKS ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่เป็นธุรกจิเฉพาะทางใน

ดา้นเดยีวกนั (Tech Platform และ IT Solutions) อนัจะเป็นการเพิม่มลูค่าใหก้บั TKS แบบทวคีณู โดยบรษิทัฯ เลง็เหน็

ว่าธุรกจิของ AIT จะเป็นการขยายโอกาสในการเพิม่ศกัยภาพการเตบิโตทางธุรกจิและขยายฐานลูกคา้ของธุรกจิดจิทิลั

แพลตฟอรม์ (Digital Platform) และธุรกจิจดัจ าหน่ายผลติภณัฑป์ระเภทสนิคา้เทคโนโลยคีอมพวิเตอรซ์อฟทแ์วร์ และ

ระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) ซึง่เป็นธุรกจิเดมิของกลุ่ม  TKS และบรษิทัในเครอื เช่น  บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“Synex”) บรษิทั เมโทรซสิเตม็สค์อรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“MSC”) และ  บรษิทั เน็คซ ์

แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“NCAP”) เป็นตน้ โดยบรษิทัฯ ฯ ยงัคงสามารถใชป้ระโยชน์จาก AIT ในการพฒันาระบบ

นิเวศทางธุรกจิ (Ecosystem) ของกลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ช่นเดมิจากการถอืหุน้ใน AIT ผ่าน TKS (ทัง้นี้ รายละเอยีดของ

รายการมดีงันี้  

 
1 ผูอ้อกแบบระบบเครอืขา่ยและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรอื SI) ใหบ้รกิารในกลุ่มลูกคา้ทัง้

ภาครฐัและเอกชน โดยมลีกัษณะการขายเป็นแบบเบด็เสรจ็ หรอื เทริน์คยี ์ (Turn Key) ตัง้แต่การใหค้ าปรกึษา การ

วางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การด าเนินการ การตดิตัง้ การฝึกอบรม และการซ่อมบ ารุงรกัษา 

ทรพัยสิ์นท่ีซื้อขาย : หุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 225,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 

16.90 ของทุนจดทะเบยีน 

มูลค่าของส่ิงตอบแทน : TKS จะช าระราคาซื้อขาย 7.50 บาทต่อหุน้ โดยบรษิทัฯ จะไดร้บั

ช าระค่าตอบแทนจ านวนไม่เกนิ 1,687.50 ลา้นบาท  

วนัสุดท้ายในการเข้าท ารายการ : ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

เหน็ชอบร่วมกนั 

เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญั : 1) ทีป่ระชุมคณะกรรมการและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

มมีติอนุมตัิ (ก) การเขา้ท ารายการ และ (ข) การเขา้ลงทุนใน 

หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ TKS จ านวนไม่เกิน 115,000,000 หุ้น 

หรือคิดเป็นร้อยละ 18.45 ของทุนจดทะเบียนภายหลัง 

การเพิม่ทุน 

2) ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทและ/หรอืที่ประชุมผู้ถือหุน้ของ 

TKS มมีติอนุมตัิ (ก) การเขา้ท ารายการและการซื้อหุน้สามญั

ใน AIT จ านวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น จากนายชูเกียรติ 

รุจนพรพจี (ข) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จ านวนไม่เกนิ 115,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 18.45 

ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ  
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(ค) การขายหุ้นสามญัในบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 39,000,000 

หุน้ และใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั 

สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) จ านวน

ไม่เกิน 8,650,000 หน่วย ให้แก่นายชูเกียรติ รุจนพรพจี และ  

(ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ TKS การแก้ไขหนังสือบริคณห์

สนธขิอง TKS เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน และ

การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นการออก 

หุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TKS จ านวน 

ไม่ เกิน 115,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.45 ของ 

ทุนจดทะเบยีนภายหลงัการเพิม่ทนุใหแ้ก่บรษิทัฯ เสรจ็สมบูรณ์ 

4) การซื้อขายหุน้สามญัในบรษิทัฯ จ านวนไม่เกนิ 39,000,000 หุน้ 

และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิัท 

สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (SABUY-W2) 

จ านวนไม่เกนิ 8,650,000 หน่วยใหแ้กน่ายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี

ทัง้นี้ เงื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการอาจมกีารเปลีย่นแปลง

ไปตามที่คู่สญัญาจะเจรจาและตกลงกันต่อไป อย่างไรก็ดี เงื่อนไข

ดังกล่าวจะไม่เป็นเงื่อนไขที่เป็นสาระส าคญัที่อาจมีผลกระทบต่อ 

การตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ในการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการ 
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ทัง้นี้ โครงสรา้งการถอืหุน้ใน AIT ก่อนและหลงัการเขา้ท ารายการเป็นดงันี้ 

 โครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ  

 

 โครงสรา้งการถอืหุน้หลงัเขา้ท ารายการ 

 

3.1.2 รายการ BZB 

BZB จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 191,500,000 บาท เป็น 212,246,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ 

เพิม่ทุนจ านวน 207,461 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท ซึง่จะส่งผลให ้BZB มหีุน้สามญัทัง้หมดหลงัการจดทะเบยีน

เพิ่มทุนจ านวน 2,122,461 หุ้น ในการนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 30 ใน BZB บริษัทฯ จึงมีสิทธ ิ

ในการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถือหุน้จ านวน 62,238 หุ้น ในราคาหุ้นละ 62.66 ดอลลาร์สหรฐั (หรอื

เท่ากบัประมาณ 2,187.90 บาท) นอกจากนี้ ภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ สละสทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

BZB จะเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนทัง้หมดใหแ้ก ่Modulus ซึง่เป็นตวัแทนของ OR และ KFIN ซึง่เป็นตวัแทนของ BAY 

ซึง่จะส่งผลใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ใน BZB ลดลงจากเดมิทีร่อ้ยละ 30 คงเหลอืทีร่อ้ยละ 27.07 

ทัง้นี้ โครงสรา้งการถอืหุน้ใน BZB ก่อนและหลงัการเขา้ท ารายการเป็นดงันี้ 

โครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ 
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โครงสรา้งการถอืหุน้หลงัเขา้ท ารายการ 

 

3.2 ขนาดของรายการ 

3.2.1 รายการ AIT 

มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัช าระในการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะมจี านวนไม่เกนิ 1,687.50 ลา้นบาท 

โดยขนาดของรายการซึ่งค านวณจากงบการเงนิรวมทีส่อบทานแล้วของบรษิทัฯ และ AIT ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุด

วนัที ่30 กนัยายน 2565 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดของรายการไดผ้ลลพัธ์

สงูสุดเท่ากบัรอ้ยละ 30.86 

ขอ้มลูทางการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
บริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

AIT 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

สนิทรพัยร์วม 15,135.40 6,246.88 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 2,802.91 168.99 

หนี้สนิรวม 4,628.73 2,620.29 

ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม  2,126.19 - 

สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน (NTA) 5,577.57 3,457.59 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 318.93 582.22 

                   

ณฐัธดิา สงวนสนิ กลุ่ม Founders AROMA Holding

ICONCEPT

ASCEND Capital SINGHA Venture

23.7% 76.3%

21.91%

6.68%

11.14% 3.00% 11.28% 6.00% 30.00%

50.00%50.00%

10.00%

50.00%

20.00%
30.00%

New JV

ทุนจดทะเบียน 191,500,000 บาท 

                   

ณฐัธดิา สงวนสนิ กลุ่ม Founders AROMA Holding

ICONCEPT

ASCEND Capital SINGHA Venture

23.7% 76.3%

     %

    %

     %     %     %     %      %

50.00%50.00%

    %

50.00%

20.00%
30.00%

Modulus Venture

11.00%3.00%

New JV

ทุนจดทะเบียน    ,   , 00 บาท 
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การค านวณขนาดของรายการ 

3.2.2 รายการ BZB 

มูลค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ BZB ที่บรษิัทฯ จะสละสทิธใินการจองซื้อมจี านวนเท่ากบั 62.66 ดอลลาร์สหรฐั 

(หรือเท่ ากับประมาณ  2,187.90 บาท ) ต่อหุ้น  หรือคิดเ ป็นจ านวนรวมทัง้สิ้น  3,899,973.68 ดอลลาร์สหรัฐ  

(หรอืเท่ากบัประมาณ 136,171,480.94 บาท) โดยขนาดของรายการซึ่งค านวณจากงบการเงนิรวมทีส่อบทานแล้วของ

บรษิทัฯ ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 และงบการเงนิทีต่รวจสอบแล้วของ BZB ส าหรบัปีสิน้สุด

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดของรายการได้ผลลพัธ์

สงูสุดเท่ากบัรอ้ยละ 0.90 

ขอ้มลูทางการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
บริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

BZB 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

สนิทรพัยร์วม 15,135.40 634.53 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 2,802.91 57.05 

หนี้สนิรวม 4,628.73 291.08 

ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม  2,126.19 - 

สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน (NTA) 5,577.57 286.40 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 318.93 18.76 

การค านวณขนาดของรายการ 

หลกัเกณฑ์ สูตรค านวณ 
การค านวณ 

(ล้านบาท) 

ขนาดของรายการ 

(ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัย ์

ทีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ีจ่ าหน่ายไป x สดัส่วนทีจ่ าหน่ายไป x 100  

NTA ของบรษิทัฯ 

3,457.59 x 16.90% 

5,577.57 

10.48 

เกณฑก์ าไรสุทธจิาก

การด าเนินงาน 

ก าไรสุทธขิองสนิทรพัยท์ีจ่ าหน่ายไป x สดัส่วนทีจ่ าหน่ายไป x 100  

ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ 

582.22 x 16.90% 

318.93 

30.86 

เกณฑม์ลูค่ารวมของ 

สิง่ตอบแทน 

มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน x 100 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

1,687.50 

15,135.40 

11.15 

เกณฑม์ลูค่าหุน้ทนุทีอ่อก

เพื่อช าระค่าสนิทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพือ่ช าระค่าสนิทรพัย ์x 100 

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

ไม่สามารถค านวณได ้เนื่องจากรายการเป็น

รายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์

หลกัเกณฑ์ สูตรค านวณ 
การค านวณ 

(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 

(ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัย ์

ทีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ีจ่ าหน่ายไป x สดัส่วนทีจ่ าหน่ายไป x 100  

NTA ของบรษิทัฯ 

286.40 x 3.25% 

5,577.57 

0.17 

เกณฑก์ าไรสุทธจิาก

การด าเนินงาน 

ก าไรสุทธขิองสนิทรพัยท์ีจ่ าหน่ายไป x สดัส่วนทีจ่ าหน่ายไป x 100  

ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ 

18.76 x 3.25% 

318.93 

0.19 

เกณฑม์ลูค่ารวมของ 

สิง่ตอบแทน 

มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน x 100 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

136.17 

15,135.40 
0.90 

เกณฑม์ลูค่าหุน้ทนุทีอ่อก

เพื่อช าระค่าสนิทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพือ่ช าระค่าสนิทรพัย ์x 100  

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

ไม่สามารถค านวณได ้เนื่องจากรายการเป็น

รายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์
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รายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรอื

จ าหน่ายไป โดยขนาดของรายการดงักล่าวซึ่งค านวณจากงบการเงนิรวมที่สอบทานแล้วของบรษิทัฯ ส าหรบังวดเก้า

เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 มรีายละเอยีดดงันี้ 

(1) รายการ AIT ค านวณขนาดรายการได้ผลลพัธผ์ลลพัธส์ูงสุด รอ้ยละ 30.86 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิาก 

การด าเนินงาน 

(2) รายการ BZB ค านวณขนาดรายการได้ผลลัพธ์สูงสุด ร้อยละ 0.90 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ 

สิง่ตอบแทน 

โดยเมื่อน าขนาดของรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ มา

รวมกับขนาดของรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ตามสารสนเทศฉบบันี้ ขนาดของรายการรวมจะมจี านวนเท่ากบั 

รอ้ยละ 31.13 ตามเกณฑก์ าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดของรายการไดผ้ลลพัธ์สงูสุด ทัง้นี้ 

รายละเอยีดของรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยอ์ื่นในรอบระยะเวลาหกเดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ มดีงันี้ 

วนัท่ี รายการ 

ขนาดของรายการตามเกณฑ์ (ร้อยละ) 

NTA ก าไรสุทธิ มูลค่ารวมของ

ส่ิงตอบแทน 

มูลค่าหุ้นทุน 

1 พ.ย. 65 การจ าหน่ายหุน้สามญัของ บรษิทั 

พลสั เทค อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

0.11 0.01 0.26 ไม่ตอ้งค านวณ 

17 พ.ย. 65 การจ าหน่ายหุน้สามญัของ บรษิทั อาร์

เอส จ ากดั (มหาชน) 

0.04 0.07 0.24 ไม่ตอ้งค านวณ 

รวม 0.15 0.08 0.50 ไม่ตอ้งค านวณ 

ในการนี้ เน่ืองจากขนาดของรายการมจี านวนเกนิกว่ารอ้ยละ 15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้ง

เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรอืจ าหน่ายไป และ

จดัส่งหนังสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั นับแต่วนัทีเ่ปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  

อย่างไรกด็ ีธุรกรรม AIT เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั เนื่องจาก TKS 

เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัทฯ โดยมูลค่าของรายการดงักล่าวซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกบัทรพัย์สนิหรอืบรกิาร มี

จ านวนเท่ากับ 1,687.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.26 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ  

ซึง่มจี านวนเท่ากบั 5,577.57 ลา้นบาท โดยค านวณจากงบการเงนิรวมทีส่อบทานแลว้ของบรษิทัฯ ส าหรบังวดเกา้เดอืน

สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 ขนาดของรายการดงักล่าวจงึเกนิกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิอง

บรษิทัฯ อน่ึง บรษิทัฯ ไม่มรีายการทีเ่กีย่วโยงกนัอื่นใดกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั

รายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 22/2565 ด้วยเหตุนี้  

บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ ตามประกาศรายการ 

ทีเ่กี่ยวโยงกนั และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัรายการดงักล่าว และจดัส่งความเหน็

ดงักล่าวต่อผูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั 

ในการนี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิารแต่งตัง้ บรษิทั แอดไวเซอรี ่อลัไลแอนซ์ แอนด ์พารท์

เนอรส์ จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เพื่อท าหน้าทีใ่หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการดงักล่าว 
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4. รายละเอียดสินทรพัยท่ี์จ าหน่ายไป 

เมื่อรายการเสร็จสมบูรณ์ บรษิัทฯ จะจ าหน่ายไปซึ่งหุน้สามญัใน AIT จ านวนไม่เกนิ 225,000,000 หุ้น หรอื 

คดิเป็นร้อยละ 16.90 ของทุนจดทะเบยีน โดย AIT มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 1,331,125,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 

1.00 บาท ทัง้นี้ ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั AIT มรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

4.1 รายการ AIT 

4.1.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือบริษทั บรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธรุกิจ ประกอบธุรกิจผู้ออกแบบระบบเครอืข่ายและระบบสื่อสารอย่าง

ครบวงจร (System Integrator หรอื SI) ให้บรกิารในกลุ่มลูกค้า

ทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยมลีกัษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสรจ็ 

หรอืเทริ์นคยี์ (Turn Key) ตัง้แต่การให้ค าปรกึษา การวางแผน

งานโครงการ การออกแบบระบบ การด าเนินการ การติดตัง้  

การฝึกอบรม และการซ่อมบ ารุงรกัษา 

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ ่ 37/2 ถนนสุทธิสาร  แขวงสาม เสนนอก  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10320 

วนัจดทะเบยีนจดัตัง้ 30 มกราคม 2535 

ทุนจดทะเบยีน 1,547,406,727 บาท 

ทุนช าระแลว้ 1,331,125,351 บาท 

จ านวนหุ้นทัง้หมด 1,331,125,351 หุน้ 

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (หุ้นละ) 1 บาท 

4.1.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น  

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น ก่อนการเข้าท ารายการ หลงัการเข้าท ารายการ 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บรษิทัฯ/1 237,600,000 17.85 12,600,000 0.94 

2 นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี 55,000,000 4.13 - - 

3 น.ส.ภรณัยา รุจนพรพจ/ี4 40,700,000 3.06 40,700,000 3.06 

4 TKS/2 19,200,000 1.44 299,200,000 22.48 

 ผูถ้อืหุน้รายอืน่ 1,074,325,351 80.71 978,625,351 73.52 

 รวม/3 1,331,125,351 100.00 1,331,125,351 100.00 

หมายเหตุ  /1 ณ วนัที ่26 สงิหาคม 2565 บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน AIT จ านวน 30,000,000 หุน้ โดยภายหลงัการใชส้ทิธติามใบส าคญั

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ AIT ครัง้ที่ 2 จ านวน 140,000,000 หน่วย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 และ 

การลงทุนในหุ้นสามัญของ AIT เพิ่มเติมตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ที่  18/2565 และ  

ครัง้ที่ 19/2565 เมื่อวนัที่ 18 ตุลาคม 2565 และวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2565 ตามล าดบั ส่งผลใหจ้ านวนหุน้ใน AIT 

ของบรษิทัฯ ก่อนการเขา้ท ารายการเพิม่ขึน้เป็น 237,600,000 หุน้ 

 /2 ขอ้มลูจาก TKS 
 /3 ข้อมูลจากตลาดหลักทรพัย์ฯ เมื่อวนัที่ 10 ตุลาคม 2565 หวัข้อข่าว “หุ้นเพิ่มทุนของ AIT เริ่มซื้อขายวนัที่ 11 

ตุลาคม 2565” 
 /4 น.ส. ภรณัยา รุจนพรพจ ีมคีวามสมัพนัธเ์ป็นพีส่าวของนายชูเกยีรต ิรุจนพรพจี 
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4.1.3 รายชื่อคณะกรรมการ 

ปัจจบุนั AIT มกีรรมการ 11 คน ไดแ้ก่  

1) นายธนา ไชยประสทิธิ ์

2) นายศริพิงษ์ อุ่นทรพนัธุ ์

3) นายพงษ์เทพ ผลอนันต ์

4) นายกติตศิกัดิ ์สพโชคชยั 

5) นายสุรพร รกัตประจติ 

6) นายภสิกั จารุดลิก 

7) นางศศเินตร พหลโยธนิ 

8) นายกมลพทัธ ์พหลโยธนิ 

9) นายโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา 

10) นายศรภีพ สารสาส 

11) นายธนารกัษ์ พงษ์เภตรา  

4.1.4 ข้อมูลทางการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน  

(หน่วย : พนับาท) 
31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 

สินทรพัยร์วม 5,728,613 6,429,184 5,752,114 6,246,875 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 5,216,997 5,851,810 5,152,757 5,497,007 

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 511,616 577,374 599,356 749,868 

หน้ีสินรวม 2,842,735 3,503,962 2,690,875 2,620,288 

รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 2,682,048 3,177,984 2,440,098 2,340,758 

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 160,687 325,978 250,777 279,530 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,885,877 2,925,222 3,061,239 3,626,587 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,885,877 2,925,222 3,061,239 3,626,587 

งบก าไรขาดทุน 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

(หน่วย : พนับาท) 
31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 

รวมรายได ้ 7,073,715 6,730,968 7,034,746 4,997,482 

รวมค่าใชจ้่าย 6,532,610 6,216,275 6,352,936 4,470,483 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 541,105 514,694 681,811 526,999 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 506,579 512,517 665,316 526,910 

ภาษเีงนิได ้ 114,486 118,246 138,191 96,384 

ก าไร (ขาดทุน) 392,093 394,271 527,125 430,526 
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4.2 รายการ BZB 

เมื่อรายการเสรจ็สมบูรณ์ บรษิทัฯ จะคงถอืหุน้สามญัใน BZB จ านวน 574,500 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 27.07 

ของหุน้ทัง้หมดใน BZB หลงัจากการเพิม่ทุน ทัง้นี้ ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั BZB มรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

4.2.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือบริษทั บรษิทั บซัซีบ่สี ์จ ากดั 

ประเภทธรุกิจ ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบพัฒนา  Platform Loyalty 

Program ก า ร จัดห า  Privileges ร ะบบ  E-commerce และ 

การบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้แบบดจิทิลัครบวงจร โดย BZB 

ใหบ้รกิารตัง้แต่การออกแบบพฒันาระบบรกัษาฐานขอ้มูลลูกค้า

ผ่าน Application LINE, Website, POS การสร้างระบบดูแล  

E-commerce การวิเคราะห์ขอ้มูล Big Data การท า Marketing 

Activation จนไปถงึการเชื่อมต่อระบบ Delivery และระบบช าระ

เงินเพื่ อสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อส าหรับ ลูกค้า  

ทัง้รายใหญ่และรายย่อย 

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ ่ 100/81-84 และ 100/86 อาคารว่องวานิช คอมเพลก็ซ์ บ ีชัน้ 25 

และชัน้ที่ 26 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

วนัจดทะเบยีนจดัตัง้ 30 มกราคม 2535 

ทุนจดทะเบยีน • ปัจจบุนั 191,500,000 บาท 

• หลงัการเพิม่ทุน 221,130,700 บาท 

ทุนช าระแลว้ • ปัจจบุนั 191,500,000 บาท 

• หลงัการเพิม่ทุน 221,130,700 บาท 

จ านวนหุ้นจดทะเบียนทัง้หมด • ปัจจบุนั 1,915,000 หุน้ 

• หลงัการเพิม่ทุน 2,211,307 หุน้ 

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (หุ้นละ) 100 บาท 

4.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น  

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น ก่อนการเข้าท ารายการ/1 หลงัการเข้าท ารายการ 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บรษิทัฯ 574,500 30.00 574,500 27.07 

2 Modulus/2 0 0 233,472  11.00 

3 KFIN/3 0 0 63,674 3.00 

4 ผูถ้อืหุน้รายอืน่ 1,340,500 70.00 1,250,815 58.93 

 รวม 1,915,000 100.0 2,122,461 100.00 

หมายเหตุ  /1 ขอ้มลูจาก BZB ณ วนัที ่28 กนัยายน 2565 

 /2 Modulus จะจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนใน BZB ทัง้หมดจ านวน 163,005 หุน้ และซื้อหุน้สามญัจากผูถ้อืหุน้รายอื่น

จ านวน 70,467 หุน้ 
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 /3 KFIN จะจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนใน BZB ทัง้หมดจ านวน 44,456 หุน้ และซื้อหุน้สามญัจากผูถ้อืหุน้รายอื่นจ านวน 

19,218 หุน้  

 

4.2.3 รายชื่อคณะกรรมการ 

ปัจจบุนั BZB มกีรรมการ 7 คน ไดแ้ก่  

1) นางสาวณฐัดิา สงวนสนิ 

2) นายเว่ย ชุน เซน็ 

3) นางวมิณวรรณ มลินิทจนิดา 

4) นายชาตวิุฒ ิตนัจนัทรพ์งศ ์

5) นายณรงคช์ยั ว่องธนะวโิมกษ ์

6) นายวริชั มรกตกาล 

7) นายธนพงษ์ ณ ระนอง 

4.2.4 ข้อมูลทางการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน  

(หน่วย : ล้านบาท) 
31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

สินทรพัยห์มุนเวียน     

เงนิสดและเทยีบเท่า 20.8 5.8 18.9 24.7 

เงนิฝากระยะยาว 3.0 7.9 8.0 8.0 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า

ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 

109.0 148.0 23.8 26.0 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า

ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอื

ขาดทุน 

- - 45.7 - 

ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธ ิ 176.1 220.5 264.9 372.8 

สนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ 38.2 30.9 40.5 87.28 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 1.4 1.9 2.7 1.2 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 348.5 415.0 404.5 520.0 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน     

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัใน

การเบกิถอนเกนิกว่าหนึ่งปี 

0.3 0.3 0.3 0.3 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า

ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอื

ขาดทุน 

- - - 13.5 

เงนิลงทนุในการรว่มคา้ 2.6 3.1 4.0 2.9 

ส่วนปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ - 

สุทธ ิ

18.7 13.6 14.2 15.2 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - 23.7 23.2 
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งบแสดงฐานะการเงิน  

(หน่วย : ล้านบาท) 
31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธ ิ 46.9 44.4 39.5 57.0 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 0.1 0.2 0.2 0.2 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอืน่ 1.5 3.0 1.2 2.2 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 70.1 64.6 82.9 114.5 

หน้ีสินหมุนเวียน     

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 98.7 134.6 114.0 179.7 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 55.5 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

- - - 17.0 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าสว่น 

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี    

- - 6.2 7.3 

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 2.7 3.2 4.8 6.5 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 101.4 137.8 125.0 266.0 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - 17.9 17.4 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 1.6 3.2 3.8 7.7 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1.6 3.2 21.7 25.1 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ -  

หุน้บุรมิสทิธ ิ

12.0 12.0 12.0 12.0 

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 41.8 

องคป์ระกอบอืน่  ๆ 3.7 5.0 6.7 2.2 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 315.6 338.6 340.7 343.4 

งบก าไรขาดทุน 

 

 

 

 

 

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

รายไดจ้ากการขาย 474.2 630.2 667.8 784.7 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 189.9 225.9 252.8 338.9 

รวมรายได้ 664.1 856.1 920.7 1,123.6 

ตน้ทุนขาย 414.5 574.7 598.7 691.5 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 129.0 144.8 171.9 212.9 

รวมต้นทุน 543.5 719.5 770.6 904.5 

ก าไรขัน้ต้น 120.6 136.6 150.1 219.2 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

รายไดอ้ื่นๆ 3.3 3.5 0.9 0.2 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 27.0 32.5 45.3 99.8 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 66.4 74.1 86.2 97.8 

ตน้ทุนทางการเงนิ 0.2 0.0 1.0 1.7 

ส่วนแบ่งก าไรจากกจิการร่วมคา้ 1.7 0.5 2.3 1.3 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 31.9 33.9 20.7 17.8 

ภาษเีงนิได ้ 1.1 0.2 0.1 - 

ก าไรสุทธิ 30.9 33.7 20.5 18.8 

5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนและเง่ือนไขการช าระเงิน 

5.1 รายการ AIT 

มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนส าหรบัการเขา้ท ารายการจะมจี านวนไม่เกนิ 1,687.50 ล้านบาท ดงัรายละเอยีด

ปรากฏตามขอ้ 3.1.1 และ 3.1.2 โดยบรษิทัฯ จะไดร้บัช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสด ทัง้นี้ ภายหลงัจากทีเ่งื่อนไขบงัคบั

ก่อนทัง้หมดภายใตส้ญัญาซื้อขายหุน้เสรจ็สมบูรณ์ หรอืไดร้บัการผ่อนผนัหรอืสละสทิธโิดยคู่สญัญาฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง และ

ไดม้กีารด าเนินการต่าง ๆ เพื่อใหร้ายการเสรจ็สมบูรณ์ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาดงักล่าวแลว้ 

 

5.2 รายการ BZB 

มูลค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนของ BZB ทีบ่รษิทัฯ จะสละสทิธใินการจองซื้อมจี านวนเท่ากบั 62.66 ดอลลาร์สหรฐั 

(หรือเท่ากับประมาณ  2,187.90 บาท ) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นจ านวนรวมทัง้สิ้น 3,899,973.68 ดอลลาร์สหรัฐ  

(หรือเท่ากับประมาณ 136,171,480.94 บาท) โดย BZB จะได้รับช าระค่าจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนเป็นเงินสดจาก 

Modulus และ KFIN 

6. มูลค่าของสินทรพัยท่ี์จ าหน่ายไป 

6.1 รายการ AIT 

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะจ าหน่ายไปจากการเข้าท ารายการจะมีมูลค่าเท่ากันกับมูลค่ารวมของ 

สิง่ตอบแทนตามขอ้ 5. นอกจากนี้ บรษิทัฯ มตี้นทุนการไดม้าซึ่งหุน้ของ  AIT  จ านวน 237,600,000 หุน้ เฉลี่ยหุน้ละ 

6.02 บาท โดยบรษิทัฯ จะจ าหน่ายหุน้จ านวน 225,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็น 1,354.50 ลา้นบาท  

วนัท่ี การได้มา จ านวนหุ้น 
จ านวนหุ้น

สะสม 
สดัส่วน มูลค่า (บาท) 

จ านวนหุ้น AIT ท่ี

ช าระแล้ว 

13/6/65 เขา้ซื้อหุน้จากนายอานนทช์ยั 30,000,000 30,000,000 2.91% 212,400,000 1,031,604,485 

  เขา้ซื้อ  AIT-W2  จากนาย

อานนทช์ยั 

140,000,000     497,000,000   

11/10/65 การแปลงสภาพ  AIT-W2 140,000,000 170,000,000 12.77% 280,000,000 1,331,125,351 

18/10/65 คณะกรรมการครัง้ที ่ 

18/2565 มมีตอินุมตักิารเขา้

ซื้อ AIT  ในกระดานหลกั 

       27,400,000  197,400,000 14.83% 171,859,770 1,331,125,351 
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1/11/65 คณะกรรมการครัง้ที ่ 

19/2565 มมีตอินุมตักิารเขา้

ซื้อ AIT  ในกระดานหลกั 

       40,200,000  237,600,000 17.85% 270,106,645 1,331,125,351 

  237,600,000   1,431,366,415  
 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ยงัมวีงเงนิคงเหลอืในการเขา้ซื้อหุน้ AIT อกีจ านวน  229.89 ล้านบาท โดยบรษิทัฯ จะยกเลกิ

การเข้าลงทุนในส่วนที่เหลือทัง้หมด และภายหลังการท ารายการ บริษัทฯ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของ AIT  จ านวน 

12,600,000 หุน้ หรอืคดิเป็น 0.95  ของทุนช าระแลว้ของ AIT 

6.2 รายการ BZB 

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะจ าหน่ายไปจากการเข้าท าธุรกรรมจะมีมูลค่าเท่ากันกับมูลค่ารวมของ 

สิง่ตอบแทนตามขอ้ 5. 

7. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน  

7.1. รายการ AIT 

เกณฑ์ทีใ่ชใ้นการก าหนดมลูค่าสิง่ตอบแทนมทีีม่าจากการประเมนิโดยฝ่ายจดัการซึ่งอ้างองิขอ้มลูการซื้อขาย

หุ้นของ AIT ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอดีตย้อนหลังหกเดือน โดยมีราคาซื้อต ่าสุด 5.50 บาทต่อหุ้น และสูงสุด  

7.10 บาทต่อหุน้ และอา้งองิบทวเิคราะหห์ุน้ AIT จาก Consensus Average ซึง่ไดใ้หร้าคาเป้าหมาย  6.00 – 8.35 บาทต่อหุน้

ซึ่งม ีPE ในปี  2565 เท่ากบั 14.33- 15.26 เท่า ประกอบกบัขอ้มูลเชงิตวัเลขและข่าวสารทีเ่ผยแพร่ผ่านช่องทางเปิดเผย

ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ซึ่งฝ่ายจดัการไดพ้จิารณาแล้วดว้ยวธิกีารประเมนิมูลค่ากจิการดว้ยวธิมีูลค่าปัจจุบนัของ

กระแสเงนิสดร่วมด้วย (มสีมมติฐานอตัราการเติบโตรายได้ในปี  2565 เท่ากบัร้อยละ 3 และอตัราการเติบโตในช่วง

สุดท้าย (Terminal Value) ร้อยละ  2 และอตัราการคิดลดร้อยละ  8.42) เห็นว่าราคา 7.50 บาทต่อหุ้นเป็นราคาที่

เหมาะสม  

7.2. รายการ BZB 

ไม่มเีน่ืองจากเป็นการสละสทิธกิารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนใน BZB 

8. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกบับริษทัฯ 

บรษิทัฯ คาดว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ดงันี้ 

8.1 รายการ AIT 

(1) ธุรกจิของ AIT จะสอดคล้องและสามารถต่อยอดธุรกจิใหก้บั TKS ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เนื่องจาก

เป็นธุรกิจเฉพาะทางในด้านเดียวกัน (Tech Platform และ IT Solutions) อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ TKS  

แบบทวคีูณ โดยบรษิทัฯ จะไดร้บัประโยชน์การผสานความสามารถ (Synergy) ระหว่าง TKS และ AIT รวมถงึมูลค่าที่

เพิ่มขึ้นใน TKS นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังคงสามารถใช้ประโยชน์จาก AIT ในการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ 

(Ecosystem) ของกลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ช่นเดมิจากการถอืหุน้ใน AIT ผ่าน TKS 

(2) บรษิทัฯ จะสามารถน ากระแสเงนิสดทีจ่ะไดร้บัจากการเขา้ท ารายการดงักล่าวไปใชใ้นการเขา้ลงทุน

ในหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ TKS จ านวนไม่เกนิ 115,000,000 หุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการ

ไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (บญัช ี1) สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1) 

8.2 รายการ BZB 
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(1) การเขา้ร่วมทุนของ Modulus จะช่วยส่งผลดใีนรปูแบบการ Synergy ของ Ecosystem ของ OR และ 

BZB เขา้ดว้ยกนั โดยเป็นการน าเอาระบบ POS และ Merchant App ต่างๆ และฐานลูกคา้ของ OR และ BZB เขา้มาอยู่

ภายใต้ Ecosystem เดยีวกนั ท าใหท้ัง้สองฝ่ายสามารถเขา้ถงึกลุ่มลูกคา้ทีใ่หญ่ขึน้ และสามารถมกีารแลกเปลีย่นขอ้มลู 

แลกเปลี่ยนคะแนน และจดัรายการส่งเสรมิการขายต่าง ๆ ร่วมกนัได้มากขึ้น ส่งผลให้สามารถจดัท าโครงการสร้าง 

ความภกัดขีองลูกคา้ (Loyalty Program) หรอืท าการตลาดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ และยงัท าใหส้ามารถใชร้ะบบ

พื้นฐาน (Backbone) ต่าง ๆ ร่วมกันได้ ส่งผลให้ทัง้สองฝ่ายมคี่าใช้จ่ายที่น้อยลง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงาน นอกจากนี้ ยงัเป็นการรวมจุดแขง็ของทัง้ 2 ระบบเขา้ดว้ยกนั ส่งเสรมิใหร้ะบบ POS และ Merchant App 

ของทัง้สองฝ่ายมีศกัยภาพในการให้บริการ และการแข่งขนัที่สูงขึ้น โดยบริษัทฯ จะยงัคงได้รบัประโยชน์ในฐานะ 

ผูถ้อืหุน้ของ BZB ทีไ่ดร้บัผลดจีากการเขา้ร่วมทุนของ Modulus 

(2) การเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ KFIN จะช่วยรกัษาฐานลูกคา้ของ BZB เนื่องจาก BAY เป็นลูกคา้ราย

ใหญ่อนัดบั 3 ของ BZB โดยบรษิทัฯ จะยงัคงไดร้บัประโยชน์ในฐานะผูถ้อืหุน้ของ BZB ทีไ่ดร้บัผลดจีากการเขา้ร่วมทุน

ของ KFIN 

9. แผนการใช้เงินท่ีได้รบัจากการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์

9.1 รายการ AIT 

บรษิทัฯ จะน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยม์าใช้ในการเขา้ลงทุนในหุน้สามญัเพิม่ทุนของ TKS 

จ านวนไม่เกนิ 115,000,000 หุน้ (รายละเอยีดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ และรายการ  

ทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (บญัช ี1) สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1) 

9.2 รายการ BZB 

ไม่มเีน่ืองจากเป็นการสละสทิธกิารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนใน BZB 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ 

10.1 รายการ AIT 

คณะกรรมการบรษิัท (โดยกรรมการทีไ่ม่มส่ีวนได้เสยี) มมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าว 

เนื่องจากพจิารณาแล้วเหน็ว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวมเีงื่อนไขไม่ด้อยไปกว่ารายการทีท่ ากบับุคคลภายนอก และ

เกณฑ์ทีใ่ชใ้นการก าหนดมูลค่าสิง่ตอบแทนตามรายละเอยีดทีร่ะบุในขอ้ 7 มคีวามเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไป

เพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ในระยะยาวตามเหตุผลดงัทีร่ะบุในขอ้ 8 ขา้งตน้  

ทัง้นี้ นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ีและนายจุตพินัธุ ์มงคลสุธ ีในฐานะกรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยี ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชมุ

และงดออกเสยีงในการพจิารณาอนุมตัวิาระของที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่22/2565 เมื่อวนัที ่22 ธนัวาคม 

2565 ในระหว่างการพจิารณาอนุมตัิวาระที่เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั นอกจากนี้ นายชูเกียรติฯ 

TKS และกลุ่มตระกูลมงคลสุธ2ี ในฐานะผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ซึ่งมส่ีวนไดเ้สยีในการเขา้ท ารายการดงักล่าว จะถูกหา้มมิ

ใหใ้ชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ส าหรบัวาระดงักล่าว 

10.2 รายการ BZB 

คณะกรรมการบรษิัท มมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการสละสทิธกิารจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนใน BZB เนื่องจาก

 
2 กลุ่มตระกลูมงคลสุธ ีประกอบไปดว้ย 1) นาย จุตพินัธุ ์มงคลสุธ ี2) นายสุพนัธุ ์มงคลสุธ ี3) นางสาวสุธดิา มงคลสุธ ี4) นางสุพรรษา 

อารยะสกลุ 5) นางสาวศรุตา มงคลสธุ ีและ 6) บรษิทั มงคลสุธ ีโฮลดิง้ จ ากดั 
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พจิารณาแลว้เหน็ว่าการเขา้ลงทุนโดย Modulus และ KFIN ใน BZB มคีวามเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์

ต่อการด าเนินงานของ BZB ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผู้ถือหุน้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ในระยะยาวตามเหตุผล

ดงัทีร่ะบุในขอ้ 8 ขา้งตน้ 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบรษิทัตามทีร่ะบุในขอ้ 10 ขา้งตน้  

บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันี้ ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ  

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถอื 
  

 
(นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 

 เลขานุการบรษิทั 
 ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
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สารสนเทศที่เปิดเผยตามบัญชี (2) ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป และ 

สารสนเทศที่เปิดเผยในหนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

1. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัท่ีมีต่อสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่า

ข้อความในสารสนเทศฉบบันี้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจท าให้บุคคลอื่นส าคญัผิดใน

สาระส าคญั และมไิดม้กีารปกปิดขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญัซึง่ควรแจง้ 

2. ความเหน็ของผู้เช่ียวชาญอิสระ 

โปรดพจิารณาความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระทีแ่ยกส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ 

3. หน้ีสินของบริษทัฯ 

3.1 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้  

หน่วย: ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 781.39 538.74 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ (จากบริษทัย่อย) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 - 743.91 

3.2 หน้ีสินตามสญัญาเช่า  

หน่วย: ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 337.68 15.48 

3.3 ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ 

         หน่วย: ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนังสือค า้ประกนัจากธนาคาร 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 109.86 30.96 

ค าสัง่ซื้อท่ีผู้ขายสินค้าและวสัดตุกลงแล้ว   

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 58.76 21.37 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากหนังสือค ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร  

เพื่อค ้าประกนัการรบัช าระค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใหบ้รกิารรบัช าระเงนิภายใต้

บนัทกึขอ้ตกลงการใหบ้รกิารรบัช าระเงนิ การซื้อสนิค้า การใช้ไฟฟ้าและเพื่อเป็นหลกัประกนัการ

ปฏบิตัติามสญัญา จ านวน 109.86 ลา้นบาท 
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ณ วนัที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีภาระผูกพนัจากค าสัง่ซื้อที่ผู้ขายสินค้าหรือวสัดุตกลงแล้ว 

ได้แก่ วสัดุอะไหล่ จ านวน 11.60 ล้านบาท วตัถุดิบและวสัดุสิ้นเปลือง จ านวน 20.34 ล้านบาท  

ตู้จ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตัิและตู้น ้ามนั จ านวน 10.80 ล้านบาท สนิคา้ส าหรบัเครื่องจ าหน่ายอาหาร

และเครื่องดื่มอตัโนมตัิ จ านวน 1.63 ล้านบาท อุปกรณ์ระบบศูนย์จ าหน่ายอาหาร จ านวน 11.06 

ลา้นบาท และบรกิารอื่น ๆ จ านวน 3.33 ลา้นบาท  

3.4 ยอดรวมของตราสารหน้ีท่ีออกจ าหน่ายแล้วและท่ียงัมิได้ออกจ าหน่าย 

วนัท่ีออกหุ้นกู้ วนัท่ีครบก าหนด 
จ านวนเงิน อตัราดอกเบีย้ อาย ุ

(ลา้นบาท) (รอ้ยละ) (ปี) 

18 กมุภาพนัธ ์2565 18 กมุภาพนัธ ์2567 500.00 6.25 2 

30 มถิุนายน 2565 30 ธนัวาคม 2567 1,500.00 6.25 2.5 

7 ตุลาคม 2565 7 เมษายน 2566 1,000.00 6.25 2.5 

17 กมุภาพนัธ ์2566* 17 สงิหาคม 2568 1,500.00 6.25-6.45 2.5 

*  ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน ก.ล.ต. แลว้ และอยู่ในระหว่างการเตรยีมตวัการจดัจ าหน่าย 

3.5 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหน้า 

- ไม่ม ี- 

4. ข้อมูลของบริษทัฯ 

4.1 ข้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยและ

บริษทัร่วม 

 บรษิทัฯ เป็นบรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยบรษิทัฯ และ

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้น าด้านการท าธุรกรรมทางการเงิน (Financial Service Provider) และธุรกิจ 

อื่น ๆ ดงันี้  

(1) ธรุกิจตู้เติมเงินอตัโนมติั (Top-Up Machine Business Unit) 

ธุรกจิการใหบ้รกิารรบัช าระเงนิดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการรบัช าระเงินแทนผ่านตู้เติมเงินอตัโนมตัิ (Top-Up 

Machine) ภายใต้เครื่องหมายการคา้ “เตมิสบายพลสั” โดยไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ

บรกิารการช าระเงนิภายใต้การก ากบั ประเภท “การใหบ้รกิารรบัช าระเงนิดว้ยวธิกีารทาง

อิเล็กทรอนิกส์ – การให้บรกิารรบัช าระเงนิแทน” จากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น 

การให้บรกิารรบัช าระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผูข้ายสนิค้าหรอืผู้ใหบ้รกิาร  หรอืเจา้หนี้ 

เช่น (1) การเตมิเงนิค่าโทรศพัท์เคลื่อนทีร่ะบบเตมิเงนิ (Prepaid) หรอืการช าระค่าบรกิาร

โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือน (Postpaid) ของเครือข่ายต่าง ๆ (2) การให้บริการ 

ช าระบิลค่าไฟฟ้า-ค่าน ้าประปา (3) การให้บริการฝากเงินเข้าบญัชีธนาคาร (Banking 

Agent) (4) การ เติม เ งินอิ เล็กทรอนิกส์  ( e-Money) และการซื้ อบัตร เงินสด  และ  



  

หน้าที ่3 จาก 35 
 

(5) การช าระค่าสินค้า รวมถึงการช าระบิลอื่น ๆ เช่น บัตรเครดิต บัตรเงินสด สินเชื่อ 

ประกนัชวีติ/ประกนัภยั 

ธุรกจิการจ าหน่ายตูเ้ตมิเงนิอตัโนมตั ิ(Top-Up Machine Sale) 

บริษัทฯ ด า เนินธุ รกิจ จ าหน่ายตู้ เติม เงินอัตโนมัติ  ภายใต้ เครื่ องหมายการค้า  

“เติมสบายพลสั” โดยบรษิทัฯ ได้รบัใบอนุญาตใหค้า้ซึ่งเครื่องวทิยุคมนาคม หรอือุปกรณ์ 

ใด ๆ ของเครื่องวทิยุคมนาคมจากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้สามารถประกอบหรือท าตู้เติมเงิน และ  

ขายตู้เติมเงนิให้แก่ลูกค้าได้ โดยการจ าหน่ายตู้เติมเงนิของบรษิทัฯ จะเป็นการจ าหน่าย

ผ่าน 2 ช่องทางคือ การจ าหน่ายผ่านพนักงานขายของบริษัทฯ และการจ าหน่ายผ่าน

ตวัแทนจ าหน่ายตูเ้ตมิเงนิ 

(2) ธรุกิจตู้จ าหน่ายสินค้า (Vending Machine Business Unit)  

VDP ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัย่อยของบรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั พลสัเทค อนิโนเวชนั จ ากดั 

(มหาชน) ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 86.12 ประกอบธุรกจิตู้จ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตั ิภายใต้

เครื่องหมายการคา้ “เวนดิง้ พลสั” โดยเป็นการใหบ้รกิารจ าหน่ายสนิคา้บรโิภค (Food and 

Beverage) ต่าง ๆ เช่น น ้าดื่ม น ้าหวาน น ้าผลไม้ กาแฟ ชา เครื่องดื่มชูก าลงั เครื่องดื่ม

เกลอืแร่ ขนมขบเคี้ยว บะหมีก่ึ่งส าเรจ็รูป และยงัเน้นการขายสนิค้าในกลุ่มราคาประหยดั 

(Budget Brands) ซึ่งยงัมกีารขายสนิค้าประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจาก สนิค้าบรโิภค เช่น 

หน้ากากผา้ หน้ากากอนามยั และถุงยางอนามยั เป็นตน้ 

(3) ธรุกิจระบบศนูยอ์าหาร (Food Court System Business Unit) 

บรษิทั สบาย โซลูชัน่ส ์จ ากดั (“SBS”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 

100 มรีายได้จากการขายอุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์อาหาร พร้อมการให้บรกิาร

ตดิตัง้และวางระบบศูนยอ์าหาร (Hardware & System Installment Service) รายไดค้่าเช่า

จากการให้เช่าอุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์อาหาร และรายได้จากการให้บริการ

จัดการศูนย์อาหารพร้อมการจ้างบ ารุงรักษาตลอดอายุสัญญา (Maintenance Service 

Agreement) นอกจากนี้  SBS ยังด าเนินธุรกิจเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญภายใต้

เครื่องหมายการคา้ “SABUY WASH” 
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(4) ธุรกิจให้บริการการช าระเงิน (Payment Service Provider / Facilitator Business 

Unit) 

บรษิัท สบาย มนันี่ จ ากดั (“SBM”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 

100 เป็นผูด้ าเนินธุรกจิใหบ้รกิารและเป็นตวักลางในการช าระเงนิโดยเริม่ประกอบกิจการ

เชงิพาณิชย ์ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2564 และไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิบรกิารการช าระ

เงนิภายใต้การก ากบัจากธนาคารแห่งประเทศไทย ดงัต่อไปนี้  (1) ใบอนุญาตใหป้ระกอบ

ธุรกจิการใหบ้รกิารเงนิอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Money license) (2) ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ

การให้บรกิารรบัช าระเงนิด้วยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Agent License หรอื 

PA) (3) ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิการใหบ้รกิารสนับสนุนบรกิารแก่ผู้รบับตัร Payment 

(Facilitator License หรอื PF) และ (4) ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิการใหบ้รกิารโอนเงนิ

ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์(Fund Transfer License) 

4.2 สรุปข้อมูลทางการเงินในปีพ.ศ. 2562 – 2564 และเก้าเดือนแรกของปี 2565 ประกอบ

ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในปี 2564 และเก้าเดือนแรก

ของปี 2565 และปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษทัฯ 

(1) สรปุข้อมูลทางการเงินในปีพ.ศ. 2562 – 2564 และเก้าเดือนแรกของปี 2565 

หน่วย: ลา้นบาท 

ข้อมูลงบการเงิน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 30 กนัยายน 2565 

สินทรพัยร์วม 2,261.07 2,772.46 6,136.53 15,135.42 

หน้ีสินรวม 807.29 1,238.36 2,748.62 4,628.73 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,418.80 1,482.86 2,937.31 10,506.67 

รายได้รวม 1,279.37 1,512.72 2,339.11 1,171.54 

ค่าใช้จ่าย 1,204.13 1,345.53 1,935.05 1,098.90 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 57.99 97.62 257.53 511.16 

หมายเหตุ:  อ้างองิจากงบการเงนิรวมที่ตรวจสอบแล้วของบรษิทัฯ ส าหรบัปี สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

2563 และ 2564 และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้ว ส าหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 

กนัยายน 2565 

4.3 ประมาณการทางการเงินในปีปัจจบุนั 

 - ไม่ม ี- 

4.4 รายช่ือกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น 

(Record Date) 

รายชื่อกรรมการ ณ วนัที ่20 มกราคม 2566  
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

3. นางอุมาวด ีรตันอุดม กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นายจุตพินัธุ ์มงคลสุธ ี กรรมการบรษิทั 

5. นายวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี รองประธานกรรมการ 

6. นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี กรรมการบรษิทั 

7. นายวชริธร คงสุข กรรมการบรษิทั 

8. นายวริชั มรกตกาล กรรมการบรษิทั 

9. นายฆนัท ครุธกูล กรรมการบรษิทั 

รายชื่อผูบ้รหิาร ณ วนัที ่20 มกราคม 2566  

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงาน

ขายและการตลาด 

2. นางสาวทศัน์วรรณ บญุอนันต ์ 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 ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทลับิสเนสและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

9. นายณฐัตภาคย ์นวลแกว้ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

10. นางสาวอนัญญา วงศว์รรณวฒัน์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 10 รายแรก ณ วนัที ่20 มกราคม 2566  

ล าดบั รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่มตระกลูรจุนพรพจี(1) 
  

 
- นาย ชเูกยีรต ิรจุนพรพจ ี 412,046,045 25.66  
- น.ส. ภรณัยา รุจนพรพจ ี 31,099,060 1.94  
- น.ส. วจิติรา ป่ินเรอืงหริญั 4,500,000 0.28 

2 กลุ่มครอบครวัวีระประวติั(2) 
  

 
- นาย อานนทช์ยั วรีะประวตั ิ 200,000,000 12.45  
- น.ส. อตกิานต ์จงึววิฒันวงศ ์ 174,000 0.01 
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ล าดบั รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ  
- นาง เพญ็ศร ีวรีะประวตั ิ 60,000 0.00 

3 บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั 

(มหาชน) 

77,000,000 4.79 

4 บรษิทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) 53,284,898 3.32 

5 นาย ประพนัธ ์อศัวพลงัพรหม 45,168,900 2.81 

6 นาย วรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี 34,340,995 2.14 

7 น.ส. เสาวลกัษณ์ จติสมัฤทธิ ์ 26,121,350 1.63 

8 นาย ทนุธรรม เกยีรตไิพบูลย ์ 23,883,100 1.49 

9 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 20,456,956 1.27 

10 น.ส. ศรตุา มงคลสุธี 80,0000 0.00 

11 ผูถ้อืหุน้รายย่อยอื่น ๆ 677,770,544 42.20  
รวม 1,605,985,848 100.00 

หมายเหตุ: 
(1) นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ีด ารงต าแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และกรรมการบรษิทั โดย น.ส.ภรณัยา รุจนพรพจ ี

มีสถานะเป็นพี่สาว (ญาติสนิท) และ น.ส.วิจิตรา ป่ินเรืองหิร ัญ มีสถานะเป็นคู่สมรส ทัง้นี้  เป็นการจัดกลุ่มตาม

ความสมัพนัธข์องผูถ้อืหุน้ ซึง่เป็นการเปิดเผยตามมาตรา 69 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 

2535 โดยไม่เกี่ยวกบัลกัษณะความสมัพนัธ์หรอืพฤตกิรรมที่เขา้ลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกบับุคคลอื่นตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด 

(2) นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิจะด ารงสถานะเป็นนักลงทุุนทีไ่ม่มสี่วนร่วมในการบรหิาร โดยไดใ้หค้ ามั ่่นในเจตนารมณ์ที่จะ

ไม่เข้ามามีส่วนเกี่่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ และไม่ส่งตัวแทนเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

กรรมการบรหิาร หรอืผูบ้รหิาร นับตัง้แต่วนัที่่ 2 กนัยายน 2563 ที่่นายอานนทช์ยัไดซ้ื้อหุน้เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดิมของ

บริษัทฯ จนถึงวนัครบก าหนดระยะเวลา 2 ปี นับจากวนัที่่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรพัย์และ 

ร่างหนังสอืชี้ช้วนของบรษิทัฯ มผีลบงัคบัใช ้และนายอานนทช์ยัมไิดม้กีารท าขอ้ตกลงกบัผูถ้อืหุน้รายใดในลกัษณะที่่เป็น

การก าหนดความสมัพนัธห์รอืพฤตกิรรมที่่มลีกัษณะเป็นการกระท าร่วมกบับุุคคลอื่่น โดยการร่วมกนัใชส้ทิธอิอกเสยีงไป

ในทางเดยีวกนั หรอืใหบุุ้คคลอื่่นใชส้ทิธอิอกเสยีงของตน เพื่่อออกเสยีงหรอืควบคุุมกจิการร่วมกนั 

4.5 ข้อมูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของนักลงทุนอย่างมีนัยส าคญั 

- ไม่ม ี-  

5. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯ จะยงัมเีงนิทุนหมุนเวยีนซึง่เพยีงพอต่อการด าเนินธรุกจิและ 

การเขา้ท ารายการจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ 

6. คดีหรือข้อเรียกร้องท่ีสาระส าคญัซ่ึงอยู่ระหวา่งการด าเนินการ 

ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทหรือเข้าเกี่ยวข้องในคดีความหรือ 

การด าเนินการทางกฎหมายอื่นใดทีม่ผีลกระทบในดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยทีเ่ป็นจ านวนสูงกว่า

รอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565 
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7. ผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างบริษทัฯ กบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้น

ทัง้ทางตรงและทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ มรีายการระหว่างกนัของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งกับ

บรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ 
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(1) รายการระหว่างกนั 

 รายละเอยีดของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และกจิการร่วมคา้ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 มดีงันี้ 

บริษทั ลกัษณะการประกอบธรุกิจ สดัส่วนการถือหุ้น 

1. บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ธุรกิจจ าหน่ายตู้ เติมเงินอัตโนมัติและให้บริการ

ธุรกรรมทางการเงนิผ่านตูเ้ตมิเงนิอตัโนมตั ิ

- 

2. บรษิทั สบาย มนันี่ จ ากดั (“SBM”) ธุรกจิใหบ้รกิารธุรกรรมการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์ ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

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

ศูนยอ์าหาร 

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

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

จ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตั ิ

ถอืหุน้โดยบรษิทั พลสั เทค อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 86.12 ของทุนจดทะเบยีนที่ช าระ

แลว้ 

5. บรษิทั สบาย เอก็เชนจ ์จ ากดั (“SBE”) ให้บริการจัดท าระบบ Loyalty และ CRM ส าหรับ 

การใหบ้รกิารลูกคา้ 

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 50.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

6. บรษิทั เอ.ท.ีพ.ีเฟรนด ์เซอรว์สิ จ ากดั (“ATP”) ธุรกจิขายและบรหิารงานธุรกจิแฟรนไชส ์ใหบ้รกิารส่ง

สนิคา้และพสัดุ 

ถอืหุน้โดยบรษิทั สบาย สปีด จ ากดั รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

7. บรษิทั สบาย แคปปิตอล พลสั จ ากดั (“SBCAP”)  ให้บรกิารสนิเชื่อหมุนเวยีนธุรกิจ สนิเชื่อส่วนบุคคล 

ทัง้มหีลกัประกนั และไม่มหีลกัประกนั 

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

8. บรษิทั สบาย มารเ์กต็ พลสั จ ากดั (“SBMKT”) ประกอบกจิการบรษิทัโฮลดิง้ (Holding Company) เพื่อ

ลงทุนในธุรกจิบรหิาร Supply Chain ใน Ecosystem 

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

9. บรษิทั สบาย ฟู้ด พลสั จ ากดั (“SBFOOD”) ธุรกจิจ าหน่ายวตัถุดบิในการท าอาหาร ถอืหุน้โดยบรษิทั สบาย มารเ์กต็ พลสั จ ากดั รอ้ยละ 50.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

10.  บรษิทั พลสั เทค อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

(‘’PTECH’) (เดมิชื่อ บรษิทั ทบีเีอสพ ีจ ากดั (มหาชน)) 

ธุรกจิผลติบตัรพลาสตกิ ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 73.60 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

11.  บรษิทั สบาย ดจิติอล จ ากดั (“SBDIGI”) ลงทุน ในธุ รกิจที่ เกี่ ย วข้อ งกับสินทรัพย์ดิจิทัล  

ในEcosystem ของกลุ่มบรษิทัฯ 

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 90.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธรุกิจ สดัส่วนการถือหุ้น 

12.  บรษิทั สบาย แอคเซลเลอเรเตอร ์จ ากดั (“SBACC”) ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และขยายการลงทุนของ

กลุ่มบรษิทัในเครอื เพิม่ศกัยภาพสนิคา้และบรกิารใน 

ecosystem ของกลุ่มบรษิทัในเครอื และพนัธมติร 

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

13.  บรษิทั สบาย สปีด จ ากดั (“SPEED”) ลงทุนในธุรกจิบรกิารขนส่ง ธุรกจิแฟรนไชส ์ใหบ้รกิาร
ส่งสนิคา้และพสัดุ 

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 82.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

14.  บรษิทั สปีดดี ้เอก็ซ์เพรส เซอรว์สิ จ ากดั (“SPEX) ธุรกจิขายและบรหิารงานธุรกจิแฟรนไชส ์ใหบ้รกิารส่ง

สนิคา้และพสัดุ 

ถอืหุน้โดยบรษิทั สบาย สปีด จ ากดั รอ้ยละ 50.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

15.  บรษิทั พลสั เอก็ซ์เพลส โซลชูัน่ส ์จ ากดั (“PEX”) ธุรกจิขายและบรหิารงานธุรกจิแฟรนไชส ์ใหบ้รกิารส่ง

สนิคา้และพสัดุ 

ถอืหุน้โดยบรษิทั สบาย สปีด จ ากดั รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

16.  บรษิทั เทโร สบาย จ ากดั (“TRSB”) ใหบ้รกิารสื่อโฆษณา และการประชาสมัพนัธ ์ ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 50.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

17.  บรษิทั ฟอรท์สมารท์ สบาย เทค จ ากดั (“FSBT”) ใหบ้รกิารและจ าหน่ายสนิคา้ผ่านเครื่องจ าหน่ายสนิคา้

อัจฉริยะ เช่น ตู้ขายสินค้าอัตโนมตัิ ตู้น ้ามนัหยอด

เหรยีญ 

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 50.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

18.  บรษิทั แพลท ฟินเซริฟ์ จ ากดั (“PFS”) 

 

ใหบ้รกิารจดัหา จ าหน่าย ตดิตัง้ พฒันาระบบ ใหเ้ช่า 

ให้บริการ บ ารุงร ักษาและซ่อมแซมระบบบริหาร

จดัการเครื่องรบัจ่ายเงนิอตัโนมตั ิ

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 50.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

19.  บรษิทั เดอะ เลตเตอร ์โพสต์ จ ากดั (“LTP”) ธุรกจิขายและบรหิารงานธุรกจิแฟรนไชส ์ใหบ้รกิารส่ง

สนิคา้และพสัดุ 

ถอืหุน้โดยบรษิทั สบาย สปีด จ ากดั รอ้ยละ 70.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

20.  บรษิทั เอม็พอ้ยทเ์อก็ซ์เพรส จ ากดั (“POINT”) ธุรกจิขายและบรหิารงานธุรกจิแฟรนไชส ์ใหบ้รกิารส่ง

สนิคา้และพสัดุ 

ถอืหุน้โดยบรษิทั สบาย สปีด จ ากดั รอ้ยละ 60.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

21.  บรษิทั เพยโ์พสต์ เซอรว์สิ จ ากดั (“PAP”) ธุรกจิขายและบรหิารงานธุรกจิแฟรนไชส ์ใหบ้รกิารส่ง

สนิคา้และพสัดุ 

ถอืหุน้โดยบรษิทั สบาย สปีด จ ากดั รอ้ยละ 75.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

22.  บรษิทั ซติี้ซอฟท ์อนิโฟเทค จ ากดั (“CSI”) บรกิารพฒันาและวางระบบโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 60.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

23.  บรษิทั สบาย อลอินัซ์ จ ากดั (“SBALN”) บรกิารจดัหาบุคลากรและแรงงานในอุตสาหกรรม ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 80.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 
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24.  บรษิทั เอสเคว ียนูิตี้ ซพัพลาย จ ากดั (“SKV”) ใหบ้รกิารจดัหาบุคลากรและแรงงานในอุตสาหกรรม ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 80.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

25.  บรษิทั โอ แคปปิตอล จ ากดั (“OCAP”) ลงทุนในธุรกิจสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ สินเชื่อส่วน

บุคคลทัง้มหีลกัประกนั และไม่มหีลกัประกนั 

ถอืหุน้โดยบรษิทั สบาย แคปปิตอล พลสั จ ากดั รอ้ยละ 60.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

26.  บรษิทั โอมนันี่ กรุงเทพ จ ากดั (“OMBKK”) ใหบ้รกิารสนิเชื่อหมุนเวยีนธุรกจิ สนิเชื่อส่วนบุคคลทัง้

มหีลกัประกนั และไม่มหีลกัประกนั 

ถอืหุน้โดยบรษิทั โอ แคปปิตอล จ ากดั รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

27.  บรษิทั โอมนันี่ สมุทรสาคร จ ากดั (“OMSMK”) ใหบ้รกิารสนิเชื่อหมุนเวยีนธุรกจิ สนิเชื่อส่วนบุคคลทัง้

มหีลกัประกนั และไม่มหีลกัประกนั 

ถอืหุน้โดยบรษิทั โอ แคปปิตอล จ ากดั รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

28.  บรษิทั โอมนันี่ ปทุมธานี จ ากดั (“OMPTT”) ใหบ้รกิารสนิเชื่อหมุนเวยีนธุรกจิ สนิเชื่อส่วนบุคคลทัง้

มหีลกัประกนั และไม่มหีลกัประกนั 

ถอืหุน้โดยบรษิทั โอ แคปปิตอล จ ากดั รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

29.  บรษิทั สบาย พอซ จ ากดั (“SBPOS”) ธุรกิจขายและให้บริการระบบขายและรับช าระเงิน

หน้ารา้นส าหรบัธุรกจิคา้ปลกี 

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

30.  บรษิทั สบาย อนิฟราสตรคัเจอร ์จ ากดั (“SBIFS”) ลงทุนในธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน

เทคโนโลย ี

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

31.  บรษิทั สบาย ฟูลฟิลเมนท ์จ ากดั (“SBFFM”) ลงทุนในธุรกิจการให้เช่า คลังสินค้าพร้อมบริการ

จดัส่ง 

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

32.  บรษิทั สบาย เอาทซ์อรส์ซิง่ จ ากดั (“SBOSC”) ธุรกจิใหบ้รกิารจดัหาทรพัยากรบุคคล ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

33.  บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) (“TSR”) จ าหน่ายเครื่องกรองน ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 24.91 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

34.  บรษิทั คุโม เรคอน จ ากดั (“KUMO”) ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น  Cloud Hosting Service ใ ห้ แ ก่

บุคคลภายนอกเชงิพาณิชย ์

ถอืหุน้โดยบรษิทั สบาย อนิฟราสตรคัเจอร ์จ ากดั รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

35.  บรษิทั สบาย วอช จ ากดั (“SBWASH”) ธุรกจิเครื่องซกัผา้ อบผา้ อตัโนมตั ิ ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

36.  บรษิทั สบาย มาสเตอร ์จ ากดั (“SBMST”) ธุรกจิจดัจ าหน่ายสนิคา้ในลกัษณะแบบเครอืขา่ย ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 60.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

37.  บรษิทั ไอซอฟทเ์ทล (ประเทศไทย) จ ากดั (“ISOFT”) ใหบ้รกิารระบบ Call center ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 51.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

38.  บรษิทั ซอฟทเ์ทล คอมมนูิเคชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

(“SOFTC”) 

ใหบ้รกิารระบบ Call center ถอืหุน้โดยบรษิทั ไอซอฟทเ์ทล (ประเทศไทย) จ ากดั รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 



 

 

หน้าที ่11 จาก 35 
 

บริษทั ลกัษณะการประกอบธรุกิจ สดัส่วนการถือหุ้น 

39.  บรษิทั ดบัเบิล้ เซเว่น จ ากดั (“DOU7”) ธุรกจิใหบ้รกิารและบรหิารจดัการพืน้ทีก่ารพาณิชย์ ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 40.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

40.  บรษิทั ลอนดรีบ้าร ์ไทย จ ากดั (“LBT”) ธุรกจิใหบ้รกิารรา้นซกั-อบผา้บรกิารตนเอง ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 20.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

41.  บรษิทั คารฟิ์นน์ อนิเตอร ์กรุ๊ป จ ากดั (“CARFIN”) ธุรกจิใหบ้รกิารจดัหาสนิเชื่อรถยนต์ ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 20.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

42.  บรษิทั อนิดมี กรุ๊ป จ ากดั (“INDEEM”) ธุรกจิจดัจ าหน่ายสนิคา้ในลกัษณะเครอืขา่ย ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 30.00 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

 ทัง้นี้ บุคคลและนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

(ก)  กรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  

(ข)  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ  

(ค)  ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  

(ง)  บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ ทางการสมรสหรอื โดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายกบับคุคลตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ซึง่ไดแ้ก่ บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง บุตร หรอื

คู่สมรสของบุตร  

(จ)  นิตบิุคคลใด ๆ ทีบุ่คคลตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ถอืหุน้ หรอืมอี านาจควบคุมหรอืมส่ีวนไดส่้วนเสยีอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มอย่างมนีัยส าคญั 

โดยบรษิทัฯ มบีุคคลและนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ ส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 ดงันี้ 

บุคคล/นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

1. นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี - - กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ  29.21 ของ 

ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ (เท่ากบัรอ้ยละ 31.61 เมื่อนับรวมทัง้กลุ่มครอบครวัรุจนพรพจ)ี 

2. นายวชริธร คงสุข  - - กรรมการบรษิทั และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.27 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระ

แลว้ของบรษิทัฯ 

3. นายวริชั มรกตกาล - - กรรมการบรษิทั และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.15 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระ

แลว้ของบรษิทัฯ 

4. นายวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี - - กรรมการบรษิทั และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 2.31 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระ

แลว้ของบรษิทัฯ 
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สรุปรายละเอยีดรายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ และรายการกบับุคคลและนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ 

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

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

1. ต้นทุนจากการขายสินค้า 2.21 0.23 บริษัทฯ  ได้มีการซื้ อสินค้าจาก VDP ซึ่ ง เ ป็นสินค้าที่ จ ะม ี

การพิจารณายกเลิกจ าหน่ายสนิค้าที่มีอตัราการหมุนเวยีนต ่า (หรอืมี

ยอดขายน้อย) เพื่อเป็นการระบายสนิคา้คงเหลอืดงักล่าว VDP จงึไดข้าย

สินค้า ให้แก่กรรมการ  พนักงานของบริษัทฯ  และบริษัทย่ อย  

ทีร่าคาทุนของสนิคา้แต่ละประเภท 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ

ดังกล่าวมีความเหมาะสมในด้านราคา และเป็น

ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ บ ริ ษั ท ย่ อ ย แ ล ะ บ ริ ษั ท ฯ  

ในการระบายสินค้าคงเหลือที่ เลิกจ าหน่ายผ่าน 

ตูจ้ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตั ิโดยไม่ขาดทุน 

 เจา้หนี้การคา้ 3.64 9.46 

   

   

2. รายไดก้ารบริหารจดัการ 

ลูกหนี้อืน่ 

0.81  

0.62 

0.82  

2.56 

บรษิัทฯ ได้เข้าท าสญัญารบัจ้างบรหิารงานให้กบั VDP โดยมผีล

ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 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 ในอตัรารอ้ยละ 

50 จากอตัราปกตดิงักล่าวขา้งตน้ตลอดมาจนถงึปัจจุบนั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า  

การเรยีกเก็บค่าบรหิารจดัการระหว่างบรษิัทฯ และ 

VDP มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับงานที่

ด าเนินการ และจ านวนบุคลากรที่ได้จัดสรรเข้าไป

ให้บริการ ทัง้นี้ ในกรณีที่มีการลดอัตราค่าบริหาร

จัดการ ซึ่งสอดคล้องกับทัง้ค่าใช้จ่ายของบุคลากร

ของบริษัทฯ ที่ให้บริการ VDP จึงมีความสมเหตุ  

สมผลสอดคลอ้งจากสถานการณ์ขา้งตน้ 

 

 

3. รายได้จากการขายสินค้าและ

อะไหล่/สต๊ิกเกอรอ์ะไหล่รอง/สติกเกอร ์

ลูกหนี้อื่น 

1.27 

 

 

- 

1.76 

 

 

0.23 

 VDP ได้ว่าจ้างบริษัทฯ เพื่อผลิตสติ๊กเกอร์ ส าหรบัติดบนตู้ขาย

สนิคา้อตัโนมตั ิโดยก าหนดโดยค านวณต้นทุนทัง้ทางตรง และทางอ้อม

ของบรษิทัฯ ในการผลติ บวกก าไรรอ้ยละ 6 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ

ดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อบริหาร

จดัการดา้นตน้ทุนของกลุ่มบรษิทัฯ 
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ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

4. เงินให้กู้ยืมแกบ่ริษทัท่ีเก่ียวข้อง   ทาง VDP ตอ้งการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนจ านวนมากจงึกูย้มืเงนิระยะ

สัน้จากบริษัทฯ ซึ่งมีก าหนดการช าระคืนเมื่อทวงถาม และมีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่รอ้ยละ 3.57 – 5.94 ต่อปี โดยอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวเป็น

อตัราดอกเบี้ยต้นทุนถวัเฉลี่ยของกลุ่มบรษิัทฯ ที่กู้จากสถาบนัการเงนิ

ต่างๆ และบวกส่วนต่างร้อยละ 0.25 ตามนโยบายการกู้ยืมเงินใน 

กลุ่มบรษิทัฯ หรอือตัราดอกเบีย้ทีกู่ต้รงจากสถาบนัการเงนิเพื่อธุรกรรมนี้ 

(ก่อนมนีโยบายดงักล่าว) 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ

ดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการ

ประกอบธุ รกิจหลักของ  VDP ซึ่ ง เ ป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัอนุมตัิ 

 

ตน้งวด 163.27 244.61 

เพิม่ขึน้ 119.30 - 

(ลดลง) (37.96) (137.08) 

สิน้งวด 244.61 107.53 

ดอกเบีย้รบั   

ดอกเบีย้รบั 7.63 5.36 

ดอกเบีย้คา้งรบั 0.73 0.35 
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2. บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย มนัน่ี จ ากดั (“SBM”)  

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

1. รายได้การบริหารจดัการ 

ลูกหนี้อืน่ 

0.72 

- 

0.61 

 - 

บรษิัทฯ ได้เข้าท าสญัญารบัจ้างบรหิารงานให้กบั SBM ในอตัรา

ค่าตอบแทนเดอืนละ 60,000 บาท ทัง้นี้ การคดิอตัราค่าบรกิารดงักล่าว

ของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาตามจ านวนบุคลากร และงานทีด่ าเนินการใหแ้ก่ 

SBM 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า  

การเรยีกเก็บค่าบรหิารจดัการระหว่างบรษิัทฯ และ 

SBM มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับงานที่

ด าเนินการ และจ านวนบุคลากรที่ได้จัดสรรเข้าไป

ใหบ้รกิาร 

2. เงินกู้ยืมระหว่างกนั   บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึง

กู้ยมืเงนิระยะสัน้จาก SBM ซึ่งมกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมี

อตัราดอกเบี้ยคงที่รอ้ยละ 3.57 – 5.94 ต่อปี โดยอตัราดอกเบี้ยดงักล่าว

เป็นอัตราดอกเบี้ยต้นทุนถัวเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทฯ ที่กู้จากสถาบัน

การเงนิต่าง ๆ และบวกส่วนต่างรอ้ยละ 0.25 ตามนโยบายการกู้ยมืเงนิ

ในกลุ่มบริษัทฯ หรืออัตราดอกเบี้ยที่กู้ตรงจากสถาบันการเงินเพื่อ

ธุรกรรมนี้ (ก่อนมนีโยบายดงักล่าว) 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ

ดงักล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลอืทางการเงินจาก

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการ

ประกอบธุรกจิหลกั ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ

วงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

 

ตน้งวด 57.49 232.91 

เพิม่ขึน้ 200.00 4.20 

(ลดลง) (24.58) - 

สิน้งวด 232.91 237.11 

ดอกเบีย้จ่าย   

ดอกเบีย้จ่าย 2.78 7.11 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย 0.72 1.00  
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3. บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย โซลูชัน่ส์ จ ากดั (“SBS”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

1. รายได้การบริหารจดัการ 

ลูกหนี้อืน่ 

2.07 

- 

1.80 

- 

บริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญารบัจ้างบรหิารงานให้กับ SBS ในอัตรา

ค่าตอบแทนเดอืนละ 200,040 บาท ทัง้นี้ การคดิอตัราค่าบรกิารดงักล่าว

ของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาตามจ านวนบุคลากร และงานทีด่ าเนินการใหแ้ก่ 

SBS 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า  

การเรยีกเก็บค่าบรหิารจดัการระหว่างบรษิัทฯ และ 

SBS มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับงานที่

ด าเนินการ และจ านวนบุคลากรที่ได้จัดสรรเข้าไป

ใหบ้รกิาร 

2. เงินกู้ยืมระหว่างกนั   บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึง

กู้ยมืเงนิระยะสัน้จาก SBS ซึ่งมกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมี

อตัราดอกเบี้ยคงที่รอ้ยละ 3.57 – 5.94 ต่อปี โดยอตัราดอกเบี้ยดงักล่าว

เป็นอัตราดอกเบี้ยต้นทุนถัวเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทฯ ที่กู้จากสถาบัน

การเงนิต่าง ๆ และบวกส่วนต่างรอ้ยละ 0.25 ตามนโยบายการกู้ยมืเงนิ

ในกลุ่มบริษัทฯ หรืออัตราดอกเบี้ยที่กู้ตรงจากสถาบันการเงินเพื่อ

ธุรกรรมนี้ (ก่อนมนีโยบายดงักล่าว) 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ

ดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการ

ประกอบธุรกจิหลกั ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ

วงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

 

ตน้งวด 2.26 55.60 

เพิม่ขึน้ 118.00 42.00 

(ลดลง) (64.66) (6.80) 

สิน้งวด 55.60 90.80 

ดอกเบีย้จ่าย   

ดอกเบีย้จ่าย 0.89 2.01 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย 0.15 0.25  
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4. บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย แคปปิตอล พลสั จ ากดั (“SBCAP”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

1. เงินกู้ยืมระหว่างกนั   บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึง

กูย้มืเงนิระยะสัน้จาก SCAP ซึง่มกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมี

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.57 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็น

อตัราดอกเบี้ยต้นทุนถวัเฉลี่ยของกลุ่มบรษิัทฯ ที่กู้จากสถาบนัการเงนิ

ต่าง ๆ และบวกส่วนต่างรอ้ยละ 0.25 ตามนโยบายการกู้ยมืเงนิในกลุ่ม

บรษิทัฯ ซึง่ไดม้กีารจ่ายช าระคนืทัง้หมดแลว้ในไตรมาส 2 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ

ดงักล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลอืทางการเงินจาก

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการ

ประกอบธุรกจิหลกั ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ

วงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

 

ตน้งวด - 184.30 

เพิม่ขึน้ 200.00 - 

(ลดลง) (15.70) (184.30) 

สิน้งวด 184.30 - 

ดอกเบีย้จ่าย   

ดอกเบีย้จ่าย 3.85 2.13 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย 0.29 -  

2. เงินให้กู้ยืมระหว่างกนั   SCAP มคีวามต้องการในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีน บรษิทัฯ จึงให้

กู้ยืมเงินระยะสัน้ ซึ่งมีก าหนดการช าระคืนเมื่อทวงถาม และมีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.57 – 5.94 ต่อปี โดยอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวเป็น

อตัราดอกเบี้ยต้นทุนถวัเฉลี่ยของกลุ่มบรษิัทฯ ที่กู้จากสถาบนัการเงนิ

ต่าง ๆ และบวกส่วนต่างรอ้ยละ 0.25 ตามนโยบายการกู้ยมืเงนิในกลุ่ม

บรษิทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ

ดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการ

ประกอบธุรกจิหลกั ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ

วงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

 

ตน้งวด - - 

เพิม่ขึน้ - 21.50 

(ลดลง) - (19.36) 

สิน้งวด - 2.14 

ดอกเบีย้รบั   

ดอกเบีย้รบั - 0.48 

ดอกเบีย้คา้งรบั - -  
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5. บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย มารเ์กต็ พลสั จ ากดั (“SBMKT”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

1. เงินกู้ยืมระหว่างกนั   บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึง

กูย้มืเงนิระยะสัน้จาก SBMKT ซึง่มกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และ

มอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.57 – 5.94 ต่อปี โดยอตัราดอกเบีย้ดงักล่าว

เป็นอัตราดอกเบี้ยต้นทุนถัวเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทฯ ที่กู้จากสถาบัน

การเงนิต่างๆ และบวกส่วนต่างรอ้ยละ 0.25 ตามนโยบายการกูย้มืเงนิใน

กลุ่มบรษิทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ

ดงักล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลอืทางการเงินจาก

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการ

ประกอบธุรกจิหลกั ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ

วงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

 

ตน้งวด - 19.00 

เพิม่ขึน้ 19.00 1.00 

(ลดลง) - - 

สิน้งวด 19.00 20.00 

ดอกเบีย้จ่าย   

ดอกเบีย้จ่าย 0.30 0.49 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย 0.06 0.02  
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6. บริษทัฯ กบั บริษทั เอ.ที.พี.เฟรนด ์เซอรวิ์ส จ ากดั (“ATP”)  

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

1. รายได้ค่าบริหารจดัการ 

ลูกหนี้อืน่ 

- 

- 

9.54 

0.19 

บริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญารบัจ้างบริหารงานให้กับ ATP ในอัตรา

ค่าตอบแทนเดอืนละ 2,750,000 บาท ตัง้แต่วนั 1 ม.ค.65 – 31 ม.ีค.65 

และปรบัเป็นเดอืนละ 207,500 บาท ตัง้แต่วนัที่ 1 เม.ย.65 ทัง้นี้ การคดิ

อตัราค่าบรกิารดงักล่าวของบรษิัทฯ ได้พจิารณาตามจ านวนบุคลากร 

และงานทีด่ าเนินการใหแ้ก่ ATP 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า  

การเรยีกเก็บค่าบรหิารจดัการระหว่างบรษิัทฯ และ 

ATP มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับงานที่

ด าเนินการ และจ านวนบุคลากรที่ได้จัดสรรเข้าไป

ใหบ้รกิาร 

2. เงินกู้ยืมระหว่างกนั   บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึง

กู้ยมืเงนิระยะสัน้จาก ATP ซึ่งมกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมี

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.57 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็น

อตัราดอกเบี้ยต้นทุนถวัเฉลี่ยของกลุ่มบรษิัทฯ ที่กู้จากสถาบนัการเงนิ

ต่าง ๆ และบวกส่วนต่างรอ้ยละ 0.25 ตามนโยบายการกู้ยมืเงนิในกลุ่ม

บรษิทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ

ดงักล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลอืทางการเงินจาก

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการ

ประกอบธุรกจิหลกั ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ

วงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

 

ตน้งวด - - 

เพิม่ขึน้ - 61.00 

(ลดลง) - - 

สิน้งวด - 61.00 

ดอกเบีย้จ่าย   

ดอกเบีย้จ่าย - 1.36 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย - 0.18 
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7. บริษทัฯ กบั บริษทั พลสั เทค อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“PTECH”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

1. เงินกู้ยืมระหว่างกนั   บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึง

กูย้มืเงนิระยะสัน้จาก PTECH ซึง่มกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และ

มอีตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.57 ต่อปี โดยอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวเป็น

อตัราดอกเบี้ยต้นทุนถวัเฉลี่ยของกลุ่มบรษิัทฯ ที่กู้จากสถาบนัการเงนิ

ต่าง- ๆ และบวกส่วนต่างรอ้ยละ 0.25 ตามนโยบายการกู้ยมืเงนิในกลุ่ม

บรษิทัฯ ซึง่ไดม้กีารจ่ายช าระคนืแลว้ในไตรมาส 2 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ

ดงักล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลอืทางการเงินจาก

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการ

ประกอบธุรกจิหลกั ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ

วงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

 

ตน้งวด - - 

เพิม่ขึน้ - 80.00 

(ลดลง) - (80.00) 

สิน้งวด - - 

ดอกเบีย้จ่าย   

ดอกเบีย้จ่าย - 0.73 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย - -  

2. รายได้ค่าบริหารจดัการ 

ลูกหนี้อืน่ 

- 

- 

9.80 

10.40 

บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญารบัจ้างบรหิารงานใหก้บั PTECH ในอตัรา

ค่าตอบแทนเดอืนละ 1,050,000 บาท ตัง้แต่วนั 1 ม.ค.65 ทัง้นี้ การคดิ

อตัราค่าบรกิารดงักล่าวของบรษิัทฯ ได้พจิารณาตามจ านวนบุคลากร 

และงานทีด่ าเนินการใหแ้ก่ PTECH 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า  

การเรยีกเก็บค่าบรหิารจดัการระหว่างบรษิัทฯ และ 

PTECH มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับงานที่

ด าเนินการ และจ านวนบุคลากรที่ได้จัดสรรเข้าไป

ใหบ้รกิาร 
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8. บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย ฟู้ด พลสั จ ากดั (“SBFOOD”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

1. เงินให้กู้ยืมระหว่างกนั   บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมระยะสัน้แก่ SBFOOD เพื่อเป็นใช้เงินทุน

หมุนเวยีนในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม 

และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.57 – 5.94 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ย

ดังกล่าวเป็นอัตราดอกเบี้ยต้นทุนถัวเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทฯ ที่กู้จาก

สถาบันการเงินต่าง ๆ และบวกส่วนต่างร้อยละ 0.25 ตามนโยบาย 

การกูย้มืเงนิในกลุ่มบรษิทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ

ดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการ

ประกอบธุรกิจหลกัซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ

วงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

 

ตน้งวด - 13.50 

เพิม่ขึน้ 13.50 7.61 

(ลดลง) - - 

สิน้งวด 13.50 21.11 

ดอกเบีย้รบั   

ดอกเบีย้รบั 0.08 0.44 

ดอกเบีย้คา้งรบั 0.03 0.08  

9. บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย แอคเซลเลอเรเตอร ์จ ากดั (“SBACC”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

1. เงินให้กู้ยืมระหว่างกนั   บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมระยะสัน้แก่ SBACC เพื่อเป็นใช้เงินทุน
หมุนเวยีนในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม 

และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.57 – 5.94 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ย

ดังกล่าวเป็นอัตราดอกเบี้ยต้นทุนถัวเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทฯ ที่กู้จาก
สถาบันการเงินต่าง ๆ และบวกส่วนต่างร้อยละ 0.25 ตามนโยบาย 

การกูย้มืเงนิในกลุ่มบรษิทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ

ดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการ

ประกอบธุรกจิหลกั ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ

วงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

 

ตน้งวด - - 

เพิม่ขึน้ - 80.23 

(ลดลง) - - 

สิน้งวด - 80.23 

ดอกเบีย้รบั   

ดอกเบีย้รบั - 1.35 

ดอกเบีย้คา้งรบั - 0.23  
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10. บริษทัฯ กบั บริษทั โอ แคปปิตอล จ ากดั (“OCAP”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

1. เงินให้กู้ยืมระหว่างกนั   บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมระยะสัน้แก่  OCAP เพื่อ เป็นใช้เงินทุน

หมุนเวยีนในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม 
และมอีตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.95 ต่อปี โดยอตัราดอกเบี้ยดงักล่าว

เป็นอัตราดอกเบี้ยต้นทุนถัวเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทฯ ที่กู้จากสถาบัน

การเงนิต่าง ๆ และบวกส่วนต่างรอ้ยละ 0.25 ตามนโยบายการกู้ยมืเงนิ
ในกลุ่มบรษิทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ

ดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการ

ประกอบธุรกจิหลกั ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ

วงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

 

ตน้งวด - - 

เพิม่ขึน้ - 25.00 

(ลดลง) - - 

สิน้งวด - 25.00 

ดอกเบีย้รบั   

ดอกเบีย้รบั - 0.41 

ดอกเบีย้คา้งรบั - 0.41  

11. บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย อลิอนัซ์ จ ากดั (“SBALN”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

1. เงินให้กู้ยืมระหว่างกนั   บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมระยะสัน้แก่  SBALN เพื่อ เป็นใช้เงินทุน

หมุนเวยีนในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม 

และมอีตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.57 – 5.94 ต่อปี โดยอตัราดอกเบี้ย
ดังกล่าวเป็นอัตราดอกเบี้ยต้นทุนถัวเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทฯ ที่กู้จาก

สถาบนัการเงนิต่าง ๆ และบวกส่วนต่างรอ้ยละ 0.25 ตามนโยบายการ

กูย้มืเงนิในกลุ่มบรษิทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ

ดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการ

ประกอบธุรกจิหลกั ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ

วงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

 

ตน้งวด - - 

เพิม่ขึน้ - 1.75 

(ลดลง) - - 

สิน้งวด - 1.75 

ดอกเบีย้รบั   

ดอกเบีย้รบั - 0.02 

ดอกเบีย้คา้งรบั - 0.02  
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12. บริษทัฯ กบั บริษทั เอสเควี ยูนิต้ี ซพัพลาย จ ากดั (“SKV”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

1. เงินให้กู้ยืมระหว่างกนั   บรษิทัฯ ใหเ้งนิกู้ยมืระยะสัน้แก่ SKV เพื่อเป็นใช้เงนิทุนหมุนเวยีน

ในการประกอบธุรกจิ ซึ่งมกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.57 – 5.94 ต่อปี โดยอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวเป็น

อตัราดอกเบี้ยต้นทุนถวัเฉลี่ยของกลุ่มบรษิัทฯ ที่กู้จากสถาบนัการเงนิ

ต่าง ๆ และบวกส่วนต่างรอ้ยละ 0.25 ตามนโยบายการกู้ยมืเงนิในกลุ่ม
บรษิทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ

ดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการ

ประกอบธุรกจิหลกั ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ

วงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

 

ตน้งวด - - 

เพิม่ขึน้ - 3.70 

(ลดลง) - - 

สิน้งวด - 3.70 

ดอกเบีย้รบั   

ดอกเบีย้รบั - 0.04 

ดอกเบีย้คา้งรบั - 0.04  

13. บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย ดิจิตอล จ ากดั (“SBDIGI”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

1. เงินให้กู้ยืมระหว่างกนั   บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมระยะสัน้แก่ SBDIGI เพื่อเป็นใช้เงินทุน
หมุนเวยีนในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม 

และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.57 – 5.94 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ย

ดังกล่าวเป็นอัตราดอกเบี้ยต้นทุนถัวเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทฯ ที่กู้จาก
สถาบันการเงินต่าง ๆ และบวกส่วนต่างร้อยละ 0.25 ตามนโยบาย 

การกูย้มืเงนิในกลุ่มบรษิทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ

ดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการ

ประกอบธุรกจิหลกั ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ

วงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

 

ตน้งวด - - 

เพิม่ขึน้ - 18.28 

(ลดลง) - - 

สิน้งวด - 18.28 

ดอกเบีย้รบั   

ดอกเบีย้รบั - 0.20 

ดอกเบีย้คา้งรบั - 0.06  
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14. บริษทัฯ กบั บริษทั สบาย สปีด จ ากดั (“SPEED”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

1. เงินให้กู้ยืมระหว่างกนั   บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมระยะสัน้แก่ SPEED เพื่อเป็นใช้เงินทุน

หมุนเวยีนในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม 

และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.57 – 5.94 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ย
ดังกล่าวเป็นอัตราดอกเบี้ยต้นทุนถัวเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทฯ ที่กู้จาก

สถาบันการเงินต่าง ๆ และบวกส่วนต่างร้อยละ 0.25 ตามนโยบาย 

การกูย้มืเงนิในกลุ่มบรษิทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ

ดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการ

ประกอบธุรกจิหลกั ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ

วงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

 

ตน้งวด - - 

เพิม่ขึน้ - 18.00 

(ลดลง) - - 

สิน้งวด - 18.00 

ดอกเบีย้รบั   

ดอกเบีย้รบั - 0.17 

ดอกเบีย้คา้งรบั - 0.05  

15. บริษทัฯ กบั บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) (“TSR”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

1. เงินกู้ยืมระหว่างกนั   บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึง

กู้ยมืเงนิระยะสัน้จาก TSR ซึ่งมกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.94 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็น

อตัราดอกเบี้ยต้นทุนถวัเฉลี่ยของกลุ่มบรษิัทฯ ที่กู้จากสถาบนัการเงนิ

ต่าง ๆ และบวกส่วนต่างรอ้ยละ 0.25 ตามนโยบายการกู้ยมืเงนิในกลุ่ม
บรษิทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ

ดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการ

ประกอบธุรกจิหลกั ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ

วงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

 

ตน้งวด - - 

เพิม่ขึน้ - 30.00 

(ลดลง) - - 

สิน้งวด - 30.00 

ดอกเบีย้จ่าย   

ดอกเบีย้จ่าย - 0.08 
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ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย - 0.08  

2. รายได้ค่าบริหารจดัการ 

ลูกหนี้อืน่ 

- 

- 

0.76 

0.76 

บริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญารบัจ้างบรหิารงานให้กับ TSR ในอัตรา

ค่าตอบแทนเดอืนละ 763,900.00 บาท ตัง้แต่วนั 1 ก.ย.65 ทัง้นี้ การคดิ

อตัราค่าบรกิารดงักล่าวของบรษิัทฯ ได้พจิารณาตามจ านวนบุคลากร 
และงานทีด่ าเนินการใหแ้ก่ TSR 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า  

การเรยีกเก็บค่าบรหิารจดัการระหว่างบรษิัทฯ และ 

TSR มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับงานที่
ด าเนินการ และจ านวนบุคลากรที่ได้จัดสรรเข้าไป

ใหบ้รกิาร 

16. บริษทัฯ กบั บริษทั เทโร สบาย จ ากดั (“TRSB”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

1. เงินกู้ยืมระหว่างกนั   บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึง
กูย้มืเงนิระยะสัน้จาก TRSB ซึง่มกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมี

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.94 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็น

อตัราดอกเบี้ยต้นทุนถวัเฉลี่ยของกลุ่มบรษิัทฯ ที่กู้จากสถาบนัการเงนิ
ต่าง ๆ และบวกส่วนต่างรอ้ยละ 0.25 ตามนโยบายการกู้ยมืเงนิในกลุ่ม

บรษิทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลอืทางการเงินจาก

บริษัทย่อยของบริษัทฯ  เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการ

ประกอบธุรกจิหลกั ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ
วงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

ตน้งวด - - 

เพิม่ขึน้ - 5.00 

(ลดลง) - - 

สิน้งวด - 5.00 

ดอกเบีย้จ่าย   

ดอกเบีย้จ่าย - 0.02 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย - 0.02  
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17. บริษทั เวนด้ิง พลสั จ ากดั (“VDP”) กบั บริษทั พลสั เทค อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“PTECH”)  

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

1. สิ น ค้ า และ เค รื่ อ งดื่ ม ส า ห รับ 

ตู้จ าหน่ายสินค้าอตัโนมติั 

ลูกหนี้การคา้ 

 

- 

- 

 

17.59 

6.37 

VDP ได้มกีารจ าหน่ายสนิคา้และเครื่องดื่มส าหรบัตูจ้ าหน่ายสนิคา้

อัตโนมัติให้แก่  PTECH ส าหรับน าไปจ าหน่ายต่อในธุ รกิจ Forth 

Vending โดยบวกก าไรส่วนเพิม่อตัรารอ้ยละ 14 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ

ดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่ องจากมีบริษัทฯ 

สามารถจัดหาแหล่งผลิตได้ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่า 
การ ที ่PTECH ซื้อตรงจากผูผ้ลติ 

 
2. เงินกู้ยืมระหว่างกนั   VDP มีความต้องการใช้เงินหมุนเวียน จึงกู้ยืมเงินระยะสัน้จาก 

PTECH เพื่ อ เ ป็ น ใ ช้ เ งิน ทุ นหมุ น เ วีย น ในกา รปร ะกอบธุ ร กิ จ  

ซึ่งมกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 

5.94 ต่อปี โดยอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบี้ยต้นทุนถวัเฉลี่ย
ของกลุ่มบรษิทัฯ ที่กู้จากสถาบนัการเงนิต่าง ๆ และบวกส่วนต่างรอ้ยละ 

0.25 ตามนโยบายการกูย้มืเงนิในกลุ่มบรษิทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ

ดงักล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลอืทางการเงินจาก

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการ

ประกอบธุรกจิหลกั ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ

วงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

 

ตน้งวด - - 

เพิม่ขึน้ - 234.00 

(ลดลง) - - 

สิน้งวด - 234.00 

ดอกเบีย้จ่าย   

ดอกเบีย้จ่าย - 3.06 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย - 0.74  

18. บริษทั เวนด้ิง พลสั จ ากดั (“VDP”) กบั บริษทั สบาย มารเ์กต็ พลสั จ ากดั (“SBMKT”)  

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

1. สิน ค้าและเครื่ องดื่มส าหรับตู้

จ าหน่ายสินค้าอตัโนมติั 

ลูกหนี้การคา้ 

 

- 

- 

 

2.21 

- 

VDP ไดม้กีารจ าหน่ายสนิคา้และเครื่องดื่มใหแ้ก่ SBMKT ส าหรบัน าไป

จ าหน่ายต่อใหก้บับุคคลภายนอก โดยบวกก าไรส่วนเพิม่อตัรารอ้ยละ 7 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ

ดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่ องจากมีบริษัทฯ 
สามารถจัดหาแหล่งผลิตได้ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่า 

การ ที ่SBMKT ซื้อตรงจากผูผ้ลติ 
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19. บริษทั เวนด้ิง พลสั จ ากดั (“VDP”) กบั บริษทั สบาย มนัน่ี จ ากดั (“SBM”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

1. เงินกู้ยืมระหว่างกนั   VDP มคีวามต้องการในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีน VDP จงึกู้ยมืเงนิ
ระยะสัน้จาก SBM ซึ่งมีก าหนดการช าระคืนเมื่อทวงถาม และมีอตัรา

ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.94 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอตัรา

ดอกเบี้ยต้นทุนถวัเฉลี่ยของกลุ่มบรษิัทฯ ที่กู้จากสถาบนัการเงนิต่าง ๆ 
และบวกส่วนต่างรอ้ยละ 0.25 ตามนโยบายการกูย้มืเงนิในกลุ่มบรษิทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ

ดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่ 

VDP เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนในการประกอบธุรกจิหลกั ซึง่

เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของวงเงินสินเชื่อที่ได้ร ับ

อนุมตั ิ

 

ตน้งวด - - 

เพิม่ขึน้ - 5.00 

(ลดลง) - - 

สิน้งวด - 5.00 

ดอกเบีย้จ่าย   

ดอกเบีย้จ่าย - 0.02 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย - 0.02  

20. บริษทั สบาย โซลูชัน่ส ์จ ากดั (“SBS”) และ บริษทั เวนด้ิง พลสั จ ากดั (“VDP”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุด วนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

1. รายได้ค่าสาธารณูปโภค Sabuy Wash 0.36 0.22 SBS ได้ท าสญัญาเช่าช่วงกบั VDP เพื่อด าเนินการเปิดรา้น Sabuy 

Wash โดยทาง SBS เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และเรยีกเก็บ
จาก VDP ตามที่ ใช้  นอกจากนี้  ทาง SBS เ ป็นผู้ด า เนินการจ่าย 

ค่าปรบัปรุงสถานที่และค่าตกแต่งรา้นไปทัง้หมด จึงได้ท าการเรยีกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามสดัส่วนที่ได้ตกลงกนัและในวนัที่ 1 มถิุนายน 2563 SBS 
ไดท้ าสญัญากบัเจ้าของพืน้ที่แทน VDP จงึให ้VDP ท าสญัญาเช่าช่วงกบั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า

รายการดังกล่าวเป็นการด าเนินการตามเงื่อนไข
การคา้ปกต ิ

 

 

 

ลูกหนี้อืน่ 0.16 

 

 

 

0.12 
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ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุด วนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

SBS แทนโดยมอีตัราค่าเช่าเดอืนละ 10,500 บาท ตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 

2563 ถงึวนัที ่3 ตุลาคม 2565 

 

2. เงินกู้ยืมระหว่างกนั 

ตน้งวด 

เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 

สิน้งวด 

ดอกเบีย้รบั 

ดอกเบีย้รบั 

ดอกเบีย้คา้งรบั 

 

- 

15.00 

- 

15.00 

 

0.14 

0.05 

 

15.00 

- 

- 

15.00 

 

0.43 

0.06 

VDP มคีวามต้องการในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีน VDP จงึกู้ยมืเงนิ

ระยะสัน้จาก SBS ซึ่งมีก าหนดการช าระคืนเมื่อทวงถาม และมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.57 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตรา

ดอกเบี้ยต้นทุนถวัเฉลี่ยของกลุ่มบรษิทัฯ ที่กู้จากสถาบนัการเงนิต่าง ๆ 

และบวกส่วนต่างรอ้ยละ 0.25 ตามนโยบายการกู้ยมืเงนิในกลุ่มบรษิัทฯ  
หรอือตัราดอกเบีย้ทีกู่ต้รงจากสถาบนัการเงนิเพื่อธุรกรรมนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า

รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทาง

การเงนิแก่ VDP เพื่อใช้เป็นเงนิทุนในการประกอบ

ธุรกิจหลัก ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของวงเงิน

สนิเชื่อทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

 

21. บริษทั สบาย โซลูชัน่ส ์จ ากดั (“SBS”) และบริษทั เอ.ที.พี.เฟรนด ์เซอรวิ์ส จ ากดั (“ATP”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุด วนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

1. ต้นทุนค่าบริการขนส่ง - 6.48 SBS ได้ด าเนินธุรกิจแฟรนไชส์บริการขนส่งพสัดุและไปรษณีย์

ภายใต้แบรนด์ “Plus express” โดยได้ท าสัญญาว่าจ้าง ATP ในการ
ใหบ้รกิารขนส่งพสัดุและไปรษณียอ์กีทอดหนึ่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า

รายการดังกล่าวเป็นการด าเนินการตามเงื่อนไข
การคา้ปกต ิ
 

เจา้หนี้การคา้ - 1.47 
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22. บริษทั สบาย มนัน่ี จ ากดั (“SBM”) และ บริษทั สบาย โซลูชัน่ส ์จ ากดั (“SBS”) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

1. รายได้การบริหารจดัการ 

ลูกหนี้อืน่ 

1.80 

- 

1.35  

- 

บริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญารบัจ้างบรหิารงานให้กับ SBS ในอัตรา

ค่าตอบแทนเดอืนละ 150,000 บาท ทัง้นี้ การคดิอตัราค่าบรกิารดงักล่าว

ของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาตามจ านวนบุคลากร และงานทีด่ าเนินการใหแ้ก่ 
SBM 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การ

เรยีกเก็บค่าบรหิารจดัการระหว่างบรษิทัฯ และ SBS 

มคีวามสมเหตุสมผลสอดคล้องกบังานที่ด าเนินการ 
และจ านวนบุคลากรทีไ่ดจ้ดัสรรเขา้ไปใหบ้รกิาร 

2. เงินกู้ยืมระหว่างกนั 

ตน้งวด 

เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 

สิน้งวด 

ดอกเบีย้รบั 

ดอกเบีย้รบั 

ดอกเบีย้คา้งรบั 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

13.60 

- 

13.60 

 

0.28 

0.28 

SBS มคีวามต้องการในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีน จงึกู้ยมืเงนิระยะ

สัน้จาก SBM ในรูปแบบของตัว๋สญัญาใช้เงนิ ซึ่งมกี าหนดการช าระคนื

เมื่อทวงถาม และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.57 ต่อปี โดยอัตรา
ดอกเบี้ยดงักล่าวเป็นอตัราดอกเบี้ยต้นทุนถวัเฉลี่ยของกลุ่มบรษิทัฯ ที่กู้

จากสถาบนัการเงนิต่าง ๆ และบวกส่วนต่างรอ้ยละ 0.25 ตามนโยบาย

การกู้ยืมเงินในกลุ่มบริษัทฯ หรืออัตราดอกเบี้ยที่กู้ตรงจากสถาบัน
การเงนิเพื่อธุรกรรมนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ

ดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่ 

SBS เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนในการประกอบธุรกจิหลกั ซึง่
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของวงเงินสินเชื่อที่ได้ร ับ

อนุมตั ิ
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(2) รายการค า้ประกนั 
บรษิทัฯ มรีายการค ้าประกนัทีเ่ป็นรายการระหว่างกนั และรายการกบับุคคลและนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 ดงันี้  

ผู้ได้รบั

วงเงินกู้ 
ผู้ค า้ประกนั รปูแบบสญัญา 

รายละเอียดวงเงิน

สินเช่ือ 

วงเงิน  

(ล้านบาท) 

ยอดการใช้คง

ค้าง ณ ส้ินงวด 

(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทัฯ VDP 

 

เงนิกูร้ะยะยาว 

 

ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 

100.00 ลา้นบาท 

 

100.00 - รายการดังกล่าวเป็นรายการกู้ยืมเงิน

จากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกจิ

ปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่

สถาบนัการเงนิก าหนด  

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า

รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น

เพื่อการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับ

สถ าบัน ก า ร เ งิน ในกลุ่ มบ ริษัท ฯ 

ร ะหว่ า งบริษัทฯ  และ /หรือ  VDP  

ในฐานะบริษัทย่ อยของบริษัท ฯ 

นอกจากนี้  นายชูเกียรติ รุจนพรพจี  

ในฐานะกรรมการ ไดเ้ขา้ประกนัวงเงนิ

ใหแ้ก่ VDP โดยการค ้าประกนัดงักล่าว 

บริษัทฯ และ VDP ไม่ได้มีการคิด

ค่าธรรมเนียมค ้าประกันระหว่างกัน 

และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิ

ซึง่กนั 

VDP เงนิกูย้มืระยะยาว 

 

ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 

168.40 ลา้นบาท 

169.92 78.31 

VDP นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน

25.00 ลา้นบาท 

25.00 17.41 รายการดังกล่าวเป็นรายการกู้ยืมเงิน

จากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกจิ

ปกติของ VDP และเป็นไปตามเงื่อนไขที่

สถาบนัการเงนิก าหนด  

นอกจากผู้ค ้าประกัน ได้แก่ บริษัทฯ และ

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี แล้ว VDP ยังได้

วางเงินจ านวน 0.97 ล้านบาท เพื่อเป็นเงิน

ประกนัตามสญัญานี้ดว้ย 

VDP บรษิทัฯ และนาย 

ชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี

เงนิกูร้ะยะยาว 

 

ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 

80.00 ลา้นบาท 

80.00 19.03 

สญัญาเช่าแบบลสีซิง่ ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 

50.00 ลา้นบาท  

56.00 10.45 

VDP SBS ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน

40.00 ลา้นบาท  

(ใชร้่วมกบั SBT) 

40.00 26.38 รายการดังกล่าวเป็นรายการกู้ยืมเงิน

จากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกจิ

ปกติของ VDP และเป็นไปตามเงื่อนไขที่

สถาบนัการเงนิก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า

รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น

เพื่อการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับ

สถาบนัการเงนิในกลุ่มบรษิทัฯ โดยไม่

มีการคิดมูลค่า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ

กลุ่มบรษิทั 
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ผู้ได้รบั

วงเงินกู้ 
ผู้ค า้ประกนั รปูแบบสญัญา 

รายละเอียดวงเงิน

สินเช่ือ 

วงเงิน  

(ล้านบาท) 

ยอดการใช้คง

ค้าง ณ ส้ินงวด 

(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทัฯ SBS ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน

40.00 ลา้นบาท  

(ใชร้่วมกบั VDP) 

40.00 10.00 รายการดังกล่าวเป็นรายการกู้ยืมเงิน

จากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกจิ

ปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่

สถาบนัการเงนิก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า

รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น

เพื่อการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับ

สถาบันการเงินในกลุ่มบรษิัทฯ  โดย

ไม่มกีารคดิมลูค่า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ

กลุ่มบรษิทั 

บรษิทัฯ SBS เงนิเบกิเกนิบญัชี

ธนาคาร 

ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน

10.00 ลา้นบาท 

10.00 8.50 รายการดังกล่าวเป็นรายการกู้ยืมเงิน

จากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกจิ

ปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่

สถาบนัการเงนิก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า

รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น

เพื่อการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับ

สถาบนัการเงนิในกลุ่มบรษิทัฯ โดยไม่

มีการคิดมูลค่า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ

กลุ่มบรษิทั 

บรษิทัฯ SBS, VDP, SBM เงนิกูย้มืระยะสัน้ ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน 

100.00 ลา้นบาท  

(ค ้าประกนั 25.00 ลา้น

บาท) 

100.00 100.00 รายการดังกล่าวเป็นรายการกู้ยืมเงิน

จากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกจิ

ปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่

สถาบนัการเงนิก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า

รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น

เพื่อการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับ

สถาบนัการเงนิในกลุ่มบรษิทัฯ ดยไม่

มีการคิดมูลค่า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ

กลุ่มบรษิทั 

บรษิทัฯ SBS เงนิกูย้มืระยะยาว ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน

167.00 ลา้นบาท 

167.00 146.00 รายการดังกล่าวเป็นรายการกู้ยืมเงิน

จากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกจิ

ปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่

สถาบนัการเงนิก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า

รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น

เพื่อการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับ

สถาบันการเงินในกลุ่มบรษิัทฯ  โดย
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ผู้ได้รบั

วงเงินกู้ 
ผู้ค า้ประกนั รปูแบบสญัญา 

รายละเอียดวงเงิน

สินเช่ือ 

วงเงิน  

(ล้านบาท) 

ยอดการใช้คง

ค้าง ณ ส้ินงวด 

(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ไม่มกีารคดิมลูค่า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ

กลุ่มบรษิทั 

SBS บรษิทัฯ และ 

นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี

และนายวชริธร คงสุข 

เงนิกูย้มืระยะสัน้ ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน  

8.80 ล้านบาท 

8.80 5.58 รายการดังกล่าวเป็นรายการกู้ยืมเงิน

จากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกจิ

ปกติของ SBS ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยการกู้ยมื

ดงักล่าวได้ผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการ

บรษิทัเป็นทีเ่รยีบรอ้ยก่อนด าเนินการ 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า

รายการดงักล่าวเป็นรายการช่วยเหลอื

การค ้าประกันกับบริษัทย่อย โดยมี

กรรมการ ซึ่งได้แก่  นายชู เกียรติ  

รุจนพรพจี และนายวชิรธร คงสุข  

ค ้าประกันตามเงื่อนไขของสถาบัน

การเงนิ โดยไม่มกีารคดิมูลค่า ซึ่งเป็น

ประโยชน์ต่อ SBS  

SBS บรษิทัฯ เงนิกูย้มืระยะยาว ค ้าประกนัวงเงนิกูจ้ านวน  

60.00 ลา้นบาท 

60.00 41.19 รายการดังกล่าวเป็นรายการกู้ยืมเงิน

จากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกจิ

ปกติของ SBS และเป็นไปตามเงื่อนไขที่

สถาบนัการเงนิก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า

รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น

เพื่อการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับ

สถาบนัการเงนิในกลุ่มบรษิทัฯ โดยไม่

มีการคิดมูลค่า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ

กลุ่มบรษิทั 

SBS บรษิทัฯ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิจ านวน  

28.00 ลา้นบาท 

30.00 28.00 รายการดังกล่าวเป็นรายการกู้ยืมเงิน

จากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกจิ

ปกติของ SBS และเป็นไปตามเงื่อนไขที่

สถาบนัการเงนิก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า

รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น

เพื่อการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับ

สถาบนัการเงนิในกลุ่มบรษิทัฯ โดยไม่

มีการคิดมูลค่า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ

กลุ่มบรษิทั 
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8. สรปุสาระส าคญัของสญัญาท่ีส าคญัในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

8.1 สรปุสญัญาการด าเนินธรุกิจกบัผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Mobile Operator) ของบริษทัฯ 

ตวัแทนใหบ้รกิารเตมิเงนิ

และรบัช าระเงนิ  

:  บรษิทัฯ  

อายุสญัญา  :  อายุสัญญาขึ้นอยู่กับสัญญาของแต่ละผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile 

Operator) โดยส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 1-2 ปี และสามารถต่ออายุสญัญาได ้โดยแจง้

ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า  

ลกัษณะสญัญา  :  ผู้ ให้บริการโทรศัพท์ เคลื่ อนที่แต่ งตั ้งบริษัทฯ ให้เ ป็นผู้ ให้บริการเติม เงิน

โทรศพัทเ์คลื่อนที ่รบัช าระค่าบรกิารแพก็เกจเสรมิ บรกิารจ าหน่ายเงนิอเิลก็ทรอนิกส์

และบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cash Card) ผ่านช่องทางให้บริการของบริษัทฯ  

(ตูเ้ตมิเงนิของบรษิทัฯ)  

หน้าทีข่องบรษิทัฯ  :  - จดัใหม้พีนักงานทีเ่หมาะสมเพื่อการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งตามสญัญา  

- ดูแลช่องทางและอุปกรณ์ประกอบการให้บริการ ตลอดจนจดัท าและพฒันา

ระบบการใหบ้รกิาร ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ 

- ยินยอมให้ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอกที่ได้รบัมอบหมายจาก 

ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัท์เคลื่อนที ่และธปท. หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เขา้ท าการ

ตรวจสอบการด าเนินงาน 

- จดัใหม้กีารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศ  

หน้าทีข่องผูใ้หบ้รกิาร

โทรศพัทเ์คลื่อนที ่ 

:  - อ านวยความสะดวกใหแ้กบ่รษิทัฯ ในการเชื่อมโยงระบบระหว่างกนั  

- ใหค้ าแนะน าและความร่วมมอืกบับรษิทัฯ ในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  

ค่าธรรมเนียมและการช าระ

ผลตอบแทน  

:  ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีต่กลงช าระผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิทัฯ โดยคดิเป็นอตัรา

ค่าตอบแทนของยอดการใหบ้รกิาร ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัประเภทการใหบ้รกิาร  

เหตุแห่งการผดิสญัญา  :  - เปิดเผยเอกสารความลบัหรอืเอกสารส าคญัทางธุรกจิ  

- กระท าการทุจรติ ผดิกฎหมาย  

ผลแห่งการผดิสญัญา  :  - บอกกล่าวตกัเตอืน  

- ระงบัการใหบ้รกิาร  

- ระงบัการช าระผลตอบแทน 

- ใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญา 

8.2 สรุปสัญญาแต่งตัง้ตัวแทนให้บริการทางการเงิน (Banking Agent) และบริการรบัช าระอ่ืนๆ กับ

สถาบนัการเงิน 

ตวัแทนใหบ้รกิารทางการเงนิ  :  บรษิทัฯ  

อายุสญัญา  :  สญัญามอีายุ 1-5 ปี โดยคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมสีทิธบิอกเลกิสญัญานี้ได ้โดยแจง้

ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า  

ลกัษณะสญัญา  :  ธนาคารมีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้บริษัทฯ ให้เ ป็นตัวแทนของธนาคาร  

ในการให้บรกิารทางการเงนิแก่ลูกค้าของธนาคาร ได้แก่ การให้บรกิารรบัฝากเงนิ

เขา้บญัชธีนาคาร รบัช าระเงนิ เช่น ค่างวดสนิเชื่อ ค่าใชบ้รกิารบตัรเครดติและสนิเชือ่

บตัรเงนิสด ผ่านช่องทางการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ (ตูเ้ตมิเงนิของบรษิทัฯ)  
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หน้าทีข่องบรษิทัฯ  :  - จดัหาอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ วางรูปแบบการด าเนินการ

และขัน้ตอนการปฏบิตังิานภายในทีเ่หมาะสมตามทีธ่นาคารก าหนด  

- จดัหาบุคลากรใหเ้พยีงพอต่อความจ าเป็นในการดูแลและบ ารุงรกัษาอุปกรณ์

และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ รวมทัง้ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่และ

อุปกรณ์ใหบ้รกิารทางการเงนิ ณ จุดทีใ่หบ้รกิารของบรษิทัฯ และตูเ้ตมิเงนิของ

บรษิทัฯ  

- ให้บริการทางการเงินแก่ผู้ใช้บริการถูกต้องตามเงื่อนไข วิธีการ และคู่มือ 

การปฏบิตังิานทีธ่นาคารก าหนดและตกลงร่วมกนักบับรษิทัฯ  

- จัดให้ผู้ใช้บริการกรอกเลขบัตรประชาชนทุกครัง้ก่อนท ารายการฝากเงิน

รวมทัง้จดัใหผู้ใ้ชบ้รกิารแสดงตน และตรวจสอบเพื่อระบุตวัตนผูใ้ชบ้รกิาร 

- ออกเอกสารหรอืหลกัฐานยนืยนัการท ารายการใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารทีม่าใชบ้รกิาร

ทางการเงนิ โดยมรีปูแบบและรายละเอยีดตามทีธ่นาคารก าหนด  

- ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก เงิน  

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพท าลายลา้งสงู  

- จัดท าแผน Business Continuity Plan และจัดเตรียมรายงาน Business 

Continuity Management ทีส่อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัขิอง ธปท.  

- ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียม และ/หรือจัดส่งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ 

การให้บรกิารทางการเงนิ เพื่อการตรวจสอบของธปท. และ/หรอืหน่วยงาน  

ทีเ่กีย่วขอ้งรอ้งขอ  

- ท าการส ารองข้อมูลการรับช าระค่าสินค้า และ/หรือบริการจากลูกค้า  

ยอ้นหลงัเป็นเวลา 30 วนั นับตัง้แต่วนัทีร่บัช าระเงนิจากลูกคา้  

- จัดให้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และระบบ 

การประสานงานกบัธนาคาร  

หน้าทีธ่นาคาร  :  - โฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ ใ ช้บริการทราบถึงการแต่ งตั ้งบริษัทฯ  

เป็นตวัแทนของธนาคารในการใหบ้รกิารทางการเงนิ  

- หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในการให้บริการทางการเงิน หรือการปฏิบตัิงาน 

ธนาคารจะแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบก่อนล่วงหน้า  

ค่าธรรมเนียม และการช าระ

ผลตอบแทน  

:  - บรษิทัฯ เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการฝากเงนิเขา้บญัชธีนาคารกบับุคคลทัว่ไป 

ทีท่ ารายการทีตู่้เตมิเงนิ ที ่1-60 บาท ต่อรายการ ทัง้นี้ขึน้กบัประเภทบรกิาร

และยอดเงนิทีท่ ารายการ  

- ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อรายการจากบริษัทฯ โดยมีทัง้รูปแบบ  

การเรยีกเกบ็ทนัท ีหรอืการช าระเป็นรายเดอืน ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัแต่ละธนาคาร  

เหตุแห่งการผดิสญัญา  :  - ปฏิบัติผิดข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาด้วยความจงใจหรือประมาท

เลนิเล่อ  

- เปิดเผยเอกสารความลบัหรอืเอกสารส าคญัทางธุรกจิ  

- กระท าการทุจรติ ผดิกฎหมาย  
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ผลแห่งการผดิสญัญา  :  - บอกเลกิสญัญา โดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้า  

- เรยีกรอ้งใหคู้่สญัญาชดใชค้่าเสยีหาย  

- เรยีกรอ้งดอกเบีย้ภายใตก้ฎหมาย และ/หรอืตามประกาศของธปท. โดยมสีทิธิ

เรยีกไดใ้นอตัราผดินัดสงูสุด  

8.3 สรปุสญัญาความร่วมมือทางธรุกิจของบริษทัฯ กบั บริษทั ธนทตั โซลูชัน่ จ ากดั 

คู่สญัญา  :  ผูว้่าจา้ง : บรษิทัฯ  

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

อายุสญัญา  :  7 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2559 ถงึ 31 สงิหาคม 2566 โดยหากก่อนครบก าหนด

ระยะเวลาของสญัญา หากไม่มฝ่ีายใดแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงั

อกีฝ่ายหนึ่งไม่น้อยกว่า 60 วนั ว่าจะใหส้ญัญาสิน้สุดลง เมื่อครบก าหนดระยะเวลา

ของสญัญาให้ถือว่าทัง้สองฝ่ายตกลงกันต่อระยะเวลาของสญัญานี้ออกไปอีกมี

ก าหนดคราวละ 5 ปี  

รายละเอยีดสญัญา  :  - TNT ตกลงใหค้วามร่วมมอืกบับรษิทัฯ ในการเขยีนโปรแกรม พฒันาโปรแกรม 

บ ารุงรกัษาและแก้ไขโปรแกรม ที่ได้จดัท าขึ้นให้กับบริษัทฯ ส าหรบัใช้เป็น

ระบบปฏบิตักิารในการใหบ้รกิารตูเ้ตมิเงนิ  

- บรษิทัฯ และ TNT จะร่วมกนัก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของโปรแกรมเพิม่เตมิ

ขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่ อง ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียด เช่น 

การเพิม่ช่องทางการบรกิาร การเพิม่รายการสนิคา้หรอืบรกิาร วธิกีารช าระเงนิ

และอื่น ๆ  

- Software ตามสัญญานี้เป็นการซื้อขายสิทธิการใช้ Software เด็ดขาดจาก 

TNT โดยบริษัทฯ มีสิทธิใช้ประโยชน์จาก Software นี้ตราบเท่าที่ระบบของ

บรษิทัฯ ยงัมกีารเชื่อมต่อกบัระบบของ TNT  

หน้าทีข่องผูร้บัจา้ง  :  - จัดหาและเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่พร้อมเชื่อมต่อกับ

ระบบอนิเทอรเ์น็ตไดต้ลอดอายุสญัญา  

- อนุญาตใหห้น่วยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการก ากบัดูแล ผู้ตรวจสอบบญัช ี 

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เข้าตรวจสอบหรือเรียกข้อมูลได้ตาม

วตัถุประสงค์ทีต่อ้งการ โดยบรษิัทฯ จะมหีนังสอืแจง้บอกกล่าวแก่ TNT ทราบ

ก่อนอย่างน้อย 7 วนั  

- เพิ่มบริการการช าระสินค้า/บริการผ่านตู้เติมเงิน ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ 

อย่างน้อย 2 บรกิารต่อเดอืน  

- ใหค้วามช่วยเหลอืตามทีบ่รษิทัฯ รอ้งขอในดา้นการฝึกอบรม การใชโ้ปรแกรม 

และการแกไ้ขปัญหาเบือ้งตน้ 

หน้าทีข่องผูว้่าจา้ง  :  - ลงทุนระบบ Server เพิม่เป็นของตนเอง  

- ส่งข้อมูลที่จ าเป็นในการพัฒนาโปรแกรมให้ TNT ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  

1 เดอืน  

- ป้องกันการดัดแปลง แก้ไขรหัสหรือเรียบเรียงใหม่ซึ่งโปรแกรม รวมทัง้ 

การเปิดเผยขอ้มลูส าคญั  
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การช าระผลตอบแทน

ระหว่างกนั  

:  - บริษัทฯ ตกลงจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ TNT จากบริการระบบ Server และ 

ทุกรอบเดือน โดยค านวณจากปริมาณการท ารายการให้บริการเติมเงิน

โทรศพัทเ์คลื่อนที ่และการใหบ้รกิารช าระค่าสนิคา้และบรกิารทีท่ ารายการผ่าน

ระบบของ TNT  

- TNT ตกลงจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่บรษิทัฯ จากค่าคอมมชิชัน่จากการเตมิเงนิ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ และช าระค่าสินค้าและบริการแบบออนไลน์ทุกประเภท 

ที่ท ารายการจากตู้ เติมเงินผ่านระบบ TNT ทัง้หมดที่  TNT ได้รับจาก

ผูป้ระกอบการทุกประเภท (Operator) ใหก้บับรษิทัฯ ทุกรอบเดอืน  

เหตุแห่งการผดิสญัญา  :  - ไม่ปฏบิตัติามสญัญา และมไิดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายในเวลาทีก่ าหนด  

ผลแห่งการผดิสญัญา  :  - คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมสีทิธบิอกเลกิสญัญา  

9. การประเมินราคาสินทรพัยโ์ดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

-ไม่ม-ี 

10. บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัและ/หรือผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียไม่มสิีทธิออกเสียงลงคะแนน  

 วาระนี้จะตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมี

สทิธ ิออกเสยีงลงคะแนน ทัง้นี้ TKS ในฐานะผูถ้อืหุน้จ านวน  77,000,000  หุน้ นายชเูกยีรต ิรจุนพรพจแีละคู่สมรส ใน

ฐานะผูถ้อืหุน้จ านวน  416,546,045 หุน้ ในบรษิทัฯ ซึง่มส่ีวนไดเ้สยีในการท ารายการดงักล่าว จะถูกหา้มมใิหใ้ชส้ทิธอิอก

เสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  

11. แบบหนังสือมอบฉันทะ 

ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งให้เป็นผู้ร ับมอบฉันทะเพื่อออกเสียงลงคะแนน  

ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ดงัรายละเอยีดปรากฏตามแบบหนังสอืมอบฉนัทะซึง่แนบไปพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมวสิามญั

ผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่4/2565 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถอื 

  

 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 

 เลขานุการบรษิทั 

 ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 

 

 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย 4 

 

 
 

 

 
 

 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

เก่ียวกับการเข�าทํารายการได�มาซ่ึงสินทรัพย�และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
(ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ของการประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งท่ี 4/2565) 

 

 

เสนอต�อคณะกรรมการและผู�ถือหุ�นของ 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 
วันที ่1 กุมภาพันธ� 2566 
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ความเหน็ของที0ปรึกษาทางการเงนิอสิระเกี0ยวกับรายการได้มาซึ0งสินทรัพย์และรายการที0เกี0ยวโยงกัน 
ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 

 
วนัที0 1 กมุภาพนัธ์ 2566 

เลขที0  AA&P02001/2023 

เรื0อง      ความเห็นของที0ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี0ยวกบัรายการได้มาซึ0งสินทรัพย์และรายการที0เกี0ยวโยงกนัของ บริษัท สบาย 
เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

เรียน คณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ: 1.) สรุปข้อมลูของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
 2.) สรุปข้อมลูของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
 3.) สรุปข้อมลูของบริษัท แอด็วานซ์ อินฟอร์เมชั0น เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)  
 4.) ข้อมลูและสาระสาํคญัของสญัญาที0เกี0ยวข้องกบัการเข้าทํารายการ 
   
อ้างถงึ: 1.) เอกสารเผยแพร่มติที0ประชมุคณะกรรมการบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ครั aงที0 22/2565 ซึ0งจดั

ประชมุเมื0อวนัที0 22 ธนัวาคม 2565 เกี0ยวกบัการทํารายการได้มาและจําหนา่ยไปซึ0งสนิทรัพย์และรายการที0
เกี0ยวโยงกนัของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และฉบบัแก้ไขเพิ0มเตมิ 

 2.) สารสนเทศเกี0ยวกับรายการได้มาและจําหน่ายซึ0งสินทรัพย์และรายการที0เกี0ยวโยงกันของบริษัท สบาย 
เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ลงวนัที0 22 ธนัวาคม 2565 และฉบบัแก้ไขเพิ0มเตมิ 

 3.) มตทีิ0ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ครั aงที0 22/2565 เมื0อวนัที0 22 
ธันวาคม 2565 โดยได้ให้ความเห็นเกี0ยวกบัความสมเหตสุมผลของการเข้าทํารายการได้มาและจําหน่าย
ไปซึ0งสนิทรัพย์และรายการที0เกี0ยวโยงกนั 

 4.) งบการเงินของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ที0ผ่านการตรวจสอบและสอบทานแล้วโดยผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั สําหรับสิ aนสดุ ณ วนัที0 31 ธันวาคม 2562 
วนัที0 31 ธนัวาคม 2563 วนัที0 31 ธนัวาคม 2564 และวนัที0 30 กนัยายน 2565 

 5.) งบการเงินของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั0น เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ที0ผ่านการตรวจสอบและสอบ
ทานแล้วโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั สําหรับสิ aนสดุ ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 
2562 วนัที0 31 ธนัวาคม 2563 วนัที0 31 ธนัวาคม 2564 และวนัที0 30 กนัยายน 2565 

 6.) งบการเงินของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ที0ผ่านการตรวจสอบและสอบทานแล้วโดย
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั สําหรับสิ aนสดุ ณ วนัที0 31 ธันวาคม 
2562 วนัที0 31 ธนัวาคม 2563 วนัที0 31 ธนัวาคม 2564 และวนัที0 30 กนัยายน 2565 

 6.) แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2564 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
 7.) รายชื0อผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ณ วนักําหนดรายชื0อผู้ ถือหุ้น (Record Date) 

วนัที0 20 มกราคม 2566 
 8.) รายชื0อผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั0น เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ณ วนักําหนดรายชื0อผู้ ถือ

หุ้น (Record Date) วนัที0 26 สงิหาคม 2565 
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 9.) รายชื0อผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ณ วนักําหนดรายชื0อผู้ ถือหุ้น (Record 
Date) วนัที0 20 มกราคม 2566 

 10.) บนัทกึข้อตกลงและเอกสารร่างสญัญาที0เกี0ยวข้องกบัการเข้าทํารายการได้มาและจําหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์
และรายการที0เกี0ยวโยงกนัในครั aงนี a 

 11.) เอกสารเผยแพร่มติที0ประชมุคณะกรรมการบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ครั aงที0 18/2565 ซึ0งจดั
ประชมุเมื0อวนัที0 18 ตลุาคม 2565 เกี0ยวกบัรายการได้มาซึ0งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั 
(มหาชน) และฉบบัแก้ไขเพิ0มเตมิ 

 12.) สารสนเทศเกี0ยวกบัรายการได้มาซึ0งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (บญัชี 1) ลง
วนัที0 18 ตลุาคม 2565 และฉบบัแก้ไขเพิ0มเตมิ 

 14.) รายงานความเห็นของที0ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) เกี0ยวกบั
การได้มาซึ0งสินทรัพย์และรายการที0เกี0ยวโยง กรณีการเข้าซื aอหุ้นสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั0น 
เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ซึ0งจดัทําโดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จํากดั ลงวนัที0 12 เมษายน 2565 

 15.) หนงัสือรับรอง หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทที0เกี0ยวข้องกบัการทํารายการในครั aงนี a ข้อมลูเอกสารสญัญา
ต่าง ๆ และข้อมลูเอกสารอื0น ๆ ตลอดจนการสมัภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที0ที0เกี0ยวข้องกบับริษัท สบาย 
เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั0น เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัท ที.เค.
เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

   
Disclaimers: 1.) ผลการศึกษาของ บริษัท แอดไวเซอรี0  อลัไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด (“ที0ปรึกษาทางการเงิน

อิสระ” หรือ “AA&P”) ในรายงานฉบบันี a อยู่บนพื aนฐานของข้อมลูและสมมติฐานที0ได้รับจากผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที0ที0เกี0ยวข้องของบริษัท สบาย เทคโนโลยี (มหาชน) และบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
ตลอดจนข้อมลูที0เปิดเผยแก่สาธารณะในเว็บไซต์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (www.sec.or.th) และเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th) 

 2.) ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระทําการศกึษาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงั โดยตั aงมั0นอยู่
บนพื aนฐานเยี0ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

 
 

3.) ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและให้ความเห็น ภายใต้สถานการณ์และข้อมลูที0สามารถรับรู้ได้ใน
ปัจจบุนั หากสถานการณ์และข้อมลูมีการเปลี0ยนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการศกึษา
ของที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

 

 

- THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK - 
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สืบเนื0องจากที0ประชมุคณะกรรมการบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครั aงที0 22/2565 ซึ0งจดัประชมุ
เมื0อวนัที0 22 ธันวาคม 2565 ได้มีมติอนุมตัิให้เสนอต่อที0ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครั aงที0 4/2565 ในวนัที0 16 กุมภาพนัธ์ 
2566 เพื0อพิจารณาอนมุตักิารเข้าทํารายการในวาระ ดงัตอ่ไปนี a 

วาระที0 2 พิจารณาอนมุตัิการเข้าลงทนุในหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
ซึ0งเข้าขา่ยเป็นรายการที0เกี0ยวโยงกนั (“รายการที0 1”) 

วาระที0 3 พิจารณาอนุมัติการจําหน่ายหุ้ นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั0น เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) ซึ0งเข้าขา่ยเป็นรายการที0เกี0ยวโยงกนั (“รายการที0 2”) 

ทั aงนี a รายการที0  1 เป็นธุรกรรมการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ0มทุนของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
(“TKS”) (ซึ0งเป็นนิติบคุคลที0มีผู้ ถือหุ้นใหญ่เป็นกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายจตุิพนัธุ์ มงคลสธีุ (“นายจุติพันธ์ุ”) โดยนายจตุิพนัธุ์
ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที0บริหารของ TKS และเมื0อรวมผู้ ที0เกี0ยวข้องและญาติสนิทของนายจตุิพนัธุ์ ซึ0งมี
การถือหุ้นทั aงทางตรงและทางอ้อมใน TKS คิดสดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัทั aงสิ aนร้อยละ 42.12) จํานวนไมเ่กิน 115,000,000 หุ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 18.45 ของทนุจดทะเบียนภายหลงัการเพิ0มทนุ ด้วยการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุออกใหม่ในราคาซื aอหุ้นละ 14.00 บาท 
โดยบริษัทจะชําระค่าตอบแทนเป็นเงินสด จํานวนไม่เกิน 1,610,000,000 บาท (“ธุรกรรมการซื cอหุ้นสามัญเพิ0มทุนของ TKS”) 
เพื0อเพิ0มแหลง่ที0มาของรายได้ให้แก่กลุม่บริษัทและขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุม่บริษัทจากการเพิ0มโอกาสใน
การเสนอบริการด้านดิจิทลัโซลชูั0นส์ การบริการคลงัสินค้า การผลิตฉลากและบรรจภุณัฑ์ รวมไปถึงการพฒันาระบบ e-Solution 
และ Tech Platform เนื0องจาก TKS ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจและแบบพิมพ์ซิเคียวริตี a และให้บริการพิมพ์
ระบบดิจิทลักระดาษพิมพ์ต่อเนื0องสําหรับคอมพิวเตอร์ และบริการคลงัสินค้าแบบพิมพ์ อีกทั aง การเข้าทําธุรกรรมครั aงนี aยงัเป็นการ
ดําเนินการตามกลยุทธ์ “7-7-7” ของกลุ่มบริษัท เพื0อให้สามารถจําหน่ายสินค้าและให้บริการที0ครอบคลมุ แข็งแกร่งยิ0งขึ aน และ
สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า 

อนึ0ง ธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทุนของ TKS ข้างต้นถือเป็นรายการได้มาซึ0งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุที0 ทจ. 20/2551 เรื0องหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที0มีนยัสําคญัที0เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์ 
ลงวนัที0 31 สงิหาคม 2551 (รวมทั aงที0ได้มีการแก้ไขเพิ0มเตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื0อง การ
เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที0 29 ตลุาคม 
2547 (รวมทั aงที0ได้มีการแก้ไขเพิ0มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์”) ซึ0งมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบั
ร้อยละ 41.78 ตามเกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน (โดยงบการเงินรวมที0สอบทานแล้วสิ aนสุด ณ วันที0 30 กันยายน 2565 
สินทรัพย์รวมของบริษัท เท่ากบั 15,135.40 ล้านบาท) โดยนอกจากธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ในครั aงนี a บริษัทมี
รายการได้มาซึ0งสินทรัพย์อื0นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัที0มีการตกลงเข้าทําธุรกรรมในครั aงนี a ทําให้เมื0อนบัรวมขนาดรายการอื0น
ดงักลา่วรวมกบัขนาดรายการของธรุกรรมในครั aงนี a จะได้ขนาดรายการรวมสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 84.31 ตามเกณฑ์กําไรสทุธิจากการ
ดําเนินงาน ซึ0งมีมลูคา่สงูกวา่ร้อยละ 50.00 แตต่ํ0ากวา่ร้อยละ 100.00 

ดงันั aน บริษัทจึงมีหน้าที0 (1) เปิดเผยสารสนเทศเกี0ยวกับรายการได้มาซึ0งสินทรัพย์ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามประกาศ
รายการได้มาและจําหน่าย และ (2) จดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื0อขออนมุตัิการเข้าทํารายการได้มาซึ0งสนิทรัพย์ 
โดยบริษัทจะต้องได้รับอนมุตัิจากที0ประชมุด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั aงหมดของผู้ ถือหุ้นที0มาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที0มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนบัคะแนน พร้อม (3) แต่งตั aงที0
ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื0อให้ความเห็นเกี0ยวกบัธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS รวมทั aงจดัสง่รายงานความเห็น
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ดงักลา่วต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท 

 นอกจากนี a ธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที0เกี0ยวโยงกนั ประเภทที0 4 (รายการ
เกี0ยวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ) ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที0 ทจ. 21/2551 เรื0องหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที0เกี0ยว
โยงกนั ลงวนัที0 31 สงิหาคม 2551 (รวมทั aงที0ได้มีการแก้ไขเพิ0มเตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เรื0อง การเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที0เกี0ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที0 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั aงที0ได้มี
การแก้ไขเพิ0มเติม) (“ประกาศรายการที0เกี0ยวโยงกัน”) เนื0องจาก TKS เป็นบคุคลที0เกี0ยวโยงกนัของบริษัท โดยมีขนาดรายการที0
เกี0ยวโยงกันเท่ากับร้อยละ 28.87 ของมูลค่าสินทรัพย์ที0มีตวัตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัท ตามงบการเงินรวมสิ aนสุด ณ วนัที0 30 
กนัยายน 2565 (NTA เท่ากับ 5,577.57 ล้านบาท) ซึ0งมีมลูค่าสงูกว่า 20.00 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA และ
บริษัทไมมี่การเข้าทํารายการที0เกี0ยวโยงกนัอื0นใดกบับคุคลที0เกี0ยวโยงกนัหรือผู้ ที0เกี0ยวข้องและญาติสนิทของบคุคลที0เกี0ยวโยงกนัราย
ดงักลา่วที0เกิดขึ aนใน 6 เดือนก่อนวนัที0มีการตกลงเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ในครั aงนี a ดงันั aน บริษัทจงึมีหน้าที0
ต้อง (1) เปิดเผยสารสนเทศเกี0ยวกบัรายการที0เกี0ยวโยงกนัต่อตลาดหลกัทรัพย์ตามประกาศรายการที0เกี0ยวโยงกนั และ (2) จดัให้มี
การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื0อขออนมุตัิการเข้าทํารายการที0เกี0ยวโยงกนั โดยบริษัทจะต้องได้รับอนมุตัิจากที0ประชมุด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั aงหมดของผู้ ถือหุ้นที0มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนน
เสียงของผู้ ถือหุ้นที0มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน พร้อม (3) แต่งตั aงที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื0อให้ความเห็น
เกี0ยวกบัธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS รวมทั aงจดัสง่รายงานความเห็นดงักลา่วตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
และผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 ในขณะที0 รายการที0  2 เป็นธุรกรรมการจําหน่ายหุ้ นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั0น เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) (“AIT”) จํานวนไมเ่กิน 225,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.90 ของทนุจดทะเบียนของ AIT ให้แก่ TKS ซึ0งเป็นบคุคล
ที0เกี0ยวโยงกันของบริษัท ในราคาขายหุ้ นละ 7.50 บาท โดยบริษัทจะได้รับชําระค่าตอบแทนเป็นเงินสด จํานวนไม่เกิน 
1,687,500,000 บาท (“ธุรกรรมการขายหุ้นสามัญของ AIT”) เพื0อบริษัทจะสามารถนํากระแสเงินสดที0จะได้รับจากการเข้าทํา
ธุรกรรมนี aไปใช้เป็นแหลง่เงินทนุในการเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS แม้ว่าก่อนหน้าที0บริษัทจะเคยมีการทยอย
เข้าทําธุรกรรมการได้มาซึ0งหุ้นสามญัของ AIT (รายละเอียดในหวัข้อ 2.2.9) เพื0อตอบโจทย์ในการพฒันาโครงสร้างพื aนฐานสําหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท (IT Infrastructure) แต่บริษัทเล็งเห็นว่าธุรกิจของ AIT ประกอบธุรกิจเป็นผู้ ออกแบบระบบ
เครือข่ายและระบบสื0อสารอย่างครบวงจร (System Integrator: SI) โดยให้บริการในกลุม่ลกูค้าทั aงภาครัฐและเอกชน ซึ0งมีลกัษณะ
การขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จหรือเทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั aงแต่การให้คําปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การ
ดําเนินการติดตั aง การฝึกอบรม และการซ่อมบํารุง โดยเป็นธุรกิจเฉพาะทางในด้านเดียวกนั (IT Solutions และ Tech Platform) 
เป็นธุรกิจที0เหมาะสมและสอดคล้องกบัธุรกิจของ TKS มากกว่า อนัจะก่อให้เกิดการผสานพลงักนั (Synergy) ระหว่าง TKS และ 
AIT ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เนื0องจากธรุกิจของ AIT จะเป็นการขยายโอกาสในการเพิ0มศกัยภาพการเตบิโตทางธรุกิจและขยายฐาน
ลูกค้าของธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และธุรกิจจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) ซึ0งเป็นธุรกิจเดิมของ TKS และกลุม่บริษัทในเครือของ TKS ได้แก่ บริษัท โกไฟว์ 
จํากัด (“GOFIVE”) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“SYNEX”) และ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั0น จํากัด 
(มหาชน) (“MSC”) ซึ0งเป็นผู้ ให้บริการ SI รายใหญ่ในตลาด Digital Transformation และบริษัทยงัคงสามารถใช้ประโยชน์จาก AIT 
ในเรื0 องของ IT Infrastructure เพื0อพัฒนา Ecosystem ของกลุ่มบริษัทได้เช่นเดิมจากการถือหุ้ นทางอ้อมใน AIT ผ่าน TKS 
(รายละเอียดในหวัข้อ 3.1.2 และ 3.2.2) เนื0องจากภายหลงัการเข้า รายการที0 1 และ รายการที0 2 ดงักลา่ว TKS จะกลายเป็นผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ของ AIT โดย TKS อาจพิจารณาเสนอชื0อบคุคลที0เป็นตวัแทนของ TKS อย่างน้อย 1 ท่าน เพื0อรับการแต่งตั aงเป็นกรรมการ
ของ AIT ในขณะที0บริษัทก็จะกลายเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่อนัดบั 2 ของ TKS รองจากตระกลูมงคลสธีุ (รายละเอียดในหวัข้อ 2.1.4) และ
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บริษัทจะสง่ตวัแทนเข้าไปเป็นกรรมการบริษัทของ TKS เพิ0มไปจํานวน 1 ทา่น จากปัจจบุนั TKS มีกรรมการทั aงหมด 8 ทา่น โดยอาจ
พิจารณาเสนอชื0อ นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที0บริหารสายงานบญัชีและการเงิน เพื0อกํากับนโยบายและ
ทิศทางของกลุม่ TKS ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบักลยทุธ์หลกัของบริษัท อีกทั aง การเข้าทําธุรกรรมครั aงนี aยงัเป็น
ประโยชน์ในแง่ของการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทเพื0อให้เกิดการผสานพลงั (Synergy) ที0มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ0งขึ aน 
จากการที0กลุม่ธรุกิจของ TKS และ AIT มีการประกอบธรุกิจที0เกี0ยวเนื0องกนัในหลายด้านดงัที0กลา่วข้าวต้น ดงันั aน การที0 AIT เข้าเป็น
บริษัทภายใต้กลุม่ของ TKS จะก่อให้เกิดการผสานพลงัร่วมกนัในธุรกิจที0เกี0ยวข้องกบัเทคโนโลยีและสารสนเทศซึ0งจะสง่ผลให้กลุม่
บริษัทได้รับประโยชน์จากการผสานพลงัร่วมกนั (Synergy) ระหวา่งกลุม่บริษัททั aงหมดในภาพรวม ดงันี a 

การผสานพลงัทางต้นทนุ (Cost Synergy)  
• บริษัทในกลุ่มสามารถประหยัดต้นทุนได้จากการใช้ต้นทุนในด้านการปฏิบัติงานร่วมกันได้ ในงานบริหารโครงการ 

(Project Management) ในธุรกิจการออกแบบระบบเครือขา่ยและระบบสื0อสารอยา่งครบวงจร (System Integrator หรือ 
SI) 

• เกิดการผสานพลงัด้านต้นทนุ (Cost Synergy) ในด้านการจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์  และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) ในด้านต้นทนุการจดัซื aอรวมกบั SYNEX 

การผสานพลงัร่วมกนัทางรายได้ (Revenue Synergy)  
• เกิดการผสานพลงัด้านรายได้ (Revenue Synergy)  ด้วยการขยายฐานลกูค้าร่วมกนัผ่านการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจใน

ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน และการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศในแถบ
ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

• เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจของบริษัท เอเชียซอฟต์ คอร์ปอเรชั0น จํากดั (มหาชน) (“AS”) ซึ0งเป็นบริษัทย่อยในกลุม่บริษัทที0
ให้บริการด้านความบนัเทิงออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการเกมออนไลน์ และเกมบนโทรศพัท์เคลื0อนที0 ในประเทศไทย 
สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ รวมทั aงจดัจําหน่ายเกมพีซี  
ด้วยการร่วมกนัพฒันาระบบโครงสร้างพื aนฐานทางเทคโนโลยีและระบบการจ่ายเงินของบริษัท รวมถึงการตลาดในกลุม่
ลกูค้า E-SPORTs ร่วมกบั SYNEX 

โดยภายหลังการเข้าทําธุรกรรมครั aงนี aหากกลุ่มธุรกิจของ TKS มีความแข็งแกร่งมากขึ aนจากการผสานพลังร่วมกัน 
(Synergy) ที0เกิดขึ aนดงักลา่ว จะสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของบริษัทได้มากยิ0งขึ aน ไม่ว่า
จะเป็นด้าน ธุรกิจบริการระบบชําระเงิน (Payment) ธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้าและผลิตภณัฑ์ (Merchandising) ธุรกิจระบบโซลชูั0นส์ 
(Solutions) และ ธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Services) ที0ต้องพึ0งพาผู้ เชี0ยวชาญทางเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นสําคญั  
นอกจากนี a ยงัทําให้กลุม่บริษัทมีความชดัเจนในการดําเนินงานและสามารถมีโอกาสในการบริหารจดัการทรัพยากรของกลุม่บริษัท
ให้มีประสทิธิภาพยิ0งขึ aนในอนาคต 

อนึ0ง ธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ข้างต้นถือเป็นรายการจําหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาและ
จําหน่ายไป ซึ0งมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 30.85 ตามเกณฑ์กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน (โดยงบการเงินรวมที0สอบทาน
แล้วสิ aนสดุ ณ วนัที0 30 กันยายน 2565 สินทรัพย์รวมของบริษัท เท่ากับ 15,135.40 ล้านบาท) โดยนอกจากธุรกรรมการขายหุ้น
สามญัของ AIT ในครั aงนี a บริษัทมีรายการได้มาซึ0งสินทรัพย์อื0นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัที0มีการตกลงเข้าทําธุรกรรมครั aงนี a ทําให้
เมื0อนบัรวมขนาดรายการอื0นดงักลา่วรวมกบัขนาดรายการของธุรกรรมในครั aงนี a จะได้ขนาดรายการรวมสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 32.25 
ซึ0งมีมลูคา่สงูกวา่ร้อยละ 15.00 แตต่ํ0ากวา่ร้อยละ 50.00 ดงันั aน บริษัทจงึมีหน้าที0 (1) เปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ 
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(2) จัดส่งหนังสือเวียนถึงผู้ ถือหุ้นเกี0ยวกับการได้มาและจําหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์ของบริษัทภายใน 21 วัน นับจากวันที0เปิดเผย
สารสนเทศของรายการดงักลา่ว  

 นอกจากนี a ธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการที0เกี0ยวโยงกนั ประเภทที0 4 (รายการเกี0ยวกบั
สินทรัพย์หรือบริการ) ตามประกาศรายการที0เกี0ยวโยงกนั เนื0องจาก TKS เป็นบคุคลที0เกี0ยวโยงกนัของบริษัท โดยมีขนาดรายการที0
เกี0ยวโยงกันเท่ากับร้อยละ 30.26 ของมูลค่าสินทรัพย์ที0มีตวัตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัท ตามงบการเงินรวมสิ aนสุด ณ วนัที0 30 
กนัยายน 2565 (NTA เท่ากับ 5,577.57 ล้านบาท) ซึ0งมีมลูค่าสงูกว่า 20.00 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA และ
บริษัทไมมี่การเข้าทํารายการที0เกี0ยวโยงกนัอื0นใดกบับคุคลที0เกี0ยวโยงกนัหรือผู้ ที0เกี0ยวข้องและญาติสนิทของบคุคลที0เกี0ยวโยงกนัราย
ดงักลา่วที0เกิดขึ aนใน 6 เดือนก่อนวนัที0มีการตกลงเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ในครั aงนี a ดงันั aน บริษัทจงึมีหน้าที0
ต้อง (1) เปิดเผยสารสนเทศเกี0ยวกบัรายการที0เกี0ยวโยงกนัต่อตลาดหลกัทรัพย์ตามประกาศรายการที0เกี0ยวโยงกนั และ (2) จดัให้มี
การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื0อขออนมุตัิการเข้าทํารายการที0เกี0ยวโยงกนั โดยบริษัทจะต้องได้รับอนมุตัิจากที0ประชมุด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั aงหมดของผู้ ถือหุ้นที0มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนน
เสียงของผู้ ถือหุ้นที0มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน พร้อม (3) แต่งตั aงที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื0อให้ความเห็น
เกี0ยวกบัธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT รวมทั aงจดัสง่รายงานความเห็นดงักลา่วตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้
ถือหุ้นของบริษัท 

ในการนี a บริษัทได้แต่งตั aง บริษัท แอดไวเซอรี0 อลัไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั (“AA&P”) ซึ0งเป็นที0ปรึกษาทางการ
เงินที0อยู่ในบญัชีรายชื0อที0ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้ทําหน้าที0เป็นที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) เพื0อให้ความเห็นตอ่ผู้
ถือหุ้นเกี0ยวกับความสมเหตสุมผล ความเป็นธรรมของราคา และความเหมาะสมของเงื0อนไขของรายการได้มาซึ0งสินทรัพย์และ
รายการที0เกี0ยวโยงกัน เพื0อนําเสนอให้ที0ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั aงที0 4/2565 ซึ0งจะประชุมในวนัที0 16 กุมภาพนัธ์ 2566 ใช้เป็น
ข้อมลูประกอบการพิจารณาเกี0ยวกบัการเข้าทํารายการดงักลา่ว 

รายงานความเห็นของ AA&P ฉบบันี a จดัทําขึ aนจากการศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูและรายละเอียดจากสารสนเทศที0 SABUY 
AIT และ TKS ได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อมลูที0เปิดเผยแก่สาธารณะในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ (www.set.or.th) และ
เว็บไซต์ของสํานกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) งบการเงินที0ผ่านการตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ข้อมลูและเอกสาร
อื0น ๆ ที0เกี0ยวข้องกบัรายละเอียดของรายการได้มาและจําหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์และรายการที0เกี0ยวโยงกนัดงักล่าว รวมถึงข้อมลูที0
ได้รับจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและบคุคลที0เกี0ยวข้อง ตลอดจนรายงานของบริษัทอื0น ๆ การคาดการณ์และความเห็นที0เกี0ยวข้อง
กบัการเข้าทํารายการดงักลา่ว 

ความเห็นของ AA&P ในรายงานฉบบันี aตั aงอยู่บนพื aนฐานและข้อสมมติฐานว่าข้อมูลและเอกสารทั aงหมดดงักล่าวเป็น
ข้อมูลที0ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามความเป็นความจริง โดยได้พิจารณาและให้ความเห็นภายใต้สถานการณ์และข้อมูลที0
สามารถรับรู้ได้ในปัจจุบัน ซึ0งหากสถานการณ์และข้อมูลมีการเปลี0ยนแปลงใด ๆ หรือเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ในอนาคตอย่างมี
นยัสําคญั อาจส่งผลกระทบต่อผลการศึกษาของที0ปรึกษาทางการเงินอิสระและการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นต่อการเข้าทํารายการ
ดงักลา่วได้ ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึไมส่ามารถรับรอง หรือรับประกนั หรือรับผิดชอบไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมเกี0ยวกบั
ความถกูต้องและความสมบรูณ์ของข้อมลูและคํารับรองตา่ง ๆ ที0บริษัทมอบให้กบัที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ในการให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นในครั aงนี a AA&P ขอรับรองว่าได้ทําหน้าที0ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูต่าง ๆ ดงัที0กล่าวไป
ข้างต้นด้วยความรอบคอบตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพพงึกระทํา และได้ให้เหตผุลบนพื aนฐานของข้อมลูและการวิเคราะห์
อย่างเที0ยงธรรม โดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั ซึ0งการตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนมุตัิอยู่ในดลุพินิจของผู้ ถือหุ้นของ
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บริษัท ดงันั aน ผู้ ถือหุ้นควรจะศกึษาข้อมลูและพิจารณาเหตผุล ข้อดี ข้อด้อย และความเหน็ในประเดน็พิจารณาตา่ง ๆ ที0เกี0ยวข้องกบั
การเข้าทํารายการดงักลา่วที0แนบมานี aพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั 

เอกสารแนบท้ายรายงานความเห็นของที0ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบันี a ถือเป็นสว่นหนึ0งของรายงานความเห็นและเป็น
ข้อมลูที0ผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาร่วมกบัรายงานความเห็นฉบบันี aด้วย ทั aงนี a AA&P ได้พิจารณาและศกึษาข้อมลูของรายการได้มาและ
จําหนา่ยไปซึ0งสนิทรัพย์และรายการที0เกี0ยวโยงกนั โดยสามารถสรุปข้อมลูและผลการศกึษาได้ดงัตอ่ไปนี a 
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คาํนิยาม 
 

“กลต.” ,”สาํนักงาน ก.ล.ต.”,  “SEC” สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ” ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
“บริษัท”, “SABUY” บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
“กลุ่มบริษัท” บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
“AIT” บริษัท แอด็วานซ์ อินฟอร์เมชั0น เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
“TKS” บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
“SPM” บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากดั 
“GOFIVE” บริษัท โกไฟว์ จํากดั 
“NEXT VENTURES” บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จํากดั 
“SYNEX” บริษัท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
“PTECH” บริษัท พลสั เทค อินโนเวชั0น จํากดั (มหาชน) 
“MSC” บริษัท เมโทรซสิเตม็ส์คอร์ปอเรชั0น จํากดั (มหาชน) 
“NCAP” บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 
“AS” บริษัท เอเชียซอฟต์ คอร์ปอเรชั0น จํากดั (มหาชน) 
”ที0ปรึกษาทางการเงนิอสิระ”, “AA&P”, “IFA” บริษัท แอดไวเซอรี0 อลัไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั 
“ธุรกรรมการซื cอหุ้นสามัญเพิ0มทนุของ TKS”, 
“รายการที0 1” 

การเข้าลงทนุในหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ซึ0งเป็นบคุคลที0เกี0ยวโยงกนัของ
บริษัท จํานวนไม่เกิน 115,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.45 ของทุน
จดทะเบียนภายหลงัการเพิ0มทุน ในราคา 14.00 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะ
ชําระคา่ตอบแทนเป็นเงินสด จํานวนไมเ่กิน 1,610,000,000 บาท 

“ธุรกรรมการขายหุ้นสามัญของ AIT”, 
“รายการที0 2”  

การจําหน่ายหุ้นสามญัของ AIT ให้แก่ TKS ซึ0งเป็นบคุคลที0เกี0ยวโยงกนัของ
บริษัท จํานวนไม่เกิน 225,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ õú.ùû ของทนุ
จดทะเบียน ในราคา 7.50 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะได้รับชําระค่าตอบแทน
เป็นเงินสด จํานวนไมเ่กิน 1,687,500,000 บาท 

“ประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ0ง
สนิทรัพย์” 

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที0 ทจ. 20/2551 เรื0องหลกัเกณฑ์ใน
การทํารายการที0มีนัยสําคัญที0เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ0ง
สินทรัพย์ ลงวนัที0 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั aงที0ได้มีการแก้ไขเพิ0มเติม) และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื0อง การเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไป
ซึ0งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที0 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั aงที0ได้มีการแก้ไข
เพิ0มเตมิ) 

“ประกาศรายการที0เกี0ยวโยงกัน” ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที0 ทจ. 21/2551 เรื0องหลกัเกณฑ์ใน
การทํารายการที0เกี0ยวโยงกนั ลงวนัที0 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั aงที0ได้มีการ
แก้ไขเพิ0มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื0อง การ
เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที0เกี0ยว
โยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวนัที0 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั aงที0ได้มีการแก้ไข
เพิ0มเตมิ) 
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“บุคคลที0เกี0ยวโยงกัน” หมายถึง บุคคลที0อาจทําให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดําเนินงานว่าจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของบคุคลนั aน หรือประโยชน์ของบริษัทเป็นสาํคญั ได้แก ่
1. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทจด

ทะเบียน ผู้ ที0จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการหรือผู้ บริหารหรือผู้ มี
อํานาจควบคมุรวมทั aงผู้ เกี0ยวข้องและญาตสินิทของบคุคลดงักลา่ว 

2. นิติบุคคลใด ๆ ที0มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุเป็นบุคคล
ตาม (1) 

3. บคุคลใด ๆ ที0พฤติการณ์บ่งชี aได้ว่าเป็นผู้กระทําการแทนหรืออยู่ภายใต้
อิทธิพลของ (1) และ (2) 

4. กรรมการของนิตบิคุคลที0มีอํานาจควบคมุกิจการบริษัท 
5. คู่สมรส บตุรหรือบตุรบญุธรรมที0ยงัไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการตาม 

(4) 
6. นิตบิคุคลที0บคุคลตาม (4) หรือ (5) มีอํานาจควบคมุ 

“มูลค่าสนิทรัพย์สุทธิ (NTA)” 
 

สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – หนี aสินรวม – ส่วนผู้ ถือหุ้ นที0ไม่มี
อํานาจควบคมุ (ถ้ามี)  

“EBITDA” กําไรก่อนดอกเบี aย ภาษี คา่เสื0อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 
“EBIT” กําไรก่อนดอกเบี aยและภาษี 
“P/E” อตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชี 
“P/BV” อตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชี 
“EV/EBITDA” อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกําไรจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบี aยจ่าย 

ภาษีเงินได้ คา่เสื0อมราคาและคา่ใช้จา่ยตดัจําหนา่ย 
“WACC” ต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี0ยถ่วงนํ aาหนกั 
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ส่วนที0 1 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

ที0ประชมุคณะกรรมการ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครั aงที0 22/2565 ซึ0งจดัประชมุเมื0อวนัที0 22 
ธันวาคม 2565 ได้มีมติอนมุตัิที0สําคญัและเห็นชอบให้นําเสนอต่อที0ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั aงที0 4/2565 ในวนัที0 16 กมุภาพนัธ์ 
2566 เพื0อพิจารณาอนมุตักิารเข้าทํารายการดงันี a 

รายการที0 1: การได้มาซึ0งสินทรัพย์และการเข้าทาํรายการที0เกี0ยวโยงกันเกี0ยวกับธุรกรรมการเข้าลงทุนในหุ้น
สามัญเพิ0มทุนของ บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) (“TKS”) โดย บริษัท สบาย เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 
(“SABUY”) 

ที0ประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการผู้ ที0ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้มีมติอนุมตัิการเข้าลงทุนในหุ้นสามญัเพิ0มทุนของ 
TKS จํานวนไมเ่กิน 115,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.45 ของทนุจดทะเบียนภายหลงัการเพิ0มทนุ ด้วยการซื aอหุ้นสามญัเพิ0ม
ทุนออกใหม่ในราคาซื aอหุ้ นละ 14.00 บาท โดยบริษัทจะชําระค่าตอบแทนเป็นเงินสด จํานวนไม่เกิน 1,610,000,000 บาท 
(“ธุรกรรมการซื cอหุ้นสามัญเพิ0มทุนของ TKS” หรือ “รายการที0 1”) เพื0อเพิ0มแหล่งที0มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทและขยาย
ระบบนิเวศทางธรุกิจ (Ecosystem) ของกลุม่บริษัทจากการเพิ0มโอกาสในการเสนอบริการด้านดิจิทลัโซลชูั0นส์ การบริการคลงัสนิค้า 
การผลิตฉลากและบรรจภุณัฑ์ รวมไปถึงการพฒันาระบบ e-Solution และ Tech Platform เนื0องจาก TKS ประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจและแบบพิมพ์ซิเคียวริตี a และให้บริการพิมพ์ระบบดิจิทลักระดาษพิมพ์ต่อเนื0องสําหรับคอมพิวเตอร์ และ
บริการคลงัสินค้าแบบพิมพ์ อีกทั aง การเข้าทําธุรกรรมครั aงนี aยงัเป็นการดําเนินการตามกลยทุธ์ “7 สะดวก” และ “7 SMART” ของ
กลุ่มบริษัท เพื0อให้กลุ่มบริษัทสามารถจําหน่ายสินค้าและให้บริการที0ครอบคลมุ แข็งแกร่งยิ0งขึ aน และสอดคล้องกบัความต้องการ
ของลกูค้า ซึ0งที0ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิให้นําเสนอต่อที0ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื0อพิจารณาอนมุตัิการเข้า
ทําธรุกรรมนี aตอ่ไป 

รายการที0 2: การจาํหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์และการเข้าทาํรายการที0เกี0ยวโยงกันเกี0ยวกับธุรกรรมการจาํหน่ายหุ้น
สามัญของ บริษัท แอด็วานซ์ อนิฟอร์เมชั0น เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) (“AIT”) ให้แก่ TKS 

ที0ประชมุคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการผู้ ที0ไมมี่สว่นได้เสีย) ได้มีมติอนมุตัิการจําหน่ายหุ้นสามญัของ AIT จํานวนไม่
เกิน 225,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.90 ของทนุจดทะเบียนของ AIT ให้แก่ TKS ในราคาขายหุ้นละ 7.50 บาท โดยบริษัท
จะได้รับชําระคา่ตอบแทนเป็นเงินสดจํานวนไม่เกิน 1,687,500,000 บาท (“ธุรกรรมการขายหุ้นสามัญของ AIT” หรือ “รายการ
ที0 2”) เพื0อบริษัทจะสามารถนํากระแสเงินสดที0จะได้รับจากการเข้าทําธุรกรรมนี a ไปใช้เป็นแหลง่เงินทนุในการเข้าทําธุรกรรมการซื aอ
หุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS อีกทั aง บริษัทเล็งเห็นว่า AIT ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื0อสารอย่างครบ
วงจร (System Integrator: SI) โดยให้บริการในกลุ่มลกูค้าทั aงภาครัฐและเอกชน ซึ0งมีลกัษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จหรือเทิร์น
คีย์ (Turn Key) ตั aงแตก่ารให้คําปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดําเนินการติดตั aง การฝึกอบรม และการ
ซ่อมบํารุง โดยเป็นธุรกิจเฉพาะทางในด้านเดียวกนั (IT Solutions และ Tech Platform) และสอดคล้องกบัธุรกิจของ TKS อนัจะ
ก่อให้เกิดการผสานพลงักนั (Synergy) ระหว่าง TKS และ AIT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื0องจากธุรกิจของ AIT จะเป็นการขยาย
โอกาสในการเพิ0มศกัยภาพการเติบโตทางธุรกิจและขยายฐานลกูค้าของธุรกิจดิจิทลัแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และธุรกิจจดั
จําหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) ซึ0งเป็นธุรกิจเดิมของ
กลุม่ TKS และบริษัทในเครือของ TKS ได้แก่ ได้แก่ บริษัท โกไฟว์ จํากดั (“GOFIVE”) บริษัท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
(“SYNEX”) และ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั0น จํากัด (มหาชน) (“MSC”) เป็นต้น ซึ0งเป็นผู้ ให้บริการ SI รายใหญ่ในตลาด 
Digital Transformation และบริษัทยงัคงสามารถใช้ประโยชน์จาก AIT ในการพฒันา Ecosystem ของกลุ่มบริษัทได้เช่นเดิมจาก



รายงานความเหน็ของที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ   

 12 

การถือหุ้นทางอ้อมใน AIT ผ่าน TKS ซึ0งที0ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิให้นําเสนอต่อที0ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท
เพื0อพิจารณาอนมุตักิารเข้าทําธรุกรรมนี aตอ่ไป 

ทั aงนี a การพิจารณาอนมุตัิการเข้าทํา รายการที0 1 และ รายการที0 2 มีความเกี0ยวเนื0องกนัจากแหล่งเงินทนุหลกัที0ใช้ใน
การเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS (รายการที0 1) มาจากเงินสดที0ได้รับจากการเข้าทําธุรกรรมขายหุ้นสามญัของ 
AIT (รายการที0 2) ดงันั aน หากที0ประชมุผู้ ถือหุ้นไมอ่นมุตักิารเข้าทํารายการใดรายการหนึ0งก็จะถือวา่ไมไ่ด้รับการอนมุตัทิั aง 2 รายการ 

ในการนี a ที0ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตัิการแต่งตั aง บริษัท แอดไวเซอรี0  อลัไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 
จํากัด (“ที0 ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “AA&P”) ซึ0งเป็นที0ปรึกษาทางการเงินที0ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที0ปรึกษาทางการเงินอิสระในการเห็นความเห็นตอ่
ผู้ ถือหุ้นเกี0ยวกบัความสมเหตสุมผล และความเป็นธรรมของราคาและเงื0อนไขของรายการได้มาและจําหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์และ
รายการที0เกี0ยวโยงกนัเกี0ยวกบั (1) ธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS และ (2) ธรุกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ซึ0งทั aงสอง
ธุรกรรมดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการที0เกี0ยวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที0 ทจ. 21/2551 เรื0องหลกัเกณฑ์ใน
การทํารายการที0เกี0ยวโยงกัน ลงวันที0 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั aงที0ได้มีการแก้ไขเพิ0มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เรื0อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที0เกี0ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวนัที0 19 
พฤศจิกายน 2546 (รวมทั aงที0ได้มีการแก้ไขเพิ0มเตมิ) (“ประกาศรายการที0เกี0ยวโยงกัน”) 

ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของวตัถปุระสงค์และความจําเป็นของ รายการที0 1 จากการที0
บริษัทต้องการจะขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุ่มบริษัทให้ครอบคลมุและมีประสิทธิภาพมากยิ0งขึ aน ตลอดจน
สามารถเพิ0มแหล่งที0มาของรายได้ใหม่ให้แก่กลุ่มบริษัทเพื0อเพิ0มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัทและผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทได้อยา่งตอ่เนื0องในระยะยาว โดยภายหลงัการเข้าทําธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะเข้าไป
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่รายใหมข่อง TKS โดยถือหุ้นในจํานวนไม่เกิน 115,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นการถือหุ้นที0ร้อยละ 18.45 จะ
สง่ผลให้บริษัทสามารถกํากบันโยบายและทิศทางของกลุม่ TKS ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกบักลยทุธ์หลกัของบริษัท
ได้ ซึ0งกลุ่มของ TKS มีการลงทุนในหลายกลุ่มธุรกิจที0จะสามารถเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในการขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ 
(Ecosystem) ให้แก่กลุ่มบริษัทได้ทั aงแนวราบและแนวลึก (Horizonal & Vertical) อาทิ ธุรกิจบริหารคลังสินค้า (Fulfillment 
Solution) ธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ธุรกิจจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) และธรุกิจบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (System Integrators) 
โดยกลุม่ธรุกิจของ TKS ดงักลา่วจะก่อให้เกิดการผสานพลงัร่วมกนั (Synergy) ระหวา่งกลุม่บริษัทและกลุม่ของ TKS ในระบบนิเวศ
ทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุม่บริษัท อีกทั aงการเข้าไปเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่รายใหมข่อง TKS จะทําให้ TKS มีสถานะเป็นบริษัทร่วม
ของบริษัท ซึ0งจะทําให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการรับรู้สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุใน TKS และเงินปันผลจาก TKS ได้ในอนาคต 
ซึ0งจะเป็นการเพิ0มแหล่งที0มาของรายได้ใหม่ให้กบักลุ่มบริษัทและเพิ0มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัท ตลอดจนผู้
ถือหุ้นของบริษัทอย่างตอ่เนื0องได้ในระยะยาว รวมถึงยงัช่วยให้บริษัทสามารถกระจายความเสี0ยง (Diversify Risk) จากการที0 TKS 
ลงทนุในหลากหลายธรุกิจ 

ในขณะที0 รายการที0 2 เป็นรายการที0เกี0ยวเนื0องกนักบั รายการที0 1 จากความจําเป็นที0บริษัทต้องจดัหาแหลง่เงินทนุให้
เพียงพอตอ่การเข้าทําธรุกรรม เนื0องจากงบการเงินรวมที0สอบทานแล้วสิ aนสดุ ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 บริษัทมีเงินสดคงเหลืออยู่
ที0 237,657,000 บาท ในขณะที0บริษัทจะต้องชําระค่าตอบแทนในการเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS เป็นเงินสด 
จํานวนไม่เกิน 1,610,000,000 บาท โดยภายหลงัจากที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาทางเลือกในการจดัหาแหล่งเงินทนุ  
อื0น ๆ เพิ0มเติมเมื0อเทียบกบัการเข้าทําธรุกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT แล้วพบวา่การขายหุ้นสามญัของ AIT เพื0อนําเงินไปซื aอหุ้น
สามญัเพิ0มทนุของ TKS เป็นทางเลือกที0เหมาะสมที0สดุ เนื0องจากวิธีการนี aจะไม่เป็นการเพิ0มภาระค่าใช้จ่ายและหนี aสินให้กบับริษัท 
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ซึ0งจะทําให้ไม่มีภาระต้นทุนทางการเงินจากดอกเบี aยจ่ายที0เพิ0มขึ aนเมื0อเทียบกับวิธีการใช้เงินกู้ ยืมหรือตราสารหนี a และบริษัทไม่
จําเป็นต้องระดมทุนจากเพิ0มทุนซึ0งจะทําให้ไม่เกิด Dilution กับผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท รวมถึงบริษัทมีความเสี0ยงที0อาจจะได้รับ
จํานวนเงินที0ไม่แน่นอนซึ0งจะกระทบตอ่ความเพียงพอของแหลง่เงินทนุในการเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS โดย
ภายหลงัจากการเข้าทําธรุกรรมครั aงนี aบริษัทยงัคงมีสถานะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมใน AIT ด้วยการถือหุ้นผา่น TKS 

บริษัทจะได้รับประโยชน์และข้อดีจากการเข้าทําธรุกรรมในครั aงนี a ดงันี a 

รายการที0 1: ธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS  
- เป็นการเสริมความแข็งแกร่งในการขยาย Ecosystem ให้กบักลุม่บริษัท 
- ก่อให้เกิดการ Synergy ระหวา่งกลุม่บริษัทและกลุม่ของ TKS มากยิ0งขึ aน 
- ทําให้บริษัทสามารถรับรู้สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุใน TKS และเงินปันผลได้ในอนาคต 
- มีโอกาสที0มลูคา่เงินลงทนุใน TKS อาจจะเพิ0มขึ aนได้ในอนาคต 
- บริษัทจะกลายเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และสามารถสง่ตวัแทนเข้าไปเป็นกรรมการใน TKS ได้ 
- บริษัทได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในกลุม่บริษัทจดทะเบียนที0 TKS เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
รายการที0 2: ธรุกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT  
- ทําให้บริษัทมีแหลง่เงินที0เพียงพอในการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS 
- ชว่ยให้บริษัทไมต้่องมีภาระต้นทนุทางการเงินจากแหลง่เงินทนุที0ใช้ในการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS 
- บริษัทได้รับกระแสเงินสดเพิ0มขึ aนสําหรับใช้ในการดําเนินงานอื0นที0ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทจากส่วนต่าง

ของมลูคา่ซื aอขายในการเข้าทําธรุกรรมทั aงสองรายการ 
- บริษัทจะได้รับประโยชน์จากสว่นตา่งของราคาขายหุ้นสามญั (Capital Gain) ของ AIT 
- บริษัทยงัได้รับประโยชน์จาก AIT ผา่นการถือหุ้นทางอ้อมใน TKS ซึ0งจะเข้าไปเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ AIT 
อยา่งไรก็ตาม การเข้าทําธรุกรรมทั aง 2 รายการในครั aงนี a มีข้อเสยีและความเสี0ยง ได้แก่ 
รายการที0 1: ธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS  
- มีความเสี0ยงที0บริษัทอาจจะรับรู้สว่นแบง่ผลขาดทนุจากการเข้าลงทนุใน TKS 
- มีภาระที0บริษัทต้องสรรหาวิธีในการจดัหาแหลง่เงินทนุเพื0อให้เพียงพอตอ่การซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS 
- มีความเสี0ยงที0อาจจะเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และอาจจะนําไปสู่การแสดงข้อมลูทนุเทียมจากการถือหุ้น

ไขว้กนัระหว่างบริษัทและ TKS ซึ0งอาจจะเข้าข่ายการไม่เป็นไปตามเกณฑ์คณุสมบตัิการดํารงสถานะของบริษัทจด
ทะเบียนได้ในอนาคต 

รายการที0 2: ธรุกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT  
- บริษัทจะสญูเสยีสทิธิในการออกเสยีงในที0ประชมุผู้ ถือหุ้นของ AIT ลดลง 
- มีภาระภาษีเงินได้นิตบิคุคลเพิ0มขึ aนจากการขายหุ้นสามญัของ AIT 
- เสยีโอกาสในการได้รับเงินปันผลจาก AIT โดยตรง ซึ0งมีอตัราผลตอบแทนดีกวา่ของ TKS 
- ที0ประชุมผู้ ถือหุ้นของ TKS อาจจะไม่อนุมัติให้เข้าทําธุรกรรมได้ ซึ0งจะทําให้การเข้าทําธุรกรรมครั aงนี aไม่สามารถ

เกิดขึ aนได้ 
- มีความเสี0ยงจากการเข้าทําสญัญาจะซื aอจะขาย เนื0องจากปัจจบุนับริษัทยงัไมไ่ด้มีการลงนามในสญัญาจะซื aอจะขาย 
หลงัจากพิจารณาวตัถุประสงค์และความจําเป็นในการเข้าทํารายการประกอบด้วย ข้อดี ข้อด้อย ประโยชน์และความ

เสี0ยงที0เกิดขึ aนแล้ว ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่บริษัทมีเหตผุลและความจําเป็นที0สมเหตสุมผล โดยมีวตัถปุระสงค์เพื0อ
เพิ0มแหล่งที0มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทและขยายระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ตลอดจนเป็นเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
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และเพิ0มมูลค่าของกลุ่มบริษัทผ่านการผสานพลงักัน (Synergy)  ที0เกิดขึ aน ซึ0งบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทํารายการ
มากกว่า ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการทํารายการได้มาซึ0งสินทรัพย์และรายการที0เกี0ยวโยงกนัในครั aงนี a มี
ความสมเหตุสมผล 

ในส่วนของการประเมินมลูค่าในการเข้าทํารายการ ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมลูค่ายตุิธรรมของ TKS และ 
AIT ได้ข้อสรุปดงันี a 

(1) วิธีที0เหมาะสมที0สดุในการประเมินมลูค่าหุ้น TKS ในครั aงนี a คือ วิธีรวมมลูค่าของแต่ละธุรกิจตามหลกัการของ Sum-
Of-The-Parts (SOTP) เนื0องจาก TKS มีการประกอบธุรกิจที0หลากหลาย รวมถึงมีการเข้าไปถือหุ้นในธุรกิจอื0นที0มีความแตกต่าง
จากธุรกิจหลกั ดงันั aน การแยกประเมินมลูคา่ของแตล่ะธุรกิจเพื0อหามลูคา่ที0เหมาะสมที0สดุแล้วนําผลรวมดงักลา่วมารวมกนัจงึเป็น
วิธีที0เหมาะสม โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่มลูคา่ที0เหมาะสมของ TKS อยู่ในช่วงระหว่าง 7,444.75 – 9,080.06 
ล้านบาท หรือคดิเป็น 14.64 – 17.86 บาทต่อหุ้น 

(2) วิธีที0เหมาะสมที0สดุในการประเมินมลูคา่หุ้น AIT ในครั aงนี a คือ วิธีมลูคา่ตามราคาตลาด (VWAP) เนื0องจากเป็นวิธีการ
ที0สะท้อนมลูค่าตลาดตามอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที0เกิดขึ aนจริงจากการซื aอขายของนัก
ลงทุน โดยเป็นไปตามหลักของตลาดที0มีประสิทธิภาพ (Efficient Market) ซึ0งที0ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นมูลค่าที0
เหมาะสมของ AIT อยูใ่นชว่งระหวา่ง 8,355.17 – 9,556.89 ล้านบาท หรือคดิเป็น 6.28 – 7.18 บาทต่อหุ้น 

เมื0อพิจารณาความสมเหตสุมผลของมลูค่าในการเข้าทํา รายการที0 1 และ รายการที0 2 เนื0องจากบริษัทจะนําเงินสดที0
ได้รับจากการเข้าธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT จํานวนไม่เกิน 225,000,000 หุ้น ที0ราคาขาย 7.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมลูค่า
รวมทั aงสิ aนไมเ่กิน 1,687.50 ล้านบาท ไปใช้เป็นแหลง่เงินทนุในการเข้าทําธรุกรรมในการเข้าทําธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ 
TKS จํานวนไม่เกิน 115,000,000 หุ้น ที0ราคาซื aอ 14.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมกันทั aงสิ aนไม่เกิน 1,610.00 ล้านบาท โดย
มลูคา่ในการเข้าลงทนุในหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ที0เหมาะสมควรจะอยูร่ะหวา่ง 1,683.84 – 2,053.71 ล้านบาท ในขณะที0มลูคา่
สําหรับการขายหุ้นสามัญของ AIT เพื0อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที0เพียงพอต่อการชําระค่าจองซื aอหุ้ นสามัญเพิ0มทุนของ TKS ที0
เหมาะสมควรจะอยูร่ะหวา่ง 1,412.27 – 1,615.40 ล้านบาท ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเหน็วา่มลูคา่การซื aอขายใน
การทํารายการได้มาซึ0งสนิทรัพย์และรายการที0เกี0ยวโยงกนัในครั aงนี a มีความสมเหตุสมผล 

ทั aงนี a บริษัทได้มีการจัดทําร่างบันทึกข้อตกลงเบื aองต้นในการซื aอขายหุ้นสามัญ สําหรับการเข้าทํา รายการที0  1 และ 
รายการที0  2 ซึ0งมีการกําหนดเงื0อนไขบงัคบัก่อนที0สําคญัที0มีการผูกเงื0อนไขก่อนเข้าทํารายการทั aงสองที0มีความเกี0ยวเนื0องกันใน
หลายวาระ โดยเป็นการดําเนินการตามเงื0อนไขทางกฎหมายซึ0งเป็นภาระผูกพันที0ต้องกระทําให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการเข้าทํา
รายการดงักล่าว และมีการกําหนดการเข้าทํารายการที0ชดัเจนและให้ความเป็นธรรมแก่ทั aงสองฝ่าย ซึ0งหากที0ประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นในครั aงนี aหรือที0ประชมุผู้ ถือหุ้นของ TKS มีมติไมอ่นมุตัิการเข้าทํารายการในวาระใดวาระหนึ0งที0เกี0ยวข้องกบัการเข้าทํารายการใน
ครั aงนี a ก็อาจส่งผลให้การเข้าทําทั aงสองรายการครั aงนี aไม่สามารถดําเนินการต่อได้ นอกจากนี a การทํารายการได้มาซึ0งสินทรัพย์และ
รายการที0เกี0ยวโยงกนัในครั aงนี aจะส่งผลให้ SABUY เข้าไปเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ TKS ซึ0งจะมีผลต่อการกํากบันโยบายและทิศทาง
ของกลุม่ TKS ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกบักลยทุธ์หลกัของบริษัท ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเหน็วา่ 
เงื0อนไขบงัคบัก่อนตามที0ระบไุว้ในร่างบนัทกึข้อตกลงเบื aองต้นในการซื aอขายหุ้นสามญัดงักลา่วโดยต้องขออนมุตัิจากมติที0ประชมุผู้
ถือหุ้นของทั aง 2 ฝ่าย มีความสมเหตุสมผล 

เนื0องจากบริษัทมีความจําเป็นที0จะต้องใช้เงินสดในการเข้าทํา รายการที0  1 เป็นจํานวนไม่เกิน 1,610,000,000 บาท 
ในขณะที0งบการเงินรวมที0สอบทานแล้วสิ aนสดุ ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 บริษัทมีเงินสดคงเหลืออยูที่0 237,657,000 บาท ซึ0งยงัไม่
เพียงพอต่อการเข้าทํารายการดงักลา่ว บริษัทจําเป็นต้องเสนอต่อที0ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครั aงที0 4/2565 เพื0อพิจารณา
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อนมุตัิการเข้าทํา รายการที0 2 ควบคูด้่วย เพื0อให้บริษัทมีแหลง่เงินทนุที0เพียงพอตอ่การเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ 
TKS โดยที0ประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติทั aง 2 รายการร่วมกัน ซึ0งหากที0ประชุมผู้ ถือหุ้นไม่อนุมัติการเข้าทํารายการใด
รายการหนึ0งก็จะถือว่าไม่ได้รับการอนมุตัิทั aง 2 รายการ โดยบริษัทได้มีการเตรียมแหลง่เงินทนุจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน 
และ/หรือ บคุคลอื0นใด ในกรณีที0การเข้าทํา รายการที0 1 เกิดความลา่ช้าและบริษัทจําเป็นต้องเข้าธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุ
ของ TKS ก่อน อีกทั aงบริษัทได้มีการวางแผนสํารองในการจดัเตรียมหาแหลง่เงินทนุอื0น ๆ เพิ0มเติมจากวิธีการระดมทนุต่าง ๆ ด้วย 
เช่น การออกและเสนอขายตราสารหนี a ดังนั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการใช้แหล่งเงินทุนโดยการเข้าทํา 
รายการที0 2 ซึ0งมีความเกี0ยวเนื0องกนักบัการเข้าทํา รายการที0 1 เพื0อให้บริษัทมีกระแสเงินสดที0เพียงพอตอ่การเข้าทํารายการได้มา
ซึ0งสนิทรัพย์และรายการที0เกี0ยวโยงกนัในครั aงนี a มีความสมเหตุสมผล  

โดยสรุปเมื0อพิจารณาจากข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทํารายการและไม่เข้าทํารายการตามที0อธิบายข้างต้น ที0ปรึกษา
ทางการเงนิอิสระมีความเหน็ว่าการเข้าทาํรายการที0 1 กับ รายการที0 2 กับบุคคลที0เกี0ยวโยงกันครัcงนี cของบริษัทมีความ
เหมาะสม เนื0องจากมีความสมเหตสุมผลและมีความเหมาะสมในเรื0องของวตัถปุระสงค์ ความจําเป็น ประโยชน์ที0บริษัทพงึจะได้รับ  
ตลอดจนแผนการจดัหาแหล่งเงินทุนสําหรับการเข้าทํารายการครั aงนี a รวมไปถึงความเหมาะสมของมลูค่าซื aอขายสินทรัพย์และ
เงื0อนไขในการเข้าทํารายการ ดังนั cน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าที0ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทํา
รายการได้มาซึ0งสินทรัพย์และรายการที0เกี0ยวโยงกันครัcงนี c 

ทั aงนี a การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนมุตัิในการเข้าทํารายการในครั aงนี aอยู่ในดลุพินิจของผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยผู้ ถือหุ้น
ควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่าง ๆ ที0แนบมากับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครั aงที0 4/2565 ในครั aงนี aด้วย เพื0อใช้ในการ
ประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงมติได้อยา่งเหมาะสม รวมถงึผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาความสมเหตสุมผลและความเห็นของที0ปรึกษา
ทางการเงินอิสระซึ0งตั aงอยู่บนสมมติฐานว่า งบการเงิน ข้อมลูสาธารณะ ประมาณการทางการเงินและแผนธุรกิจ ที0จดัทําโดยฝ่าย
จดัการของบริษัทและ TKS รวมถึงเอกสารอื0น ๆ ซึ0งที0ปรึกษาทางการเงินอิสระที0ได้รับจากบริษัทและ TKS รวมถึงสมัภาษณ์ฝ่าย
บริหาร มีความถกูต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วน และรายงานความเห็นของที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัทําขึ aน โดยอ้างอิงจาก
สภาวะทางเศรษฐกิจและปัจจยัอื0น ๆ ณ เวลาของการจดัทําเท่านั aน การเปลี0ยนแปลงใด ๆ ที0เกิดขึ aนในอนาคตอาจะเป็นปัจจยัที0
ส่งผลกระทบต่อความเห็นของที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทั aงนี a การตดัสินใจที0จะอนมุตัิหรือไม่อนมุตัิการเข้าทํารายการในครั aงนี a
ขึ aนอยูก่บัดลุพินิจของผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั 
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ส่วนที0 2 รายละเอียดโดยทั0วไปของรายการ 

2.1 รายการที0 1: การได้มาซึ0งสินทรัพย์และการเข้าทาํรายการที0เกี0ยวโยงกันเกี0ยวกับธุรกรรมการเข้าลงทุนในหุ้น
สามัญเพิ0มทนุของ บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) โดย บริษัท สบาย เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 

2.1.1 ลักษณะโดยทั0วไปของรายการ 

 ที0ประชุมคณะกรรมการบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครั aงที0 22/2565 ซึ0งจดัประชุมเมื0อวนัที0 22 
ธันวาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที0ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครั aงที0 4/2565 ในวันที0 16 กุมภาพันธ์ 2566 เพื0อ
พิจารณาอนมุตัิการเข้าลงทนุในหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“TKS”) (ซึ0งเป็นนิติบคุคลที0มีผู้
ถือหุ้นใหญ่เป็นกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายจตุิพนัธุ์ มงคลสธีุ (“นายจุตพินัธ์ุ”) โดยนายจตุิพนัธุ์ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที0บริหารของ TKS และเมื0อรวมผู้ ที0เกี0ยวข้องและญาติสนิทของนายจตุิพนัธุ์ ซึ0งมีการถือหุ้นทั aงทางตรงและทางอ้อม
ใน TKS จะคิดสดัส่วนการถือหุ้นรวมกนัทั aงหมดที0ร้อยละ 42.12) จํานวนไม่เกิน 115,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.45 ของ
ทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ0มทุน ด้วยการซื aอหุ้ นสามัญเพิ0มทุนออกใหม่ในราคาซื aอหุ้ นละ 14.00 บาท โดยบริษัทจะชําระ
คา่ตอบแทนเป็นเงินสด จํานวนไมเ่กิน 1,610,000,000 บาท (“ธุรกรรมการซื cอหุ้นสามัญเพิ0มทุนของ TKS” หรือ “รายการที0 1”) 
เพื0อเพิ0มแหลง่ที0มาของรายได้ให้แก่กลุม่บริษัท และขยายระบบนิเวศทางธรุกิจ (Ecosystem) ของกลุม่บริษัท จากการเพิ0มโอกาสใน
การเสนอบริการด้านดิจิทลัโซลชูั0นส์ การบริการคลงัสินค้า การผลิตฉลากและบรรจภุณัฑ์ รวมไปถึงการพฒันาระบบ e-Solution 
และ Tech Platform เนื0องจาก TKS ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจและแบบพิมพ์ซิเคียวริตี a และให้บริการพิมพ์
ระบบดิจิทลักระดาษพิมพ์ต่อเนื0องสําหรับคอมพิวเตอร์ และบริการคลงัสินค้าแบบพิมพ์ อีกทั aง การเข้าทําธุรกรรมครั aงนี aยงัเป็นการ
ดําเนินการตามกลยุทธ์ “7-7-7” ของกลุ่มบริษัท เพื0อให้สามารถจําหน่ายสินค้าและให้บริการที0ครอบคลมุ แข็งแกร่งยิ0งขึ aน และ
สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า โดยมีรายละเอียดดงันี a 

ทรัพย์สนิที0จะได้มา : หุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS จํานวนไม่เกิน 115,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 18.45 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วภายหลงัการเพิ0มทนุ1 

มูลค่าของสิ0งตอบแทน : บริษัทจะชําระคา่ตอบแทนเป็นเงินสด จํานวนไมเ่กิน 1,610,000,000 ล้าน
บาท ให้แก่ TKS 

ราคาซื cอทรัพย์สิน : ราคาหุ้นละ 14.00 บาท โดยเป็นราคาที0เจรจาตอ่รองกนัระหวา่งบริษัทกบั 
TKS ซึ0งมีหลกัเกณฑ์ในการกําหนดราคาจากวิธีการประเมินมลูค่ากิจการ
ด้วยวิธีสว่นรวมมลูคา่กิจการ 

วันสุดท้ายในการเข้าทาํรายการ : ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 หรือตามที0คู่กรณีที0เกี0ยวข้องเห็นชอบ
ร่วมกนั 

หมายเหต:ุ 1/ ทนุจดทะเบียนชําระแล้วของ TKS ณ วนัทีB 20 มกราคม 2566 เทา่กบั 508,448,439 บาท มลูคา่ทีBตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยภายหลงัการ
เพิBมทนุตามมติทีBประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ TKS ครั \งทีB 1/2566 ทนุจดทะเบียนชําระแล้วของ TKS จะเท่ากบั 623,448,439 บาท มลูค่าทีBตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท 

ทั aงนี a ในที0ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั aงที0 22/2565 ซึ0งจดัประชมุเมื0อวนัที0 22 ธันวาคม 2565 นายจตุิพนัธุ์ และนายชู
เกียรติ รุจนพรจี (“นายชูเกียรติฯ”) ในฐานะกรรมการที0มีส่วนได้เสีย ไม่ได้เข้าร่วมประชมุและไม่มีสิทธิออกเสียงในระหว่างการ
พิจารณาอนุมัติวาระที0เกี0ยวข้องกับธุรกรรมการซื aอหุ้ นสามัญเพิ0มทุนของ TKS โดยที0ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้
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นําเสนอต่อที0ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั aงที0 4/2565 ในวนัที0 16 กุมภาพนัธ์ 2566 เพื0อพิจารณาอนมุตัิการเข้าทําธุรกรรมในครั aงนี a
ตามลาํดบัวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี a 

วาระที0 2 พิจารณาอนมุตัิการเข้าลงทนุในหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
ซึ0งเข้าขา่ยเป็นรายการที0เกี0ยวโยงกนั 

 นอกจากนี a นายชเูกียรติฯ TKS และตระกลูมงคลสธีุ (รายละเอียดในหวัข้อ 2.1.4) ในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึ0งมีสว่นได้
เสียในการเข้าทําธรุกรรมนี a จะถกูห้ามมิให้ใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในที0ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทสาํหรับวาระดงักลา่ว 

โครงสร้างการถือหุ้นใน TKS ก่อนและหลงัธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS โดยบริษัท 

ก่อนเข้าทํารายการ       

 
หลงัเข้าทํารายการ 

 
 อนึ0ง ธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทุนของ TKS ข้างต้นถือเป็นรายการได้มาซึ0งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุที0 ทจ. 20/2551 เรื0องหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที0มีนยัสําคญัที0เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์ 
ลงวนัที0 31 สงิหาคม 2551 (รวมทั aงที0ได้มีการแก้ไขเพิ0มเตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื0อง การ
เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที0 29 ตลุาคม 
2547 (รวมทั aงที0ได้มีการแก้ไขเพิ0มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์”) ซึ0งมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบั
ร้อยละ 41.78 ตามเกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน (โดยงบการเงินรวมที0สอบทานแล้วสิ aนสุด ณ วันที0 30 กันยายน 2565 
สนิทรัพย์รวมของบริษัท เทา่กบั 15,135.40 ล้านบาท) 

 ทั aงนี a นอกจากธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ในครั aงนี a บริษัทมีรายการได้มาซึ0งสนิทรัพย์อื0นในระหวา่ง 6 เดือน
ก่อนวนัที0มีการตกลงเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ในครั aงนี a ทําให้เมื0อนบัรวมขนาดรายการอื0นดงักลา่วรวมกบั
ขนาดรายการของธรุกรรมในครั aงนี a จะได้ขนาดรายการรวมสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 84.31 ตามเกณฑ์กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน ซึ0งมี
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มลูค่าสูงกว่าร้อยละ 50.00 แต่ตํ0ากว่าร้อยละ 100.00 ดงันั aน บริษัทจึงมีหน้าที0 (1) เปิดเผยสารสนเทศเกี0ยวกับรายการได้มาซึ0ง
สินทรัพย์ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาและจําหน่าย และ (2) จดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื0อ
ขออนมุตัิการเข้าทํารายการได้มาซึ0งสินทรัพย์ โดยบริษัทจะต้องได้รับอนมุตัิจากที0ประชมุด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั aงหมดของผู้ ถือหุ้นที0มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที0มีส่วนได้เสียเป็น
ฐานในการนบัคะแนน พร้อม (3) แตง่ตั aงที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื0อให้ความเหน็เกี0ยวกบัธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุ
ของ TKS รวมทั aงจดัสง่รายงานความเห็นดงักลา่วต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน 
ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 นอกจากนี a ธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที0เกี0ยวโยงกนั ประเภทที0 4 (รายการ
เกี0ยวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ) ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที0 ทจ. 21/2551 เรื0องหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที0เกี0ยว
โยงกนั ลงวนัที0 31 สงิหาคม 2551 (รวมทั aงที0ได้มีการแก้ไขเพิ0มเตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เรื0อง การเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที0เกี0ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที0 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั aงที0ได้มี
การแก้ไขเพิ0มเติม) (“ประกาศรายการที0เกี0ยวโยงกัน”) เนื0องจาก TKS เป็นบคุคลที0เกี0ยวโยงกนัของบริษัท โดยมีขนาดรายการที0
เกี0ยวโยงกันเท่ากับร้อยละ 28.87 ของมูลค่าสินทรัพย์ที0มีตวัตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัท ตามงบการเงินรวมสิ aนสุด ณ วนัที0 30 
กนัยายน 2565 (NTA เท่ากับ 5,577.57 ล้านบาท) ซึ0งมีมลูค่าสงูกว่า 20.00 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA และ
บริษัทไมมี่การเข้าทํารายการที0เกี0ยวโยงกนัอื0นใดกบับคุคลที0เกี0ยวโยงกนัหรือผู้ ที0เกี0ยวข้องและญาติสนิทของบคุคลที0เกี0ยวโยงกนัราย
ดงักลา่วที0เกิดขึ aนใน 6 เดือนก่อนวนัที0มีการตกลงเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ในครั aงนี a ดงันั aน บริษัทจงึมีหน้าที0
ต้อง (1) เปิดเผยสารสนเทศเกี0ยวกบัรายการที0เกี0ยวโยงกนัต่อตลาดหลกัทรัพย์ตามประกาศรายการที0เกี0ยวโยงกนั และ (2) จดัให้มี
การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื0อขออนมุตัิการเข้าทํารายการที0เกี0ยวโยงกนั โดยบริษัทจะต้องได้รับอนมุตัิจากที0ประชมุด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั aงหมดของผู้ ถือหุ้นที0มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนน
เสียงของผู้ ถือหุ้นที0มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน พร้อม (3) แต่งตั aงที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื0อให้ความเห็น
เกี0ยวกบัธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS รวมทั aงจดัสง่รายงานความเห็นดงักลา่วตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
และผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

2.1.2 วัตถุประสงค์และความจาํเป็นของการเข้าทาํรายการ 

 สืบเนื0องจากปี 2564 – 2565 ที0ผา่นมา บริษัทได้มีการขยายธุรกิจและเพิ0มพนัธมิตรที0หลากหลาย โดยการลงทนุและ/หรือ 
ร่วมลงทนุกบัธุรกิจอื0น ๆ อย่างตอ่เนื0อง เพื0อให้ครอบคลมุระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุม่บริษัท รวมไปถึงการตอ่ยอด
และเสริมสร้างการผสานพลงักนั (Synergy) ของบริษัท เพื0อตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ได้มากยิ0งขึ aน โดยปัจจบุนับริษัท
ได้มีการจัดกลุ่มธุรกิจออกเป็น 6 กลุ่มธุรกิจหลกั ได้แก่ 1.) ธุรกิจ Connext 2.) ธุรกิจ Enterprise & Life 3.) ธุรกิจ Payments & 
Wallet 4.) ธรุกิจ Financial Inclusion 5.) ธรุกิจ InnoTainment และ 6.) ธรุกิจ Venture (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 
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โครงสร้างการจดักลุม่ธรุกิจของบริษัท 

 
 โดยบริษัทยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจทั aงแนวราบและแนวลึก (Horizontal & Vertical) อย่างต่อเนื0องตามแนวทางของ 
“SABUYVERSE The Next Visionary” หรือจกัรวาลในแบบสบาย ที0จะครอบคลมุทั aงภาคธรุกิจและการใช้ชีวิตของประชาชน ซึ0งมี
กลยทุธ์ในการดําเนินงานหลกัที0สาํคญั คือ 7-7-7 แบง่ออกเป็น 

• 7 สะดวก เพื0อชีวิตที0สบายขอผู้บริโภคตั aงแต่ตื0นจนเข้านอนด้วยบริการจาก SABUY ได้แก่ สะดวกซื aอ, สะดวกส่ง, 
สะดวกซกั, สะดวกใช้, สะดวกจา่ย, สะดวกโอน, และสะดวกชําระ 

• 7 SMARTs เพื0อพฒันาเทคโนโลยีให้ครอบคลมุในทกุกลุม่พื aนที0เปา้หมาย ได้แก่ SMART Factory, SMART Office, 
SMART School, SMART Canteen, SMART Parking, SMART Home, และ SMART Locker 

• 7 Rising Stars เพื0อตั aงจุดยุทธศาสตร์การขยายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจดาวรุ่ง ได้แก่ SABUY Digital, SABUY 
Accelerator, SABUY as a Solutions (SaaS), SABUY Speed, SABUY Channel, SABUY Media, และ SABUY 
Infrastructure 

ในขณะที0 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“TKS”) ซึ0งประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจและ
แบบพิมพ์ซิเคียวริตี a และให้บริการพิมพ์ระบบดิจิทลักระดาษพิมพ์ตอ่เนื0องสําหรับคอมพิวเตอร์ และบริการคลงัสนิค้าแบบพิมพ์ ได้มี
การปรับแผนธุรกิจมาอย่างต่อเนื0องเพื0อปรับตวัให้เท่าทนักบัการเปลี0ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทลั โดยการพฒันา
นวัตกรรมด้านระบบสารสนเทศและได้ปรับโครงสร้างองค์กรในกลุ่ม TKS เพื0อให้เกิดผลผนึกทั aงด้านการพัฒนาตลาดและ
ผลติภณัฑ์ ตลอดจนด้านการลดต้นทนุการผลติเพื0อเพิ0มความสามารถในการแขง่ขนัโดยรวมในการรักษาฐานธรุกิจเดิมควบคูไ่ปกบั
การหาพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ตามกลยุทธ์ “Tech Ecosystem Builder” ซึ0งเป็นกลยุทธ์หลักของกลุ่ม TKS โดย TKS ได้
กระจายการลงทนุอยา่งตอ่เนื0องในธรุกิจที0เกี0ยวข้องกบัเทคโนโลยี แบง่ออกเป็น 6 กลุม่ธรุกิจหลกั ได้แก่ 

1.)  ธุรกิจผู้ ให้บริการสิ0งพิมพ์ที0ใช้เทคโนโลยีขั aนสูงและบริหารคลงัสินค้า (Security & Fulfillment Solution) ผ่านการ
ลงทนุใน บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากดั (“SPM”) 

2.)  ธรุกิจผู้ให้บริการดจิิทลัแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ผา่นการลงทนุใน บริษัท โกไฟว์ จํากดั (“GOFIVE”) 
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3.)  ธรุกิจการลงทนุในธรุกิจที0มีศกัยภาพหรือธรุกิจเทคโนโลยีดจิิทลั (Venture) ผา่นการลงทนุใน บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส 
จํากดั (“NEXT VENTURES”) 

4.)  ธุรกิจจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ (IT 
Ecosystem) ผา่นการลงทนุใน บริษัท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“SYNNEX”) 

5.)  ธุรกิจพฒันาเทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) ธุรกิจผลติภณัฑ์และช่องทางการขายเข้าถงึลกูค้าที0มีระบบนิเวศทาง
ธุรกิจ (Ecosystem) ผ่านการลงทนุใน บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“SABUY”) และ บริษัท พลสั เทค 
อินโนเวชั0น จํากดั (มหาชน) (“PTECH”) และ 

6.)  ธุรกิจการนําเสนอโซลชูั0นและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ผ่านการลงทนุใน บริษัท เมโทรซิส
เตม็ส์คอร์ปอเรชั0น จํากดั (มหาชน) (“MSC”)  

ซึ0งจากแผนกลยทุธ์หลกัของ TKS ในการเป็น Tech Ecosystem Builder (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) ประกอบกบั
กลุ่มธุรกิจหลกัของ TKS ที0เชี0ยวชาญด้านเทคโนโลโลยีและสารสนเทศข้างต้นนั aน บริษัทเล็งเห็นว่าจะสามารถเข้ามาเสริมความ
แข็งแกร่งที0จะก่อให้เกิดการผสานพลงัร่วมกนั (Synergy) ให้กบักลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ0งขึ aน อีกทั aงยงัสอดรับกบั
แผนกลยทุธ์ในการดําเนินงานหลกัที0สําคญัของบริษัทภายใต้แนวทางของ “SABUYVERSE The Next Visionary” ดงันั aน เพื0อให้
บริษัทสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ในการขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุม่บริษัทให้ครอบคลมุและมีประสิทธิภาพ
มากยิ0งขึ aนด้วยการเข้าไปมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัในกลุ่มของ TKS และเพิ0มแหล่งที0มาของรายได้ใหม่ให้แก่กลุ่มบริษัทเพื0อเพิ0ม
โอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างต่อเนื0องในระยะยาว ผ่านการเพิ0มพนัธมิตรทาง
ธุรกิจที0เชี0ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ บริษัทจงึจําเป็นต้องเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ในครั aงนี a ซึ0ง
บริษัทจะสามารถส่งตวัแทนเข้าไปเป็นกรรมการบริษัทของ TKS เพิ0มไปจํานใวน 1 ท่าน จากปัจจุบนั TKS มีกรรมการทั aงหมด 8 
ท่าน โดยอาจพิจารณาเสนอชื0อ นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที0บริหารสายงานบญัชีและการเงิน เข้าไปเป็น
ตวัแทนกรรมการภายหลงัที0การทําธุรกรรมดงักล่าวเสร็จสมบรูณ์แล้ว เพื0อกํากบันโยบายและทิศทางของกลุ่ม TKS ให้สอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบักลยทุธ์หลกัของบริษัทได้ 

ที0ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั aงที0 22/2565 ซึ0งจดัประชุมเมื0อวนัที0 22 ธันวาคม 2565 จึงได้มีมติอนมุตัิให้เสนอต่อที0
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครั aงที0 4/2565 ในวนัที0 16 กมุภาพนัธ์ 2566 เพื0อพิจารณาอนมุตัิการเข้าลงทนุในหุ้นสามญัเพิ0ม
ทนุของ TKS ซึ0งเข้าข่ายเป็นรายการที0เกี0ยวโยงกนั โดยผู้ ถือหุ้นของบริษัทที0มีส่วนได้เสียในการเข้าทําธุรกรรมนี a จะถกูห้ามมิให้ใช้
สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในที0ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทสาํหรับวาระดงักลา่ว 

ความเหน็ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

จากวัตถุประสงค์ที0บริษัทต้องการขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุ่มบริษัทให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ0งขึ aน ตลอดจนสามารถเพิ0มแหล่งที0มาของรายได้ใหม่ให้แก่กลุ่มบริษัทเพื0อเพิ0มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน
ให้แก่กลุม่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างต่อเนื0องในระยะยาวนั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาว่าการเข้าทําธุรกรรม
การซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS และการเข้าไปเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ของ TKS โดยถือหุ้นในจํานวนไม่เกิน 115,000,000 หุ้น 
หรือคิดเป็นสดัสว่นการถือหุ้นที0ร้อยละ 18.45 จะสง่ผลให้บริษัทสามารถกํากบันโยบายและทิศทางของกลุม่ TKS ให้สอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกบักลยทุธ์หลกัของบริษัทได้ โดยกลุม่ของ TKS มีการลงทนุในหลายกลุม่ธรุกิจที0จะสามารถเข้ามาเสริมความ
แข็งแกร่งในการขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ให้แก่กลุม่บริษัทได้ทั aงแนวราบและแนวลกึ (Horizonal & Vertical) อาทิ 
ธุรกิจบริหารคลงัสินค้า (Fulfillment Solution) ธุรกิจดิจิทลัแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ธุรกิจจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภท
สินค้าเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) และธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ
ครบวงจร (System Integrators) ตามรายละเอียดนี a  
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ลาํดบัที) กลุ่มธุรกจิ บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกจิ สัดส่วนการถอืหุ้น 
1 Fulfillment Solution SPM ผู้ ใ ห้บริการสิB ง พิมพ์ทีB ใ ช้ เทคโนโลยีขั \นสูงและบริหาร

คลงัสนิค้า (Security & Fulfillment Solution) 
100.00%1 

2 Digital Platform GOFIVE ผู้ผลติซอฟต์แวร์ 57.97%1 
3 IT Ecosystem SYNEX จัดจําหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 

ซอฟต์แวร์  ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ \นเปลืองทีBใช้กับ
คอมพิวเตอร์ โดย SYNEX เป็นผู้ แทนจําหน่ายสินค้าจาก
ผู้ผลติชั \นนําระดบัโลก และมีฐานลกูค้าทีBเป็นผู้ประกอบการ
คอมพิวเตอร์ทั \งทีBเป็นร้านค้าปลีกและค้าส่งทัBวประเทศ 
ผู้ ผลิตคอมพิวเตอร์ภายใต้เครืBองหมายการค้าของตัวเอง 
รวมถึงห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้าน
อปุกรณ์ เครืBองเขียน 

38.51%1 

4 System Integrator MSC เป็นตัวแทนจําหน่ายเครืB องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ วัสดุสิ \นเปลือง อุปกรณ์สํานักงาน และการ
บริการทีBเกีBยวข้อง 

9.00%1 

5 Investment Business NEXT VENTURES ลงทุนในบริษัททีBเป็นสตาร์ทอัพ ทีBมุ่งเน้น e-Commerce, 
Warehouse & Fulfillment, Digital Transformation, 
Fintech Platforms และ Metaverse 

99.99%2 

หมายเหต:ุ 
1/ ทีBมาข้อมลูจากงบการเงินรวมทีBสอบทานแล้ว สิ \นสดุวนัทีB 30 กนัยายน 2565 โดยผู้สอบบญัชีของบริษัท 
2/ ทีBมาข้อมลูจากมตคิณะกรรมการบริษัทครั \งทีB 3/2565 ของ TKS เมืBอวนัทีB 14 กรกฎาคม 2565 
 
โครงสร้างการถือหุ้นกลุม่ธรุกิจของ TKS ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 
 

  

โดยกลุม่ธรุกิจของ TKS ข้างต้นจะก่อให้เกิดการผสานพลงัร่วมกนั (Synergy) ระหวา่งกลุม่บริษัทและกลุม่ของ TKS ใน
ระบบนิเวศทางธรุกิจ (Ecosystem) ของกลุม่บริษัท ตามรายละเอียดดงันี a 
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บริษัท Synergy 
SABUY TKS SYNEX 

GOFIVE 
MSC 

• ด้านสะดวกซื \อ ผ่าน Retail Platform ผ่านการพฒันาระบบ E-Commerce ผ่านทาง 
MSC ซึBง เ ป็นผู้ มีความเชีBยวชาญในการเป็นผู้ ออกแบบระบบเครือข่ายและ
ระบบสืBอสารอยา่งครบวงจร (System Integrator หรือ SI) 

• ด้านสะดวกส่ง ผ่านแฟรนไชส์รับส่งพัสดุ (Drop-off stores) ทีBทาง TKS มีความ
ชํานาญในธรุกิจการบริการระบบจดัการคลงัสนิค้าพร้อมจดัสง่  

• ด้านสะดวกใช้ ทีBให้บริการระบบปฏิบัติการทีBให้ลูกค้า SME หรือ Enterprise ทีB
ให้บริการสําหรับองค์กรและไลฟ์สไตล์ด้วยความเข้าใจผู้บริโภค ในการบริการระบบ
จดัการศนูย์อาหาร (Food Court) รองรับระบบศนูย์อาหาร และระบบจดัการร้านค้า
ปลีก (POS) แพลตฟอร์มการขายอาหาร (Food E-Commerce Platform) ซึBงต้องใช้
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบตักิาร ด้วยการจดัหาผลติภณัฑ์ผา่น SYNEX 

• การให้บริการระบบการจดัการทรัพยากรบคุคล ผ่านการพฒันาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศตา่งๆ จาก TKS และบริษัทในกลุม่ได้แก่ GOFIVE 

SABUY TKS SYNEX 
DOU7 

เกิดพันธมิตรในการร่วมกันพัฒนาและเพิBมช่องทางการจําหน่ายสินค้าและบริการขาย
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบค้าปลีกระหว่าง บริษัท ดบัเบิ \ลเซเว่น จํากดั (“DOU7”) ทีBเป็น
บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทและ บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) (“COM7”) ร่วมกับ 
SYNEX 

SABUY TKS AS 
SYNEX 

เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจของ AS ทีBให้บริการด้านความบนัเทิงออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการ
ให้บริการเกมออนไลน์ และเกมบนโทรศพัท์เคลืBอนทีB ในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย 
เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั \งจัด
จําหน่ายเกมพีซี  ด้วยการร่วมกนัพฒันาระบบโครงสร้างพื \นฐานทางเทคโนโลยีและระบบ
การจา่ยเงินของบริษัท รวมถงึการตลาดในกลุม่ลกูค้า E-SPORTs ร่วมกบั SYNEX 

 นอกจากนี a การเข้าไปเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ของ TKS ภายหลงัจากการเข้าทําธุรกรรมครั aงนี a จะทําให้ TKS มีสถานะ
เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ซึ0งจะทําให้บริษัทสามารถรับรู้สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุใน TKS และเงินปันผลจาก TKS ได้ในอนาคต 
ซึ0งจะเป็นการเพิ0มแหลง่ที0มาของรายได้ใหม่ให้กบักลุม่บริษัท เพื0อเพิ0มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุม่บริษัทและผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทอย่างตอ่เนื0องในระยะยาว อีกทั aงยงัช่วยให้บริษัทสามารถกระจายความเสี0ยง (Diversify Risk) จากการที0 TKS ลงทนุใน
หลากหลายธุรกิจ (รายละเอียดในหวัข้อ 3.1.2) ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเห็นวา่วตัถปุระสงค์และความจําเป็นใน
การเข้าทํารายการได้มาซึ0งสนิทรัพย์และรายการที0เกี0ยวโยงกนัครั aงนี a มีความสมเหตุสมผล 

2.1.3 วัน เดอืน ปี ที0เกดิรายการ 

 บริษัทจะเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ภายหลงัจากที0ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั aงที0 4/2565 ซึ0งจะจดั
ขึ aนในวนัที0 16 กมุภาพนัธ์ 2566 มีมติอนมุตัิให้บริษัทเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS และภายหลงัเงื0อนไขบงัคบั
ก่อนตา่ง ๆ ในสญัญาซื aอขายหุ้น (Share Purchase Agreement: SPA) ระหวา่งบริษัทและ TKS สําเร็จครบถ้วน (รายละเอียดตาม
หวัข้อ 2.1.13) หรือได้รับการผ่อนผนัหรือสละสิทธิโดยคู่สญัญาฝ่ายที0เกี0ยวข้องและได้มีการดําเนินการต่าง ๆ เพื0อให้รายการเสร็จ
สมบรูณ์ตามที0ได้ระบไุว้ในสญัญาดงักลา่วแล้ว โดยบริษัทคาดว่าจะเข้าทําสญัญาจองซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ภายในเดือน
มีนาคม 2566 และคาดวา่จะทํารายการแล้วเสร็จสมบรูณ์ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 
2.1.4 คู่กรณีที0เกี0ยวข้องและความสัมพนัธ์กับบริษัทและบุคคลที0เกี0ยวโยงกันของบริษัท 

ผู้จะจองซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุ : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ผู้จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ0มทนุ : บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“TKS”) 
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ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั : TKS เป็นบคุคลที0เกี0ยวโยงกนัของบริษัท เนื0องจาก (ก) TKS เป็นนิติบคุคลที0มีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายจตุิพนัธุ์ มงคลสธีุ (“นายจุติ
พันธ์ุ”) ซึ0งเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที0บริหารของ TKS ที0ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท มงคลสธีุ โฮลดิ aง จํากดั 
(“MKH”) โดยเมื0อรวมผู้ ที0เกี0ยวข้องและญาติสนิทของนายจตุิพนัธุ์ ซึ0งมีการถือหุ้น
ทั aงทางตรงและทางอ้อมใน TKS จะคดิสดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัทั aงหมดที0ร้อยละ 
42.12 ของสิทธิออกเสียงทั aงหมดใน TKS ดงันั aน บริษัทจึงมีหน้าที0ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที0 ทจ. 21/2551 เรื0องหลกัเกณฑ์ในการทํารายการ
ที0เกี0ยวโยงกนั ลงวนัที0 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั aงที0ได้มีการแก้ไขเพิ0มเติม) และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื0อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที0เกี0ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที0 19 
พฤศจิกายน 2546 (รวมทั aงที0ได้มีการแก้ไขเพิ0มเติม) (“ประกาศรายการที0เกี0ยว
โยงกัน”) 

ความสัมพนัธ์และลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที0เกี0ยวโยงกัน 

ความสมัพนัธ์และลกัษณะขอบเขตของสว่นได้เสยีของบคุคลที0เกี0ยวโยงกนั มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี a 

บุคคลที)เกี)ยวโยงกัน 
ความสัมพนัธ์กับบริษัท ความสัมพนัธ์กับ TKS 

ความสัมพนัธ์ / 
ตาํแหน่ง 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน
บริษัท1 

ความสัมพนัธ์ / 
ตาํแหน่ง 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน 
TKS2 

กลุ่มตระกูลมงคลสุธี 
- นายจตุพินัธุ์ มงคลสธีุ3 
- นางสาวสธิุดา มงคลสธีุ 
- นายสพุนัธุ์ มงคลสธีุ  
- นางสพุรรษา อารยะสกลุ  
- นางสาวศรุตา มงคลสธีุ  
- บริษัท มงคลสธีุ โฮลดิ \ง จํากดั 
(“MKH”) 

เป็นผู้ ทีB เ กีBยวข้องและ
ญาติสนิทกับกรรมการ
ของบริษัท ได้แก่ นาย
จตุพินัธุ์ มงคลสธีุ 

ร้อยละ 4.79 
โดยคดิรวมการถือหุ้น
ทางอ้อมผา่น TKS คดิ

เป็นสดัสว่นร้อยละ 4.79 
และการถือหุ้นทางตรง

ของนางสาวศรุตา มงคล
สธีุ ซึBงเป็นน้องสาวของ
นายจตุพินัธุ์ คดิเป็น

สดัสว่นร้อยละ 0.005 

นายจตุิพนัธุ์เป็นน้องชาย
ของนางสาวสธิุดา มงคล
สุธี ซึBงทั \งสองท่านเป็น
กรรมการและผู้ ถือหุ้ น
ใ ห ญ่ ข อ ง  MKH โ ด ย 
MKH เป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่
ของ TKS คิดเป็นสดัสว่น
การถือหุ้นร้อยละ 32.96 

ร้อยละ 42.12 
โดยคดิรวมการถือหุ้น

ทางอ้อมผา่น MKH คดิเป็น
สดัสว่นร้อยละ 32.96 และ

การถือหุ้นทางตรงของ  
นายสพุนัธุ์ มงคลสธีุ / 

นางสาวสธิุดา มงคลสธีุ / 
นายจตุพินัธุ์ มงคลสธีุ / 

นางสพุรรษา อารยะสกลุ / 
นางสาวศรุตา มงคลสธีุ 

ทั \ง 5 รวมกนัคดิเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 9.16 

บ ริ ษัท  มงคล สุ ธี  โ ฮลดิ cง 
จาํกัด (“MKH”) 
- นางสาวสธิุดา มงคลสธีุ 
- นางสชุาดา มงคลสธีุ 
- นายจตุพินัธุ์ มงคลสธีุ 
- นางสาวศรุตา มงคลสธีุ 
- นางสพุรรษา อารยะสกลุ 

เป็นนิติบุคคลทีBมีผู้ ถือ
หุ้ น ใ ห ญ่  คื อ  ก ลุ่ ม
ตระกูลมงคลสุธี ซึBงถือ
เ ป็ น ญ า ติ ส นิ ท กั บ
กรรมการของบริ ษัท 
ไ ด้ แ ก่  น า ย จุ ติ พัน ธุ์  
มงคลสธีุ 

- ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของ TKS 
คิดเป็นสัดส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ 32.96 

ร้อยละ 32.96 

หมายเหต:ุ 
1/ จากข้อมลูสมดุทะเบียนรายชืBอผู้ ถือหุ้น ณ วนัทีB 20 มกราคม 2566 บริษัทมีหุ้นทีBชําระแล้ว 1,605,985,848 หุ้น มลูคา่หุ้นทีBตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
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2/ จากข้อมลูสมดุทะเบียนรายชืBอผู้ ถือหุ้น ณ วนัทีB 20 มกราคม 2566 บริษัทมีหุ้นทีBชําระแล้ว 508,448,439 มลูคา่หุ้นทีBตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
3/ นายจตุิพนัธุ์ มีความสมัพนัธ์เป็นบตุรชายของนายสพุนัธุ์ มงคลสธีุ (ซึBงมีนางสชุาดา มงคงสธีุเป็นมารดา) โดยนายจตุิพนัธุ์มีพีBน้องจํานวน 3 ทา่น ได้แก่ 
นางสาวสธิุดา มงคลสธีุ นางสพุรรษา อารยะสกลุ และนางสาวศรุตา มงคลสธีุ ซึBงเข้าขา่ยเป็นญาตสินิทตามนิยามของประกาศรายการทีBเกีBยวโยงกนั 

แผนภมูแิสดงความสัมพนัธ์ ณ วันที0 20 มกราคม 2566 และการเข้าทาํรายการดงัต่อไปนี c 

 
หมายเหต:ุ 
1/ บริษัท มงคลสธีุ โฮลดิ \ง จํากดั (“MKH”) เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ TKS คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 32.96 โดยมีนายจตุิพนัธุ์ซึBงเป็นกรรมการของ MKH และ
ครอบครัวของนายจตุพินัธุ์ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ MKH คดิเป็นสดัสว่นรวมกนัร้อยละ 100.00 
2/ นายจตุพินัธุ์ เป็นกรรมการของบริษัท โดยมีความสมัพนัธ์เป็นบตุรชายของนายสพุนัธุ์ มงคลสธีุ (ซึBงมีนางสชุาดา มงคงสธีุเป็นมารดา) โดยนายสพุนัธุ์มี
พีBน้องจํานวน 3 ทา่น ได้แก่ นางสาวสธิุดา มงคลสธีุ นางสพุรรษา อารยะสกลุ และนางสาวศรุตา มงคลสธีุ ซึBงเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ TKS โดยเมืBอรวมการ
ถือหุ้นทั \งทางตรงและทางอ้อมผา่น MKH รวมกนัคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 42.12 (“กลุ่มตระกูลมงคลสุธี”) 
3/ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“TKS”) เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 4.79 โดยมีกลุม่ตระกลูมงคลสธีุเป็นผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ของ TKS ซึBงในกลุม่ตระกลูดงักลา่วประกอบไปด้วยกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายจตุพินัธ์ การเข้าทําธรุกรรมครั \งนี \จงึถือเป็นรายการทีBเกีBยวโยงกนั 
4/ ผู้ ทีBไมมี่สทิธิออกเสยีงในวาระของการเข้าทําธรุกรรมครั \งนี \ ได้แก่ TKS กลุม่ตระกลูมงคลสธีุ และนายชเูกียรต ิรุจนพรพจี 
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รายชื0อผู้ถอืหุ้นของบริษัท 

ข้อมลูรายชื0อผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัที0 20 มกราคม 2566 ดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี a 
ลาํดบั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 

1 กลุ่มตระกูลรุจนพรพจ2ี/   
 - นาย ชเูกียรต ิรุจนพรพจี 412,046,045 25.66 
 - น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี 31,099,060 1.94 
 - น.ส. วิจิตรา ปิBนเรืองหิรัญ 4,500,000 0.28 
2 กลุ่มครอบครัววีระประวัต ิ   
 - นาย อานนท์ชยั วีระประวตั ิ 200,000,000 12.45 
 - น.ส. อตกิานต์ จงึวิวฒันวงศ์ 174,000 0.01 
 - นาง เพญ็ศรี วีระประวตั ิ 60,000 0.00 
3 บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน)3/ 77,000,000 4.79 
4 บริษัท คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) 53,284,898 3.32 
5 นาย ประพนัธ์ อศัวพลงัพรหม 45,168,900 2.81 
6 นาย วรวิทย์ ชยัลมิปมนตรี 34,340,995 2.14 
7 น.ส. เสาวลกัษณ์ จิตสมัฤทธิõ 26,121,350 1.63 
8 นาย ทนธุรรม เกียรตไิพบลูย์ 23,883,100 1.49 
9 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 20,456,956 1.27 
10 น.ส. ศรุตา มงคลสุธี4/ 80,0000 0.00 
11 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอืBน ๆ 677,770,544 42.20 
 รวม 1,605,985,848 100.00 

ทีBมา: ข้อมลูสมดุทะเบียนรายชืBอผู้ ถือหุ้น ณ วนัทีB 20 มกราคม 2566 
หมายเหต:ุ  
1/ น.ส. ศรุตา มงคลสธีุ มีความสมัพนัธ์เป็นน้องสาวของนายจตุพินัธุ์ โดยถือหุ้นในบริษัท จํานวน 80,000 หุ้น คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.005 
2/ นาย ชเูกียรต ิรุจนพรพจี มีความสมัพนัธ์เป็นสามีของ น.ส. วิจิตรา ปิBนเรืองหิรัญ และเป็นน้องชายของ น.ส. ภรันยา รุจนพรพจี 
3/ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) มีรายชืBอผู้ ถือหุ้น ณ วนัทีB 20 มกราคม 2566 ดงันี \ 

ลาํดบั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 
1 กลุ่มตระกูลมงคลสุธี   
 - บริษัท มงคลสธีุ โฮลดิ \ง จํากดั4/ 167,606,993 32.96 
 - นายสพุนัธุ์ มงคลสธีุ 13,504,992 2.66 
 - น.ส. สธิุดา มงคลสธีุ 22,695,240 4.46 
 - นาย จตุพินัธุ์ มงคลสธีุ 3,751,423 0.74 
 - นาง สพุรรษา อารยะสกลุ 3,264,353 0.64 
 - น.ส. ศรุตา มงคลสธีุ 3,347,975 0.66 

2 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 15,321,957 3.01 
3 นาง ทิพวรรณ กมัทรทิพย์ 12,358,500 2.43 
4 นาย ทิวา ชินธาดาพงศ์ 7,193,070  1.41 
5 นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์ 6,980,000  1.37 
6 นาย พิชญ์ เทวอกัษร 4,631,037  0.91 
7 นาย สนุทร ดา่นเฉลมินนท์ 4,500,000  0.89 
8 นาย ชยัพงศ์ เวชมามณเฑียร 4,288,790  0.84 
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ลาํดบั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 
9 น.ส. สจิุตรา โชตพินัธุ์วิทยากลุ 4,009,791 0.78 

10 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอืBนๆ 234,994,318 46.22 
 รวม 508,448,439 100.00 

ทีBมา: ข้อมลูสมดุทะเบียนรายชืBอผู้ ถือหุ้น ณ วนัทีB 20 มกราคม 2566 

4/ บริษัท มงคลสธีุ โฮลดิ \ง จํากดั (“MKH”) มีรายชืBอผู้ ถือหุ้น ณ วนัทีB 20 มกราคม 2566 ดงันี \ 

ลาํดบั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 
1 น.ส. สธิุดา มงคลสธีุ 42,000 84.00 
2 นาง สชุาดา มงคลสธีุ 2,000 4.00 
3 นาย จตุพินัธุ์ มงคลสธีุ 2,000 4.00 
4 นาง สพุรรษา อารยะสกลุ 2,000 4.00 
5 น.ส. ศรุตา มงคลสธีุ 2,000 4.00 
 รวม 50,000 100.00 

ทีBมา: ข้อมลูสมดุทะเบียนรายชืBอผู้ ถือหุ้น ณ วนัทีB 20 มกราคม 2566 

2.1.5 ประเภทและขนาดของรายการ 

ธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS เป็นรายการได้มาซึ0งสินทรัพย์ ประเภทที0 1 ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศรายการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์ โดยมีมลูค่ารวมของสิ0งตอบแทนที0บริษัทจะต้องชําระในการเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวจํานวนไม่เกิน 
1,610,000,000 บาท โดยขนาดของรายการซึ0งคํานวณจากงบการเงินรวมที0สอบทานแล้วของบริษัท และ TKS สําหรับงวด 9 เดือน
สิ aนสดุ ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี a 
รายละเอียดการคาํนวณขนาดรายการ 

ข้อมลูทางการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท) บริษัท 
ณ วันที) 30 กันยายน 2565 

TKS 
ณ วันที) 30 กันยายน 2565 

สนิทรัพย์รวม 15,135.40 5,854.48 
หนี \สนิรวม 4,628.73 1,335.98 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 10,506.67 4,518.51 
สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน1/ 2,802.91 45.62 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 84.75 18.55 
สว่นผู้ ถือหุ้นทีBไมมี่อํานาจควบคมุ (ถ้ามี) 2,126.19 17.53 
สนิทรัพย์ที)มีตวัตนสุทธิ2/ (NTA) 5,577.57 4,455.35 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิในรอบ 12 เดือน3/  318.93 722.35 

หมายเหต ุ: 
1/ สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน เชน่ คา่ความนิยม คา่ใช้จา่ยรอตดับญัชี เป็นต้น โดยยกเว้นไมน่บัสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนทีBก่อให้เกิดรายได้หลกั เชน่ สมัปทาน 
ประทานบตัร เป็นต้น 
2/ สนิทรัพย์ทีBมีตวัตนสทุธิ (NTA) หมายถงึ สนิทรัพย์รวม – สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน – หนี \สนิรวม – สว่นผู้ ถือหุ้นทีBไมมี่อํานาจควบคมุ (ถ้ามี) (สนิทรัพย์ไมมี่
ตวัตน เชน่ คา่ความนิยม คา่ใช้จา่ยรอตดับญัชี เป็นต้น โดยยกเว้นไมน่บัสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนทีBก่อให้เกิดรายได้หลกั เชน่ สมัปทาน ประทานบตัร เป็นต้น) 
3/ คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทและ TKS สิ \นสดุ ณ วนัทีB 30 กนัยายน 2564, 31 ธนัวาคม 2564, 30 กนัยายน 2565 
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การคํานวณขนาดของรายการได้มาซึ0งสนิทรัพย์ 

อนึ0ง ธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทุนของ TKS ข้างต้นถือเป็นรายการได้มาซึ0งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุที0 ทจ. 20/2551 เรื0องหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที0มีนยัสําคญัที0เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์ 
ลงวนัที0 31 สงิหาคม 2551 (รวมทั aงที0ได้มีการแก้ไขเพิ0มเตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื0อง การ
เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที0 29 ตลุาคม 
2547 (รวมทั aงที0ได้มีการแก้ไขเพิ0มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์”) ซึ0งมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบั
ร้อยละ 41.78 ตามเกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน (โดยงบการเงินรวมที0สอบทานแล้วสิ aนสุด ณ วันที0 30 กันยายน 2565 
สนิทรัพย์รวมของบริษัท เทา่กบั 15,135.40 ล้านบาท)  

รายการได้มาซึ0งสนิทรัพย์อื0นในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัที0มีการตกลงเข้าทําธรุกรรมในครั aงนี a 

วันที) รายการ 

ขนาดของรายการตามเกณฑ์ (ร้อยละ) 
มูลค่า

สนิทรัพย์ 
ที)มีตวัตน

สุทธิ 

กาํไรสุทธิ
จากการ

ดาํเนินงาน 

มูลค่ารวม
ของ 

สิ)งตอบ
แทน 

มูลค่าหุ้นทนุ 
ที)ออกเพื)อ
ชาํระค่า
สนิทรัพย์ 

21 มิ.ย. 65 การจดัตั \งบริษัทยอ่ยเพืBอศกึษาและลงทนุในธรุกิจระบบงานบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ (HR Management) 

N/A 0.01 N/A 

21 มิ.ย. 65 การเข้าลงทนุในหุ้นสามญัเพิBมทนุของ บริษัท บล ูพาร์คกิ \ง 
จํากดั 

0.13 มีผลขาดทนุ 
ไมส่ามารถ
คํานวณได้ 

0.11 N/A 

21 มิ.ย. 65 การเข้าลงทนุในหุ้นสามญัของ บริษัท คโุม เรคคอน จํากดั 0.46 มีผลขาดทนุ 
ไมส่ามารถ
คํานวณได้ 

0.15 N/A 

9 ส.ค. 65 การจดัตั \งบริษัทร่วมทนุใหมใ่นประเทศมาเลเซีย N/A 0.00 N/A 
9 ส.ค. 65 การเข้าลงทนุในหุ้นสามญัของ บริษัท อาร์ เอส จํากดั (มหาชน) 0.64 0.25 2.27 N/A 

10 ต.ค. 65 การเพิBมทนุจดทะเบียนของ บริษัทเพย์โพสต์ เซอร์วิส จํากดั 0.01 0.16 0.04 N/A 
10 ต.ค. 65 การเข้าซื \อสญัญาแฟรนไชส์ธรุกิจสะดวกสง่ของ ห้างหุ้นสว่น

จํากดั เพย์พอยท์ เซอร์วิส 
N/A 0.13 N/A 

18 ต.ค. 65 การเข้าลงทนุในหุ้นสามญัของ บริษัท แอด็วานซ์ อินฟอร์เมชัBน 
เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

1.43 4.82 1.53 N/A 

1 พ.ย. 65 การเข้าลงทนุในหุ้นสามญัของ บริษัท เลฟิ ลสิซิBง จํากดั 3.61 19.04 3.56 N/A 
1 พ.ย. 65 การเข้าลงทนุในหุ้นสามญัของ บริษัท แอด็วานซ์ อินฟอร์เมชัBน 

เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
3.97 13.39 4.45 N/A 

1 พ.ย. 65 การเข้าลงทนุในหุ้นสามญัของ บริษัท เอส.เค.ฮิวเมน รีซอสร์ 0.23 1.42 0.26 N/A 

หลักเกณฑ์ สูตรคาํนวณ การคาํนวณ 
(ล้านบาท) 

ขนาดของรายการ 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ 
ทีBมีตวัตนสทุธิ (NTA) 

NTA ของสนิทรัพย์ทีBได้มา x สดัสว่นทีBได้มา x 100  
NTA ของบริษัท 

4,455.35 x 18.45% 
5,577.57 14.73 

เกณฑ์กําไรสทุธิจากการ
ดําเนินงาน 

กําไรสทุธิของสนิทรัพย์ทีBได้มา x สดัสว่นทีBได้มา x 100  
กําไรสทุธิของบริษัท 

722.35 x 18.45% 
318.93 41.78 

เกณฑ์มลูคา่รวมของ 
สิBงตอบแทน 

มลูคา่รวมของสิBงตอบแทน x 100 
สนิทรัพย์รวมของบริษัท 

1,610.00 
15,135.40 10.64 

เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุ 
ทีBออกเพืBอชําระคา่
สนิทรัพย์ 

จํานวนหุ้นทีBออกเพืBอชําระคา่สนิทรัพย์ x 100 
จํานวนหุ้นทีBออกและชําระแล้วของบริษัท 

ไมส่ามารถคํานวณได้ 
เนืBองจากบริษัทมิได้ออกหุ้นเพืBอชําระคา่สนิทรัพย์ 
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วันที) รายการ 

ขนาดของรายการตามเกณฑ์ (ร้อยละ) 
มูลค่า

สนิทรัพย์ 
ที)มีตวัตน

สุทธิ 

กาํไรสุทธิ
จากการ

ดาํเนินงาน 

มูลค่ารวม
ของ 

สิ)งตอบ
แทน 

มูลค่าหุ้นทนุ 
ที)ออกเพื)อ
ชาํระค่า
สนิทรัพย์ 

เซส เซอร์วิส จํากดั 
9 ธ.ค. 65 การเข้าลงทนุในหุ้นสามญัของ บริษัท GHL System Berhad 2.59 3.45 3.06 N/A 

รวม 13.07 42.53 15.57  

 ทั aงนี a นอกจากธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ในครั aงนี a บริษัทมีรายการได้มาซึ0งสนิทรัพย์อื0นในระหวา่ง 6 เดือน
ก่อนวนัที0มีการตกลงเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ในครั aงนี a ทําให้เมื0อนบัรวมขนาดรายการอื0นดงักลา่วรวมกบั
ขนาดรายการของธรุกรรมในครั aงนี a จะได้ขนาดรายการรวมสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 84.31 ตามเกณฑ์กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน ซึ0งมี
มลูค่าสูงกว่าร้อยละ 50.00 แต่ตํ0ากว่าร้อยละ 100.00 ดงันั aน บริษัทจึงมีหน้าที0 (1) เปิดเผยสารสนเทศเกี0ยวกับรายการได้มาซึ0ง
สินทรัพย์ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาและจําหน่าย และ (2) จดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื0อ
ขออนมุตัิการเข้าทํารายการได้มาซึ0งสินทรัพย์ โดยบริษัทจะต้องได้รับอนมุตัิจากที0ประชมุด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน © ของ
จํานวนเสียงทั aงหมดของผู้ ถือหุ้นที0มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที0มีส่วนได้เสียเป็น
ฐานในการนบัคะแนน พร้อม (3) แตง่ตั aงที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื0อให้ความเหน็เกี0ยวกบัธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุ
ของ TKS รวมทั aงจดัสง่รายงานความเห็นดงักลา่วต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน 
ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

การคํานวณขนาดรายการที0เกี0ยวโยงกนั 

รายการ หลักเกณฑ์ ขนาดรายการ การดาํเนินการของ 
บริษัทจดทะเบยีน 

ร า ย ก า ร เ กีB ย ว โ ย ง กัน ข อ ง
ธุรกรรมการซื \อหุ้นสามัญเพิBม
ทนุของ TKS 

มลูคา่สนิทรัพย์ทีBมีตวัตนสทุธิ (NTA) = 
สนิทรัพย์รวม-หนี \สนิรวม-สนิทรัพย์ไมมี่
ตวัตน-สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี-
สว่นของผู้ ถือหุ้นทีBไมมี่อํานาจควบคมุ 
(ถ้ามี) 
 
 

การคํานวณ1 
= 15,135.40 – 4,628.73 – 2,718.16 – 
84.75 – 2,126.19 = 5,577.57 ล้านบาท 

รายการทีBเกีBยวโยงกนัมีขนาดรายการ
เทา่กบั 1,610.00 / 5,577.57 
= 28.87%  
ซึBงมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่า
สนิทรัพย์ทีBมีตวัตนสทุธิ 
ถือเป็นรายการขนาดใหญ่ 
 

การคํานวณ 
= 5,577.57 ล้านบาท x 3.00% 
= 167.33 ล้านบาท 
 
หมายเหต:ุ 20.00 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 3.00 ของมลูคา่สนิทรัพย์ทีBมีตวัตน
สทุธิ (ใช้คา่ทีBสงูกวา่) 

บริษัทต้องเปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาด
หลกัทรัพย์และขออนุมัติผู้ ถือหุ้น
โดยแต่งตั \งทีBปรึกษาการเงินอิสระ
เพืBอแสดงความเหน็ตอ่ผู้ ถือหุ้น 

หมายเหต:ุ 1/ คํานวณจากงบการเงินรวมทีBสอบทานแล้ว สิ \นสดุวนัทีB 30 กนัยายน 2565 โดยผู้สอบบญัชีของบริษัท 

 นอกจากนี a ธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ข้างต้นยงัเข้าข่ายเป็นรายการที0เกี0ยวโยงกนั ประเภทที0 4 (รายการ
เกี0ยวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ) ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที0 ทจ. 21/2551 เรื0องหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที0เกี0ยว
โยงกนั ลงวนัที0 31 สงิหาคม 2551 (รวมทั aงที0ได้มีการแก้ไขเพิ0มเตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เรื0อง การเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที0เกี0ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที0 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั aงที0ได้มี
การแก้ไขเพิ0มเติม) (“ประกาศรายการที0เกี0ยวโยงกัน”) เนื0องจาก TKS เป็นบคุคลที0เกี0ยวโยงกนัของบริษัท โดยมีขนาดรายการที0
เกี0ยวโยงกันเท่ากับร้อยละ 28.87 ของมูลค่าสินทรัพย์ที0มีตวัตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัท ตามงบการเงินรวมสิ aนสุด ณ วนัที0 30 
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กนัยายน 2565 (NTA เท่ากับ 5,577.57 ล้านบาท) ซึ0งมีมลูค่าสงูกว่า 20.00 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA และ
บริษัทไมมี่การเข้าทํารายการที0เกี0ยวโยงกนัอื0นใดกบับคุคลที0เกี0ยวโยงกนัหรือผู้ ที0เกี0ยวข้องและญาติสนิทของบคุคลที0เกี0ยวโยงกนัราย
ดงักลา่วที0เกิดขึ aนใน 6 เดือนก่อนวนัที0มีการตกลงเข้าทําธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ในครั aงนี a 

ดังนั aน บริษัทจึงมีหน้าที0ต้อง (1) เปิดเผยสารสนเทศเกี0ยวกับรายการที0เกี0ยวโยงกันต่อตลาดหลกัทรัพย์ตามประกาศ
รายการที0เกี0ยวโยงกนั และ (2) จดัให้มีการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื0อขออนุมตัิการเข้าทํารายการที0เกี0ยวโยงกนั โดย
บริษัทจะต้องได้รับอนมุตัิจากที0ประชมุด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั aงหมดของผู้ ถือหุ้นที0มาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที0มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนบัคะแนน พร้อม (3) แต่งตั aงที0ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ (IFA) เพื0อให้ความเหน็เกี0ยวกบัธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS รวมทั aงจดัสง่รายงานความเหน็ดงักลา่ว
ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
2.1.6 รายละเอียดของสินทรัพย์ที0ได้มา 

 บริษัทจะเข้าทําธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ซึ0งประกอบธรุกิจผลติและจําหนา่ยแบบพิมพ์ธรุกิจและแบบพิมพ์
ซิเคียวริตี a และให้บริการพิมพ์ระบบดิจิทลักระดาษพิมพ์ตอ่เนื0องสําหรับคอมพิวเตอร์ และบริการคลงัสินค้าแบบพิมพ์ จํานวนไมเ่กิน 
115,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.45 ของทนุจดทะเบียนภายหลงัการเพิ0มทนุ โดย TKS จะมีทนุจดทะเบียนภายหลงัการเพิ0ม
ทนุจํานวน 623,448,439 หุ้น มลูคา่ที0ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
2.1.7 ข้อมูลโดยสรุปของ SABUY และบริษัทในกลุ่ม 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ข้อมลูของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ของรายงานที0ปรึกษาทางการ
เงินฉบบันี a 
2.1.8 ข้อมูลโดยสรุปของ TKS และบริษัทในกลุ่ม 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ข้อมลูของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ของรายงานที0ปรึกษา
ทางการเงินฉบบันี a 
2.1.9 มูลค่ารวมของสิ0งตอบแทน และเกณฑ์ที0ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ0งตอบแทน 

 มลูค่ารวมของสิ0งตอบแทนสําหรับธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทุนของ TKS มีมลูค่ารวมไม่เกิน 1,610,000,000 บาท 
เมื0อเงื0อนไขการเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS เสร็จสมบรูณ์ บริษัทจะชําระคา่ตอบแทนการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุ
ให้แก่ TKS เป็นเงินสด ซึ0งบริษัทจะได้มาซึ0งหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS จํานวนไม่เกิน 115,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.45 
ของทนุจดทะเบียนภายหลงัการเพิ0มทนุ ที0ราคาหุ้นละ 14.00 บาท คิดเป็นมลูคา่รวมทั aงสิ aนไมเ่กิน 1,610,000,000 บาท ซึ0งบริษัทได้
มีการพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดมลูค่าสิ0งตอบแทน โดยอ้างอิงบทวิเคราะห์ของหุ้น TKS จาก Consensus Average 
(ตั aงแต่ช่วงเวลาก่อนประชุมคณะกรรมการบริษัทครั aงที0 22/2565 จนถึงช่วงที0มีการแก้ไขมติที0ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั aงที0 
22/2565 เพิ0มเตมิ)  ซึ0งได้ให้ราคาเปา้หมายของหุ้น TKS ไว้ที0หุ้นละ 13.00 – 14.90 บาท หรือคดิเป็น P/E ในปี 2565 เทา่กบั 8.76 – 
8.82 เท่า รวมถึงฝ่ายจดัการได้ประเมินมลูค่ากิจการด้วยวิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด โดยมีสมมติฐานอตัราการเติบโต
รายได้ในปี 2565 เทา่กบัร้อยละ 10.00 และอตัราการเตบิโตในชว่งสดุท้าย (Terminal Value) เทา่กบัร้อยละ 1.00 และอตัราการคดิ
ลดเทา่กบัร้อยละ 6.90 โดยสามารถสแกนQR Code บทวิเคราะห์ของหุ้น TKS ด้านลา่ง 
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ความเหน็ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

• จากการประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ TKS (รายละเอียดเพิ0มเตมิในหวัข้อ 4.1.7) เมื0อนํามลูคา่ที0เหมาะสมของแตล่ะบริษัท
มารวมตามสดัสว่นการถือหุ้นของ TKS ตามหลกัการของ Sum-of-the-Parts หรือ SOTP จะได้มลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้นของ 
TKS อยู่ ในช่วงระหว่าง 7,444.75 – 9,080.06 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.64 – 17.86 บาทต่อหุ้น โดยการเข้าทํา
ธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ที0ราคาซื aอ 14.00 บาทต่อหุ้น ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า
มลูคา่ซื aอในการเข้าทํารายการครั aงนี a มีความสมเหตุสมผล 
 

• จากการคํานวณอัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ น (ROE) โดยพิจารณาผลตอบแทนจากกําไรจากการดําเนินงาน ได้อัตรา
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นตามตารางด้านลา่งนี a ซึ0งจะเหน็ได้วา่ ROE ของ TKS ดีกวา่ ROE ของ SABUY และคาดวา่ในอนาคต
จะสง่ผลดีตอ่ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นของ SABUY ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเห็นว่าการเข้าทําธุรกรรมการ
ซื aอหุ้นสามญัเพิ0มของ TKS ในครั aงนี a มีความสมเหตุสมผล 

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (%) 2562 2563 2564 Q3/2565 
SABUY 4.08 6.53 10.46 5.52 

TKS 16.60 9.16 11.11 11.65 
 

• การเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทุนของ TKS เป็นประโยชน์ต่อ SABUY ในระยะยาว โดย TKS มีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรจากการดําเนินงานในแตล่ะปี แตท่ั aงนี aจะต้องไมมี่ขาดทนุสะสมในสว่นของ
ผู้ ถือหุ้น เมื0อ TKS มีการจ่ายเงินปันผลจะทําให้ SABUY ได้รับเงินปันผลเป็นส่วนตอบแทน โดยเมื0อพิจารณาข้อมลูการ
จ่ายเงินปันผลย้อนหลงัของ TKS และ SABUY จะเห็นได้ว่าอตัราเงินปันผลตอบแทน 3 ปีย้อนหลงัของ TKS อยู่ระหว่าง
ร้อยละ 1.67 – 9.84 ซึ0งมากกว่าอตัราเงินปันผลตอบแทน 3 ปีย้อนหลงั ของ SABUY ซึ0งอยู่ระหว่างร้อยละ 0.00 –  0.38 
ดงันั aน อตัราเงินปันผลตอบแทนนี aจะสง่ผลดีตอ่ SABUY ในการถือระยะยาว ตามรายละเอียดในตารางตอ่ไปนี a 

ข้อมูลเงนิปันผล 

TKS1/ SABUY2/ 

จาํนวนเงนิ 
(ล้านบาท)  

เงนิปันผลจ่าย
ต่อหุ้น (บาท) 

อัตราเงนิปัน
ผลตอบแทน

(%)3/ 

จาํนวนเงนิ 
(ล้านบาท)  

เงนิปันผลจ่าย
ต่อหุ้น (บาท) 

อัตราเงนิปัน
ผลตอบแทน

(%)3/ 
เงินปันผลทีBจา่ยในปี 2563 212.62 0.46 9.84 - - - 
เงินปันผลทีBจา่ยในปี 2564 138.67 0.50 1.67 61.63 0.06 0.10 
เงินปันผลทีBจา่ยในปี 2565 61.01 0.12 2.93 38.83 0.03 0.38 

หมายเหต:ุ 
1/ TKS  มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40.00 ของกําไรสทุธิจากการดําเนินงานในแตล่ะปี แตท่ั \งนี \จะต้องไมมี่ขาดทนุสะสมในสว่นของ
ผู้ ถือหุ้น 
2/ บริษัทมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40.00 ของกําไรสาํหรับปี ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะหลงัหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคลและ
หลงัหกัสาํรองตา่งๆ ทกุประเภททีBกฎหมายและบริษัทกําหนดไว้ในแตล่ะปี (โดยมีเงืBอนไขเพิBมเตมิ) 
3/ ข้อมลูอตัราเงินปันผลตอบแทน 12 เดือนลา่สดุจาก www.settrade.com ณ วนัทีB 10 มกราคม 2566 

QR Code IAA Consensus : (PhillipCapital) QR Code IAA Consensus : (Finansia Syrus Securities) 
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อยา่งไรก็ตาม ถึงแม้วา่ราคาการเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ที0 14.00 บาทตอ่หุ้น จะอยูส่งูกวา่ราคา
ซื aอขายของหุ้น TKS บนกระดานหลกัซื aอขายหลกัทรัพย์ (“Main Board”) (เท่ากับ 11.63 บาทต่อหุ้น ซึ0งคํานวณจากราคาเฉลี0ย
ย้อนหลงั 15 วนัทําการ นบัตั aงแต่วนัที0 29 พฤศจิกายน 2565 – วนัที0 21 ธันวาคม 2565) อยู่ประมาณร้อยละ 20.38 แต่การเข้าซื aอ
หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 18.45 ของหุ้นที0ออกและชําระแล้วทั aงหมดของ TKS ก็ไม่สามารถทําได้ภายในระยะเวลาอนัสั aน เนื0องจากเมื0อ
พิจารณามลูคา่ซื aอขายเฉลี0ยของหุ้น TKS ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 1 ปีย้อนหลงั คํานวณได้เท่ากบั 68.28 ล้านบาทตอ่วนั หมายความ
วา่หากบริษัทต้องการเข้าซื aอหุ้น TKS บนกระดานหลกัซื aอขายหลกัทรัพย์ บริษัทต้องใช้เวลาไมน้่อยกวา่ 20 วนั และบริษัทยงัมีความ
เสี0ยงที0จะไมส่ามารถเข้าซื aอในราคาที0แนน่อนได้เนื0องจากราคาตลาดมีความผนัผวนในแตล่ะวนั  

ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่ามลูค่าสิ0งตอบแทนและเกณฑ์การกําหนดมลูค่าสิ0งตอบแทน มีความ
สมเหตุสมผล นอกจากนี a การเข้าซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุด้วยมลูค่าสิ0งตอบแทนข้างต้นย่อมดีกว่าการเข้าซื aอหุ้น TKS จากกระดาน
หลกัซื aอขายหลกัทรัพย์ เนื0องจากบริษัทจะใช้ระยะเวลาที0นานกวา่การเข้าซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุและบริษัทมีความเสี0ยงของราคาที0จะ
ได้มาซึ0งสนิทรัพย์ซึ0งไมส่ามารถกําหนดไว้อยา่งแน่นอน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเห็นวา่วิธีการในการได้มาซึ0งหุ้นสามญั
เพิ0มทนุของ TKS มีความสมเหตุสมผล 

2.1.10 มูลค่าของสนิทรัพย์ที0ได้มา 

 สินทรัพย์ที0บริษัทจะได้มาจากธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS มีมลูค่ารวมทั aงสิ aนไม่เกิน 1,610,000,000 บาท 
โดยเป็นหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS จํานวนไมเ่กิน 115,000,000 หุ้น มลูคา่ที0ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นสดัสว่นการถือหุ้น
ที0ร้อยละ 18.45 ของทนุจดทะเบียนภายหลงัการเพิ0มทนุ ในราคาซื aอหุ้นละ 14.00 บาท 

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงินของ TKS ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565  
งบแสดงฐานะทางการเงนิของ TKS 

ณ วันที) 30 กันยายน 2565 หน่วย: ล้านบาท 

สนิทรัพย์รวม 5,854.48 
หนี \สนิรวม 1,335.98 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 4,518.51 

 
2.1.11 แหล่งเงนิทนุที0ใช้ในการซื cอสนิทรัพย์และความเพยีงพอของแหล่งเงนิทนุ 

 บริษัทได้เตรียมแหลง่เงินทนุในการเข้าทําธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ดงัตอ่ไปนี a 

(1) จากการเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั0น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
(“AIT”) จํานวนไมเ่กิน 225,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท คดิเป็นเงินรวมทั aงสิ aนไมเ่กิน 1,687,500,000 
บาท ซึ0งการเข้าทําธุรกรรมนี aจะต้องได้รับการอนุมัติในการเข้าทําธุรกรรมจากที0ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทครั aงที0 4/2565 ซึ0งจะจดัขึ aนในวนัที0 16 กมุภาพนัธ์ 2566 และจะต้องได้รับการอนมุตัิในการเข้าทําธุรกรรม
จากที0ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ TKS ครั aงที0 1/2566 ซึ0งจะจดัขึ aนในวนัที0 16 กมุภาพนัธ์ 2566 ด้วย เนื0องจาก
เป็นการเข้าทําธรุกรรมซึ0งกนัและกนั (รายละเอียดตามหวัข้อ 2.2) และ/หรือ 

(2) จากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน และ/หรือ บคุคลอื0นใด สําหรับกรณีที0การเข้าทําธุรกรรมตาม (1) เกิดความ
ล่าช้าและบริษัทจําเป็นต้องเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้ นสามัญเพิ0มทุนของ TKS ก่อน ซึ0งบริษัทจะดําเนินการ
เปิดเผยข้อมลูเกี0ยวกบัสญัญากู้ ยืมเงิน เช่น สินเชื0อระยะสั aน (Bridging Loan) เป็นต้น โดยจะเปิดเผยเงื0อนไข
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ภายใต้สญัญากู้ ยืมเงินที0อาจกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ตอ่ไป   

ทั aงนี a บริษัทได้มีการวางแผนสํารองในการจดัเตรียมหาแหล่งเงินทนุอื0นเพิ0มเติมจากวิธีการระดมทนุต่าง ๆ เช่น การออก
และเสนอขายตราสารหนี a เพื0อให้บริษัทมีแหลง่เงินทนุสําหรับการเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ในครั aงนี aได้อยา่ง
เพียงพอ หากเกิดความลา่ช้าและบริษัทจําเป็นต้องเข้าทําธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ก่อน 

ความเหน็ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

เนื0องจากบริษัทมีความจําเป็นที0จะต้องใช้เงินสดในการเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS (“รายการที0 1”) 
ในครั aงนี a เป็นจํานวนไม่เกิน 1,610.00 ล้านบาท โดยงบการเงินรวมที0สอบทานแล้วสิ aนสุด ณ วันที0 30 กันยายน 2565 บริษัทมี
สนิทรัพย์รวม เทา่กบั 15,135.40 ล้านบาท ซึ0งมลูคา่ของการเข้าทํารายการที0 1 คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 10.64 ของสนิทรัพย์รวม ซึ0งมี
นยัสําคญัต่อฐานะทางการเงินของบริษัท ในขณะที0บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียง 237.66 ล้านบาท ซึ0งยงัไม่
เพียงพอต่อการเข้าทําธุรกรรมดงักล่าว ทําให้บริษัทจําเป็นต้องเสนอต่อที0ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครั aงที0 4/2565 เพื0อ
พิจารณาอนมุตักิารเข้าทําธรุกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT (“รายการที0 2”) ควบคูด้่วย เพื0อให้บริษัทมีแหลง่เงินทนุที0เพียงพอตอ่
การเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS โดยที0ประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนมุตัิทั aง 2 รายการร่วมกนั ซึ0งหากที0
ประชมุผู้ ถือหุ้นไมอ่นมุตักิารเข้าทํารายการใดรายการหนึ0งก็จะถือวา่ไมไ่ด้รับการอนมุตัทิั aง 2 รายการ  

โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาว่าแหล่งเงินทุนจากช่องทางอื0นนั aนเป็นเพียงแผนสํารองของบริษัทเท่านั aน 
เนื0องจากบริษัทวางแผนที0จะเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS และธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ภายในวนั
เดียวกนั ซึ0งหากกรณีที0การเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT เกิดความล่าช้า และบริษัทจําเป็นต้องเข้าทําธุรกรรมการซื aอ
หุ้ นสามัญเพิ0มทุนของ TKS ก่อน บริษัทอาจเลือกใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือ บุคคลอื0นใน
ลกัษณะของการทํา Bridging Loan หรือเลือกใช้แหล่งเงินทุนจากการออกและเสนอขายตราสารหนี a ซึ0งอาจจะส่งผลให้บริษัทมี
ต้นทนุทางการเงินและภาระดอกเบี aยที0เพิ0มขึ aนในระยะสั aน โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินวา่ความลา่ช้าที0อาจจะเกิดขึ aนจาก
กระบวนการต่าง ๆ ที0เกี0ยวข้องในช่วงระยะสั aนไม่เกิน 4 สปัดาห์จากกระบวนการจดทะเบียนเพิ0มทนุกบักระทรวงพาณิชย์และการ
โอนซื aอขายหุ้น AIT ซึ0งหากเกิดกรณีดงักล่าวที0ปรึกษาทางการเงินอิสระคาดว่าภาระดอกเบี aยที0อาจเกิดขึ aนจากการใช้ Bridging 
Loan จะอยู่ที0ไม่เกิน 7.87 ล้านบาท (อ้างอิงการคํานวณจากอตัราดอกเบี aยของเงินกู้ ระยะสั aนจากสถาบนัทางเงินของบริษัทที0ร้อย
ละ 6.37 (MRR) บนฐานการคิดที0ระยะเวลาไม่เกิน 28 วนั) ทั aงนี a จากหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมที0สอบทานแล้วสิ aนสดุ ณ 
วนัที0 30 กนัยายน 2565 บริษัทมีต้นทนุทางการเงินจากเงินกู้ ยืมที0มีภาระดอกเบี aย ดงันี a 

รายการ อัตราดอกเบี cยต่อปี 
เงินกู้ ยืมระยะสั \นจากสถาบนัการเงิน MOR1-1.00% 

MMR2 
3.00% 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน MLR-1.75% 
หุ้นกู้ครั \งทีB 1/2565 6.25% 
หุ้นกู้ครั \งทีB 2/2565 6.25% 
หุ้นกู้ครั \งทีB 3/2565 6.25% 

หมายเหต:ุ 
1/ อตัราดอกเบี \ย MOR ตามข้อมลูของธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ เดือน ธนัวาคม 2565 อยูที่Bร้อยละ 6.32 – 6.35 ตอ่ปี 
2/ อตัราดอกเบี \ย MRR ตามข้อมลูของธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ เดือน ธนัวาคม 2565 อยูที่Bร้อยละ 6.10 – 6.37 ตอ่ปี 
3/ อตัราดอกเบี \ย MLR ตามข้อมลูของธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ เดือน ธนัวาคม 2565 อยูที่Bร้อยละ 5.75 – 6.08 ตอ่ปี 
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 ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการใช้แหล่งเงินทนุโดยการเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT 
ซึ0งมีความเกี0ยวเนื0องกนักบัการเข้าธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS เพื0อให้บริษัทมีกระแสเงินสดที0เพียงพอต่อการเข้าทํา
ธรุกรรมในครั aงนี a มีความสมเหตุสมผล 

2.1.12 ประโยชน์ที0บริษัทพงึจะได้รับจากการได้มาซึ0งสนิทรัพย์และแนวทางการทาํธุรกจิของบริษัทที0จะดาํเนินต่อไป 

 เมื0อบริษัทสามารถเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ได้สําเร็จ บริษัทจะเข้าไปเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่รายใหม่
ของ TKS โดยถือหุ้นในจํานวนไม่เกิน 115,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นการถือหุ้นที0ร้อยละ 18.45 ของทนุจดทะเบียนภายหลงั
การเพิ0มทนุ และบริษัทจะสามารถแต่งตั aงตวัแทนของบริษัทเพื0อเข้าไปเป็นกรรมการบริษัทของ TKS ได้ โดยบริษัทจะมีสิทธิในการ
พิจารณาแต่งตั aงกรรมการบริษัทของ TKS ซึ0งเป็นตวัแทนของบริษัทเพิ0มไปจํานวน 1 ท่าน จากปัจจบุนั TKS มีกรรมการทั aงหมด 8 
ท่าน โดยอาจพิจารณาเสนอชื0อ นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที0บริหารสายงานบญัชีและการเงิน เข้าไปเป็น
ตวัแทนกรรมการภายหลงัที0การทําธุรกรรมดงักล่าวเสร็จสมบรูณ์แล้ว เพื0อกํากบันโยบายและทิศทางของกลุ่ม TKS ให้สอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกบักลยทุธ์หลกัของบริษัท ซึ0งจะก่อให้เกิดการผสานพลงัร่วมกนั (Synergy) ระหว่างกลุม่บริษัทได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพตามกลยุทธ์ “7 สะดวก” และ “7 SMARTs” และการเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจ “7 Rising Stars” ที0
บริษัทเข้าไปลงทนุ เพื0อสร้างให้เกิดประโยชน์สงูสดุและนําไปสู่การสร้างคณุค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้น (Value Creation to Shareholders) 
ได้ในระยะตอ่ไป 

ความเหน็ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ตามวัตถุประสงค์ที0บริษัทต้องการขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุ่มบริษัทให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพมายิ0งขึ aน ตลอดจนสามารถเพิ0มแหล่งที0มาของรายได้ใหม่ให้แก่กลุ่มบริษัทเพื0อเพิ0มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน
ให้แก่กลุ่มบริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างต่อเนื0องในระยะยาวนั aน (รายละเอียดตามหวัข้อ 2.1.2) การเข้าทําธุรกรรมการซื aอ
หุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS และการเข้าไปเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่รายใหมข่อง TKS โดยถือหุ้นในจํานวนไมเ่กิน 115,000,000 หุ้น หรือคดิ
เป็นสดัส่วนการถือหุ้นที0ร้อยละ 18.45 และบริษัทจะมีสิทธิในการพิจารณาแต่งตั aงกรรมการบริษัทของ TKS ซึ0งเป็นตวัแทนของ
บริษัทเพิ0มไปจํานวน 1 ทา่น จากปัจจบุนั TKS มีกรรมการทั aงหมด 8 ทา่น โดยอาจพิจารณาเสนอชื0อ นายณรงค์ชยั วอ่งธนะวิโมกษ์ 
ประธานเจ้าหน้าที0บริหารสายงานบญัชีและการเงิน เข้าไปเป็นตวัแทนกรรมการภายหลงัที0การทําธรุกรรมดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์แล้ว
ซึ0งมีผลตอ่การกํากบันโยบายและทิศทางของกลุม่ TKS ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกบักลยทุธ์หลกัของบริษัท ที0ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าแนวทางการดําเนินกลยทุธ์ดงักล่าวของกลุ่มบริษัท ตลอดจนประโยชน์ที0บริษัทพึงจะได้รับจาก
การเข้าทําธรุกรรมครั aงนี a มีความสมเหตุสมผล 
2.1.13 เงื0อนไขในการเข้าทาํรายการ 

ธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทุนของ TKS จะเกิดขึ aนต่อเมื0อเงื0อนไขบงัคบัก่อนตามที0ระบุไว้ในสญัญา รวมถึงข้อตกลง 
และเอกสารอื0นๆ ที0เกี0ยวข้องกบัธุรกรรมดงักล่าวเสร็จสมบรูณ์ ซึ0งบริษัทได้มีการจดัทําร่างบนัทึกข้อตกลงในการซื aอขายหุ้นสามญั
แล้ว โดยสามารถสรุปเงื0อนไขบงัคบัก่อนที0สาํคญัได้ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี a 
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สรุปร่างบนัทกึข้อตกลงในการซื cอขายหุ้นสามัญ 

หวัข้อสาํคัญ รายละเอียด 
1. คู่สัญญา บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“ผู้ขาย” หรือ “TKS”) 

และ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“ผู้ซื cอ” หรือ “SABUY”) 
2. ธุรกรรมระหว่างคู่สัญญา 1. TKS จะออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS จํานวน 115,000,000 หุ้น มลูค่าทีBตราไว้หุ้นละ 1.00 

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.45 ของหุ้นทีBจําหน่ายได้แล้วทั \งหมดของ TKS ภายหลงัการเพิBมทนุชําระแล้ว 
ในราคาหุ้นละ 14.00 บาท ให้แก่ SABUY คิดเป็นมลูค่าทั \งสิ \นจํานวน 1,610.00 ล้านบาท โดย TKS จะ
นําเงินทีBได้จากการขายหุ้นสามญัดงักลา่วไปซื \อหุ้นสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัBน เทคโนโลยี 
จํากดั (มหาชน) (“AIT”) จาก SABUY จํานวน จํานวน 225,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นทีBตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั \งสิ \นจํานวน 1,687.50 ล้านบาท และ SABUY ประสงค์จะจองซื \อ
หุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS   

2. TKS จะขายหุ้นสามญัของ SABUY จํานวน 39,000,000 หุ้น มลูคา่ทีBตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้น
ละ 11.20 บาท และใบสําคญัแสดงสิทธิทีBจะซื \อหุ้นสามญัของ SABUY ครั \งทีB 2 (SABUY-W2) จํานวน 
8,650,000 หน่วย ทีBราคาหน่วยละ 5.90 บาท คิดเป็นมลูคา่รวมทั \งสิ \นจํานวน 487,835,000 บาท ให้นาย
ชเูกียรตฯิ  

3. TKS ประสงค์จะซื \อหุ้นสามญัของ AIT จํานวน 225,000,000 หุ้น มลูคา่ทีBตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 16.90 ของทนุจดทะเบียนของ AIT ให้แก่ TKS ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั \งสิ \น
จํานวน 1,687.50 ล้านบาท และ TKS ประสงค์ทีBจะซื \อหุ้นสามญัของ AIT ในสว่นของ SABUY  

4. TKS ประสงค์จะซื \อหุ้นสามญัของ AIT จํานวน 55,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นทีBตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 4.13 ของทนุจดทะเบียนของ AIT ให้แก่ TKS ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั \งสิ \น
จํานวน 412.50 ล้านบาท และ TKS ประสงค์ทีBจะซื \อหุ้นสามญัของ AIT ในสว่นของนายชเูกียรตฯิ 

3. หุ้นที)ซื cอขาย หุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS จํานวน 115,000,000 หุ้น (หนึBงร้อยสิบห้าล้านหุ้น) มลูค่าทีBตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือ
คดิเป็นร้อยละ 18.45 ของหุ้นทีBจําหนา่ยได้แล้วทั \งหมดของ TKS ภายหลงัการเพิBมทนุชําระแล้ว 

4. ราคา ซื cอขายและการ
ชาํระราคา 

ราคาจองซื \อหุ้นสามญัเพิBมทนุ ราคาเสนอขายหุ้นละ 14.00 บาท คดิเป็นมลูคา่รวม 1,610.00 ล้านบาท โดยการชําระ
ราคาจองซื \อหุ้นเพิBมทนุต้องเป็นไปตามเงืBอนไขทีBระบใุนบนัทกึข้อตกลงและสญัญาซื \อขายหุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS 
และสญัญาทีBเกีBยวข้อง 

5. วันที)ทําการซื cอขายเสร็จ
สมบรูณ์ 

เป็นไปตามทีBคู่สญัญาจะได้ตกลงกนัต่อไปในสญัญาซื \อขายหุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS และสญัญาทีBเกีBยวข้อง โดย
บนัทกึข้อตกลงจะสิ \นสดุลงในวนัทีB 30 พฤษภาคม 2566 

6. เ งื) อ น ไ ข บั ง คั บ ก่อ น ที)
สาํคัญ 

1. ทีBประชมุคณะกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นของ TKS มีมตอินมุตัใิห้ 
1) ซื \อหุ้นสามญัของ AIT จาก SABUY และจากนายชเูกียรตฯิ ซึBงเข้าขา่ยการได้มาซึBงสนิทรัพย์ 
2) จําหนา่ยไปซึBงหุ้นสามญัของ SABUY ให้แก่นายชเูกียรตฯิ ซึBงเข้าขา่ยรายการจําหนา่ยไปซึBงสนิทรัพย์ 
3) เพิBมทนุจดทะเบียนของ TKS และการแก้ไขเพิBมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ TKS เพืBอให้สอดคล้องกบั

การเพิBมทนุจดทะเบียน TKS และจดัสรรสรรหุ้นสามญัเพิBมทนุให้แก่ SABUY ซึBงเป็นการออกหุ้นสามญั
เพิBมทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) 

2. ทีBประชมุคณะกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นของ SABUY มีมตอินมุตัใิห้ 
1) จําหนา่ยไปซึBงหุ้นสามญัของ AIT ให้ TKS ซึBงเข้าขา่ยเป็นรายการจําหนา่ยไปซึBงสนิทรัพย์ 
2) ซื \อหุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS ทีBออกและจดัสรรสรรให้แก่ SABUY ซึBงเป็นการออกหุ้นสามญัเพิBมทนุให้แก่

บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) 
3. การจองซื \อหุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS เสร็จสมบรูณ์ และ TKS ได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญั

เพิBมทนุของ TKS แล้ว 
4. การขายหุ้นสามญัของ SABUY จํานวน 39,000,000 หุ้น และ SABUY-W2 จํานวน 8,650,000 หนว่ย ของ TKS 

ให้แก่นายชเูกียรตฯิ เสร็จสมบรูณ์1/ และ TKS ได้รับเงินจากนายชเูกียรตฯิ เรียบร้อยแล้ว  
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หวัข้อสาํคัญ รายละเอียด 
5. การซื \อหุ้นสามญัของ AIT จาก SABUY และนายชเูกียรติฯ ของ TKS จะเป็นเงืBอนไขซึBงกนัและกนั โดยหากการ

เข้าทําธุรกรรมการซื \อหุ้นสามญัของ AIT จาก SABUY และนายชเูกียรติฯ รายการใดรายการหนึBงไม่สําเร็จลง 
TKS จะยกเลกิและไมเ่ข้าทําธรุกรรมการซื \อหุ้นสามญัของ AIT 

ข้อตกลงกระทําการและคํา
รับรอง 

1. TKS จะออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS ให้แก่ SABUY และ SABUY ตกลงจองซื \อหุ้นสามญัเพิBมทนุ
ของ TKS จํานวน 115,000,000 หุ้น  

2. TKS จะออกหุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS โดยหุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS ดงักลา่วจะต้องปราศจากข้อจํากดัสทิธิ 
และภาระผกูพนัใด ๆ และ SABUY จะเข้าจองซื \อหุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS และชําระราคาจองซื \อหุ้นเพิBมทนุ 
ภายใต้ข้อกําหนดเงืBอนไขทีBระบใุนบนัทึกข้อตกลงฉบบันี \และตามทีBคู่สญัญาจะได้ตกลงกนัต่อไปในสญัญาซื \อ
ขายหุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS และสญัญาทีBเกีBยวข้อง 

3. การจองซื \อหุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS จะต้องเกิดขึ \นก่อนรายการซื \อหุ้นสามญัของ AIT ตามธุรกรรมในข้อ 2 
ของบนัทกึข้อตกลงเบื \องต้นในการซื \อขายหุ้นสามญัฉบบันี \ 

4. ภายหลงัการจองซื \อหุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS เสร็จสมบรูณ์ TKS จะนําเงินทีBได้รับจากการออกหุ้นสามญัเพิBม
ทุนของ TKS ให้กับ SABUY และเงินทีBได้รับชําระจากรายการขายหุ้ นสามัญและ Warrants ของ SABUY 
บางสว่น มาชําระเป็นค่าซื \อหุ้นสามญัของ AIT ตามกําหนดเวลาและเงืBอนไขทีBคู่สญัญาจะได้ตกลงกนัต่อไปใน
สญัญาซื \อขายหุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS และสญัญาทีBเกีBยวข้อง 

หมายเหตุ: 1/ ภายหลงัการซื \อขายหุ้นสามญัของ SABUY และ SABUY-W2 เสร็จสมบูรณ์แล้ว TKS ยงัมีการถือหุ้นสามญัของ SABUY คงเหลืออยู่ 
จํานวน 38,000,000 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 2.37 ของหุ้นทีBจําหนา่ยได้แล้วทั \งหมดของ SABUY และไมมี่ SABUY-W2 คงเหลอื  

ทั aงนี a การพิจารณาอนมุตัิวาระตามข้อ (1) – (2) ของที0ประชมุผู้ ถือหุ้นของ TKS และบริษัท ของเงื0อนไขบงัคบัก่อนที0สําคญั
ถือเป็นวาระที0เกี0ยวเนื0องกนั ดงันั aน หากวาระใดวาระหนึ0งไมไ่ด้รับการอนมุตัจิากที0ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว จะถือวา่วาระอื0นๆ ที0ได้รับการ
อนมุตัจิากที0ประชมุผู้ ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี aเป็นอนัยกเลกิไป และจะไมพ่ิจารณาในวาระอื0นๆ ที0เกี0ยวข้องตอ่ไป  

ความเหน็ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
หวัข้อสาํคัญ รายละเอียด ความเหน็ของที)ปรึกษาทางการเงนิอสิระ 

ธุรกรรมระหว่างคู่สัญญา 1. TKS จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิBมทุนของ TKS จํานวน 
115,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 14 บาท ให้แก่ SABUY โดย
เงินทีB TKS ได้จากการขายหุ้นสามญัดงักล่าวจะนําไปซื \อหุ้น
สามัญของ AIT จาก SABUY จํานวน 225,000,000 หุ้ น ใน
ราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั \งสิ \นจํานวน 1,687.50 
ล้านบาท 

2. TKS จะขายหุ้นสามญัของ SABUY จํานวน 39,000,000 หุ้น 
ใ น ร า ค า หุ้ น ล ะ  11.20 บ า ท  แ ล ะ  SABUY-W จํ า น ว น 
8,650,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 5.90 บาท มูลค่ารวม 
487.84 ล้านบาท ให้แก่นายชเูกียรติฯ ซึBงหลงัการเพิBมทนุของ 
TKS เสร็จสมบูรณ์ นายชูเกียรติฯ จะซื \อหุ้ นสามัญ และ 
Warrants ของ SABUY จาก TKS 

3. TKS จะซื \อหุ้นสามัญของ AIT จํานวน 225,000,000 หุ้น ใน
ราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั \งสิ \น 1,678.50 ล้านบาท 
จาก SABUY 

4. TKS จะซื \อหุ้นสามญัของ AIT จากนายชเูกียรติฯ ในราคาหุ้น
ละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั \งสิ \น 412.50 ล้านบาท 

สญัญาได้กําหนดรายละเอียดของสิBงทีBจะทํา
ธรุกรรมจะซื \อจะขายระหวา่งคูส่ญัญาไว้อยา่ง
ชดัเจน ซึBงเป็นเงืBอนไขของสญัญาซื \อขายหุ้น
ทัBวไป ดงันั cน ที)ปรึกษาทางการเงนิอสิระจงึมี
ความเหน็ว่าเงื)อนไขการเข้าทาํรายการ
เหมาะสม 
 

หุ้นที)ซื cอขาย หุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS จํานวน 115,000,000 หุ้น มลูคา่ทีBตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 18.45 ของหุ้นทีBจําหนา่ยได้แล้ว
ทั \งหมดของ TKS ภายหลงัการเพิBมทนุชําระแล้ว 
 

สญัญาได้กําหนดรายละเอียดจํานวนหุ้นสามญั
ของ TKS ทีBจะซื \อขายไว้อย่างชัดเจน ซึBงเป็น
เงืBอนไขของสัญญาซื \อขายหุ้นทัBวไป ดังนั cน ที)
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หวัข้อสาํคัญ รายละเอียด ความเหน็ของที)ปรึกษาทางการเงนิอสิระ 
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า
เงื)อนไขการเข้าทาํรายการเหมาะสม 

ราคา ซื cอขายและการ
ชาํระราคา 

ราคาจองซื \อหุ้นเพิBมทุน ราคาหุ้นละ 14.00 บาท คิดเป็นมลูค่ารวม 
1,610.00 ล้านบาท โดยหุ้นสามญัดงักลา่วจะต้องปราศจากข้อจํากดั
สิทธิ และภาระผกูพนัใดๆ โดยการชําระราคาจองซื \อหุ้นเพิBมทนุต้อง
เสร็จสมบรูณ์ภายใต้สญัญาการซื \อขายทีBเกีBยวข้อง 

เงืBอนไขราคาซื \อขาย 14.00 บาทต่อหุ้ น เมืBอ
พิจารณาจากการประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของ 
TKS (รายละเอียดในหัวข้อ 4.1.7) จะได้ราคา
อยูร่ะหวา่ง 14.64 – 17.86 บาทตอ่หุ้น เป็นราคา
ทีBเหมาะสมสําหรับการซื \อขาย และเป็นไปตาม
เกณฑ์การจดัสรรหุ้นเพิBมทนุ PP  
 
ข้อสงัเกตจากเงืBอนไขการซื \อหุ้นสามัญเพิBมทุน
ของ TKS นั \น หุ้นสามญัดงักล่าวต้องปราศจาก
ข้อกําหนดสทิธิ และภาระผกูพนัใดๆ โดยเงืBอนไข
ดังกล่าวเป็นธรรมกับ SABUY เพราะเป็นการ
ป้อ ง กัน ก ร ณี ทีB  TKS นํ า หุ้ น ส า มัญ ไ ป เ ป็ น
หลักประกัน และ/หรือ นําหุ้ นไปจํานําสําหรับ
การทําธุรกรรมอืBน ดังนั cน ที)ปรึกษาการเงิน
อิสระจึงมีความเห็นว่าเงื)อนไขการเข้าทํา
รายการเหมาะสม 

ระยะเวลาในการเข้าทํา
รายการโดยประมาณ  

เป็นไปตามทีBคู่สัญญาจะได้ตกลงกันต่อไปในสัญญาซื \อขายหุ้ น
สามญัเพิBมทนุของ TKS และสญัญาทีBเกีBยวข้อง โดยบนัทกึข้อตกลงนี \
จะสิ \นสดุวนัทีB 30 พฤษภาคม 2566 

มีการกําหนดเงืBอนไขการทํารายการทีBชัดเจน 
ดังนั cน ที) ป รึกษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเห็นว่าเงื) อนไขการเข้าทํารายการ
เหมาะสม 

เ งื) อน ไขบั ง คั บ ก่อนที)
สาํคัญ 

1. ทีBประชมุคณะกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นของ TKS มีมติอนมุตัิ
ให้ 
1) ซื \อหุ้ นสามัญของ  AIT จาก  SABUY และจากนาย              

ชเูกียรตฯิ ซึBงเข้าขา่ยการได้มาซึBงสนิทรัพย์ 
2) จํ าห น่ าย ไ ป ซึB ง หุ้ นส ามัญของ  SABUY ใ ห้ แ ก่น า ย                  

ชเูกียรตฯิ ซึBงเข้าขา่ยรายการจําหนา่ยไปซึBงสนิทรัพย์ 
3) เพิBมทุนจดทะเบียนของ TKS และการแก้ไขเพิBมเติม

หนังสือบริคณห์สนธิของ TKS เพืBอให้สอดคล้องกับการ
เพิBมทุนจดทะเบียน TKS และจัดสรรสรรหุ้นสามัญเพิBม
ทนุให้แก่ SABUY ซึBงเป็นการออกหุ้นสามญัเพิBมทนุให้แก่
บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) 

2. ทีBประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้ นของ SABUY มีมติ
อนมุตัใิห้ 
1) จําหน่ายไปซึBงหุ้นสามญัของ AIT ให้แก่ TKS ซึBงเข้าข่าย

เป็นรายการจําหนา่ยไปซึBงสนิทรัพย์ 
2) ซื \อหุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS ทีBออกและจดัสรรสรรให้แก่ 

SABUY ซึBงเป็นการออกหุ้นสามญัเพิBมทนุให้แก่บคุคลใน
วงจํากดั (Private Placement) 

3. การจองซื \อหุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS เสร็จสมบรูณ์และ TKS 
ได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS 
แล้ว 

4. การขายหุ้นสามญั SABUY และ SABUY-W2 ของ TKS ให้แก่
นายชูเกียรติฯ เสร็จสมบูรณ์ และ TKS ได้รับเงินจากนายชู
เกียรตฯิ เรียบร้อยแล้ว 

5. การซื \อหุ้นสามญัของ AIT กบั SABUY และนายชเูกียรติฯ ของ 
TKS จะเป็นเงืBอนไขซึBงกันและกัน โดยหากการเข้าทําธุรกรรม
การซื \อหุ้ นสามัญของ AIT จาก SABUY และนายชูเกียรติฯ 

การพิจารณาอนมุตัิวาระตามข้อ (1) – (2) ของทีB
ประชุมผู้ ถือหุ้นของ TKS และ SABUY ถือเป็น
วาระทีBเกีBยวเนืBองกัน ดังนั \น หากวาระใดวาระ
หนึBงไมไ่ด้รับการอนมุตัจิากทีBประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 
จะถือว่าวาระอืBนๆ ทีB ได้ รับการอนุมัติจากทีB
ประชมุผู้ ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี \เป็นอนัยกเลิก
ไป และจะไม่พิจารณาในวาระอืBนๆ ทีBเกีBยวข้อง
ต่อไป ดั ง นั &น  ที) ป รึกษาการเงินอิสระจึ ง มี
ความเห็น ว่ า เ งื) อนไขการ เ ข้ าทํารายการ
เหมาะสม 
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หวัข้อสาํคัญ รายละเอียด ความเหน็ของที)ปรึกษาทางการเงนิอสิระ 
รายการใดรายการหนึBงไม่สําเร็จลง TKS จะยกเลิกและไม่เข้า
ทําซื \อหุ้นสามญัของ AIT 

ข้อตกลงกระทําการและ
คาํรับรอง 

1. TKS จะออกหุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS โดยหุ้นสามญัเพิBมทนุ
ของ TKS ดังกล่าวจะต้องปราศจากข้อจํากัดสิทธิ และภาระ
ผูกพนัใด ๆ และ SABUY จะเข้าจองซื \อหุ้นสามญัเพิBมทุนของ 
TKS และชําระราคาจองซื \อหุ้ นเพิBมทุน ภายใต้ข้อกําหนด
เงืBอนไขทีBระบใุนบนัทกึข้อตกลงฉบบันี \และตามทีBคูส่ญัญาจะได้
ตกลงกันต่อไปในสัญญาซื \อขายหุ้ นสามัญเพิBมทุนของ TKS 
และสญัญาทีBเกีBยวข้อง 

2. การจองซื \อหุ้ นสามัญเพิBมทุนของ TKS จะต้องเกิดขึ \นก่อน
รายการซื \อหุ้นสามญัของ AIT ตามธรุกรรมในข้อ 2 ของเอกสาร
แนบฉบบันี \ 

3. การขายหุ้ นสามัญของ SABUY และ SABUY-W2 จะต้อง
เกิดขึ \นก่อนรายการซื \อหุ้นสามญัของ AIT 

4. ภายหลงัการจองซื \อหุ้นสามญัเพิBมทุนของ TKS เสร็จสมบูรณ์ 
TKS จะนําเงินทีBได้รับจากการออกหุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS 
ให้กบั SABUY และเงินทีBได้รับชําระจากรายการขายหุ้นสามญั
และ Warrants ของ SABUY บางส่วน มาชําระเป็นค่าซื \อหุ้ น
สามญัของ AIT ตามกําหนดเวลาและเงืBอนไขทีBคู่สญัญาจะได้
ตกลงกันต่อไปในสัญญาซื \อขายหุ้ นสามัญเพิBมทุนของ TKS 
และสญัญาทีBเกีBยวข้อง 

เงืBอนไขข้อตกลงกระทําการและคํารับรองมี
ความเป็นธรรมทั \งสองฝ่าย และสามารถ
ปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict 
of interest) ทีBอาจจะเกิดขึ \นจากการเข้าทํา
รายการกับบุคคลทีBเกีBยวโยงกันตามประกาศ
รายการทีB เกีBยวโยงได้ในอนาคต ดังนั cน ที)
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า
เงื)อนไขการเข้าทาํรายการเหมาะสม 

จากเงื0อนไขบังคับก่อนที0สําคัญข้างต้น ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเงื0อนไขบังคับก่อนที0สําคัญเป็นการ
ดําเนินการตามเงื0อนไขทางกฎหมายซึ0งเป็นภาระผกูพนัที0ต้องกระทําให้เสร็จสมบรูณ์ก่อนการเข้าทํารายการดงักล่าว ทั aงนี a ในการ
เข้าทํารายการข้างต้นได้มีการกําหนดการเข้าทํารายการที0ชดัเจนและให้ความเป็นธรรมแก่ทั aงสองฝ่าย อยา่งไรก็ดี เนื0องจากเงื0อนไข
บงัคบัก่อนที0สําคญัมีการผกูเงื0อนไขก่อนการเข้าทํารายการที0มีเงื0อนไขเกี0ยวเนื0องกนัในหลายวาระ ซึ0งหากที0ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ในครั aงนี aหรือที0ประชมุผู้ ถือหุ้นของ TKS มีมตไิมอ่นมุตักิารเข้าทํารายการในวาระใดวาระหนึ0งที0เกี0ยวข้องกบัการเข้าทํารายการในครั aง
นี a ก็อาจส่งผลให้การเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวไม่สามารถดําเนินการต่อได้ นอกจากนี a เนื0องจากเป็นการเข้าทําธุรกรรมในครั aงนี aเป็น
เหตุให้ SABUY เข้าไปเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ TKS ซึ0งจะมีผลต่อการกํากับนโยบายและทิศทางของกลุ่ม TKS ให้สอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกบักลยทุธ์หลกัของบริษัท ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเห็นวา่ เงื0อนไขบงัคบัก่อนตามที0ระบไุว้
ในสญัญาและต้องขออนมุตัจิากมตทีิ0ประชมุผู้ ถือหุ้นของทั aง 2 ฝ่าย มีความสมเหตุสมผล  
2.1.14 การเข้าร่วมประชุมออกเสียงในที0ประชุมคณะกรรมการของกรรมการที0มีส่วนได้เสีย 

ในที0ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั aงที0 22/2565 ซึ0งจัดประชุมเมื0อวันที0 22 ธันวาคม 2565 เพื0อนําเสนอต่อที0ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั aงที0 4/2565 ในวนัที0 16 กุมภาพนัธ์ 2566 ให้พิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการได้มาซึ0งสินทรัพย์จากบุคคลที0
เกี0ยวโยงกนัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั aงหมดของผู้ ถือหุ้นที0มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ ถือหุ้นที0มีส่วนได้เสีย และจัดทํารายงานการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดงักล่าว โดยในที0ประชุม
คณะกรรมการบริษัทดงักล่าวมี นายจกัรกฤศฏ́ิ พาราพนัธกุล ทําหน้าที0เป็นประธานในที0ประชุม และได้มอบหมายให้ นางสาว
อภิสรา รุจนพรพจี ผู้จดัการสายงานพาณิชย์และการลงทนุ เป็นผู้ นําเสนอในวาระการประชมุนี aเพื0ออนมุตัิการเข้าทํารายการได้มา
ซึ0งสนิทรัพย์จากบคุคลที0เกี0ยวโยงกนั โดยมีกรรมการผู้ มีสว่นได้เสียในการตกลงเข้าทํารายการทั aงหมด 2 ทา่น จากกรรมการทั aงหมด 
9 ท่าน ได้แก่ นายชเูกียรติ รุจนพรพจี และ นายจตุิพนัธุ์ มงคลสธีุ ไม่ได้เข้าร่วมประชมุในวาระการประชมุนี aและงดออกเสียงเพื0อ
อนมุตักิารเข้าทํารายการได้มาซึ0งสนิทรัพย์จากบคุคลที0เกี0ยวโยงกนั ดงันี a 
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ลาํดบั รายชื)อกรรมการ  ตาํแหน่ง สถานะ 
1 นายจกัรกฤศฏิõ พาราพนัธกลุ ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- 

2 นายชเูกียรต ิรุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าทีBบริหาร, กรรมการ เป็นกรรมการผู้ มีสว่นได้เสยี - ไมไ่ด้เข้าประชมุ 
3 นายวรวิทย์ ชยัลมิปมนตรี รองประธานกรรมการ - 
4 นายวชิรธร คงสขุ กรรมการ - 
5 นายวิรัช มรกตกาล กรรมการ - 
6 นายจตุพินัธุ์ มงคลสธีุ กรรมการ เป็นกรรมการผู้ มีสว่นได้เสยี - ไมไ่ด้เข้าประชมุ 
7 นายฆนทั ครุธกลู กรรมการ - 
8 นายศรัณย์ ศภุศรัณย์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ - 
9 นางอมุาวดี รัตนอดุม กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ - 

ทั aงนี a นายชเูกียรติ รุจรพรพจี บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และกลุ่มตระกลูมงคลสธีุ (รายละเอียดตาม
หัวข้อ 2.1.4) นับเป็นผู้ ถือหุ้นที0มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนี aเพื0ออนุมัติการเข้าทํารายการได้มาซึ0ง
สนิทรัพย์จากบคุคลที0เกี0ยวโยงกนัครั aงนี a 
2.2 รายการที0 2 การจาํหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์และการเข้าทาํรายการที0เกี0ยวโยงกันเกี0ยวกับธุรกรรมการจาํหน่ายหุ้น

สามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั0น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 
จาํกัด (มหาชน)  

2.2.1 ลักษณะโดยทั0วไปของรายการ 

ที0ประชุมคณะกรรมการบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครั aงที0 22/2565 ซึ0งจดัประชุมเมื0อวนัที0 22 
ธันวาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที0ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครั aงที0 4/2565 ในวันที0 16 กุมภาพันธ์ 2566 เพื0อ
พิจารณาอนุมัติการจําหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั0น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“AIT”) จํานวนไม่เกิน 
225,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.90 ของทนุจดทะเบียนของ AIT ให้แก่ TKS ซึ0งเป็นบคุคลที0เกี0ยวโยงกนัของบริษัท ในราคา
ขายหุ้นละ 7.50 บาท โดยบริษัทจะได้รับชําระคา่ตอบแทนเป็นเงินสด จํานวนไม่เกิน 1,687,500,000 บาท (“ธุรกรรมการขายหุ้น
สามัญของ AIT” หรือ “รายการที0 2”) เพื0อบริษัทจะสามารถนํากระแสเงินสดที0จะได้รับจากการเข้าทําธุรกรรมนี aไปใช้เป็นแหล่ง
เงินทนุในการเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS อีกทั aง บริษัทเลง็เห็นวา่ธุรกิจของ AIT ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ
ระบบเครือข่ายและระบบสื0อสารอย่างครบวงจร (System Integrator: SI) โดยให้บริการในกลุ่มลกูค้าทั aงภาครัฐและเอกชน ซึ0งมี
ลกัษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จหรือเทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั aงแต่การให้คําปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ 
การดําเนินการติดตั aง การฝึกอบรม และการซอ่มบํารุง โดยเป็นธรุกิจเฉพาะทางในด้านเดียวกนั (IT Solutions และ Tech Platform) 
และสอดคล้องกับธุรกิจของ TKS อนัจะก่อให้เกิดการผสานพลงักัน (Synergy) ระหว่าง TKS และ AIT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื0องจากธุรกิจของ AIT จะเป็นการขยายโอกาสในการเพิ0มศกัยภาพการเติบโตทางธุรกิจและขยายฐานลูกค้าของธุรกิจดิจิทลั
แพลตฟอร์ม (Digital Platform) และธุรกิจจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และระบบ
สารสนเทศ (IT Ecosystem) ซึ0งเป็นธุรกิจเดิมของกลุ่ม TKS และบริษัทในเครือของ TKS ได้แก่ บริษัท โกไฟว์ จํากดั (“GOFIVE”) 
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“SYNEX”) และ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั0น จํากดั (มหาชน) (“MSC”) ซึ0ง
เป็นผู้ ให้บริการ SI รายใหญ่ในตลาด Digital Transformation และบริษัทยังคงสามารถใช้ประโยชน์จาก AIT ในการพัฒนา 
Ecosystem ของกลุม่บริษัทได้เชน่เดมิจากการถือหุ้นทางอ้อมใน AIT ผา่น TKS โดยมีรายละเอียดดงันี a 
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ทรัพย์สนิที0จะจาํหน่ายไป : หุ้ นสามัญของ AIT จํานวนไม่เกิน 225,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
16.90 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว1/ 

มูลค่าของสิ0งตอบแทน : บริษัทจะรับชําระค่าตอบแทนเป็นเงินสด จํานวนไม่เกิน 1,687,500,000 
ล้านบาท จาก TKS 

ราคาขายทรัพย์สิน : ราคาหุ้นละ 7.50 บาท ซึ0งประเมินโดยฝ่ายจดัการของบริษัท 
วันสุดท้ายในการเข้าทาํรายการ : ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 หรือตามที0คู่กรณีที0เกี0ยวข้องเห็นชอบ

ร่วมกนั 
หมายเหต:ุ 1/ ทนุจดทะเบียนชําระแล้วของ AIT ณ วนัทีB 16 มกราคม 2566 เทา่กบั 1,331,125,351 บาท มลูคา่ทีBตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ทั aงนี a ในที0ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั aงที0 22/2565 ซึ0งจดัประชมุเมื0อวนัที0 22 ธันวาคม 2565 นายจตุิพนัธุ์ และนายชู
เกียรติฯ ในฐานะกรรมการที0มีสว่นได้เสีย ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุและไมมี่สทิธิออกเสียงในระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวาระที0เกี0ยวข้อง
กบัธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT โดยที0ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิให้นําเสนอต่อที0ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั aงที0 
4/2565 ในวนัที0 16 กมุภาพนัธ์ 2566 เพื0อพิจารณาอนมุตักิารเข้าทําธรุกรรมในครั aงนี aตามลาํดบัวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี a 

วาระที0 3 พิจารณาอนุมัติการจําหน่ายหุ้ นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั0น เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) ซึ0งเข้าขา่ยเป็นรายการที0เกี0ยวโยงกนั 

 นอกจากนี a นายชเูกียรติฯ TKS และตระกลูมงคลสธีุ (รายละเอียดในหวัข้อ 2.2.4) ในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึ0งมีสว่นได้
เสยีในการเข้าทําธรุกรรมนี a จะถกูห้ามมิให้ใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในที0ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทสาํหรับวาระดงักลา่ว 

อนึ0ง ธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ข้างต้นถือเป็นรายการจําหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาและ
จําหน่ายไป ซึ0งมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 30.85 ตามเกณฑ์กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน (โดยงบการเงินรวมที0สอบทาน
แล้วสิ aนสดุ ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 สนิทรัพย์รวมของบริษัท เทา่กบั 15,135.40 ล้านบาท) 

 ทั aงนี a นอกจากธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ในครั aงนี a บริษัทมีรายการได้มาซึ0งสินทรัพย์อื0นในระหว่าง 6 เดือนก่อน
วนัที0มีการตกลงเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ในครั aงนี a ทําให้เมื0อนบัรวมขนาดรายการอื0นดงักลา่วรวมกบัขนาด
รายการของธุรกรรมในครั aงนี a จะได้ขนาดรายการรวมสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 32.25 ซึ0งมีมลูค่าสงูกว่าร้อยละ 15.00 แต่ตํ0ากว่าร้อยละ 
50.00 ดงันั aน บริษัทจึงมีหน้าที0 (1) เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (2) จดัส่งหนงัสือเวียนถึงผู้ ถือหุ้นเกี0ยวกับการ
ได้มาและจําหนา่ยไปซึ0งสนิทรัพย์ของบริษัทภายใน 21 วนั นบัจากวนัที0เปิดเผยสารสนเทศของรายการดงักลา่ว  

 นอกจากนี a ธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการที0เกี0ยวโยงกนั ประเภทที0 4 (รายการเกี0ยวกบั
สินทรัพย์หรือบริการ) ตามประกาศรายการที0เกี0ยวโยงกนั เนื0องจาก TKS เป็นบคุคลที0เกี0ยวโยงกนัของบริษัท โดยมีขนาดรายการที0
เกี0ยวโยงกันเท่ากับร้อยละ 30.26 ของมูลค่าสินทรัพย์ที0มีตวัตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัท ตามงบการเงินรวมสิ aนสุด ณ วนัที0 30 
กนัยายน 2565 (NTA เท่ากับ 5,577.57 ล้านบาท) ซึ0งมีมลูค่าสงูกว่า 20.00 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA และ
บริษัทไมมี่การเข้าทํารายการที0เกี0ยวโยงกนัอื0นใดกบับคุคลที0เกี0ยวโยงกนัหรือผู้ ที0เกี0ยวข้องและญาติสนิทของบคุคลที0เกี0ยวโยงกนัราย
ดงักลา่วที0เกิดขึ aนใน 6 เดือนก่อนวนัที0มีการตกลงเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ในครั aงนี a ดงันั aน บริษัทจงึมีหน้าที0
ต้อง (1) เปิดเผยสารสนเทศเกี0ยวกบัรายการที0เกี0ยวโยงกนัต่อตลาดหลกัทรัพย์ตามประกาศรายการที0เกี0ยวโยงกนั และ (2) จดัให้มี
การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื0อขออนมุตัิการเข้าทํารายการที0เกี0ยวโยงกนั โดยบริษัทจะต้องได้รับอนมุตัิจากที0ประชมุด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั aงหมดของผู้ ถือหุ้นที0มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนน
เสียงของผู้ ถือหุ้นที0มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน พร้อม (3) แต่งตั aงที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื0อให้ความเห็น
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เกี0ยวกบัธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT รวมทั aงจดัสง่รายงานความเห็นดงักลา่วตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้
ถือหุ้นของบริษัท 

โครงสร้างการถือหุ้นใน AIT ก่อนและหลงัธรุกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ให้แก่ TKS 

ก่อนเข้าทํารายการ       

 
หลงัเข้าทํารายการ 

 

หมายเหต:ุ 1/ ภายหลงัการเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ให้แก่ TKS จํานวนไม่เกิน 225,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.90 ของทนุจด
ทะเบียนของ AIT แตเ่นืBองจาก TKS จะมีการซื \อหุ้นสามญัของ AIT เพิBมเติมจากนายชเูกียรติฯ ซึBงจะทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของ TKS ใน AIT คิดเป็นร้อย
ละ 22.48 

2.2.2 วัตถุประสงค์และความจาํเป็นของการเข้าทาํรายการ 

 สืบเนื0องจากการบริษัทมีแผนที0จะเข้าลงทุนในหุ้ นสามัญเพิ0มทุนของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
(“TKS”) (รายละเอียดตามข้อ 2.1) ซึ0งบริษัทจะต้องชําระค่าตอบแทนในการเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวเป็นเงินสด จํานวนไม่เกิน 
1,610,000,000 บาท เพื0อให้ได้มาซึ0งหุ้ นสามัญเพิ0มทุนออกใหม่ของ TKS จํานวนไม่เกิน 115,000,000 หุ้ น หรือคิดเป็นร้อยละ 
18.45 ของทนุจดทะเบียนภายหลงัการเพิ0มทนุ (“ธุรกรรมการซื cอหุ้นสามัญเพิ0มทุนของ TKS”) ในขณะที0จากงบการเงินรวมที0
สอบทานแล้วสิ aนสดุ ณ วนัที0 30 กันยายน 2565 บริษัทมีเงินสดคงเหลืออยู่ที0 237,657,000 บาท ซึ0งยงัไม่เพียงพอต่อการเข้าทํา
รายการที0 1 ดงันั aน เพื0อให้บริษัทสามารถบรรลวุตัถุประสงค์ในการเข้าทําธุรกรรมข้างต้นได้นั aน บริษัทจึงจําเป็นต้องจดัหาแหล่ง
เงินทนุอื0นเพิ0มเตมิให้เงินสดของบริษัทเพียงพอตอ่การเข้าธรุกรรมดงักลา่ว 

ที0ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั aงที0 22/2565 ซึ0งจดัประชุมเมื0อวนัที0 22 ธันวาคม 2565 จึงได้มีมติอนมุตัิให้เสนอต่อที0
ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครั aงที0 4/2565 ในวันที0 16 กุมภาพันธ์ 2566 เพื0อพิจารณาอนุมัติการจําหน่ายหุ้นสามัญของ 
บริษัท แอด็วานซ์ อินฟอร์เมชั0น เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“AIT”) จํานวนไมเ่กิน 225,000,000 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 16.90 ของ
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ทนุจดทะเบียนของ AIT ให้แก่ TKS ซึ0งเป็นบคุคลที0เกี0ยวโยงกนัของบริษัท ในราคาขายหุ้นละ 7.50 บาท (“ธุรกรรมการขายหุ้น
สามัญของ AIT”) โดยบริษัทจะได้รับชําระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจํานวนไม่เกิน 1,687,500,000 บาท ซึ0งบริษัทจะสามารถ
นํากระแสเงินสดที0จะได้รับจากการเข้าทําธุรกรรมนี aไปใช้เป็นแหล่งเงินทนุในการเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS 
ได้อย่างเพียงพอ อีกทั aง บริษัทยงัคงสามารถใช้ประโยชน์จาก AIT ในการพฒันา Ecosystem ของกลุม่บริษัทได้เช่นเดิมจากการถือ
หุ้นใน AIT ผา่น TKS นอกจากนี a การเข้าทําธรุกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ยงัก่อให้เกิดการผสานพลงั (Synergy) ระหวา่ง TKS 
และ AIT รวมถึงมลูค่าที0เพิ0มขึ aนของ TKS ในอนาคต โดยหากบริษัทสามารถเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ได้
สําเร็จแล้ว บริษัทจะกลายเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่อนัดบั 2 ใน TKS ซึ0งบริษัทก็จะได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการเข้าทําธุรกรรมการ
ขายหุ้นสามญัของ AIT ในครั aงนี aโดยภาพรวมอีกทอดหนึ0ง 

โดยผู้ ถือหุ้ นของบริษัทที0มีส่วนได้เสียในการเข้าทําธุรกรรมนี a จะถูกห้ามมิให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที0ประชุม
วสิามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทสาํหรับวาระดงักลา่ว 

ความเหน็ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาการจดัหาแหล่งเงินทนุอื0น ๆ เพิ0มเติมเมื0อเปรียบเทียบกบัการเข้าทําธุรกรรมการ
ขายหุ้ นสามัญของ AIT ครั aงนี a ซึ0งบริษัทอาจจะใช้เป็นทางเลือกในการระดมทุนเพื0อให้บริษัทมีเงินสดเพียงพอต่อการบรรลุ
วตัถปุระสงค์ในการเข้าทําธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ดงัตอ่ไปนี a 

วธีิที0 1 : การระดมทนุด้วยวธีิการเพิ0มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัสว่น (Right Offering : RO)  

การระดมทนุด้วยวิธีนี aจะชว่ยให้บริษัทไมมี่ภาระต้นทนุทางการเงินจากดอกเบี aยจา่ย แตจ่ากความไมแ่นน่อนของเศรษฐกิจ
ในปัจจบุนัและสภาพคลอ่งในตลาดทนุ บริษัทอาจจะได้รับจํานวนเงินที0ไมแ่นน่อนผา่นการระดมทนุด้วยวิธีนี a 

วธีิที0 2 : การระดมทนุด้วยวธีิการเพิ0มทนุให้กบับคุคลแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP)  

แม้ว่าการระดมทนุด้วยวิธีนี aจะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทนุได้ในระยะเวลาที0เร็วกว่าได้เมื0อเทียบกบัการระดมทนุแบบ 
RO และไมมี่ภาระต้นทนุทางการเงินจากดอกเบี aยจ่าย แตบ่ริษัทอาจจะต้องใช้เวลาในการคดัเลือกผู้ลงทนุที0เหมาะสม อีก
ทั aงยงัมีความเสี0ยงที0อาจจะไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามญัเพิ0มทนุในราคาที0เหมาะสมได้ รวมถึงจะส่งผลให้ผู้ ถือหุ้นเดิม
ได้รับผลกระทบจากการถกูลดสดัสว่นสทิธิออกเสยีงในกิจการ (Dilution Effect) 

วธีิที0 3 : การระดมทนุด้วยวธีิการกู้ ยืมเงิน หรือ ออกตราสารหนี a  

แม้ว่าการระดมทนุด้วยวิธีนี aจะไม่สง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบจาก Dilution Effect และมีโอกาสที0จะได้รับเงินใน
จํานวนที0เพียงพอต่อการเข้าทําธุรกรรม แต่บริษัทก็จะมีภาระต้นทนุทางการเงินจากดอกเบี aยจ่ายเพิ0มขึ aน หรืออาจจะต้อง
นําทรัพย์สนิบางสว่นมาใช้เป็นหลกัทรัพย์คํ aาประกนัเงินกู้  

 โดยการจดัหาแหล่งเงินทุนอื0น ๆ ทั aง 3 วิธีดงักล่าวข้างต้นเหมาะที0จะใช้เป็นแผนสํารองของบริษัทมากกว่าที0จะใช้เป็น
แหล่งเงินทนุหลกัในการเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ในกรณีที0การเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัของ TKS 
เกิดความล่าช้าและบริษัทต้องจําเป็นต้องเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวก่อน นอกจากนี a การเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT 
ให้แก่ TKS ครั aงนี a จะทําให้บริษัทเปลี0ยนสถานะจากผู้ ถือหุ้นใหญ่ทางตรงใน AIT กลายเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมผา่น TKS ซึ0งยงัคง
สามารถกํากบัดแูลแนวทางการดําเนินธุรกิจของ AIT ได้ ซึ0งดีกวา่การขายหุ้นสามญัของ AIT ให้กบับคุคลภายนอกที0จะทําให้บริษัท
เสยีประโยชน์ที0เคยได้รับจาก AIT  
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โดยจากโครงสร้างการถือหุ้นภายหลงัการเข้าทํารายการบริษัทยงัคงสามารถได้รับประโยชน์จาก AIT ได้เช่นเดิมจากการ
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน TKS ซึ0งเมื0อพิจารณาจากข้อดีข้อด้อยในการจดัหาแหลง่เงินทนุอื0น ๆ ดงักลา่วข้างต้น ประกอบกบัประโยชน์ที0
บริษัทจะได้รับที0มากกวา่ (รายละเอียดในหวัข้อ 3.2.1) ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่การขายหุ้นสามญัของ AIT เพื0อนํา
เงินไปซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS เป็นทางเลือกที0เหมาะสมที0สดุ เนื0องจากวิธีการนี aจะไม่เป็นการเพิ0มภาระค่าใช้จ่ายและหนี aสิน
ให้กบับริษัท ซึ0งจะทําให้ไม่มีภาระต้นทนุทางการเงินจากดอกเบี aยจ่ายที0เพิ0มขึ aนเมื0อเทียบกบัวิธีการใช้เงินกู้ ยืมหรือตราสารหนี a และ
บริษัทไม่จําเป็นต้องระดมทนุจากเพิ0มทนุซึ0งจะทําให้ไม่เกิด Dilution กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท รวมถึงบริษัทมีความเสี0ยงที0อาจจะ
ได้รับจํานวนเงินที0ไมแ่น่นอนซึ0งจะกระทบตอ่ความเพียงพอของแหลง่เงินทนุในการเข้าทําธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS 
นอกจากนี a บริษัทยงัคงมีสถานะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมใน AIT จากการเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ครั aงนี a ดงันั aน 
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าความจําเป็นในการเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ให้แก่ TKS เพื0อให้บริษัท
ได้รับเงินไปใช้สาํหรับการเข้าทําธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ครั aงนี a มีความสมเหตุสมผล 
2.2.3 วัน เดอืน ปี ที0เกดิรายการ 

 บริษัทจะเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ภายหลงัจากที0ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั aงที0 4/2565 ซึ0งจะจดัขึ aนใน
วนัที0 16 กมุภาพนัธ์ 2566 มีมติอนมุตัิให้บริษัทเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT และภายหลงัเงื0อนไขบงัคบัก่อนตา่ง ๆ ใน
สัญญาซื aอขายหุ้ น (Share Purchase Agreement: SPA) ระหว่างบริษัทและ TKS สําเร็จครบถ้วน โดยบริษัทคาดว่าจะเข้าทํา
สญัญา SPA ภายหลงัจากที0ได้รับอนมุตัิจากที0ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั aงที0 4/2565 และคาดว่าจะทํารายการแล้วเสร็จสมบรูณ์
ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 

2.2.4 คู่กรณีที0เกี0ยวข้องและความสัมพนัธ์กับบริษัทและบุคคลที0เกี0ยวโยงกันของบริษัท 

ผู้จะขาย : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ผู้จะซื aอ : บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“TKS”) 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั : TKS เป็นบุคคลที0เกี0ยวโยงกนัของบริษัท เนื0องจาก (ก) TKS เป็นนิติบุคคลที0มีผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายจตุิพนัธุ์ มงคลสธีุ (“นายจุติพันธ์ุ”) 
ซึ0งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที0บริหาร
ของ TKS ที0ถือหุ้นทางอ้อมผา่นบริษัท มงคลสธีุ โฮลดิ aง จํากดั (“MKH”) โดยเมื0อรวม
ผู้ ที0เกี0ยวข้องและญาติสนิทของนายจตุิพนัธุ์ ซึ0งมีการถือหุ้นทั aงทางตรงและทางอ้อม
ใน TKS จะคิดสดัส่วนการถือหุ้นรวมกนัทั aงหมดที0ร้อยละ 42.12 ของสิทธิออกเสียง
ทั aงหมดใน TKS ดงันั aน บริษัทจงึมีหน้าที0ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ
ที0  ทจ. 21/2551 เรื0 องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที0 เกี0ยวโยงกัน ลงวันที0  31 
สิงหาคม 2551 (รวมทั aงที0ได้มีการแก้ไขเพิ0มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เรื0อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที0เกี0ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที0 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั aงที0ได้มีการ
แก้ไขเพิ0มเตมิ) (“ประกาศรายการที0เกี0ยวโยงกัน”) 
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ความสัมพนัธ์และลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที0เกี0ยวโยงกัน 

ความสมัพนัธ์และลกัษณะขอบเขตของสว่นได้เสยีของบคุคลที0เกี0ยวโยงกนั มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี a 

บุคคลที)เกี)ยวโยงกัน 
ความสัมพนัธ์กับบริษัท ความสัมพนัธ์กับ TKS 

ความสัมพนัธ์ / 
ตาํแหน่ง 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน
บริษัท1 

ความสัมพนัธ์ / 
ตาํแหน่ง 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน 
TKS2 

กลุ่มตระกูลมงคลสุธี 
- นายจตุพินัธุ์ มงคลสธีุ3 
- นางสาวสธิุดา มงคลสธีุ 
- นายสพุนัธุ์ มงคลสธีุ  
- นางสพุรรษา อารยะสกลุ  
- นางสาวศรุตา มงคลสธีุ  
- บริษัท มงคลสธีุ โฮลดิ \ง จํากดั 
(“MKH”) 

เป็นผู้ ทีB เ กีBยวข้องและ
ญาติสนิทกับกรรมการ
ของบริษัท ได้แก่ นาย
จตุพินัธุ์ มงคลสธีุ 

ร้อยละ 4.79 
โดยคดิรวมการถือหุ้น
ทางอ้อมผา่น TKS คดิ

เป็นสดัสว่นร้อยละ 4.79 
และการถือหุ้นทางตรง

ของนางสาวศรุตา มงคล
สธีุ ซึBงเป็นน้องสาวของ
นายจตุพินัธุ์ คดิเป็น

สดัสว่นร้อยละ 0.005 

นายจตุิพนัธุ์เป็นน้องชาย
ของนางสาวสธิุดา มงคล
สุธี ซึBงทั \งสองท่านเป็น
กรรมการและผู้ ถือหุ้ น
ใ ห ญ่ ข อ ง  MKH โ ด ย 
MKH เป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่
ของ TKS คิดเป็นสดัสว่น
การถือหุ้นร้อยละ 32.96 

ร้อยละ 42.12 
โดยคดิรวมการถือหุ้น

ทางอ้อมผา่น MKH คดิเป็น
สดัสว่นร้อยละ 32.96 และ

การถือหุ้นทางตรงของ  
นายสพุนัธุ์ มงคลสธีุ / 

นางสาวสธิุดา มงคลสธีุ / 
นายจตุพินัธุ์ มงคลสธีุ / 

นางสพุรรษา อารยะสกลุ / 
นางสาวศรุตา มงคลสธีุ 

ทั \ง 5 รวมกนัคดิเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 9.16 

บ ริ ษัท  มงคล สุ ธี  โ ฮลดิ cง 
จาํกัด (“MKH”) 
- นางสาวสธิุดา มงคลสธีุ 
- นางสชุาดา มงคลสธีุ 
- นายจตุพินัธุ์ มงคลสธีุ 
- นางสาวศรุตา มงคลสธีุ 
- นางสพุรรษา อารยะสกลุ 

เป็นนิติบุคคลทีBมีผู้ ถือ
หุ้ น ใ ห ญ่  คื อ  ก ลุ่ ม
ตระกูลมงคลสุธี ซึBงถือ
เ ป็ น ญ า ติ ส นิ ท กั บ
กรรมการของบริ ษัท 
ไ ด้ แ ก่  น า ย จุ ติ พัน ธุ์  
มงคลสธีุ 

- ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของ TKS 
คิดเป็นสัดส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ 32.96 

ร้อยละ 32.96 

หมายเหต:ุ 
1/ จากข้อมลูสมดุทะเบียนรายชืBอผู้ ถือหุ้น ณ วนัทีB 20 มกราคม 2566 บริษัทมีหุ้นทีBชําระแล้ว 1,605,985,848 หุ้น มลูคา่หุ้นทีBตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
2/ จากข้อมลูสมดุทะเบียนรายชืBอผู้ ถือหุ้น ณ วนัทีB 20 มกราคม 2566 บริษัทมีหุ้นทีBชําระแล้ว 508,448,439 มลูคา่หุ้นทีBตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
3/ นายจุติพนัธุ์ มีความสมัพนัธ์เป็นบุตรชายของนายสพุนัธุ์ มงคลสธีุ (ซึBงมีนางสชุาดา มงคงสธีุ เป็นมารดา) โดยนายจุติพนัธุ์มีพีBน้องจํานวน 3 ท่าน 
ได้แก่ นางสาวสธิุดา มงคลสธีุ นางสพุรรษา อารยะสกลุ และนางสาวศรุตา มงคลสธีุ ซึBงเข้าข่ายเป็นญาติสนิทตามนิยามของประกาศรายการทีBเกีBยวโยง
กนั 
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แผนภมูแิสดงความสัมพนัธ์ ณ วันที0 20 มกราคม 2566 และการเข้าทาํรายการดงัต่อไปนี c 

 
หมายเหต:ุ 
1/ บริษัท มงคลสธีุ โฮลดิ \ง จํากดั (“MKH”) เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ TKS คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 32.96 โดยมีนายจตุิพนัธุ์ซึBงเป็นกรรมการของบริษัท และ
ครอบครัวของนายจตุพินัธุ์ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ MKH คดิเป็นสดัสว่นรวมกนัร้อยละ 100.00 
2/ นายจตุิพนัธุ์ เป็นกรรมการของบริษัท โดยมีความสมัพนัธ์เป็นบตุรของนายสพุนัธ์ และเป็นพีBน้องกบันางสาวสธิุดา นางสพุรรษา และนางสาวศรุตา ซึBง
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ TKS โดยเมืBอรวมการถือหุ้นทั \งทางตรงและทางอ้อมผา่น MKH รวมกนัคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 42.12 (“กลุ่มตระกูลมงคลสุธี”) 
3/ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“TKS”) เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 4.79 โดยมีกลุม่ตระกลูมงคลสธีุเป็นผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ของ TKS ซึBงในกลุม่ประกอบไปด้วยกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายจตุพินัธ์ การเข้าทําธรุกรรมครั \งนี \จงึถือเป็นรายการทีBเกีBยวโยงกนั 
4/ ผู้ ทีBไมมี่สทิธิออกเสยีงในวาระของการเข้าทําธรุกรรมครั \งนี \ ได้แก่ TKS นายชเูกียรต ิรุจนพรพจี และกลุม่ตระกลูมงคลสธีุ 
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รายชื0อผู้ถอืหุ้นของบริษัท 
ข้อมลูรายชื0อผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัที0 20 มกราคม 2566 ดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี a 

ลาํดบั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 
1 กลุ่มตระกูลรุจนพรพจ2ี/   
 - นาย ชเูกียรต ิรุจนพรพจี 412,046,045 25.66 
 - น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี 31,099,060 1.94 
 - น.ส. วิจิตรา ปิBนเรืองหิรัญ 4,500,000 0.28 
2 กลุ่มครอบครัววีระประวัต ิ   
 - นาย อานนท์ชยั วีระประวตั ิ 200,000,000 12.45 
 - น.ส. อตกิานต์ จงึวิวฒันวงศ์ 174,000 0.01 
 - นาง เพญ็ศรี วีระประวตั ิ 60,000 0.00 
3 บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกัด (มหาชน)3/ 77,000,000 4.79 
4 บริษัท คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) 53,284,898 3.32 
5 นาย ประพนัธ์ อศัวพลงัพรหม 45,168,900 2.81 
6 นาย วรวิทย์ ชยัลมิปมนตรี 34,340,995 2.14 
7 น.ส. เสาวลกัษณ์ จิตสมัฤทธิõ 26,121,350 1.63 
8 นาย ทนธุรรม เกียรตไิพบลูย์ 23,883,100 1.49 
9 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 20,456,956 1.27 
10 น.ส. ศรุตา มงคลสุธี1/ 80,0000 0.00 
11 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอืBน ๆ 677,770,544 42.20 
 รวม 1,605,985,848 100.00 

ทีBมา: ข้อมลูสมดุทะเบียนรายชืBอผู้ ถือหุ้น ณ วนัทีB 20 มกราคม 2566 
หมายเหต:ุ 
1/ น.ส. ศรุตา มงคลสธีุ มีความสมัพนัธ์เป็นน้องสาวของนายจตุพินัธุ์ โดยถือหุ้นในบริษัท จํานวน 80,000 หุ้น คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.005 
2/ นาย ชเูกียรต ิรุจนพรพจี มีความสมัพนัธ์เป็นสามีของ น.ส. วิจิตรา ปิBนเรืองหิรัญ และเป็นน้องชายของ น.ส. ภรันยา รุจนพรพจี 
3/ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) มีรายชืBอผู้ ถือหุ้น ณ วนัทีB 20 มกราคม 2566 ดงันี \ 

ลาํดบั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 
1 กลุ่มตระกูลมงคลสุธี   
 - บริษัท มงคลสธีุ โฮลดิ \ง จํากดั4/ 167,606,993 32.96 
 - นายสพุนัธุ์ มงคลสธีุ 13,504,992 2.66 
 - น.ส. สธิุดา มงคลสธีุ 22,695,240 4.46 
 - นาย จตุพินัธุ์ มงคลสธีุ 3,751,423 0.74 
 - นาง สพุรรษา อารยะสกลุ 3,264,353 0.64 
 - น.ส. ศรุตา มงคลสธีุ 3,347,975 0.66 

2 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 15,321,957 3.01 
3 นาง ทิพวรรณ กมัทรทิพย์ 12,358,500 2.43 
4 นาย ทิวา ชินธาดาพงศ์ 7,193,070  1.41 
5 นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์ 6,980,000  1.37 
6 นาย พิชญ์ เทวอกัษร 4,631,037  0.91 
7 นาย สนุทร ดา่นเฉลมินนท์ 4,500,000  0.89 
8 นาย ชยัพงศ์ เวชมามณเฑียร 4,288,790  0.84 
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ลาํดบั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 
9 น.ส. สจิุตรา โชตพินัธุ์วิทยากลุ 4,009,791 0.78 

10 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอืBนๆ 234,994,318 46.22 
 รวม 508,448,439 100.00 

ทีBมา: ข้อมลูสมดุทะเบียนรายชืBอผู้ ถือหุ้น ณ วนัทีB 20 มกราคม 2566  

4/ บริษัท มงคลสธีุ โฮลดิ \ง จํากดั (“MKH”) มีรายชืBอผู้ ถือหุ้น ณ วนัทีB 20 มกราคม 2566 ดงันี \ 

ลาํดบั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 
1 น.ส. สธิุดา มงคลสธีุ 42,000 84.00 
2 นาง สชุาดา มงคลสธีุ 2,000 4.00 
3 นาย จตุพินัธุ์ มงคลสธีุ 2,000 4.00 
4 นาง สพุรรษา อารยะสกลุ 2,000 4.00 
5 น.ส. ศรุตา มงคลสธีุ 2,000 4.00 
 รวม 50,000 100.00 

ทีBมา: ข้อมลูสมดุทะเบียนรายชืBอผู้ ถือหุ้น ณ วนัทีB 20 มกราคม 2566 

2.2.5 ประเภทและขนาดของรายการ 

ธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT เป็นรายการจําหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์ ประเภทที0 2 ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศรายการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์ โดยมีมลูค่ารวมของสิ0งตอบแทนที0บริษัทจะได้รับชําระจากการเข้าธุรกรรมดงักล่าวจํานวนไม่เกิน 
1,687,500,000 บาท โดยขนาดของรายการซึ0งคํานวณจากงบการเงินรวมที0สอบทานแล้วของบริษัท และ AIT สําหรับงวด 9 เดือน
สิ aนสดุ ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี a 
รายละเอียดการคาํนวณขนาดรายการ 

ข้อมลูทางการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท) บริษัท 
ณ วันที) 30 กันยายน 2565 

AIT 
ณ วันที) 30 กันยายน 2565 

สนิทรัพย์รวม 15,135.40 6,246.88 
หนี \สนิรวม 4,628.73 2,620.29 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 10,506.67 3,626.59 
สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน1/ 2,802.91 168.99 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 84.75 133.55 
สว่นผู้ ถือหุ้นทีBไมมี่อํานาจควบคมุ (ถ้ามี) 2,126.19 - 
สนิทรัพย์ที)มีตวัตนสุทธิ2/ (NTA) 5,577.57 3,457.59 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิในรอบ 12 เดือน3/  318.93 582.22 

หมายเหต ุ: 
1/ สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน  เชน่ คา่ความนิยม  คา่ใช้จา่ยรอตดับญัชี เป็นต้น โดยยกเว้นไมน่บัสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนทีBก่อให้เกิดรายได้หลกั  เชน่ สมัปทาน 
ประทานบตัร เป็นต้น 
2/ สนิทรัพย์ทีBมีตวัตนสทุธิ (NTA) หมายถงึ สนิทรัพย์รวม – สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน – หนี \สนิรวม – สว่นผู้ ถือหุ้นทีBไมมี่อํานาจควบคมุ (ถ้ามี) (สนิทรัพย์ไมมี่
ตวัตน เชน่ คา่ความนิยม คา่ใช้จา่ยรอตดับญัชี เป็นต้น โดยยกเว้นไมน่บัสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนทีBก่อให้เกิดรายได้หลกั เชน่ สมัปทาน ประทานบตัร เป็นต้น) 
3/ คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทและ TKS สิ \นสดุ ณ วนัทีB 30 กนัยายน 2564, 31 ธนัวาคม 2564, 30 กนัยายน 2565 
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การคํานวณขนาดของรายการจําหนา่ยไปซึ0งสนิทรัพย์ 

อนึ0ง ธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ข้างต้นถือเป็นรายการจําหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาและ
จําหน่ายไป ซึ0งมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 30.85 ตามเกณฑ์กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน (โดยงบการเงินรวมสอบทาน
แล้วสิ aนสดุ ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 สนิทรัพย์รวมของบริษัท เทา่กบั 15,135.40 ล้านบาท)  

รายการจําหนา่ยไปซึ0งสนิทรัพย์อื0นในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัที0มีการตกลงเข้าทําธรุกรรมการในครั aงนี a 

วันที) รายการ 

ขนาดของรายการตามเกณฑ์ (ร้อยละ) 
มูลค่าสนิทรัพย์ 
ที)มีตวัตนสุทธิ 

กาํไรสุทธิจาก
การ

ดาํเนินงาน 

มูลค่ารวมของ
สิ)งตอบแทน 

มูลค่าหุ้นทนุที)
ออกเพื)อชาํระ
ค่าสนิทรัพย์ 

1 พ.ย. 65 การจําหนา่ยหุ้นสามญัของ บริษัท พลสั เทค อิน
โนเวชัBน จํากดั (มหาชน) 

0.11 0.01 0.26 N/A 

17 พ.ย. 65 การจําหนา่ยหุ้นสามญัของ บริษัท อาร์เอส จํากดั 
(มหาชน) 

0.04 0.07 0.24 N/A 

22 ธ.ค. 65 การสละสทิธิการจองซื \อหุ้นสามญัเพิBมทนุของ บริษัท 
บซัซีBบีส์ จํากดั1/ 

0.17 0.19 0.90 N/A 

รวม 0.32 0.27 1.40  

หมายเหตุ: 1/ ทีBประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั \งทีB 22/2565 ได้มีมติอนุมตัิการเข้าทําธุรกรรมนี \ พร้อมกับธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ตามทีB
เปิดเผยในสารสนเทศเกีBยวกับรายการจําหน่ายไปซึBงสินทรัพย์และรายการทีBเกีBยวโยงกันของบริษัท (บญัชี 1) ซึBงเข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึBง
สนิทรัพย์ของบริษัทตามประกาศรายการได้มาและจําหนา่ยไปซึBงสนิทรัพย์ จงึนํามานบัรวมกบัขนาดรายการของธรุกรรมในครั \งนี \ 

 ทั aงนี a นอกจากธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ในครั aงนี a บริษัทมีรายการจําหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์อื0นในระหวา่ง 6 เดือน
ก่อนวนัที0มีการตกลงเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ในครั aงนี a ทําให้เมื0อนบัรวมขนาดรายการอื0นดงักล่าวรวมกบัขนาด
รายการของธุรกรรมในครั aงนี a จะได้ขนาดรายการรวมสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 32.25 ซึ0งมีมลูค่าสงูกว่าร้อยละ 15.00 แต่ตํ0ากว่าร้อยละ 
50.00 ดงันั aน บริษัทจึงมีหน้าที0 (1) เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (2) จดัส่งหนงัสือเวียนถึงผู้ ถือหุ้นเกี0ยวกับการ
ได้มาและจําหนา่ยไปซึ0งสนิทรัพย์ของบริษัทภายใน 21 วนั นบัจากวนัที0เปิดเผยสารสนเทศของรายการดงักลา่ว 

 

 

 

หลักเกณฑ์ สูตรคาํนวณ การคาํนวณ 
(ล้านบาท) 

ขนาดของรายการ 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ 
ทีBมีตวัตนสทุธิ (NTA) 

NTA ของสนิทรัพย์ทีBจําหนา่ยไป x สดัสว่นทีBจําหนา่ยไป x 100  
NTA ของบริษัท 

3,457.59 x 16.90% 
5,577.57 10.48 

เกณฑ์กําไรสทุธิจากการ
ดําเนินงาน 

กําไรสทุธิของสนิทรัพย์ทีBจําหนา่ยไป x สดัสว่นทีBจําหนา่ยไป x 100  
กําไรสทุธิของบริษัท 

582.22 x 16.90% 
318.93 30.85 

เกณฑ์มลูคา่รวมของ 
สิBงตอบแทน 

มลูคา่รวมของสิBงตอบแทน x 100 
สนิทรัพย์รวมของบริษัท 

1,687.50 
15,135.40 11.15 

เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุทีBออก
เพืBอชําระคา่สนิทรัพย์ 

จํานวนหุ้นทีBออกเพืBอชําระคา่สนิทรัพย์ x 100 
จํานวนหุ้นทีBออกและชําระแล้วของบริษัท 

ไมส่ามารถคํานวณได้ 
เนืBองจากบริษัทมิได้ออกหุ้นเพืBอชําระคา่สนิทรัพย์ 
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การคํานวณขนาดรายการที0เกี0ยวโยงกนั 

รายการ หลักเกณฑ์ ขนาดรายการ การดาํเนินการของ 
บริษัทจดทะเบยีน 

ร า ย ก า ร เ กีB ย ว โ ย ง กัน ข อ ง
ธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ 
AIT 

มลูคา่สนิทรัพย์ทีBมีตวัตนสทุธิ (NTA) = 
สนิทรัพย์รวม-หนี \สนิรวม-สนิทรัพย์ไมมี่
ตวัตน-สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี-
สว่นของผู้ ถือหุ้นทีBไมมี่อํานาจควบคมุ 
(ถ้ามี) 
 
 

การคํานวณ1 
= 15,135.40 – 4,628.73 – 2,718.16 – 
84.75 – 2,126.19 = 5,577.57 ล้านบาท 

รายการทีBเกีBยวโยงกนัมีขนาดรายการ
เทา่กบั 1,687.50 / 5,577.57 
= 30.26%  
ซึBงมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่า
สนิทรัพย์ทีBมีตวัตนสทุธิ 
ถือเป็นรายการขนาดใหญ่ 
 

การคํานวณ 
= 5,577.57 ล้านบาท x 3.00% 
= 167.33 ล้านบาท 
 
หมายเหต:ุ 20.00 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 3.00 ของมลูคา่สนิทรัพย์ทีBมีตวัตน
สทุธิ (ใช้คา่ทีBสงูกวา่) 

บริษัทต้องเปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาด
หลกัทรัพย์และขออนุมัติผู้ ถือหุ้น
โดยแต่งตั \งทีBปรึกษาการเงินอิสระ
เพืBอแสดงความเหน็ตอ่ผู้ ถือหุ้น 

หมายเหต:ุ 1/ คํานวณจากงบการเงินรวมทีBสอบทานแล้ว สิ \นสดุวนัทีB 30 กนัยายน 2565 โดยผู้สอบบญัชีของบริษัท 

 นอกจากนี a ธุรกรรมการขายหุ้ นสามัญของ AIT ยังเข้าข่ายเป็นรายการที0เกี0ยวโยงกัน ประเภทที0 4 (รายการเกี0ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ) ตามประกาศรายการที0เกี0ยวโยงกนัเนื0องจาก TKS เป็นบคุคลที0เกี0ยวโยงกนัของบริษัท โดยมีขนาดรายการที0
เกี0ยวโยงกันเท่ากับร้อยละ 30.26 ของมูลค่าสินทรัพย์ที0มีตวัตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัท ตามงบการเงินรวมสิ aนสุด ณ วนัที0 30 
กนัยายน 2565 (NTA เท่ากับ 5,577.57 ล้านบาท) ซึ0งมีมลูค่าสงูกว่า 20.00 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA และ
บริษัทไมมี่การเข้าทํารายการที0เกี0ยวโยงกนัอื0นใดกบับคุคลที0เกี0ยวโยงกนัหรือผู้ ที0เกี0ยวข้องและญาติสนิทของบคุคลที0เกี0ยวโยงกนัราย
ดงักล่าวที0เกิดขึ aนใน 6 เดือนก่อนวนัที0มีการตกลงเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ในครั aงนี a ดงันั aน บริษัทจึงมีหน้าที0ต้อง 
(1) เปิดเผยสารสนเทศเกี0ยวกบัรายการที0เกี0ยวโยงกนัต่อตลาดหลกัทรัพย์ตามประกาศรายการที0เกี0ยวโยงกนั และ (2) จดัให้มีการ
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื0อขออนมุตัิการเข้าทํารายการที0เกี0ยวโยงกนั โดยบริษัทจะต้องได้รับอนมุตัิจากที0ประชุมด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั aงหมดของผู้ ถือหุ้นที0มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนน
เสียงของผู้ ถือหุ้นที0มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน พร้อม (3) แต่งตั aงที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื0อให้ความเห็น
เกี0ยวกบัธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT รวมทั aงจดัสง่รายงานความเห็นดงักลา่วตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้
ถือหุ้นของบริษัท 
2.2.6 รายละเอียดของสินทรัพย์ที0จาํหน่ายไป 

 บริษัทจะเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ซึ0งประกอบธุรกิจผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื0อสารอย่างครบ
วงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุม่ลกูค้าทั aงภาครัฐและเอกชน โดยมีลกัษณะการขายเป็นแบบเบด็เสร็จ หรือเทิร์น
คีย์ (Turn Key) ตั aงแตก่ารให้คําปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดําเนินการ การติดตั aง การฝึกอบรม และ
การซ่อมบํารุงรักษา จํานวนไม่เกิน 225,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.90 ของทุนจดทะเบียน โดย AIT มีทุนจดทะเบียน
จํานวน 1,331,125,351 หุ้น มลูคา่ที0ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  
2.2.7 ข้อมูลโดยสรุปของ AIT และบริษัทในกลุ่ม 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ข้อมูลของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั0น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ของ
รายงานที0ปรึกษาทางการเงินฉบบันี a 
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2.2.8 มูลค่ารวมของสิ0งตอบแทน และเกณฑ์ที0ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ0งตอบแทน 

มลูคา่รวมของสิ0งตอบแทนสําหรับธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัของ AIT มีมลูคา่รวมไมเ่กิน 1,687,500,000 บาท เมื0อเงื0อนไข
บงัคบัก่อนทั aงหมดภายใต้สญัญาซื aอขายหุ้นระหวา่งบริษัทและ AIT เสร็จสมบรูณ์ หรือได้รับการผ่อนผนัหรือสละสิทธิโดยคูส่ญัญา
ฝ่ายที0เกี0ยวข้อง และได้มีการดําเนินการต่าง ๆ เพื0อให้รายการเสร็จสมบูรณ์ตามที0ได้ระบุไว้ในสญัญาดงักล่าวแล้ว โดยบริษัทจะ
ได้รับชําระคา่ตอบแทนจาก TKS เป็นเงินสด ซึ0งบริษัทจะจําหนา่ยไปซึ0งหุ้นสามญัของ AIT จํานวนไมเ่กิน 225,000,000 หุ้น หรือคดิ
เป็นร้อยละ 16.90 ของทนุจดทะเบียน ที0ราคาหุ้นละ 7.50 บาท คิดเป็นมลูค่ารวมทั aงสิ aนไม่เกิน 1,687,500,000 บาท ซึ0งบริษัทได้มี
การพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดมลูค่าสิ0งตอบแทน โดยอ้างอิงข้อมลูการซื aอขายของหุ้น AIT ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ใน
อดีตย้อนหลงั 6 เดือน ซึ0งมีราคาซื aอตํ0าสดุ-สงูสดุ ที0หุ้นละ 5.50 – 7.10 บาท และอ้างอิงบทวิเคราะห์ของหุ้น AIT จาก Consensus 
Average ซึ0งได้ให้ราคาเปา้หมายของหุ้น AIT ไว้ ที0หุ้นละ 6.00 – 8.35 บาท หรือคิดเป็น PE ในปี 2565 เทา่กบั 14.33 – 15.26 เทา่ 
รวมถึงมีการนําข้อมลูเชิงตวัเลขและข่าวสารที0เผยแพร่ผ่านช่องทางเปิดเผยข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯ มาประกอบการพิจารณา 
นอกจากนี a ฝ่ายจดัการยงัได้ประเมินมลูค่ากิจการด้วยวิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดร่วมด้วย โดยมีสมมติฐานอตัราการ
เติบโตรายได้ในปี 2565 เท่ากบัร้อยละ 3.00 และอตัราการเติบโตในช่วงสดุท้าย (Terminal Value) เท่ากบัร้อยละ 2.00 และอตัรา
การคดิลดเทา่กบัร้อยละ 8.42 โดยสามารถสแกน QR Code บทวิเคราะห์ของหุ้น AIT ด้านลา่งนี a 

 

 

 

 

ความเหน็ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

• จากการประเมินมูลค่าหุ้ นของ AIT ด้วยวิธีมูลค่าตามราคาตลาด (รายละเอียดเพิ0มเติมในหัวข้อ 4.1.6) ซึ0งเป็นการ
ประเมินราคาโดยวิธีมลูค่าตามราคาตลาด (VWAP) เนื0องจากเป็นวิธีการที0สะท้อนมลูค่าตลาดตามอปุสงค์ (Demand) 
และอปุทาน (Supply) ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที0เกิดขึ aนจริงจากการซื aอขายของนกัลงทนุโดยเป็นไปตามหลกัของตลาดที0มี
ประสิทธิภาพ (Efficient Market) จะได้มลูค่าส่วนของผู้ ถือหุ้นของ AIT อยู่ในช่วงระหว่าง 8,355.17 – 9,556.89 ล้าน
บาท หรือ 6.28 – 7.18 บาทต่อหุ้น ซึ0งการเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามัญของ AIT ที0ราคาขาย 7.50 บาทต่อหุ้น 
ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเหน็วา่มลูคา่ซื aอของการเข้าทํารายการครั aงนี a มีความสมเหตุสมผล 

• การเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามัญของ AIT ยังคงเป็นประโยชน์ต่อ SABUY ในระยะยาว โดย AIT มีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลไม่ตํ0ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ ในกรณีที0ไม่มีเหตจํุาเป็นอื0นใดในการใช้เงินจํานวนนั aนและการจ่ายเงิน
ปันผลนั aนจะต้องไม่กระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั เมื0อ AIT มีการจ่ายเงินปันผล จะทําให้ 
SABUY ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมผ่าน TKS ซึ0ง SABUY จะมีสดัส่วนการถือหลงัจากซื aอหุ้นเพิ0มทุนของ TKS ร้อยละ 
18.45 เมื0อพิจารณาข้อมลูการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงัของ AIT และ SABUY จะเห็นได้ว่าอตัราเงินปันผลตอบแทน 3 ปี
ย้อนหลงั ของ AIT อยู่ระหว่างร้อยละ 3.77 – 10.67 ซึ0งมากกว่าอตัราเงินปันผลตอบแทน 3 ปีย้อนหลงั ของ SABUY ซึ0ง
อยูร่ะหวา่งร้อยละ 0.00 – 0.38 ดงันั aน อตัราเงินปันผลตอบแทนนี aจะสง่ผลดีทางอ้อมตอ่ SABUY ผา่นการถือหุ้นของ TKS 
ในระยะยาว 

QR Code IAA Consensus: 
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ข้อมูลเงนิปันผล 

AIT SABUY 

จาํนวนเงนิ 
(ล้านบาท)  

เงนิปันผลจ่าย
ต่อหุ้น (บาท) 

อัตราเงนิปัน
ผลตอบแทน

(%)1/ 

จาํนวนเงนิ 
(ล้านบาท)  

เงนิปันผลจ่าย
ต่อหุ้น (บาท) 

อัตราเงนิปัน
ผลตอบแทน

(%)1/ 
เงินปันผลทีBจา่ยในปี 2563 212.62 1.50 10.67 - - - 
เงินปันผลทีBจา่ยในปี 2564 138.67 1.00 3.77 61.63 0.06 0.10 
เงินปันผลทีBจา่ยในปี 2565 61.01 0.15 5.01 38.83 0.03 0.38 

หมายเหต:ุ 1/ ข้อมลูอตัราเงินปันผลตอบแทนจาก www.settrade.com ณ วนัทีB 10 มกราคม 2566 
 

2.2.9 มูลค่าของสนิทรัพย์ที0จาํหน่ายไป 

สินทรัพย์ที0บริษัทจะจําหน่ายไปจากธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT มีมลูค่ารวมทั aงสิ aนไม่เกิน 1,687,500,000 บาท 
โดยเป็นหุ้นสามญัของ AIT จํานวนไมเ่กิน 225,000,000 หุ้น มลูคา่ที0ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นสดัสว่นการถือหุ้นที0ร้อยละ 
16.90 ของทุนจดทะเบียน ในราคาขายหุ้นละ 7.50 บาท ซึ0งก่อนหน้านี aบริษัทเคยมีการได้มาซึ0งหุ้ นสามัญของ AIT ในจํานวน 
237,600,000 หุ้น คิดเป็นมลูค่าเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ AIT รวมทั aงสิ aน 1,431,366,415 บาท หรือคิดเป็นต้นทุนเฉลี0ยที0ราคา 
6.02 บาท ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี a  

วันที) การได้มา จาํนวนหุ้น จาํนวนหุ้น
สะสม สัดส่วน มูลค่า 

เงนิลงทนุ 
จาํนวนหุ้น AIT ที)

ชาํระแล้ว 
13/6/65 หุ้นสามญัของ AIT โดยซื \อจากผู้ ถือ

หุ้ นเดิมของ AIT1/ ราคาหุ้ นละ 7.08 
บาท 

30,000,000 
หุ้น 

30,000,000 
หุ้น 

2.91% 212,400,000 
บาท 

1,031,604,485 
หุ้น 

  ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครั \งทีB 2 ของ 
AIT (AIT-W2) โดยซื \อจากผู้ ถือหุ้ น
เดิมของ AIT1/ ราคาหน่วยละ 3.55 
บาท 

140,000,000
หนว่ย 

    497,000,000 
บาท 

  

11/10/65 หุ้นสามัญของ AIT จากการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของ  AIT-W2 ราคาใช้
สทิธิหุ้น 2.00 บาท 

140,000,000 
หุ้น 

170,000,000 
หุ้น 

12.77% 280,000,000 
บาท 

1,331,125,351 
หุ้น 

18/10/65 หุ้นสามญั AIT โดยซื \อจากกระดาน
หลกัซื \อขายหลกัทรัพย์2/ ราคาเฉลีBย
หุ้นละ 6.27 บาท 

27,400,000      
หุ้น  

197,400,000 
หุ้น 

14.83% 171,859,770 
บาท 

1,331,125,351 
หุ้น 

1/11/65 หุ้นสามญั AIT โดยซื \อจากกระดาน
หลกัซื \อขายหลกัทรัพย์3/ ราคาเฉลีBย
หุ้นละ 6.72 บาท 

40,200,000        
หุ้น 

237,600,000 
หุ้น 

17.85% 270,106,645 
บาท 

1,331,125,351 
หุ้น 

   
237,600,000 

หุ้น  
1,431,366,415 

บาท 
มูลค่าที)ตราไว้ 
หุ้นละ 1 บาท 

หมายเหต:ุ 
1/ ตามมตทีิBประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 ของบริษัท 
2/ ตามมติทีBประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั \งทีB 18/2565 ได้มีมติอนมุตัิการเข้าลงทนุในหุ้นสามญัของ AIT จํานวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น ผ่านการซื \อ
ขายในกระดานหลกัซื \อขายหลกัทรัพย์ (“Main Board”) ในวงเงินไมเ่กิน 172,200,000 บาท 
3/ ตามมติทีBประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั \งทีB 19/2565 ได้มีมติอนมุตัิการเข้าลงทนุในหุ้นสามญัของ AIT จํานวนไม่เกิน 83,333,300 หุ้น ผ่านการซื \อ
ขายในกระดานหลกัซื \อขายหลกัทรัพย์ (“Main Board”) ในวงเงินไมเ่กิน 500,000,000 บาท 
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ทั aงนี a จากมติที0ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั aงที0 19/2565 เมื0อวนัที0 1 พฤศจิกายน 2565 บริษัทยงัมีวงเงินคงเหลือใน
การเข้าลงทนุในหุ้นสามญัของ AIT อีกจํานวน 229,893,355 บาท ซึ0งบริษัทจะดําเนินการยกเลกิการเข้าลงทนุในหุ้นสามญัของ AIT 
สําหรับวงเงินสว่นที0เหลือทั aงหมด และภายหลงัจากการเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ครั aงนี aแล้วเสร็จสมบรูณ์ บริษัทยงั
มีการถือหุ้นสามญัของ AIT เหลืออยู่ จํานวน 12,600,000 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.95 ของทนุจดทะเบียน ทั aงนี a บริษัทจะ
พิจารณาความเหมาะสมของสภาวะของตลาด และแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นทั aงหมดของกลุม่ TKS ภายหลงัจากที0การเข้า
ทําธรุกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ครั aงนี aแล้วเสร็จสมบรูณ์ เพื0อจดัทําแผนในการจําหนา่ยหุ้นสามญัของ AIT สว่นที0เหลอืทั aงหมด
ดงักลา่วเป็นลําดบัถดัไป 
2.2.10 แผนการใช้เงนิที0ได้รับจากการจาํหน่ายไปซึ0งสนิทรัพย์ 

 บริษัทจะสามารถนํากระแสเงินสดที0จะได้รับจากการเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT รวมมลูค่าทั aงหมดไม่เกิน 
1,687,500,000 บาท ไปใช้เป็นแหล่งเงินทนุในการเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS จํานวนไม่เกิน 115,000,000 
หุ้น ในราคาหุ้นละ 14.00 บาท รวมมลูคา่ทั aงหมดไมเ่กิน 1,610,000,000 ล้านบาท  
2.2.11 เงื0อนไขในการทาํรายการ 

ธุรกรรมการขายหุ้นสามัญของ AIT จะเกิดขึ aนต่อเมื0อเงื0อนไขบงัคบัก่อนตามที0ระบุไว้ในสญัญา รวมถึงข้อตกลง และ
เอกสารอื0นๆ ที0เกี0ยวข้องกบัธุรกรรมดงักล่าวเสร็จสมบรูณ์ ซึ0งบริษัทได้มีการจดัทําร่างบนัทึกข้อตกลงในการซื aอขายหุ้นสามญัแล้ว 
โดยสามารถสรุปเงื0อนไขบงัคบัก่อนที0สาํคญัได้ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี a 
สรุปร่างบนัทกึข้อตกลงในการซื cอขายหุ้นสามัญ 

หวัข้อสาํคัญ รายละเอียด 
1. คู่สัญญา บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ( “SABUY”) และ นายชเูกียรตฯิ ร่วมกนัในฐานะ (“ผู้ขาย”) และ 

บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“ผู้ซื cอ” หรือ “TKS”) 
2. ธุรกรรมระหว่างคู่สัญญา 1. TKS จะออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS จํานวน 115,000,000 หุ้น มลูคา่ทีBตราไว้หุ้นละ 

1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.45 ของหุ้นทีBจําหน่ายได้แล้วทั \งหมดของ TKS ภายหลงัการเพิBม
ทนุชําระแล้ว ในราคาหุ้นละ 14.00 บาท ให้แก่ SABUY คิดเป็นมลูคา่ทั \งสิ \นจํานวน 1,610.00 ล้าน
บาท โดย TKS จะนําเงินทีBได้จากการขายหุ้นสามญัดงักลา่วไปซื \อหุ้นสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ์ 
อินฟอร์เมชัBน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“AIT”) จาก SABUY จํานวน จํานวน 225,000,000 หุ้น 
มลูคา่หุ้นทีBตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั \งสิ \นจํานวน 1,687.50 ล้าน
บาท และ SABUY ประสงค์จะจองซื \อหุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS   

2. TKS จะขายหุ้นสามญัของ SABUY จํานวน 39,000,000 หุ้น มลูค่าทีBตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ใน
ราคาหุ้นละ 11.20 บาท และใบสําคญัแสดงสิทธิทีBจะซื \อหุ้นสามญัของ SABUY ครั \งทีB 2 (SABUY-
W2) จํานวน 8,650,000 หน่วย ทีBราคาหน่วยละ 5.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั \งสิ \นจํานวน 
487,835,000 บาท ให้นายชเูกียรตฯิ  

3. TKS ประสงค์จะซื \อหุ้นสามญัของ AIT จํานวน 225,000,000 หุ้น มลูค่าทีBตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 16.90 ของทนุจดทะเบียนของ AIT ให้แก่ TKS ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวม
เป็นเงินทั \งสิ \นจํานวน 1,687.50 ล้านบาท และ TKS ประสงค์ทีBจะซื \อหุ้นสามญัของ AIT ในส่วน
ของ SABUY  

4. TKS ประสงค์จะซื \อหุ้นสามญัของ AIT จํานวน 55,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นทีBตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
หรือคดิเป็นร้อยละ 4.13 ของทนุจดทะเบียนของ AIT ให้แก่ TKS ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็น
เงินทั \งสิ \นจํานวน 412.50 ล้านบาท และ TKS ประสงค์ทีBจะซื \อหุ้นสามญัของ AIT ในสว่นของนายชู
เกียรตฯิ 



รายงานความเหน็ของที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ   

 52 

หวัข้อสาํคัญ รายละเอียด 
3. หุ้นที)ซื cอขาย หุ้นสามญัของ AIT จาก SABUY จํานวน 225,000,000 หุ้น และ หุ้นสามญัของ AIT จาก นายชูเกียรติฯ 

จํานวน 55,000,000 หุ้น มลูค่าทีBตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.03 ของทุนจดทะเบียน
ของ AIT 

4. ราคาซื cอขายและการชาํระราคา ราคาซื \อขายรวมทั \งสิ \น 2,100.00 ล้านบาท โดยการชําระราคาจองซื \อหุ้นเพิBมทนุเป็นไปตามข้อกําหนด
เงืBอนไขทีBระบใุนบนัทกึข้อตกลงฉบบันี \และตามทีBคูส่ญัญาจะได้ตกลงกนัตอ่ไปในสญัญาซื \อขายหุ้นสามญั
ของ AIT และสญัญาทีBเกีBยวข้อง 

5. วันที)ทาํการซื cอขายเสร็จสมบรูณ์ เป็นไปตามทีBคูส่ญัญาจะได้ตกลงกนัตอ่ไปในสญัญาซื \อขายหุ้นสามญัของ AIT และสญัญาทีBเกีBยวข้อง 
6. เงื)อนไขบงัคับก่อนที)สาํคัญ 1. ทีBประชมุคณะกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นของ TKS มีมตอินมุตัใิห้ 

1) ซื \อหุ้นสามญัของ AIT จาก SABUY และจากนายชูเกียรติฯ ซึBงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึBง
สนิทรัพย์ 

2) จําหน่ายไปซึBงหุ้นสามญัของ SABUY ให้แก่นายชูเกียรติฯ ซึBงเข้าข่ายซึBงเข้าข่ายเป็นรายการ
จําหนา่ยไปซึBงสนิทรัพย์ 

3) เพิBมทุนจดทะเบียนของ TKS และการแก้ไขเพิBมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ TKS เพืBอให้
สอดคล้องกบัการเพิBมทนุจดทะเบียน TKS และจดัสรรสรรหุ้นสามญัเพิBมทนุให้แก่ SABUY ซึBง
เป็นการออกหุ้นสามญัเพิBมทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) 

2. ทีBประชมุคณะกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นของ SABUY มีมตอินมุตัใิห้ 
1) จําหน่ายไปซึBงหุ้ นสามัญ AIT ให้ TKS ซึBงเข้าข่ายซึBงเข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึBง

สนิทรัพย์ 
2) ซื \อหุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS ทีBออกและจดัสรรสรรให้แก่ SABUY ซึBงเป็นการออกหุ้นสามญั

เพิBมทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement)   
3. การจองซื \อหุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS เสร็จสมบรูณ์ และ TKS ได้รับเงินจากการออกและเสนอขาย

หุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS 
4. การขายหุ้ นสามัญของ SABUY จํานวน 39,000,000 หุ้ น และ SABUY-W2 จํานวน 8,650,000 

หนว่ย ของ TKS ให้แก่นายชเูกียรติฯ เสร็จสมบรูณ์1/ และ TKS ได้รับเงินจากนายชเูกียรตฯิ เรียบร้อย
แล้ว 

5. การซื \อหุ้นสามญัของ AIT จาก SABUY และนายชูเกียรติฯ จะเป็นเงืBอนไขซึBงกันและกัน โดยหาก
การเข้าทําธุรกรรมการซื \อหุ้นสามญัของ AIT จาก SABUY และนายชูเกียรติฯ รายการใดรายการ
หนึBงไมส่าํเร็จลง TKS จะยกเลกิและไมเ่ข้าทําธรุกรรมการซื \อหุ้นสามญัของ AIT 

7. ข้อตกลงกระทาํการและคาํรับรอง 1. TKS นายชเูกียรติฯ และ SABUY ตกลงซื \อขายหุ้นสามญัของ AIT โดยหุ้นสามญัของ AIT ดงักล่าว
จะต้องปราศจากข้อจํากดัสิทธิ และภาระผกูพนัใด ๆ และ TKS จะซื \อหุ้นสามญัของ AIT และชําระ
ราคาขายภายใต้ข้อกําหนดเงืBอนไขทีBระบใุนบนัทกึข้อตกลงฉบบันี \และตามทีBคูส่ญัญาจะได้ตกลงกนั
ตอ่ไปในสญัญาซื \อขายหุ้นและสญัญาทีBเกีBยวข้อง 

2. การซื \อขายหุ้นสามญัของ AIT จะต้องเกิดขึ \นหลงัจากการจองซื \อหุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS เสร็จ
สมบูรณ์ และการซื \อขายหุ้นสามญัและ Warrants ของ SABUY เสร็จสมบรูณ์ ตามธุรกรรมในข้อ 1 
ของเอกสารแนบฉบบันี \ 

3. SABUY และ นายชูเกียรติฯ จะโอนกรรมสิทธิõในหุ้นสามญัของ AIT ทั \งหมดให้ TKS เมืBอ SABUY 
และ นายชเูกียรตฯิ ได้รับชําระเงินจาก TKS ครบถ้วน 

หมายเหตุ: 1/ ภายหลงัการซื \อขายหุ้นสามัญของ SABUY และ SABUY-W2 เสร็จสมบูรณ์แล้ว TKS ยังมีการถือหุ้นสามัญของ SABUY คงเหลืออยู่ 
จํานวน 38,000,000 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 2.37 ของหุ้นทีBจําหนา่ยได้แล้วทั \งหมดของ SABUY และไมมี่ SABUY-W2 คงเหลอื 
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ทั aงนี a การพิจารณาอนมุตัิวาระตามข้อ (1) – (2) ของที0ประชมุผู้ ถือหุ้นของ TKS และบริษัท ของเงื0อนไขบงัคบัก่อนที0สําคญั 
ถือเป็นวาระที0เกี0ยวเนื0องกนั ดงันั aน หากวาระใดวาระหนึ0งไมไ่ด้รับการอนมุตัจิากที0ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว จะถือวา่วาระอื0นๆ ที0ได้รับการ
อนมุตัจิากที0ประชมุผู้ ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี aเป็นอนัยกเลกิไป และจะไมพ่ิจารณาในวาระอื0นๆ ที0เกี0ยวข้องตอ่ไป  

ความเหน็ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

จากเงื0อนไขบังคับก่อนที0สําคัญข้างต้น ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเงื0อนไขบังคับก่อนที0สําคัญเป็นการ
ดําเนินการตามเงื0อนไขทางกฎหมายซึ0งเป็นภาระผกูพนัที0ต้องกระทําให้เสร็จสมบรูณ์ก่อนการเข้าทํารายการดงักล่าว ทั aงนี a ในการ
เข้าทํารายการข้างต้นได้มีการกําหนดการเข้าทํารายการที0ชดัเจนและให้ความเป็นธรรมแก่ทั aงสองฝ่าย อยา่งไรก็ดี เนื0องจากเงื0อนไข
บงัคบัก่อนที0สําคญัมีการผกูเงื0อนไขก่อนการเข้าทํารายการที0มีเงื0อนไขเกี0ยวเนื0องกนัในหลายวาระ ซึ0งหากที0ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ในครั aงนี aหรือที0ประชมุผู้ ถือหุ้นของ TKS มีมตไิมอ่นมุตักิารเข้าทํารายการในวาระใดวาระหนึ0งที0เกี0ยวข้องกบัการเข้าทํารายการในครั aง
นี a ก็อาจส่งผลให้การเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวไม่สามารถดําเนินการต่อได้ นอกจากนี a เนื0องจากเป็นการเข้าทําธุรกรรมในครั aงนี aเป็น
เหตุให้ SABUY เข้าไปเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ TKS ซึ0งจะมีผลต่อการกํากับนโยบายและทิศทางของกลุ่ม TKS ให้สอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกบักลยทุธ์หลกัของบริษัท ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเห็นวา่ เงื0อนไขบงัคบัก่อนตามที0ระบไุว้
ในสญัญาและต้องขออนมุตัจิากมตทีิ0ประชมุผู้ ถือหุ้นของทั aง 2 ฝ่าย มีความสมเหตุสมผล 
2.2.12 การเข้าร่วมประชุมออกเสียงในที0ประชุมคณะกรรมการของกรรมการที0มีส่วนได้เสีย 

ในที0ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั aงที0 22/2565 ซึ0งจัดประชุมเมื0อวันที0 22 ธันวาคม 2565 เพื0อนําเสนอต่อที0ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั aงที0 4/2565 ในวนัที0 16 กุมภาพนัธ์ 2566 ให้พิจารณาอนุมตัิการเข้าทํารายการจําหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์ให้แก่
บุคคลที0เกี0ยวโยงกัน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั aงหมดของผู้ ถือหุ้นที0มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยไม่นบัรวมส่วนของผู้ ถือหุ้นที0มีส่วนได้เสีย และจดัทํารายงานการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดงักล่าว โดยในที0
ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวมี นายจักรกฤศฏ́ิ พาราพันธกุล ทําหน้าที0เป็นประธานในที0ประชุม และได้มอบหมายให้ 
นางสาวอภิสรา รุจนพรพจี ผู้ จัดการสายงานพาณิชย์และการลงทุน เป็นผู้ นําเสนอในวาระการประชุมนี aเพื0ออนุมัติการเข้าทํา
รายการได้มาซึ0งสินทรัพย์จากบุคคลที0เกี0ยวโยงกนั โดยมีกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทํารายการทั aงหมด 2 ท่าน จาก
กรรมการทั aงหมด 9 ท่าน ได้แก่ นายชเูกียรติ รุจนพรพจี และ นายจตุิพนัธุ์ มงคลสธีุ ไม่ได้เข้าร่วมประชมุในวาระการประชมุนี aและ
งดออกเสยีงเพื0ออนมุตักิารเข้าทํารายการจําหนา่ยไปซึ0งสนิทรัพย์จากบคุคลที0เกี0ยวโยงกนั ดงันี a 

ลาํดบั รายชื)อกรรมการ  ตาํแหน่ง สถานะ 
1 นายจกัรกฤศฏิõ พาราพนัธกลุ ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- 

2 นายชเูกียรต ิรุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าทีBบริหาร, กรรมการ เป็นกรรมการผู้ มีสว่นได้เสยี - ไมไ่ด้เข้าประชมุ 
3 นายวรวิทย์ ชยัลมิปมนตรี รองประธานกรรมการ - 
4 นายวชิรธร คงสขุ กรรมการ - 
5 นายวิรัช มรกตกาล กรรมการ - 
6 นายจตุพินัธุ์ มงคลสธีุ กรรมการ เป็นกรรมการผู้ มีสว่นได้เสยี - ไมไ่ด้เข้าประชมุ 
7 นายฆนทั ครุธกลู กรรมการ - 
8 นายศรัณย์ ศภุศรัณย์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ - 
9 นางอมุาวดี รัตนอดุม กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ - 



รายงานความเหน็ของที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ   

 54 

ทั aงนี a นายชเูกียรติ รุจนพรพจี บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และกลุ่มตระกลูมงคลสธีุ (รายละเอียดตาม
หวัข้อ 2.2.4) นบัเป็นผู้ ถือหุ้นที0มีสว่นได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชมุนี aเพื0ออนมุตัิการเข้าทํารายการจําหน่ายไปซึ0ง
สนิทรัพย์ให้แก่บคุคลที0เกี0ยวโยงกนัครั aงนี a 

สรุปโครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัทก่อนและหลังธุรกรรมทั cงหมดเสร็จสมบรูณ์ 

ก่อนเข้าทํารายการ 

 

หลงัเข้าทํารายการ 
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ส่วนที0 3 ความเหน็ของที0ปรึกษาทางการเงนิอสิระเกี0ยวกับการเข้าทาํรายการ 

3.1 รายการที0 1 การได้มาซึ0งสินทรัพย์และการเข้าทาํรายการที0เกี0ยวโยงกันเกี0ยวกับธุรกรรมการเข้าลงทุนในหุ้น
สามัญเพิ0มทนุของ บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) โดย บริษัท สบาย เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 

3.1.1 ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าทาํรายการ 

การเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้ นสามัญเพิ0มทุนของ TKS ในครั aงนี a เป็นส่วนหนึ0งของการขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ 
(Ecosystem) ของกลุ่มบริษัทเพื0อให้ครอบคลมุและมีประสิทธิภาพมากยิ0งขึ aน เนื0องจาก TKS มีความเชี0ยวชาญในกลุ่มธุรกิจที0
สามารถเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งที0จะก่อให้เกิดการผสานพลงักนั (Synergy) ให้กบักลุ่มบริษัทได้หลายส่วน อาทิ ธุรกิจบริหาร
คลงัสนิค้า (Fulfillment Solution) ธรุกิจดจิิทลัแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ธรุกิจจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์ประเภทสนิค้าเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) และธรุกิจบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (System 
Integrators) และด้วยแนวทางกลยทุธ์หลกัของ TKS ในการเป็น “Tech Ecosystem Builder” นั aน นบัเป็นหนึ0งในกลยทุธ์ที0สามารถ
สอดรับกบักลยทุธ์หลกัของบริษัท “7-7-7” ได้ ซึ0งจะก่อให้เกิดการผสานพลงัร่วมกนั (Synergy) ระหว่างกลุ่มบริษัทและกลุ่มของ 
TKS ซึ0งจะสร้างประโยชน์ให้กบักลุม่บริษัททั aงแนวราบและแนวลกึ (Horizonal & Vertical)  

นอกจากนี a ภายหลงัการเข้าทําธุรกรรมครั aงนี aบริษัทจะเข้าไปเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ของ TKS โดยถือหุ้นในจํานวนไม่
เกิน 115,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนการถือหุ้นที0ร้อยละ 18.45 ซึ0งมีผลต่อการกํากบันโยบายและทิศทางของกลุ่ม TKS ให้
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกบักลยทุธ์หลกัของบริษัท โดย TKS จะมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทและทําให้บริษัท
สามารถรับรู้สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุใน TKS และเงินปันผลจาก TKS ได้ในอนาคต ซึ0งจะเป็นชว่ยเพิ0มแหลง่ที0มาของรายได้ใหม่
ให้กับกลุ่มบริษัท เพื0อเพิ0มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัทและผู้ ถือหุ้ นของบริษัทอย่างต่อเนื0องในระยะยาว 
ตลอดจนยังเป็นการช่วยให้บริษัทสามารถกระจายความเสี0ยง (Diversify Risk) จากการที0 TKS ลงทุนในหลากหลายธุรกิจ
(รายละเอียดในหวัข้อ 2.1.2) 

3.1.2 เปรียบเทยีบข้อด-ีข้อด้อยของการเข้าทาํรายการ 

ข้อดีของการทํารายการ 

1) เป็นการเสริมความแข็งแกร่งในการขยายระบบนิเวศทางธรุกิจ (Ecosystem) ให้แก่กลุม่บริษัท 

เนื0องจาก TKS มีการลงทนุในหลายกลุม่ธุรกิจที0จะสามารถเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในการขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ 
(Ecosystem) ให้แก่กลุ่มบริษัทได้ทั aงแนวราบและแนวลึก (Horizonal & Vertical) อาทิ ธุรกิจบริหารคลังสินค้า (Fulfillment 
Solution) ธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ธุรกิจจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) และธรุกิจบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (System Integrators) 
ตามรายละเอียดนี a  

ลาํดบัที) กลุ่มธุรกจิ บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกจิ สัดส่วนการถอืหุ้น 
1 Fulfillment Solution SPM ผู้ ใ ห้บริการสิB ง พิมพ์ทีB ใ ช้ เทคโนโลยีขั \นสูงและบริหาร

คลงัสนิค้า (Security & Fulfillment Solution) 
100.00%1 

2 Digital Platform GOFIVE ผู้ผลติซอฟต์แวร์ 57.97%1 
3 IT Ecosystem SYNEX จัดจําหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 

ซอฟต์แวร์  ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ \นเปลืองทีBใช้กับ
คอมพิวเตอร์ โดย SYNEX เป็นผู้ แทนจําหน่ายสินค้าจาก

38.51%1 
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ลาํดบัที) กลุ่มธุรกจิ บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกจิ สัดส่วนการถอืหุ้น 
ผู้ผลติชั \นนําระดบัโลก และมีฐานลกูค้าทีBเป็นผู้ประกอบการ
คอมพิวเตอร์ทั \งทีBเป็นร้านค้าปลีกและค้าส่งทัBวประเทศ 
ผู้ ผลิตคอมพิวเตอร์ภายใต้เครืBองหมายการค้าของตัวเอง 
รวมถึงห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้าน
อปุกรณ์ เครืBองเขียน 

4 System Integrator MSC เป็นตัวแทนจําหน่ายเครืB องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ วัสดุสิ \นเปลือง อุปกรณ์สํานักงาน และการ
บริการทีBเกีBยวข้อง 

9.00%1 

5 Investment Business NEXT VENTURES ลงทุนในบริษัททีBเป็นสตาร์ทอัพ ทีBมุ่งเน้น e-Commerce, 
Warehouse & Fulfillment, Digital Transformation, 
Fintech Platforms และ Metaverse 

99.99%2 

หมายเหต:ุ 
1/ ข้อมลูจากงบการเงินรวมทีBสอบทานแล้ว สิ \นสดุวนัทีB 30 กนัยายน 2565 โดยผู้สอบบญัชีของบริษัท 
2/ ข้อมลูจากมตคิณะกรรมการบริษัทครั \งทีB 3/2565 ของ TKS เมืBอวนัทีB 14 กรกฎาคม 2565 
 

2) ก่อให้เกิดการผสานพลงัร่วมกนั (Synergy) ระหวา่งกลุม่บริษัทและกลุม่ของ TKS 
 

จากแนวทางในการขยายธุรกิจของบริษัทให้ครอบคลุมทั aงภาคธุรกิจและการใช้ชีวิตของประชาชน ภายใต้ 
“SABUYVERSE The Next Visionary” ซึ0งมีกลยทุธ์ในการดําเนินงานหลกั คือ “7-7-7” ทําให้บริษัทต้องเพิ0มพนัธมิตรทางธุรกิจที0
เชี0ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื0อบริษัทสามารถขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ได้ครอบคลุมอย่างมี
ประสทิธิภาพ ซึ0งการเข้าทําธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ครั aงนี aจะก่อให้เกิดการ Synergy ตามรายละเอียดดงันี a 

 

บริษัท Synergy 
SABUY TKS SYNEX 

GOFIVE 
MSC 

• ด้านสะดวกซื \อ ผ่าน Retail Platform ผ่านการพฒันาระบบ E-Commerce ผ่านทาง 
MSC ซึBง เ ป็นผู้ มีความเชีBยวชาญในการเป็นผู้ ออกแบบระบบเครือข่ายและ
ระบบสืBอสารอยา่งครบวงจร (System Integrator หรือ SI) 

• ด้านสะดวกส่ง ผ่านแฟรนไชส์รับส่งพัสดุ (Drop-off stores) ทีBทาง TKS มีความ
ชํานาญในธรุกิจการบริการระบบจดัการคลงัสนิค้าพร้อมจดัสง่  

• ด้านสะดวกใช้ ทีBให้บริการระบบปฏิบัติการทีBให้ลูกค้า SME หรือ Enterprise ทีB
ให้บริการสําหรับองค์กรและไลฟ์สไตล์ด้วยความเข้าใจผู้บริโภค ในการบริการระบบ
จดัการศนูย์อาหาร (Food Court) รองรับระบบศนูย์อาหาร และระบบจดัการร้านค้า
ปลีก  (POS) แพลตฟอร์มการขายอาหาร  (Food E-Commerce Platform) ซึB ง
จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบตัิการ ด้วยการจดัหาผลิตภณัฑ์ผ่าน 
SYNEX 

• การให้บริการระบบการจดัการทรัพยากรบคุคล ผ่านการพฒันาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศตา่งๆ จาก TKS และบริษัทในกลุม่ ได้แก่ GOFIVE 

SABUY TKS SYNEX 
DOU7 

เกิดพันธมิตรในการร่วมกันพัฒนาและเพิBมช่องทางการจําหน่ายสินค้าและบริการขาย
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบค้าปลีกระหว่าง บริษัท ดบัเบิ \ลเซเว่น จํากดั (“DOU7”) ทีBเป็น
บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทและ บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) (“COM7”) ร่วมกับ 
SYNEX 

SABUY TKS AS 
SYNEX 

เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจของ AS ทีBให้บริการด้านความบนัเทิงออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการ
ให้บริการเกมออนไลน์ และเกมบนโทรศพัท์เคลืBอนทีB ในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย 
เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั \งจัด
จําหน่ายเกมพีซี  ด้วยการร่วมกนัพฒันาระบบโครงสร้างพื \นฐานทางเทคโนโลยีและระบบ
การจา่ยเงินของบริษัท รวมถงึการตลาดในกลุม่ลกูค้า E-SPORTs ร่วมกบั SYNEX 
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3) ทําให้บริษัทสามารถรับรู้สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุใน TKS  
 

การทําธรุกรรมซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ครั aงนี a จะทําให้บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน TKS ในสดัสว่นร้อยละ 18.45 ของ
ทุนจดทะเบียนภายหลงัการเพิ0มทุน และบริษัทมีแผนที0จะแต่งตั aงตวัแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการบริษัทของ TKS เพิ0มไป
จํานวน 1 ท่าน จากปัจจุบนั TKS มีกรรมการทั aงหมด 8 ท่าน โดยอาจพิจารณาเสนอชื0อ นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์ ประธาน
เจ้าหน้าที0บริหารสายงานบญัชีและการเงิน เข้าไปเป็นตวัแทนกรรมการภายหลงัการทําธุรกรรมครั aงนี aแล้วเสร็จสมบรูณ์ เพื0อกํากบั
นโยบายและทิศทางของกลุม่ TKS ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบักลยทุธ์หลกัของบริษัท ซึ0งจะทําให้ TKS มีสถานะ
เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทจะรับรู้สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุใน TKS ได้ในอนาคต ผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม (กําไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม = กําไรขาดทนุสทุธิ + กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื0น) ตามสดัส่วนการถือหุ้น และช่วยให้บริษัทสามารถกระจาย
ความเสี0ยง (Diversify Risk) จากการที0 TKS ลงทุนในหลากหลายธุรกิจ โดย TKS มีรายได้และกําไรในอดีตย้อนหลังตาม
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี a 

(หน่วย: ล้านบาท) 2562 2563 2564 9 เดอืนปี 
2564 

9 เดอืนปี 
2565 

รายได้      
ผลติแบบฟอร์มกระดาษพิมพ์ตอ่เนืBองและสิBงพิมพ์ปลอดการทําเทียม 2,462.78 1,853.21 1,667.84 1,338.16 1,102.71 
บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ 34.13 38.43 49.56 35.28 43.93 
รวมรายได้ 2,496.92 1,891.63 1,717.40 1,373.43 1,146.64 
อัตราการเตบิโต (%)      
ผลติแบบฟอร์มกระดาษพิมพ์ตอ่เนืBองและสิBงพิมพ์ปลอดการทําเทียม  (24.75) (10.00)  (17.59) 
บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์  12.58 28.98  24.51 
รวมรายได้  (24.24) (9.21)  (16.51) 
สัดส่วนรายได้ (%)      
ผลติแบบฟอร์มกระดาษพิมพ์ตอ่เนืBองและสิBงพิมพ์ปลอดการทําเทียม 98.63 97.97 97.11 97.43 96.17 
บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ 1.37 2.03 2.89 2.57 3.83 
กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวม      
กําไรสทุธิ 409.83 231.11 1,198.65 1,076.79 605.83 
กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอืBน (2.64) 19.10 1,437.60 236.86 (1,030.20) 
กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 407.19 250.22 2,636.25 1,313.66 (424.37) 

 

4) ได้รับเงินปันผลจาก TKS ในอนาคต 
 

การทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ในครั aงนี a จะทําให้บริษัทมีโอกาสได้รับหุ้นสามญัของ TKS เป็นจํานวน
ไม่เกิน 115,000,000 หุ้น ซึ0งบริษัทจะสามารถรับผลตอบแทนจากการเข้าลงทนุในหุ้นของ TKS ในรูปแบบของเงินปันผลจากกําไร
สทุธิจากการดําเนินงานได้ในอนาคต ซึ0งช่วงที0ผ่านมา TKS มีการจ่ายเงินปันผลอย่างตอ่เนื0อง โดยมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 40.00 ของกําไรสทุธิจากการดําเนินงานในแตล่ะปี โดยมีประวตักิารจา่ยปันผลของ TKS ตามตารางดงันี a 

ข้อมูลเงนิปันผล 
TKS1/ 

จาํนวนเงนิ  
(ล้านบาท)  

เงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น 
(บาท) 

อัตราเงนิปันผลตอบแทน2/ 

(%) 
เงินปันผลทีBจา่ยในปี 2563 212.62 0.46 9.84 
เงินปันผลทีBจา่ยในปี 2564 138.67 0.50 1.67 
เงินปันผลทีBจา่ยในปี 2565 61.01 0.12 2.93 

หมายเหต:ุ1/ TKS  มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40.00 ของกําไรสทุธิจากการดําเนินงานในแตล่ะปี แตท่ั \งนี \จะต้องไมมี่ขาดทนุสะสม
ในสว่นของผู้ ถือหุ้น 2/ ข้อมลูอตัราเงินปันผลตอบแทน 12 เดือนลา่สดุจาก www.settrade.com ณ วนัทีB 10 มกราคม 2566 
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5) มีโอกาสที0มลูคา่เงินลงทนุใน TKS อาจจะเพิ0มขึ aนได้ในอนาคต 
 

การเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS บริษัทจะเข้าซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุออกใหม่ของ TKS เป็นจํานวนไม่
เกิน 115,000,000 หุ้น ที0ราคาหุ้นละ 14.00 บาท คิดเป็นมลูค่าเงินลงทนุไม่เกิน 1,610,000,000 บาท ซึ0งบริษัทจะมีการบนัทกึเงิน
ลงทนุใน TKS ดงักลา่วด้วยวิธีสว่นได้เสีย (Equity Method) โดยจะรับรู้รายการเงินลงทนุเมื0อเริ0มแรกด้วยราคาทนุ ซึ0งเงินลงทนุนี aจะ
เพิ0มขึ aนหรือลดลงในภายหลงัด้วยส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนตามสดัส่วนที0มีส่วนได้เสียอยู่ และเมื0อมีการได้รับเงินปันผลจะต้อง
นําไปหกัจากมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุ (มลูคา่บญัชี = เงินลงทนุเริ0มต้น + สว่นแบง่กําไรหรือขาดทนุ – เงินปันผล) ดงันั aน หาก
ในอนาคต TKS มีการรับรู้กําไรมากขึ aน มลูคา่เงินลงทนุใน TKS ของบริษัทก็มีโอกาสที0จะเพิ0มขึ aนตามในอนาคตได้ 

6)  ทําให้บริษัทกลายเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และสามารถสง่ตวัแทนเข้าไปเป็นกรรมการใน TKS ได้  
 

ก่อนการเข้าทําธุรกรรมซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทุนของ TKS ในครั aงนี a  บริษัทไม่มีการถือหุ้นใน TKS และไม่มีอิทธิพลอย่างมี
นยัสําคญัใน TKS หากบริษัทเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS จะทําให้บริษัทกลายเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และมีอิทธิพล
อย่างมีนัยสําคัญใน TKS มากขึ aน ด้วยการที0บริษัทจะกลายเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ TKS ในสดัส่วนร้อยละ 18.45 และบริษัทจะ
แต่งตั aงกรรมการบริษัทที0เป็นตวัแทนของบริษัทไปใน TKS เพิ0มไปจํานวน 1 ท่าน จากปัจจบุนั TKS มีกรรมการทั aงหมด 8 ท่าน โดย
อาจพิจารณาเสนอชื0อ นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที0บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เข้าไปเป็นตัวแทน
กรรมการภายหลงัที0การทําธรุกรรมดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์แล้ว เพื0อกํากบันโยบายและทิศทางของกลุม่ TKS ให้สอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนักบักลยทุธ์หลกัของบริษัท     
 

7) ทําให้บริษัทกลายเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในกลุม่บริษัทจดทะเบียนที0 TKS เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
 

การเข้าทําธุรกรรมได้มาซึ0งหุ้นสามญัของ TKS จะทําให้บริษัทจะกลายเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน TKS ในสดัสว่นร้อยละ 18.45 
โดยก่อนการเข้าธรุกรรมในครั aงนี a TKS ได้กระจายการลงทนุไปยงัหลากหลายธรุกิจ ซึ0งบริษัทที0 TKS เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ได้แก่  

• บริษัท ที.เค.เอส สยามเพลส แมเนจเม้นท์ จํากัด (“SPM”) ผู้ ให้บริการสิ0งพิมพ์ที0ใช้เทคโนโลยีขั aนสูงและบริหาร
คลงัสนิค้า (Security & Fulfillment Solution) (สดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 100.00) 

• บริษัท โกไฟว์ จํากดั (“GOFIVE”) ผู้ ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ (สดัสว่นการถือหุ้นร้อย
ละ 57.97) 

• บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“SYNEX”) ผู้จดัจําหน่ายคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์  ระบบสารสนเทศ และวสัดสุิ aนเปลืองที0ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดย SYNEX เป็นผู้ แทนจําหน่ายสินค้าจาก
ผู้ผลิตชั aนนําระดบัโลก และมีฐานลกูค้าที0เป็นผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ทั aงที0เป็นร้านค้าปลีกและค้าส่งทั0วประเทศ 
ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ภายใต้เครื0องหมายการค้าของตวัเอง รวมถึงห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้าน
อปุกรณ์ เครื0องเขียน (สดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 38.51) 

• บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จํากัด (“NEXTVENTURE”) ลงทุนในบริษัทที0เป็นสตาร์ทอัพ ที0มุ่งเน้น e-Commerce, 
Warehouse & Fulfillment, Digital Transformation, Fintech Platforms และ Metaverse (สัดส่วนการถือหุ้ นร้อย
ละ 99.99) 

ดงันั aน การเข้าทําธุรกรรมดงักลา่วจะสง่ผลให้บริษัทกลายเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในกลุม่บริษัทจดทะเบียนที0 TKS เป็น
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
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ข้อด้อยของการทํารายการ 
 

1) บริษัทมีความเสี0ยงที0อาจจะรับรู้สว่นแบง่ผลขาดทนุจากการเข้าลงทนุใน TKS 
  

TKS มีรายได้สว่นใหญ่จากการเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจและแบบพิมพ์ซิเคียวริตี a และให้บริการพิมพ์ระบบ
ดิจิทลักระดาษพิมพ์ต่อเนื0องสําหรับคอมพิวเตอร์ และบริการคลงัสินค้าแบบพิมพ์ โดยเฉพาะธุรกิจการพิมพ์บตัรพลาสติกและการ
พิมพ์บนกระดาษที0มีแนวโน้มที0จะได้รับผลเชิงลบจากการเปลี0ยนแปลงทางเศรษฐกิจและปัจจยัแวดล้อมค่อนข้างมาก (Sunset 
Industry) ซึ0งกําลงัถกูแทนที0ด้วยระบบดิจิทลั ทําให้แนวโน้มของรายได้ผลติแบบฟอร์มกระดาษพิมพ์ตอ่เนื0องและสิ0งพิมพ์ปลอดการ
ทําเทียมมีแนวโน้มที0จะลดลง  ดงันั aน TKS จึงมีรายได้การผลิตแบบฟอร์มกระดาษพิมพ์ต่อเนื0องและสิ0งพิมพ์ปลอดการทําเทียมที0
ลดลงจากการเปลี0ยนแปลงทางดิจิทลั (Digital Transformation) ประกอบกบั TKS มีผลขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด ณ งวด 9 
เดือน ปี 2565 เท่ากบั (424.37) ล้านบาท ซึ0งมีสาเหตหุลกัมาจากผลขาดทนุจากเงินลงทนุในตราสารทนุที0กําหนดให้วดัมลูคา่ด้วย
มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื0นเป็นหลกั ดงันั aน การเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ซึ0งจะทําให้ TKS 
มีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัท บริษัทจะต้องรับรู้สว่นแบ่งกําไรหรือขาดทนุจาก TKS  ซึ0งอาจทําให้บริษัทมีความเสี0ยงที0จะรับรู้
สว่นแบ่งผลขาดทนุจากการเข้าลงทนุใน TKS  ได้ในอนาคต โดยเป็นผลมาจากความผนัผวนของราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ของ
บริษัทที0 TKS ถือหุ้นอยู ่ซึ0งถือเป็นเงินลงทนุในตราสารทนุที0กําหนดให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื0น โดย
สามารถแสดงรายละเอียดกําไรสทุธิและกําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื0นของ TKS ในอดีตได้ดงันี a 

กาํไรของ TKS (หน่วย: ล้านบาท) 2562 2563 2564 9 เดอืนปี 
2564 

9 เดอืนปี 
2565 

กําไรสทุธิ 409.83 231.11 1,198.65 1,076.79 605.83 
กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืBน (2.64) 19.10 1,437.60 236.86 (1,030.20) 
กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 407.19 250.22 2,636.25 1,313.66 (424.37) 

อย่างไรก็ตาม TKS ได้ปรับกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจให้ปรับตวัเข้าสูโ่ลกดิจิทลัมากขึ aน ด้วยการประกอบธุรกิจบริการด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์  โดยรายได้จากกลุม่ธุรกิจดงักลา่วมีแนวโน้มที0จะเติบโตสงูขึ aน และ TKS ยงัร่วมการเป็น
พันธมิตรกับกลุ่มบริษัทในการพัฒนาธุรกิจที0เกี0ยวข้องกับเทคโนโลยีที0มีศักยภาพในการเติบโตมากขึ aน ตามกลยุทธ์ “Tech 
Ecosystem Builder” ซึ0งเป็นกลยุทธ์หลักของกลุ่ม TKS โดย TKS ได้กระจายการลงทุนอย่างต่อเนื0องในธุรกิจที0เกี0ยวข้องกับ
เทคโนโลยี แบง่ออกเป็น 6 กลุม่ธุรกิจหลกั ได้แก่ 1.) ธุรกิจผู้ ให้บริการสิ0งพิมพ์ที0ใช้เทคโนโลยีขั aนสงูและบริหารคลงัสินค้า (Security 
& Fulfillment Solution) 2.) ธุรกิจผู้ ให้บริการดิจิทลัแพลตฟอร์ม (Digital Platform) 3.) ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจที0มีศกัยภาพหรือ
ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทลั (Venture) 4.) ธุรกิจจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ
สารสนเทศ (IT Ecosystem) 5.) ธรุกิจพฒันาเทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) ธรุกิจผลติภณัฑ์และชอ่งทางการขายเข้าถงึลกูค้าที0
มีระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) และ 6.) ธุรกิจการนําเสนอโซลชูั0นและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร  ไม่วา่
จะเป็นการลงทนุใน GOFIVE, MSC, SYNEX และ AIT รวมถึงการลงทนุเข้าซื aอหุ้นของบริษัทที0ผ่านมา ซึ0งกลยทุธ์โดยภาพรวมของ 
TKS จะสามารถชว่ยบริษัทขยายและสง่เสริมความแข็งแกร่งระบบนิเวศทางธรุกิจ (Ecosystem) ของบริษัทได้ 

2) บริษัทมีภาระในการจดัหาแหลง่เงินทนุเพื0อให้เพียงพอตอ่การเข้าทําธรุกรรมซื aอหุ้นสามญัของ TKS 
 

ตามข้อมลูงบการเงินรวมสอบทานแล้วสิ aนสดุ ณ วนัที0 30 กันยายน 2565 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เท่ากบั  237.66 ล้านบาท  ซึ0งไม่เพียงพอต่อการเข้าซื aอหุ้นสามญัของ TKS ที0บริษัทจะต้องชําระค่าหุ้นสามญัของ TKS ด้วยเงินสด
เป็นจํานวนไม่เกิน 1,610.00 ล้านบาท ทําให้บริษัทมีภาระในการจดัหาแหล่งเงินทุนเพื0อให้เพียงพอต่อการเข้าทําธุรกรรมซื aอหุ้น
สามญัเพิ0มทุนของ TKS ดงันั aน บริษัทจึงมีความจําเป็นที0จะต้องเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT เพื0อนําเงินสดที0ได้รับ
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ชําระมาซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ซึ0งมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการซื aอขายหุ้น (Brokerage Fee) 
คา่ธรรมเนียมที0ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น 

 

3) อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และอาจจะนําไปสู่การแสดงข้อมลูทุนเทียมจากการถือหุ้นไขว้กนัระหว่าง
บริษัทและ TKS ซึ0งอาจจะเข้าขา่ยการไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์คณุสมบตักิารดํารงสถานะของบริษัทจดทะเบียนได้ในอนาคต 
 

ก่อนการเข้าทําธุรกรรมได้มาซึ0งหุ้นสามญัของ TKS ในครั aงนี a TKS เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 4.79 (ข้อมลู
จากสมดุทะเบียนรายชื0อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที0 20 มกราคม 2566) โดยที0บริษัทมิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของ TKS อยา่งไรก็ดี ภายหลงัการเข้าทํา
ธุรกรรมเข้าซื aอหุ้นสามญัของ TKS บริษัทจะกลายเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน TKS ในสดัส่วนร้อยละ 18.45 และ TKS จะถือหุ้นในบริษัท
เท่ากบัร้อยละ 2.37 (เนื0องจาก TKS จะจําหน่ายหุ้นสามญัของบริษัท จํานวน 39,000,000 หุ้น และใบสําคญัแสดงสิทธิที0จะซื aอหุ้น
สามญัของบริษัทครั aงที0 2 ของบริษัท (“SABUY-W2") จํานวน 8,650,000 หน่วย ให้นายชเูกียรติ รุจนพรพจี ตามข้อมลูสารสนเทศ
ของ TKS ที0แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในวนัที0 23 ธันวาคม 2565) ดงันั aน การเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวจะทําให้เกิดการถือหุ้นไขว้
ระหว่างบริษัทและ TKS ซึ0งอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และอาจจะนําไปสู่การแสดงข้อมลูส่วนของผู้ ถือหุ้นไม่
ถูกต้อง (ทุนเทียม) ได้ในอนาคต หากเกิดกรณีที0 TKS มีการเข้าซื aอหุ้นสามัญหรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทเพิ0มเติมใน
อนาคตจนทําให้สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทเกินร้อยละ 25.00 ก็อาจจะเข้าข่ายการไม่เป็นไปตามเกณฑ์คณุสมบตัิการดํารงสถานะ
ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที0 ทจ. 39/2559 เรื0องการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอ
ขายหุ้นที0ออกใหม่ ข้อ 15 (3) ที0กําหนดให้บริษัทและบริษัทอื0นต้องไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกนั กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 
25.00 ดงัตอ่ไปนี a  

(ก) บริษัทต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื0นเกินกว่าร้อยละ 25.00 ในกรณีที0บริษัทอื0นเป็นผู้ ถือหุ้นในผู้ขออนญุาตไม่เกิน
กวา่ร้อยละ 25.00 

(ข) ในกรณีที0บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทอื0นไม่เกินกว่าร้อยละ 25.00 ต้องไม่ปรากฎว่าบริษัทอื0นถือหุ้นไขว้ในผู้ ขอ
อนญุาตเกินกวา่ร้อย 25.00 

อย่างไรก็ดี ภายหลงัการเข้าทํารายการครั aงนี a การถือหุ้นไขว้กนัดงักล่าวระหว่างบริษัทและ TKS ยงัเป็นไปตามเกณฑ์ที0
เหมาะสมและไม่ขดัแย้งกบัประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที0 ทจ. 39/2559 รวมถึงบริษัทมีมาตรการในการป้องกนัความ
เสี0ยงข้างต้น ดงันี a 

• บริษัทมีนโยบายที0จะไม่ถือหุ้นไขว้เกินร้อยละ 25.00 ที0จะทําให้เกิดความขดัแย้งกบัประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุที0 ทจ. 39/2559 เรื0องการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที0ออกใหม่ รวมถึงหากบริษัทหรือ 
TKS มีสดัสว่นการถือหุ้นถงึร้อยละ 25.00 จะทําให้มีหน้าที0ในการทําคําเสนอซื aอ (Tender Offer) ตามมาตรา 247 
แหง่ พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ0งต้องได้รับอนมุตัจิากที0ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน 

• บริษัทมีนโยบายในการดแูลเรื0องการใช้ข้อมลูภายในที0กําหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่ง
ระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินหรือเทียบเท่าของบริษัท รวมทั aงคู่สมรสและบตุรที0ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ
ของบคุคลข้างต้นจดัทําและเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทตอ่ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และ บท
กําหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั aงที0มีการแก้ไขเพิ0มเติม) 
และจดัส่งสําเนารายงานนี aให้แก่บริษัทในวนัเดียวกนักบัที0ส่งรายงานต่อ ก.ล.ต. เพื0อเป็นการติดตามและป้องกนั
ความเสี0ยงไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต 
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3.1.3 เปรียบเทยีบข้อด-ีข้อด้อยของการไม่เข้าทาํรายการ 

ข้อดีของการไมเ่ข้าทํารายการ 

1) ไมมี่ความเสี0ยงที0บริษัทอาจจะรับรู้สว่นแบง่ผลขาดทนุจากเงินลงทนุใน TKS 
เนื0องด้วย TKS ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจและแบบพิมพ์ซิเคียวริตี a และให้บริการพิมพ์ระบบดิจิทลั

กระดาษพิมพ์ต่อเนื0องสําหรับคอมพิวเตอร์ และบริการคลงัสินค้าแบบพิมพ์ และมีรายได้หลกัจากธุรกิจการพิมพ์ ซึ0งมีแนวโน้มใน
เชิงลบที0จะได้รับผลกระทบจากการเปลี0ยนแปลงทางดิจิทลั (Digital Transformation) ที0จะทําให้อปุสงค์ (Demand) ของสนิค้าและ
บริการการพิมพ์ต่าง ๆ จะลดลง  ดงันั aน TKS จึงมีความเสี0ยงที0จะได้รับผลเชิงลบจากการเปลี0ยนแปลงทางเศรษฐกิจและปัจจยั
แวดล้อมคอ่นข้างมาก (Sunset Industry) จนอาจทําให้รายได้ลดลงอย่างมีนยัสําคญัได้ในอนาคต หากบริษัทไม่เข้าธุรกรรมซื aอหุ้น
สามญัเพิ0มทนุของ TKS ครั aงนี a บริษัทจะไมมี่ความเสี0ยงที0อาจจะรับรู้สว่นแบง่ผลขาดทนุจากเงินลงทนุใน TKS  

2) ไมมี่ภาระในการจดัหาแหลง่เงินทนุเพื0อให้เพียงพอตอ่การเข้าทําธรุกรรมซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS 
 

ในการเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัฯเพิ0มทนุของ TKS ในครั aงนี a บริษัทจะต้องใช้เงินลงทนุเป็นจํานวนไม่เกิน 1,610.00 
ล้านบาท ซึ0งบริษัทมีแผนที0จะใช้แหล่งเงินทนุที0ได้รับจากธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ที0บริษัทจะได้รับการชําระเป็นเงินสด
เป็นจํานวนไมเ่กิน 1,687.50 ล้านบาท ซึ0งบริษัทมีแผนที0จะเข้าทําทั aงสองธุรกรรมดงักลา่วภายในวนัเดียวกนั อยา่งไรก็ดี หากบริษัท
ต้องเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ก่อนการเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT จะทําให้บริษัทจําเป็นต้อง
ทําการกู้ ยืมระยะสั aนจากสถาบนัการเงินก่อนเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวด้วยการใช้เครื0องมือทางการเงิน เช่น ตั°วสญัญาใช้เงิน และ/
หรือ Bridging Loan และ/หรือ การออกและเสนอขายตราสารหนี a ซึ0งจะมีคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ เกิดขึ aน ได้แก่ ดอกเบี aย คา่ธรรมเนียมการ
ซื aอขายหุ้น (Brokerage Fee) คา่ธรรมเนียมที0ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น ดงันั aน หากบริษัทไมเ่ข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุ
ของ TKS ในครั aงนี a บริษัทจะไมมี่ภาระคา่ใช้จา่ยในการจดัหาแหลง่เงินทนุในการเข้าทําธรุกรรม 

 

3) ไมมี่ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที0อาจจะเกิดขึ aนในอนาคต 
ก่อนการเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทุนของ TKS ในครั aงนี a TKS เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 4.79 

(ข้อมลูจากสมดุทะเบียนรายชื0อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที0 20 มกราคม 2566) โดยที0บริษัทมิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของ TKS แตอ่ย่างใด หากบริษัท
ไมเ่ข้าธรุกรรมในครั aงนี a TKS และ บริษัทจะยงัคงสถานะการถือหุ้นเหมือนเดิม ทําให้ไมเ่กิดการถือหุ้นไขว้ซึ0งจะไมมี่ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที0อาจจะเกิดขึ aนในอนาคต 

ข้อด้อยของการไมเ่ข้าทํารายการ 

1) เสยีโอกาสในการขยายระบบนิเวศทางธรุกิจ (Ecosystem) ของกลุม่บริษัท 
 

หากบริษัทไม่เข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทุนของ TKS ในครั aงนี a บริษัทจะต้องพึ0งพาความเชี0ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศและธุรกิจบริการระบบจดัการคลงัสินค้าพร้อมจดัส่ง (Fulfillment Solutions) ในการเติมเต็มและขยาย
ระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของบริษัทและบริษัทในกลุม่ด้วยตวัเอง ซึ0งอาจต้องใช้ระยะเวลานานกว่าการมีกลุม่ธุรกิจของ 
TKS เข้ามาเกื aอกูล และอาจไม่เพียงพอต่อการแข่งขนัและการปรับตวัให้เท่าทนักบัการเปลี0ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
ดิจิทลั ดงันั aน หากบริษัทไม่เข้าทําธุรกรรมดงักล่าวจะทําให้บริษัทเสียโอกาสในการขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของ
กลุม่บริษัท 
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2) เสยีโอกาสในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งที0จะก่อให้เกิด Synergy กนัในกลุม่พนัธมิตรของบริษัท 

การเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ในครั aงนี a มีจุดมุ่งหมายเพื0อเพิ0มพนัธมิตรทางธุรกิจเชี0ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื0อบริษัทสามารถขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ได้ครอบคลมุมากยิ0งขึ aน  เพื0อให้การดําเนิน
ธุรกิจเป็นไปตามกลยทุธ์ในการดําเนินงานหลกั คือ “7-7-7” ซึ0งจะเป็นการขยายธุรกิจของบริษัทให้ครอบคลมุทั aงภาคธุรกิจและการ
ใช้ชีวิตของประชาชน ภายใต้ “SABUYVERSE The Next Visionary”  ดงันั aน หากไม่เข้าทําธุรกรรมในครั aงนี aบริษัทจะเสียโอกาสใน
การเสริมสร้างความแข็งแกร่งที0จะก่อให้เกิด Synergy กนัในกลุม่พนัธมิตรของบริษัท 

3) เสียโอกาสในการเข้าไปเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ TKS 

ก่อนการเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ในครั aงนี a  บริษัทไมมี่การถือหุ้นใน TKS และไมมี่อิทธิพลอยา่งมี
นยัสําคญัใน TKS  โดยการเข้าทําธรุกรรมครั aงนี a จะสง่ผลให้บริษัทกลายเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ TKS ด้วยการถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
18.45 และบริษัทจะแตง่ตั aงกรรมการบริษัทที0เป็นตวัแทนของบริษัทไปใน TKS เพิ0มไปจํานวน 1 ท่าน จากปัจจบุนั TKS มีกรรมการ
ทั aงหมด 8 ท่าน โดยอาจพิจารณาเสนอชื0อ นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที0บริหารสายงานบญัชีและการเงิน เข้า
ไปเป็นตัวแทนกรรมการภายหลงัที0การทําธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื0อกํากับนโยบายและทิศทางของกลุ่ม TKS ให้
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกบักลยทุธ์หลกัของบริษัท ดงันั aน หากบริษัทไม่เข้าทําธุรกรรมดงักลา่ว บริษัทจะเสียโอกาสใน
การเข้าไปเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ TKS และไม่สามารถแต่งตั aงตวัแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการใน TKS เพื0อกํากบันโยบายและ
ทิศทางของกลุม่ TKS ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบักลยทุธ์หลกัของบริษัท และการผสานพลงัร่วมกนั (Synergy) 
ระหวา่งกลุม่บริษัทก็จะไมส่ามารถดําเนินการได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

4) บริษัทต้องหาแนวทางในการเพิ0มแหลง่ที0มาของรายได้จากชอ่งทางใหม ่

การเข้าทําการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ในครั aงนี a จะสง่ผลให้ TKS จะมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัท
จะได้ประโยชน์จากการลงทนุเป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุใน TKS ได้ในอนาคต  ทําให้บริษัทสามารถกระจายความ
เสี0ยง (Diversify Risk) ทางธรุกิจได้ ดงันั aน หากไมเ่ข้าทําธรุกรรมดงักลา่วบริษัทต้องหาแนวทางในการเพิ0มแหลง่ที0มาของรายได้จาก
ชอ่งทางใหมเ่พื0อบรรลวุตัถปุระสงค์ในการกระจายความเสี0ยง (Diversify Risk) ทางธรุกิจ 

3.1.4 เปรียบเทยีบข้อด-ีข้อด้อยระหว่างการเข้าทาํรายการกับบุคคลที0เกี0ยวโยงกันเมื0อเทยีบกับบุคคลภายนอก 

ข้อดีของการทํารายการเกี0ยวโยงเมื0อเทียบกบับคุคลภายนอก 

1) ไม่เสียเวลาและกําจัดความไม่แน่นอนจากราคาซื aอขายเนื0องจากบริษัทไม่จําเป็นต้องไปซื aอหุ้ นสามัญของ TKS จาก
บคุคลภายนอกหรือบนกระดานหลกัซื aอขายหลกัทรัพย์ 

เมื0อพิจารณามลูค่าซื aอขายเฉลี0ยของหุ้น TKS ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 1 ปีย้อนหลงั จะได้เท่ากบั 68.28 ล้านบาทต่อวนั ซึ0ง
หมายความวา่หากบริษัทต้องการเข้าซื aอหุ้น TKS บนกระดานหลกัซื aอขายหลกัทรัพย์  บริษัทต้องใช้เวลามากกว่า 20 วนั ทําให้เกิด
ความเสี0ยงที0บริษัทที0จะไมส่ามารถกําหนดราคาซื aอขายได้แนน่อน เนื0องจากราคาตลาดจะเป็นไปตามความต้องการซื aอขายในแตล่ะ
วนั อีกทั aงยงัไมส่ามารถทําการซื aอขายในจํานวนที0ต้องการได้ภายในระยะเวลาอนัสั aน ซึ0งการทําธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ 
TKS ในครั aงนี aจะทําให้บริษัทไม่เสียเวลาและเป็นการกําจัดความไม่แน่นอนจากราคาซื aอขายได้เมื0อเทียบจากการซื aอกับ
บคุคลภายนอกหรือบนกระดานหลกัซื aอขายหลกัทรัพย์ 
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2) มีความคุ้นเคยในการดําเนินงานภายใต้กลุม่บริษัทเดียวกนั 

การทําธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ในครั aงนี a เป็นการปรับโครงสร้างเพื0อให้เกิดการผสานพลงั (Synergy) ให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที0ดียิ0งขึ aน ซึ0งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและ TKS มีความคุ้นเคยกนั เนื0องจากมีประสบการณ์
ในการร่วมงานด้วยกนัมาก่อน ทําให้มีความราบรื0นในการดําเนินธรุกิจตามกลยทุธ์ของบริษัทในกลุม่เมื0อเทียบกบัการทําธรุกรรมกบั
บคุคลภายนอกซึ0งอาจมีความแตกต่างของวิสยัทศัน์และแนวทางการทํางานที0อาจจะทําให้การทํางานไม่ราบรื0น ดงันั aน การผสาน
พลงัร่วมกนั (Synergy) ภายในกลุม่ธรุกิจอาจไมมี่ประสทิธิภาพและประสทิธิผลเทียบเทา่กบัการทําธรุกรรมกบับคุคลที0เกี0ยวโยง   

3) ระยะเวลาในการตกลงเข้าทํารายการสั aนกวา่ตกลงกบัคนภายนอกหรือเข้าซื aอหุ้นจากกระดานซื aอขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

การเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ในครั aงนี a ซึ0งเป็นรายการที0เกี0ยวโยงกนั เนื0องจาก TKS เป็นนิติบคุคล
ที0มีผู้ ถือหุ้นใหญ่เป็นกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายจุติพนัธุ์ มงคลสธีุ โดยนายจุติพนัธุ์ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที0บริหารของ TKS และเมื0อรวมบคุคลที0เกี0ยวข้องและญาติสนิทซึ0งถือหุ้นทั aงทางตรงและทางอ้อมรวมกนั ในสดัสว่นร้อยละ 
42.12 (ข้อมูลจากสมุดทะเบียนรายชื0อผู้ ถือหุ้ น ณ วันที0 20 มกราคม 2566) ใน TKS โดยฝ่ายจัดการของบริษัท และ TKS มี
ความคุ้นเคยกนัอยู่แล้ว อีกทั aง TKS ยงัเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 4.79 (ข้อมลูจากสมดุทะเบียนรายชื0อผู้ ถือหุ้น ณ 
วนัที0 20 มกราคม 2566) ก่อนการเข้าทําธุรกรรมครั aงนี a นอกจากนี a บริษัทและ TKS ยงัถือหุ้นร่วมกนัใน PTECH ซึ0งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท ดงันั aน การเข้าทําการเจรจาทั aงในด้านเงื0อนไขและราคาของการเข้าทําธุรกรรมจงึมีระยะเวลาในการตกลงเข้าทํารายการ
สั aนกวา่การเจรจากบัคนภายนอกหรือเข้าซื aอหุ้นจากกระดานซื aอขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

4) เป็นการบริหารจดัการทรัพยากรของกลุม่บริษัทให้เกิดประโยชน์และประสทิธิภาพสงูสดุ 

การทําธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ในครั aงนี a เป็นการปรับโครงสร้างเพื0อให้เกิดการผสานพลงั (Synergy) ให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที0ดียิ0งขึ aน ด้วยการบริหารจดัการทรัพยากรของกลุม่บริษัทให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสงูสดุ    
โดย TKS จะเข้ามามีสว่นเสริมความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีให้กบัระบบนิเวศทางธรุกิจ (Ecosystem) ของบริษัท เนื0องด้วย TKS มี
กลุ่มธุรกิจทางเทคโนโลยีและสารสนเทศในหลายด้าน เช่น ด้านธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ธุรกิจจัดจําหน่าย
ผลิตภณัฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) ซึ0งเป็นธุรกิจเดิมของกลุม่ TKS 
และบริษัทในกลุม่คือ  บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“SYNEX”) และ ธรุกิจ System Integrator ของ บริษัท เมโทร
ซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั0น จํากดั (มหาชน) (“MSC”) นอกจากนี a TKS จะสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัท 
ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจบริการระบบชําระเงิน (Payment) ธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ (Merchandising) ธุรกิจระบบ
โซลชูั0นส์ (Solutions) และ ธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Services) ที0ต้องพึ0งพาผู้ เชี0ยวชาญทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เป็นสําคญั  ดงันั aนการเข้าทําธุรกรรมในครั aงนี a จะทําให้กลุม่บริษัทสามารถมีความชดัเจนในการดําเนินงานและสามารถมีโอกาสใน
การบริหารจดัการทรัพยากรของกลุม่บริษัทให้มีประสทิธิภาพยิ0งขึ aน 

 

ข้อด้อยของการทํารายการเกี0ยวโยงเมื0อเทียบกบับคุคลภายนอก 

1) อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการเจรจาราคาและเงื0อนไขตา่ง ๆ 
 

การทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทุนของ TKS เป็นการทําธุรกรรมกับบุคคลเกี0ยวโยง โดยที0 TKS เป็นนิติบุคคลที0มี
กรรมการของบริษัท เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นายจตุิพนัธุ์ มงคลสธีุ โดยนายจตุิพนัธุ์ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที0บริหารของ TKS และเมื0อรวมบคุคลที0เกี0ยวข้องและญาติสนิทซึ0งถือหุ้นทั aงทางตรงและทางอ้อมรวมกนัในสดัสว่นร้อยละ 
42.12 (ข้อมลูจากสมดุทะเบียนรายชื0อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที0 20 มกราคม 2566) ใน TKS ดงันั aนการเข้าทําธุรกรรมดงักล่าว อาจเกิด
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ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการเจรจาและเงื0อนไขของการเข้าทําธุรกรรม อย่างไรก็ดี บริษัทมีมาตรการในการควบคมุและลด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงันี a 

• การอนมุตัใิห้เข้าทําธรุกรรมจะต้องได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  โดยที0กรรมการ
ที0มีสว่นได้สว่นเสยีไมมี่สทิธิออกเสยีงและเข้าประชมุในวาระที0เกี0ยวข้องกบัการเข้าทําธรุกรรม 

• การกําหนดข้อตกลงทั aงด้านเงื0อนไขและราคาในการเข้าทําธรุกรรมจะต้องเสมือนกบัการทําธรุกรรมกบับคุคลภายนอก 
• การแตง่ตั aงที0ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื0อให้ความเหน็ตอ่ผู้ ถือหุ้นเกี0ยวกบัการได้มาซึ0งสนิทรัพย์และการเข้าทําธรุกรรม

ที0เกี0ยวโยงกนั 

2) เสียโอกาสในการทําธรุกรรมกบับคุคลภายนอกบนข้อเสนอที0มีเงื0อนไขที0ดีกวา่ 
 

การทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS เป็นการทําธุรกรรมกบับคุคลเกี0ยวโยง ซึ0งกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ของบริษัทและ TKS มีความคุ้นเคยกนั ดงันั aน การเจรจาเงื0อนไขและราคาของการเข้าทําธุรกรรมนั aนเป็นการเจรจาอยา่งฉนัมิตร ทํา
ให้เงื0อนไขและราคาของการเข้าทําธุรกรรม อาจไม่สงูเท่ากบัการทําธุรกรรมกบับคุคลภายนอกที0อาจมีข้อเสนอที0ดีกวา่ซึ0งอาจทําให้
บริษัทสามารถลงทนุในธรุกิจที0มีความคล้ายคลงึกบั TKS ในราคาที0ถกูกวา่และมีเงื0อนไขที0ดีกวา่ได้  

3.1.5 ความเสี0ยงจากการเข้าทาํธุรกรรม 

1) ความเสี0ยงจากที0ประชมุผู้ ถือหุ้นของ TKS อาจไมอ่นมุตัใิห้เข้าทําธรุกรรมการเข้าซื aอหุ้นสามญัของ AIT 

การเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัของ AIT ของ TKS จากบริษัท ต้องได้รับการอนุมตัิจากที0ประชุมผู้ ถือหุ้นของ TKS 
ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี0ของจํานวนเสยีงทั aงหมดของผู้ ถือหุ้นที0มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่น
ของผู้ ถือหุ้นที0มีส่วนได้เสีย ดงันั aน หาก TKS ไม่ได้รับอนมุตัิจากที0ประชมุผู้ ถือหุ้นจะทําให้การเข้าทําธุรกรรมของบริษัทไม่สามารถ
เกิดขึ aนได้ 

2) ความเสี0ยงจากการเข้าทําสญัญาจองซื aอหุ้นสามญัของ TKS 

ในการเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ครั aงนี a ทางบริษัทและ TKS จะตกลงร่วมกนัเกี0ยวกบัเงื0อนไขของ
สญัญาจองซื aอหุ้นสามญัของ TKS และบริษัทจะทําการชําระคา่ตอบแทนการจองซื aอหุ้นดงักลา่วเป็นเงินสด ภายหลงัจากที0เงื0อนไข
บงัคบัก่อนทั aงหมดภายใต้สญัญาจองซื aอหุ้นเสร็จสมบรูณ์ หรือได้รับการผ่อนผนัหรือสละสิทธิโดยคูส่ญัญาฝ่ายที0เกี0ยวข้อง และได้มี
การดําเนินการตา่ง ๆ เพื0อให้รายการเสร็จสมบรูณ์ตามที0ได้ระบไุว้ในสญัญาดงักลา่วแล้ว ทั aงนี a การร่างสญัญาและการเจรจาเงื0อนไข
ของสญัญาจองซื aอหุ้นจะเกิดขึ aนภายหลงัจากที0ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิให้เข้าทําธุรกรรมแล้ว ดงันั aน การเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวจึงยงัคงมี
ความเสี0ยงจากการเข้าทําสญัญาจองซื aอหุ้นสามญัของ TKS เช่น ความไม่แน่นอนของเงื0อนไขบงัคบัก่อนและเงื0อนไขบงัคบัหลงั ซึ0ง
หากคู่สญัญาที0เกี0ยวข้องไม่สามารถตกลงร่วมกนัในการกําหนดเงื0อนไขของสญัญา หรือ คู่สญัญาไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื0อนไข
บงัคบัก่อนและเงื0อนไขบงัคบัหลงั นอกเหนือจากการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นของบริษัทในการเข้าทํารายการ และ การอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น
ของ TKS ในมติที0เกี0ยวข้องกบัการเข้าทําธุรกรรมในครั aงนี a  ซึ0งอาจทําให้การเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ในครั aง
นี aไมส่าํเร็จหรือเกิดความลา่ช้า 

 

- THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK - 
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3.2 รายการที0 2 การจาํหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์และการเข้าทาํธุรกรรมที0เกี0ยวโยงกันเกี0ยวกับธุรกรรมการจาํหน่ายหุ้น
สามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั0น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 
จาํกัด (มหาชน) 

3.2.1 ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าทาํรายการ 

 เนื0องจากการบริษัทมีแผนที0จะเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้ นสามัญเพิ0มทุนของ TKS (รายละเอียดตามข้อ 2.1) ซึ0งบริษัท
จะต้องชําระคา่ตอบแทนในการเข้าทําธรุกรรมดงักลา่วเป็นเงินสด จํานวนไมเ่กิน 1,610,000,000 บาท ในขณะที0จากงบการเงินรวม
ที0สอบทานแล้วสิ aนสดุ ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 บริษัทมีเงินสดคงเหลืออยู่ที0 237,657,000 บาท ซึ0งยงัไม่เพียงพอต่อการเข้าทํา
ธรุกรรมดงักลา่ว ดงันั aน เพื0อให้บริษัทสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ในการเข้าทําธรุกรรมข้างต้นได้นั aน บริษัทจงึจําเป็นต้องจดัหาแหลง่
เงินทนุอื0นเพิ0มเติมให้เงินสดของบริษัทเพียงพอต่อการเข้าธุรกรรมดงักล่าวโดยการเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT และ
บริษัทจะได้รับชําระคา่ตอบแทนเป็นเงินสดจํานวนไมเ่กิน 1,687,500,000 บาท ซึ0งบริษัทจะสามารถนํากระแสเงินสดที0จะได้รับจาก
การเข้าทําธุรกรรมนี aไปใช้เป็นแหล่งเงินทนุในการเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ได้อย่างเพียงพอ อีกทั aงบริษัท
ยังคงสามารถใช้ประโยชน์จาก AIT ในการพัฒนา Ecosystem ของกลุ่มบริษัทได้เช่นเดิมจากการถือหุ้นใน AIT ผ่าน TKS โดย
บริษัทจะกลายเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของ AIT ผ่าน TKS ซึ0งบริษัทก็จะได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการเข้าทําธุรกรรมการ
ขายหุ้นสามญัของ AIT ในครั aงนี aโดยภาพรวมอีกทอดหนึ0ง 

การเข้าทําธุรกรรมครั aงนี aเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างธุรกิจเพื0อเสริมความแข็งแกร่งของกลุม่ธุรกิจของ
บริษัท โดยการจําหน่ายหุ้นสามญัของ AIT ให้กับ TKS ทําให้ TKS จะเป็นผู้ ถือหุ้นของ AIT ในสดัส่วนร้อยละ 22.48 และหากที0
ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิให้บริษัทเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS จะทําให้บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ TKS ใน
สัดส่วนร้อยละ 18.45  ดังนั aน การเข้าทําธุรกรรมขายหุ้ นสามัญของ AIT ให้แก่ TKS จะทําให้บริษัทจะยังคงเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่
ทางอ้อมของ AIT ผ่าน TKS อยู่ โดยการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างธุรกิจดงักล่าวจะทําให้ TKS และ AIT มีความ
ใกล้ชิดกันในแง่ของอํานาจควบคุมกิจการและความต่อเนื0องทางธุรกิจที0จะทําให้เกิดการผสานพลังกัน (Synergy) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ aน เนื0องด้วย TKS มีธุรกิจด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศทั aงในด้านธุรกิจและขยายฐานลกูค้าของธุรกิจดิจิทลั
แพลตฟอร์ม (Digital Platform) ธรุกิจจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์ประเภทสนิค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  และระบบสารสนเทศ 
(IT Ecosystem) ซึ0งเป็นธุรกิจเดิมของกลุม่  TKS และบริษัทในกลุม่คือ  บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“SYNEX”) 
และ ธุรกิจ System Integrator ของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั0น จํากัด (มหาชน) (“MSC”) ที0สามารถผสานพลงัร่วมกัน  
(Synergy) กบัธุรกิจของ AIT ที0เป็นผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื0อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ที0เน้น
การให้บริการในกลุม่ลกูค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (S1: System Integrator) ที0จะทําให้เกิดการเพิ0มมลูค่าให้แก่ TKS ได้  ด้วยการ
ผสานพลงัร่วมกันในธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในด้านการผสานพลงัร่วมกันทางต้นทุน (Cost Synergy) ที0บริษัทในกลุ่ม
สามารถประหยดัต้นทนุได้จากการใช้ต้นทนุในด้านการปฏิบตัิงานร่วมกนั และผสานพลงัร่วมกนัทางรายได้ (Revenue Synergy) 
จากการขยายตลาดไปยงัประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ผ่านการเป็นพนัธมิตรกบั TKS ที0มีความเชี0ยวชาญในตลาด
ดงักลา่ว  นอกจากนี aในขณะที0กลุม่ธุรกิจของบริษัทมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจแบบ B2B2C (Business-to-Business-to-Customer) 
ที0บริษัทจะเป็นตวักลางในการดําเนินการผ่านธุรกิจอื0นแทนที0จะเข้าถึงตลาดผู้บริโภคโดยตรง ด้วยการเติมเต็มการทําธุรกิจของ
ผู้ขายให้สมบรูณ์ยิ0งขึ aนและความเพิ0มความสามารถในการขายสนิค้าและบริการตอ่ผู้บริโภคให้ได้มากยิ0งขึ aน   

นอกจากนี a การที0 AIT ยงัคงเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัทโดยการถือหุ้นผ่าน TKS นั aนจะทําให้บริษัทยงัคงสามารถผสาน
การทํางานกบั AIT ที0จะพฒันาระบบนิเวศทางธรุกิจ (Ecosystem) ของกลุม่บริษัท ตามกลยทุธ์ “7 สะดวก” และ “7 SMARTs” และ
การเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ "7 Rising Stars" ที0บริษัทเข้าลงทุน ที0ต้องอาศัยผู้ เชี0ยวชาญทางด้านโครงสร้างพื aนฐาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื0อการพฒันาโครงการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื aนฐานทางเทคโนโลยีและสารสนเทศในกลุ่มบริษัท 
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ได้แก่กลุม่ธุรกิจ Innotainment ที0มีการให้บริการ Cloud Hosting Service และธุรกิจอื0นๆของบริษัท เช่น กลุม่ Connext ที0เชื0อมตอ่
โดยตรงกบัผู้บริโภค และ Enterprise & Life ที0เป็นงานบริการระบบการจดัการศนูย์อาหาร (Food Court) และระบบจดัการร้านค้า 
(POS) รวมถึงกลุ่มธุรกิจ Payments & Wallet ที0บริษัทเป็นตวักลางในการจ่ายชําระ  และ Financial Inclusion ที0ประกอบธุรกิจ
ด้านการเงินและการขายประกนั ได้ดงัเดมิ   

นอกจากนี a การทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT เป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและกลุ่มธุรกิจที0ประหยดัภาระ
ต้นทนุทางการเงินในการลงทนุเข้าซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS เป็นจํานวนไมเ่กิน 1,610.00 ล้านบาท เป็นเงินสดด้วยเงินที0บริษัท
จะได้จากการขายหุ้นสามัญของ AIT ไปให้ TKS เป็นจํานวนไม่เกิน 1,687.50 ล้านบาท ทําให้บริษัทไม่จําเป็นต้องพึ0งพาแหล่ง
เงินทุนจากการระดมทุนต่างๆ เช่น การเพิ0มทุน การออกหุ้ นกู้  การกู้ ยืมจากสถาบันการเงินหรือบุคคลอื0น เป็นต้น ที0จะต้องมี
คา่ใช้จ่าย เช่น ดอกเบี aย คา่ธรรมเนียม และคา่ดําเนินการตา่งๆ  รวมถึงการระดมทนุตา่งๆ จะมีระยะเวลาในการดําเนินการ ดงันั aน 
การเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามัญของ AIT จะเป็นการประหยัดทั aงต้นทุนทางการเงินและเวลา เนื0องจากบริษัทสามารถทํา
ธุรกรรมด้วยการขออนุมตัิต่อที0ประชุมผู้ ถือหุ้นในคราวเดียวกับการเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทุนของ TKS โดยมีเพียง
คา่ใช้จา่ยในการจดัประชมุและการวา่จ้างที0ปรึกษาที0เกี0ยวข้องตา่ง ๆ  

การจําหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์หุ้นสามัญของ AIT ในครั aงนี a เป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและกลุ่มธุรกิจ ที0จะทําให้บริษัท
สามารถมุ่งเน้นตามกลยทุธ์ “7-7-7” ที0มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจแบบ B2B2C (Business-to-Business-to-Customer) โดยบริษัท
จะเป็นตวักลางในการดําเนินการผ่านธุรกิจอื0นแทนที0จะเข้าถึงตลาดผู้บริโภคโดยตรง ด้วยการเติมเต็มการทําธุรกิจของผู้ขายให้
สมบรูณ์ยิ0งขึ aนและความเพิ0มความสามารถในการขายสนิค้าและบริการตอ่ผู้บริโภคให้ได้มากยิ0งขึ aน  โดยการเข้าทําธรุกรรมจําหนา่ย
ไปซึ0งสนิทรัพย์หุ้นสามญัของ AIT ในครั aงนี a สามารถสร้างรายได้ให้กบักลุม่บริษัทได้ในอนาคตผา่นการผสานพลงัร่วมกนั (Synergy) 
ร่วมกบักลุม่ธุรกิจของ TKS  ดงันั aน บริษัทและ TKS จึงได้หารือร่วมกนัในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและกลุม่ธุรกิจ ด้วยการเข้า
ทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT จํานวน 225,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.04 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของ AIT ใน
ราคาหุ้นละ 7.50 บาท ให้แก่ TKS ซึ0งจะทําให้ TKS เป็นผู้ ถือหุ้นใน AIT เป็นสดัส่วนร้อยละ 22.48 จากเดิมที0ถือหุ้นใน AIT เป็น
จํานวน 19,200,000 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 1.44 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของ AIT  

3.2.2 เปรียบเทยีบข้อด-ีข้อด้อยของการเข้าทาํรายการ 

ข้อดีของการเข้าทํารายการ 

1) ทําให้บริษัทมีแหลง่เงินทนุที0เพียงพอในการเข้าทําธรุกรรมซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS 
 

บริษัทมีวตัถปุระสงค์การใช้เงินที0ได้จากการเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ที0จะได้รับเงินสดเป็นจํานวนไม่เกิน 
1,687.50 ล้านบาท ไปเพื0อชําระค่าซื aอหุ้นสามัญเพิ0มทุนของ TKS เป็นเงินสดในจํานวนไม่เกิน 1,610.00 ล้านบาท ดงันั aน หาก
บริษัทเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ครั aงนี aจะทําให้บริษัทมีแหลง่เงินทนุเพียงพอในการเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญั
เพิ0มทนุของ TKS  

2) ชว่ยให้บริษัทไมต้่องมีภาระต้นทนุทางการเงินระยะสั aนในการเข้าทําธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS 
 

เนื0องด้วยบริษัทมีวตัถปุระสงค์การใช้เงินที0ได้จากการเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ไปใช้เพื0อชําระค่าซื aอหุ้น
สามญัเพิ0มทนุของ TKS ซึ0งดีกวา่การจดัหาแหลง่เงินทนุด้วยวิธีการกู้ ยืม ออกเสนอขายตราสารหนี a หรือวิธีการเพิ0มทนุ (รายละเอียด
ตามหวัข้อ 2.2.2) ดงันั aน บริษัทจงึไม่มีภาระต้นทนุทางการเงินในการระดมทนุจากแหลง่เงินทนุอื0นในการเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้น
สามญัเพิ0มทนุของ TKS 
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3) เพิ0มกระแสเงินสดให้กบับริษัทมากขึ aนสาํหรับใช้ในการดําเนินงานอื0นที0ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 
 

เนื0องจากการเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ในครั aงนี a มีความเกี0ยวเนื0องกนักบัการเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้น
สามญัเพิ0มทนุของ TKS โดยบริษัทจะได้รับการชําระคา่ตอบแทนในการทําธุรกรรมขายหุ้นสามญัของ AIT เป็นเงินสดในจํานวนไม่
เกิน 1,687.50 ล้านบาท ในขณะที0การเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ต้องใช้เงินทนุจํานวนไมเ่กิน 1,610.00 ล้าน
บาท ดงันั aน บริษัทจะมีกระแสเงินสดคงเหลือจากการเข้าทําทั aงสองธุรกรรมดงักล่าวเป็นจํานวนไม่เกิน 77.50 ล้านบาท (หรือสทุธิ
ประมาณ 11.09 ล้านบาท ภายหลงัจากการหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล) ซึ0งเป็นการเพิ0มกระแสเงินสดให้กบับริษัทมากขึ aนสําหรับใช้ใน
การดําเนินงานอื0นที0ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท โดยบริษัทจะสามารถนํากระแสเงินสดที0เหลือไปใช้ในการดําเนินงานอื0นที0
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท เชน่ เงินทนุหมนุเวียน เงินลงทนุเพิ0มเติม หรือเป็นสว่นหนึ0งของจา่ยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ใน
อนาคต เป็นต้น โดยสามารถแสดงสว่นตา่งของกระแสเงินสดที0จะเกิดขึ aนได้ตามตารางดงัตอ่ไปนี a 

รายการ จาํนวนหุ้น ราคา 
(บาท/หุ้น) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ธรุกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT 225,000,000 7.50 1,687.50 
ธรุกรรมการซื \อหุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS 115,000,000 14.00 (1,610.00) 
เงนิสดสุทธิจากการทาํธุรกรรม    77.50  
ภาษี (อัตราภาษีเงนิได้นิตบุิคคลร้อยละ 20.00)    (66.41) 
เงนิสดสุทธิจากการทาํธุรกรรมหลังหกัภาษีเงนิได้นิตบุิคคล   11.09  

 

4) บริษัทจะได้รับประโยชน์จากสว่นตา่งของราคาขายหุ้นสามญั (Capital Gain) ของ AIT  
สนิทรัพย์ที0บริษัทจะจําหน่ายไปจากธรุกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT มีมลูคา่รวมทั aงสิ aนไมเ่กิน 1,687.50 ล้านบาท โดย

เป็นหุ้นสามญัของ AIT จํานวนไมเ่กิน 225,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นการถือหุ้นที0ร้อยละ 16.90 ของทนุจดทะเบียน ในราคา
ขายหุ้นละ 7.50 บาท  โดยก่อนการเข้าทําธุรกรรมในครั aงนี a บริษัทมีการถือครองซึ0งหุ้นสามญัของ AIT ในจํานวน 237,600,000 หุ้น 
คิดเป็นมลูค่าเงินลงทนุในหุ้นสามญัของ AIT ที0จะขายในครั aงนี aรวมทั aงสิ aน 1,355.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นต้นทนุเฉลี0ยที0ราคา 6.02 
บาทตอ่หุ้น ซึ0งการเข้าทําธุรกรรมในครั aงนี aจะทําให้บริษัทได้รับประโยชน์จากสว่นตา่งของราคาขายหุ้นสามญั (Capital Gain) (ก่อน
หกัภาษีเงินได้นิติบคุคล) เป็นจํานวน 332.04 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 265.63 ล้านบาท หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล) ดงันั aน บริษัท
จะได้รับประโยชน์จากสว่นตา่งของราคาขายหุ้นสามญั (Capital Gain) ของ AIT ได้ทนัทีที0เข้าทําธรุกรรม 

วธีิการคาํนวน (หน่วย: ล้านบาท) มูลค่า 
มลูคา่ทีBบริษัทจะได้รับจากการเข้าทําธรุกรรมขายหุ้นสามญัของ AIT ครั \งนี \ 1,687.50 
เงินทนุของบริษัทในการเข้าลงทนุในหุ้นสามญัของ AIT1/ 1,355.46 
ส่วนต่างของราคาขายหุ้นสามัญของ AIT (Capital Gain) 332.04 
ภาษี (อัตราภาษีเงนิได้นิตบุิคคลร้อยละ 20.00) (66.41) 
กาํไรหลังหกัภาษีเงนิได้นิตบุิคคล (ล้านบาท) 265.63 

หมายเหต:ุ ß/ รายละเอียดตามหวัข้อ 2.2.9  
5) ชว่ยให้เกิดการผสานพลงัร่วมกนั (Synergy) กนัระหวา่งกลุม่บริษัทและกลุม่ของ TKS มากยิ0งขึ aน 

TKS มีธุรกิจด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศทั aงในด้านธุรกิจและขยายฐานลูกค้าของธุรกิจดิจิทลัแพลตฟอร์ม (Digital 
Platform) ธุรกิจจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) 
บริษัทในกลุม่ของ TKS คือ  บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“SYNEX”) และ ธุรกิจ System Integrator ของ บริษัท 
เมโทรซิสเตม็ส์คอร์ปอเรชั0น จํากดั (มหาชน) (“MSC”) ที0สามารถผสานพลงัร่วมกนั  (Synergy) กบัธุรกิจของ AIT ที0เป็น ผู้ออกแบบ
ระบบเครือข่ายและระบบสื0อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ที0เน้นการให้บริการในกลุ่มลูกค้าภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ (S1: System Integrator) ในขณะที0 AIT มีธุรกิจหลกัคือการเป็น ผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื0อสารอย่างครบ
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วงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุ่มลกูค้าทั aงภาครัฐและเอกชน โดยมีลกัษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือ 
เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั aงแตก่ารให้คําปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดําเนินการ การติดตั aง การฝึกอบรม 
และการซ่อมบํารุงรักษา ดงันั aน การเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวจะทําให้ กลุ่มธุรกิจของ TKS และ AIT มีความใกล้ชิดกนัมากขึ aน และ
สามารถก่อให้เกิดการผสานพลงัร่วมกนั (Synergy) ระหวา่ง TKS และ AIT ที0จะทําให้ธรุกิจแข็งแกร่งได้ยิ0งขึ aนและจะสร้างมลูคา่เพิ0ม
ขึ aนให้กบับริษัทได้ในที0สดุ โดยสามารถวิเคราะห์การผสานพลงัร่วมกนั (Synergy) ได้ดงันี a 

บริษัท Synergy 
TKS AIT MSC เ กิดการผสานพลัง ด้านต้นทุน (Cost Synergy) ในงานบริหารโครงการ (Project 

Management) ในธุรกิจการออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสืBอสารอย่างครบวงจร 
(System Integrator หรือ SI) 

TKS AIT SYNEX เกิดการผสานพลงัด้านต้นทนุ (Cost Synergy) ในด้านการจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภท
สินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) ในด้าน
ต้นทนุการจดัซื \อ 

TKS AIT SYNEX 
MSC 

เกิดการผสานพลงัด้านรายได้ (Revenue Synergy)  ด้วยการขยายฐานลกูค้าร่วมกนัผ่าน
การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน และการขยายฐานลกูค้าไปยงักลุม่ประเทศในแถบภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 

หากบริษัทเข้าทําธุรกรรมครั aงนี aจะทําให้ TKS และ AIT แข็งแกร่งยิ0งขึ aน ซึ0งจะสามารถเสริมธุรกิจของบริษัทด้วยการ
สนับสนุนระบบโครงสร้างพื aนฐานของบริษัท (SABUY Infrastructure) ที0จะสนับสนุนระบบนิเวศทางการเงิน (Financial 
Ecosystem) ของบริษัท ต่อ 4 ธุรกิจหลกั ได้แก่ ธุรกิจบริการระบบชําระเงิน (Payment) ธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้าและผลิตภณัฑ์ 
(Merchandising) ธุรกิจระบบโซลูชั0นส์ (Solutions) และ ธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Services) ตามกลยุทธ์ในการ
ดําเนินงานหลกั “7-7-7” ดงันั aน การเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ให้แก่ TKS ครั aงนี aจะช่วยให้เกิดการผสานพลงัร่วมกนั 
(Synergy) กนัระหวา่งกลุม่บริษัทและกลุม่ของ TKS มากยิ0งขึ aน 

6) บริษัทยงัได้รับประโยชน์จาก AIT ผา่นการถือหุ้นทางอ้อมใน TKS ซึ0งจะเข้าไปเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ AIT 
การทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ให้กบั TKS เป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างทางธุรกิจ เพื0อให้

เกิดความชดัเจนในแง่ของการบริหารธุรกิจและการก่อให้เกิดการผสานพลงั (Synergy) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ aน เนื0องด้วยบริษัท
ในกลุ่มของ TKS และ AIT ประกอบธุรกิจเกี0ยวกบัระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศซึ0งเกี0ยวเนื0องและใกล้ชิดกนัมากกว่าธุรกิจหลกั
ของบริษัท โดยภายหลงัการเข้าทําธรุกรรมครั aงนี a TKS จะเข้าไปถือหุ้นใน AIT คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 22.48 และบริษัทจะลดสดัสว่น
หุ้นใน AIT เหลือเพียงร้อยละ 0.94  ส่งผลให้ AIT จะกลายเป็นบริษัทในกลุ่มของ TKS  ดงันั aน บริษัทยงัได้รับประโยชน์จาก AIT 
ผา่นการถือหุ้นทางอ้อมใน TKS ซึ0งกําลงัจะเข้าไปเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ AIT ได้ โดย TKS อาจพิจารณาเสนอชื0อบคุคลที0เป็นตวัแทน
ของ TKS อย่างน้อย 1 ท่าน เพื0อรับการแตง่ตั aงเป็นกรรมการของ AIT  สง่ผลให้ไม่วา่จะเป็นทางด้านธุรกิจที0จะทําให้กลุม่บริษัทของ 
TKS แข็งแกร่งยิ0งขึ aน และจะเป็นการส่งเสริมธุรกิจของบริษัทด้วยการสนับสนุนระบบโครงสร้างพื aนฐานของบริษัท (SABUY 
Infrastructure) ให้แข็งแกร่งยิ0งขึ aนเช่นกัน นอกจากนี a บริษัทยงัได้รับประโยชน์จาก AIT ผ่าน TKS ในด้านการรับรู้ส่วนแบ่งกําไร
ขาดทนุและเงินปันของ AIT ผา่นการรับรู้สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุใน TKS อีกทอดหนึ0ง 

ข้อด้อยของการเข้าทํารายการ 

1) บริษัทจะเสียสทิธิในการออกเสยีงในที0ประชมุผู้ ถือหุ้นของ AIT 
 

ก่อนการเข้าทําธรุกรรมขายหุ้นสามญัของ AIT ในครั aงนี a บริษัทถือหุ้นใน AIT เป็นสดัสว่นร้อยละ 17.85 และมีผู้ ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัท ได้แก่ นาย ชเูกียรติ รุจนพรพจี ถือหุ้นใน AIT เป็นสดัสว่นร้อยละ 4.13 และ น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี ถือหุ้นใน AIT เป็น
สดัสว่นร้อยละ 3.06 ดงันั aน สดัสว่นการถือหุ้นใน AIT รวมของบริษัทและกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อยู่ที0ร้อยละ 25.04 ภายหลงั
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การทําธุรกรรมดงักล่าว จะทําให้บริษัทลดสดัส่วนการถือหุ้นใน AIT ลงเหลือร้อยละ 0.95 และเมื0อรวมกบัสดัส่วนการถือหุ้นของ
กลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จะมีการถือหุ้นใน AIT รวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 4.00 เนื0องจาก TKS จะมีการซื aอหุ้นสามญัของ AIT 
เพิ0มเติมจากนายชเูกียรติฯ ในสดัสว่นที0ถืออยูท่ั aงหมด ดงันั aน การเข้าทําธรุกรรมดงักลา่วจะทําให้บริษัทเสียสทิธิในการออกเสียงในที0
ประชมุผู้ ถือหุ้นของ AIT อยา่งมีนยัสาํคญั โดยสามารถแสดงรายละเอียดการเปลี0ยนแปลงของการถือหุ้นใน AIT ได้ดงันี a 

ลาํดบั รายชื)อผู้ถอืหุ้น ก่อนการเข้าทาํรายการ หลังการเข้าทาํรายการ 
จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัท/1 237,600,000   17.85   12,600,000   0.95  
2 นาย ชเูกียรต ิรุจนพรพจี/2 55,000,000   4.13   -     -    
3 น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี/2  40,700,000  3.06   40,700,000   3.06  
 รวมกลุ่มของบริษัท 333,300,000   25.04   53,300,000   4.00  

4 TKS/3 19,200,000   1.44   299,200,000   22.48  
5 ผู้ ถือหุ้นรายอืBน 978,625,351   73.52   978,625,351   73.52  
  รวม/4 1,331,125,351   100.00   1,331,125,351   100.00  

หมายเหตุ   

1/ ณ วนัทีB 26 สิงหาคม 2565 บริษัท ถือหุ้นใน AIT จํานวน 30,000,000 หุ้น โดยภายหลงัการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีBจะซื \อหุ้นสามญัของ AIT 
ครั \งทีB 2 จํานวน 140,000,000 หน่วย เมืBอวนัทีB 11 ตลุาคม 2565 และการลงทนุในหุ้นสามญัของ AIT เพิBมเติมตามมติของทีBประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ครั \งทีB 18/2565 และ ครั \งทีB 19/2565 เมืBอวนัทีB 18 ตลุาคม 2565 และวนัทีB 1 พฤศจิกายน 2565 ตามลําดบั ส่งผลให้จํานวนหุ้นใน AIT ของบริษัท ก่อน
การเข้าทํารายการเพิBมขึ \นเป็น 237,600,000 หุ้น 
2/ ข้อมลูจากบริษัท ณ วนัทีB 25 มกราคม 2566 โดย น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี มีความสมัพนัธ์เป็นพีBสาวของนายชเูกียรต ิรุจนพรพจี 
3/ ข้อมลูจากรายชืBอผู้ ถือหุ้นสงูสดุของบริษัท 10 รายแรก ตามรายชืBอในทะเบียนผู้ ถือหุ้นลา่สดุของกิจการ ณ วนัทีB 26 สงิหาคม 2565 
4/ ข้อมลูจาก TKS โดยภายหลงัการเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ให้แก่ TKS จํานวนไม่เกิน 225,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.90 
ของทนุจดทะเบียนของ AIT แต่เนืBองจาก TKS จะมีการซื \อหุ้น AIT เพิBมเติมจากนายชเูกียรติ รุจนพรพจี ซึBงจะทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของ TKS ใน AIT 
คดิเป็นร้อยละ 22.48 
5/ ข้อมลูจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมืBอวนัทีB 10 ตลุาคม 2565 หวัข้อขา่ว “หุ้นเพิBมทนุของ AIT เริBมซื \อขายวนัทีB 11 ตลุาคม 2565” 

2) เสียโอกาสในการรับรู้สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุใน AIT โดยตรง 

ในการเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ไปให้ TKS และการทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS จะทํา
ให้บริษัทจะกลายเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ใน TKS โดย TKS จะกลายเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน AIT อีกทอดหนึ0ง ซึ0งเดิมบริษัทบนัทึกการ
ลงทุนใน AIT เป็นเงินลงทุนอื0น เนื0องด้วยบริษัทถือหุ้นใน AIT เป็นสดัส่วนร้อยละ 17.85 และบริษัทมิได้มีอํานาจควบคมุใน AIT  
ดงันั aน บริษัทจะไม่สามารถรับรู้สว่นแบง่กําไรในบริษัทร่วมจาก AIT ได้ โดยหากบริษัทลงทนุเพิ0มใน AIT เองจนมีสดัสว่นการถือหุ้น
อยา่งน้อยเป็นจํานวน 266,225,070 หุ้น หรือคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 20.00 จากเดมิที0บริษัทถือหุ้นใน AIT เป็นจํานวน 237,600,000 
หุ้นหรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 17.85 ด้วยการเข้าซื aอหุ้นใน AIT เอง เป็นจํานวน 28,625,070 หุ้น ในราคาเท่ากบั 7.50 บาทต่อหุ้น
ซึ0งเป็นราคาเดียวกันกับราคาที0 TKS จะเข้าซื aอหุ้นสามญัของ AIT จากบริษัท ซึ0งบริษัทจะใช้เงินลงทุนเท่ากับ 214.69 ล้านบาท  
ดงันั aน บริษัทจะเสียโอกาสในการรับรู้สว่นแบง่กําไรในบริษัทร่วมจาก AIT ได้โดยตรงที0สามารถใช้เงินทนุในการเข้าทําธุรกรรมที0ตํ0า
กวา่การเข้าลงทนุซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ที0จะต้องใช้เงินทนุเป็นจํานวนไมเ่กิน 1,610.00 ล้านบาท   

3) บริษัทจะมีภาระภาษีเงินได้นิตบิคุคลเพิ0มขึ aนจากการเข้าทําธรุกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ในครั aงนี a 

แม้ว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์จากส่วนต่างของราคาขายหุ้นสามญัของ AIT (Capital Gain) ในการเข้าทําธุรกรรมครั aงนี a 
จํานวนไม่น้อยกว่า 332.04 ล้านบาท แต่บริษัทก็ต้องแบกรับภาระภาษีเงินได้นิติบคุคลเพิ0มขึ aนอีกประมาณ 66.41 ล้านบาท ตาม
รายละเอียดตารางดงัตอ่ไปนี a 
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วธีิการคาํนวน (หน่วย: ล้านบาท) มูลค่า 
มลูคา่ทีBบริษัทจะได้รับจากการเข้าทําธรุกรรมขายหุ้นสามญัของ AIT ครั \งนี \ 1,687.50 
เงินทนุของบริษัทในการเข้าลงทนุในหุ้นสามญัของ AIT1/ 1,355.46 
ส่วนต่างของราคาขายหุ้นสามัญของ AIT (Capital Gain) 332.04 
ภาษี (อัตราภาษีเงนิได้นิตบุิคคลร้อยละ 20.00) (66.41) 
กาํไรหลังหกัภาษีเงนิได้นิตบุิคคล (ล้านบาท) 265.63 

หมายเหต:ุ ß/ รายละเอียดตามหวัข้อ 2.2.9  
4) เสียโอกาสในการได้รับเงินปันผลจาก AIT โดยตรง ซึ0งมีอตัราผลตอบแทนดีกวา่ของ TKS 

การทําธรุกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ให้แก่ TKS เป็นจํานวนไมเ่กิน 225,000,000 หุ้น จากเดิมที0บริษัทมีหุ้นของ AIT 
เท่ากบั 237,600,000 หุ้น ส่งผลให้ภายหลงัการเข้าทําธุรกรรมจะทําให้บริษัทถือหุ้นใน AIT คงเหลือจํานวน 12,600,000 หุ้น และ
บริษัทจะเข้าทําธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS เป็นจํานวนไมเ่กิน 225,000,000 หุ้น ซึ0งจะทําให้บริษัทจะได้รับเงินปันผล
จาก AIT น้อยลง โดยสามารถแสดงการเปรียบเทียบรายละเอียดประวตักิารจา่ยเงินปันผลของ AIT และ TKS ได้ดงันี a 

ข้อมูลเงนิปันผล 

AIT1 TKS2 

จาํนวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

เงนิปันผลจ่าย
ต่อหุ้น 
(บาท) 

อัตราเงนิปัน
ผลตอบแทน3 

(%) 

จาํนวนเงนิ 
(ล้านบาท)  

เงนิปันผลจ่าย
ต่อหุ้น (บาท) 

อัตราเงนิปัน
ผลตอบแทน 

(%) 
เงินปันผลทีBจา่ยในปี 2563 340.40 1.60 10.47 212.62 0.46 9.84 
เงินปันผลทีBจา่ยในปี 2564 402.30 1.95 3.77 138.67 0.50 1.67 
เงินปันผลทีBจา่ยในปี 2565 464.20 0.45 5.11 61.01 0.12 2.93 

หมายเหต:ุ 
1/ AIT มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลไมตํ่Bากวา่ร้อยละ 40.00 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคล และเงิน
สาํรองตา่งๆ ทกุประเภทตามทีBได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของ AIT และกฎหมาย 
2/ TKS  มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40.00 ของกําไรสทุธิจากการดําเนินงานในแตล่ะปี แตท่ั \งนี \จะต้องไมมี่ขาดทนุสะสมในสว่นของ
ผู้ ถือหุ้น 
3/ ข้อมลูอตัราเงินปันผลตอบแทน 12 เดือนลา่สดุจาก www.settrade.com ณ วนัทีB10 มกราคม 2566 
 

 ดงันั aน หากบริษัทไมเ่ข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ให้แก่ TKS บริษัทจะได้รับผลตอบแทนเงินปันผลจาก AIT 
โดยตรงต่อไปในสดัส่วนเท่าเดิม โดยที0ผ่านมา AIT มีประวตัิการจ่ายเงินปันผลที0ดีกว่า TKS  ดงันั aนหากบริษัทไม่เข้าทําธุรกรรม
บริษัทจะมีโอกาสได้รับเงินปันผลจาก AIT โดยตรง ซึ0งมีอตัราผลตอบแทนดีกวา่ของ TKS 

3.2.3 เปรียบเทยีบข้อด-ีข้อด้อยของการไม่เข้าทาํรายการ 

ข้อดีของการไมเ่ข้าทํารายการ 

1) บริษัทยงัคงสถานะการเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน AIT เหมือนเดมิ  
ก่อนการเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ในครั aงนี a บริษัทถือหุ้นใน AIT เป็นสดัสว่นร้อยละ 17.85 และมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัท ได้แก่ นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ถือหุ้นใน AIT เป็นสดัส่วนร้อยละ 4.13 และ น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี ถือหุ้นใน AIT เป็น
สดัส่วนร้อยละ 3.06 โดยการถือหุ้นรวมของบริษัทและกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เท่ากับร้อยละ 25.04  หากบริษัทไม่เข้าทํา
รายการดงักลา่ว จะชว่ยให้บริษัทไมส่ญูเสียสถานะการเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน AIT 
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2) สามารถได้รับประโยชน์จากผลกําไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารทนุได้เชน่เดมิ 
หากบริษัทไม่เข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ให้แก่ TKS และการทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS

บริษัทจะยงัคงถือหุ้นใน AIT เช่นเดิม และไม่กลายเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน TKS บริษัทจะยงัคงมี AIT เป็นรายการเงินลงทนุในตราสาร
ทนุเช่นเดิม  ซึ0งบริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากผลกําไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารทนุได้เช่นเดิม  โดย AIT ที0ประกอบ
ธุรกิจการออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื0อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ซึ0งอยู่ในอตุสาหกรรมเทคโนโลยี
และสารสนเทศเป็นอตุสาหกรรมที0มีแนวโน้มการเติบโตสงู จากการเปลี0ยนแปลงทางดิจิทลั (Digital Transformation) ในทั aงภาค
ครัวเรือน ภาครัฐ และภาคเอกชน  หากวิเคราะห์ราคาหุ้นของ AIT ย้อนหลงั 3 ปี  ราคาหุ้นของ AIT มีการเตบิโตร้อยละ 79.95  ซึ0งมี
การเติบโตสงูกว่าบริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนั และ สงูกว่าดชันีตลาดหลกัทรัพย์ ณ ช่วงเวลาเดียวกนั หากราคาหุ้นของ AIT มี
การเตบิโตสงูขึ aน และ หากบริษัทไมเ่ข้าทําธรุกรรมดงักลา่ว บริษัทจะสามารถได้รับประโยชน์จากผลกําไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ
ในตราสารทนุได้เชน่เดมิ 

 
ทีBมา: www.setsmart.com 

 

3) ไมมี่ภาระภาษีเงินได้นิตบิคุคลที0เกิดขึ aนจากการเข้าทําธรุกรรมครั aงนี a 
หากบริษัทไม่เข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ในครั aงนี a จะทําให้บริษัทไม่รับรู้ส่วนต่างของราคาขายหุ้นสามญั

ของ AIT (Capital Gain) ซึ0งทําให้ไมเ่กิดภาระภาษีเงินได้นิตบิคุคลที0บริษัทต้องจา่ย 
 

4) ได้รับเงินปันผลของ AIT ตอ่ไปซึ0งได้รับผลตอบแทนดีกวา่ TKS 
หากบริษัทเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ในครั aงนี aจะสง่ผลให้ภายหลงัการเข้าทําธุรกรรมบริษัทมีการถือหุ้นใน 

AIT คงเหลือจํานวน 12,600,000 หุ้ น และเมื0อบริษัทจะเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้ นสามัญเพิ0มทุนของ TKS เป็นจํานวนไม่เกิน 
225,000,000 หุ้น จะทําให้บริษัทมีโอกาสที0จะได้รับเงินปันผลจาก AIT ลดลง ในขณะที0 AIT มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นที0ดีกวา่ 
TKS  โดยสามารถแสดงการเปรียบเทียบรายละเอียดประวตักิารจา่ยเงินปันผลของ AIT และ TKS ได้ดงันี a 
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ข้อมูลเงนิปันผล 

AIT1 TKS2 

จาํนวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

เงนิปันผลจ่าย
ต่อหุ้น 
(บาท) 

อัตราเงนิปัน
ผลตอบแทน3 

(%) 

จาํนวนเงนิ 
(ล้านบาท)  

เงนิปันผลจ่าย
ต่อหุ้น (บาท) 

อัตราเงนิปัน
ผลตอบแทน 

(%) 
เงินปันผลทีBจา่ยในปี 2563 340.40 1.60 10.67 212.62 0.46 9.84 
เงินปันผลทีBจา่ยในปี 2564 402.30 1.95 3.77 138.67 0.50 1.67 
เงินปันผลทีBจา่ยในปี 2565 464.20 0.45 5.01 61.01 0.12 2.93 

หมายเหต:ุ 
1/ AIT มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลไมตํ่Bากวา่ร้อยละ 40.00 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคล และเงิน
สาํรองตา่งๆ ทกุประเภทตามทีBได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของ AIT และกฎหมาย 
2/ TKS  มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40.00 ของกําไรสทุธิจากการดําเนินงานในแตล่ะปี แตท่ั \งนี \จะต้องไมมี่ขาดทนุสะสมในสว่นของ
ผู้ ถือหุ้น 
3/ ข้อมลูอตัราเงินปันผลตอบแทน 12 เดือนลา่สดุจาก www.settrade.com ณ วนัทีB10 มกราคม 2566 
 

หากบริษัทไมเ่ข้าทําธรุกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ให้แก่ TKS บริษัทจะได้รับผลตอบแทนเงินปันผลจาก AIT โดยตรง
ต่อไปในสดัส่วนเท่าเดิม โดยที0ผ่านมา AIT มีประวตัิการจ่ายเงินปันผลที0ดีกว่า TKS  ดงันั aนหากบริษัทไม่เข้าทําธุรกรรมดงักล่าว 
บริษัทจะมีโอกาสได้รับเงินปันผลของ AIT ตอ่ไปซึ0งได้รับผลตอบแทนดีกวา่ TKS  

ข้อด้อยของการไมเ่ข้าทํารายการ 

1) เสยีโอกาสในการรับประโยชน์จากการเข้าลงทนุในหุ้นสามญัของ TKS 
 

หากบริษัทไมเ่ข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT จะทําให้บริษัทไมส่ามารถเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุ
ของ TKS ได้ เนื0องจากเป็นรายการที0เกี0ยวเนื0องกนัจากแหลง่เงินทนุหลกัที0ใช้ในการเข้าทําธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS 
นั aนจะมาจากเงินสดที0ได้รับจากการเข้าทําธุรกรรมขายหุ้นสามญัของ AIT ซึ0งจะทําให้บริษัทเสียโอกาสในการรับประโยชน์จากการ
เข้าลงทนุในหุ้นสามญัของ TKS  

2) บริษัทจะไมไ่ด้รับสว่นตา่งของกระแสเงินสดและประโยชน์จากสว่นตา่งของราคาขายหุ้นสามญั (Capital Gain) ของ AIT  
ในการเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ในครั aงนี a บริษัทจะได้รับการชําระค่าตอบแทนในการทําธุรกรรมขายหุ้น

สามญัของ AIT เป็นเงินสดในจํานวนไมเ่กิน 1,687.50 ล้านบาท และบริษัทจะใช้เงินสดที0ได้รับจาก TKS ไปลงทนุซื aอหุ้นสามญัเพิ0ม
ทนุของ TKS เป็นจํานวนไมเ่กิน 1,610.00 ล้านบาท  ดงันั aน บริษัทจะมีกระแสเงินสดคงเหลือจากการเข้าทําทั aงสองธรุกรรมดงักลา่ว
เป็นจํานวนไม่เกิน 77.50 ล้านบาท (หรือสทุธิประมาณ 11.09 ล้านบาท ภายหลงัจากการหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล) ประกอบกบั
บริษัทมีต้นทนุการได้มาซึ0งหุ้นสามญัของ TKS เฉลี0ยเท่ากบั 6.02 บาทตอ่หุ้น  โดยบริษัทจะทําการขายหุ้นสามญัของ AIT ในราคา
หุ้ นละ 7.50 บาทต่อหุ้ น  เป็นจํานวนไม่เกิน 225,000,000 หุ้ น ทําให้บริษัทจะมีกําไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจํานวน 
332.04 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 265.63 ล้านบาท หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล)  หากบริษัทไมเ่ข้าทําธุรกรรมในครั aงนี aบริษัทจะไมไ่ด้
รับสว่นตา่งของกระแสเงินสดและประโยชน์จากสว่นตา่งของราคาขายหุ้นสามญั (Capital Gain) ของ AIT 

3) เสียโอกาสในการสร้างให้เกิด Synergy ที0เพิ0มขึ aนระหวา่งกลุม่บริษัทและกลุม่ของ TKS 
 

การเข้าทําธรุกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ในครั aงนี a มีวตัถปุระสงค์เพื0อให้ กลุม่ธรุกิจของ TKS และ AIT มีความใกล้ชิด
กนัมากขึ aน และสามารถก่อให้เกิดการผสานพลงัร่วมกนั (Synergy) ระหว่าง TKS และ AIT ที0จะสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้
ธุรกิจของบริษัทด้วยการสนับสนุนระบบโครงสร้างพื aนฐานของบริษัท (SABUY Infrastructure)  ที0จะสนับสนุนระบบนิเวศทาง
การเงิน (Financial Ecosystem) ของบริษัท ตอ่ 4 ธรุกิจหลกั ได้แก่ ธรุกิจบริการระบบชําระเงิน (Payment) ธรุกิจจดัจําหนา่ยสนิค้า
และผลิตภณัฑ์ (Merchandising) ธุรกิจระบบโซลชูั0นส์ (Solutions) และ ธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Services) กลยทุธ์ใน
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การดําเนินงานหลกั “7-7-7” หากไม่เข้าทําธุรกรรมในครั aงนี aบริษัทจะเสียโอกาสในการสร้างให้เกิด Synergy ที0เพิ0มขึ aนระหว่างกลุม่
บริษัทและกลุม่ของ TKS 
3.2.4 เปรียบเทยีบข้อด-ีข้อด้อยระหว่างการเข้าทาํรายการกับบุคคลที0เกี0ยวโยงกันเมื0อเทยีบกับบุคคลภายนอก 

ข้อดีของการทํารายการเกี0ยวโยงเมื0อเทียบกบับคุคลภายนอก 

1) การเจรจาตอ่รองในเรื0องของราคามีความแนน่อนมากกวา่การขายหุ้นในกระดานหลกัซื aอขายหลกัทรัพย์ 

เมื0อพิจารณามลูค่าซื aอขายเฉลี0ยของหุ้น AIT ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 1 ปีย้อนหลงั จะได้เท่ากบั 72.25 ล้านบาทต่อวนั ซึ0ง
หมายความว่าหากบริษัทต้องการขายหุ้น AIT บนกระดานหลกัซื aอขายหลกัทรัพย์  บริษัทต้องใช้เวลามากกว่า 21 วนั ทําให้เกิด
ความเสี0ยงที0บริษัทที0จะไมส่ามารถกําหนดราคาซื aอขายได้แนน่อน เนื0องจากราคาตลาดจะเป็นไปตามความต้องการซื aอขายในแตล่ะ
วนั อีกทั aงยงัไม่สามารถทําการขายในจํานวนที0ต้องการได้ภายในระยะเวลาอนัสั aน ซึ0งการทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ให้ 
TKS ในครั aงนี a จะทําให้บริษัทไม่เสียเวลาและเป็นการกําจัดความไม่แน่นอนจากราคาซื aอขายได้ เมื0อเทียบจากการขายให้แก่
บคุคลภายนอกหรือบนกระดานหลกัซื aอขายหลกัทรัพย์ 

2) การมีผู้ ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุม่บริษัทเดียวกนัจะทําให้ทิศทางในการบริหารงานเป็นไปตามแนวทางเดียวกนั 
การเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ในครั aงนี a เป็นการปรับโครงสร้างการถือของบริษัทภายในกลุ่มซึ0งบริษัท

ยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมใน AIT ภายหลงัการเข้าการทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ให้แก่ TKS และยงัคงทําให้ AIT 
ดําเนินธุรกิจตามกลยทุธ์ของบริษัทในภายกลุม่เมื0อเทียบกบัการทําธุรกรรมกบับคุคลภายนอกซึ0งอาจมีความแตกตา่งของวิสยัทศัน์
และแนวทางการทํางาน ดงันั aน การทําธรุกรรมกบับคุคลที0เกี0ยวโยงซึ0งบริษัทจะเข้าไปเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และสามารถสง่ตวัแทนเข้าไป
เป็นกรรมการบริษัทของ TKS เพิ0มไปจํานวน 1 ท่าน จากปัจจบุนั TKS มีกรรมการทั aงหมด 8 ท่าน โดยอาจพิจารณาเสนอชื0อ นาย
ณรงค์ชยั วอ่งธนะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที0บริหารสายงานบญัชีและการเงิน เข้าไปเป็นตวัแทนกรรมการภายหลงัที0การทําธรุกรรม
ดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์แล้ว เพื0อกํากบันโยบายและทิศทางของกลุม่ TKS ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบักลยทุธ์หลกั
ของบริษัท โดย TKS อาจพิจารณาเสนอชื0อบคุคลที0เป็นตวัแทนของ TKS อยา่งน้อย 1 ทา่น เพื0อรับการแตง่ตั aงเป็นกรรมการของ AIT   

3) มีความคุ้นเคยในการดําเนินงานภายใต้กลุม่บริษัทเดียวกนั 
การทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ในครั aงนี a เป็นการปรับโครงสร้างเพื0อให้เกิดการผสานพลงั (Synergy) ให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที0ดียิ0งขึ aน  ซึ0งกลุ่มกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทและ TKS มีความคุ้นเคยกัน เนื0องจากมี
ประสบการณ์ในการร่วมงานด้วยกนัมาก่อน  ทําให้มีความราบรื0นในการดําเนินธุรกิจตามกลยทุธ์ของบริษัทในกลุ่ม เมื0อเทียบกบั
การทําธุรกรรมกบับคุคลภายนอกซึ0งอาจมีความแตกตา่งของวิสยัทศัน์และแนวทางการทํางาน ที0ทําให้การทํางานไม่ราบรื0น ดงันั aน
การผสานพลงั (Synergy) ภายในกลุม่ธรุกิจอาจไมมี่ประสทิธิภาพและประสทิธิผลเทียบเทา่กบัการทําธรุกรรมกบับคุคลที0เกี0ยวโยง   

4) เป็นการบริหารจดัการทรัพยากรของกลุม่บริษัทให้เกิดประโยชน์และประสทิธิภาพสงูสดุ 
 

การทําธุรกรรมจําหน่ายไปซึ0งหุ้นสามญัของ AIT ในครั aงนี a เป็นการปรับโครงสร้างเพื0อให้เกิดการผสานพลงั (Synergy) ให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที0ดียิ0งขึ aน ด้วยการบริหารจดัการทรัพยากรของกลุม่บริษัทให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสงูสดุ  
โดยที0 AIT ยงัคงเป็นบริษัทในกลุม่ของบริษัทผ่านการถือหุ้นของ TKS ประกอบกบั TKS และ AIT มีการประกอบธุรกิจที0เกี0ยวเนื0อง
กนัในหลายด้าน เช่น ธุรกิจด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศทั aงในด้านธุรกิจดิจิทลัแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ธุรกิจจดัจําหน่าย
ผลิตภณัฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) ซึ0งเป็นธุรกิจเดิมของกลุม่  TKS 
และบริษัทในกลุม่คือ  บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“SYNEX”) และ ธุรกิจ System Integrator ของ บริษัท เมโทร
ซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั0น จํากดั (มหาชน) (“MSC”) ที0สามารถผสานพลงัร่วมกนั  (Synergy) กบัธุรกิจของ AIT ที0เป็น ผู้ออกแบบระบบ
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เครือข่ายและระบบสื0อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ดงันั aน การที0 AIT เข้าเป็นบริษัทภายใต้กลุ่มของ TKS จะ
ก่อให้เกิดการผสานพลงัร่วมกนัในธุรกิจที0เกี0ยวข้องกบัเทคโนโลยีและสารสนเทศดงักลา่ว ในด้านการผสานพลงัร่วมกนั (Synergy) 
ดงันี a 
การผสานพลงัทางต้นทนุ (Cost Synergy)  

• บริษัทในกลุ่มสามารถประหยัดต้นทุนได้จากการใช้ต้นทุนในด้านการปฏิบัติงานร่วมกันได้ ในงานบริหารโครงการ 
(Project Management) ในธุรกิจการออกแบบระบบเครือขา่ยและระบบสื0อสารอยา่งครบวงจร (System Integrator หรือ 
SI) 

• เกิดการผสานพลงัด้านต้นทนุ (Cost Synergy) ในด้านการจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์  และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) ในด้านต้นทนุการจดัซื aอรวมกบั SYNEX 

การผสานพลงัร่วมกนัทางรายได้ (Revenue Synergy)  
• เกิดการผสานพลงัด้านรายได้ (Revenue Synergy)  ด้วยการขยายฐานลกูค้าร่วมกนัผ่านการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจใน

ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน และการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศในแถบ
ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

• เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจของ AS ที0ให้บริการด้านความบนัเทิงออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการเกมออนไลน์ และเกม
บนโทรศพัท์เคลื0อนที0 ในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และในภมูิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ รวมทั aงจดัจําหน่ายเกมพีซี  ด้วยการร่วมกนัพฒันาระบบโครงสร้างพื aนฐานทางเทคโนโลยีและระบบการจ่ายเงิน
ของบริษัท รวมถงึการตลาดในกลุม่ลกูค้า E-SPORTs ร่วมกบั SYNEX 

ภายหลงัการเข้าทําธุรกรรมหากกลุ่มธุรกิจของ TKS มีความแข็งแกร่งขึ aนตามแผน จะสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้
ระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นด้าน ธุรกิจบริการระบบชําระเงิน (Payment) ธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้าและผลิตภณัฑ์ 
(Merchandising) ธุรกิจระบบโซลชูั0นส์ (Solutions) และ ธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Services) ที0ต้องพึ0งพาผู้ เชี0ยวชาญ
ทางเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นสําคญั  ดงันั aน การเข้าทําธุรกรรมในครั aงนี a จะทําให้กลุ่มบริษัทสามารถมีความชดัเจนในการ
ดําเนินงานและสามารถมีโอกาสในการบริหารจดัการทรัพยากรของกลุม่บริษัทให้มีประสทิธิภาพยิ0งขึ aน 
 

 

ข้อด้อยของการทํารายการเกี0ยวโยงเมื0อเทียบกบับคุคลภายนอก 
 

1) อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการเจรจาราคาและเงื0อนไขตา่ง ๆ 
 

การทําธรุกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ให้แก่ TKS เป็นการทําธรุกรรมกบับคุคลเกี0ยวโยง โดยที0 TKS เป็นนิติบคุคลที0มี
ผู้ ถือหุ้ นใหญ่เป็นกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายจุติพันธุ์  มงคลสุธี โดยนายจุติพันธุ์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที0บริหารของ TKS และเมื0อรวมบคุคลที0เกี0ยวข้องและญาติสนิทซึ0งถือหุ้นทั aงทางตรงและทางอ้อมรวมกนั ในสดัสว่นร้อยละ 
42.12 (ข้อมลูจากสมดุทะเบียนรายชื0อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที0 20 มกราคม 2566) ใน TKS ดงันั aนการเข้าทําธุรกรรมดงักล่าว อาจเกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการเจรจาและเงื0อนไขของการเข้าทําธุรกรรม  อย่างไรก็ดีบริษัทมีมาตรการในการควบคมุและลด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงันี a 

• การอนมุตัใิห้เข้าทําธรุกรรมจะต้องได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  โดยที0กรรมการ
ที0มีสว่นได้สว่นเสยีไมมี่สทิธิออกเสยีงและเข้าประชมุในวาระที0เกี0ยวข้องกบัการเข้าทําธรุกรรม 

• การกําหนดข้อตกลงทั aงด้านเงื0อนไขและราคาในการเข้าทําธรุกรรมจะต้องเสมือนกบัการทําธรุกรรมกบับคุคลภายนอก 
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• การแตง่ตั aงที0ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื0อให้ความเหน็ตอ่ผู้ ถือหุ้นเกี0ยวกบัการได้มาซึ0งสนิทรัพย์และการเข้าทําธรุกรรม
ที0เกี0ยวโยงกนั 

2) เสียโอกาสในการทําธรุกรรมกบับคุคลภายนอกบนข้อเสนอที0มีเงื0อนไขที0ดีกวา่ 
 

การทําธุรกรรมการขายหุ้นสามัญของ AIT ให้แก่ TKS เป็นการทําธุรกรรมกับบุคคลเกี0ยวโยง ซึ0งกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารของบริษัทและ TKS มีความคุ้นเคยกนั ดงันั aน การเจรจาเงื0อนไขและราคาของการเข้าทําธุรกรรม เป็นการเจรจาอย่างฉนั
มิตร  ทําให้เงื0อนไขและราคาของการเข้าทําธุรกรรม อาจไม่สงูเท่ากบัการทําธุรกรรมกบับคุคลภายนอกที0อาจมีข้อเสนอที0ดีกว่า ซึ0ง
อาจทําให้บริษัทสามารถจําหนา่ยหุ้นสามญัของ AIT ในราคาที0สงูกวา่และมีเงื0อนไขที0ดีกวา่ได้   
3.2.5 ความเสี0ยงจากการเข้าทาํรายการ 

1) ความเสี0ยงจากที0ประชมุผู้ ถือหุ้นของ TKS อาจไมอ่นมุตัใิห้เข้าทํารายการ เข้าซื aอหุ้นสามญัของ AIT 

การเข้าทําธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัของ AIT ของ TKS จากบริษัทเป็นรายการได้มาซึ0งสนิทรัพย์ของ TKS ซึ0งต้องได้รับการ
อนมุตัิจากที0ประชมุผู้ ถือหุ้นของ TKS ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี0ของจํานวนเสียงทั aงหมดของผู้ ถือหุ้นที0มาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นที0มีส่วนได้เสีย โดยที0ประชมุผู้ ถือหุ้นของ TKS ดงันั aนหาก TKS ไม่ได้รับอนมุตัิ
จากที0ประชมุผู้ ถือหุ้น จะทําให้การเข้าทําธรุกรรมของบริษัทจะไมส่ามารถทําได้ 

2) ความเสี0ยงที0การเพิ0มทนุของ TKS จะไมป่ระสบความสาํเร็จหรือลา่ช้า  

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัของ TKS ให้กบับริษัท ต้องได้รับการอนมุตัิจากที0ประชมุผู้ ถือหุ้นของ TKS ด้วยคะแนน
เสียงไมน้่อยกวา่สามในสี0ของจํานวนเสียงทั aงหมดของผู้ ถือหุ้นที0มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้น
ที0มีสว่นได้เสยี โดยที0ประชมุผู้ ถือหุ้นของ TKS จะต้องอนมุตัวิาระที0เกี0ยวข้องดงันี a 

• อนมุตัิการเพิ0มทนุจดทะเบียนของ TKS อีกจํานวน 115,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนจํานวน 508,448,439.00 
บาท เป็นจํานวน 623,448,439.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ0มทนุจํานวน 115,000,000 หุ้นมลูคา่ที0ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท เพื0อนําเงินที0ได้รับจากการขายหุ้นสามญัเพิ0มทนุไปซื aอหุ้นสามญัของ AIT จากบริษัท และการแก้ไขเพิ0มเติม
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื0อให้สอดคล้องกบัการเพิ0มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

• พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS จํานวน 115,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที0ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
ให้แก่ SABUY ที0ราคาหุ้นละ 14.00 บาท   

นอกจากนี aภายหลงัจากที0 TKS ได้รับอนมุตัิจากที0ประชมุผู้ ถือหุ้นในการเพิ0มทนุและการจดัสรรหุ้นแล้ว การเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ0มทนุแก่บุคคลในวงจํากดัของ TKS ให้กบับริษัท TKS จะต้องได้รับอนมุตัิการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ0มทนุที0ออกใหม่ต่อ
บคุคลในวงจํากดัจากสํานกังาน ก.ล.ต. ตามที0กําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ0มทนุ
ของ TKS และจดทะเบียนทนุชําระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์รวมทั aงการขออนมุตัิตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯให้รับ
หุ้นสามญัเพิ0มทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อไป ทั aงนี a TKS ดงันั aนหาก TKS ไม่ได้รับอนุมตัิจากที0ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือ
สาํนกังาน ก.ล.ต. ไมอ่นมุตักิารเสนอขาย ให้แก่บริษัทในครั aงนี a จะไมส่ามารถดําเนินการได้ หรือเกิดความลา่ช้า 

3) ความเสี0ยงจากการเข้าทําสญัญาซื aอขายหุ้นของ AIT 

ในการเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ทางบริษัทและ TKS จะตกลงร่วมกนัเกี0ยวกบัเงื0อนไขของสญัญาซื aอขาย
หุ้นของ AIT และบริษัทจะได้รับชําระค่าตอบแทนเป็นเงินสด ทั aงนี a ภายหลงัจากที0เงื0อนไขบงัคบัก่อนทั aงหมดภายใต้สญัญาซื aอขาย
หุ้นเสร็จสมบรูณ์ หรือได้รับการผอ่นผนัหรือสละสทิธิโดยคูส่ญัญาฝ่ายที0เกี0ยวข้อง และได้มีการดําเนินการตา่ง ๆ เพื0อให้รายการเสร็จ



รายงานความเหน็ของที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ   

 76 

สมบรูณ์ตามที0ได้ระบไุว้ในสญัญาดงักล่าวแล้ว  ดงันั aน การเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวจึงยงัคงมีความเสี0ยงจากการเข้าทําสญัญาซื aอ
ขายหุ้นของ AIT เช่น ความไม่แน่นอนของเงื0อนไขบงัคบัก่อนและเงื0อนไขบงัคบัหลงั ซึ0งหากคู่สญัญาที0เกี0ยวข้องไม่สามารถตกลง
ร่วมกันในการกําหนดเงื0อนไขของสัญญา หรือ คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามเงื0อนไขบังคับก่อนและเงื0อนไขบังคับหลัง 
นอกเหนือจากการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นของบริษัทในการเข้าทํารายการ และ การอนมุตัจิากผู้ ถือหุ้นของ TKS ในมติที0เกี0ยวข้องกบัการ
ทําธรุกรรมในครั aงนี a ซึ0งอาจทําให้การเข้าทําธรุกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ในครั aงนี aไมส่าํเร็จหรือเกิดความลา่ช้า 

โดยสรุปแล้ว เนื0องจาก รายการที0 1 และ รายการที0 2 เป็นรายการที0เกี0ยวเนื0องกนัจากแหล่งเงินทนุหลกัที0ใช้ในการเข้า
ทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS (รายการที0 1) มาจากเงินสดที0ได้รับจากการเข้าทําธุรกรรมขายหุ้นสามญัของ AIT 
(รายการที0 2) ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาความสมเหตสุมผล ข้อดี ข้อด้อย และความเสี0ยงที0เกิดขึ aน สําหรับการ
เข้าทํารายการทั aงสองข้างต้นร่วมกัน โดยหลงัจากที0พิจารณาแล้วที0ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า บริษัทมีวตัถุประสงค์และ
ความจําเป็น ตลอดจนเงื0อนไขในการเข้าทํารายการที0สมเหตุสมผล เพื0อเสริมความแข็งแกร่งในการขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ 
(Ecosystem) ของกลุม่บริษัทให้ครอบคลมุและมีประสิทธิภาพมากยิ0งขึ aน อีกทั aงยงัเป็นการก่อให้เกิดการผสานพลงักนั (Synergy) 
ระหว่างทั aงสองกลุ่มบริษัท ซึ0งบริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทํารายการมากกว่า ดงันั aน การเข้าทํา
รายการได้มาและจําหนา่ยไปซึ0งสนิทรัพย์และรายการที0เกี0ยวโยงกนัในครั aงนี a มีความสมเหตุสมผล 

ส่วนที0 4 ความสมเหตุสมผลของมูลค่าในการเข้าทาํรายการ 

ความเหน็ของที0ปรึกษาทางการเงนิอสิระขึ cนอยู่กับสมมตฐิานดงัต่อไปนี c 

 การจดัทําความเหมาะสมของราคาซื aอและขายหุ้นของ TKS และ AIT ของที0ปรึกษาทางการเงินอิสระตั aงอยู่บนหลกัการ 
ดงันี a 

• ข้อมลูและเอกสารทั aงหมดที0ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับจากบริษัทรวมทั aงข้อมลูที0เผยแพร่ตอ่สาธารณะทั0วไป เช่น งบ
การเงินที0ผา่นการตรวจสอบและสอบทานแล้ว แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (One-Report) ข้อมลูจากเว็บไซต์ตา่ง ๆ  
มีความสมบรูณ์ ครบถ้วน ถกูต้อง และเชื0อถือได้ 

• ไม่มีเหตกุารณ์ใดที0เกิดขึ aนแล้ว กําลงัจะเกิด หรือมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิด บนสมมติฐานที0ใช้ในการประมาณการทํา
ความเห็นของที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที0จะสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของ
บริษัท ซึ0งอาจกระทบตอ่การตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาสินทรัพย์ รวมไปถึงเหตกุารณ์
ดงัตอ่ไปนี a 

§ ไมมี่ความเสี0ยงอื0น ๆ ที0อาจสง่ผลให้เกิดความลา่ช้าหรือมีผลกระทบตอ่ราคาในการเข้าซื aอหุ้นของบริษัท 
§ ไม่มีเหตุการณ์ใด (Material Adverse Event) ในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง หรือ กฎหมาย ที0อาจส่งผล

กระทบตอ่บริษัท อยา่งมีนยัสําคญั 

4.1  การประเมนิมูลค่าของ TKS 

TKS ประกอบธุรกิจหลัก คือ เป็นผู้ ผลิตและจําหน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจ แบบพิมพ์ซิเคียวริตี a บริการพิมพ์ระบบดิจิทัล
กระดาษพิมพ์ต่อเนื0องสําหรับคอมพิวเตอร์ และบริการคลงัสินค้าแบบพิมพ์ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาโครงสร้างของบริษัท ซึ0ง
แสดงได้ตามรูปด้านลา่งนี a TKS ได้มีการลงทนุในธุรกิจอื0นอีกที0หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในลกัษณะบริษัทร่วม หรือรูปแบบของเงิน
ลงทนุ  
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ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการประเมินมูลค่าของ TKS โดยใช้งบการเงินรวม สําหรับประเมินมูลค่าของ TKS 

ทั aงหมด 4 วิธี ได้แก่ 1) วิธีมลูคา่ตามบญัชี (Book Value Approach) 2) วิธีมลูคา่ตามราคาตลาด (VWAP) 3) วิธีอตัราสว่นราคาตอ่
มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น (P/BV Ratio) และ 4) วิธีอตัราส่วนราคาต่อกําไรสทุธิต่อหุ้น ในขณะที0การประเมินโดยวิธีที0 5) วิธีรวมส่วน
ของกิจการ (Sum-Of-The-Part: SOTP) ซึ0งเป็นการประเมินมลูคา่ TKS รวมทั aงบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมของ TKS ที0แตกตา่งกนัให้
สอดคล้องกบัการดําเนินงานของแตล่ะบริษัทโดยใช้วิธีการประเมินที0เหมาะสมและนํามลูคา่มารวมกนัตามสดัสว่นการถือหุ้น ซึ0งที0
ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช้วธีิมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) สาํหรับ TKS และบริษัท
ร่วมที0มีการดําเนินงานและ TKS มีสว่นเข้าไปร่วมบริหารกิจการอยู ่ในขณะที0บริษัทที0 TKS เข้าไปลงทนุในลกัษณะเงินลงทนุในตรา
สารทนุ ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช้วิธีมลูคา่ตามราคาตลาด (VWAP) การประเมินมลูคา่กิจการ โดยสรุปแล้ววิธีทั aงหมดที0ที0
ปรึกษาทางการเงินอิสระนํามาใช้ในการประเมินมลูคา่รวมทั aงสิ aน 5 วธีิ ได้แก่ 

§ วธีิมลูคา่ตามบญัชี (Book Value Approach) 
§ วธีิมลูคา่ตามราคาตลาด (VWAP) 
§ วธีิอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (P/BV Ratio) 
§ วธีิอตัราสว่นราคาตอ่กําไรสทุธิตอ่หุ้น (P/E Ratio) 
§ วธีิรวมสว่นของกิจการ (Sum-Of-The-Part: SOTP) 

ทั aงนี a ในการพิจารณาความสมเหตสุมผลของราคาซื aอเสนอหุ้น TKS ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการประเมินความ
สมเหตสุมผลของราคาเสนอซื aอ โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระอาจใช้วิธีการประเมินมลูคา่ที0แตกตา่งกนั ในการวดัมลูคา่ของแตล่ะ
บริษัทภายใต้การถือหุ้นของ TKS ตามสดัส่วนการถือหุ้น การมีอํานาจควบคุม การลงบนัทึกทางบญัชี วตัถุประสงค์การลงทุน 
ลกัษณะของธุรกิจ จํานวนปีที0ก่อตั aง แหล่งข้อมลูที0ปรากฏ รวมถึงลกัษณะเชิงกายภาพต่าง ๆ ซึ0งที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจะทํา
การประเมินโดยยดึวิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด DCF ของ TKS จากงบการเงินรวม (โดยรวมถึงบริษัทย่อยทั aงหมด เช่น 
บริษัท มาร์เวลแพค จํากดั บริษัท ไทย บริติช ดีโพสต์ จํากดั บริษัท Myanmar Deco ที0 TKS ถือผ่านบริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริตี a 
พริ aนติ aง จํากดั และบริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จํากดั) และบริษัทร่วม ซงึได้แก่ SYNEX และ PTECH อย่างไรก็ตาม ที0ปรึกษาทางการ
เงินอิสระอาจไม่สามารถใช้วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (DCF) ในการประมาณการได้กบับริษัทบางแห่งที0 TKS ถือหุ้น
ในสดัส่วนที0น้อยหรือไม่ได้มีวตัถปุระสงค์การลงทนุเพื0อเข้าไปมีอํานาจในการควบคมุ อนัได้แก่ MSC SABUY และ AIT เนื0องจาก 
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TKS ได้เข้าลงทนุในหุ้นสามญัของทั aง 3 บริษัทดงักลา่วและบนัทกึบญัชีเป็นเงินลงทนุในตราสารทนุตามงบการเงินรวมของ TKS ซึ0ง
ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการใช้วิธีมลูค่าตามราคาตลาด (VWAP) ในการประเมินมลูค่าเงินลงทนุในตรา
สารทนุลกัษณะนี aมีความเหมาะสมที0สดุ เนื0องจากความผนัผวนของราคาหุ้นของทั aง 3 บริษัทจะถกูสะท้อนเข้ามาในงบกําไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอื0นของ TKS ทกุครั aงที0มีการปิดงบการเงินตามงวดบญัชี 

(1) วธีิมูลค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 
การประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีนี aเป็นการประเมินจากมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์สทุธิ (สินทรัพย์รวมหกัหนี aสินรวม) หรือ

เทา่กบัสว่นของผู้ ถือหุ้นของ TKS และนํามาหารด้วยจํานวนหุ้น จะได้เป็นมลูคา่หุ้นตามบญัชีตอ่หุ้น โดยอ้างอิงข้อมลูจากงบการเงิน
รวมของ TKS ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 ซึ0งผ่านการสอบทานจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั โดยนางสาวสิรินชุ 
วมิลสถิตย์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 8413) มีรายละเอียดดงันี a 

ลาํดบั รายละเอียด (TKS) มูลค่า (ล้านบาท) 
1 ทนุจดทะเบียนทีBออกและชําระแล้ว 508.45 
2 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 739.00 
3 กําไร (ขาดทนุ) สะสม 3,031.73 
4 องค์ประกอบอืBนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 221.79 
5 รวมส่วนของบริษัทใหญ่ (5) = (1) + (2) + (3) + (4) 4,500.97 
6 จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมด (หุ้น)1 508.45 
7 มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) (7) = (5) / (6) 8.85 

หมายเหต:ุ 1/ ข้อมลูจากงบการเงินรวมทีBผา่นการสอบทานของ TKS ณ วนัทีB 30 กนัยายน 2565 มลูคา่ทีBตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

จากการประเมินมลูค่าหุ้น TKS โดยวิธีนี a จะได้มลูค่าของ TKS (เฉพาะส่วนของงบการเงินรวม) เท่ากบั 4,500.97 ล้าน
บาท หรือ 8.85 บาทต่อหุ้น โดยวิธีการประเมินมลูค่าหุ้นตามบญัชี (Book Value Approach) จะสะท้อนฐานะทางการเงิน ณ 
ขณะใดขณะหนึ0งและมูลค่าทรัพย์สินตามที0ได้บันทึกบัญชีไว้ โดยไม่ได้พิจารณาถึงความสามารถในการทํากําไรและผลการ
ดําเนินงานของ TKS รวมถึงความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมอตุสาหกรรม การเติบโต 
และการลงทนุในอนาคต ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเห็นวา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ TKS (เฉพาะสว่นของ
งบการเงินรวม) โดยวิธีการมลูคา่หุ้นตามบญัชี ไม่เหมาะสม 

(2) วธีิมูลค่าตามราคาตลาด (VWAP) 
การประเมินมูลค่าหุ้ นโดยวิธีนี a จะใช้ราคาตลาดถัวเฉลี0ยถ่วงนํ aาหนักจากการซื aอขายหลักทรัพย์ของ TKS (Volume 

Weighted Average Price: VWAP) ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในอดีต ณ ช่วงเวลาตา่ง ๆ ซึ0งสะท้อนถงึอปุสงค์ (Demand) และอปุทาน
(Supply) ในการซื aอขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที0เกิดขึ aนจริงจากการซื aอขายของนกัลงทนุ ซึ0งนกัลงทนุพิจารณาจากการรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารต่างๆ ทั aงข้อมลูข่าวสารที0เกี0ยวข้องกบับริษัท ข้อมลูสภาวะตลาดโดยรวม รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์ตา่ง ๆ ที0อาจมี
ผลกระทบทั aงตอ่ผลประกอบการของบริษัท ตามรายละเอียดแผนภมูิดงัตอ่ไปนี a  
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ทีBมา: จาก www.setsmart.com ข้อมลูตั \งแตย้่อนหลงัโดยนบัย้อนหลงัจากวนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 ซึBงเป็นวนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติ
เข้าทํารายการ 

โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจะพิจารณาราคาตลาดถวัเฉลี0ยถ่วงนํ aาหนกัของหุ้นของ TKS (มลูค่าการซื aอขายหุ้นของ
บริษัทตอ่ปริมาณการซื aอขายหุ้นของบริษัท) ย้อนหลงัในชว่งเวลา 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วนั และ 360 วนั ก่อนวนัที0
เข้าทํารายการ 

Market Value1 
ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 
มลูคา่การซื \อขายหุ้นของ TKS เฉลีBยตอ่วนั (ล้านบาท) 27.72 34.40 28.19 25.43 26.92 23.55 28.73 78.08 78.44 
ปริมาณการซื \อขายหุ้นของ TKS เฉลีBยตอ่วนั (ล้านหุ้น) 2.40 2.96 2.46 2.23 2.39 2.13 2.47 5.97 6.37 
มูลค่าต่อหุ้น TKS (บาท/หุ้น) 11.54 11.63 11.45 11.39 11.28 11.04 11.63 13.08 12.32 
มูลค่ากจิการ TKS (ล้านบาท)2 5,865.49 5,913.16 5,821.52 5,792.25 5,735.40 5,615.04 5,910.92 6,652.25 6,262.73 

หมายเหต:ุ 
1/ ทีBมาจาก www.setsmart.com ข้อมลู ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 
2/ จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมด 508,448,439 หุ้น มลูคา่หุ้นทีBตราไว้เทา่กบัหุ้นละ 1.00 บาท 

จากการประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีนี a จะได้มลูค่าส่วนของผู้ ถือหุ้น (Equity Value) ของ TKS (เฉพาะส่วนของงบการเงิน
รวม) อยู่ ในช่วงระหว่าง 5,615.04 – 6,652.25 ล้านบาท หรือ 11.04 – 13.08 บาทต่อหุ้น ซึ0งเป็นการประเมินราคาโดยวิธี
ราคาตลาดถัวเฉลี0ยถ่วงนํ aาหนัก และเป็นวิธีการที0สะท้อนมูลค่าตลาดตามอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ที0เกิดขึ aนจริงจากการซื aอขายของนกัลงทนุโดยเป็นไปตามหลกัของตลาดที0มีประสิทธิภาพ (Efficient Market) ดงันั aน ที0
ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเห็นวา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ TKS (เฉพาะสว่นของงบการเงินรวม) โดยวิธีมลูคา่ตาม
ราคาตลาด มีความเหมาะสม 

(3) วธีิอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (P/BV Ratio) 

การประเมินราคาโดยวิธีนี a เป็นการนํามลูคา่ตามบญัชีของ TKS ตามงบการเงินรวมที0สอบทานแล้ว ณ วนัที0 30 กนัยายน 
2565 ซึ0งมีคา่เทา่กบั 8.85 บาทตอ่หุ้น คณูกบัคา่เฉลี0ยของอตัราสว่นราคาปิดตอ่มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้นเฉลี0ย (P/BV) ของกลุม่บริษัท
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ที0ใช้อ้างอิงจํานวน 6 บริษัท ที0ประกอบธุรกิจสอดคล้อง เกี0ยวข้อง เกี0ยวเนื0อง หรือคล้ายคลงึกบั TKS มากที0สดุ ทั aงนี a TKS ประกอบ
ธุรกิจที0เกี0ยวข้องกบัการผลิตและจําหน่ายสิ0งพิมพ์ ซีเคียวริตี a บริการพิมพ์ระบบดิจิทลักระดาษพิมพ์ และมีรายได้ส่วนหนึ0งมาจาก
ธุรกิจการผลิตบรรจุภณัฑ์กระดาษ ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงได้คดัเลือกกลุ่มธุรกิจที0มีการผลิตและจําหน่ายสิ0งพิมพ์ 
สนิค้าบรรจภุณัฑ์กระดาษ ซึ0งได้แก่  

1) บริษัท พลสั เทค อินโนเวชั0น จํากดั (มหาชน) (“PTECH”)   
2) บริษัท สตาร์เฟลก็ซ์ จํากดั (มหาชน) (“SFLEX”) 
3) บริษัท เอส. แพค็ แอนด์ พริ aนท์ จํากดั (มหาชน) (“SPACK”) 
4) บริษัท ไทยบรรจภุณัฑ์และการพิมพ์ จํากดั (มหาชน) (“TPP”) 
5) บริษัท สาลี0 พริ aนท์ติ aง จํากดั (มหาชน) (“SLP”) 
6) บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจภุณัฑ์ จํากดั (มหาชน) (“STP”) 

ชื)อย่อ ลักษณะธุรกจิ1 มูลค่าตลาด2 สนิทรัพย์รวม2 รายได้3 กาํไรสุทธิ3 
TKS ผลติและจําหนา่ยแบบพิมพ์ธรุกิจ แบบพิมพ์ซเิคียวริตี \ บริการ

พิมพ์ระบบดจิิทลักระดาษพิมพ์ตอ่เนืBองสาํหรับคอมพิวเตอร์ 
และบริการคลงัสนิค้าแบบพิมพ์ 

5,694.62 5,854.48 1,446.69 602.97 

PTECH ธรุกิจการผลติ การพิมพ์เอกสารปอ้งกนัการปลอมแปลง ซึBง
ได้แก่ เช็คธนาคาร แบบฟอร์มทางธรุกิจ และบตัรพลาสตกิ 

5,166.78 1,888.88 690.57 137.25 

SFLEX ผลติและจําหนา่ยบรรจภุณัฑ์พลาสตกิชนิดออ่น (Flexible 
Packaging) สาํหรับสนิค้าอปุโภคและบริโภค ตามคําสัBงซื \อ
ของลกูค้า (Made to Order) โดยแบง่ออกเป็น 2 รูปแบบ 
ได้แก่ บรรจภุณัฑ์ประเภทม้วน (Roll Form) และบรรจภุณัฑ์
ประเภทซอง (Pre Form Pouch) 

2,378.00 1,634.28 1,264.70 21.81 

SPACK ผลติบรรจภุณัฑ์กระดาษ ประเภทกลอ่งกระดาษ ได้แก่ กลอ่ง
พิมพ์พาณิชย์หรือกลอ่งพิมพ์ออฟเซท็ กลอ่งลกูฟกู 

1,050.00 1,583.82 1,015.26 -0.46 

TPP ผลติและจําหนา่ยบรรจภุณัฑ์และการพิมพ์ประเภทกลอ่ง
กระดาษพิมพ์ออฟเซท็ (Offset Printing) ตามแบบทีBลกูค้า
กําหนด กลอ่งบรรจสุนิค้าจําแนกได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ คือ 
ของเดก็เลน่ สนิค้าอปุโภค เครืBองใช้ไฟฟา้ อปุกรณ์ในบ้านและ
ครัวเรือน และอาหาร 

742.50 1,036.80 209.07 23.76 

SLP ดําเนินธรุกิจรับผลติฉลากสนิค้าและงานพิมพ์คณุภาพสงู โดย
ใช้เครืBองจกัรและเทคโนโลยีการพิมพ์ทีBทนัสมยั สง่ผลให้ฉลาก
ทีBผลติออกมามีคณุภาพสงู 

708.00 946.72 396.86 (16.77) 

STP ผลติบรรจภุณัฑ์กระดาษ 1,380.00 854.85 453.60 94.03 
หมายเหต ุ:  
1/ ข้อมลูจาก www.set.or.th และ Website ของบริษัท  
2/ ข้อมลูจากงบการเงินรวมทีBสอบทานแล้วของแตล่ะบริษัท สิ \นสดุ ณ วนัทีB 30 กนัยายน 2565 และ www.setsmart.com ข้อมลู ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 
2565 
3/ ข้อมลูรายได้และกําไรสทุธิ ในงวด 9 เดือน ปี 2565 
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ทั aงนี a ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ค่าเฉลี0ยเคลื0อนที0ย้อนหลงั (Moving Average) ของอตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าตาม
บญัชีต่อหุ้น (P/BV) ของบริษัทจดทะเบียนที0นํามาเปรียบเทียบ คํานวณจากค่าเฉลี0ยเคลื0อนที0ของกลุ่มบริษัทดงักล่าวตามช่วง
ระยะเวลาย้อนหลงั 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วนั 270 วนั และ 360 วนั หารด้วยมลูคา่ตามบญัชีของบริษัทนั aน ๆ  โดย
รายละเอียดสามารถสรุปได้ดงันี a 

P/BV: (เทา่)1 ชว่งระยะเวลาย้อนหลงั 
7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั 270 วนั 360 วนั 

PTECH 5.17 5.59 5.47 5.54 5.84 5.31 4.58 3.76 4.14 
SFLEX 2.57 2.65 2.84 3.17 2.95 3.17 3.62 4.94 5.04 
SPACK 1.95 2.16 2.22 1.65 2.27 1.11 1.22 1.42 1.79 
TPP 0.83 0.83 0.84 0.84 0.85 0.91 0.71 0.82 0.79 
SLP 0.94 0.94 1.03 1.06 1.07 1.20 1.15 1.38 0.99 
STP 2.44 2.71 2.43 2.87 2.30 N/A N/A N/A N/A 
ค่าเฉลี)ย (MEDIAN) 2.20 2.41 2.33 2.26 2.29 1.20 1.22 1.42 1.79 
มลูคา่ทางบญัชีตอ่หุ้น (บาท/หุ้น)2 8.85 8.85 8.85 8.85 8.85 8.85 8.85 8.85 8.85 
มูลค่าต่อหุ้น TKS (บาท/หุ้น)2 19.43 21.29 20.58 20.01 20.23 10.62 10.80 12.57 15.85 
มูลค่า TKS (ล้านบาท)3 9,879.63 10,824.84 10,464.76 10,172.20 10,284.72 5,401.17 5,491.19 6,391.38 8,056.74 

หมายเหต ุ:  
1/ ทีBมาจาก www.setsmart.com ข้อมลู ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 
2/ มลูคา่ทางบญัชีของ TKS จากงบการเงินรวมทีBสอบทานแล้ว สิ \นสดุ ณ วนัทีB 30 กนัยายน 2565 เทา่กบั 4,500.97 ล้านบาท คดิเป็นมลูคา่ทางบญัชีตอ่หุ้น 
(Book Value Per Share) เทา่กบั 8.85 บาทตอ่หุ้น 
3/ จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมดของ TKS เทา่กบั 508,448,439 หุ้น มลูคา่ทีBตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

จากการประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีนี a จะได้มลูค่าส่วนของผู้ ถือหุ้น (Equity Value) ของ TKS (เฉพาะส่วนของงบการเงิน
รวม) อยู่ในช่วงระหว่าง 5,401.17 - 10,824.84 ล้านบาท หรือ 10.62 - 21.29 บาทต่อหุ้น ทั aงนี a กลุม่บริษัทที0จดทะเบียนและ
ทําการซื aอขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที0นํามาเปรียบเทียบจํานวน 6 บริษัท เป็นบริษัทที0อยู่ในธุรกิจที0เกี0ยวข้องกับการผลิตและ
จําหน่ายสิ0งพิมพ์ บริการพิมพ์ระบบดิจิทลักระดาษพิมพ์ รวมถึงพิจารณามลูคา่ตลาด มลูคา่ทรัพย์ รายได้ และกําไรสทุธิของแตล่ะ
บริษัท อยา่งไรก็ตาม แตล่ะบริษัทมีความแตกตา่งกนัในแง่ของการดําเนินงาน ลกัษณะเชิงกายภาพ และการรับรู้รายได้ ซึ0งมีผลตอ่
กําไรสทุธิและกําไรสะสมที0เป็นสว่นหนึ0งของมลูค่าตามบญัชี ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการประเมินมลูค่า
หุ้นสามญัของ TKS (เฉพาะสว่นของงบการเงินรวม) โดยวิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น ไม่เหมาะสม  

(4) วธีิอัตราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) 

การประเมินโดยวิธีนี aเป็นการนํากําไรต่อหุ้น (Earnings per Share) 4 ไตรมาสล่าสดุ ตามงบการเงินรวมที0สอบทานแล้ว 
สิ aนสดุ ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 ซึ0งมีคา่เทา่กบั 1.42 บาทตอ่หุ้น คณูกบัคา่เฉลี0ยของอตัราสว่นราคาปิดตอ่กําไรตอ่หุ้น (P/E) ของ
กลุม่บริษัทที0ใช้อ้างอิง โดยรายละเอียดสามารถสรุปได้ดงันี a 

P/E: (เทา่)1 ชว่งระยะเวลาย้อนหลงั 
7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั 270 วนั 360 วนั 

PTECH 19.48 21.05 20.53 N/A N/A N/A N/A N/A 137.66 
SFLEX 48.25 49.87 30.20 33.70 23.07 24.79 23.27 29.34 31.65 
SPACK 72.68 80.59 39.44 29.27 25.99 12.77 11.38 11.42 11.53 
TPP 24.47 24.47 24.81 24.94 27.53 29.23 22.39 54.50 34.20 
SLP N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
STP 12.67 14.09 12.64 14.93 11.20 13.17 N/A N/A N/A 
ค่าเฉลี)ย (MEDIAN) 24.47 24.47 24.81 27.11 24.53 18.98 22.39 29.34 32.93 
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P/E: (เทา่)1 ชว่งระยะเวลาย้อนหลงั 
7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั 270 วนั 360 วนั 

กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น)2 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 
มูลค่าต่อหุ้น TKS (บาท/หุ้น)2 34.76 34.76 35.25 38.51 34.85 26.96 31.81 41.68 46.78 
มูลค่า TKS (ล้านบาท)3 17,675.85 17,675.85 17,921.45 19,579.24 17,719.19 13,710.16 16,173.37 21,193.68 23,783.30 

หมายเหต:ุ 
1/ ทีBมาจาก www.setsmart.com ข้อมลู ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 
2/ กําไรสทุธิของ TKS ชว่ง 4 ไตรมาสลา่สดุ จากงบการเงินรวมทีBสอบทานแล้ว สิ \นสดุ ณ วนัทีB วนัทีB 30 กนัยายน 2565 เทา่กบั 722.35 ล้านบาท (สว่นทีBเป็นของ
บริษัทใหญ่) คดิเป็นกําไรสทุธิตอ่หุ้น (Earnings Per Share) เทา่กบั 1.42 บาทตอ่หุ้น 
3/ จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมดของ TKS เทา่กบั 508,448,439 หุ้น มลูคา่ทีBตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

จากการประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีนี a จะได้มลูค่าส่วนของผู้ ถือหุ้นของ TKS (เฉพาะส่วนของงบการเงินรวม) อยู่ ในช่วง
ระหว่าง 13,710.16 – 23,783.30 ล้านบาท หรือ 26.96 –  46.78 บาทต่อหุ้น ทั aงนี a กลุม่บริษัทที0จดทะเบียนและทําการซื aอขาย
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที0ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระนํามาเปรียบเทียบจํานวน 6 บริษัท เป็นบริษัทที0อยูใ่นธรุกิจที0เกี0ยวข้องกบัการผลติ
และจําหน่ายสิ0งพิมพ์ บริการพิมพ์ระบบดิจิทลักระดาษพิมพ์ ซึ0งแต่ละบริษัทมีความแตกต่างกนัในแง่ของการดําเนินงานและการ
รับรู้รายได้ ซึ0งมีผลตอ่กําไรสทุธิของแตล่ะบริษัท ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเหน็วา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ 
TKS (เฉพาะสว่นของงบการเงินรวม) โดยวิธีอตัราสว่นราคาตอ่กําไรสทุธิตอ่หุ้น ไม่เหมาะสม  

(5) วธีิรวมส่วนของกจิการ (Sum-Of-The-Part: SOTP) 

ในการวิเคราะห์มลูค่าหุ้นของ TKS (เฉพาะส่วนของงบการเงินรวมซึ0งไม่รวมส่วนแบ่งกําไรขาดทุนจากบริษัทร่วมตาม
สดัส่วนการถือหุ้นและกําไรขาดทนุจากเงินลงทนุในตราสารทนุ หรือ “เฉพาะส่วนของงบการเงินรวมฯ”) ที0ปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้พิจารณาถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต และนํามาคํานวณหามลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิ 
(Free Cash Flow: FCF) ด้วยอตัราคิดลด (Discounted Rate) ที0เหมาะสม ซึ0งที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คํานวณหาอตัราต้นทนุ
ทางการเงินถวัเฉลี0ยถ่วงนํ aาหนกั (Weight Average Cost of Capital: WACC) เพื0อใช้เป็นอตัราสว่นลดในการคํานวณมลูคา่ปัจจบุนั
ของกระแสเงินสดสทุธิ ซึ0งระยะเวลาที0ใช้ในการประมาณการในครั aงนี a ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการทั aงหมด 5 ปี (2566 
– 2570) ทั aงนี a ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ข้อมลูจริงที0เกิดขึ aนระหวา่งปี 2562 ถึงไตรมาส 3 ปี 2565 เป็นแนวทางการทําประมาณ
การซึ0งตั aงอยูบ่นพื aนฐานวา่ธุรกิจของ TKS จะยงัคงดําเนินตอ่ไปอยา่งตอ่เนื0อง (Going Concern Basis) ไมมี่การเปลี0ยนแปลงอยา่ง
มีนยัสําคญัเกิดขึ aนและเป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจบุนั รวมทั aงไม่มีผลกระทบที0มีนยัสําคญัจากเหตกุารณ์
ภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินอนาคต 

การประมาณการในครั aงนี a จดัทําขึ aนภายใต้สมมติฐานและข้อมลูที0ได้รับจากงบการเงินตรวจสอบและสอบทาน ข้อมลูที0
ปรากฏตามสาธารณะ และการค้นคว้าจากแหลง่ข้อมลูของอตุสาหกรรมที0มีความน่าเชื0อถือสงู โดยถกูกําหนดขึ aนมาภายใต้สภาวะ
เศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ0งพิจารณาควบคู่กับข้อมูลในอดีตของ TKS อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี0ยนแปลงใด ๆ 
เกี0ยวกับแผนธุรกิจและนโยบายต่าง ๆ ของ TKS หรือสภาวะเศรษฐกิจที0เปลี0ยนแปลงไป ซึ0งส่งผลให้การดําเนินธุรกิจของ TKS 
เปลี0ยนแปลงไปจากการประมาณการ และตวัแปรตา่ง ๆ ที0กําหนดไว้ อาจสง่ผลให้การประมาณการที0กําหนดขึ aนภายใต้สมมติฐาน
ที0กลา่วมาข้างต้นเปลี0ยนแปลงไปเชน่กนั 

เนื0องจากวิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด เป็นวิธีที0แสดงถึงความสามารถในการสร้างรายได้ของ TKS ดงันั aน วิธีนี a
จึงเป็นวิธีที0สามารถสะท้อนมลูค่าที0แท้จริงของ TKS ได้ โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณามลูค่าปัจจบุนัส่วนของผู้ ถือหุ้น 
(Equity Value) ของ TKS และบริษัทต่างๆ ที0 TKS เข้าไปลงทนุหรือถือหุ้นในบริษัทนั aนๆ และนํามลูค่าของแต่ละบริษัทมารวมกนั
ตามสดัส่วนการถือหุ้นของ TKS ตามหลกัการของ Sum-of-the-Parts หรือ SOTP เพื0อหามลูค่าหุ้นของ TKS อย่างไรก็ดี ที0ปรึกษา
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ทางการเงินอิสระอาจมีการปรับปรุงสมมติฐานทางการเงินตามหลกัอนุรักษ์นิยม (Conservative Basis) ในการประมาณการ 
กลา่วคือยดึหลกัความระมดัระวงัในการทํารายงานฉบบันี a ซึ0งหมายถงึการถือผลประโยชน์ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเป็นสาํคญั 
สมมตฐิานที0ใช้ในการจดัทาํประมาณการด้วยวธีิมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 

1) รายได้ และรายได้อื0น 

ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถแบง่สว่นของรายได้จากการขายของ TKS ออกได้เป็น 6 สว่นหลกั ตามคําอธิบายและ
สมมตฐิานการเตบิโตดงัตอ่ไปนี a  

ประเภทของธุรกจิ ลักษณะของธุรกจิ อัตราการเตบิโต1 
1. ธรุกิจการพิมพ์ทีBมีการปอ้งกนัปลอดการ
ปลอมแปลงมลูคา่สงู (Security 
Document Solution) 

เป็นธุรกิจเกีBยวกบัการผลิตและบริการแบบพิมพ์ธุรกิจทีBมีการปอ้งกนัปลอดการ
ปลอมแปลงมลูคา่สงู ได้แก่ เช็ค (Cheque) สมดุบญัชีเงินฝาก (Passbook) ใบ
ประกาศนียบตัร (Certificate) คปูอง (Coupon & Gift Voucher) อากรแสตมป์ 
(Tax Stamp) ตราไปรษณียกร (Postage Stamp) และอืBนๆ (Other Security 
Document) รวมถงึงานพิมพ์ธรุกิจเชิงพาณิชย์ เชน่ แบบฟอร์มธรุกิจ (Business 
Forms) ธุรกิจงานพิมพ์แบบพิเศษ (Advance Forms) เป็นต้น โดยกลุ่มลกูค้า
หลกัได้แก่ ภาครัฐบาล สถาบนัการเงินชั \นนํา รวมถงึหนว่ยงานภาคเอกชน 

เนืBองจากค่าเฉลีBยช่วงการเติบโต
ทีBผา่นมา 3 ปี ของบริษัท (ตั \งแตปี่ 
2562 - 2564) อ ยู่ ทีB  5.72% ทีB
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือก
คา่การเตบิโตทีBตํBากวา่ คือ 4.21%  

2. ธรุกิจการพิมพ์ดจิิทลัให้บริการงานพิมพ์
ข้อมลู (Digital Print Solutions) 

เป็นการให้บริการงานพิมพ์ข้อมลูลกูค้าด้วยระบบ Files to Print เป็นการพิมพ์ทีB
ใช้ Data มาทําการจัดข้อมูลตามแบบทีBลูกค้าต้องการแล้วส่งพิมพ์ในระบบ
พิมพ์ดิจิทลัทีBสามารถแปรเปลีBยนตาม Data รายบุคคลด้วยเครืBองพิมพ์ระบบ 
Transactional ทีBป้องกันการพิมพ์ซํ \า ซึBงเป็นระบบ Zero Defect พร้อมกับ
สามารถให้บริการตอ่เนืBองจากการพิมพ์ระบบ Digital on Demand ด้วยการนํา
ข้อมูลมาจัดทํา E-Service Solution ซึBง เ ป็นการพัฒนาข้อมูลมาทําเป็น 
Solution ต่างๆ เช่น E-tax invoice, E-policy, E-Document, CRM, HR App 
เป็นต้น 

เนืBองจากค่าเฉลีBยช่วงการเติบโต
ทีBผา่นมา 3 ปี ของบริษัท (ตั \งแตปี่ 
2562 - 2564) อ ยู่ ทีB  13.30% ทีB
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือก
คา่การเตบิโตทีBตํBากวา่ คือ 6.56%  

3. ธรุกิจกลุม่บตัรพลาสตกิ (Card 
Solutions) 

เป็นธุรกิจผลิตบตัรพลาสติก เช่นบตัรสมาชิก บตัรเครดิต เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
ในการประมาณการรายได้ของ TKS ครั \งนี \ ทีBปรึกษาทางการเงิน กําหนดให้
รายได้จากธุรกิจในหน่วยนี \ ไม่มี เนืBองจากในไตรมาส ทีB 3 ปี 2564 TKS ให้จดั
โครงสร้างทางธุรกิจผลิตบตัรพลาสติกใหม่ให้แก่ PTECH และขายได้ PTECH 
ให้แก่ SABUY โดย TKS ยงัคงถือหุ้นใน PTECH อยู่สดัสว่นร้อยละ 25.00 ของ
ทนุชําระแล้วทั \งหมด 

N/A 

4. ธรุกิจการบริหารจดัการคลงัสนิค้าและ
การจดัสง่แบบครบวงจร (Fulfillment 
Solutions) 

เป็นการบริการคลงัสินค้าพร้อมจดัส่ง ทีBอํานวยความสะดวกให้กับลกูค้าโดย
เริBมต้นตั \งแตก่ารจดัหาสินค้าให้ลกูค้า การบริหารจดัการเรืBองพื \นทีBจดัเก็บสินค้า 
การบริหารคลงัสินค้า และการจดัสง่สินค้า ได้ตรงตามเวลาทีBลกูค้ากําหนดและ
ตรวจสอบย้อนกลบัได้ ซึBงบริการ Fulfillment Solution จะตอบสนองกับธุรกิจ
การขาย Online และการจดัการธรุกิจแบบ New Normal และรวมถงึ TKS ยงัมี
ความชํานาญในเรืBองการบริหารคลงัสนิค้า (Warehouse Management) ให้กบั
ธรุกิจองค์กร ในสนิค้าแบบพิมพ์ เครืBองเขียน การจดัสรรสนิค้าเพืBอใช้ในธรุกิจ 

เนืBองจากค่าเฉลีBยช่วงการเติบโต
ทีBผ่าน 3 ปี ของบริษัท (ตั \งแต่ปี 
2562 – 2564) อยู่ ทีB  ( 0.91%) ทีB
ป รึกษาทางการ เ งิน อิสระจึ ง
เลือกใช้อัตราการเติบโตของ
รายได้ของธุรกิจธุรกิจการพิมพ์ทีB
มีการป้องกันปลอดการปลอม
แปลงมลูคา่สงู ซึBงเป็นรายได้หลกั
ของบริษัท คือ 4.21%2   

5. ธรุกิจการผลติฉลากและบรรจภุณัฑ์ 
(Label & Packaging Solutions) 

เป็นธุรกิจผลิตฉลากและบรรจุภณัฑ์ทีBหลากหลายด้วยเทคนิคการพิมพ์ขั \นสงู
ผสมผสานกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 1) 
Commercial Label 2) Security Label และ 3) Packaging จากการพิมพ์ 

เนืBองจากค่าเฉลีBย ช่วงการเติบโต
ทีBผา่นมา 3 ปี ของบริษัท (ตั \งแตปี่ 
2562 - 2564) อ ยู่ ทีB  78.82% ทีB
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือก
คา่การเตบิโตทีBตํBากวา่ คือ 5.81%  
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ประเภทของธุรกจิ ลักษณะของธุรกจิ อัตราการเตบิโต1 
6. ธรุกิจดจิิทลัแพลตฟอร์ม (Digital 
Platform Solutions) 

เป็นการบริการพัฒนาระบบ e-Solution เพืBอตอบสนองความต้องการลูกค้า
และพัฒน า เ ป็นระบบ  Platform ซึB ง ไ ด้ แ ก่  1) Service Provider และ  2) 
Outsource Service 

เนืBองจากหน่วยธุรกิจนี \พึBง เ ริB ม
ในช่วงปี 2562 ซึBงเป็นปีทีBเกิดการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
สง่ผลให้มีการเติบโตลดลงในช่วง 
2 ปี ทีB ผ่ านม าอ ยู่ ทีB  (6.95%) ทีB
ปรึกษาทางการเงินอิสระ จงึเลือก
ค่าการเติบโตของอุตสาหกรรม
โดยอ้างอิงจากศูนย์วิจัยกรุงศรี 
ซึBงมีคา่การเตบิโต คือ 10.50%3 

หมายเหต:ุ  
1/ ประมาณการอตัราการเติบโตเฉลีBย (CAGR ปี 2565 – 2570) จากสถาบนั Mordor Intelligence สําหรับข้อมลูของอตุสาหกรรม Security Printing, Digital 
Printing และ Flexible Packaging 
2/ เนืBองจากไม่มีข้อมลูตวัเลขประมาณการอตัราการเติบโตเฉลีBย (CAGR ปี 2565 – 2570) จากสถาบนั Mordor Intelligence สําหรับธุรกิจการบริหารจดัการ
คลงัสนิค้าและการจดัสง่แบบครบวงจร (Fulfillment Solutions)  
3/ อตัราการเตบิโตเฉลีBยชว่งปี 2563 – 2566 ของอตุสาหกรรม Digital Services and Software จาก Krungsri Research 

การประมาณการรายได้จากการขาย 
 

2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
อตัราการเตบิโต 54.54% (24.97%) (12.42%) 4.21% 4.21% 4.21% 4.21% 4.21% 4.21% 
ธุรกจิการพมิพ์ที)มีการป้องกัน
ปลอดการปลอมแปลงมูลค่า
สูง (Security Document 
Solution) 

1,000.20 750.41 657.23 684.90 713.73 743.78 775.10 807.73 841.73 

อตัราการเตบิโต 59.24% (8.51%) (10.83%) 6.56% 6.56% 6.56% 6.56% 6.56% 6.56% 
ธุรกจิการพมิพ์ดจิทิลั
ให้บริการงานพมิพ์ข้อมูล 
(Digital Print Solutions) 

353.51 323.41 288.39 307.31 327.47 348.95 371.84 396.23 422.23 

อตัราการเตบิโต N/A (42.42%) (32.44%) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
ธุรกจิกลุ่มบตัรพลาสตกิ 
(Card Solutions) 

428.52 246.74 166.69 - - - - - - 

อตัราการเตบิโต 15.11% (15.98%) (1.87%) 4.21% 4.21% 4.21% 4.21% 4.21% 4.21% 
ธุรกจิการบริหารจดัการ
คลังสนิค้าและการจดัส่งแบบ
ครบวงจร (Fulfillment 
Solutions) 

374.79 314.89 308.99 288.68 300.83 313.50 326.70 340.45 354.78 

อตัราการเตบิโต 241.87% (27.77%) 22.36% 5.81% 5.81% 5.81% 5.81% 5.81% 5.81% 
ธุรกจิการผลติฉลากและ
บรรจุภณัฑ์ (Label & 
Packaging Solutions) 

211.96 153.10 187.34 198.22 209.74 221.93 234.82 248.46 262.90 

อตัราการเตบิโต  (19.43%) 5.52% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 
ธุรกจิดจิทิลัแพลตฟอร์ม 
(Digital Platform Solutions) 

127.92 103.07 108.76 120.18 132.80 146.74 162.15 179.18 197.99 

รวมรายได้จากการขาย 2,496.90 1,891.62 1,717.40 1,599.29 1,684.58 1,774.90 1,870.60 1,972.05 2,079.63 
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รายได้อื0น 

ในการประมาณการรายได้อื0น ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้คิดเป็นสัดส่วนกับรายได้จากการขายและการ
ให้บริการ โดยเฉลี0ยย้อนหลังตั aงแต่ปี 2563 – 2565 ซึ0งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.88 ของรายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 
สรุปประมาณการรายได้ 

 
2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 

ธรุกิจการพิมพ์ทีBมีการปอ้งกนั
ปลอดการปลอมแปลงมลูคา่สงู 
(Security Document Solution) 

1,000.20 750.41 657.23 684.90 713.73 743.78 775.10 807.73 841.73 

ธรุกิจการพิมพ์ดจิิทลัให้บริการ
งานพิมพ์ข้อมลู (Digital Print 
Solutions) 

353.51 323.41 288.39 307.31 327.47 348.95 371.84 396.23 422.23 

ธรุกิจกลุม่บตัรพลาสตกิ (Card 
Solutions) 

428.52 246.74 166.69 - - - - - - 

ธรุกิจการบริหารจดัการ
คลงัสนิค้าและการจดัสง่แบบ
ครบวงจร (Fulfillment 
Solutions) 

374.79 314.89 308.99 288.68 300.83 313.50 326.70 340.45 354.78 

ธรุกิจการผลติฉลากและบรรจุ
ภณัฑ์ (Label & Packaging 
Solutions) 

211.96 153.10 187.34 198.22 209.74 221.93 234.82 248.46 262.90 

ธรุกิจดจิิทลัแพลตฟอร์ม (Digital 
Platform Solutions) 

127.92 103.07 108.76 120.18 132.80 146.74 162.15 179.18 197.99 

รวมรายได้จากการขายและ
บริการ 

2,496.90 1,891.62 1,717.40 1,599.29 1,684.58 1,774.90 1,870.60 1,972.05 2,079.63 

รายได้อื)น 16.86 15.99 19.10 14.04 14.78 15.58 16.42 17.31 18.25 
รวมรายได้ทั cงหมด 2,513.76 1,907.61 1,736.50 1,613.33 1,699.36 1,790.48 1,887.02 1,989.36 2,097.88 

 
 
 
 

2) ต้นทนุการผลติและค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 

ต้นทุนขายและบริการ ประกอบด้วยต้นทุนวตัถุดิบ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน ค่านายหน้าและค่าขนส่ง ค่า
สาธารณปูโภค เป็นต้น ซึ0งที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้กําหนดสมมตฐิานโดยมีรายละเอียดตอ่ไปนี a  

 
สมมตฐิาน 

ต้นทนุวตัถดุบิ กําหนดให้เทา่กบัสดัสว่นรายได้เฉลีBยย้อนหลงั ตั \งแตปี่ 2562 – 25643 ซึBงเทา่กบัร้อยละ 30.40 
ของรายได้จากการขายและบริการ 

คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ของพนกังาน1 กําหนดให้มีการเตบิโตร้อยละ 4.63 ตอ่ปี1 
คา่นายหน้าและคา่ขนสง่ กําหนดให้เทา่กบัสดัสว่นรายได้เฉลีBยย้อนหลงั ตั \งแตปี่ 2562 – 25643 ซึBงเทา่กบัร้อยละ 2.11 

ของรายได้จากการขายและบริการ 
คา่ใช้จา่ยเกีBยวกบัสญัญาเชา่ (2562: คา่เชา่จา่ย) กําหนดให้เทา่กบัสดัสว่นรายได้เฉลีBยย้อนหลงั ตั \งแตปี่ 2562 – 25643 ซึBงเทา่กบัร้อยละ 1.06 

ของรายได้จากการขายและบริการ 
คา่สาธารณปูโภค กําหนดให้มีการเตบิโตร้อยละ 0.92 ตอ่ปี2 
อืBนๆ ได้แก่ คา่ต้นทนุสนิค้าสาํเร็จรูปเพืBอขาย คา่โสหุ้ย 
และคา่การผลติอืBนๆ 

กําหนดให้เทา่กบัสดัสว่นรายได้เฉลีBยย้อนหลงั ตั \งแตปี่ 2562 – 25643 ซึBงเทา่กบัร้อยละ 25.91 
ของรายได้จากการขายและบริการ 
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หมายเหต:ุ  
1/ อตัราการเตบิโตของเงินเดือนเฉลีBยในปี 2565 ทีBผา่นมา โดยอ้างอิงข้อมลูจาก JobDB.com 
2/ อตัราการเตบิโตของเงินเฟอ้เฉลีBยย้อนหลงั 10 ปี โดยอ้างอิงข้อมลูจาก BOT 
3/ เนืBองจากไมมี่ข้อมลูแบง่แยกประเภทต้นทนุในชว่ง 9 เดือนของปี 2565 ทีBปรึกษาทางการเงินอิสระจงึใช้ข้อมลูอ้างอิงจากปี 2562 - 2564 

 
2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 

สดัสว่นของรายได้ 31.87% 32.41% 26.93% 30.40% 30.40% 30.40% 30.40% 30.40% 30.40% 
ต้นทนุวัตถุดบิ (795.77) (613.00) (462.55) (486.23) (512.16) (539.62) (568.72) (599.56) (632.27) 
อตัราการเตบิโต 

 
(22.27%) (6.55%) 4.63% 4.63% 4.63% 4.63% 4.63% 4.63% 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน (618.66) (480.86) (449.39) (470.17) (491.92) (514.67) (538.47) (563.38) (589.43) 
สดัสว่นของรายได้ 1.85% 2.33% 2.16% 2.11% 2.11% 2.11% 2.11% 2.11% 2.11% 
ค่านายหน้าและค่าขนส่ง (46.12) (44.05) (37.12) (33.79) (35.59) (37.50) (39.52) (41.66) (43.93) 
สดัสว่นของรายได้ 2.45% 0.20% 0.53% 1.06% 1.06% 1.06% 1.06% 1.06% 1.06% 
ค่าใช้จ่ายเกี)ยวกับสัญญาเช่า (2562: 
ค่าเช่าจ่าย) 

(61.19) (3.75) (9.13) (16.96) (17.86) (18.82) (19.83) (20.91) (22.05) 

อตัราการเตบิโต  (23.94%) (22.19%) 0.92% 0.92% 0.92% 0.92% 0.92% 0.92% 
ค่าสาธารณูปโภค (51.75) (39.36) (30.63) (30.91) (31.19) (31.48) (31.77) (32.06) (32.35) 
สดัสว่นของรายได้ 25.62% 26.70% 25.42% 25.91% 25.91% 25.91% 25.91% 25.91% 25.91% 
อื)นๆ (639.78) (505.01) (436.61) (414.44) (436.54) (459.95) (484.75) (511.04) (538.92) 
ค่าเสื)อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (152.75) (190.89) (172.22) (135.77) (135.24) (76.53) (75.42) (81.10) (76.00) 

 

3) ค่าเสื0อมราคา 

ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้สินทรัพย์แต่ละประเภทมีการคิดค่าเสื0อมในอตัราคงที0ตามวิธีเส้นตรง โดยค่าเสื0อม
ราคาของแตล่ะสินทรัพย์จะถกูคํานวณแตกตา่งกนัออกไปตามมาตรฐานบญัชีที0ระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินและอ้างอิง
การตดัจําหนา่ยคา่เสื0อมราคาจาก TKS โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี a 

สนิทรัพย์ ระยะเวลาคดิค่าเสื)อมราคา (ปี)1/ 
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคารและทีBดนิ 12 ปี 
เครืBองจกัรและอปุกรณ์ 11 ปี 
เครืBองตกแตง่ ตดิตั \งและเครืBองใช้สาํนกังาน 4 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

  หมายเหต:ุ 1/ คา่เฉลีBยของชว่งปี โดยอ้างอิงจากหมายเหตปุระกอบงบการเงินของ TKS 

4) ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

ประมาณการอตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคลเทา่กบัร้อยละ 20.00 ตอ่ปี ตลอดการประมาณการตั aงแตปี่ 2566 - 2570 
5) ค่าใช้จ่ายในการลงทนุ (Capital Expenditure) 

ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ตลอดระยะเวลาการทําประมาณการทางการเงิน TKS มีงบประมาณในการลงทนุ
เพิ0มเติมอ้างอิงจากการลงทนุเฉลี0ยในอดีตย้อนหลงั ตั aงแตปี่ 2562 - 2564 โดยอ้างอิงจากหมายเหตปุระกอบงบการเงินที0ตรวจสอบ
แล้ว ณ สิ aนงวด เนื0องจากงบการเงินรายไตรมาสจะไมแ่สดงแบบแบง่แยกรายละเอียดของแตล่ะรายการ ดงัตอ่ไปนี a 
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รายการ 2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคารและทีBดนิ 11.40 43.42 10.62 21.81 21.81 21.81 21.81 21.81 21.81 
เครืBองจกัรและอปุกรณ์ 55.40 29.18 12.26 32.28 32.28 32.28 32.28 32.28 32.28 
เครืBองตกแตง่ตดิตั \งและเครืBองใช้สาํนกังาน 22.31 16.22 11.63 16.72 16.72 16.72 16.72 16.72 16.72 
ยานพาหนะ 7.26 0.01 6.60 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 
รวมงบประมาณการลงทนุ 96.37  88.83   41.11  75.43 75.43 75.43 75.43 75.43 75.43 

 

6) เงนิกู้ยืม 

ตามงบการเงิน ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 TKS มีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และเงินกู้ ยืมระยะสั aนจากสถาบนัการเงิน
จํานวน 280.00 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบี aยร้อยละ 1.80 - 2.50 ต่อปี และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน 539.23 
ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี aยคงที0ร้อยละ 3.00 และลอยตวัซึ0งเท่ากับอัตรา BIBOR บวกอีกร้อยละ 2.70 ต่อปี และหนี aสินตาม
สญัญาเชา่อีกจํานวน 46.62 ล้านบาท ตามตารางดงัตอ่ไปนี a 

(หนว่ย: ล้านบาท) 
ยอดเงินกู้ ยืมคงเหลอื  
ณ วนัทีB 31 ธนัวาคม 

2564  

ยอดเงินกู้ ยืมคงเหลอื 
ณ วนัทีB 30 กนัยายน 

2565 
อตัราดอกเบี \ย1 อตัราดอกเบี \ยทีBใช้ใน

การประมาณการ4 

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร และเงินกู้ ยืม
ระยะสั \นจากสถาบนัการเงิน 

336.98 280.00 คงทีBร้อยละ 1.80 และ 2.50 2.15% 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 596.59 539.23 คงทีBร้อยละ 1.80 และ ลอยตวั 
BIBOR2 + ร้อยละ 2.70 

3.48% 

หนี \สนิตามสญัญาเชา่ 50.76 46.62 10% - 15%3 12.50% 
หมายเหต:ุ  
1/ อ้างอิงข้อมลูจากงบการเงินตรวจสอบ ณ วนัทีB 31 ธนัวาคม 2564 
2/ อ้างอิงอตัรา BIBOR – O/N ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 ซึBงเทา่กบัร้อยละ 1.25 ของ BOT 
3/ อ้างอิงจากประกาศเพดานดอกเบี \ยเชา่ซื \อแบบลดต้นลดดอก 
4/ อตัราดอกเบี \ยทีBใช้ในการประมาณการคํานวณจากการเฉลีBยอตัราดอกเบี \ยของเงินกู้ ยืมแตล่ะแบบ 
 

ในการประมาณการเงินกู้ ยืมที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตั aงสมมติฐานโดยใส่เงินกู้ ยืมระยะสั aนจากสถาบนัการเงินเพื0อ
ไมใ่ห้กระแสเงินสดของบริษัทตดิลบ และคํานวณดอกเบี aยโดยตั aงสมมตฐิานวา่บริษัทมีภาระดอกเบี aยเตม็ปีของวงเงินกู้นั aน ๆ ดงันี a 
เงนิเบกิเกนิบญัชีธนาคาร และเงนิกู้ยืมระยะสั cนจากสถาบนัการเงนิ 

 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
เงินกู้ ยืมต้นงวด 

 
336.98  1,036.98  1,186.98  1,286.98  1,286.98  1,286.98  

เงินกู้ ยืมเพิBมเตมิ 
 

650.00  105.00  150.00  - - - 
ยอดจา่ยเงินต้น 

 
- - - - - - 

ดอกเบี \ย 
 

(21.22) (23.48) (26.70) (26.70) (26.70) (26.70) 
เงนิกู้ยืมปลายงวด 336.98 986.98  1,091.98  1,241.98  1,241.98  1,241.98  1,241.98  

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
เงินกู้ ยืมต้นงวด 

 
596.59 421.51 246.44 71.36 - - 

ยอดจา่ยเงินต้น 
 

(175.08) (175.08) (175.08) (71.36) - - 
ดอกเบี \ย 

 
(20.73) (14.65) (8.56) (2.48) - - 

เงนิกู้ยืมปลายงวด 596.59  421.51 246.44 71.36 - - - 
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หนี cสนิตามสัญญาเช่า 

 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
เงินกู้ ยืมต้นงวด 

 
50.76 32.07 13.38 - - - 

ยอดจา่ยเงินต้น 
 

(18.69) (18.69) (13.38) - - - 
ดอกเบี \ย 

 
(6.34) (4.01) (1.67) - - - 

เงนิกู้ยืมปลายงวด 50.76 32.07 13.38 - - - - 
 

7) อัตราส่วนอื0น ๆ ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 จาํนวนวันเฉลี)ย 

ลกูหนี \การค้าและลกูหนี \หมนุเวียนอืBน 66.76  
สนิค้าคงเหลอื 42.51  
เจ้าหนี \การค้าและเจ้าหนี \หมนุเวียนอืBน 66.10 

   หมายเหต:ุ 1/ เฉลีBยย้อนหลงั 3 ปี ตั \งแตปี่ 2562 – 2564 

ดงันั aน การประมาณการงบกําไรสทุธิ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกระแสเงินสดตลอดระยะเวลาประมาณการสามารถ
สรุปได้ดงัตอ่ไปนี a 

งบกาํไรขาดทนุ1 2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

2,496.91 1,891.63 1,717.40 1,599.29 1,684.58 1,774.90 1,870.60 1,972.05 2,079.63 

รายได้อืBน 16.86 15.99 19.10 14.04 14.78 15.58 16.42 17.31 18.25 
รวมรายได้ 2,513.78 1,907.62 1,736.50 1,613.33 1,699.36 1,790.48 1,887.02 1,989.36 2,097.88 
ต้นทนุขายและต้นทนุการ
ให้บริการ 

(1,964.08) (1,467.55) (1,227.17) (1,234.64) (1,290.79) (1,304.83) (1,366.96) (1,437.87) (1,504.14) 

ต้นทนุในการจดัจําหนา่ย (120.32) (105.85) (75.82) (79.78) (83.41) (84.31) (88.33) (92.91) (97.19) 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (281.62) (303.53) (294.66) (273.85) (286.30) (289.42) (303.20) (318.93) (333.62) 
รวมค่าใช้จ่าย (2,366.02) (1,876.93) (1,597.65) (1,588.26) (1,660.50) (1,678.56) (1,758.49) (1,849.71) (1,934.96) 
กําไรจากกิจกรรม
ดําเนินงาน 

147.76 30.70 138.85 25.06  38.86  111.91  128.54  139.65  162.93  

ต้นทนุทางการเงิน (33.83) (35.86) (30.50) (48.30) (42.13) (36.94) (29.18) (26.70) (26.70) 
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 113.94 (5.16) 108.35 (23.23) (3.28) 74.97  99.35  112.95  136.23  
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (45.30) (5.12) (18.00) -    -    (14.99) (19.87) (22.59) (27.25) 
กาํไรสาํหรับปี 68.64 (10.29) 90.35 (23.23) (3.28) 59.98  79.48  90.36  108.98  
หมายเหต:ุ 
1/ งบกําไรขาดทนุจากการประมาณการของ TKS ทีBปรึกษาทางการเงินอิสระไมไ่ด้นํา 1) กําไรจากการขายสนิทรัพย์ 2) กําไรจากการซื \อเงินลงทนุในราคาทีBตํBากวา่
มลูคา่ยตุธิรรม 3) กําไรจากตราสารอนพุนัธ์ 4) สว่นแบง่กําไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าทีBใช้วิธีสว่นได้เสยี และ 5) กําไรจากการปรับโครงสร้างธรุกิจ เข้ามารวมใน
การพิจารณา' 
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งบแสดงฐานะ 2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
สนิทรัพย์ 
สนิทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสด 

100.41 162.71 108.54 46.46  2.25  9.26  3.89  85.94  180.09  

ลกูหนี \การค้าและลกูหนี \
หมนุเวียนอืBน 

460.38 346.55 311.01 292.50 308.10 324.62 342.12 360.67 380.35 

ลกูหนี \จากการขายบริษัท
ยอ่ย 

- - 1,020.52 - - - - - - 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่
กิจการทีBเกีBยวข้องกนัทีBถงึ
กําหนดชําระภายในหนึBงปี 

1.87 - - - - - - - - 

สนิค้าคงเหลอื 265.33 175.42 116.34 143.81  150.35  151.98  159.22  167.48  175.20  
สนิทรัพย์หมนุเวียนอืBน 2.17 - - -    -    -    -    -    -    
รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 830.17 684.69 1,556.42 482.76  460.69  485.86  505.22  614.09  735.64  
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
สนิทรัพย์ทางการเงินไม่
หมนุเวียนอืBน 

10.80 13.12 2,771.88 1,783.98 1,783.98 1,783.98 1,783.98 1,783.98 1,783.98 

เงินลงทนุในบริษัทร่วมและ
การร่วมค้า 

1,245.62 1,336.27 2,185.61 2,313.22 2,313.22 2,313.22 2,313.22 2,313.22 2,313.22 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่
พนกังาน 

- - 15.78 16.43 16.43 16.43 16.43 16.43 16.43 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่
กิจการทีBเกีBยวข้องกนั 

13.12 - - - - - - - - 

อสงัหาริมทรัพย์เพืBอการ
ลงทนุ 

64.08 63.83 560.08 546.48 546.48 546.48 546.48 546.48 546.48 

ทีBดนิ อาคารและอปุกรณ์ 1,427.63 1,309.60 542.83 482.50  422.70  421.60  421.61  415.94  415.38  
สนิทรัพย์สทิธิการใช้ - 103.80 55.55 50.90 50.90 50.90 50.90 50.90 50.90 
คา่ความนิยม 490.07 490.07 - - - - - - - 
สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนอืBน
นอกจากคา่ความนิยม 

70.59 63.61 40.08 27.07 27.07 27.07 27.07 27.07 27.07 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตดับญัชี 

27.31 31.81 8.53 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 

ภาษีเงินได้หกั ณ ทีBจา่ยขอ
คืน 

57.01 58.66 50.11 42.93 42.93 42.93 42.93 42.93 42.93 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืBน 3.41 2.07 20.53 21.83 21.83 21.83 21.83 21.83 21.83 
รวมสนิทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 

3,409.63 3,472.85 6,250.98 5,303.89  5,244.08  5,242.99  5,243.00  5,237.33  5,236.77  

รวมสนิทรัพย์ 4,239.80 4,157.54 7,807.40 5,786.65  5,704.78  5,728.85  5,748.22  5,851.42  5,972.40  
หนี cสินหมุนเวียน 
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร
และเงินกู้ ยืมระยะสั \นจาก
สถาบนัการเงิน 

417.03 474.60 336.98 986.98  1,091.98  1,241.98  1,241.98  1,241.98  1,241.98  

เจ้าหนี \การค้าและเจ้าหนี \
หมนุเวียนอืBน 

332.95 265.95 236.32 223.60  233.77  236.31  247.56  260.40  272.40  

เจ้าหนี \จากการซื \อบริษัท
ยอ่ย 

- - 1,020.00 -    -    -    -    -    -    
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งบแสดงฐานะ 2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงินทีBถงึ
กําหนดชําระภายในหนึBงปี 

232.67 172.27 157.17 175.08  175.08  71.36  -    -    -    

สว่นของหนี \สนิตามสญัญา
เชา่ทีBถงึกําหนดชําระ
ภายในหนึBงปี 

7.19 40.63 19.40 18.69  13.38  -    -    -    -    

รวมหนี cสนิหมุนเวียน 989.85 953.44 1,769.88 1,404.35  1,514.20  1,549.65  1,489.54  1,502.39  1,514.39  
หนี cสินไม่หมุนเวียน 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน 

580.04 499.94 439.42 246.44 71.36 - - - - 

หนี \สนิตามสญัญาเชา่ 12.55 57.67 31.35 13.38 - - - - - 
หนี \สนิภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชี 

42.03 43.48 362.62 107.20 107.20 107.20 107.20 107.20 107.20 

ประมาณการหนี \สนิไม่
หมนุเวียนสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

121.50 78.48 59.80 52.21 52.21 52.21 52.21 52.21 52.21 

หนี \สนิไมห่มนุเวียนอืBน 0.17 0.15 2.97 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 
รวมหนี cสนิไม่หมุนเวียน 756.30 679.72 896.16 424.42 235.97 164.60 164.60 164.60 164.60 
รวมหนี cสนิ 1,746.15 1,633.16 2,666.04 1,828.76  1,750.17  1,714.26  1,654.15  1,666.99  1,678.99  
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ทนุเรือนหุ้น 
ทนุจดทะเบยีน 
หุ้นสามญั  

         

(หุ้นสามญั มลูคา่หุ้นละ 1 
บาท) 

462.23 462.23 462.23 508.45 508.45 508.45 508.45 508.45 508.45 

ทนุที)ออกและชาํระแล้ว 
หุ้นสามญั  

         

(หุ้นสามญั มลูคา่หุ้นละ 1 
บาท) 

462.23 462.23 462.23 508.45 508.45 508.45 508.45 508.45 508.45 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 694.97 694.97 694.97 694.97 694.97 694.97 694.97 694.97 694.97 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นทนุซื \อคืน 44.03 44.03 44.03 44.03 44.03 44.03 44.03 44.03 44.03 
กาํไรสะสม 
จดัสรรเป็นทนุสาํรองตาม
กฎหมาย 

46.22 46.22 46.22 46.22  46.22  49.22  50.85  50.85  50.85  

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 1,373.80 1,394.59 2,448.12 2,424.89  2,421.61  2,478.59  2,556.45  2,646.81  2,755.79  
องค์ประกอบอืBนของสว่น
ของผู้ ถือหุ้น 

(152.23) (139.56) 1,432.30 221.79 221.79 221.79 221.79 221.79 221.79 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 2,469.02 2,502.48 5,127.88 3,940.36  3,937.08  3,997.06  4,076.54  4,166.90  4,275.88  
สว่นได้เสยีทีBไมมี่อํานาจ
ควบคมุ 

24.64 21.90 13.48 17.53 17.53 17.53 17.53 17.53 17.53 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,493.65 2,524.38 5,141.36 3,957.89  3,954.61  4,014.59  4,094.07  4,184.43  4,293.41  
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งบกระแสเงนิสด 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

      

กําไรสาํหรับปี (23.23) (3.28) 59.98 79.48 90.36 108.98 
คา่เสืBอมและคา่ตดัจําหนา่ย 135.77 135.24 76.53 75.42 81.10 76.00 
ลกูหนี \การค้าและลกูหนี \หมนุเวียนอืBน 18.51 (15.60) (16.52) (17.50) (18.55) (19.68) 
สนิค้าคงเหลอื (27.47) (6.54) (1.64) (7.24) (8.26) (7.72) 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (10.02) - - - - - 
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีBจา่ยขอคืน 7.17 - - - - - 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอืBน - - - - - - 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืBน (1.29) - - - - - 
เจ้าหนี \การค้าและเจ้าหนี \หมนุเวียนอืBน (12.72) 10.17 2.54 11.25 12.84 12.00 
หนี \สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (255.42) - - - - - 
ประมาณการหนี \สนิไมห่มนุเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (7.59) - - - - - 
หนี \สนิไมห่มนุเวียนอืBน 2.22 - - - - - 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (174.07) 120.00 120.90 141.42 157.49 169.58 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ 

      

เงินลงทนุใหม ่ (75.43) (75.43) (75.43) (75.43) (75.43) (75.43) 
ลกูหนี \จากการขายบริษัทยอ่ย 1,020.52 - - - - - 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการทีBเกีBยวข้องกนัทีBถงึกําหนดชําระภายใน
หนึBงปี 

- - - - - - 

เจ้าหนี \จากการซื \อบริษัทยอ่ย (1,020.00) - - - - - 
สนิทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวียนอืBน 987.90 - - - - - 
เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (127.61) - - - - - 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่พนกังาน (0.65) - - - - - 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการทีBเกีBยวข้องกนั - - - - - - 
อสงัหาริมทรัพย์เพืBอการลงทนุ 13.60 - - - - - 
สนิทรัพย์สทิธิการใช้ 4.65 - - - - - 
คา่ความนิยม - - - - - - 
สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนอืBนนอกจากคา่ความนิยม 13.01 - - - - - 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทนุ 815.98 (75.43) (75.43) (75.43) (75.43) (75.43) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

      

เพิBมทนุ 46.22 - - - - - 
องค์ประกอบอืBนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (1,210.51) - - - - - 
สว่นได้เสยีทีBไมมี่อํานาจควบคมุ 4.05 - - - - - 
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสั \นจากสถาบนัการเงิน 650.00 105.00 150.00 - - - 
เงินกู้ ยืม (จา่ยคืน) ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (175.08) (175.08) (175.08) (71.36) - - 
หนี \สนิตามสญัญาเชา่ (18.69) (18.69) (13.38) - - - 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (704.01) (88.77) (38.45) (71.36) - - 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ต้นงวด 108.54 46.46 2.25 9.26 3.89 85.94 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิBมขึ \น(ลดลง)สทุธิ (62.09) (44.20) 7.01 (5.38) 82.05 94.15 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ปลายงวด 46.46 2.25 9.26 3.89 85.94 180.09 
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สมมตฐิานการคาํนวณอัตราการคดิลด (Discount Rate) 

อตัราส่วนลดที0ใช้ในการคํานวณมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด ได้มาจากการคํานวณต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี0ย
ถ่วงนํ aาหนกั (Weighted Average Cost of Capital : WACC) ซึ0งที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คํานวณคา่ WACC จากคา่เฉลี0ยถ่วง
นํ aาหนกัของต้นทนุของหนี a (Kd) และต้นทนุของทนุ (Ke) ของ TKS โดยรายละเอียดการประมาณการอตัราสว่นลดเป็นดงัตอ่ไปนี a 

    WACC  =  Ke x E / (D+E) + Kd x (1-T) x D / (D+E) 

    โดยที0 

   Ke = ต้นทนุของทนุ หรืออตัราผลตอบแทนที0ผู้ ถือหุ้นต้องการ 
   Kd  = ต้นทนุของหนี a หรืออตัราดอกเบี aยเงินกู้ของบริษัท 
   T = อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคล 
   E = สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 
   D = หนี aสนิที0มีดอกเบี aย 
ต้นทนุของทนุ (Ke) หรืออตัราผลตอบแทนที0ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) คํานวณได้จาก Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

ดงันี a 

    Ke (หรือ Re) =  Rf + β (Rm - Rf) 

โดยที0 

Risk Free Rate (Rf) = อ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ15 ปี มีคา่เทา่กบัร้อยละ 3.20 ตอ่ปี (ข้อมลู ณ 
วนัที0 21 ธนัวาคม 2565 ซึ0งเป็นวนัก่อนวนัที0คณะกรรมการจะมีมตใิห้เข้าทํารายการดงักลา่ว) 

Market Risk (Rm) = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เฉลี0ยย้อนหลงั 15 ปี 
ตั aงแตปี่ 2551 – 2565 ซึ0งเทา่กบัร้อยละ 11.05 ตอ่ปี  

Beta (β) = อ้างอิงจาก Beta เฉลี0ยของกลุ่มบริษัทที0ทําธุรกิจคล้ายกันกับ TKS ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในช่วง
ระยะเวลา 2 ปีย้อนหลงัจนถึงวนัที0 21 ธันวาคม 2565 (โดยที0ปรึกษาทางการเงินพิจารณาว่าการนํา
ข้อมลูในชว่ง 2 ปีย้อนหลงัเพื0อมาคํานวณหาคา่ Beta มีความเหมาะสมตามหลกัสถิต ิที0ต้องใช้จํานวน
ชดุข้อมลูที0มากพอ) 

โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระคดัเลือกกลุม่บริษัทที0นํามาใช้คํานวณเพื0อหาคา่ Beta ของ TKS โดยที0ปรึกษาทางการเงิน
อิสระใช้เกณฑ์ในการคดัเลือกจากบริษัทที0มีรูปแบบธุรกิจที0ใกล้เคียงกบั TKS กลา่วคือ เป็นบริษัทที0เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายสิ0งพิมพ์ 
และให้บริการพิมพ์ระบบดิจิทลักระดาษพิมพ์ ทั aงนี a เนื0องจากธุรกิจ TKS เป็นการผลิตและจําหน่ายสิ0งพิมพ์ที0มีความจําเพาะ การ
ค้นหาบริษัทเทียบเคียงจงึคอ่นข้างยาก อยา่งไรก็ตาม ที0ปรึกษาทางการเงินได้พยายามคดัเลือกบริษัทที0ประกอบธรุกิจเคียงกบั TKS 
มากที0สดุจํานวนทั aงสิ aน 6 บริษัท ซึ0งได้แก่ PTECH, SFLEX, SPACK, TPP, SLP, และ TKS โดยใช้ข้อมลูย้อนหลงั 2 ปี นบัย้อนจาก
วนัที0 21 ธนัวาคม 2565 เพื0อนํามาคํานวณหาคา่ Beta ของ TKS ดงัแสดงตามตารางตอ่ไปนี a 
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บริษัทเปรียบเทยีบ PTECH SFLEX SPACK TPP SLP TKS 
Beta - 2 Yrs 0.10 0.61 0.21 0.32 1.20 1.52 
หนี \สนิทีBมีภาระดอกเบี \ยจา่ย (Interest Bearing Debt)  545.01   269.91   680.44   7.37   42.73   865.85  
สว่นของผู้ ถือหุ้น  1,050.46   952.11   595.34   898.07   831.83   4,500.97  
Interest Bearing Debt to Equity Ratio 0.52 0.28 1.14 0.01 0.05 0.19 
Tax Rate 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
Unlevered Beta - 2 Yrs1 0.07 0.50 0.11 0.32 1.15 1.32 
ค่าเฉลี)ย Unlevered Beta 0.58 

หมายเหต:ุ 1/ Unlevered Beta = Levered Beta / (1 + Interest Bearing Debt to Equity Ratio x (1 – Tax Rate)) 

ดงันั aน  
สามารถคํานวณ Levered Beta ของ TKS  =  คา่เฉลี0ย Unlevered Beta x (1 + Interest Bearing  
   Debt to Equity Ratio x (1- Tax Rate)) 
  =  0.58 x [ 1 + 0.19 x (1 – 20%)]  
  =  0.67 

 โดย Beta ดงักลา่วสามารถนํามาคํานวณ ต้นทนุของทนุ (Ke) หรืออตัราผลตอบแทนที0ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) ดงันี a 

   Ke (หรือ Re) =  Rf + β (Rm - Rf) 
     =  3.20% + [0.67 x (11.05% - 3.20%)] 
     =  8.43% 
หากอ้างอิงการคํานวณ Beta จาก ค่าเฉลี0ย Unlevered Beta ของ PTECH, SFLEX, SPACK, TPP, SLP, และ TKS จะ

ได้ค่า Levered Beta ของ TKS เท่ากับ 0.67 ซึ0งที0ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการอ้างอิงค่าเฉลี0ย Unlevered Beta ของ 
PTECH, SFLEX, SPACK, TPP, SLP, และ TKS เหมาะสมมากที0สดุเนื0องจากเป็นเป็นบริษัทที0เป็นผู้ผลติและจําหนา่ยสิ0งพิมพ์ และ
ให้บริการพิมพ์ระบบดิจิทลักระดาษพิมพ์ ดงันั aน ค่า Unlevered Beta ที0คํานวณได้สามารถสะท้อนความเสี0ยงในการดําเนินธุรกิจ
ของ TKSและ/หรือ สะท้อนต้นทนุของสว่นทนุ (Ke) หรืออตัราผลตอบแทนที0ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) ในปัจจบุนั 

จากข้อมลูคํานวณข้างต้นจะคํานวณ WACC ของ TKS ได้ดงันี a 
WACC  =  Ke x E / (D+E) + Kd x (1-T) x D / (D+E) 

             =  8.43% x 4,500.97 / 5,366.83 + 6.04% x (1-20%) x 865.85 / 5,366.83 

             =  7.85% 

การคาํนวณมูลค่าปัจจุบนั (Net Present Value) ของกระแสเงนิสดสุทธิ 

ประมาณกระแสเงินสดสทุธิของ TKS สามารถแสดงได้ในตารางตอ่ไปนี a 

ประมาณการกระแสเงนิสุทธิ1 (หน่วย: ล้านบาท) Q4 2565E3 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
จาํนวนปีสาํหรับการคดิลด 0.25 1.25 2.25 3.25 4.25 5.25 
กําไรก่อนต้นทนุทางการเงิน และภาษีเงินได้ (1) 6.27 38.86  111.91  128.54  139.65  162.93  
กําไรสทุธิจากการดําเนินงานหลงัหกัภาษี (2) = (1) x (1- 
20%) 

5.01 31.09  89.53  102.83  111.72  130.34  

บวกกลบัคา่เสืBอม (3) 33.94 135.24  76.53  75.42  81.10  76.00  
หกัเงินลงทนุ CAPEX (4) (18.86) (75.43) (75.43) (75.43) (75.43) (75.43) 
การเปลีBยนแปลงเงินทนุหมนุเวียน (5) (5.42) (11.97) (15.61) (13.49) (13.97) (15.39) 
กระแสเงนิสดสุทธิของ TKS (6) = (2) + (3) + (4) + (5) 14.68 78.92  75.01  89.33  103.42  115.51  
มลูคา่สดุท้าย1 (7)  

    
1,681.11 
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ประมาณการกระแสเงนิสุทธิ1 (หน่วย: ล้านบาท) Q4 2565E3 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
จาํนวนปีสาํหรับการคดิลด 0.25 1.25 2.25 3.25 4.25 5.25 
กระแสเงินสดของบริษัทรวมมลูคา่สดุท้าย (8) = (6) + (7) 14.68 78.92  75.01  89.33  103.42  1,796.63  
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธิของ TKS 14.40 71.81  63.28  69.87  75.00  1,208.04  
รวมมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธิของ TKS - 
(Enterprise Value) 

1,502.40  

บวก: เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 114.77 
หกั: หนี \สนิทีBมีภาระดอกเบี \ย (865.85) 
หกั: สว่นทีBไมมี่อํานาจควบคมุ (17.53) 
มูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้นของ TKS (Equity Value) 733.78 

หมายเหต:ุ  
1/ กําหนดให้อตัราการเตบิโตของมลูคา่สดุท้าย เทา่กบัร้อยละ 0.92 ตอ่ปี ซึBงคํานวณจากอตัราเงินเฟอ้เฉลีBยย้อนหลงั 10 ปี - BOT 
2/ คดิลดกลบัมา ณ วนัทีB 30 กนัยายน 2565 
3/ ไตรมาสสดุท้ายของปี 2565 โดยพิจารณาจากการประมาณการของผลดําเนินงานเตม็ปี 2565 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 

ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) โดยการเปลี0ยนแปลง WACC และ
อตัราการเตบิโตของมลูคา่สดุท้าย ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี a 

TKS มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดของส่วนของผู้ถอืหุ้น (Equity Value) 
มูลค่าสุดท้าย (+0.25%) 7.85% (-0.25%) 

(+0.10%)          693.00           749.56           810.45  
0.92%          678.52           733.78           793.20  

(-0.10%)          664.45           718.45           776.47  
  

จากการประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีนี a เมื0อนํามลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดของสว่นของผู้ ถือหุ้น (Equity-NPV) ของ TKS 
(เฉพาะส่วนของงบการเงินรวมฯ) อยู่ในช่วงระหว่าง 664.45 – 810.45 ล้านบาท หรือ 1.31 – 1.59 บาทต่อหุ้น เนื0องจากวิธี
มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด เป็นวิธีที0แสดงถงึความสามารถในการสร้างรายได้ของ TKS ซึ0งสามารถสะท้อนมลูคา่ที0แท้จริง
ของ TKS (เฉพาะสว่นของงบการเงินรวมฯ) ได้ ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเห็นวา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ 
TKS (เฉพาะสว่นของงบการเงินรวมฯ) โดยวิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด มีความเหมาะสม 

ทั aงนี a ในการประเมินมลูค่าของ TKS ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจะนํามลูค่าของ TKS (เฉพาะส่วนของงบการเงินรวมฯ) 
ข้างต้นไปรวมกบัมลูคา่ที0เหมาะสมของแตล่ะบริษัทที0 TKS ได้เข้าไปลงทนุหรือถือหุ้นในบริษัทนั aน ๆ ตามสดัสว่นการถือหุ้นของ TKS 
ด้วยวิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum-of-the-Parts หรือ SOTP) ซึ0งที0ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุ้น
สามญัของ TKS (เฉพาะสว่นของงบการเงินรวมฯ) โดยวิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด มีความเหมาะสมที0สุด ที0จะนําไป
คดิรวมเพื0อประเมินมลูคา่ของ TKS ด้วยวิธีรวมสว่นของกิจการ (รายละเอียดในหวัข้อ 4.1.7) 

4.1.1 การประเมนิมูลค่าของ SYNEX 

ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการประเมินมลูคา่ของ SYNEX ซึ0งเป็นบริษัทร่วมของ TKS ด้วยวิธีตา่งๆ จํานวน 5 วธีิ 
ได้แก่ 

§ วธีิมลูคา่ตามบญัชี (Book Value Approach) 
§ วธีิมลูคา่ตามราคาตลาด (VWAP) 
§ วธีิอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (P/BV Ratio) 
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§ วธีิอตัราสว่นราคาตอ่กําไรสทุธิตอ่หุ้น (P/E Ratio) 
§ วธีิมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

(1) วธีิมูลค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 

การประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีนี aเป็นการประเมินจากมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์สทุธิ (สินทรัพย์รวมหกัหนี aสินรวม) หรือ
เท่ากบัส่วนของผู้ ถือหุ้นของ SYNEX และนํามาหารด้วยจํานวนหุ้น จะได้เป็นมลูค่าหุ้นตามบญัชีต่อหุ้น โดยอ้างอิงข้อมลูจากงบ
การเงินรวมของ SYNEX ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 ซึ0งผ่านการสอบทานจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั โดยนาย
บณัฑิต ตั aงภากรณ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 8509) มีรายละเอียดดงันี a 

ลาํดบั รายละเอียด มูลค่า (ล้านบาท) 
1 ทนุจดทะเบียนทีBออกและชําระแล้ว 847.36 
2 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 403.71 
3 กําไร (ขาดทนุ) สะสม 2,595.18 
4 องค์ประกอบอืBนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 52.45 
5 รวมส่วนของบริษัทใหญ่ (5) = (1) + (2) + (3) + (4) 3,898.69 
6 จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมด (หุ้น)1 847.36 
7 มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) (7) = (5) / (6) 4.60 

หมายเหต:ุ 1/ ข้อมลูจากงบการเงินรวมทีBผา่นการสอบทานของ SYNEX ณ วนัทีB 30 กนัยายน 2565  มลูคา่ทีBตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

จากการประเมินมลูค่าหุ้น SYNEX โดยวิธีนี a จะได้มลูค่าของ SYNEX เท่ากบั 3,898.69 ล้านบาท หรือ 4.60 บาทต่อ
หุ้น โดยวิธีการประเมินมลูคา่หุ้นตามบญัชี (Book Value Approach) จะสะท้อนฐานะทางการเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ0งและมลูคา่
ทรัพย์สินตามที0ได้บนัทึกบญัชีไว้ โดยไม่ได้พิจารณาถึงความสามารถในการทํากําไรและผลการดําเนินงานของ SYNEX รวมถึง
ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมอตุสาหกรรม การเติบโต และการลงทนุในอนาคต 
ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเหน็วา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ SYNEX โดยวิธีมลูคา่ตามบญัชี ไม่เหมาะสม  

(2) วธีิมูลค่าตามราคาตลาด (VWAP) 

การประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีนี a จะใช้ราคาตลาดถัวเฉลี0ยถ่วงนํ aาหนักจากการซื aอขายหลกัทรัพย์ของ SYNEX (Volume 
Weighted Average Price: VWAP) ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในอดีต ณ ช่วงเวลาตา่ง ๆ ซึ0งสะท้อนถงึอปุสงค์ (Demand) และอปุทาน
(Supply) ในการซื aอขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที0เกิดขึ aนจริงจากการซื aอขายของนกัลงทนุ ซึ0งนกัลงทนุพิจารณาจากการรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารต่างๆ ทั aงข้อมลูข่าวสารที0เกี0ยวข้องกบับริษัท ข้อมลูสภาวะตลาดโดยรวม รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ ที0อาจมี
ผลกระทบทั aงตอ่ผลประกอบการของบริษัท ตามรายละเอียดแผนภมูิดงัตอ่ไปนี a 
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ทีBมา: จาก www.setsmart.com ข้อมลูตั \งแตย้่อนหลงัโดยนบัย้อนหลงัจากวนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 ซึBงเป็นวนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติ
เข้าทํารายการ 

โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจะพิจารณาราคาตลาดถวัเฉลี0ยถ่วงนํ aาหนกัของหุ้นของ SYNEX (มลูคา่การซื aอขายหุ้นของ
บริษัทตอ่ปริมาณการซื aอขายหุ้นของบริษัท) ย้อนหลงัในชว่งเวลา 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วนั และ 360 วนั ก่อนวนัที0
เข้าทํารายการ  

Market Value1 ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 
7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

มลูคา่การซื \อขายหุ้นของ SYNEX 
เฉลีBยตอ่วนั (ล้านบาท) 

43.01 42.94 40.82 43.11 49.97 49.36 54.71 80.66 80.24 

ปริมาณการซื \อขายหุ้นของ SYNEX  
เฉลีBยตอ่วนั (ล้านหุ้น) 

2.65 2.52 2.40 2.60 2.78 2.73 2.77 3.35 3.30 

มูลค่าต่อหุ้น SYNEX (บาท/หุ้น) 16.25 17.01 16.98 16.60 17.99 18.06 19.72 24.11 24.31 
มูลค่ากจิการ SYNEX (ล้านบาท)2 13,766.60 14,416.71 14,390.84 14,065.12 15,241.59 15,305.82 16,712.78 20,427.47 20,601.95 
หมายเหต:ุ 
1/ ทีBมาจาก www.setsmart.com ข้อมลู ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 
2/ จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมด 847,361,206 หุ้น มลูคา่หุ้นทีBตราไว้เทา่กบัหุ้นละ 1.00 บาท 

จากการประเมินมูลค่าหุ้ นโดยวิธีนี a จะได้มูลค่าส่วนของผู้ ถือหุ้ น (Equity Value) ของ SYNEX อยู่ ในช่วงระหว่าง  
13,766.60 – 20,601.95 ล้านบาท หรือ 16.25 – 24.31 บาทต่อหุ้น ซึ0งเป็นการประเมินราคาโดยวิธีราคาตลาดถัวเฉลี0ยถ่วง
นํ aาหนกั และเป็นวิธีการที0สะท้อนมลูคา่ตลาดตามอปุสงค์ (Demand) และอปุทาน (Supply) ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที0เกิดขึ aนจริงจาก
การซื aอขายของนกัลงทนุ ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเห็นวา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ SYNEX โดยวิธีมลูคา่
ตามราคาตลาด มีความเหมาะสม  
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(3) วธีิอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (P/BV Ratio) 

การประเมินราคาโดยวิธีนี a เป็นการนํามูลค่าตามบัญชีของ SYNEX ตามงบการเงินรวมที0สอบทานแล้ว ณ วันที0 30 
กนัยายน 2565 ซึ0งมีคา่เท่ากบั 4.60 บาทตอ่หุ้น คณูกบัคา่เฉลี0ยของอตัราสว่นราคาปิดตอ่มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้นเฉลี0ย (P/BV) ของ
กลุ่มบริษัทที0ใช้อ้างอิงจํานวน 4 บริษัท ที0ประกอบธุรกิจสอดคล้อง เกี0ยวข้อง เกี0ยวเนื0อง หรือคล้ายคลงึกบั SYNEX นั0นคือธุรกิจที0
เกี0ยวข้องกบัการจดัจําหน่ายอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ตอ่พว่งคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวสัดสุิ aนเปลืองที0ใช้
กบัคอมพิวเตอร์ ซึ0งได้แก่  

1) บริษัท เมโทรซสิเตม็ส์คอร์ปอเรชั0น จํากดั (มหาชน) (“MSC”)   
2) บริษัท เอสไอเอส ดสิทริบวิชั0น (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“SIS”) 
3) บริษัท คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) (“COM7”) 
4) บริษัท ไอที ซติี a จํากดั (มหาชน) (“IT”) 

ชื)อย่อ ลักษณะธุรกจิ1 มูลค่าตลาด2 สนิทรัพย์รวม2 รายได้2 กาํไรสุทธิ2 
SYNEX จดัจําหนา่ยคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ตอ่พว่งคอมพิวเตอร์ 

ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวสัดสุิ \นเปลอืงทีBใช้กบั
คอมพิวเตอร์ โดยบริษัท เป็นผู้แทนจําหนา่ยสนิค้าจากผู้ผลติ
ชั \นนําระดบัโลก และมีฐานลกูค้าทีBเป็นผู้ประกอบการ
คอมพิวเตอร์ทั \งทีBเป็นร้านค้าปลกีและค้าสง่ทัBวประเทศ ผู้ผลติ
คอมพิวเตอร์ภายใต้เครืBองหมายการค้าของตวัเอง รวมถงึ
ห้างสรรพสนิค้า ห้างค้าปลกีขนาดใหญ่ และร้านอปุกรณ์ 
เครืBองเขียน 

13,218.83 13,432.04 29,697.46 630.00 

MSC บริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นตวัแทนจําหนา่ยเครืBองคอมพิวเตอร์
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วสัดสุิ \นเปลอืง อปุกรณ์สาํนกังาน 
และการบริการทีBเกีBยวข้อง 

3,384.00 4,339.98 7,344.17 227.65 

SIS ขายสง่คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ อปุกรณ์ตอ่พว่ง สมาร์ทโฟน 
และอปุกรณ์สาํนกังานอตัโนมตัติา่ง ๆ ในประเทศไทย โดย
เป็นตวัแทนจําหนา่ยให้กบัผู้ผลติชั \นนําระดบัโลก เชน่ Asus, 
Acer, Brother, Dell, Hewlett Packard Enterprise, HP Inc, 
Lenovo, Samsung, Vmware, Wiko เป็นต้น 

9,017.62 10,812.36 22,317.67 574.12 

COM7 บริษัท คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) (บริษัท) ประกอบธรุกิจ
จําหนา่ยสนิค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แลบ็ทอ็ป 
คอมพิวเตอร์แบบตั \งโต๊ะ โทรศพัท์เคลืBอนทีB แทบ็เลต็ และ
อปุกรณ์เสริมทีBเกีBยวข้อง ผา่นชอ่งทางการจําหนา่ยหลกั 
รวมทั \งให้บริการศนูย์ซอ่มสนิค้าแบรนด์ Apple. 

76,799.94 19,603.54 44,182.17 2,127.95 

IT บริษัทประกอบธรุกิจค้าปลกี (Retail Superstore) จําหนา่ย
เครืBองคอมพิวเตอร์ แทบ็เลต็ (Tablet) อปุกรณ์ตอ่พว่ง 
โทรศพัท์มือถือ (Smart Phone) อปุกรณ์เสริม ตลอดจนสนิค้า
กลุม่ใหม ่ๆ อยา่ง ไอโอที และเกมมิBง แบบครบวงจร ภายใต้
ชืBอทางการค้าวา่ "ไอที ซตีิ \, ซี เอส ซี, เอซ, และ ไอที ดอท" 

1,707.42 3,987.77 6,559.48 57.67 

หมายเหต ุ: 1/ ข้อมลูจาก www.set.or.th และ Website ของบริษัท 2/ ข้อมลูจากงบการเงินรวมทีBสอบทานแล้วของกลุม่บริษัท สิ \นสดุ ณ วนัทีB 30 กนัยายน 
2565 และ www.setsmart.com ข้อมลู ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 
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ทั aงนี a ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ค่าเฉลี0ยเคลื0อนที0ย้อนหลงั (Moving Average) ของอตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าตาม
บญัชีต่อหุ้น (P/BV) ของบริษัทจดทะเบียนที0นํามาเปรียบเทียบ คํานวณจากค่าเฉลี0ยเคลื0อนที0ของกลุ่มบริษัทดงักล่าวตามช่วง
ระยะเวลาย้อนหลงั 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วนั 270 วนั และ 360 วนั หารด้วยมลูคา่ตามบญัชีของบริษัทนั aน ๆ  โดย
รายละเอียดสามารถสรุปได้ดงันี a 

P/BV: (เท่า)1 
ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 
MSC 1.68 1.75 1.77 1.91 1.82 1.56 1.06 1.21 1.16 
SIS 2.62 2.73 2.91 3.32 3.00 2.72 4.07 4.58 4.58 
COM7 12.22 11.94 14.00 14.96 12.85 12.65 18.96 22.65 18.75 
IT 1.54 1.52 1.70 2.04 2.05 2.30 5.01 3.07 1.80 
ค่าเฉลี)ย (MEDIAN) 2.15 2.24 2.34 2.68 2.53 2.51 4.54 3.83 3.19 
มูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)2 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 
มูลค่าต่อหุ้น SYNEX (บาท/หุ้น)2 9.89 10.31 10.77 12.33 11.62 11.55 20.89 17.60 14.68 
มูลค่า SYNEX (ล้านบาท)3 8,382.19 8,733.07 9,122.94 10,448.49 9,844.20 9,785.72 17,700.06 14,912.50 12,436.83 
หมายเหต ุ:  
1/ ทีBมาจาก www.setsmart.com ข้อมลู ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 
2/ มลูคา่ทางบญัชีของ SYNEX จากงบการเงินรวมทีBสอบทานแล้ว สิ \นสดุ ณ วนัทีB 30 กนัยายน 2565 เทา่กบั 3,898.69 ล้านบาท คดิเป็นมลูคา่ทางบญัชีตอ่หุ้น (Book 
Value Per Share) เทา่กบั 4.60 บาทตอ่หุ้น 
3/ จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมดของ SYNEX เทา่กบั 847,361,206 หุ้น มลูคา่ทีBตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

จากการประเมินมูลค่าหุ้ นโดยวิธีนี a จะได้มูลค่าส่วนของผู้ ถือหุ้ น (Equity Value) ของ SYNEX อยู่ ในช่วงระหว่าง  
8,382.19 - 17,700.06 ล้านบาท หรือ 9.89 – 20.89 บาทต่อหุ้น ทั aงนี a กลุ่มบริษัทที0จดทะเบียนและทําการซื aอขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ที0นํามาเปรียบเทียบจํานวน 4 บริษัท เป็นบริษัทที0อยู่ในธุรกิจที0เกี0ยวข้องกับการจัดจําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวสัดสุิ aนเปลืองที0ใช้กับคอมพิวเตอร์ รวมถึงพิจารณามลูค่าตลาด 
มลูคา่ทรัพย์ รายได้ และกําไรสทุธิของแตล่ะบริษัท อยา่งไรก็ตาม แตล่ะบริษัทมีความแตกตา่งกนัในแงข่องการดําเนินงาน ลกัษณะ
เชิงกายภาพ และการรับรู้รายได้ ซึ0งมีผลต่อกําไรสทุธิและกําไรสะสมที0เป็นส่วนหนึ0งของมลูค่าตามบญัชี ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจงึมีความเหน็วา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ SYNEX โดยวิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น ไม่เหมาะสม 

(4) วธีิอัตราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) 

การประเมินโดยวิธีนี aเป็นการนํากําไรต่อหุ้น (Earnings per Share) 4 ไตรมาสล่าสดุ ตามงบการเงินรวมที0สอบทานแล้ว 
สิ aนสดุ ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 ซึ0งมีคา่เทา่กบั 1.06 บาทตอ่หุ้น คณูกบัคา่เฉลี0ยของอตัราสว่นราคาปิดตอ่กําไรตอ่หุ้น (P/E) ของ
กลุม่บริษัทที0ใช้อ้างอิง โดยรายละเอียดสามารถสรุปได้ดงันี a 

P/E: (เท่า)1 
ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 
MSC 12.15 12.66 12.78 15.06 18.55 15.94 10.58 13.52 14.39 
SIS 11.70 12.16 11.82 13.48 12.98 11.77 16.68 18.41 20.89 
COM7 25.54 24.95 25.04 26.75 27.39 26.97 38.09 41.38 46.82 
IT 13.88 13.70 11.49 13.78 13.89 13.79 29.10 72.23 57.01 
ค่าเฉลี)ย (MEDIAN) 13.02 13.18 12.30 14.42 16.22 14.87 22.89 29.90 33.86 
กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น)2 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 
มูลค่าต่อหุ้น SYNEX (บาท/หุ้น)2 13.82 13.99 13.06 15.31 17.22 15.78 24.30 31.73 35.94 
มูลค่า SYNEX (ล้านบาท)3 11,706.36 11,854.77 11,063.25 12,970.09 14,589.10 13,370.34 20,588.44 26,889.10 30,450.93 
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หมายเหต:ุ 
1/ ทีBมาจาก www.setsmart.com ข้อมลู ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 
2/ กําไรสทุธิของ SYNEX ชว่ง 4 ไตรมาสลา่สดุ จากงบการเงินรวมทีBสอบทานแล้ว สิ \นสดุ ณ วนัทีB วนัทีB 30 กนัยายน 2565 เทา่กบั 899.45 ล้านบาท (สว่นทีBเป็น
ของบริษัทใหญ่) คดิเป็นกําไรสทุธิตอ่หุ้น (Earnings Per Share) เทา่กบั 1.06 บาทตอ่หุ้น 
3/ จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมดของ SYNEX เทา่กบั 847,361,206 หุ้น มลูคา่ทีBตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

จากการประเมินมูลค่าหุ้ นโดยวิธีนี a จะได้มูลค่าส่วนของผู้ ถือหุ้ นของ SYNEX อยู่ ในช่วงระหว่าง 11,063.25 – 
30,450.93 ล้านบาท หรือ 13.06 – 35.94 บาทต่อหุ้น ทั aงนี a กลุม่บริษัทที0จดทะเบียนและทําการซื aอขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที0ที0
ปรึกษาทางการเงินอิสระนํามาเปรียบเทียบจํานวน 4 บริษัท เป็นบริษัทที0อยู่ในธุรกิจที0เกี0ยวข้องกับการจัดจําหน่ายอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวสัดสุิ aนเปลืองที0ใช้กบัคอมพิวเตอร์ ซึ0งแต่ละบริษัทมี
ความแตกต่างกนัในแง่ของการดําเนินงานและการรับรู้รายได้ ซึ0งมีผลต่อกําไรสทุธิของแต่ละบริษัท ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจงึมีความเหน็วา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ SYNEX โดยวิธีอตัราสว่นราคาตอ่กําไรสทุธิตอ่หุ้น ไม่เหมาะสม  

(5) วธีิมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 

ในการวิเคราะห์มลูคา่หุ้นของ SYNEX ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด
ในอนาคต และนํามาคํานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Free Cash Flow: FCF) ด้วยอัตราคิดลด (Discounted 
Rate) ที0เหมาะสม ซึ0งที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คํานวณหาอตัราต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี0ยถ่วงนํ aาหนกั (Weight Average Cost 
of Capital: WACC) เพื0อใช้เป็นอตัราสว่นลดในการคํานวณมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิ ซึ0งระยะเวลาที0ใช้ในการประมาณ
การในครั aงนี a ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการทั aงหมด 5 ปี (2566 – 2570) ทั aงนี a ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ข้อมลูจริงที0
เกิดขึ aนระหว่างปี 2562 ถึงไตรมาส 3 ปี 2565  เป็นแนวทางการทําประมาณการซึ0งตั aงอยู่บนพื aนฐานว่าธุรกิจของ SYNEX จะยงัคง
ดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื0อง (Going Concern Basis) ไม่มีการเปลี0ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญเกิดขึ aนและเป็นไปภายใต้ภาวะ
เศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจบุนั รวมทั aงไมมี่ผลกระทบที0มีนยัสาํคญัจากเหตกุารณ์ภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินอนาคต 

การประมาณการในครั aงนี a จดัทําขึ aนภายใต้สมมติฐานและข้อมลูจากงบการเงินตรวจสอบและสอบทาน ข้อมลูที0ปรากฏ
ตามสาธารณะ และการค้นคว้าจากแหล่งข้อมลูของอตุสาหกรรมที0มีความน่าเชื0อถือสงู โดยข้อมลูต่างๆ ถกูกําหนดขึ aนมาภายใต้
สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจบุนั ซึ0งพิจารณาควบคู่กบัข้อมลูในอดีตของ SYNEX อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี0ยนแปลง 
ใด ๆ เกี0ยวกบัแผนธุรกิจและนโยบายต่าง ๆ ของ SYNEX หรือสภาวะเศรษฐกิจที0เปลี0ยนแปลงไป ซึ0งส่งผลให้การดําเนินธุรกิจของ 
SYNEX เปลี0ยนแปลงไปจากการประมาณการ และตวัแปรต่าง ๆ ที0กําหนดไว้ อาจส่งผลให้การประมาณการที0กําหนดขึ aนภายใต้
สมมตฐิานที0กลา่วมาข้างต้นเปลี0ยนแปลงไปเชน่กนั 

เนื0องจากวิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด เป็นวิธีที0แสดงถึงความสามารถในการสร้างรายได้ของ SYNEX รวมถึง 
TKS ได้ถือหุ้นของ SYNEX อยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 38.51 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วทั aงหมด ซึ0งหากพิจารณาจากขนาดของรายได้ 
ประกอบกบัการสดัส่วนการถือหุ้นแล้ว ถือได้ว่า SYNEX ส่งผลต่อมลูค่าของ TKS อย่างมีนยัสําคญั ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงิน
อิสระพิจารณาวา่วิธีนี aเป็นวิธีที0สามารถสะท้อนมลูคา่ที0แท้จริงของ SYNEX ตอ่ TKS ได้เป็นอย่างดี ซึ0งที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
พิจารณามลูค่าปัจจบุนัส่วนของผู้ ถือหุ้น (Equity Value) ของ SYNEX เพื0อนํามลูค่าของ SYNEX ไปรวมกบั TKS ตามสดัส่วนการ
ถือหุ้ น อย่างไรก็ดี ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระอาจมีการปรับปรุงสมมติฐานทางการเงินตามหลักอนุรักษ์นิยม (Conservative 
Basis) ในการประมาณการ กลา่วคือยดึหลกัความระมดัระวงัในการทํารายงานฉบบันี a ซึ0งหมายถึงการถือผลประโยชน์ผู้ ถือหุ้นราย
ยอ่ยเป็นสาํคญั 
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สมมตฐิานที0ใช้ในการจดัทาํประมาณการด้วยวธีิมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 

1) รายได้จากการขายและการบริการ และรายได้อื0น 

รายได้จากการขายของ SYNEX สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ส่วน ซึ0งที0ปรึกษาทางการเงินอิสระตามคําอธิบายและ
สมมตฐิานการเตบิโตดงัตอ่ไปนี a  

ประเภทของธุรกจิ ลักษณะของธุรกจิ อัตราการเตบิโต1 
1. ผลติภณัฑ์ประเภทโทรศพัท์เคลืBอนทีB 
(Mobile Phone & Tablet) 

สินค้าประเภทโทรศัพท์ เคลืBอนทีBและแท็บเล็ตทีB ใ ช้
ร ะ บ บ ป ฏิ บัติ ก า ร  (Operating System) Android OS, 
iOS, Harmony OS และอืBนๆ ในการปฏิบตังิาน 

เนืBองจากในปี 2562 เกิดกรณีพิพาททาง
การค้าระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีน ทํา
ให้ยอดจําหนา่ยสนิค้าในกลุม่ ผลติภณัฑ์
ประเภทโทรศพัท์เคลืBอนทีBลดลงอยา่งมี
นยัสําคญั ซึBงมียอดขายเฉลีBย (ตั \งแตปี่ 
2562 – 25644) เตบิโตลดลงอยูที่B 
(5.72%) ทีBปรึกษาทางการเงินอิสระ จงึ
เลอืกคา่การเตบิโตของกลุม่ผลติภณัฑ์
ประเภทโทรศพัท์เคลืBอนทีB โดยอ้างอิงจาก 
Euromonitor ซึBงมีคา่การเตบิโตเทา่กบั 
3.19% 

2. ผลติภณัฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ 
(Personal Computer) 

สนิค้าประเภทคอมพิวเตอร์สว่นบคุคล ได้แก่ คอมพิวเตอร์
พ ก พ า  (Notebook, Ultrabook, 2 in 1 Notebook) 
คอมพิวเตอร์แบบตั \งโต๊ะ (Desktop Computer & All in 
One PC)  

เนืBองจากคา่เฉลีBย ชว่งการเตบิโตทีBผา่น
มา 3 ปี (ตั \งแตปี่ 2562 – 25644) อยูที่B 
14.74% ทีBปรึกษาทางการเงินอิสระจงึ
เลอืกคา่การเตบิโตทีBตํBากวา่คือ 5.21% 
โดยอ้างอิงจาก Euromonitor 

3. ผลติภณัฑ์ประเภทอปุกรณ์ชิ \นสว่น
ประกอบคอมพิวเตอร์ (PC Component) 

สินค้าประเภทอุปกรณ์ชิ \นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 
ได้แก่ แผงวงจรหลัก, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล, หน่วย
ประมวลผลกลาง, หน่วยความจําของระบบ, การ์ด
แสดงผล, อปุกรณ์จา่ยไฟ, คอมพิวเตอร์เคส เป็นต้น 

เนืBองจากคา่เฉลีBย ชว่งการเตบิโตทีBผา่น
มา 3 ปี (ตั \งแตปี่ 2562 – 25644) อยูที่B 
13.67% ทีBปรึกษาทางการเงินอิสระจงึ
เลอืกคา่การเตบิโตทีBตํBากวา่คือ 5.21% 
โดยอ้างอิงจาก Euromonitor 

4. ผลติภณัฑ์ประเภทอปุกรณ์ตอ่พว่งและ
อปุกรณ์เสริม (Peripheral & Accessory) 

สินค้าประเภทอุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เสริมทีBใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์หรือใช้ร่วมกับ
อปุกรณ์สืBอสารต่างๆ ได้แก่จอแสดงผล (Monitor), เมาส์ 
(Mouse), คีย์บอร์ด (Keyboard), ลําโพง (Speaker), หู
ฟัง (Headset), อปุกรณ์เสริมทัBวไปสําหรับโทรศพัท์มือถือ 
กล้องจับภาพ (Mobile Phone Accessories), กล้องจับ
ภาพ (Web Camera / Video Camera), อุปกรณ์เขียน
ข้อมูลหรืออ่านข้อมูลจากแผ่นซีดีรอมหรือดีวีดีรอม 
(Optical Disk Drive), เครืBองฉายภาพ (Projector), เครืBอง
สํ า ร อ ง ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ ป รั บ แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ้ า อั ต โ น มั ติ  
(Uninterruptible Power Supply: UPS), เครืBองพิมพ์แบบ
พ่นหมึก  ( Inkjet Printer), เค รืB องพิมพ์เลเซอร์  (Laser 
Printer), เครืBองพิมพ์อเนกประสงค์ (All-in-One Printer / 
Multi-function Printer), เครืBองพิมพ์หัวเข็ม (Dot Matrix 
Printer),  เครืBองพิมพ์พลอ็ตเตอร์ (Plotter  
Printer), เครืB องพิมพ์ภาพแบบพกพา (Pocket Photo 
Printer), เค รืB อ งสแกนเนอ ร์  (Scanner), จักร เย็บ ผ้า 
(Sewing Machine), ตลบัหมึก (Ink Cartridge), ผงหมึก 
(Toner), ผ้าหมึกพิมพ์ (Ribbon), ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ 
(USB Flash Drive), อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา 
(External HDD / External SSD) เป็นต้น 

เนืBองจากคา่เฉลีBย ชว่งการเตบิโตทีBผา่น
มา 3 ปี (ตั \งแตปี่ 2562 – 25644) อยูที่B 
4.13% ทีBปรึกษาทางการเงินอิสระจงึ
เลอืกคา่การเตบิโตทีBตํBากวา่คือ 0.22% 
โดยอ้างอิงจาก Euromonitor 
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ประเภทของธุรกจิ ลักษณะของธุรกจิ อัตราการเตบิโต1 
5. ผลติภณัฑ์สาํหรับกลุม่ธรุกิจองค์กรและ
บริการคลาวน์ (Commercial & Cloud 
Services) 2 

สินค้าสําหรับกลุ่มธุรกิจองค์กร ได้แก่ คอมพิวเตอร์แบบ
พกพาสําหรับองค์กร สืBอประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
กล้องวงจรปิด เครืB องพิมพ์บาร์โค้ด อุปกรณ์แม่ข่าย
คอมพิวเตอร์ หน่วยเก็บข้อมูลบนเครือข่าย อุปกรณ์
กระจายสัญญาณของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางการเชืBอมโยง ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชืBอมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน
เป็นเครือข่ายภายในพื \นทีB อปุกรณ์เชืBอมโยงคอมพิวเตอร์
เข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายภายในพื \นทีBแบบไร้สาย ระบบ
สายสัญญาณเครือข่าย ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์การ
จัดการเครือข่าย อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบ
เครือขา่ย อปุกรณ์เสริมสาํหรับเครือขา่ย เป็นต้น 

เนืBองข้อมลูของอตุสาหกรรมการ
ให้บริการ Cloud โดยอ้างอิงจาก 
Euromonitor เตบิโตเฉลีBยตอ่ปีทีB 
31.80% ดงันั \น ทีBปรึกษาทางการเงิน
อิสระจงึเลอืกใช้การอ้างอิงจากชว่งการ
เตบิโตทีBผา่นมา 3 ปีของบริษัท (ตั \งแตปี่ 
2562 – 25644) ซึBงเป็นคา่ทีBตํBากวา่ 
เทา่กบั 4.87% 

6. ผลติภณัฑ์ประเภทอปุกรณ์อจัฉริยะและ
อปุกรณ์ทีBใช้อินเตอร์เน็ตเชืBอมตอ่ (Smart 
Device & IoT) 

สิน ค้าประเภทอุปกรณ์อัจฉ ริยะ และอุปกรณ์ทีB ใ ช้
อินเตอร์เน็ตเชืBอมตอ่ได้แก่ อปุกรณ์สวมใสป่ระเภทนาฬิกา
อัจฉริยะ สายรัดข้อมือและแว่นตากันแดดอัจฉริยะ 
(Smart Watch, Wristband & Smart Eyewear), ชุดหูฟัง
สวมศีรษะทีB แสดงภาพเส มือนจ ริง  (Virtual Reality 
Glasses and Headset), อากาศยานไร้คนขับ (Drone), 
สกู๊ ตเตอร์ดํานํ \า, หลอดไฟอัจฉริยะ, กล้องวงจรปิดทีB
สามารถส่งและรับข้อมลูผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
อินเตอร์เน็ตได้ (IP Camera), อุปกรณ์เครือข่ายทีB ใ ช้
อตุสาหกรรมขนาดใหญ่, หุน่ยนต์เพืBอการศกึษา เป็นต้น 

การเตบิโตเฉลีBยในชว่ง 3 ปี ทีBผา่นมา 
(ตั \งแตปี่ 2562 – 25644) เทา่กบั 17.12% 
ในขณะทีBการเตบิโตของผลติภณัฑ์
ประเภทอปุกรณ์อจัฉริยะและอปุกรณ์ทีB
ใช้อินเตอร์เน็ตเชืBอมตอ่ อ้างอิงจาก TIR 
(Thailand Investment Review Vol.30 
Feb 2020) เตบิโตเทา่กบั 10.95% 
ดงันั \น ทีBปรึกษาทางการเงินอิสระจงึเลอืก
คา่การเตบิโตทีBตํBากวา่ซึBงเทา่กบั 10.95% 

7. ผลติภณัฑ์ประเภทการบริการดแูลและ
บํารุงรักษา (Service & Maintenance) 

สินค้าประเภทการบริการดูแลและบํารุงรักษา ได้แก่ 
รูปแบบการบริการดูแลและบํารุงรักษาทัBวไปและทาง
เทคนิค  เช่น  อุปกรณ์ เค รือข่ าย  (Network Device), 
อุปกรณ์แม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server), ตลอดจนระบบ
โปรแกรมใช้งานต่างๆ (Application Software) ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาโดยทีBมีรายละเอียดรวมทั \ง
สิทธิประโยชน์ในแต่ละรูปแบบแตกต่างกันไปตาม
ข้อตกลงระดบัการให้บริการ (Service Level Agreement: 
SLA) 

0.92%3 

8. อืBนๆ รายได้จากการขายอืBนๆ ซึBงคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อย
ละ 0.69 – 2.20 ของยอดขายสนิค้ารวมทั \งหมด 

0.92%3 

หมายเหต:ุ  
1/ อตัราการเตบิโตเฉลีBย (CAGR ปี 2561 – 2565) ของรายงานมลูคา่ตลาดโทรศพัท์เคลืBอนทีB และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ จาก Euromonitor 
2/ อตัราการเตบิโตเฉลีBยย้อนหลงัของรายได้ผลติภณัฑ์สาํหรับกลุม่ธรุกิจองค์กรและบริการคลาวน์ ของ SYNEX ปี 2562 – 2564  
3/ อตัราการเตบิโตของเงินเฟอ้ย้อนหลงั 10 ปี อ้างอิงจาก BOT 
4/ เนืBองจากไมมี่ข้อมลูแบง่แยกประเภทรายได้ในชว่ง 9 เดือนของปี 2565 ทีBปรึกษาทางการเงินอิสระจงึใช้ข้อมลูอ้างอิงจากปี 2562 - 2564 
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การประมาณการรายได้จากการขาย 
 

2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
อตัราการเตบิโต (25.5%) (25.2%) 5.5% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 
ผลติภณัฑ์ประเภท
โทรศัพท์เคลื)อนที) (Mobile 
Phone & Tablet) 

12,739.00 9,527.00 10,051.00 10,372.04 10,703.33 11,045.21 11,398.00 11,762.06 12,137.76 

อตัราการเตบิโต 14.2% 7.6% 22.4% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 
ผลติภณัฑ์ประเภท
คอมพวิเตอร์ (Personal 
Computer) 

6,006.00 6,463.00 7,913.00 8,325.01 8,758.48 9,214.51 9,694.29 10,199.05 10,730.09 

อตัราการเตบิโต (11.8%) 13.6% 39.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 
ผลติภณัฑ์ประเภทอุปกรณ์
ชิ cนส่วนประกอบคอมพวิเตอร์ 
(PC Component) 

3,086.00 3,505.00 4,880.00 5,134.09 5,401.41 5,682.65 5,978.53 6,289.82 6,617.32 

อตัราการเตบิโต 5.1% (5.7%) 13.0% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 
ผลติภณัฑ์ประเภทอุปกรณ์ต่อ
พ่วงและอุปกรณ์เสริม 
(Peripheral & Accessory) 

7,423.00 7,003.00 7,914.00 7,931.41 7,948.86 7,966.35 7,983.87 8,001.44 8,019.04 

อตัราการเตบิโต (5.7%) 6.0% 14.3% 4.9% 4.9% 4.9% 4.9% 4.9% 4.9% 
ผลติภณัฑ์สาํหรับกลุ่มธุรกจิ
องค์กรและบริการคลาวน์ 
(Commercial & Cloud 
Services) 

3,125.00 3,313.00 3,788.00 3,972.63 4,166.25 4,369.31 4,582.27 4,805.61 5,039.84 

อตัราการเตบิโต 48.3% 4.2% (1.2%) 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 
ผลติภณัฑ์ประเภทอุปกรณ์
อัจฉริยะและอุปกรณ์ที)ใช้
อนิเตอร์เน็ตเชื)อมต่อ (Smart 
Device & IoT) 

1,114.00 1,161.00 1,147.00 1,272.56 1,411.86 1,566.41 1,737.88 1,928.12 2,139.18 

อตัราการเตบิโต 14.2% (61.8%) 40.7% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 
ผลติภณัฑ์ประเภทการบริการ
ดแูลและบาํรุงรักษา (Service 
& Maintenance) 

959.00 366.00 515.00 519.73 524.51 529.33 534.19 539.10 544.06 

อตัราการเตบิโต (14.0%) 194.2% 11.0% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 
อื)นๆ 240.00 706.00 784.00 791.20 798.48 805.81 813.22 820.69 828.24 
รวมรายได้จากการขาย 34,692.16 32,043.74 36,991.83 38,318.67 39,713.17 41,179.58 42,722.26 44,345.89 46,055.51 

รายได้จากการบริการ และรายได้อื0น 
 สมมตฐิาน 

รายได้จากการบริการ กําหนดให้เทา่กบัสดัสว่นรายได้รวมจากการขายเฉลีBยย้อนหลงั ตั \งแตปี่ 2562 ถงึงวด 9 เดือน ปี 
2565 ซึBงเทา่กบัร้อยละ 0.29% ของรายได้รวมจากการขาย 

กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลีBยน กําหนดให้เทา่กบัสดัสว่นรายได้รวมจากการขายเฉลีBยย้อนหลงั ตั \งแตปี่ 2562 ถงึงวด 9 เดือน ปี 
2565 ซึBงเทา่กบัร้อยละ 0.27% ของรายได้รวมจากการขาย 

กําไรจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินอืBน กําหนดให้ไมค่ดิกําไรจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินอืBนในการประมาณการ 
รายได้อืBน กําหนดให้เทา่กบัสดัสว่นรายได้รวมจากการขายเฉลีBยย้อนหลงั ตั \งแตปี่ 2562 ถงึงวด 9 เดือน ปี 

2565 ซึBงเทา่กบัร้อยละ 0.22% ของรายได้รวมจากการขาย 
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การประมาณการรายได้จากการขาย 
 

2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
อตัราการเตบิโต 0.32% 0.33% 0.25% 0.29% 0. 29% 0. 29% 0. 29% 0. 29% 0. 29% 
รายได้จากการบริการ 112.15 104.97 93.55 111.52  115.58  119.85  124.34  129.07  134.04  
อตัราการเตบิโต 0.29% 0.15% 0.34% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 
กาํไร(ขาดทนุ)จากอัตรา
แลกเปลี)ยน 

101.19 49.16 124.78 92.74 108.82  112.84  117.07  121.52  126.20  

อตัราการเตบิโต 0.24% 0.30% 0.20% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 
รายได้อื)น 83.56 95.74 74.70 111.52  115.58  119.85  124.34  129.07  134.04  

สรุปประมาณการรายได้ทั cงหมด 
 

2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
ผลติภณัฑ์ประเภท
โทรศพัท์เคลืBอนทีB 

12,739.00 9,527.00 10,051.00 10,372.04 10,703.33 11,045.21 11,398.00 11,762.06 12,137.76 

ผลติภณัฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ 6,006.00 6,463.00 7,913.00 8,325.01 8,758.48 9,214.51 9,694.29 10,199.05 10,730.09 
ผลติภณัฑ์ประเภทอปุกรณ์ชิ \นสว่น
ประกอบคอมพิวเตอร์ 

3,086.00 3,505.00 4,880.00 5,134.09 5,401.41 5,682.65 5,978.53 6,289.82 6,617.32 

ผลติภณัฑ์ประเภทอปุกรณ์ตอ่พว่ง
และอปุกรณ์เสริม 

7,423.00 7,003.00 7,914.00 7,931.41 7,948.86 7,966.35 7,983.87 8,001.44 8,019.04 

ผลติภณัฑ์สาํหรับกลุม่ธรุกิจองค์กร
และบริการคลาวน์ 

3,125.00 3,313.00 3,788.00 3,972.63 4,166.25 4,369.31 4,582.27 4,805.61 5,039.84 

ผลติภณัฑ์ประเภทอปุกรณ์
อจัฉริยะและอปุกรณ์ทีBใช้
อินเตอร์เน็ตเชืBอมตอ่ 

1,114.00 1,161.00 1,147.00 1,272.56 1,411.86 1,566.41 1,737.88 1,928.12 2,139.18 

ผลติภณัฑ์ประเภทการบริการดแูล
และบํารุงรักษา 

959.00 366.00 515.00 519.73 524.51 529.33 534.19 539.10 544.06 

อืBนๆ 240.00 706.00 784.00 791.20 798.48 805.81 813.22 820.69 828.24 
รวมรายได้จากการขาย 34,692.16 32,043.74 36,991.83 38,318.67 39,713.17 41,179.58 42,722.26 44,345.89 46,055.51 
รายได้จากการบริการ 112.15 104.97 93.55 111.52  115.58  119.85  124.34  129.07  134.04  
รวมรายได้จากการขายและ
บริการ 

34,804.31 32,148.70 37,085.39 38,430.20  39,828.75  41,299.43  42,846.60  44,474.96  46,189.55  

กาํไร(ขาดทนุ)จากอัตรา
แลกเปลี)ยน 

101.19 49.16 124.78 92.74 108.82  112.84  117.07  121.52  126.20  

รายได้อื)น 83.56 95.74 74.70 111.52  115.58  119.85  124.34  129.07  134.04  
 

2) ต้นทนุการผลติและค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 

ต้นทุนขายและบริการ ประกอบด้วยต้นทุนวตัถุดิบ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน ค่านายหน้าและค่าขนส่ง ค่า
สาธารณปูโภค เป็นต้น โดยมีรายละเอียดตอ่ไปนี a  

 
สมมตฐิาน 

คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ของพนกังาน1 กําหนดให้มีการเตบิโตร้อยละ 4.63 ตอ่ปี 
คา่ใช้จา่ยการตลาด กําหนดให้เทา่กบัสดัสว่นรายได้เฉลีBยย้อนหลงั ตั \งแตปี่ 2562 – 25643 ซึBงเทา่กบัร้อยละ 0.35% 

ของรายได้จากการขายและบริการ 
คา่ขนสง่ กําหนดให้เทา่กบัสดัสว่นรายได้เฉลีBยย้อนหลงั ตั \งแตปี่ 2562 – 25643 ซึBงเทา่กบัร้อยละ 0.23% 

ของรายได้จากการขายและบริการ 
คา่ใช้จา่ยบริจาค กําหนดให้เทา่กบัสดัสว่นรายได้เฉลีBยย้อนหลงั ตั \งแตปี่ 2562 – 25643 ซึBงเทา่กบัร้อยละ 0.04% 

ของรายได้จากการขายและบริการ 
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สมมตฐิาน 

ขาดทนุด้านเครดติทีBคาดวา่จะเกิดขึ \น กําหนดให้เทา่กบัสดัสว่นรายได้เฉลีBยย้อนหลงั ตั \งแตปี่ 2562 – 25643 ซึBงเทา่กบัร้อยละ 0.09% 
ของรายได้จากการขายและบริการ 

อืBนๆ กําหนดให้เทา่กบัสดัสว่นรายได้เฉลีBยย้อนหลงั ตั \งแตปี่ 2562 – 25643 ซึBงเทา่กบัร้อยละ 0.38% 
ของรายได้จากการขายและบริการ 

หมายเหต:ุ  
1/ อตัราการเติบโตของเงินเดือนเฉลีDยในปี 2565 โดยอ้างอิงข้อมลูจาก JobDB.com 
2/ อตัราการเตบิโตของเงินเฟอ้เฉลีDยย้อนหลงั 10 ปี โดยอ้างอิงข้อมลูจาก BOT 
3/ เนืBองจากไมมี่ข้อมลูแบง่แยกประเภทต้นทนุในชว่ง 9 เดือนของปี 2565 ทีBปรึกษาทางการเงินอิสระจงึใช้ข้อมลูอ้างอิงจากปี 2562 - 2564 
 

สรุปประมาณการต้นทนุการผลติและค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 
 

2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
อตัราการเตบิโต (8.45%) 1.53% 1.78% 4.63% 4.63% 4.63% 4.63% 4.63% 4.63% 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน (458.67) (465.67) (473.97) (495.89) (518.83) (542.83) (567.93) (594.20) (621.68) 
สดัสว่นของรายได้ 0.25% 0.29% 0.52% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 
ค่าใช้จ่ายการตลาด (86.08) (93.57) (193.95) (135.96) (140.91) (146.11) (151.58) (157.34) (163.41) 
สดัสว่นของรายได้ 0.23% 0.24% 0.20% 0.23% 0.23% 0.23% 0.23% 0.23% 0.23% 
ค่าขนส่ง (81.03) (77.64) (75.41) (86.81) (89.97) (93.29) (96.79) (100.46) (104.34) 
สดัสว่นของรายได้ 0.04% 0.05% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 
ค่าใช้จ่ายบริจาค (13.95) (15.05) (15.05) (16.33) (16.93) (17.55) (18.21) (18.90) (19.63) 
สดัสว่นของรายได้ 0.03% 0.09% 0.15% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 
ขาดทนุด้านเครดติที)คาดว่าจะเกดิขึ cน (10.46) (29.22) (54.97) (34.48) (35.73) (37.05) (38.44) (39.90) (41.44) 
สดัสว่นของรายได้ 0.39% 0.37% 0.37% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 
อื)นๆ (137.02) (118.18) (135.83) (144.44) (149.70) (155.23) (161.04) (167.16) (173.61) 
ค่าเสื)อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (45.69) (51.41) (48.68) (40.65) (41.00) (35.50) (34.70) (34.91) (32.00) 

3) ค่าเสื0อมราคา 

ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้สินทรัพย์แต่ละประเภทมีการคิดค่าเสื0อมในอตัราคงที0ตามวิธีเส้นตรง โดยค่าเสื0อม
ราคาของแตล่ะสินทรัพย์จะถกูคํานวณแตกตา่งกนัออกไปตามมาตรฐานบญัชีที0ระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินและอ้างอิง
การตดัจําหนา่ยคา่เสื0อมราคาจาก SYNEX โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี a 

สนิทรัพย์ ระยะเวลาคดิค่าเสื)อมราคา (ปี) 
อาคาร 20 ปี 
เครืBองจกัรและอปุกรณ์ 10 ปี 
คอมพิวเตอร์ 5 ปี 
เครืBองตกแตง่ ตดิตั \งและเครืBองใช้สาํนกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
สว่นปรับปรุงสทิธิการเชา่ 20 ปี 

 
4) ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

ประมาณการอตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคลเทา่กบัร้อยละ 20.00 ตอ่ปี ตลอดการประมาณการตั aงแตปี่ 2566 – 2570 
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5) ค่าใช้จ่ายในการลงทนุ (Capital Expenditure) 

ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ตลอดระยะเวลาการทําประมาณการทางการเงิน SYNEX มีงบประมาณในการ
ลงทุนเพิ0มเติมอ้างอิงจากการลงทุนเฉลี0ยในอดีตย้อนหลงั ตั aงแต่ปี 2562 - 2564 โดยอ้างอิงจากหมายเหตปุระกอบงบการเงินที0
ตรวจสอบแล้ว ณ สิ aนงวด เนื0องจากงบการเงินรายไตรมาสจะไมแ่สดงแบบแบง่แยกรายละเอียดของแตล่ะรายการ ดงัตอ่ไปนี a 

รายการ 2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
อาคาร 2.93 1.07 1.61 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 
เครืBองจกัรและอปุกรณ์ 1.75 3.03 1.87 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 
คอมพิวเตอร์ 17.96 5.62 5.47 9.68 9.68 9.68 9.68 9.68 9.68 
เครืBองตกแตง่ตดิตั \งและเครืBองใช้
สาํนกังาน 

0.52 0.35 1.61 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 

ยานพาหนะ - 0.72 0.90 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 
สว่นปรับปรุงสทิธิการเชา่ 0.24 0.98 0.45 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 
รวมงบประมาณการลงทนุ 23.16 11.77 11.91 15.69 15.69 15.69 15.69 15.69 15.69 

 

6) เงนิกู้ยืม 

ตามงบการเงิน ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 SYNEX มีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และเงินกู้ ยืมระยะสั aนจากสถาบนัการเงิน
จํานวน 3,837.94 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี aยร้อยละ 0.55 - 1.00 ต่อปี และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 
1,005.29 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบี aยคงที0ร้อยละ 3.67 และลอยตวัซึ0งเท่ากบัอตัรา SOFR บวกอีกร้อยละ 1.40 ตอ่ปี และหนี aสิน
ตามสญัญาเชา่อีกจํานวน 9.68 ล้านบาท ตามตารางดงัตอ่ไปนี a 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ยอดเงนิกู้ยืม
คงเหลือ  

ณ วันที) 31 
ธันวาคม 2564  

ยอดเงนิกู้ยืม
คงเหลือ ณ วันที) 
30 กันยายน 2565 

อัตราดอกเบี cย1 อัตราดอกเบี cยที)ใช้ใน
การประมาณการ4 

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร และเงินกู้ ยืม
ระยะสั \นจากสถาบนัการเงิน 

2,877.55 3,837.94 คงทีBร้อยละ 0.55 และ 1.00 0.78% 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 1,005.29 คงทีBร้อยละ 3.67 และ ลอยตวั 
SOFR2 + ร้อยละ 1.40 

4.49% 

หนี \สนิตามสญัญาเชา่ 13.92 9.68 10% - 15%3 12.50% 
หมายเหต:ุ  
1/ อ้างอิงข้อมลูจากงบการเงินตรวจสอบ ณ วนัทีB 31 ธนัวาคม 2564 
2/ อ้างอิงอตัรา 30-Day Average SOFR ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 ซึBงเทา่กบัร้อยละ 3.91 ของ New York FED 
3/ อ้างอิงจากประกาศเพดานดอกเบี \ยเชา่ซื \อแบบลดต้นลดดอก 
4/ อตัราดอกเบี \ยทีBใช้ในการประมาณการคํานวณจากการเฉลีBยอตัราดอกเบี \ยของเงินกู้ ยืมแตล่ะแบบ 

 

เงนิเบกิเกนิบญัชีธนาคาร และเงนิกู้ยืมระยะสั cนจากสถาบนัการเงนิ 

 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
เงินกู้ ยืมต้นงวด 

 
2,877.55 2,877.55  2,877.55  2,877.55  2,877.55  2,877.55  

เงินกู้ ยืมเพิBมเตมิ 
 

- - - - - - 
ยอดจา่ยเงินต้น 

 
- - - - - - 

ดอกเบี \ย 
 

(22.30) (22.30) (22.30) (22.30) (22.30) (22.30) 
เงนิกู้ยืมปลายงวด 2,877.55 2,877.55 2,877.55 2,877.55 2,877.55 2,877.55 2,877.55 
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เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
เงินกู้ ยืมต้นงวด 

 
- 922.95 698.03 473.11 248.19 75.00 

เงินกู้ ยืมเพิBมเตมิ  1000.00 - - - - - 
ยอดจา่ยเงินต้น 

 
(77.05) (224.92) (224.92) (224.92) (173.19) (75.00) 

ดอกเบี \ย 
 

(14.97) (41.44) (31.34) (21.24) (11.14) (3.37) 
เงนิกู้ยืมปลายงวด -  922.95 698.03 473.11 248.19 75.00 - 

หนี cสนิตามสัญญาเช่า 

 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
เงินกู้ ยืมต้นงวด 

 
13.92 9.31 4.69 0.08 - - 

ยอดจา่ยเงินต้น 
 

(4.62) (4.62) (4.62) (0.08) - - 
ดอกเบี \ย 

 
(1.74) (1.16) (0.59) (0.01) - - 

เงนิกู้ยืมปลายงวด 13.92  9.31 4.69 0.08 - - - 
 

7) อัตราส่วนอื0น ๆ ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 จาํนวนวันเฉลี)ย 
ลกูหนี \การค้าและลกูหนี \หมนุเวียนอืBน 60.24 
สนิค้าคงเหลอื 31.10 
เจ้าหนี \การค้าและเจ้าหนี \หมนุเวียนอืBน 33.90 

   หมายเหต:ุ 1/ เฉลีBยย้อนหลงั 3 ปี ตั \งแตปี่ 2562 - 2564 

ดงันั aน การประมาณการงบกําไรสทุธิ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกระแสเงินสดตลอดระยะเวลาประมาณการสามารถ
สรุปได้ดงัตอ่ไปนี a 
 

งบกาํไรขาดทนุ 2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
รายได้จากการ
ดาํเนินงาน 

 
        

รายได้จากการขาย 34,692.16 32,043.74 36,991.83 38,318.67 39,713.17 41,179.58 42,722.26 44,345.89 46,055.51 
รายได้จากการให้บริการ 112.15 104.97 93.55 111.52  115.58  119.85  124.34  129.07  134.04  
รวมรายได้ 34,804.31 32,148.70 37,085.39 38,430.20  39,828.75  41,299.43  42,846.60  44,474.96  46,189.55  
ต้นทนุจากการ
ดาํเนินงาน 

 
        

ต้นทนุขาย (33,415.57) (30,671.32) (35,260.42) (36,636.12) (37,771.63) (38,962.34) (40,211.42) (41,522.23) (42,898.38) 
ต้นทนุการให้บริการ (59.75) (69.67) (41.37) (79.57) (63.13) (65.47) (67.92) (70.50) (73.22) 
รวมต้นทนุ (33,475.32) (30,740.99) (35,301.79) (36,715.69) (37,834.76) (39,027.81) (40,279.34) (41,592.73) (42,971.60) 
กาํไรขั cนต้น 1,328.99 1,407.71 1,783.59 1,714.50  1,993.99  2,271.62  2,567.26  2,882.23  3,217.95  
กําไรจากอตัรา
แลกเปลีBยน 

101.19 49.16 124.78 92.74  108.82  112.84  117.07  121.52  126.20  

กําไรจากการวดัมลูคา่
ยตุธิรรมของสนิทรัพย์
ทางการเงินอืBน 

- - - -    -    -    -    -    -    

รายได้อืBน 83.56 95.74 74.70 86.00  89.13  92.42  95.89  99.53  103.37  
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,513.75 1,552.61 1,983.07 1,893.25  2,191.95  2,476.89  2,780.21  3,103.28  3,447.52  
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งบกาํไรขาดทนุ 2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
ต้นทนุในการจดัจําหนา่ย
และคา่ใช้จา่ยในการ
บริหาร 

(833.44) (850.73) (997.33) (954.56) (993.06) (1,027.56) (1,068.69) (1,112.87) (1,156.10) 

ต้นทนุทางการเงิน (75.01) (33.77) (14.26) (39.01) (64.91) (54.23) (43.56) (33.45) (25.67) 
รวมค่าใช้จ่าย (908.45) (884.50) (1,011.59) (993.57) (1,057.97) (1,081.79) (1,112.25) (1,146.32) (1,181.77) 
สว่นแบง่กําไรของบริษัท
ร่วมและการร่วมค้าทีBใช้
วิธีสว่นได้เสยี 

38.75 101.87 76.55 20.73  20.73  20.73  20.73  20.73  20.73  

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 644.05 769.98 1,048.03 920.41  1,154.71  1,415.83  1,688.70  1,977.69  2,286.48  
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (120.12) (128.03) (191.50) (184.08) (230.94) (283.17) (337.74) (395.54) (457.30) 
กาํไรสาํหรับปี 523.93 641.95 856.53 736.33  923.77  1,132.66  1,350.96  1,582.15  1,829.19  
สว่นทีBเป็นของสว่นได้เสยี
ทีBไมมี่อํานาจควบคมุ 

- - 3.66 8.14  8.14  8.14  8.14  8.14  8.14  

ส่วนที)เป็นของบริษัท
ใหญ่ 

523.93 641.95 860.19 744.47  931.91  1,140.80  1,359.10  1,590.29  1,837.33  

 
งบแสดงฐานะ 2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
สนิทรัพย์ 
สนิทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงิน
สด 

166.06 164.09 233.61 391.52  872.21  1,543.69  2,423.67  3,572.49  5,048.37  

ลกูหนี \การค้าและลกูหนี \อืBน 5,911.60 5,078.29 5,885.81 6,230.58  6,457.33  6,695.77  6,946.60  7,210.61  7,488.59  
เงินให้กู้ ยืมระยะสั \น 239.49 85.58 46.31 92.96  92.96  92.96  92.96  92.96  92.96  
สนิค้าคงเหลอื 3,253.85 2,044.58 3,243.48 3,128.06  3,223.40  3,325.04  3,431.67  3,543.56  3,661.04  
สว่นลดค้างรับ 534.04 309.66 374.22 532.29  551.66  572.03  593.46  616.01  639.76  
เงินจา่ยลว่งหน้าคา่สนิค้า 72.19 21.46 193.85 148.19  153.59  159.26  165.22  171.50  178.11  
สนิทรัพย์หมนุเวียนอืBน 0.21 0.29 0.21 0.45  0.45  0.45  0.45  0.45  0.45  
รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 10,177.43 7,703.95 9,977.47 10,524.04  11,351.58  12,389.18  13,654.02  15,207.57  17,109.28  
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม - 531.26 608.79 1,235.79  1,235.79  1,235.79  1,235.79  1,235.79  1,235.79  
เงินลงทนุในการร่วมค้า 527.37 13.78 - -    -    -    -    -    -    
เงินลงทนุระยะยาวอืBน 29.79 67.65 168.87 196.14  196.14  196.14  196.14  196.14  196.14  
ลกูหนี \การค้าและลกูหนี \อืBน 104.54 78.43 116.81 111.90  115.98  120.26  124.76  129.50  134.50  
เงินให้กู้ ยืมระยะยาว 78.22 59.13 19.23 -    -    -    -    -    -    
ทีBดนิ อาคารและอปุกรณ์ 357.38 338.18 313.28 288.32  263.01  243.20  224.19  204.98  188.66  
สนิทรัพย์สทิธิการใช้ - 21.97 13.56 8.48  8.48  8.48  8.48  8.48  8.48  
สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 10.20 7.35 22.37 28.22  28.22  28.22  28.22  28.22  28.22  
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชี 

56.93 63.12 46.45 76.33  76.33  76.33  76.33  76.33  76.33  

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,164.42 1,180.88 1,309.36 1,945.18  1,923.94  1,908.41  1,893.90  1,879.43  1,868.11  
รวมสนิทรัพย์ 11,341.85 8,884.84 11,286.83 12,469.22  13,275.52  14,297.59  15,547.93  17,087.01  18,977.39  
หนี cสินหมุนเวียน 
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืม
ระยะสั \นจากสถาบนัการเงิน 

5,104.12 1,945.76 2,877.55 2,877.55  2,877.55  2,877.55  2,877.55  2,877.55  2,877.55  

เจ้าหนี \การค้าและเจ้าหนี \อืBน 2,492.71 3,007.50 3,654.56 3,379.52  3,482.53  3,592.35  3,707.54  3,828.44  3,955.35  
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งบแสดงฐานะ 2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวทีBถงึ
กําหนดชําระภายในหนึBงปี 

161.18 - - 224.92  224.92  224.92  173.19  75.00  -    

สว่นของหนี \สนิตามสญัญาเชา่ทีB
ถงึกําหนดชําระภายในหนึBงปี 

- 8.90 6.36 4.62  4.62  0.08  -    -    -    

ภาษีเงินได้นิตบิคุคลค้างจา่ย - 47.99 64.66 17.61  17.61  17.61  17.61  17.61  17.61  
คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 299.74 314.32 653.14 570.01  570.01  570.01  570.01  570.01  570.01  
รวมหนี cสนิหมุนเวียน 8,057.75 5,324.47 7,256.27 7,074.24  7,177.24  7,282.52  7,345.91  7,368.61  7,420.53  
หนี cสินไม่หมุนเวียน 
เงินกู้ ยืมระยะยาว - - - 698.03  473.11  248.19  75.00  0.00  -    
เจ้าหนี \อืBน 31.65 29.81 30.91 30.28  31.21  32.19  33.22  34.31  35.44  
หนี \สนิตามสญัญาเชา่ - 13.69 7.56 4.69  0.08  -    -    -    -    
ประมาณการหนี \สนิไมห่มนุเวียน
สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

39.36 42.58 44.85 46.85  46.85  46.85  46.85  46.85  46.85  

หนี \สนิไมห่มนุเวียนอืBน 0.41 3.54 6.25 0.62  0.62  0.62  0.62  0.62  0.62  
รวมหนี cสนิไม่หมุนเวียน 71.43 89.63 89.57 780.47  551.86  327.85  155.69  81.77  82.91  
รวมหนี cสนิ 8,129.17 5,414.09 7,345.84 7,854.71  7,729.11  7,610.37  7,501.60  7,450.39  7,503.45  
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ทนุเรือนหุ้น 
ทนุจดทะเบยีน 
(หุ้นสามญั ตราไว้ 1 บาทตอ่หุ้น) 880.00 

 
880.00 880.00 855.36 855.36 855.36 855.36 855.36 855.36 

ทนุที)ออกและชาํระแล้ว 
(หุ้นสามญั ตราไว้ 1 บาทตอ่หุ้น) 847.36 847.36 847.36 847.36 847.36 847.36 847.36 847.36 847.36 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น  

        

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 350.87 350.87 350.87 350.87 350.87 350.87 350.87 350.87 350.87 
สว่นเกินทนุหุ้นทนุซื \อคืน 52.84 52.84 52.84 52.84 52.84 52.84 52.84 52.84 52.84 
กาํไรสะสม 
ทนุสาํรองตามกฎหมาย 88.00 88.00 88.00 88.00  88.00  88.00  88.00  88.00  88.00  
ยงัไมไ่ด้จดัสรร 1,858.47 2,097.95 2,470.32 3,222.55  4,158.80  5,304.10  6,667.87  8,263.01  10,105.37  
องค์ประกอบอืBนของสว่นของผู้ ถือ
หุ้น 

15.14 33.73 115.26 52.45  52.45  52.45  52.45  52.45  52.45  

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 3,212.68 3,470.74 3,924.65 4,614.06  5,550.31  6,695.62  8,059.38  9,654.52  11,496.88  
สว่นได้เสยีทีBไมมี่อํานาจควบคมุ - - 16.34 8.20  8.20  8.20  8.20  8.20  8.20  
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,212.68 3,470.74 3,940.99 4,622.26  5,558.51  6,703.81  8,067.58  9,662.72  11,505.08  

 
งบกระแสเงนิสด 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน 

      

กําไรสาํหรับงวด 744.47  931.91  1,140.80  1,359.10  1,590.29  1,837.33  
คา่เสืBอมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 40.65  41.00  35.50  34.70  34.91  32.00  
ลกูหนี \การค้าและลกูหนี \อืBน (339.87) (230.82) (242.72) (255.34) (268.74) (282.97) 
สนิค้าคงเหลอื 115.43  (95.34) (101.64) (106.63) (111.90) (117.48) 
สว่นลดค้างรับ (158.07) (19.37) (20.37) (21.43) (22.55) (23.75) 
เงินจา่ยลว่งหน้าคา่สนิค้า 45.65  (5.39) (5.67) (5.97) (6.28) (6.61) 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอืBน (0.24) -    -    -    -    -    
สนิทรัพย์สทิธิการใช้ 5.09  -    -    -    -    -    
สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน (5.85) -    -    -    -    -    
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งบกระแสเงนิสด 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (29.88) -    -    -    -    -    
เจ้าหนี \การค้า (275.66) 103.93  110.80  116.23  121.98  128.06  
ภาษีเงินได้นิตบิคุคลค้างจา่ย (47.05) -    -    -    -    -    
คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย (83.13) -    -    -    -    -    
หนี \สนิไมห่มนุเวียนอืBน (5.63) -    -    -    -    -    
ประมาณการหนี \สนิไมห่มนุเวียนสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

2.00  -    -    -    -    -    

กระแสเงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการ
ดาํเนินงาน 

7.91  725.92  916.70  1,120.67  1,337.70  1,566.58  
       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ 
      

เงินให้กู้ ยืมระยะสั \น (46.65) -    -    -    -    -    
เงินลงทนุในบริษัทร่วม (626.99) -    -    -    -    -    
เงินลงทนุในการร่วมค้า -    -    -    -    -    -    
เงินลงทนุระยะยาวอืBน (27.27) -    -    -    -    -    
เงินให้กู้ ยืมระยะยาว 19.23  -    -    -    -    -    
เงินสดจา่ยเพืBอซื \อทีBดนิ อาคาร อปุกรณ์ (15.69) (15.69) (15.69) (15.69) (15.69) (15.69) 
กระแสเงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจาก
กจิกรรมลงทนุ 

(697.37) (15.69) (15.69) (15.69) (15.69) (15.69) 
       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
      

องค์ประกอบอืBนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (62.81) - - - - - 
สว่นได้เสยีทีBไมมี่อํานาจควบคมุ (8.14) - - - - - 
เงินสดรับ(จา่ย)จากเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ระยะ
สั \น 

(0.00) - - - - - 

เงินสดรับ(จา่ย)จากการกู้ ยืมเงินระยะยาว 922.95 (224.92) (224.92) (224.92) (173.19) (75.00) 
เงินสดรับ(จา่ย)ชําระหนี \สนิตามสญัญาเชา่ (4.62) (4.62) (4.62) (0.08) - - 
กระแสเงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจาก
กจิกรรมจดัหาเงนิ 

847.38 (229.54) (229.54) (225.00) (173.19) (75.00) 
       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ต้นงวด 233.61  391.52  872.21  1,543.69  2,423.67  3,572.49  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิBมขึ \น(ลดลง)
สทุธิ 

157.91  480.69  671.48  879.98  1,148.82  1,475.88  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ปลายงวด 391.52  872.21  1,543.69  2,423.67  3,572.49  5,048.37  
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สมมตฐิานการคาํนวณอัตราการคดิลด (Discount Rate) 

อตัราส่วนลดที0ใช้ในการคํานวณมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด ได้มาจากการคํานวณต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี0ย
ถ่วงนํ aาหนกั (Weighted Average Cost of Capital : WACC) ซึ0งที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คํานวณคา่ WACC จากคา่เฉลี0ยถ่วง
นํ aาหนกัของต้นทนุของหนี a (Kd) และต้นทนุของทนุ (Ke) ของ SYNEX โดยรายละเอียดการประมาณการอตัราสว่นลดเป็นดงัตอ่ไปนี a 

    WACC  =  Ke x E / (D+E) + Kd x (1-T) x D / (D+E) 

    โดยที0 

   Ke = ต้นทนุของทนุ หรืออตัราผลตอบแทนที0ผู้ ถือหุ้นต้องการ 
   Kd  = ต้นทนุของหนี a หรืออตัราดอกเบี aยเงินกู้ของบริษัท 
   T = อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคล 
   E = สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 
   D = หนี aสนิที0มีดอกเบี aย 

ต้นทนุของทนุ (Ke) หรืออตัราผลตอบแทนที0ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) คํานวณได้จาก Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
ดงันี a 

    Ke (หรือ Re) =  Rf + β (Rm - Rf) 

โดยที0 

Risk Free Rate (Rf) = อ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ15 ปี มีคา่เทา่กบัร้อยละ 3.20 ตอ่ปี (ข้อมลู ณ 
วนัที0 21 ธนัวาคม 2565 ซึ0งเป็นวนัก่อนวนัที0คณะกรรมการจะมีมตใิห้เข้าทํารายการดงักลา่ว) 

Market Risk (Rm) = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เฉลี0ยย้อนหลงั 15 ปี 
ตั aงแตปี่ 2551 – 2565 ซึ0งเทา่กบัร้อยละ 11.05 ตอ่ปี  

Beta (β) = อ้างอิงจาก Beta เฉลี0ยของกลุม่บริษัทที0ทําธุรกิจคล้ายกนักบั SYNEX ในอตุสาหกรรมเดียวกนั ในช่วง
ระยะเวลา 2 ปีย้อนหลงัจนถงึวนัที0 21 ธนัวาคม 2565 (โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวา่การ
นําข้อมลูในช่วง 2 ปีย้อนหลงัเพื0อมาคํานวณหาค่า Beta มีความเหมาะสมตามหลกัสถิติ ที0ต้องใช้
จํานวนชดุข้อมลูที0มากพอ) 

โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระคดัเลือกกลุม่บริษัทที0นํามาใช้คํานวณเพื0อหาค่า Beta ของ SYNEX โดยที0ปรึกษาทางการ
เงินอิสระใช้เกณฑ์ในการคดัเลือกจากบริษัทที0มีรูปแบบธรุกิจที0ใกล้เคียงกบั SYNEX กลา่วคือ เป็นบริษัทที0อยูใ่นธรุกิจที0เกี0ยวข้องกบั
การจัดจําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ aนเปลืองที0ใช้กับ
คอมพิวเตอร์ โดยที0ปรึกษาทางการเงินได้คัดเลือกบริษัทที0ประกอบธุรกิจเคียงกับ SYNEX มาจํานวนทั aงสิ aน 6 บริษัท ซึ0งได้แก่ 
SYNEX, MSC, SIS, COM7, TWZ, และ IT โดยใช้ข้อมลูย้อนหลงั 2 ปี นบัย้อนจากวนัที0 21 ธันวาคม 2565 เพื0อนํามาคํานวณหา
คา่ Beta ของ SYNEX ดงัแสดงตามตารางตอ่ไปนี a 
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บริษัทเปรียบเทยีบ SYNEX MSC SIS COM7 IT 
Beta - 2 Yrs  1.60   0.80   1.51   1.08   1.38  
หนี \สนิทีBมีภาระดอกเบี \ยจา่ย (Interest Bearing Debt)  4,852.91   571.82   4,014.15   8,150.53   1,968.76  
สว่นของผู้ ถือหุ้น  3,898.69   2,054.97   3,405.38   6,344.54   1,139.40  
Interest Bearing Debt to Equity Ratio  1.24   0.28   1.18   1.28   1.73  
Tax Rate 20% 20% 20% 20% 20% 
Unlevered Beta - 2 Yrs1  0.80  0.66   0.78   0.53   0.58  
ค่าเฉลี)ย Unlevered Beta 0.67 

หมายเหต:ุ 1/ Unlevered Beta = Levered Beta / (1 + Interest Bearing Debt to Equity Ratio x (1 – Tax Rate)) 
 

 
ดงันั aน สามารถคํานวน Levered Beta ของ    =  คา่เฉลี0ย Unlevered Beta x (1 + Interest Bearing  
   Debt to Equity Ratio x (1- Tax Rate)) 
  =  0.67 x [ 1 + 1.24 x (1 – 20%)]  
  =  1.34 

 โดย Beta ดงักลา่วสามารถนํามาคํานวน ต้นทนุของทนุ (Ke) หรืออตัราผลตอบแทนที0ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) ดงันี a 

   Ke (หรือ Re) =  Rf + β (Rm - Rf) 
     =  3.20% + [1.34 x (11.05% - 3.20%)] 
     =  13.69% 
หากอ้างอิงการคํานวณ Beta จาก คา่เฉลี0ย Unlevered Beta ของ SYNEX, MSC, SIS, COM7, และ IT จะได้คา่ Levered 

Beta ของ SYNEX เทา่กบั 0.67 ซึ0งที0ปรึกษาทางการเงินอิสระเหน็วา่การอ้างอิงคา่เฉลี0ย Unlevered Beta ของ SYNEX, MSC, SIS, 
COM7, และ IT เหมาะสมมากที0สดุเนื0องจากเป็นบริษัทที0อยู่ในธุรกิจที0เกี0ยวข้องกบัการจดัจําหน่ายอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์
ตอ่พ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวสัดสุิ aนเปลืองที0ใช้กบัคอมพิวเตอร์ ดงันั aน คา่ Unlevered Beta ที0คํานวณได้
สามารถสะท้อนความเสี0ยงในการดําเนินธุรกิจของ SYNEX และ/หรือ สะท้อนต้นทนุของสว่นทนุ (Ke) หรืออตัราผลตอบแทนที0ผู้ ถือ
หุ้นต้องการ (Re) ในปัจจบุนั 

จากข้อมลูคํานวณข้างต้นจะคํานวณ WACC ของ SYNEX ได้ดงันี a 
WACC  =  Ke x E / (D+E) + Kd x (1-T) x D / (D+E) 

             =  13.69% x 3,898.69 / 8,751.60 + 5.92% x (1-20%) x 4,852.91 / 8,751.60 

             =  8.72% 
การคาํนวณมูลค่าปัจจุบนั (Net Present Value) ของกระแสเงนิสดสุทธิ 

ประมาณกระแสเงินสดสทุธิของ SYNEX สามารถแสดงได้ในตารางตอ่ไปนี a 
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ประมาณการกระแสเงนิสุทธิ1 (หน่วย: ล้านบาท) Q4 2565E3 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
จาํนวนปีสาํหรับการคดิลด 0.25 1.25 2.25 3.25 4.25 5.25 
กําไรก่อนต้นทนุทางการเงิน และภาษีเงินได้ (1) 234.67 1,198.89  1,449.33  1,711.52  1,990.40  2,291.42  
กําไรสทุธิจากการดําเนินงานหลงัหกัภาษี (2) = (1) x ( 1- 20%) 187.74 959.11  1,159.46  1,369.22  1,592.32  1,833.13  
บวกกลบัคา่เสืBอม (3) 10.16 41.00  35.50  34.70  34.91  32.00  
หกัเงินลงทนุ CAPEX (4) (3.92) (15.69) (15.69) (15.69) (15.69) (15.69) 
การเปลีBยนแปลงเงินทนุหมนุเวียน (5) (125.03) (222.23) (233.56) (245.74) (258.66) (272.39) 
กระแสเงนิสดสุทธิของ SYNEX (6) = (2) + (3) + (4) + (5) 68.95 762.19  945.71  1,142.49  1,352.87  1,577.05  
มลูคา่สดุท้าย1 (7)  

    
20,388.85  

กระแสเงินสดของบริษัทรวมมลูคา่สดุท้าย (8) = (6) + (7)                     
68.95  

                  
762.19  

                  
945.71  

               
1,142.49  

               
1,352.87  

             
21,965.90  

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธิของ SYNEX                     
67.52  

                  
686.52  

                  
783.46  

                  
870.53  

                  
948.11  

             
14,158.60  

รวมมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธิของ SYNEX - 
(Enterprise Value) 

          17,514.74  
 

บวก: เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 352.68 
หกั: หนี \สนิทีBมีภาระดอกเบี \ย (4,852.91) 
หกั: สว่นทีBไมมี่อํานาจควบคมุ (8.14) 
มูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้นของ SYNEX (Equity Value)           13,006.38  

หมายเหต:ุ  
1/ กําหนดให้อตัราการเตบิโตของมลูคา่สดุท้าย เทา่กบัร้อยละ 0.92 ตอ่ปี ซึBงคํานวณจากอตัราเงินเฟอ้เฉลีBยย้อนหลงั 10 ปี - BOT 
2/ คดิลดกลบัมา ณ วนัทีB 30 กนัยายน 2565 
3/ ไตรมาสสดุท้ายของปี 2565 โดยพิจารณาจากการประมาณการของผลดําเนินงานเตม็ปี 2565 
 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 

ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) โดยการเปลี0ยนแปลง WACC และ
อตัราการเตบิโตของมลูคา่สดุท้าย ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี a 

SYNEX มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดของส่วนของผู้ถอืหุ้น (Equity Value) 
มูลค่าสุดท้าย (+0.25%) 8.72% (-0.25%) 

(+0.10%) 12,582.77  13,190.11  13,838.70  
0.92% 12,412.00  13,006.38  13,640.59  

(-0.10%) 12,245.42  12,827.29  13,447.65  
  

จากการประเมินมูลค่าหุ้ นโดยวิธีนี a เมื0อนํามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของส่วนของผู้ ถือหุ้ น (Equity-NPV) ของ 
SYNEX อยู่ในช่วงระหว่าง 12,245.42 – 13,838.70 ล้านบาท หรือ 14.45 – 16.33 บาทต่อหุ้น เนื0องจากวิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ
ของกระแสเงินสด เป็นวิธีที0แสดงถงึความสามารถในการสร้างรายได้ของ SYNEX ซึ0งสามารถสะท้อนมลูคา่ที0แท้จริงของ SYNEX ได้ 
ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของ SYNEX โดยวิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแส
เงินสด มีความเหมาะสม ซึ0งที0ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของ SYNEX โดยวิธีมลูค่า
ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด มีความเหมาะสมที0สุด ที0จะนําไปคิดรวมเพื0อประเมินมลูค่าของ TKS ด้วยวิธีรวมสว่นของกิจการ 
(รายละเอียดในหวัข้อ 4.1.7) 
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4.1.2 การประเมนิมูลค่าของ PTECH 

ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการประเมินมลูคา่ของ PTECH ซึ0งเป็นบริษัทร่วมของ TKS ด้วยวิธีตา่งๆ จํานวน 5 วธีิ 
ได้แก่ 

§ วธีิมลูคา่ตามบญัชี (Book Value Approach) 
§ วธีิมลูคา่ตามราคาตลาด (VWAP) 
§ วธีิอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (P/BV Ratio) 
§ วธีิอตัราสว่นราคาตอ่กําไรสทุธิตอ่หุ้น (P/E Ratio) 
§ วธีิมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

(1) วธีิมูลค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 

การประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีนี aเป็นการประเมินจากมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์สทุธิ (สินทรัพย์รวมหกัหนี aสินรวม) หรือ
เท่ากบัส่วนของผู้ ถือหุ้นของ PTECH และนํามาหารด้วยจํานวนหุ้น จะได้เป็นมลูค่าหุ้นตามบญัชีต่อหุ้น โดยอ้างอิงข้อมลูจากงบ
การเงินรวมของ PTECH ณ วนัที0 30 กันยายน 2565 ซึ0งผ่านการสอบทานจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด โดย
นางสาวสริินชุ วมิลสถิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 8413) มีรายละเอียดดงันี a 

ลาํดบั รายละเอียด มูลค่า (ล้านบาท) 
1 ทนุจดทะเบียนทีBออกและชําระแล้ว 244.87 
2 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 915.57 
3 สว่นตา่งจากการรวมธรุกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั (776.36) 
4 กําไร (ขาดทนุ) สะสม 666.38 
5 รวมส่วนของบริษัทใหญ่ (5) = (1) + (2) + (3) + (4) 1,050.46 
6 จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมด (ล้านหุ้น)1 244.87 
7 มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) (7) = (5) / (6) 4.29 

หมายเหต:ุ 1/ ข้อมลูจากงบการเงินรวมทีBผา่นการสอบทานของ PTECH ณ วนัทีB 30 กนัยายน 2565  มลูคา่ทีBตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

จากการประเมินมลูค่าหุ้น PTECH โดยวิธีนี a จะได้มลูค่าของ PTECH เท่ากบั 1,050.46 ล้านบาท หรือ 4.29 บาทต่อ
หุ้น โดยวิธีการประเมินมลูคา่หุ้นตามบญัชี (Book Value Approach) จะสะท้อนฐานะทางการเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ0งและมลูคา่
ทรัพย์สินตามที0ได้บนัทึกบญัชีไว้ โดยไม่ได้พิจารณาถึงความสามารถในการทํากําไรและผลการดําเนินงานของ PTECH รวมถึง
ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมอตุสาหกรรม การเติบโต และการลงทนุในอนาคต 
ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเหน็วา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ PTECH โดยวิธีมลูคา่ตามบญัชี ไม่เหมาะสม  

(2) วธีิมูลค่าตามราคาตลาด (VWAP) 

การประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีนี a จะใช้ราคาตลาดถัวเฉลี0ยถ่วงนํ aาหนักจากการซื aอขายหลกัทรัพย์ของ PTECH (Volume 
Weighted Average Price: VWAP) ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในอดีต ณ ช่วงเวลาตา่ง ๆ ซึ0งสะท้อนถงึอปุสงค์ (Demand) และอปุทาน
(Supply) ในการซื aอขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที0เกิดขึ aนจริงจากการซื aอขายของนกัลงทนุ ซึ0งนกัลงทนุพิจารณาจากการรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารต่างๆ ทั aงข้อมลูข่าวสารที0เกี0ยวข้องกบับริษัท ข้อมลูสภาวะตลาดโดยรวม รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ ที0อาจมี
ผลกระทบทั aงตอ่ผลประกอบการของบริษัท ตามรายละเอียดแผนภมูิดงัตอ่ไปนี a  
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ทีBมา: จาก www.setsmart.com ข้อมลูตั \งแตย้่อนหลงัโดยนบัย้อนหลงัจากวนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 ซึBงเป็นวนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติ
เข้าทํารายการ 

โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจะพิจารณาราคาตลาดถวัเฉลี0ยถ่วงนํ aาหนกัของหุ้นของ PTECH (มลูคา่การซื aอขายหุ้นของบริษัทตอ่
ปริมาณการซื aอขายหุ้นของบริษัท) ย้อนหลงัในช่วงเวลา 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วนั และ 360 วนั ก่อนวนัที0เข้าทํา
รายการ 

Market Value1 
ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 
มลูคา่การซื \อขายหุ้นของ PTECH (ล้านบาท) 0.03 0.03 0.04 0.07 0.07 0.06 0.05 0.12 0.12 
ปริมาณการซื \อขายหุ้นของ PTECH (ล้านหุ้น) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
มูลค่าต่อหุ้น PTECH (บาท/หุ้น) 21.36 21.89 23.38 23.61 23.50 23.47 23.40 27.97 23.74 
มูลค่ากจิการ PTECH (ล้านบาท)2 5,230.15 5,360.26 5,724.34 5,781.64 5,754.19 5,748.18 5,729.19 6,848.69 5,813.50 
หมายเหต:ุ 
1/ ทีBมาจาก www.setsmart.com ข้อมลู ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 
2/ จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมด 244,871,104 หุ้น มลูคา่หุ้นทีBตราไว้เทา่กบัหุ้นละ 1.00 บาท 

จากการประเมินมูลค่าหุ้ นโดยวิธีนี a จะได้มูลค่าส่วนของผู้ ถือหุ้ น (Equity Value) ของ PTECH อยู่ ในช่วงระหว่าง  
5,230.15 – 6,848.69 ล้านบาท หรือ 21.36 – 27.97 บาทต่อหุ้น ซึ0งเป็นการประเมินราคาโดยวิธีราคาตลาดถวัเฉลี0ยถ่วงนํ aาหนกั 
และเป็นวิธีการที0สะท้อนมลูค่าตลาดตามอปุสงค์ (Demand) และอปุทาน (Supply) ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที0เกิดขึ aนจริงจากการซื aอ
ขายของนกัลงทนุ อยา่งไรก็ตาม PTECH ยงัมีประเดน็ในเรื0องคณุสมบตัิการกระจายหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยไมค่รบถ้วนตามเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของ PTECH โดยวิธีมลูค่า
ตามราคาตลาด ไม่เหมาะสม 

(3) วธีิอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (P/BV Ratio) 

การประเมินราคาโดยวิธีนี a เป็นการนํามูลค่าตามบัญชีของ PTECH ตามงบการเงินรวมที0สอบทานแล้ว ณ วันที0 30 
กนัยายน 2565 ซึ0งมีคา่เท่ากบั 4.29 บาทตอ่หุ้น คณูกบัคา่เฉลี0ยของอตัราสว่นราคาปิดตอ่มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้นเฉลี0ย (P/BV) ของ
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กลุ่มบริษัทที0ใช้อ้างอิงจํานวน 3 บริษัท ที0ประกอบธุรกิจสอดคล้อง เกี0ยวข้อง เกี0ยวเนื0อง หรือคล้ายคลงึกบั PTECH นั0นคือธุรกิจที0
เกี0ยวข้องกบัการผลติและจําหนา่ยสิ0งพิมพ์ และธรุกิจตู้ขายสนิค้าอตัโนมตั ิซึ0งได้แก่ 

1) บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“TKS”)   
2) บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั0น จํากดั (มหาชน) (“FORTH”) 
3) บริษัท ซนัเวนดิ aง เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“SVT”) 

ชื)อย่อ ลักษณะธุรกจิ1 มูลค่าตลาด2 สนิทรัพย์รวม2 รายได้2 กาํไรสุทธิ2 
TKS ผลิตและจําหน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจ แบบพิมพ์ซิเคียวริตี \ บริการ

พิมพ์ระบบดิจิทลักระดาษพิมพ์ต่อเนืBองสําหรับคอมพิวเตอร์ 
และบริการคลงัสนิค้าแบบพิมพ์ 

5,694.62 5,854.48 1,446.69 602.97 

FORTH3 บริษัทมี 3 กลุม่ธุรกิจ ดงันี \ 1) ธุรกิจอีเอ็มเอสเป็นสว่นงานทีBทํา
การจัดหา  ผลิตและ จําหน่ ายผลิตภัณฑ์และ ชิ \นส่ วน
อิเล็กทรอนิกส์ ทั \งงานสัBงผลิตและอปุกรณ์ทัBวไป 2) ธุรกิจเอ็น
เตอร์ไพรซ์ โซลชูัBนส์ เป็นสว่นงานทีBรับงานโครงการ จดัหา จดั
จ้างและวางระบบต่างๆ จากภาครัฐและภาคเอกชน 3) ธุรกิจ
สมาร์ท เซอร์วิส เป็นส่วนงานทีBให้บริการธุรกรรมการเงิน
ออนไลน์ จาํหน่ายสนิค้าและบริการผ่านตู้อัตโนมัต ิ

29,280.00 10,541.43 7,183.35 618.58 

SVT จาํหน่ายสินค้าผ่านเครื)องจาํหน่ายสินค้าอัตโนมัต ิภายใต้
เครืBองหมายการค้า "SUNVENDING" 

2,128.00 1,609.72 1,679.99 72.78 

หมายเหต ุ: 1/ ข้อมลูจาก www.set.or.th และ Website ของบริษัท 
2/ ข้อมลูจากงบการเงินรวมทีBสอบทานแล้วของกลุม่บริษัท สิ \นสดุ ณ วนัทีB 30 กนัยายน 2565 และ www.setsmart.com ข้อมลู ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 
3/ สดัสว่นรายได้ของธรุกิจสมาร์ทเซอร์วิส คดิเป็นร้อยละ 33 - 49 ในชว่ง 3 ปีทีBผา่นมา 

ทั aงนี a ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ค่าเฉลี0ยเคลื0อนที0ย้อนหลงั (Moving Average) ของอตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าตาม
บญัชีต่อหุ้น (P/BV) ของบริษัทจดทะเบียนที0นํามาเปรียบเทียบ คํานวณจากค่าเฉลี0ยเคลื0อนที0ของกลุ่มบริษัทดงักล่าวตามช่วง
ระยะเวลาย้อนหลงั 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วนั 270 วนั และ 360 วนั หารด้วยมลูคา่ตามบญัชีของบริษัทนั aน ๆ  โดย
รายละเอียดสามารถสรุปได้ดงันี a 

P/BV: (เท่า)1 ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 
7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

TKS 1.32 1.31 1.19 1.26 1.11 0.93 1.33 2.05 1.78 
FORTH 16.48 17.57 22.95 28.00 23.63 21.46 16.75 12.21 7.35 
SVT 1.98 2.12 2.16 2.45 2.36 2.24 2.49 - - 
ค่าเฉลี)ย (MEDIAN) 1.98 2.12 2.16 2.45 2.36 2.24 2.49 7.13 1.78 
มลูคา่ทางบญัชีตอ่หุ้น (บาท/หุ้น)2 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 
มูลค่าต่อหุ้น PTECH (บาท/หุ้น)2 8.49 9.09 9.27 10.51 10.12 9.61 10.68 30.59 7.64 
มูลค่า PTECH (ล้านบาท)3 2,079.91 2,226.98 2,269.00 2,573.63 2,479.09 2,353.03 2,615.65 7,489.79 1,869.82 
หมายเหต ุ:  
1/ ทีBมาจาก www.setsmart.com ข้อมลู ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 
2/ มลูคา่ทางบญัชีของ PTECH จากงบการเงินรวมทีBสอบทานแล้ว สิ \นสดุ ณ วนัทีB 30 กนัยายน 2565 เทา่กบั 1,050.46 ล้านบาท คดิเป็นมลูคา่ทางบญัชีตอ่หุ้น 
(Book Value Per Share) เทา่กบั 4.29 บาทตอ่หุ้น 
3/ จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมดของ PTECH เทา่กบั 224,871,104 หุ้น มลูคา่ทีBตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
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จากการประเมินมูลค่าหุ้ นโดยวิธีนี a จะได้มูลค่าส่วนของผู้ ถือหุ้ น (Equity Value) ของ PTECH อยู่ ในช่วงระหว่าง  
1,869.82 - 7,489.79 ล้านบาท หรือ 7.64 - 30.59 บาทต่อหุ้น ทั aงนี a กลุ่มบริษัทที0จดทะเบียนและทําการซื aอขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ที0นํามาเปรียบเทียบจํานวน 6 บริษัท เป็นบริษัทที0อยู่ในธุรกิจที0เกี0ยวข้องกบัการผลิตและจําหน่ายสิ0งพิมพ์ บริการพิมพ์
ระบบดิจิทลักระดาษพิมพ์ รวมถึงพิจารณามลูค่าตลาด มลูค่าทรัพย์ รายได้ และกําไรสทุธิของแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตาม แต่ละ
บริษัทมีความแตกตา่งกนัในแง่ของการดําเนินงาน ลกัษณะเชิงกายภาพ และการรับรู้รายได้ ซึ0งมีผลตอ่กําไรสทุธิและกําไรสะสมที0
เป็นสว่นหนึ0งของมลูคา่ตามบญัชี ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเห็นวา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ PTECH โดย
วธีิอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น ไม่เหมาะสม  

(4) วธีิอัตราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) 

การประเมินโดยวิธีนี aเป็นการนํากําไรต่อหุ้น (Earnings per Share) 4 ไตรมาสล่าสดุ ตามงบการเงินรวมที0สอบทานแล้ว 
สิ aนสดุ ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 ซึ0งมีคา่เทา่กบั 1.42 บาทตอ่หุ้น คณูกบัคา่เฉลี0ยของอตัราสว่นราคาปิดตอ่กําไรตอ่หุ้น (P/E) ของ
กลุม่บริษัทที0ใช้อ้างอิง โดยรายละเอียดสามารถสรุปได้ดงันี a 

P/E: (เท่า)1 ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 
7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

TKS 8.24 8.17 4.50 4.78 4.22 4.09 5.72 14.89 16.02 
FORTH 39.53 42.15 59.09 72.08 59.13 53.70 39.47 25.87 19.71 
SVT 27.31 29.25 34.79 39.43 41.19 39.11 43.04 52.71 - 
ค่าเฉลี)ย (MEDIAN) 27.31 29.25 34.79 39.43 41.19 39.11 39.47 25.87 16.02 
กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น)2 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 
มูลค่าต่อหุ้น PTECH (บาท/หุ้น)2 31.13 33.34 39.66 44.95 46.95 44.58 44.99 29.49 18.26 
มูลค่า PTECH (ล้านบาท)3 7,623.04 8,164.56 9,710.94 11,006.10 11,497.37 10,916.78 11,017.27 7,221.10 4,471.66 
หมายเหต:ุ 
1/ ทีBมาจาก www.setsmart.com ข้อมลู ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 
2/ กําไรสทุธิของ PTECH ชว่ง 4 ไตรมาสลา่สดุ จากงบการเงินรวมทีBสอบทานแล้ว สิ \นสดุ ณ วนัทีB วนัทีB 30 กนัยายน 2565 เทา่กบั 279.13 ล้านบาท (สว่นทีBเป็น
ของบริษัทใหญ่) คดิเป็นกําไรสทุธิตอ่หุ้น (Earnings Per Share) เทา่กบั 1.14 บาทตอ่หุ้น 
3/ จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมดของ PTECH เทา่กบั 244,871,104 หุ้น มลูคา่ทีBตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

จากการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนี a จะได้มลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้นของ PTECH อยู่ในช่วงระหว่าง 4,471.66 – 11,497.37 
ล้านบาท หรือ 18.26 – 46.95 บาทต่อหุ้น ทั aงนี a กลุ่มบริษัทที0จดทะเบียนและทําการซื aอขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที0ที0ปรึกษา
ทางการเงินอิสระนํามาเปรียบเทียบจํานวน 6 บริษัท เป็นบริษัทที0อยู่ในธุรกิจที0เกี0ยวข้องกบัการผลิตและจําหน่ายสิ0งพิมพ์ บริการ
พิมพ์ระบบดิจิทลักระดาษพิมพ์ ซึ0งแตล่ะบริษัทมีความแตกตา่งกนัในแง่ของการดําเนินงานและการรับรู้รายได้ ซึ0งมีผลตอ่กําไรสทุธิ
ของแตล่ะบริษัท ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเหน็วา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ PTECH โดยวิธีอตัราสว่นราคา
ตอ่กําไรสทุธิตอ่หุ้น ไม่เหมาะสม  

(5) วธีิมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 

ในการวิเคราะห์มลูคา่หุ้นของ PTECH ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด
ในอนาคต และนํามาคํานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Free Cash Flow: FCF) ด้วยอัตราคิดลด (Discounted 
Rate) ที0เหมาะสม ซึ0งที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คํานวณหาอตัราต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี0ยถ่วงนํ aาหนกั (Weight Average Cost 
of Capital: WACC) เพื0อใช้เป็นอตัราสว่นลดในการคํานวณมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิ ซึ0งระยะเวลาที0ใช้ในการประมาณ
การในครั aงนี a ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการทั aงหมด 5 ปี (2566 – 2570) ทั aงนี a ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ข้อมลูจริงที0
เกิดขึ aนระหว่างปี 2562 ถึงไตรมาส 3 ปี 2565 เป็นแนวทางการทําประมาณการซึ0งตั aงอยู่บนพื aนฐานว่าธุรกิจของ PTECH จะยงัคง
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ดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื0อง (Going Concern Basis) ไม่มีการเปลี0ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญเกิดขึ aนและเป็นไปภายใต้ภาวะ
เศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจบุนั รวมทั aงไมมี่ผลกระทบที0มีนยัสาํคญัจากเหตกุารณ์ภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินอนาคต 

การประมาณการในครั aงนี a จดัทําขึ aนภายใต้สมมติฐานและข้อมลูจากงบการเงินตรวจสอบและสอบทาน ข้อมลูที0ปรากฏ
ตามสาธารณะ และการค้นคว้าจากแหล่งข้อมลูของอตุสาหกรรมที0มีความน่าเชื0อถือสงู โดยข้อมลูต่างๆ ถกูกําหนดขึ aนมาภายใต้
สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจบุนั ซึ0งพิจารณาควบคู่กบัข้อมลูในอดีตของ PTECH อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี0ยนแปลง 
ใด ๆ เกี0ยวกบัแผนธุรกิจและนโยบายต่าง ๆ ของ PTECH หรือสภาวะเศรษฐกิจที0เปลี0ยนแปลงไป ซึ0งส่งผลให้การดําเนินธุรกิจของ 
PTECH เปลี0ยนแปลงไปจากการประมาณการ และตวัแปรต่าง ๆ ที0กําหนดไว้ อาจส่งผลให้การประมาณการที0กําหนดขึ aนภายใต้
สมมตฐิานที0กลา่วมาข้างต้นเปลี0ยนแปลงไปเชน่กนั 

เนื0องจากวิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด เป็นวิธีที0แสดงถึงความสามารถในการสร้างรายได้ของ PTECH รวมถึง 
TKS ได้ถือหุ้นของ PTECH อยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 25.00 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วทั aงหมด ซึ0งหากพิจารณาจากขนาดของรายได้ 
ประกอบกบัการสดัส่วนการถือหุ้นแล้ว ถือได้ว่า PTECH ส่งผลต่อมลูค่าของ TKS อย่างมีนยัสําคญั ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงิน
อิสระพิจารณาวา่วิธีนี aเป็นวิธีที0สามารถสะท้อนมลูคา่ที0แท้จริงของ PTECH ตอ่ TKS ได้เป็นอย่างดี ซึ0งที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
พิจารณามลูค่าปัจจบุนัส่วนของผู้ ถือหุ้น (Equity Value) ของ PTECH เพื0อนํามลูค่าของ PTECH ไปรวมกบั TKS ตามสดัส่วนการ
ถือหุ้ น อย่างไรก็ดี ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระอาจมีการปรับปรุงสมมติฐานทางการเงินตามหลักอนุรักษ์นิยม (Conservative 
Basis) ในการประมาณการ กลา่วคือยดึหลกัความระมดัระวงัในการทํารายงานฉบบันี a ซึ0งหมายถึงการถือผลประโยชน์ผู้ ถือหุ้นราย
ยอ่ยเป็นสาํคญั 
สมมตฐิานที0ใช้ในการจดัทาํประมาณการด้วยวธีิมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 

1) รายได้จากการขาย 

ภายหลงัจากปรับโครงสร้างของ TKS กบั PTECH รายได้ของ PTECH ตั aงแตปี่ 2566 สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 สว่นหลกั 
ซึ0งที0ปรึกษาทางการเงินอิสระตามคําอธิบายและสมมตฐิานการเตบิโตดงัตอ่ไปนี a  

ประเภทรายได้ ลักษณะของธุรกจิ สมมตฐิานในการประมาณการ 
ธุ ร กิ จ ผ ลิ ต บั ต ร พ ล า ส ติ ก  (Plastic Card 
Business Unit) 

ผลิตบตัรพลาสติก และให้บริการบนัทึกข้อมลู
ส่วนบุคคลลงบนบัตรด้วยเครืB องพิมพ์ และ
อุปกรณ์ทีBทันสมัย รวมถึงการจัดการระบบ
ความปลอดภยัด้วยมาตรระดบัสงู 

หากพิจารณาข้อมูลการเติบโตเฉลีBยในอดีต
ย้อนหลัง 3 ปีจะพบว่าการอัตราการเติบโตทีB
ลดลงเท่ากับ (2.78%) เป็นผลกระทบจากช่วง
โควิดทีBส่งผลกระทบโดยตรงกับการใช้บัตร
พลาสติก ทั \งนี \หากพิจารณาโดยใช้อัตราการ
เติบโตเฉลีBยของอุตสาหกรรมบตัรพลาสติก ทีB
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้อ้างอิงข้อมลูจาก 
Euromonitor จะพบว่าจํานวนบตัรเครดิต บตัร
เดบิต และบัตรสมาชิก มีการเติบโตเท่ากับ 
3.07% 

ธรุกิจตู้ขายสนิค้าอตัโนมตัิ (Vending Machine 
Business Unit) 

เป็นธุรกิจทีBให้บริการจําหน่ายสินค้าบริโภค 
(Food and Beverage) โ ด ย ส า ม า ร ถ แ บ่ ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ß) เครืB องดืBม 2) 
อาหารสาํเร็จรูป 

อตัราการเติบโตของตู้ จําหน่ายสนิค้าอตัโนมตัิทีB
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้อ้างอิงจากข้อมลูทีB
ปรากฎในสาธารณะ เกีBยวกับแผนการขยาย
จํานวนตู้ จําหน่ายสินค้าอตัโนมตัิ โดยบริษัทมี
แผนการขยายการติดตั \งตู้ จําหน่ายสินค้า
อตัโนมตัใิห้ครอบคลมุสถานทีB ทีBมีผู้ ใช้บริการใน
ทุกระดับ อาทิเช่นโรงเ รียน มหาวิทยาลัย 
โรงพยาบาล โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม 
สํานกังาน หน่วยงานราชการ ห้างสรรพสินค้า 
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อพาร์ทเมนต์ และปั¥มนํ \ามนั เป็นต้น โดยมีแผน
เพิBมจํานวนตู้ ในปี 2566 – 2570 อยู่ทีB  2,750, 
3,125, 4,125, 2,000 แ ล ะ  2,000 เ ค รืB อ ง 
ตามลําดบั อย่างไรก็ตามจากข้อมูลทีBเปิดเผย
พบว่าในปี  2569 – 2570 บ ริ ษัทจะมีตู้ ขาย
สินค้าทีBหมดอายุการใช้งานจํานวน (1,397) 
และ (2,531) ตู้  ตามลาํดบั ซึBงจากการพิจารณา
จํานวนตู้ โดยเฉลีBยของ 3 ปีทีBผ่าน บริษัทจะมี
จํานวนตู้ ทีBเพืBอใหม่อยู่ทีBปีละ 1,490 เครืBองซึBง ทีB
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณานําค่าตํBา
มาใช้ในการประมาณการ 

จาํนวนตู้ขายสนิค้าอัตโนมัต ิ
 

2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
จํานวนตู้ขายสนิค้าอตัโนมตัทีิBเพิBมขึ \น2 (1) 1,639 3,507 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 
จํานวนตู้ขายสนิค้าอตัโนมตัทีิBหมดอายกุารใช้งาน (2) (1,685) - - - - (1,397) (2,531) 
จํานวนตู้ขายสนิค้าอตัโนมตั ิณ สิ \นปี (3) = (1) + (2) 5,904 9,411 11,475 13,539 15,603 16,270 15,803 
จาํนวนตู้ขายสนิค้าอัตโนมัตเิฉลี)ยต่อปี1 5,927 7,658 10,443 12,507 14,571 15,937 16,037 

หมายเหต:ุ  
1/ จํานวนตู้ เฉลีBยระหวา่ง ณ สิ \นปี ก่อนหน้า และ ณ สิ \นปี ปัจจบุนั 
2/ ณ สิ \นปี 2565 มีจํานวนตู้ ทีBเปิดเผยใน Website ของบริษัทย่อยของ PTECH จํานวน 9,411 ตู้  และในปี 2566 – 2570 ทีBปรึกษาทางการเงินอิสระได้
ประมาณการเพิBมขึ \นของจํานวนตู้จากข้อมลูในอดีตเฉลีBยย้อนหลงั 3 ปี ตั \งแตปี่ 2562 - 2564 
 
สาํหรับรายได้เฉลี0ยต่อตู้ขายสนิค้าอัตโนมัต ิ(ARPU) 

ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คํานวณรายได้เฉลี0ยตอ่ตู้ขายสินค้าอตัโนมตัิ จากรายได้จากการขายเฉลี0ยตอ่เดือนหารด้วย
จํานวนตู้ขายสินค้าอตัโนมตัิ ซึ0งในปี 2562 – 2564 เฉลี0ยต่อเดือนมีค่าเท่ากับ 7,620.53 บาทต่อเครื0อง 9,046.65 บาทต่อเครื0อง 
9,356.09 บาทต่อเครื0อง ตามลําดบั คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี0ย (CARG) เท่ากบัร้อยละ 10.80 ต่อปี โดยมีปัจจยัจากความนิยม
และความสะดวกสบายในการเข้าถึง ทั aงในสว่นของชมุชน ร้านค้า โรงงาน และสํานกังาน อย่างไรก็ตามในช่วงการประมาณการ ที0
ปรึกษาทางการเงินได้กําหนดในอตัราการเติบโตของราคาขายในระยะยาวตลอดการประมาณการเทา่กบัร้อยละ 0.92 ตอ่ปี อ้างอิง
ตามอตัราเงินเฟอ้ทั0วไปเฉลี0ยย้อนหลงั 10 ปี  
 

สรุปตารางรายได้ของ PTECH 

รายได้ 2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
1. ธรุกิจสิBงพิมพ์ปอ้งกนัการปลอมแปลง 1,450.49 1166.15 323.27       
2. ธรุกิจฉลากปอ้งกนัการปลอมแปลง 211.96 153.1 124.89       
3. ธรุกิจสมาร์ทแพลตฟอร์ม1 96.90 48.54 10.27       
อตัราการเตบิโต (%) 38.1% (42.4%) (4.0%) 22.3% 3.07% 3.07% 3.07% 3.07% 3.07% 
4. ธรุกิจบตัรพลาสตกิ 428.52 246.74 236.89 289.60 298.48 307.64 317.08 326.81 336.83 
5. ธรุกิจตู้ขายสนิค้าอตัโนมตั ิ    589.93 1,157.18 1,339.76 1,525.59 1,714.73 1,907.21 
รวมรายได้จากธุรกจิ 2,187.87 1,614.53 695.32 908.60 1,455.67 1,647.40 1,842.67 2,041.54 2,244.05 

หมายเหต:ุ 1/ ธุรกิจสิBงพิมพ์ปอ้งกนัการปลอมแปลง ธุรกิจฉลากปอ้งกนัการปลอมแปลง ธุรกิจสมาร์ทแพลตฟอร์ม ได้ถกูโอนย้ายไปอยู่ทีB TKS เรียบร้อยแล้วใน
ไตรมาส 3 ปี 2564 
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2) ต้นทนุการผลติและค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 

ต้นทุนขายและบริการ ประกอบด้วยต้นทุนวตัถุดิบ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน ค่านายหน้าและค่าขนส่ง ค่า
สาธารณปูโภค เป็นต้น โดยมีรายละเอียดตอ่ไปนี a  

 
สมมตฐิาน 

ต้นทนุการผลติไมร่วมธรุกิจตู้ขายสนิค้าอตัโนมตั ิ กําหนดให้เทา่กบัสดัสว่นรายได้เฉลีBยย้อนหลงั ตั \งแตปี่ 2562 ถงึงวด 9 เดือน ปี 2565 ซึBงเทา่กบั
ร้อยละ 74.36% ของรายได้จากการขายและบริการ 

ต้นทนุธรุกิจตู้ขายสนิค้าอตัโนมตัิ1 กําหนดให้เทา่กบัสดัสว่นรายได้เฉลีBยย้อนหลงัของธรุกิจตู้ขายสนิค้าอตัโนมตั ิตั \งแตปี่ 2562 - 
2564 ซึBงเทา่กบัร้อยละ 61.88% ของรายได้ของธรุกิจตู้ขายสนิค้าอตัโนมตั ิ

ต้นทนุการจดัจําหนา่ย กําหนดให้เทา่กบัสดัสว่นรายได้เฉลีBยย้อนหลงั ตั \งแตปี่ 2562 ถงึงวด 9 เดือน ปี 2565 ซึBงเทา่กบั
ร้อยละ 9.60% ของรายได้จากการขายและบริการ 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร กําหนดให้เทา่กบัสดัสว่นรายได้เฉลีBยย้อนหลงั ตั \งแตปี่ 2562 ถงึงวด 9 เดือน ปี 2565 ซึBงเทา่กบั
ร้อยละ 19.02% ของรายได้จากการขายและบริการ 

หมายเหต:ุ อ้างอิงข้อมลูเตม็ปีได้ถงึ ณ สิ \นปี 2564 เนืBองจากไมมี่ข้อมลูงวด 9 เดือน ปี 2565 
 

ต้นทนุและค่าใช้จ่าย 2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
สดัสว่นรายได้ (%) 77.85% 76.44% 71.68% 74.36% 74.36% 74.36% 74.36% 74.36% 74.36% 
ต้นทุนการผลิตไม่รวมธุรกิจตู้ ขาย
สนิค้าอตัโนมตั ิ

(1,703.16) (1,234.09) (864.43) (236.98) (221.97) (228.78) (235.80) (243.03) (250.49) 

สัดส่วนรายได้ของตู้ ขายสินค้า
อตัโนมตั ิ(%) 

59.92% 60.11% 65.60% 61.88% 61.88% 61.88% 61.88% 61.88% 61.88% 

ต้นทนุธรุกิจตู้ขายสนิค้าอตัโนมตั ิ (215.24) (322.31) (436.51) (365.04) (738.89) (893.06) (1,050.00) (1,209.75) (1,372.35) 
สดัสว่นรายได้ (%) 5.08% 5.76% 7.24% 9.60% 9.60% 9.60% 9.60% 9.60% 9.60% 
ต้นทนุการจดัจําหนา่ย (111.21) (92.99) (50.36) (87.22) (143.28) (168.07) (193.33) (211.16) (214.91) 
สดัสว่นรายได้ (%) 12.72% 18.55% 33.78% 19.02% 19.02% 19.02% 19.02% 19.02% 19.02% 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (278.28) (299.48) (234.85) (172.78) (283.84) (332.96) (382.98) (418.32) (425.75) 

3) ค่าเสื0อมราคา 

ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้สินทรัพย์แต่ละประเภทมีการคิดค่าเสื0อมในอตัราคงที0ตามวิธีเส้นตรง โดยค่าเสื0อม
ราคาของแตล่ะสินทรัพย์จะถกูคํานวณแตกตา่งกนัออกไปตามมาตรฐานบญัชีที0ระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินและอ้างอิง
การตดัจําหนา่ยคา่เสื0อมราคาจาก PTECH โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี a 

สนิทรัพย์ ระยะเวลาคดิค่าเสื)อมราคา (ปี)' 
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคารและทีBดนิ 12 ปี 
เครืBองจกัรและอปุกรณ์ 11 ปี 
เครืBองตกแตง่ ตดิตั \งและเครืBองใช้สาํนกังาน 6 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

    หมายเหต:ุ 1/ คา่เฉลีBยของชว่งปี โดยอ้างอิงจากหมายเหตปุระกอบงบการเงินของ PTECH 
4) ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

ประมาณการอตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคลเทา่กบัร้อยละ 20.00 ตอ่ปี ตลอดการประมาณการตั aงแตปี่ 2566 - 2570 
5) ค่าใช้จ่ายในการลงทนุ (Capital Expenditure) 

ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ตลอดระยะเวลาการทําประมาณการทางการเงิน PTECH มีงบประมาณในการ
ลงทนุเพิ0มเตมิอ้างอิงจากการลงทนุเฉลี0ยในอดีตย้อนหลงั ดงัตอ่ไปนี a 
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รายการ 2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคารและทีBดนิ  8.56   48.08   13.79   23.48   23.48   23.48   23.48   23.48   23.48  
เครืBองจกัรและอปุกรณ์  58.98   29.12   56.08   48.06   48.06   48.06   48.06   48.06   48.06  
เครืBองตกแตง่ตดิตั \งและเครืBองใช้สาํนกังาน  20.48   15.84   7.00   14.44   14.44   14.44   14.44   14.44   14.44  
ยานพาหนะ  4.55   0.00   -     1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52  
สนิทรัพย์เพิBมขึ \นจากการรับโอนกิจการ
ทั \งหมด 

    823.841   -     -     -     -     -    

รวมงบประมาณการลงทนุ 92.57 93.04 76.87 911.34 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 
หมายเหต:ุ 1/ PTECH ได้รับโอนกิจการทั \งหมด (Entire Business Transfer) ของ VDP Holding มาจาก SABUY เมืBอวนัทีB 25 มีนาคม 2565  

 

6) เงนิกู้ยืม 

(หนว่ย: ล้านบาท) 
ยอดเงินกู้ ยืมคงเหลอื  
ณ วนัทีB 31 ธนัวาคม 

2564  

ยอดเงินกู้ ยืมคงเหลอื 
ณ วนัทีB 30 กนัยายน 

2565 
อตัราดอกเบี \ย1 อตัราดอกเบี \ยทีBใช้ใน

การประมาณการ3 

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร และเงินกู้ ยืม
ระยะสั \นจากสถาบนัการเงิน 

40.00 139.50 คงทีBร้อยละ 2.65 2.65% 

เงินกู้ ยืมระยะสั \นจากกิจการทีBเกีBยวข้อง
กนั 

- 44.50 คงทีBร้อยละ 3.57 และ 5.94 4.75% 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 19.03 คงทีBร้อยละ 2.85 2.85% 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการทีBเกีBยวข้อง
กนั 

- 83.03 คงทีBร้อยละ 3.72 3.72% 

หนี \สนิตามสญัญาเชา่ 2.33 258.95 10% - 15%2 12.50% 
หมายเหต:ุ  
1/ อ้างอิงข้อมลูจากงบการเงินตรวจสอบ ณ วนัทีB 31 ธนัวาคม 2564 
2/ อ้างอิงจากประกาศเพดานดอกเบี \ยเชา่ซื \อแบบลดต้นลดดอก 
3/ อตัราดอกเบี \ยทีBใช้ในการประมาณการคํานวณจากการเฉลีBยอตัราดอกเบี \ยของเงินกู้ ยืมแตล่ะแบบ 
 

ในการประมาณการเงินกู้ ยืมที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตั aงสมมติฐานโดยใส่เงินกู้ ยืมระยะสั aนจากสถาบนัการเงินเพื0อ
ไมใ่ห้กระแสเงินสดของบริษัทตดิลบ 
เงนิเบกิเกนิบญัชีธนาคาร และเงนิกู้ยืมระยะสั cนจากสถาบนัการเงนิ 

 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
เงินกู้ ยืมต้นงวด 

 
40.00 139.50 139.50 139.50 139.50 139.50 

เงินกู้ ยืมเพิBมเตมิ 
 

99.50 
     

ยอดจา่ยเงินต้น 
 

- - - - - - 
ดอกเบี \ย 

 
(3.70) (3.70) (3.70) (3.70) (3.70) (3.70) 

เงนิกู้ยืมปลายงวด 40.00 139.50 139.50 139.50 139.50 139.50 139.50 

เงนิกู้ยืมระยะสั cนจากกจิการที0เกี0ยวข้องกัน 
 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 

เงินกู้ ยืมต้นงวด 
 

- 44.50 - - - - 
เงินกู้ ยืมเพิBมเตมิ  44.50 - - - - - 
ยอดจา่ยเงินต้น 

 
- (44.50) - - - - 

ดอกเบี \ย 
 

(2.12) (2.12) - - - - 
เงนิกู้ยืมปลายงวด -  44.50 - - - - - 
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เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
เงินกู้ ยืมต้นงวด 

 
- 19.03 246.44 71.36 - - 

เงินกู้ ยืมเพิBมเตมิ  19.03 - - - - - 
ยอดจา่ยเงินต้น 

 
- (19.03) - - - - 

ดอกเบี \ย 
 

(0.54) (0.54) - - - - 
เงนิกู้ยืมปลายงวด -  19.03 - - - - - 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกจิการที0เกี0ยวข้องกัน 
 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 

เงินกู้ ยืมต้นงวด 
 

- 83.03 26.39 - - - 
เงินกู้ ยืมเพิBมเตมิ  83.03 - - - - - 
ยอดจา่ยเงินต้น 

 
- (56.64) (26.39) - - - 

ดอกเบี \ย 
 

(3.09) (3.09) (0.98) - - - 
เงนิกู้ยืมปลายงวด -  83.03 26.39 - - - - 

หนี cสนิตามสัญญาเช่า 

 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
เงินกู้ ยืมต้นงวด 

 
2.33 258.95 129.10 - - - 

เงินกู้ ยืมเพิBมเตมิ  258.95 - - - - - 
ยอดจา่ยเงินต้น 

 
(2.33) (129.86) (129.10) - - - 

ดอกเบี \ย 
 

(32.37) (32.37) (16.14) - - - 
เงนิกู้ยืมปลายงวด 2.33  258.95 129.10 - - - - 

 

7) อัตราส่วนอื0น ๆ ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 จาํนวนวันเฉลี)ย 

ลกูหนี \การค้าและลกูหนี \หมนุเวียนอืBน 60.93  
สนิค้าคงเหลอื 42.25  
เจ้าหนี \การค้าและเจ้าหนี \หมนุเวียนอืBน 59.59 

   หมายเหต:ุ 1/ เฉลีBยย้อนหลงั 3 ปี ตั \งแตปี่ 2562 - 2564 

ดงันั aน การประมาณการงบกําไรสทุธิ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกระแสเงินสดตลอดระยะเวลาประมาณการสามารถ
สรุปได้ดงัตอ่ไปนี a 

งบกาํไรขาดทนุ 2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 

รายได้จากการขาย
และการให้บริการ 

2,187.87 1,614.53 1,206.01 908.60  1,492.60  1,750.91  2,013.98  2,199.79  2,238.89  

ต้นทนุขายและต้นทนุ
การให้ 
บริการ 

(1,703.16) (1,234.09) (864.43) (602.01) (960.86) (1,121.84) (1,285.80) (1,401.99) (1,427.43) 

กาํไรขั cนต้น 484.71 380.44 341.58 306.59  531.74  629.07  728.18  797.80  811.45  
กําไรจากการขาย
สนิทรัพย์ 

151.12 1.22 - - - - - - - 

รายได้อืBน 25.03 25.22 212.70 12.16  20.20  23.69  27.25  29.77  30.30  
ต้นทนุในการจดั
จําหนา่ย 

(111.21) (92.99) (50.36) (87.22) (143.28) (168.07) (193.33) (211.16) (214.91) 
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งบกาํไรขาดทนุ 2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 

คา่ใช้จา่ยในการ
บริหาร 

(278.28) (299.48) (234.85) (172.78) (283.84) (332.96) (382.98) (418.32) (425.75) 

กาํไร (ขาดทนุ) 
จากกจิกรรม
ดาํเนินงาน 

271.36 14.42 269.07 58.75  124.83  151.73  179.13  198.09  201.08  

ต้นทนุทางการเงิน (16.62) (20.07) (15.40) (41.81) (41.81) (20.82) (3.70) (3.70) (3.70) 
สว่นแบง่ขาดทนุของ
การร่วมค้าทีBใช้วิธี
สว่นได้เสยี 

(8.24) (7.17) - - - - - - - 

ขาดทนุจากการปรับ
โครงสร้างธรุกิจ1 

- - (625.57) - - - - - - 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 246.50 (12.82) (371.90) 16.94  83.01  130.92  175.43  194.39  197.39  
(คา่ใช้จา่ย) รายได้
ภาษีเงินได้ 

(41.36) (4.07) (29.31) (3.39) (16.60) (26.18) (35.09) (38.88) (39.48) 

กาํไรสาํหรับปี 205.14 (16.89) (401.22) 13.55  66.41  104.74  140.34  155.51  157.91  
หมายเหต:ุ 1/ ขาดทนุจากการปรับโครงสร้างธรุกิจปรากฏในหมายเหตงุบการเงินประจําปี 2564 ข้อทีB 4(ค) กลุม่บริษัทรับรู้ขาดทนุจากการขายเป็นสว่นหนึBงของ
ขาดทนุจากการปรับโครงสร้างธรุกิจจํานวน 625.57 ล้านบาท ในงบการเงินรวม  

ผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัทและบริษัทแสดงได้ดงันี a 
งบแสดงฐานะ 2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
สนิทรัพย์หมุนเวียน 

         

เงินสดและรายการเทียบเทา่
เงินสด 

61.52 128.67 14.71 176.91  36.30  78.73  273.10  502.69  755.31  

ลกูหนี \การค้าและลกูหนี \
หมนุเวียนอืBน 

458.81 320.62 111.59 151.68  249.18  292.30  336.21  367.23  373.76  

ลกูหนี \จากการขายบริษัท
ยอ่ย 

- - 1,020.00 -    -    -    -    -    -    

ลกูหนี \ผอ่นชําระทีBครบ
กําหนดชําระภายในหนึBงปี 

- - - -    -    -    -    -    -    

สนิค้าคงเหลอื 251.45 165.16 78.21 74.64  119.13  139.09  159.41  173.82  176.97  
สว่นของเงินให้กู้ ยืมระยะยาว
กิจการทีBเกีBยวข้องกนัทีBถงึ
กําหนดรับชําระภายในหนึBงปี 

1.87 - - -    -    -    -    -    -    

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจบุนั 

22.39 14.73 0.38 3.26  3.26  3.26  3.26  3.26  3.26  

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 796.05 629.18 1,224.89 406.49  407.86  513.38  771.99  1,047.01  1,309.31  
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

         

เงินลงทนุในการร่วมค้า 7.17 - - -    -    -    -    -    -    
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวกิจการทีB
เกีBยวข้องกนั 

13.12 - - -    -    -    -    -    -    

อสงัหาริมทรัพย์เพืBอการ
ลงทนุ 

16.92 14.34 - -    -    -    -    -    -    

ลกูหนี \ผอ่นชําระ - - - 1.43  1.43  1.43  1.43  1.43  1.43  
ทีBดนิ อาคารและอปุกรณ์ 1,141.75 1,039.69 186.12 881.88  755.48  625.50  533.99  433.46  333.23  
สนิทรัพย์สทิธิการใช้ - 156.56 2.09 298.62  298.62  298.62  298.62  298.62  298.62  
สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 37.67 34.68 26.29 71.50  71.50  71.50  71.50  71.50  71.50  
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งบแสดงฐานะ 2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตดับญัชี 

26.77 25.26 11.70 49.06  49.06  49.06  49.06  49.06  49.06  

ภาษีเงินได้หกั ณ ทีBจา่ยขอ
คืน 

- 32.15 14.56 14.94  14.94  14.94  14.94  14.94  14.94  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืBน 2.89 1.47 0.29 35.41  35.41  35.41  35.41  35.41  35.41  
รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,246.28 1,304.16 241.06 1,352.85  1,226.44  1,096.46  1,004.96  904.42  804.19  
รวมสนิทรัพย์ 2,042.33 1,933.33 1,465.94 1,759.34  1,634.30  1,609.84  1,776.95  1,951.43  2,113.49  
หนี cสินหมุนเวียน 

         

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและ
เงินกู้ ยืมระยะสั \นจากสถาบนั
การเงิน 

417.03 409.00 40.00 139.50  139.50  139.50  139.50  139.50  139.50  

เจ้าหนี \การค้าและเจ้าหนี \
หมนุเวียนอืBน 

281.62 217.58 128.02 98.28  156.86  183.14  209.91  228.88  233.03  

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงินทีBถงึ
กําหนดชําระภายในหนึBงปี 

90.02 54.00 - 19.03  -    -    -    -    -    

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาว
จากกิจการทีBเกีBยวข้องกนัทีBถงึ
กําหนดชําระภายในหนึBงปี 

- - - 56.64  26.39  -    -    -    -    

สว่นของหนี \สนิตามสญัญา
เชา่ทีBถงึกําหนดชําระภายใน
หนึBงปี 

8.34 42.78 2.00 129.86  129.10  -    -    -    -    

เงินกู้ ยืมระยะสั \นจากกิจการ
ทีBเกีBยวข้องกนั 

- - - 44.50  -    -    -    -    -    

ประมาณการหนี \สนิ
หมนุเวียนสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

3.93 - - -    -    -    -    -    -    

หนี \สนิหมนุเวียนอืBน 4.76 - - -    -    -    -    -    -    
รวมหนี cสนิหมุนเวียน 805.70 723.36 170.02 487.80  451.84  322.64  349.41  368.38  372.53  
หนี cสินไม่หมุนเวียน 

         

เงินกู้ ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน 

130.50 112.50 - - - - - - - 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการ
ทีBเกีBยวข้องกนั 

- - - 26.39 - - - - - 

หนี \สนิตามสญัญาเชา่  18.53 108.56 0.33 129.10 - - - - - 
หนี \สนิภาษีเงินได้รอตดับญัชี 6.00 4.80 - - - - - - - 
ประมาณการหนี \สนิไม่
หมนุเวียนสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

109.19 67.51 17.80 9.54 9.54 9.54 9.54 9.54 9.54 

หนี \สนิไมห่มนุเวียนอืBน - - - 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 
รวมหนี cสนิไม่หมุนเวียน 264.21 293.37 18.13 168.29 12.81 12.81 12.81 12.81 12.81 
รวมหนี cสนิ 1,069.91 1,016.73 188.15 656.09  464.65  335.45  362.21  381.18  385.34  
สว่นของผู้ ถือหุ้น 

         

ทนุจดทะเบียน 110.00 204.22 204.22 245.06 245.06 245.06 245.06 245.06 245.06 
ทนุทีBออกและชําระแล้ว 110.00 204.22 204.22               

244.87  
              

244.87  
              

244.87  
              

244.87  
              

244.87  
              

244.87  
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งบแสดงฐานะ 2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 165.00 1,342.75 1,342.75               
915.57  

              
915.57  

              
915.57  

              
915.57  

              
915.57  

              
915.57  

สว่นตา่งจากการรวมธรุกิจ
ภายใต้การควบคมุเดียวกนั 

- (944.52) -             
(776.36) 

            
(776.36) 

            
(776.36) 

            
(776.36) 

            
(776.36) 

            
(776.36) 

กําไรสะสม 366.99 315.05 (269.18)               
679.93  

              
746.34  

              
851.08  

              
991.42  

           
1,146.93  

           
1,304.84  

องค์ประกอบอืBนของสว่นของ
ผู้ ถือหุ้น 

(0.91) (0.91) -                      
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของ
บริษัทใหญ่ 

641.09 916.60 1,277.80 1,064.01 1,130.42 1,235.16 1,375.50 1,531.02 1,688.93 

สว่นของผู้ ถือหุ้นเดมิก่อนการ
ปรับโครงสร้างธรุกิจ 

331.33 - - 39.23  39.23  39.23  39.23  39.23  39.23  

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 972.42 916.60 1,277.80 1,103.25 1,169.66 1,274.39 1,414.73 1,570.25 1,728.16 
 

งบกระแสเงนิสด 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรม
ดาํเนินงาน 

      

กําไรสาํหรับปี 13.55  66.41  104.74  140.34  155.51  157.91  
คา่เสืBอมและคา่ตดัจําหนา่ย 215.58  213.90  217.48  179.00  188.03  187.73  
ลกูหนี \การค้าและลกูหนี \หมนุเวียน
อืBน 

(40.09) (97.49) (43.12) (43.92) (31.02) (6.53) 

ลกูหนี \จากการขายบริษัทยอ่ย 1,020.00  -    -    -    -    -    
ลกูหนี \ผอ่นชําระทีBครบกําหนดชําระ
ภายในหนึBงปี 

-    -    -    -    -    -    

สนิค้าคงเหลอื 3.57  (44.49) (19.96) (20.33) (14.40) (3.15) 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั (2.88) -    -    -    -    -    
ลกูหนี \ผอ่นชําระ (1.43) -    -    -    -    -    
สนิทรัพย์สทิธิการใช้ (296.53) -    -    -    -    -    
สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน (45.21) -    -    -    -    -    
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (37.36) -    -    -    -    -    
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีBจา่ยขอคืน (0.38) -    -    -    -    -    
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืBน (35.12) -    -    -    -    -    
เจ้าหนี \การค้าและเจ้าหนี \หมนุเวียน
อืBน 

(29.74) 58.58  26.28  26.77  18.97  4.15  

ประมาณการหนี \สนิหมนุเวียน
สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

-    -    -    -    -    -    

หนี \สนิหมนุเวียนอืBน -    -    -    -    -    -    
หนี \สนิภาษีเงินได้รอตดับญัชี -    -    -    -    -    -    
ประมาณการหนี \สนิไมห่มนุเวียน
สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

(8.26) -    -    -    -    -    

หนี \สนิไมห่มนุเวียนอืBน 3.27  -    -    -    -    -    
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้
ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 

758.96  196.91  285.41  281.86  317.09  340.11  
       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ 
      

เงินลงทนุใหม ่ (911.34) (87.50) (87.50) (87.50) (87.50) (87.50) 
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งบกระแสเงนิสด 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 

สว่นของเงินให้กู้ ยืมระยะยาวกิจการ
ทีBเกีBยวข้องกนัทีBถงึกําหนดรับชําระ
ภายในหนึBงปี 

-    -    -    -    -    -    

เงินลงทนุในการร่วมค้า -    -    -    -    -    -    
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวกิจการทีB
เกีBยวข้องกนั 

-    -    -    -    -    -    

อสงัหาริมทรัพย์เพืBอการลงทนุ -    -    -    -    -    -    
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้
ไปใน) กจิกรรมลงทนุ 

(911.34) (87.50) (87.50) (87.50) (87.50) (87.50) 
       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหา
เงนิ 

      

เพิBมทนุ 40.65  -    -    -    -    -    
ปรับปรุงกําไรสะสมของปีก่อนหน้า 935.56  

     

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั (427.19) -    -    -    -    -    
สว่นตา่งจากการรวมธรุกิจภายใต้
การควบคมุเดียวกนั 

(776.36) -    -    -    -    -    

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงิน
กู้ ยืมระยะสั \นจากสถาบนัการเงิน 

99.50  -    -    -    -    -    

เงินกู้ ยืมระยะสั \นจากกิจการทีB
เกีBยวข้องกนั 

44.50  (44.50) -    -    -    -    

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 

19.03  (19.03) -    -    -    -    

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการทีB
เกีBยวข้องกนั 

83.03  (56.64) (26.39) -    -    -    

หนี \สนิตามสญัญาเชา่ (2562: หนี \สนิ
ตามสญัญาเชา่การเงิน) 

256.62  (129.86) (129.10) -    -    -    

องค์ประกอบอืBนของสว่นของผู้ ถือหุ้น -    -    -    -    -    -    
สว่นได้เสยีทีBไมมี่อํานาจควบคมุ 39.23  -    -    -    -    -    
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้
ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 

314.57  (250.03) (155.48) -    -    -    
       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
ต้นงวด 

14.71  176.91  36.30  78.73  273.10  502.69  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด
เพิBมขึ \น(ลดลง)สทุธิ 

162.20  (140.61) 42.43  194.37  229.60  252.61  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิ
สด ปลายงวด 

176.91  36.30  78.73  273.10  502.69  755.31  

 

 

- THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK - 
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สมมตฐิานการคาํนวณอัตราการคดิลด (Discount Rate) 

อตัราส่วนลดที0ใช้ในการคํานวณมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด ได้มาจากการคํานวณต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี0ย
ถ่วงนํ aาหนกั (Weighted Average Cost of Capital : WACC) ซึ0งที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คํานวณคา่ WACC จากคา่เฉลี0ยถ่วง
นํ aาหนกัของต้นทนุของหนี a (Kd) และต้นทนุของทนุ (Ke) ของ PTECH โดยรายละเอียดการประมาณการอตัราสว่นลดเป็นดงัตอ่ไปนี a 

    WACC  =  Ke x E / (D+E) + Kd x (1-T) x D / (D+E) 

    โดยที0 

   Ke = ต้นทนุของทนุ หรืออตัราผลตอบแทนที0ผู้ ถือหุ้นต้องการ 
   Kd  = ต้นทนุของหนี a หรืออตัราดอกเบี aยเงินกู้ของบริษัท 
   T = อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคล 
   E = สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 
   D = หนี aสนิที0มีดอกเบี aย 
ต้นทนุของทนุ (Ke) หรืออตัราผลตอบแทนที0ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) คํานวณได้จาก Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

ดงันี a 

    Ke (หรือ Re) =  Rf + β (Rm - Rf) 

 

โดยที0 

Risk Free Rate (Rf) = อ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ15 ปี มีคา่เทา่กบัร้อยละ 3.20 ตอ่ปี (ข้อมลู ณ 
วนัที0 21 ธนัวาคม 2565 ซึ0งเป็นวนัก่อนวนัที0คณะกรรมการจะมีมตใิห้เข้าทํารายการดงักลา่ว) 

Market Risk (Rm) = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เฉลี0ยย้อนหลงั 15 ปี 
ตั aงแตปี่ 2551 – 2565 ซึ0งเทา่กบัร้อยละ 11.05 ตอ่ปี  

Beta (β) = อ้างอิงจาก Beta เฉลี0ยของกลุม่บริษัทที0ทําธรุกิจคล้ายกนักบั PTECH ในอตุสาหกรรมเดียวกนั ในช่วง
ระยะเวลา 2 ปีย้อนหลงัจนถึงวนัที0 21 ธันวาคม 2565 (โดยที0ปรึกษาทางการเงินพิจารณาว่าการนํา
ข้อมลูในชว่ง 2 ปีย้อนหลงัเพื0อมาคํานวณหาคา่ Beta มีความเหมาะสมตามหลกัสถิต ิที0ต้องใช้จํานวน
ชดุข้อมลูที0มากพอ) 

โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระคดัเลือกกลุม่บริษัทที0นํามาใช้คํานวณเพื0อหาค่า Beta ของ PTECH โดยที0ปรึกษาทางการ
เงินอิสระใช้เกณฑ์ในการคดัเลือกจากบริษัทที0มีรูปแบบธุรกิจที0ใกล้เคียงกบั PTECH กลา่วคือ เป็นบริษัทที0เป็นผู้ผลิตและจําหน่าย
สิ0งพิมพ์ และให้บริการพิมพ์ระบบดิจิทัลกระดาษพิมพ์ ทั aงนี a เนื0องจากธุรกิจ PTECH เป็นการผลิตและจําหน่ายสิ0งพิมพ์ที0มี
ความจําเพาะ การค้นหาบริษัทเทียบเคียงจงึคอ่นข้างยาก อยา่งไรก็ตาม ที0ปรึกษาทางการเงินได้พยายามคดัเลือกบริษัทที0ประกอบ
ธุรกิจเคียงกบั TKS มากที0สดุจํานวนทั aงสิ aน 4 บริษัท ซึ0งได้แก่ TKS, PTECH, FORTH และ SVT โดยใช้ข้อมลูย้อนหลงั 2 ปี นบัย้อน
จากวนัที0 21 ธนัวาคม 2565 เพื0อนํามาคํานวณหาคา่ Beta ของ TKS ดงัแสดงตามตารางตอ่ไปนี a 
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บริษัทเปรียบเทยีบ TKS PTECH FORTH SINGER SVT SPC 
Beta - 2 Yrs 1.52 0.10  0.93   1.35   0.69   0.12  
หนี \สนิทีBมีภาระดอกเบี \ยจา่ย (Interest Bearing Debt)  865.85   545.01   4,279.61   6,593.65   10.04   25.82  
สว่นของผู้ ถือหุ้น  4,500.97   1,050.46   1,930.06   15,027.88   1,195.00   24,426.67  
Interest Bearing Debt to Equity Ratio 0.19 0.52          2.22           0.44           0.01           0.00  
Tax Rate 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
Unlevered Beta - 2 Yrs1 1.32 0.07          0.34           1.00           0.68           0.12  
ค่าเฉลี)ย Unlevered Beta 0.60 

หมายเหต:ุ 1/ Unlevered Beta = Levered Beta / (1 + Interest Bearing Debt to Equity Ratio x (1 – Tax Rate)) 

ดงันั aน  
สามารถคํานวณ Levered Beta ของ PTECH  =  คา่เฉลี0ย Unlevered Beta x (1 + Interest Bearing  
   Debt to Equity Ratio x (1- Tax Rate)) 
  =  0.60 x [ 1 + 0.52 x (1 – 20%)]  
  =  0.85 

 โดย Beta ดงักลา่วสามารถนํามาคํานวณ ต้นทนุของทนุ (Ke) หรืออตัราผลตอบแทนที0ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) ดงันี a 

   Ke (หรือ Re) =  Rf + β (Rm - Rf) 
     =  3.20% + [0.85 x (11.05% - 3.20%)] 
     =  9.89% 
หากอ้างอิงการคํานวณ Beta จาก ค่าเฉลี0ย Unlevered Beta ของ TKS, PTECH, FORTH และ SVT จะได้ค่า Levered 

Beta ของ PTECH เท่ากับ 0.83 ซึ0งที0ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการอ้างอิงค่าเฉลี0ย Unlevered Beta ของ TKS, PTECH, 
FORTH, SINGER, SVT และ SPC เหมาะสมมากที0สุดเนื0องจากเป็นเป็นบริษัทที0เป็นผู้ ผลิตและจําหน่ายสิ0งพิมพ์ และประกอบ
ธุรกิจตู้ขายสินค้าอตัโนมตัิ ดงันั aน ค่า Unlevered Beta ที0คํานวณได้สามารถสะท้อนความเสี0ยงในการดําเนินธุรกิจของ PTECH 
และ/หรือ สะท้อนต้นทนุของสว่นทนุ (Ke) หรืออตัราผลตอบแทนที0ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) ในปัจจบุนั 

จากข้อมลูคํานวณข้างต้นจะคํานวณ WACC ของ PTECH ได้ดงันี a 
WACC  =  Ke x E / (D+E) + Kd x (1-T) x D / (D+E) 

             =  9.89% x 1,050.46 / 1,595.47 + 5.29% x (1-20%) x 545.01 / 1,595.47 

             =  7.96% 
การคาํนวณมูลค่าปัจจุบนั (Net Present Value) ของกระแสเงนิสดสุทธิ 

ประมาณกระแสเงินสดสทุธิของ PTECH สามารถแสดงได้ในตารางตอ่ไปนี a 
ประมาณการกระแสเงนิสุทธิ1  

(หน่วย: ล้านบาท) Q4 25651 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 

จาํนวนปีสาํหรับการคดิลด 0.25 1.25 2.25 3.25 4.25 5.25 

กําไรก่อนต้นทนุทางการเงิน และภาษีเงิน
ได้ (1) 

14.69 124.83  151.73  179.13  198.09  201.08  

กําไรสทุธิจากการดําเนินงานหลงัหกัภาษี 
(2) = (1) x (1- 20%) 

11.75 99.86  121.39  143.30  158.47  160.87  

บวกกลบัคา่เสืBอม (3) 53.89 213.90  217.48  179.00  188.03  187.73  
หกัเงินลงทนุ CAPEX (4) (227.84) (87.50) (87.50) (87.50) (87.50) (87.50) 
การเปลีBยนแปลงเงินทนุหมนุเวียน (5) (16.57) (83.40) (36.80) (37.48) (26.46) (5.53) 
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ประมาณการกระแสเงนิสุทธิ1  
(หน่วย: ล้านบาท) Q4 25651 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 

จาํนวนปีสาํหรับการคดิลด 0.25 1.25 2.25 3.25 4.25 5.25 

กระแสเงนิสดสุทธิของ PTECH (6) = 
(2) + (3) + (4) + (5) 

(178.76) 142.87  214.57  197.32  232.55  255.57  

มลูคา่สดุท้าย1 (7)  
    

3,662.37  
กระแสเงินสดของบริษัทรวมมลูคา่สดุท้าย 
(8) = (6) + (7) 

(178.76) 142.87  214.57  197.32  232.55  3,917.95  

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธิ
ของ PTECH 

(175.36) 129.82  180.60  153.83  167.93  2,620.58  

รวมมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด
สุทธิของ PTECH - (Enterprise Value) 

3,077.240 
 

บวก: เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 23.12 
หกั: หนี \สนิทีBมีภาระดอกเบี \ย (545.01) 
หกั: สว่นทีBไมมี่อํานาจควบคมุ (39.23) 
มูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้นของ PTECH 
(Equity Value) 

2,516.28 

หมายเหต:ุ  
1/ กําหนดให้อตัราการเตบิโตของมลูคา่สดุท้าย เทา่กบัร้อยละ 0.92 ตอ่ปี ซึBงคํานวณจากอตัราเงินเฟอ้เฉลีBยย้อนหลงั 10 ปี - BOT 
2/ คดิลดกลบัมา ณ วนัทีB 30 กนัยายน 2565 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 

ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) โดยการเปลี0ยนแปลง WACC และ
อตัราการเตบิโตของมลูคา่สดุท้าย ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี a 

TKS มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดของส่วนของผู้ถอืหุ้น (Equity Value) 
มูลค่าสุดท้าย (+0.25%) 7.96% (-0.25%) 

(+0.10%)           2,432.53            2,554.03            2,684.69  
0.92%           2,397.68            2,516.28            2,643.69  

(-0.10%)           2,363.79            2,479.59            2,603.87  
  

จากการประเมินมูลค่าหุ้ นโดยวิธีนี a เมื0อนํามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของส่วนของผู้ ถือหุ้ น (Equity-NPV) ของ 
PTECH อยู่ ในช่วงระหว่าง 2,363.79 – 2,684.69 ล้านบาท หรือ 9.65 – 10.96 บาทต่อหุ้น เนื0องจากวิธีมลูค่าปัจจุบนัสทุธิ
ของกระแสเงินสด เป็นวิธีที0แสดงถึงความสามารถในการสร้างรายได้ของ PTECH ซึ0งสามารถสะท้อนมลูค่าที0แท้จริงของ PTECH 
ได้ ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ PTECH โดยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
กระแสเงินสด มีความเหมาะสม ซึ0งที0ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของ PTECH โดยวิธี
มลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด มีความเหมาะสมที0สุด ที0จะนําไปคิดรวมเพื0อประเมินมลูค่าของ TKS ด้วยวิธีรวมส่วนของ
กิจการ (รายละเอียดในหวัข้อ 4.1.7) 

 

 

- THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK - 
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4.1.3 การประเมนิมูลค่าของ MSC 

จากการพิจารณาที0ปรึกษาทางการเงินอิสระพบว่า TKS ได้ถือหุ้นใน MSC สดัส่วนร้อยละ 9.00 ซึ0งในการบนัทึกบญัชี 
MSC ถกูบนัทกึเป็นเงินลงทนุในตราสารทนุของ TKS ซึ0งจะต้องถกูบนัทกึกําไร (ขาดทนุ) เป็นไปตามราคาตลาด ณ สิ aนงวดบญัชีแต่
ละไตรมาส ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการใช้วิธีประเมินมลูค่าโดยวิธีมลูค่าตามราคาตลาด (VWAP) มี
ความเหมาะสม อย่างไรก็ตามที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้แสดงวิธีการประเมิน MSC ทั aงหมดจํานวน 4 วิธี เพื0อเปรียบเทียบช่วง
ของราคา ซึ0งได้แก่ 

§ วธีิมลูคา่ตามบญัชี (Book Value Approach) 
§ วธีิมลูคา่ตามราคาตลาด (VWAP) 
§ วธีิอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (P/BV Ratio) 
§ วธีิอตัราสว่นราคาตอ่กําไรสทุธิตอ่หุ้น (P/E Ratio) 

(1) วธีิมูลค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 

การประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีนี aเป็นการประเมินจากมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์สทุธิ (สินทรัพย์รวมหกัหนี aสินรวม) หรือ
เท่ากับส่วนของผู้ ถือหุ้นของ MSC และนํามาหารด้วยจํานวนหุ้น จะได้เป็นมูลค่าหุ้นตามบญัชีต่อหุ้น โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบ
การเงินรวมของ MSC ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 ซึ0งผ่านการสอบทานจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั
โดยนางวิลาสนีิ  กฤษณามระ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7098) มีรายละเอียดดงันี a 

ลาํดบั รายละเอียด มูลค่า (ล้านบาท) 
1 ทนุจดทะเบียนทีBออกและชําระแล้ว 360.00 
2 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 234.22 
3 กําไร (ขาดทนุ) สะสม 1,460.75 
4 รวมส่วนของบริษัทใหญ่ (4) = (1) + (2) + (3) 2,054.97 
5 จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมด (ล้านหุ้น)1 360.00 
6 มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) (6) = (4) / (5) 5.71 

หมายเหต:ุ 1/ ข้อมลูจากงบการเงินรวมทีBผา่นการสอบทานของ MSC ณ วนัทีB 30 กนัยายน 2565  มลูคา่ทีBตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

จากการประเมินมลูคา่หุ้น MSC โดยวิธีนี a จะได้มลูคา่ของ MSC เทา่กบั 2,054.97 ล้านบาท หรือ 5.71 บาทต่อหุ้น โดย
วิธีการประเมินมลูคา่หุ้นตามบญัชี (Book Value Approach) จะสะท้อนฐานะทางการเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ0งและมลูคา่ทรัพย์สนิ
ตามที0ได้บนัทกึบญัชีไว้ โดยไม่ได้พิจารณาถึงความสามารถในการทํากําไรและผลการดําเนินงานของ MSC รวมถึงความสามารถ
ในการแข่งขนัของกิจการ แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมอตุสาหกรรม การเติบโต และการลงทนุในอนาคต ดงันั aน ที0ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจงึมีความเหน็วา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ MSC โดยวิธีมลูคา่ตามบญัชี ไม่เหมาะสม  

(2) วธีิมูลค่าตามราคาตลาด (VWAP) 

การประเมินมูลค่าหุ้ นโดยวิธีนี a จะใช้ราคาตลาดถัวเฉลี0ยถ่วงนํ aาหนักจากการซื aอขายหลักทรัพย์ของ MSC (Volume 
Weighted Average Price: VWAP) ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในอดีต ณ ช่วงเวลาตา่ง ๆ ซึ0งสะท้อนถงึอปุสงค์ (Demand) และอปุทาน
(Supply) ในการซื aอขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที0เกิดขึ aนจริงจากการซื aอขายของนกัลงทนุ ซึ0งนกัลงทนุพิจารณาจากการรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารต่างๆ ทั aงข้อมลูข่าวสารที0เกี0ยวข้องกบับริษัท ข้อมลูสภาวะตลาดโดยรวม รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ ที0อาจมี
ผลกระทบทั aงตอ่ผลประกอบการของบริษัท ตามรายละเอียดแผนภมูิดงัตอ่ไปนี a  
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ทีBมา: จาก www.setsmart.com ข้อมลูตั \งแตย้่อนหลงัโดยนบัย้อนหลงัจากวนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 ซึBงเป็นวนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติ
เข้าทํารายการ 

โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจะพิจารณาราคาตลาดถวัเฉลี0ยถ่วงนํ aาหนกัของหุ้นของ MSC (มลูค่าการซื aอขายหุ้นของ
บริษัทตอ่ปริมาณการซื aอขายหุ้นของบริษัท) ย้อนหลงัในชว่งเวลา 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วนั และ 360 วนั ก่อนวนัที0
เข้าทํารายการ 

Market Value1 ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 
7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

มลูคา่การซื \อขายหุ้นของ MSC (ล้านบาท) 1.38 1.63 3.40 2.53 4.55 15.42 25.32 18.39 14.16 
ปริมาณการซื \อขายหุ้นของ MSC (ล้านหุ้น) 0.15 0.17 0.34 0.25 0.44 1.35 2.42 1.84 1.44 
มูลค่าต่อหุ้น MSC (บาท/หุ้น) 9.48 9.66 10.15 10.01 10.36 11.40 10.48 9.97 9.83 
มูลค่ากจิการ MSC (ล้านบาท)2 3,411.39 3,476.29 3,655.68 3,603.69 3,729.28 4,103.27 3,773.43 3,590.63 3,538.27 

หมายเหต:ุ 
1/ ทีBมาจาก www.setsmart.com ข้อมลู ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 
2/ จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมด 360,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นทีBตราไว้เทา่กบัหุ้นละ 1.00 บาท 

จากการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนี a จะได้มลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Equity Value) ของ MSC อยู่ในช่วงระหว่าง 3,411.39 
– 4,103.27 ล้านบาท หรือ 9.48 – 11.40 บาทต่อหุ้น ซึ0งเป็นการประเมินราคาโดยวิธีราคาตลาดถวัเฉลี0ยถ่วงนํ aาหนกั และเป็น
วิธีการที0สะท้อนมลูค่าตลาดตามอปุสงค์ (Demand) และอปุทาน (Supply) ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที0เกิดขึ aนจริงจากการซื aอขายของ
นกัลงทนุ ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเห็นวา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ MSC โดยวิธีมลูคา่ตามราคาตลาด มี
ความเหมาะสม ซึ0งที0ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ MSC โดยวิธีมลูคา่ตามราคาตลาด 
มีความเหมาะสมที0สุด ที0จะนําไปคดิรวมเพื0อประเมินมลูคา่ของ TKS ด้วยวิธีรวมสว่นของกิจการ (รายละเอียดในหวัข้อ 4.1.7) 

(3) วธีิอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (P/BV Ratio) 

การประเมินราคาโดยวิธีนี a เป็นการนํามลูคา่ตามบญัชีของ MSC ตามงบการเงินรวมที0สอบทานแล้ว ณ วนัที0 30 กนัยายน 
2565 ซึ0งมีคา่เทา่กบั 5.71 บาทตอ่หุ้น คณูกบัคา่เฉลี0ยของอตัราสว่นราคาปิดตอ่มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้นเฉลี0ย (P/BV) ของกลุม่บริษัท
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ที0ใช้อ้างอิงจํานวน 4 บริษัท ที0ประกอบธรุกิจสอดคล้อง เกี0ยวข้อง เกี0ยวเนื0อง หรือคล้ายคลงึกบั MSC นั0นคือธรุกิจที0เกี0ยวข้องกบัการ
จดัจําหนา่ยเครื0องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วสัดสุิ aนเปลอืง อปุกรณ์สํานกังาน และการบริการที0เกี0ยวข้อง 

1) บริษัท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“SYNEX”)   
2) บริษัท เอสไอเอส ดสิทริบวิชั0น (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“SIS”) 
3) บริษัท คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) (“COM7”) 
4) บริษัท ไอที ซติี a จํากดั (มหาชน) (“IT”) 

ชื)อย่อ ลักษณะธุรกจิ1 มูลค่าตลาด2 สนิทรัพย์รวม2 รายได้2 กาํไรสุทธิ2 
MSC บริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นตวัแทนจําหนา่ยเครืBองคอมพิวเตอร์

และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วสัดสุิ \นเปลอืง อปุกรณ์สาํนกังาน 
และการบริการทีBเกีBยวข้อง 

3,384.00 4,339.98 7,344.17 227.65 

SYNEX จดัจําหนา่ยคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ตอ่พว่งคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวสัดสุิ \นเปลอืงทีBใช้กบั
คอมพิวเตอร์ โดยบริษัท เป็นผู้แทนจําหนา่ยสนิค้าจากผู้ผลติ
ชั \นนําระดบัโลก และมีฐานลกูค้าทีBเป็นผู้ประกอบการ
คอมพิวเตอร์ทั \งทีBเป็นร้านค้าปลกีและค้าสง่ทัBวประเทศ ผู้ผลติ
คอมพิวเตอร์ภายใต้เครืBองหมายการค้าของตวัเอง รวมถงึ
ห้างสรรพสนิค้า ห้างค้าปลกีขนาดใหญ่ และร้านอปุกรณ์ 
เครืBองเขียน 

13,218.83 13,432.04 29,697.46 630.00 

SIS ขายสง่คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ อปุกรณ์ตอ่พว่ง สมาร์ทโฟน 
และอปุกรณ์สาํนกังานอตัโนมตัติา่ง ๆ ในประเทศไทย โดย
เป็นตวัแทนจําหนา่ยให้กบัผู้ผลติชั \นนําระดบัโลก เชน่ Asus, 
Acer, Brother, Dell, Hewlett Packard Enterprise, HP Inc, 
Lenovo, Samsung, Vmware, Wiko เป็นต้น 

9,017.62 10,812.36 22,317.67 574.12 

COM7 บริษัท คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) (บริษัท) ประกอบธรุกิจ
จําหนา่ยสนิค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แลบ็ทอ็ป 
คอมพิวเตอร์แบบตั \งโต๊ะ โทรศพัท์เคลืBอนทีB แทบ็เลต็ และ
อปุกรณ์เสริมทีBเกีBยวข้อง ผา่นชอ่งทางการจําหนา่ยหลกั 
รวมทั \งให้บริการศนูย์ซอ่มสนิค้าแบรนด์ Apple. 

76,799.94 19,603.54 44,182.17 2,127.95 

IT บริษัทประกอบธรุกิจค้าปลกี (Retail Superstore) จําหนา่ย
เครืBองคอมพิวเตอร์ แทบ็เลต็ (Tablet) อปุกรณ์ตอ่พว่ง 
โทรศพัท์มือถือ (Smart Phone) อปุกรณ์เสริม ตลอดจนสนิค้า
กลุม่ใหม ่ๆ อยา่ง ไอโอที และเกมมิBง แบบครบวงจร ภายใต้
ชืBอทางการค้าวา่ "ไอที ซตีิ \, ซี เอส ซี, เอซ, และ ไอที ดอท" 

1,707.42 3,987.77 6,559.48 57.67 

หมายเหต ุ: 1/ ข้อมลูจาก www.set.or.th และ Website ของบริษัท 2/ ข้อมลูจากงบการเงินรวมทีBสอบทานแล้วของกลุม่บริษัท สิ \นสดุ ณ วนัทีB 30 กนัยายน 
2565 และ www.setsmart.com ข้อมลู ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 

ทั aงนี a ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ค่าเฉลี0ยเคลื0อนที0ย้อนหลงั (Moving Average) ของอตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าตาม
บญัชีต่อหุ้น (P/BV) ของบริษัทจดทะเบียนที0นํามาเปรียบเทียบ คํานวณจากค่าเฉลี0ยเคลื0อนที0ของกลุ่มบริษัทดงักล่าวตามช่วง
ระยะเวลาย้อนหลงั 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วนั 270 วนั และ 360 วนั หารด้วยมลูคา่ตามบญัชีของบริษัทนั aน ๆ  โดย
รายละเอียดสามารถสรุปได้ดงันี a 
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P/BV: (เท่า)1 ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 
7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

SYNEX 3.63 3.87 3.60 4.37 3.94 3.79 5.51 6.02 5.93 
SIS 2.62 2.73 2.91 3.32 3.00 2.72 4.07 4.58 4.58 
COM7 12.22 11.94 14.00 14.96 12.85 12.65 18.96 22.65 18.75 
IT 1.54 1.52 1.70 2.04 2.05 2.30 5.01 3.07 1.80 
ค่าเฉลี)ย 3.13 3.30 3.26 3.85 3.47 3.26 5.26 5.30 5.26 
มลูคา่ทางบญัชีตอ่หุ้น (บาท/หุ้น)2 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 
มูลค่าต่อหุ้น MSC (บาท/หุ้น)2 17.84 18.84 18.58 21.95 19.81 18.58 30.03 30.25 30.00 
มูลค่า MSC (ล้านบาท)3 6,421.78 6,781.40 6,688.92 7,901.36 7,130.74 6,688.92 10,809.14 10,891.34 10,798.86 

หมายเหต ุ:  
1/ ทีBมาจาก www.setsmart.com ข้อมลู ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 
2/ มลูคา่ทางบญัชีของ MSC จากงบการเงินรวมทีBสอบทานแล้ว สิ \นสดุ ณ วนัทีB 30 กนัยายน 2565 เทา่กบั 2,054.97 ล้านบาท คดิเป็นมลูคา่ทางบญัชีตอ่หุ้น 
(Book Value Per Share) เทา่กบั 5.71 บาทตอ่หุ้น 
3/ จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมดของ MSC เทา่กบั 360,000,000 หุ้น มลูคา่ทีBตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

จากการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนี a จะได้มลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Equity Value) ของ MSC อยู่ในช่วงระหว่าง 6,421.78 
- 10,891.34 ล้านบาท หรือ 17.84 – 30.25 บาทต่อหุ้น ทั aงนี a กลุม่บริษัทที0จดทะเบียนและทําการซื aอขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที0
นํามาเปรียบเทียบจํานวน 6 บริษัท เป็นบริษัทที0อยู่ในธุรกิจที0เกี0ยวข้องกับการจัดจําหน่ายเครื0องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ วสัดสุิ aนเปลือง อปุกรณ์สํานกังาน และการบริการที0เกี0ยวข้อง รวมถึงพิจารณามลูค่าตลาด มลูค่าทรัพย์ รายได้ และ
กําไรสทุธิของแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตาม แต่ละบริษัทมีความแตกต่างกนัในแง่ของการดําเนินงาน ลกัษณะเชิงกายภาพ และการ
รับรู้รายได้ ซึ0งมีผลตอ่กําไรสทุธิและกําไรสะสมที0เป็นสว่นหนึ0งของมลูคา่ตามบญัชี ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเห็น
วา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ MSC โดยวิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น ไม่เหมาะสม  

(4) วธีิอัตราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) 

การประเมินโดยวิธีนี aเป็นการนํากําไรต่อหุ้น (Earnings per Share) 4 ไตรมาสล่าสดุ ตามงบการเงินรวมที0สอบทานแล้ว 
สิ aนสดุ ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 ซึ0งมีคา่เทา่กบั 0.79 บาทตอ่หุ้น คณูกบัคา่เฉลี0ยของอตัราสว่นราคาปิดตอ่กําไรตอ่หุ้น (P/E) ของ
กลุม่บริษัทที0ใช้อ้างอิง โดยรายละเอียดสามารถสรุปได้ดงันี a 

P/E: (เท่า)1 ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 
7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

SYNEX 15.73 16.77 15.72 19.10 18.52 17.47 25.12 29.18 31.38 
SIS 11.70 12.16 11.82 13.48 12.98 11.77 16.68 18.41 20.89 
COM7 25.54 24.95 25.04 26.75 27.39 26.97 38.09 41.38 46.82 
IT 13.88 13.70 11.49 13.78 13.89 13.79 29.10 72.23 57.01 
ค่าเฉลี)ย 14.81 15.24 13.77 16.44 16.21 15.63 27.11 35.28 39.10 
กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น)2 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 
มูลค่าต่อหุ้น MSC (บาท/หุ้น)2 11.70 12.04 10.88 12.99 12.80 12.35 21.42 27.87 30.89 
มูลค่า MSC (ล้านบาท)3 4,210.55 4,332.84 3,916.19 4,675.54 4,608.71 4,445.18 7,710.09 10,033.65 11,120.06 
หมายเหต:ุ 
1/ ทีBมาจาก www.setsmart.com ข้อมลู ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 
2/ กําไรสทุธิของ MSC ชว่ง 4 ไตรมาสลา่สดุ จากงบการเงินรวมทีBสอบทานแล้ว สิ \นสดุ ณ วนัทีB วนัทีB 30 กนัยายน 2565 เทา่กบั 284.40 ล้านบาท (สว่นทีBเป็น
ของบริษัทใหญ่) คดิเป็นกําไรสทุธิตอ่หุ้น (Earnings Per Share) เทา่กบั 0.79 บาทตอ่หุ้น 
3/ จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมดของ MSC เทา่กบั 360,000,000 หุ้น มลูคา่ทีBตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
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จากการประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีนี a จะได้มลูค่าส่วนของผู้ ถือหุ้นของ MSC อยู่ ในช่วงระหว่าง 3,916.19 – 11,120.06
ล้านบาท หรือ 10.88 – 30.89 บาทต่อหุ้น ทั aงนี a กลุ่มบริษัทที0จดทะเบียนและทําการซื aอขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที0ที0ปรึกษา
ทางการเงินอิสระนํามาเปรียบเทียบจํานวน 4 บริษัท เป็นบริษัทที0อยู่ในธุรกิจที0เกี0ยวข้องกบัการจดัจําหน่ายเครื0องคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วสัดสุิ aนเปลือง อปุกรณ์สํานกังาน และการบริการที0เกี0ยวข้อง ซึ0งแต่ละบริษัทมีความแตกต่างกนัในแง่ของ
การดําเนินงานและการรับรู้รายได้ ซึ0งมีผลต่อกําไรสทุธิของแต่ละบริษัท ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการ
ประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ MSC โดยวิธีอตัราสว่นราคาตอ่กําไรสทุธิตอ่หุ้น ไม่เหมาะสม  
4.1.4 การประเมนิมูลค่าของ SABUY 

จากการพิจารณาที0ปรึกษาทางการเงินอิสระพบว่า TKS ได้ถือหุ้นใน SABUY สดัสว่นร้อยละ 4.79 ซึ0งในการบนัทกึบญัชี 
SABUY ถกูบนัทกึเป็นเงินลงทนุในตราสารทนุของ TKS ซึ0งจะต้องถกูบนัทกึกําไร (ขาดทนุ) เป็นไปตามราคาตลาด ณ สิ aนงวดบญัชี
แต่ละไตรมาส ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการใช้วิธีประเมินมลูค่าโดยวิธีมลูค่าตามราคาตลาด (VWAP) มี
ความเหมาะสม อยา่งไรก็ตามที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้แสดงวิธีการประเมิน SABUY ทั aงหมดจํานวน 5 วิธี เพื0อเปรียบเทียบชว่ง
ของราคา ซึ0งได้แก่ 

§ วธีิมลูคา่ตามบญัชี (Book Value Approach) 
§ วธีิมลูคา่ตามราคาตลาด (VWAP) 
§ วธีิอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (P/BV Ratio) 
§ วธีิอตัราสว่นราคาตอ่กําไรสทุธิตอ่หุ้น (P/E Ratio) 
§ วธีิอ้างอิงธรุกรรมการซื aอขายหุ้นในอดีต (Transaction Comparable Approach) 
โดยการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมในแตล่ะวิธี สามารถสรุปรายละเอียดได้ดงัตอ่ไปนี a 
(1) วธีิมูลค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 

การประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีนี aเป็นการประเมินจากมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์สทุธิ (สินทรัพย์รวมหกัหนี aสินรวม) หรือ
เท่ากบัส่วนของผู้ ถือหุ้นของ SABUY และนํามาหารด้วยจํานวนหุ้น จะได้เป็นมลูค่าหุ้นตามบญัชีต่อหุ้น โดยอ้างอิงข้อมลูจากงบ
การเงินรวมของ SABUY ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 ซึ0งผ่านการสอบทานจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั โดยนาย
วชัระ ภทัรพิทกัษ์(ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6669) มีรายละเอียดดงันี a 

ลาํดบั รายละเอียด มูลค่า (ล้านบาท) 
1 ทนุจดทะเบียนทีBออกและชําระแล้ว 1,487.19 
2 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 5,990.80 
3 กําไร (ขาดทนุ) สะสม 1,066.79 
4 องค์ประกอบอืBนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 164.30 
7 รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น (6) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) 8,380.48 
8 จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมด (หุ้น)1 1,492.50 
9 มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) (8) = (6) / (7) 5.62 

หมายเหต:ุ 1/ จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมด 1,492,498,280 หุ้น มลูค่าหุ้นทีBตราไว้เท่ากบัหุ้นละ 1.00 บาท ตามทีBเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ณ วนัทีB 
21 ธนัวาคม 2565 

จากการประเมินมลูค่าหุ้น SABUY โดยวิธีนี a จะได้มลูค่าของ SABUY เท่ากบั 8,380.48 ล้านบาท หรือ 5.62 บาทต่อ
หุ้น โดยวิธีการประเมินมลูคา่หุ้นตามบญัชี (Book Value Approach) จะสะท้อนฐานะทางการเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ0งและมลูคา่
ทรัพย์สินตามที0ได้บนัทกึบญัชีไว้ โดยไมไ่ด้พิจารณาถึงความสามารถในการทํากําไรและผลการดําเนินงานของ SABUY และบริษัท
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ย่อยในอนาคต รวมถึงความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมอตุสาหกรรม การเติบโต และ
การลงทนุในอนาคต ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเห็นวา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ SABUY โดยวิธีมลูคา่ตาม
บญัชี ไม่เหมาะสม  

(2) วธีิมูลค่าตามราคาตลาด (VWAP) 
การประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีนี a จะใช้ราคาตลาดถัวเฉลี0ยถ่วงนํ aาหนักจากการซื aอขายหลกัทรัพย์ของ SABUY (Volume 

Weighted Average Price: VWAP) ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในอดีต ณ ช่วงเวลาตา่ง ๆ ซึ0งสะท้อนถงึอปุสงค์ (Demand) และอปุทาน
(Supply) ในการซื aอขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ของนกัลงทนุ ตามรายละเอียดแผนภมูิดงัตอ่ไปนี a 

 
ทีBมา: จาก www.setsmart.com ข้อมลูตั \งแตว่นัทีB SABUY ทําการซื \อขายในวนัทีB 28 มิถนุายน 2564 ถงึ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 

โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจะพิจารณาราคาตลาดถวัเฉลี0ยถ่วงนํ aาหนกัของหุ้นของ SABUY (มลูคา่การซื aอขายหุ้นของ
บริษัทตอ่ปริมาณการซื aอขายหุ้นของบริษัท) ย้อนหลงัในชว่งเวลา 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วนั และ 360 วนั ก่อนวนัที0
เข้าทํารายการ 

Market Value1 ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 
7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

มลูคา่การซื \อขายหุ้นของ 
SABUY (ล้านบาท) 

162.19 132.71 185.22 195.99 220.53 253.09 258.82 300.22 247.12 

ปริมาณการซื \อขายหุ้นของ 
SABUY (ล้านหุ้น) 

15.22 12.26 15.88 16.08 15.75 16.42 14.53 15.12 13.38 

มูลค่าต่อหุ้น SABUY 
(บาท/หุ้น) 

10.66 10.82 11.66 12.19 14.01 15.42 17.81 19.86 18.46 

มูลค่ากจิการ SABUY 
(ล้านบาท)2 

15,908.53 16,151.41 17,404.46 18,190.26 20,902.53 23,007.23 26,582.95 29,638.35 27,555.36 

หมายเหต:ุ 
1/ ทีBมาจาก www.setsmart.com ข้อมลู ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 
2/ จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมด 1,492,498,280 หุ้น มลูคา่หุ้นทีBตราไว้เทา่กบัหุ้นละ 1.00 บาท ตามทีBเปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 
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จากการประเมินมูลค่าหุ้ นโดยวิธีนี a จะได้มูลค่าส่วนของผู้ ถือหุ้ น (Equity Value) ของ SABUY อยู่ ในช่วงระหว่าง  
15,908.53 – 29,638.35 ล้านบาท หรือ 10.66 – 19.86 บาทต่อหุ้น ซึ0งเป็นการประเมินราคาโดยวิธีราคาตลาดถัวเฉลี0ยถ่วง
นํ aาหนกั และเป็นวิธีการที0สะท้อนมลูคา่ตลาดตามอปุสงค์ (Demand) และอปุทาน (Supply) ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที0เกิดขึ aนจริงจาก
การซื aอขายของนกัลงทนุ โดยเป็นไปตามหลกัของตลาดที0มีประสิทธิภาพ (Efficient Market) ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมี
ความเห็นว่าการประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของ SABUY โดยวิธีมลูค่าตามราคาตลาด มีความเหมาะสม ซึ0งที0ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นวา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ SABUY โดยวิธีมลูคา่ตามราคาตลาด มีความเหมาะสมที0สุด ที0จะนําไปคิด
รวมเพื0อประเมินมลูคา่ของ TKS ด้วยวิธีรวมสว่นของกิจการ (รายละเอียดในหวัข้อ 4.1.7) 

(3) วธีิอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (P/BV Ratio) 

การประเมินราคาโดยวิธีนี a เป็นการนํามูลค่าตามบัญชีของ SABUY ตามงบการเงินรวมที0สอบทานแล้ว ณ วันที0 30 
กนัยายน 2565 ซึ0งมีคา่เท่ากบั 5.62 บาทตอ่หุ้น คณูกบัคา่เฉลี0ยของอตัราสว่นราคาปิดตอ่มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้นเฉลี0ย (P/BV) ของ
กลุ่มบริษัทที0ใช้อ้างอิงจํานวน 5 บริษัท ที0ประกอบธุรกิจสอดคล้อง เกี0ยวข้อง เกี0ยวเนื0อง หรือคล้ายคลงึกบั SABUY นั0นคือธุรกิจที0
เกี0ยวข้องกบับริการระบบชําระเงิน จดัจําหน่ายสินค้าและผลิตภณัฑ์ผ่านตู้ เติมเงินอตัโนมตัิ บริการระบบโซลชูั0น และรับชําระเงิน
และเงินอิเลก็ทรอนิกส์ ซึ0งได้แก่ 

1) บริษัท บี-52 แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) (“B52”)   
2) บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั0น จํากดั (มหาชน) (“FORTH”) 
3) บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) (“FSMART”) 
4) บริษัท สหพฒันพิบลู จํากดั (มหาชน) (“SPC”) 
5) บริษัท ซนัเวนดิ aง เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“SVT”) 

ชื)อย่อ ลักษณะธุรกจิ1 มูลค่าตลาด2 สนิทรัพย์รวม2 รายได้2 กาํไรสุทธิ2 
SABUY ดําเนินธรุกิจหลกั 3 ประเภทดงันี \ 1) ธรุกิจบริการระบบชําระ

เงินผา่นตู้ เตมิเงินอตัโนมตั ิ2) ธรุกิจจดัจําหนา่ยสนิค้าและ
ผลติภณัฑ์ผา่นตู้ เตมิเงินอตัโนมตั ิ3) ธรุกิจระบบโซลชูัBน และ 
4) ธรุกิจรับชําระเงินและเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 

17,014.48 15,135.40 2,833.74 964.22 

B52 1) ธรุกิจจดัจําหนา่ยสนิค้าอปุโภค-บริโภค โดยการเชืBอมโยง
เครือขา่ย Consumer Products Distribution Network จาก
ทัBวทกุจงัหวดัในประเทศไทยเข้าไว้ด้วยกนั 2) ธรุกิจพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-commerce business) ซึBงรวมถงึการซื \อ
ขายสนิค้าและบริการออนไลน์ภายใต้ e-paltform ชืBอ 
abcpoint และการให้บริการเป็นตวัแทนชําระเงิน (e-
Payment collection service) ผา่น WeChat Pay และ 
Alipay และ 3) ลงทนุในธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

1,617.46 303.81 112.03 (113.91) 

FORTH ประกอบ 3 กลุม่ธรุกิจหลกั ดงันี \ 1) ธรุกิจอีเอม็เอสเป็นสว่น
งานทีBทําการจดัหา ผลติและจําหนา่ยผลติภณัฑ์และชิ \นสว่น
อิเลก็ทรอนิกส์ ทั \งงานสัBงผลติและอปุกรณ์ทัBวไป 2) ธรุกิจเอน็
เตอร์ไพรซ์ โซลชูัBนส์ เป็นสว่นงานทีBรับงานโครงการ จดัหา จดั
จ้างและวางระบบตา่งๆ จากภาครัฐและภาคเอกชน และ 3) 
ธรุกิจสมาร์ท เซอร์วิส เป็นสว่นงานทีBให้บริการธรุกรรมการเงิน
ออนไลน์ จําหนา่ยสนิค้าและบริการผา่นตู้อตัโนมตั ิ

29,280.00 10,541.43 7,183.35 618.58 



รายงานความเหน็ของที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ   

 136 

ชื)อย่อ ลักษณะธุรกจิ1 มูลค่าตลาด2 สนิทรัพย์รวม2 รายได้2 กาํไรสุทธิ2 
FSMART ให้บริการเตมิเงินโทรศพัท์มือถือประเภทเตมิเงินลว่งหน้า 

(Pre-paid) และบริการชําระเงินออนไลน์ ผา่นเครืBองรับชําระ
เงินอตัโนมตั ิ(ตู้ เตมิเงิน) ภายใต้เครืBองหมายการค้า "บญุเตมิ" 

9,906.00 2,833.85 1,898.03 247.46 

SPC เป็นตวัแทนจําหนา่ยสนิค้าอปุโภคบริโภค ด้วยระบบโลจิ
สตกิส์ทีBทนัสมยั ครอบคลมุทกุชอ่งทางการขาย และมี
เครือขา่ยกว้างขวางในการกระจายสนิค้าหลายรายการและ
หลากหลายแบรนด์สูค่รอบครัวคนไทยทัBวประเทศ 

21,367.50 34,765.00 26,749.66 1,177.48 

SVT จําหนา่ยสนิค้าผา่นเครืBองจําหนา่ยสนิค้าอตัโนมตั ิภายใต้
เครืBองหมายการค้า "SUNVENDING" 

2,128.00 1,609.72 1,679.99 72.78 

หมายเหต ุ:  
1/ ข้อมลูจาก www.set.or.th และ Website ของบริษัท  
2/ ข้อมลูจากงบการเงินรวมทีBสอบทานแล้วของกลุม่บริษัท สิ \นสดุ ณ วนัทีB 30 กนัยายน 2565 และ www.setsmart.com ข้อมลู ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 

ทั aงนี a ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ค่าเฉลี0ยเคลื0อนที0ย้อนหลงั (Moving Average) ของอตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าตาม
บญัชีต่อหุ้น (P/BV) ของบริษัทจดทะเบียนที0นํามาเปรียบเทียบ คํานวณจากค่าเฉลี0ยเคลื0อนที0ของกลุ่มบริษัทดงักล่าวตามช่วง
ระยะเวลาย้อนหลงั 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วนั 270 วนั และ 360 วนั หารด้วยมลูคา่ตามบญัชีของบริษัทนั aน ๆ  โดย
รายละเอียดสามารถสรุปได้ดงันี a 

P/BV: (เท่า)1 ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 
7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

B52 8.12 8.12 7.71 7.27 7.12 6.84 6.66 6.48 7.74 
FORTH 15.18 16.28 18.02 22.23 24.14 23.48 22.72 19.55 17.04 

FSMART 8.99 9.53 10.07 11.70 12.58 12.47 12.38 10.98 9.96 
SPC 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 0.91 0.90 0.88 
SVT 1.86 1.98 2.08 2.15 2.22 2.22 2.35 2.37 2.37 

ค่าเฉลี)ย 7.00 7.35 7.75 8.84 9.39 9.18 9.01 8.05 7.60 
มูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)2 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 5.62 
มลูคา่ตอ่หุ้น SABUY (บาท/หุ้น)2 39.31 41.27 43.51 49.66 52.73 51.56 50.57 45.23 42.66 
มูลค่า SABUY (ล้านบาท)3 58,665.76 61,601.00 64,932.53 74,121.16 78,698.30 76,955.86 75,472.66 67,502.63 63,663.08 

หมายเหต ุ:  
1/ ทีBมาจาก www.setsmart.com ข้อมลู ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 
2/ มลูคา่ทางบญัชีของ SABUY จากงบการเงินรวมทีBสอบทานแล้ว สิ \นสดุ ณ วนัทีB 30 กนัยายน 2565 เทา่กบั 8,380.48 ล้านบาท คดิเป็นมลูคา่ทางบญัชีตอ่หุ้น (Book 
Value Per Share) เทา่กบั 5.62 บาทตอ่หุ้น 
3/ จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมด 1,492,498,280 หุ้น มลูคา่หุ้นทีBตราไว้เทา่กบัหุ้นละ 1.00 บาท ตามทีBเปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 

จากการประเมินมูลค่าหุ้ นโดยวิธีนี a จะได้มูลค่าส่วนของผู้ ถือหุ้ น (Equity Value) ของ SABUY อยู่ ในช่วงระหว่าง  
58,665.76 - 78,698.30 ล้านบาท หรือ 39.31 – 52.73 บาทต่อหุ้น ทั aงนี a กลุ่มบริษัทที0จดทะเบียนและทําการซื aอขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ที0นํามาเปรียบเทียบจํานวน 5 บริษัท เป็นบริษัทที0อยู่ในธุรกิจที0เกี0ยวข้องกบับริการระบบชําระเงิน จดัจําหน่ายสินค้า
และผลิตภณัฑ์ผ่านตู้ เติมเงินอตัโนมตัิ บริการระบบโซลชูั0น และรับชําระเงินและเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทที0คดัเลือกเพื0อนํามา
เปรียบเทียบ เป็นบริษัทที0มีธุรกิจที0มีลกัษณะการบริการเกี0ยวกบับริการระบบชําระเงิน จดัจําหน่ายสินค้าและผลิตภณัฑ์ผ่านตู้ เติม
เงินอตัโนมตัิ บริการระบบโซลชูั0น และรับชําระเงินและเงินอิเล็กทรอนิกส์กับ SABUY รวมถึงพิจารณามลูค่าตลาด มลูค่าทรัพย์ 
รายได้ และกําไรสทุธิของแตล่ะบริษัท อยา่งไรก็ตาม แตล่ะธุรกิจมีความแตกตา่งกนัในแงข่องการดําเนินงานและการรับรู้รายได้ ซึ0ง
มีผลตอ่กําไรสทุธิและกําไรสะสมที0เป็นสว่นหนึ0งของมลูคา่ตามบญัชี ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเห็นวา่การประเมิน
มลูคา่หุ้นสามญัของ SABUY โดยวิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น ไม่เหมาะสม  
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(4) วธีิอัตราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) 

การประเมินโดยวิธีนี aเป็นการนํากําไรตอ่หุ้น (Earnings per Share) 4 งวดย้อนหลงัตามงบการเงินรวมที0ตรวจสอบแล้ว ณ 
วนัที0 31 ธนัวาคม 2564 และงบการเงินที0สอบทานแล้ว ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 ซึ0งมีคา่เทา่กบั 0.70 บาทตอ่หุ้น คณูกบัคา่เฉลี0ย
ของอตัราสว่นราคาปิดตอ่กําไรตอ่หุ้น (P/E) ของกลุม่บริษัทที0ใช้อ้างอิง โดยรายละเอียดสามารถสรุปได้ดงันี a 

P/E: (เท่า)1 ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 
7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

B522 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
FORTH 36.42 39.05 43.88 55.96 61.26 59.39 56.70 47.19 40.79 

FSMART 29.40 31.16 33.06 38.91 41.97 41.40 39.94 33.44 29.56 
SPC 12.71 12.78 12.85 12.81 12.88 12.81 12.80 12.47 12.24 
SVT 25.67 27.27 29.00 32.44 34.40 35.53 38.80 45.05 46.05 

ค่าเฉลี)ย 26.05 27.56 29.70 35.03 37.63 37.28 37.06 34.54 32.16 
กาํไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)3 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 
มลูคา่ตอ่หุ้น SABUY (บาท/หุ้น)3 18.17 19.23 20.71 24.43 26.25 26.01 25.85 24.09 22.43 
มูลค่า SABUY (ล้านบาท)4 27,117.78 28,694.06 30,914.61 36,464.68 39,172.11 38,812.42 38,582.21 35,953.45 33,477.79 

หมายเหต:ุ 
1/ ทีBมาจาก www.setsmart.com ข้อมลู ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 
2/ ไมส่ามารถคํานวณได้ เนืBองจากผลประกอบการของ B52 เป็นขาดทนุสทุธิ 
3/ กําไรสทุธิ 4 งวดย้อนหลงัของ SABUY จากงบการเงินรวมทีBตรวจสอบแล้ว ณ วนัทีB 31 ธนัวาคม 2564 และงบการเงินทีBสอบทานแล้ว ณ วนัทีB 30 กนัยายน 
2565 เทา่กบั 1,041.00 ล้านบาท คดิเป็นกําไรสทุธิตอ่หุ้น (Earnings Per Share) เทา่กบั 0.70 บาทตอ่หุ้น 
4/ จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมด 1,492,498,280 หุ้น มลูคา่หุ้นทีBตราไว้เทา่กบัหุ้นละ 1.00 บาท ตามทีBเปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 

 

จากการประเมินมูลค่าหุ้ นโดยวิธีนี a จะได้มูลค่าส่วนของผู้ ถือหุ้ นของ SABUY อยู่ ในช่วงระหว่าง 27,117.78 – 
39,172.11 ล้านบาท หรือ 18.17 – 26.25 บาทต่อหุ้น ทั aงนี a กลุม่บริษัทที0จดทะเบียนและทําการซื aอขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที0ที0
ปรึกษาทางการเงินอิสระนํามาเปรียบเทียบจํานวน 5 บริษัท เป็นบริษัทที0อยู่ในธุรกิจที0เกี0ยวข้องบริการระบบชําระเงิน จดัจําหน่าย
สนิค้าและผลติภณัฑ์ผา่นตู้ เติมเงินอตัโนมตัิ บริการระบบโซลชูั0น และรับชําระเงินและเงินอิเลก็ทรอนิกส์แตล่ะธรุกิจมีความแตกตา่ง
กันในแง่ของการดําเนินงานและการรับรู้รายได้ ซึ0งมีผลต่อกําไรสุทธิของแต่ละบริษัท ดังนั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเหน็วา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ SABUY โดยวิธีอตัราสว่นราคาตอ่กําไรสทุธิตอ่หุ้น ไม่เหมาะสม  
 (5) วธีิเปรียบเทยีบธุรกรรมที0ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach) 

การประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบกบัธรุกรรมที0ใกล้เคียงกนั (Transaction Comparable Approach) เป็นอีกหนึ0งวธีิคํานวณ
มลูคา่หุ้นของ SABUY ที0ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เลือกมาใช้ในการประเมินมลูคา่ เนื0องจากในช่วง 12 เดือนย้อนหลงั SABUY 
มีการเข้าลงทนุซื aอหุ้นสามญัของกิจการอื0น โดยใช้วิธีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพื0อเสนอขายต่อบคุคลในวงจํากดั (Private 
Placement: PP) ในการเข้าทํารายการ ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึได้นํามลูคา่หุ้นของ SABUY ในการเข้าทําธรุกรรมแตล่ะ
ครั aงมาใช้เป็นธุรกรรมเปรียบเทียบด้วยวิธีการประเมินมลูคา่หุ้น โดยจะใช้คา่เฉลี0ยของราคาจากการที0 SABUY ออกหุ้นเพิ0มทนุเพื0อ
เสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement: PP) สําหรับใช้ในการซื aอหุ้นสามัญของกิจการอื0นในอดีตในช่วง 12 เดือน
ย้อนหลงั หรือ ตั aงแต่วนัที0 22 ธันวาคม 2564 ถึง วนัที0 21 ธันวาคม 2565 มาใช้สําหรับการอ้างอิงในการประเมิน โดยรายละเอียด
สามารถสรุปได้ดงันี a 
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วันที)ซื cอขาย 
จาํนวนหุ้นที)

ออกใหม่ 
ราคาจอง

ซื cอ หมายเหตุ 

22 มี.ค. 65 70,000,000 11.00 เพืBอซื \อหุ้นสามญัของบริษัท แพลท ฟินเซร์ิฟ จํากดั มลูคา่ 770.00 ล้านบาท 
20 พ.ค. 65 67,639,640 28.00 เพืBอซื \อหุ้นสามญัของบริษัท ดบัเบิ \ลเซเวน่ จํากดั มลูคา่ 1,360.00 ล้านบาท และเพืBอซื \อหุ้นสามญั

ของบริษัท เธียรสรัุตน์ จํากดั (มหาชน) มลูคา่ 553.91 ล้านบาท 
20 พ.ค. 65 1,714,284 28.00 เพืBอซื \อหุ้นสามญัของบริษัท สบาย อลอินัซ์ จํากดั มลูคา่ 21.75 ล้านบาท และเพืBอซื \อหุ้นสามญั

ของบริษัท เอสเควี ยนิูตี \ ซพัพลาย จํากดั มลูคา่ 26.25 ล้านบาท 
9 มิ.ย. 65 1,785,714 28.00 เพืBอซื \อหุ้นสามญัของบริษัท อินโฟแกรมเมอร์ จํากดั มลูคา่ 50.00 ล้านบาท 

17 มิ.ย. 65 6,896,005 28.25 เพืBอซื \อหุ้นสามญัของบริษัท นครหลวง แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) มลูคา่ 194.81 ล้านบาท 
17 มิ.ย. 65 7,518,584 28.25 เพืBอซื \อหุ้นสามญัของบริษัท แอด็วานซ์ อินฟอร์เมชัBน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) มลูคา่ 212.40 

ล้านบาท 
30 ส.ค. 65 26,121,350 20.00 เพืBอซื \อหุ้นสามญัของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัBน จํากดั (มหาชน) มลูคา่ 522.43 ล้านบาท 
30 ส.ค. 65 17,592,920 28.25 เพืBอซื \อใบสาํคญัแสดงสทิธิทีBจะซื \อหุ้นสามญัของบริษัท แอด็วานซ์ อินฟอร์เมชัBน เทคโนโลยี จํากดั 

(มหาชน) 497.00 ล้านบาท 
30 ส.ค. 65 8,742,857 28.00 เพืBอซื \อหุ้นสามญัของบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จํากดั มลูคา่ 244.80 ล้านบาท 
30 ส.ค. 65 3,571,428 28.00 เพืBอซื \อหุ้นสามญัของบริษัท เรดเฮ้าส์ ดจิิทลั จํากดั มลูคา่ 30.00 ล้านบาท 

ค่าเฉลี)ยมูลค่าต่อหุ้น SABUY (บาท/หุ้น) 21.43 
มูลค่า SABUY (ล้านบาท) 31,978.10 

หมายเหต:ุ 
1/ จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมด 1,492,498,280 หุ้น มลูคา่หุ้นทีBตราไว้เทา่กบัหุ้นละ 1.00 บาท ตามทีBเปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 
2565 

จากการประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีนี a จะได้มลูค่าส่วนของผู้ ถือหุ้นของ SABUY อยู่ที0  31,978.10 ล้านบาท หรือ 21.43 
บาทต่อหุ้น ทั aงนี a รายการธุรกรรมการออกหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ SABUY ในอดีตที0ผ่านมามีความแตกต่างกนัในด้านเงื0อนไขและ
ความจําเป็นในแต่ละรายการ จึงไม่สามารถใช้เป็นมลูค่าอ้างอิงที0เหมาะสมสําหรับการประเมินมลูค่าในครั aงนี aได้ ดงันั aน ที0ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุ้ นสามัญของ SABUY โดยวิธีเปรียบเทียบธุรกรรมที0ใกล้เคียงกัน ไม่
เหมาะสม 
4.1.5 การประเมนิมูลค่าของ SABUY-W2 

ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมของ SABUY-W2 เพิ0มเตมิ เนื0องจากเป็นสนิทรัพย์ทางการเงิน
ไมห่มนุเวียนอื0นและสามารถเปลี0ยนเป็นเงินสดได้ วธีิตา่ง ๆ จํานวน 2 วธีิ ได้แก่ 

§ วธีิมลูคา่ตามราคาตลาด (VWAP) 
§ วธีิตามทฤษฎี Black-Scholes 

(1) วธีิมูลค่าตามราคาตลาด (VWAP) 

การประเมินมลูคา่ยตุธิรรมของ SABUY-W2 โดยวิธีนี a จะใช้ราคาตลาดถวัเฉลี0ยถ่วงนํ aาหนกัจากการซื aอขายหลกัทรัพย์ของ 
SABUY-W2 (Volume Weighted Average Price: VWAP) ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในอดีต ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ0งสะท้อนถึงอปุสงค์ 
(Demand) และอปุทาน (Supply) ในการซื aอขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ของนกัลงทนุ ตามรายละเอียดแผนภมูิดงัตอ่ไปนี a 
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ทีBมา: จาก www.setsmart.com ข้อมลูตั \งแตว่นัทีB SABUY-W2 ทําการซื \อขายในวนัทีB 29 กนัยายน 2565 ถงึ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 

โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจะพิจารณาราคาตลาดถวัเฉลี0ยถ่วงนํ aาหนกัของ SABUY-W2 (มลูคา่การซื aอขาย SABUY-
W2 ต่อปริมาณการซื aอขาย SABUY-W2) ย้อนหลงัในช่วงเวลา 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วนั และ 360 วนั ก่อนวนัที0
เข้าทํารายการ 

Market Value1 ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 
7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

มลูคา่การซื \อขายหุ้นของ SABUY-W2 
(ล้านบาท) 

25.49 19.75 27.62 41.63 41.63 41.63 41.63 41.63 41.63 

ปริมาณการซื \อขายหุ้นของ SABUY-W2 
(ล้านหุ้น) 

4.88 3.67 4.57 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 

มูลค่าต่อหุ้น SABUY-W2 (บาท/หุ้น) 5.22 5.38 6.04 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 
มูลค่ากจิการ SABUY-W2 (ล้านบาท)2 2,514.18 2,587.95 2,906.04 3,245.60 3,245.60 3,245.60 3,245.60 3,245.60 3,245.60 

หมายเหต:ุ 
1/ ทีBมาจาก www.setsmart.com ข้อมลู ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 โดยมีข้อมลูทั \งหมด 58 วนั 
2/ จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ เทา่กบั 481,381,948 หนว่ย ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 

 
จากการประเมินมลูค่าโดยวิธีนี aจะได้มลูค่ายตุิธรรมของ SABUY-W2 อยู่ในช่วงระหว่าง  2,514.18 – 3,245.60  ล้าน

บาท หรือ 5.22 – 6.74 บาทต่อหน่วย ซึ0งเป็นการประเมินราคาโดยวิธีราคาตลาดถวัเฉลี0ยถ่วงนํ aาหนกั และเป็นวิธีการที0สะท้อน
มลูค่าตลาดตามอปุสงค์ (Demand) และอปุทาน (Supply) ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที0เกิดขึ aนจริงจากการซื aอขายของนกัลงทนุ โดย
เป็นไปตามหลกัของตลาดที0มีประสิทธิภาพ (Efficient Market) ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการประเมิน
มลูคา่ยตุธิรรมของ SABUY-W2 โดยวิธีมลูคา่ตามราคาตลาด มีความเหมาะสม  
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(2) วธีิตามทฤษฎี Black-Scholes 

ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของ SABUY-W2 ด้วยวิธีตามทฤษฎี Black-Scholes หรือทฤษฎี 
Black-Scholes-Merton เป็นทฤษฎีที0พฒันาโดย Fisher Black Myron Scholes และ Robert Merton ซึ0งทฤษฎีดงักลา่วเป็นวิธีการ
ประเมินราคาตราสารอนพุนัธ์ที0ได้รับการยอมรับมากที0สดุในโลกวิธีหนึ0ง โดยทฤษฎี Black Scholes ถกูเผยแพร่ในปี 2516 ผา่นการ
ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Political Economy และได้รับรางวลัโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปี 2540 

ซึ0งที0ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเป็นวิธีในการประเมินมลูค่าที0เหมาะสมเนื0องจากมีการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ 
ได้แก่ ราคาหุ้นสามญัของ SABUY อายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิ ความแปรปรวนของราคาหุ้นสามญัของ SABUY 
อตัราผลตอบแทนเงินปันผล และอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุที0ปราศจากความเสี0ยง โดยสามารถสรุปสตูรและสมมติฐานการ
คํานวณมลูคา่ใบสาํคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 ได้ดงัตอ่ไปนี a 

สตูรคํานวณ 
! = #!$"#$ × &((%) − +$"&$ × &((') 

โดยที0 

(% =
,- .#!+/ + 1(2 − 3 +

4'
2 )

4√1
 

(' = (% − 4√1 
 

จากสตูรการคํานวณข้างต้น สตูรดงักลา่วประกอบด้วย 2 สว่นหลกัดงัตอ่ไปนี a 

#!$"#$ × &((%) คือ ผลตอบแทนของผู้ใช้สทิธิ 

+$"&$ × &((') คือ ต้นทนุของผู้ใช้สทิธิ 

ดงันั aน มลูค่ายตุิธรรมของใบสําคญัแสดงสิทธิจึงมีค่าเท่ากบั ผลตอบแทนของผู้ ใช้สิทธิ กลา่วคือมลูค่าของหลกัทรัพย์หกั
ด้วยต้นทนุขอผู้ใช้สทิธิในการใช้สทิธิดงักลา่วซื aอหลกัทรัพย์ คือมลูคา่ในการใช้สทิธิเพื0อให้ได้มาซึ0งหลกัทรัพย์ 

สมมตฐิานการคาํนวณสาํหรับใบสาํคัญแสดงสทิธิ SABUY-W2 

 ! : ราคาใบสาํคญัแสดงสทิธิ (Warrant) 

 #!: ราคาหุ้น 11.40 บาทต่อหุ้น (ราคาปิด ณ วนัที0 21 ธันวาคม 2565 ซึ0งเป็นวนัก่อนวนัที0คณะกรรมการจะมีมติให้เข้า

ทํารายการดงักลา่ว) 

 3 : อตัราผลตอบแทนเงินปันผลท่ากับร้อยละ 0.41 อ้างอิงจากเงินปันผลต่อหุ้น ณ ปี 2565 และราคาหุ้น SABUY ณ 

วนัที0 21 ธนัวาคม 2565 

 1 : อายุของใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือ เป็นเวลา 1 ปี 3 เดือน 19 วนั นบัตั aงแต่วนัที0 31 พฤษภาคม 2565 - วนัที0 19 

กนัยายน 2567 (วนัที0 31 พฤษภาคม 2565 ซึ0งเป็นวนัที0บริษัทคาดวา่จะเข้าทํารายการช้าที0สดุ)  
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+ : ราคาใช้สทิธิ (Exercise Price) เทา่กบั 5.00 บาทตอ่หุ้น 

2 : อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุที0ปราศจากความเสี0ยง (ณ วนัที0 21 ธนัวาคม 2565 ซึ0งเป็นวนัก่อนวนัที0คณะกรรมการ

จะมีมติให้เข้าทํารายการดงักล่าว) สําหรับ SABUY-W2 เท่ากบัร้อยละ 1.66 ต่อปี อ้างอิงจากอตัราค่าตอบแทนจากการลงทนุใน
พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ2 ปี ของประเทศไทย 

4 : ความแปรปรวน (Volatility) โดยความแปรปรวนตอ่ปี (Annualized Volatility) เทา่กบัระหวา่งร้อยละ 58.45 – 68.60 

อ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนเฉลี0ยของหุ้นสามญัของ SABUY ย้อนหลงัตั aงแตว่นัที0 21 ธนัวาคม 2565 – 2 ปี และนําคา่ที0ได้มาปรับ
ให้เป็นรายปี (Annualize) โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ พิจารณาใช้ระยะเวลา 30 วนั - 2 ปี มีวตัถุประสงค์เพื0อให้ครอบคลมุ

ความแปรปรวนที0เป็นไปได้ทั aงระยะสั aนและระยะยาว 

&(7) : ฟังก์ชันค่าสะสมของการกระจายความน่าจะเป็นแบบปกติมาตรฐาน (Cumulative standard normal 

distribution) ของโอกาสที0ใบสาํคญัแสดงสทิธิจะถกูใช้สทิธิ 

 8- : ลอการิทมึธรรมชาติ (Natural Logarithm) กลา่วคือ ลอการิทมึฐาน e 

 $ : ฟังก์ชนัเลขชี aกําลงั (Exponential Term) 

จากสมมติฐานการคํานวณข้างต้น ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถคํานวณมลูค่ายุติธรรมของ SABUY-W2 โดยมี
รายละเอียดดงันี a 

หน่วย: บาทต่อหน่วย ย้อนหลัง 
30 วัน 

ย้อนหลัง 
60 วัน 

ย้อนหลัง 
90 วัน 

ย้อนหลัง 
120 วัน 

ย้อนหลัง 
180 วัน 

ย้อนหลัง 
360 วัน 

ย้อนหลัง 
2 ปี 

ความแปรปรวน (ร้อยละ) 58.45 60.15 58.96 60.16 54.82 58.89 68.60 
ราคาหุ้น 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 
อตัราผลตอบแทนเงินปันผล (ร้อยละ) 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิคงเหลอื (ปี) 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 
ราคาใช้สทิธิ (บาทตอ่หุ้น) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุทีBปราศจาก
ความเสีBยง (ร้อยละ) 

1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 

มูลค่ายุตธิรรมของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
SABUY-W2 (บาทต่อหุ้น) 

6.68 6.71 6.69 6.71 6.63 6.69 6.85 

มูลค่ายุตธิรรมของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
SABUY-W2 (ล้านบาท)2/ 

3,217.10 3,229.25 3,220.73 3,229.30 3,192.94 3,220.17 3,296.18 

หมายเหต:ุ 
1/ ทีBมาจาก www.setsmart.com ข้อมลู ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 โดยมีข้อมลูทั \งหมด 58 วนั 
2/ จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ เทา่กบั 481,381,948 หนว่ย ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 

จากตารางข้างตนั สรุปได้ว่าจากการประเมินโดยใช้วิธีตามทฤษฎี Black-Scholes Model มลูค่ายตุิธรรมของ SABUY-
W2 เท่ากับ 3,192.94 – 3,296.18 ล้านบาท หรือ 6.63 – 6.85 บาทต่อหน่วย ซึ0งมีการพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น มูลค่าหุ้น
สามญัของ SABUY อายุของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ และราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ เป็นต้น ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเห็นว่าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ SABUY-W2 โดยวิธีตามทฤษฎี Black-Scholes มีความเหมาะสม ซึ0งที0ปรึกษา
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ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการประเมินมลูค่ายุติธรรมของ SABUY โดยวิธีตามทฤษฎี Black-Scholes มีความเหมาะสม
ที0สุด ที0จะนําไปคดิรวมเพื0อประเมินมลูคา่ของ TKS ด้วยวิธีรวมสว่นของกิจการ(รายละเอียดในหวัข้อ 4.1.7) 
 

4.1.6 การประเมนิมูลค่าของ AIT 

ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการประเมินมลูคา่ของ AIT ซึ0งเป็นเงินลงทนุในตราสารทนุของ TKS ซึ0งจะต้องถกูบนัทกึ
กําไร (ขาดทนุ) เป็นไปตามราคาตลาด ณ สิ aนงวดบญัชีแตล่ะไตรมาส ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเหน็วา่การใช้วิธี
ประเมินมลูคา่โดยวิธีมลูคา่ตามราคาตลาด (VWAP) มีความเหมาะสมสาํหรับการนําไปคดิเป็นมลูคา่ของ TKS อยา่งไรก็ตามที0
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้แสดงวิธีการประเมิน AIT ด้วยวิธีตา่ง ๆ จํานวน 5 วธีิ เพื0อเปรียบเทียบชว่งของราคา ซึ0งได้แก่ 

§ วธีิมลูคา่ตามบญัชี (Book Value Approach) 
§ วธีิมลูคา่ตามราคาตลาด (VWAP) 
§ วธีิอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (P/BV Ratio) 
§ วธีิอตัราสว่นราคาตอ่กําไรสทุธิตอ่หุ้น (P/E Ratio Approach) 
§ วธีิมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

โดยการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมในแตล่ะวิธี สามารถสรุปรายละเอียดได้ดงัตอ่ไปนี a 
(1) วธีิมูลค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 

การประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีนี aเป็นการประเมินจากมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์สทุธิ (สินทรัพย์รวมหกัหนี aสินรวม) หรือ
เทา่กบัสว่นของผู้ ถือหุ้นของ AIT และนํามาหารด้วยจํานวนหุ้น จะได้เป็นมลูคา่หุ้นตามบญัชีตอ่หุ้น โดยอ้างอิงข้อมลูจากงบการเงิน
รวมของ AIT ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 ซึ0งผ่านการสอบทานจาก บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั โดยนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 
(ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5313) มีรายละเอียดดงันี a 

ลาํดบั รายละเอียด มูลค่า (ล้านบาท) 
1 ทนุจดทะเบียนทีBออกและชําระแล้ว 1,031.60 
2 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 303.44 
3 กําไร (ขาดทนุ) สะสม 1,689.94 
4 องค์ประกอบอืBนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 601.61 
5 รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น (6) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) 3,626.58 
6 จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมด (หุ้น)1 1,605.98 
7 มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) (8) = (6) / (7) 2.72 

หมายเหต:ุ 1/ จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมด 1,331,125,351 หุ้น มลูค่าหุ้นทีBตราไว้เท่ากบัหุ้นละ 1.00 บาท ตามทีBเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ณ วนัทีB 
21 ธนัวาคม 2565 

จากการประเมินมลูค่าหุ้น AIT โดยวิธีนี a จะได้มลูค่าของ AIT เท่ากบั 3,624.58 ล้านบาท หรือ 2.72 บาทต่อหุ้น โดย
วิธีการประเมินมลูคา่หุ้นตามบญัชี (Book Value Approach) จะสะท้อนฐานะทางการเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ0งและมลูคา่ทรัพย์สนิ
ตามที0ได้บันทึกบัญชีไว้ โดยไม่ได้พิจารณาถึงความสามารถในการทํากําไรและผลการดําเนินงานของ AIT และบริษัทย่อยใน
อนาคต รวมถึงความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมอตุสาหกรรม การเติบโต และการ
ลงทนุในอนาคต ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของ AIT โดยวิธีมลูค่าตามบญัชี 
ไม่เหมาะสม  
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(2) วธีิมูลค่าตามราคาตลาด (Market Price Approach: VWAP) 

การประเมินมูลค่าหุ้ นโดยวิธีนี a จะใช้ราคาตลาดถัวเฉลี0ยถ่วงนํ aาหนักจากการซื aอขายหลักทรัพย์ของ AIT (Volume 
Weighted Average Price: VWAP) ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในอดีต ณ ช่วงเวลาตา่ง ๆ ซึ0งสะท้อนถงึอปุสงค์ (Demand) และอปุทาน
(Supply) ในการซื aอขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ของนกัลงทนุ ตามรายละเอียดแผนภมูิดงัตอ่ไปนี a 

 
ทีBมา: จาก www.setsmart.com ข้อมลูตั \งแตว่นัทีB AIT ทําการซื \อขายในวนัทีB 28 มิถนุายน 2564 ถงึ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 

โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจะพิจารณาราคาตลาดถัวเฉลี0ยถ่วงนํ aาหนกัของหุ้นของ AIT (มลูค่าการซื aอขายหุ้นของ
บริษัทตอ่ปริมาณการซื aอขายหุ้นของบริษัท) ย้อนหลงัในชว่งเวลา 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วนั และ 360 วนั ก่อนวนัที0
เข้าทํารายการ 

Market Value1 ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 
7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

มลูคา่การซื \อขายหุ้นของ AIT (ล้านบาท) 15.44 24.58 35.37 39.97 48.35 40.85 56.63 75.50 93.88 
ปริมาณการซื \อขายหุ้นของ AIT (ล้านหุ้น) 2.45 3.78 5.34 6.37 7.45 6.36 8.27 10.74 13.08 
มูลค่าต่อหุ้น AIT (บาท/หุ้น) 6.29 6.51 6.63 6.28 6.49 6.43 6.85 7.03 7.18 
มูลค่ากจิการ AIT (ล้านบาท)2 8,374.70 8,660.97 8,822.96 8,355.17 8,639.66 8,555.80 9,113.10 9,359.19 9,556.89 

หมายเหต:ุ 
1/ ทีBมาจาก www.setsmart.com ข้อมลู ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 
2/ จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมด 1,331,125,351 หุ้น มลูคา่หุ้นทีBตราไว้เทา่กบัหุ้นละ 1.00 บาท ตามทีBเปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 

 
จากการประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีนี a จะได้มลูค่าสว่นของผู้ ถือหุ้น (Equity Value) ของ AIT อยู่ในช่วงระหว่าง  8,355.17 

– 9,556.89  ล้านบาท หรือ 6.28 – 7.18 บาทต่อหุ้น ซึ0งเป็นการประเมินราคาโดยวิธีราคาตลาดถวัเฉลี0ยถ่วงนํ aาหนกั และเป็น
วิธีการที0สะท้อนมลูค่าตลาดตามอปุสงค์ (Demand) และอปุทาน (Supply) ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที0เกิดขึ aนจริงจากการซื aอขายของ
นกัลงทนุ โดยเป็นไปตามหลกัของตลาดที0มีประสทิธิภาพ (Efficient Market) ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเหน็วา่การ
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ประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ AIT โดยวิธีมลูคา่ตามราคาตลาด มีความเหมาะสม ซึ0งที0ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่การ
ประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของ AIT โดยวิธีมลูค่าตามราคาตลาด มีความเหมาะสมที0สุด ที0จะนําไปคิดรวมเพื0อประเมินมลูค่าของ 
TKS ด้วยวิธีรวมสว่นของกิจการ (รายละเอียดในหวัข้อ 4.1.7) 

(3) วธีิอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (P/BV Ratio) 

การประเมินราคาโดยวิธีนี a เป็นการนํามลูค่าตามบญัชีของ AIT ตามงบการเงินรวมที0สอบทานแล้ว ณ วนัที0 30 กนัยายน 
2565 ซึ0งมีคา่เทา่กบั 2.72 บาทตอ่หุ้น คณูกบัคา่เฉลี0ยของอตัราสว่นราคาปิดตอ่มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้นเฉลี0ย (P/BV) ของกลุม่บริษัท
ที0ใช้อ้างอิงจํานวน 6 บริษัท ที0ประกอบธุรกิจสอดคล้อง เกี0ยวข้อง เกี0ยวเนื0อง หรือคล้ายคลงึกบั AIT นั0นคือธุรกิจที0เกี0ยวข้องกบัการ
ออกแบบระบบเครือขา่ยและระบบสื0อสาร ซึ0งได้แก่  

1) บริษัท อินฟราเซท จํากดั (มหาชน) (“INSET”)   
2) บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั0น จํากดั (มหาชน) (“SAMTEL”) 
3) บริษัท สกาย ไอซีที จํากดั (มหาชน) (“SKY”) 
4) บริษัท อินเตอร์ลิ aงค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) (“ITEL”) 
5) บริษัท เอม็ เอฟ อี ซี จํากดั (มหาชน) (“MFEC”) 
6) บริษัท ลอ็กซเลย์่ จํากดั (มหาชน) (“LOXLEY”) 

ชื)อย่อ ลักษณะธุรกจิ1 มูลค่าตลาด2 

สนิทรัพย์รวม 
สิ cนสุด 30 
กันยายน 

25652 

รายได้ 
งวด 9 เดอืน 

ปี 25652 

กาํไรสุทธิงวด 
9 เดอืน ปี 

25652 

AIT ผู้ออกแบบระบบเครือขา่ยและระบบสืBอสารอยา่งครบวงจร 
(System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุม่ลกูค้าทั \ง
ภาครัฐและเอกชน โดยมีลกัษณะการขายเป็นแบบเบด็เสร็จ 
หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั \งแตก่ารให้คําปรึกษา การ
วางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดําเนินการ การ
ตดิตั \ง การฝึกอบรม และการซอ่มบํารุงรักษา 

8,851.98 6,246.88 4,997.48 430.53 

INSET ผู้ให้บริการก่อสร้างศนูย์ข้อมลู (Data Center) และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ, ธุรกจิโครงสร้างพื cนฐานและ
โครงข่ายโทรคมนาคม และธุรกจิซ่อมบาํรุงและ
ให้บริการในอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โทรคมนาคม 

2,565.57 1,587.64 1,090.44 99.33 

SAMTEL ดําเนินธรุกิจ 3 สาย ดงันี \ 1. สายธุรกจิโครงสร้างเครือข่าย
การสื)อสารโทรคมนาคม 2. สายธุรกจิเทคโนโลยี
ประยุกต์ด้าน ICT และ 3. สายธรุกิจแอปพลเิคชนัสนบัสนนุ
ด้านการประกอบธรุกิจ 

4,140.60 7,469.06 3,628.40 87.06 

SKY บริษัทดําเนินธรุกิจจาํหน่ายและวางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื)อสาร ครอบคลุมการบริการให้
คาํปรึกษา ออกแบบ ตดิตั cง ดแูลบาํรุงรักษาระบบงาน 
จดัหาและจดัจาํหน่ายผลติภณัฑ์และอุปกรณ์ที)เกี)ยวข้อง
กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื)อสารแบบ
เบด็เสร็จ 

9,925.84 9,595.19 1,954.77 129.68 
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ชื)อย่อ ลักษณะธุรกจิ1 มูลค่าตลาด2 

สนิทรัพย์รวม 
สิ cนสุด 30 
กันยายน 

25652 

รายได้ 
งวด 9 เดอืน 

ปี 25652 

กาํไรสุทธิงวด 
9 เดอืน ปี 

25652 

ITEL ประกอบธรุกิจ 1. ให้บริการเชา่โครงขา่ยใยแก้วนําแสง 2. 
ให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง และรับเหมางานโครงการ
สายใยแก้วนําแสงและโครงการสื)อสัญญาณ
โทรคมนาคม  3. ให้บริการเชา่พื \นทีBดาต้าเซน็เตอร์ 

5,074.85 9,244.88 2,219.55 174.75 

MFEC พฒันางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร 
ภายใต้กลุ่มธุรกจิหลัก 4 กลุ่มธุรกจิ โดยมุง่ออกแบบการ
ให้บริการในเชิงลกึ เพืBอตอบสนองความต้องการจําเพาะใน
การใช้งานของลกูค้า ชว่ยให้ลกูค้าสามารถสร้างข้อได้เปรียบ
ในการแขง่ขนั ประกอบไปด้วย 1. Hybrid Infrastructure 
Services 2. Enterprise Solution 3. Digital Delivery 4. 
Transformation 

3,553.70 5,602.46 4,043.50 142.96 

LOXLEY ธรุกิจหลกัของบริษัท แบง่เป็น 5 สายธรุกิจ คือ 1) สายธุรกจิ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ให้บริการครบวงจรสาํหรับ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพวิเตอร์ 2) 
สายธรุกิจบริการ เป็นผู้ให้บริการงานรักษาความปลอดภยั
ครบวงจรและการบริหารจดัการงานสนามบนิ งานพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 3) สายธรุกิจพลงังาน เป็นผู้ให้บริการครบ
วงจรเกีBยวกบัระบบควบคมุการทํางานของสถานีไฟฟา้ 
ก่อสร้างและปรับปรุงสถานีไฟฟา้ งานก่อสร้างสายสง่
ไฟฟา้แรงสงู ธรุกิจเกีBยวกบัพลงังานทางเลอืกและธรุกิจ
นํ \าประปา 4) สายธุรกจิเน็ตเวร์ิคโซลูชั)นส์ เป็นผู้จดั
จาํหน่ายผลติภณัฑ์และให้บริการเกี)ยวกับ ระบบสื)อสาร
โทรทศัน์และวทิยุ ระบบขนส่งทางพเิศษ ผลติภณัฑ์
ก่อสร้าง และ 5) สายธรุกิจเทรดดิ \ง เป็นผู้จดัจําหนา่ย ตวัแทน
จําหนา่ย สนิค้าอปุโภคบริโภค สนิค้าเคมีอตุสาหกรรม และ
ธรุกิจร้านอาหาร 

5,028.20 14,971.73 9,230.28 203.16 

หมายเหต ุ:  
1/ ข้อมลูจาก www.set.or.th และ Website ของบริษัท  
2/ ข้อมลูจากงบการเงินรวมทีBสอบทานแล้วของกลุม่บริษัท สิ \นสดุ ณ วนัทีB 30 กนัยายน 2565 และ www.setsmart.com ข้อมลู ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 

ทั aงนี a ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ค่าเฉลี0ยเคลื0อนที0ย้อนหลงั (Moving Average) ของอตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าตาม
บญัชีต่อหุ้น (P/BV) ของบริษัทจดทะเบียนที0นํามาเปรียบเทียบ คํานวณจากค่าเฉลี0ยเคลื0อนที0ของกลุ่มบริษัทดงักล่าวตามช่วง
ระยะเวลาย้อนหลงั 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วนั 270 วนั และ 360 วนั หารด้วยมลูคา่ตามบญัชีของบริษัทนั aน ๆ  โดย
รายละเอียดสามารถสรุปได้ดงันี a 

 
- THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK - 
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P/BV: (เท่า)1 ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 
7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

 INSET  2.11 2.15 2.17 2.23 2.39 2.45 2.74 3.16 3.60 
 SAMTEL  1.28 1.31 1.28 1.27 1.29 1.26 1.25 1.26 1.25 

 SKY  2.21 2.21 2.23 2.25 2.29 2.32 2.39 2.51 2.60 
 ITEL  1.44 1.48 1.48 1.51 1.59 1.62 1.86 2.06 2.19 

 MFEC  1.76 1.80 1.81 1.89 1.99 1.98 2.02 2.13 2.07 
 LOXLEY  0.83 0.83 0.84 0.86 0.87 0.87 0.88 0.91 0.97 

ค่าเฉลี)ย 1.61 1.63 1.64 1.67 1.74 1.75 1.86 2.01 2.12 
มูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)2  2.72   2.72   2.72   2.72   2.72   2.72   2.72   2.72   2.72  
มลูคา่ตอ่หุ้น AIT (บาท/หุ้น)2 4.37 4.44 4.45 4.54 4.72 4.76 5.05 5.46 5.76 
มูลค่า AIT (ล้านบาท)3 5,813.46 5,903.89 5,920.11 6,039.45 6,282.23 6,332.33 6,716.74 7,261.49 7,660.78 

หมายเหต ุ:  
1/ ทีBมาจาก www.setsmart.com ข้อมลู ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 
2/ มลูคา่ทางบญัชีของ AIT จากงบการเงินรวมทีBสอบทานแล้ว สิ \นสดุ ณ วนัทีB 30 กนัยายน 2565 เทา่กบั 3,626.59 ล้านบาท คดิเป็นมลูคา่ทางบญัชีตอ่หุ้น 
(Book Value Per Share) เทา่กบั 2.72 บาทตอ่หุ้น 
3/ จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมด 1,331,125,351 หุ้น มลูคา่หุ้นทีBตราไว้เทา่กบัหุ้นละ 1.00 บาท ตามทีBเปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 

จากการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนี a จะได้มลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Equity Value) ของ AIT อยู่ในช่วงระหว่าง  5,813.46 
- 7,660.78 ล้านบาท หรือ 4.37 – 5.76 บาทต่อหุ้น ทั aงนี a กลุ่มบริษัทที0จดทะเบียนและทําการซื aอขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที0
นํามาเปรียบเทียบจํานวน 6 บริษัท เป็นบริษัทที0อยู่ในธุรกิจที0เกี0ยวข้องกับระบบเครือข่าย ระบบสื0อสารและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยบริษัทที0คดัเลือกเพื0อนํามาเปรียบเทียบ เป็นบริษัทที0มีธุรกิจที0มีลกัษณะการบริการเกี0ยวกับระบบเครือข่าย และ
โครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคล้ายคลงึกบั AIT รวมถึงพิจารณามลูคา่ตลาด มลูคา่ทรัพย์ รายได้ และกําไรสทุธิของแตล่ะ
บริษัท อย่างไรก็ตาม แต่ละธุรกิจมีความแตกต่างกันในแง่ของการดําเนินงานและการรับรู้รายได้ ซึ0งมีผลต่อกําไรสทุธิและกําไร
สะสมที0เป็นสว่นหนึ0งของมลูค่าตามบญัชี ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของ AIT 
โดยวิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น ไม่เหมาะสม  

(4) วธีิอัตราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) 

การประเมินโดยวิธีนี aเป็นการนํากําไรตอ่หุ้น (Earnings per Share) 4 งวดย้อนหลงัตามงบการเงินรวมที0ตรวจสอบแล้ว ณ 
วนัที0 31 ธนัวาคม 2564 และงบการเงินที0สอบทานแล้ว ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 ซึ0งมีคา่เทา่กบั 0.34 บาทตอ่หุ้น คณูกบัคา่เฉลี0ย
ของอตัราสว่นราคาปิดตอ่กําไรตอ่หุ้น (P/E) ของกลุม่บริษัทที0ใช้อ้างอิง โดยรายละเอียดสามารถสรุปได้ดงันี a 

P/E: (เท่า)1 ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 
7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

 INSET  18.19 18.49 18.66 17.18 17.38 17.71 18.68 19.97 22.31 
 SAMTEL  59.18 60.42 59.30 61.07 62.78 62.01 63.51 64.95 64.95 

 SKY  46.00 46.10 44.29 39.58 38.49 36.58 57.75 64.13 60.80 
 ITEL  17.95 18.42 18.48 18.37 19.07 19.67 22.38 26.11 26.81 

 MFEC  14.18 14.52 14.44 14.58 15.19 15.24 15.58 15.97 15.56 
 LOXLEY  53.82 54.21 50.05 29.50 22.90 19.97 16.86 14.31 21.08 

ค่าเฉลี)ย 34.89 35.36 34.20 30.05 29.30 28.53 32.46 34.24 35.25 
กาํไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)2 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 
มลูคา่ตอ่หุ้น AIT (บาท/หุ้น)2 11.78 11.94 11.55 10.14 9.89 9.63 10.96 11.56 11.90 
มูลค่า AIT (ล้านบาท)3 15,676.81 15,889.34 15,369.62 13,501.89 13,167.27 12,820.02 14,585.52 15,386.47 15,841.29 

หมายเหต:ุ 
1/ ทีBมาจาก www.setsmart.com ข้อมลู ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 
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2/ กําไรสทุธิ 4 งวดย้อนหลงัของ AIT จากงบการเงินรวมทีBตรวจสอบแล้ว ณ วนัทีB 31 ธนัวาคม 2564 และงบการเงินทีBสอบทานแล้ว ณ วนัทีB 30 กนัยายน 2565 
เทา่กบั 449.37 ล้านบาท คดิเป็นกําไรสทุธิตอ่หุ้น (Earnings Per Share) เทา่กบั 0.34 บาทตอ่หุ้น 
3/ จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมด 1,331,125,351 หุ้น มลูคา่หุ้นทีBตราไว้เทา่กบัหุ้นละ 1.00 บาท ตามทีBเปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ณ วนัทีB 21 ธนัวาคม 2565 

จากการประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีนี a จะได้มลูค่าส่วนของผู้ ถือหุ้นของ AIT อยู่ในช่วงระหว่าง  12,820.02 – 15,889.34 
ล้านบาท หรือ 9.63 – 11.94 บาทต่อหุ้น ทั aงนี a กลุ่มบริษัทที0จดทะเบียนและทําการซื aอขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที0ที0ปรึกษา
ทางการเงินอิสระนํามาเปรียบเทียบจํานวน 6 บริษัท เป็นบริษัทที0อยู่ในธุรกิจที0เกี0ยวข้องธุรกิจที0เกี0ยวข้องกับระบบเครือข่าย 
ระบบสื0อสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแตล่ะธุรกิจมีความแตกตา่งกนัในแงข่องการดําเนินงานและการรับรู้รายได้ ซึ0งมีผลตอ่
กําไรสทุธิของแตล่ะบริษัท ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเหน็วา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ AIT โดยวิธีอตัราสว่น
ตอ่กําไรสทุธิตอ่หุ้น ไม่เหมาะสม  

(5) วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 

การประเมินมลูค่าหุ้นตามวิธีนี aจะพิจารณาถึงผลการดําเนินงานของ AIT ในอนาคต โดยคํานวณหามลูค่าปัจจุบนัของ
ประมาณการกระแสเงินสดสทุธิ (Free Cash Flow : FCF) ด้วยอตัราคิดลด (Discount Rate) ที0เหมาะสม ซึ0งที0ปรึกษาทางการเงิน
ได้คํานวณหาอตัราต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี0ยถ่วงนํ aาหนกั (Weighted Average Cost of Capital : WACC) เพื0อใช้เป็นอตัราคิดลด
และคํานวณมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิจากการประมาณการ ทั aงนี a ที0ปรึกษาทางทางการเงินใช้ข้อมลูจริงที0เกิดขึ aนในอดีต
ตั aงแต่ปี 2562 ถึงเดือนกนัยายน ปี 2565 เป็นแนวทางการทําประมาณการในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า (ปี 2566 – 2570) โดยตั aงอยู่
บนสมมติฐานว่าธุรกิจของ AIT จะยังคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื0อง (Going Concern Basis) ไม่มีการเปลี0ยนแปลงอย่างมี
นยัสําคญัเกิดขึ aนและเป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจบุนั รวมทั aงไม่มีผลกระทบที0มีนยัสําคญัจากเหตกุารณ์
ภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินอนาคต 

ประมาณการณ์ทางการเงินที0ใช้ในการประเมินมลูค่าหุ้นจัดทําขึ aนภายใต้สมมติฐานและข้อมลูที0ได้รับจากบริษัทและ
กําหนดขึ aนมาภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนั โดยพิจารณาควบคู่กบัข้อมลูในอดีต หากมีการเปลี0ยนแปลงใด ๆ 
เกี0ยวกับแผนธุรกิจและนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท หรือสภาวะเศรษฐกิจที0เปลี0ยนแปลงไป ทําให้การดําเนินธุรกิจของบริษัท
เปลี0ยนแปลงไปจากประมาณการและตวัแปรที0กําหนดไว้ อาจทําให้ประมาณการที0กําหนดขึ aนภายใต้สมมติฐานที0กลา่วมาข้างต้น
เปลี0ยนแปลงไปอยา่งมีนยัสําคญัและอาจสง่ผลกระทบให้มลูคา่หุ้นของบริษัทที0ประเมินได้เปลี0ยนแปลงไปเช่นกนั ที0ปรึกษาทางการ
เงินได้สรุปปัจจยัและสมมตฐิานตา่ง ๆ เพื0อนํามาใช้ประเมินมลูคา่หุ้นโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี a 
สมมตฐิานการทาํประมาณการเพื0อคาํนวณมูลค่าหุ้นด้วยวธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงนิสด (Discounted Cash 
Flow Approach: DCF)  

การจดัทําประมาณการทางการเงินของ AIT ที0ปรึกษาทางการเงินได้จดัทําประมาณการงบการเงินโดยอ้างอิงข้อมลูและ
สมมติฐานจากข้อมลูของบริษัทในปี 2562 – 2565 ได้แก่ ข้อมลูจากงบการเงิน ข้อมลู เอกสาร หลกัฐาน ข่าวสารต่าง ๆ ที0เปิดเผย
ต่อสาธารณะ ที0ปรึกษาทางการเงินอาจมีการปรับปรุงสมมุติฐานทางการเงินที0ได้ รับจากบริษัทตามหลักอนุรักษ์นิยม 
(Conservative Basis) ซึ0งการยึดหลกัความระมดัระวงัในการทํารายงานฉบบันี a โดยแนวทางการการตั aงสมมติฐานของที0ปรึกษา
ทางการเงินสามารถสรุปได้ดงันี a 

• ระยะเวลาในการประมาณการ 

ที0ปรึกษาทางการเงินได้ทําการประมาณการงบการเงินของบริษัท ตั aงแต่ปี 2566 ถึงสิ aนสดุปี 2570 และใช้กระแสเงินสด
อิสระ (Free Cash Flow) ในปี 2570 เป็นตวัเลขที0ใช้คํานวณคา่สดุท้าย (Terminal Value) เนื0องจากเป็นช่วงเวลาประมาณการที0มี
อตัราการขยายตวัของกระแสเงินสดคงที0 
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• สมมตฐิานรายได้ 

ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ของ AIT โดยกําหนดสมมติฐานตามลกัษณะรายได้แต่ละประเภทเป็น 3 
สว่น ซึ0งประกอบไปด้วย 1) รายได้จากการขายและบริการ 2) รายได้จากคา่เช่าจากอปุกรณ์สําหรับให้เช่า และ 3) รายได้อื0น ๆ ซึ0งมี
รายละเอียด ดงันี a 

ส่วนที0 1 รายได้จากการขายและบริการประกอบด้วย 1) รายได้จากการขายเฉพาะอปุกรณ์ การขายชอฟต์แวร์ โครงการ 
Turnkey หรือ โครงการที0พฒันาหรือทํางานจนแล้วเสร็จในสภาพพร้อมใช้งานแล้วจงึสง่มอบโครงการนั aนให้แก่ลกูค้า 2) การบริการ 
ได้แก่ รายได้การให้คําปรึกษา ออกแบบ ติดตั aง อบรม ตลอดจนบํารุงรักษาอปุกรณ์จากงบการเงินรวมของ AIT ในปี 2562 2563 
2564 และงวด 9 เดือน ปี 2565 รายได้จากการขายและบริการเป็นรายได้หลกัของ AIT โดยคิดเป็นสดัสว่นรายได้จากการขายและ
บริการตอ่รายได้รวมเทา่กบัร้อยละ 97.59 ร้อยละ 97.01 ร้อยละ 96.18 และร้อยละ 93.10 ตามลําตบั ซึ0งเป็นรายได้จากโครงการที0 
AIT ประมลูได้ เช่น โครงกรจ้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื0อสาร โครงการจดัซื aอและติดตั aงระบบคลาวน์ โครงการศนูย์
ข้อมลู (Data Center) โครงการจดัให้มีสญัญาณโทรศพัท์เคลื0อนที0และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู เป็นต้น โดยรายได้สว่นใหญ่
ของ AIT มาจากลกูค้ารายใหญ่ซึ0งจะเป็นหนว่ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนว่ยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนรายใหญ่ 

โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดสมมติฐานประมาณรายได้จากการขายและบริการจากมลูคา่โครงการที0คาดว่าจะ
เข้าร่วมประมลู ซึ0งเป็นข้อมลูที0 AIT ได้เปิดเผยในกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ" (Opportunity Day) คณูกบัอตัราการชนะ
การประมลูโครงการเฉลี0ยในอดีตของ AIT ได้เป็นมลูค่างานในมือคาดการณ์ของ AIT ทั aงนี a โครงการที0คาดว่าจะเข้าร่วมประมลูจะ
ถกูแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) โครงการภาครัฐ และ 2) โครงการภาคเอกชน ดงันั aน ทางที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึกําหนด
สมมติฐานให้มลูคา่โครงการภาครัฐที0คาดวา่จะเข้าร่วมประมลูโตตามอตัราการเติบโตเฉลี0ย 15 ปี ของการใช้จา่ยและการลงทนุของ
ภาครัฐของประเทศไทย (Thailand Government Spending Growth Rate) เนื0องจากเป็นส่วนที0การสะท้อนของการใช้จ่ายและ
การลงทนุของทั aงภาครัฐ เช่น เงินลงทนุตามนโยบายต่าง ๆ อย่างการสร้างทางรถไฟ การสร้างและบํารุงสํานกังานต่าง ๆ เป็นต้น 
และกําหนดสมมติฐานให้มลูค่าโครงการภาครัฐที0คาดว่าจะเข้าร่วมประมลูโตตามอตัราการเติบโตเฉลี0ย 15 ปี ของการลงทนุของ
ภาคเอกชนของประเทศไทย (Thailand Capital Expenditures Growth Rate) เนื0องจากเป็นสว่นที0การสะท้อนของการใช้จ่ายและ
การลงทนุของทั aงภาคเอกชน เชน่ การซื aอซอฟต์แวร์ ก่อสร้างอาคารสํานกังาน และโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น โดยจาก
ข้อมลูของสํานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ณ วนัที0 21 พฤศจิกายน 2565 อตัราการเติบโตเฉลี0ย 15 ปี ของ
การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ และการลงทุนของภาคเอกชนของประเทศไทยมีค่าเท่ากับร้อยละ 6.60 และร้อยละ 3.83 
ตามลําดบั ซึ0งระยะเวลาเฉลี0ย 15 ปีดงักลา่วเป็นระยะเวลาที0ครอบคลมุวงจรเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื0องจากมลูค่าโครงการที0
คาดว่าจะเข้าร่วมประมลูตงักล่าวเป็นโครงการของทั aงภาครัฐและภาคเอกชน ดงันั aน อตัราการเติบโตเฉลี0ย 15 ปีของอตัราการ
เติบโตของการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ และการลงทุนของภาคเอกชนของประเทศไทย จึงสะท้อนอตัราการเติบโตของ
มลูคา่โครงการในภาพรวมในระยะยาว 

อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบอตัราการเติบโตเฉลี0ย 15 ปีของอตัราการเติบโตของการใช้จ่ายและการลงทนุของภาครัฐ 
และการลงทุนของภาคเอกชนของประเทศไทย กับเป้าหมายการเติบโตของรายได้ของ AIT ซึ0งมีค่าเท่ากับร้อยละ 10.00 ต่อปี 
(อ้างอิงจากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร) การใช้ค่าเฉลี0ยอตัราการเติบโตดงักล่าว เป็นการประมาณการการเติบโตที0อนรัุกษ์นิยมที0สดุ
แล้ว (Conservative) โดยได้ประมาณการอตัราการเติบโตของมลูค่าโครงการภาครัฐและภาคเอกชนที0คาดว่าจะเข้าร่วมประมลู
คงที0เท่ากบัร้อยละ 6.60 และร้อยละ 3.83 ในปี 2565 - 2570 ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดสมมติฐานประมาณอตัราการชนะ
การประมลูโครงการ ตามอตัราการชนะการประมลูโครงการเฉลี0ยในอดีตของ AIT ซึ0งเทา่กบัร้อยละ 60.10 

โดยอตัราการชนะการประมลูโครงการของ AIT ในอดีต 3 ปีย้อนหลงั (ปี 2562 – 2564) ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้นํา
ข้อมลูของปี 2562 มาใช้เป็นฐานในการคํานวณอตัราการชนะการประมลูโครงการของปี 2563 – 2564 ซึ0งคํานวณมาจาก [รายได้
จากการขายและบริการของแต่ละปี บวกด้วยมลูค่างานในมือ ณ สิ aนปี (Backlog) ของปีเดียวกนั หกัลบด้วย Backlog ของปีก่อน
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หน้า] หารด้วยมูลค่าโครงการที0คาดว่าจะเข้าร่วมประมูลของปีก่อนหน้า และในปี 2566 – 2570 ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
ประมาณการอตัราการชนะการประมลูโครงการคงที0เทา่กบัร้อยละ 60.10 โดยมีรายละเอียดดงันี a 

 

หน่วย: ล้านบาท 2562A 2563A 2564A 2565E 
รายได้จากการขายและบริการ 6,903.42 6,529.65 6,765.97 6,203.51 
มลูคา่งานในมือ ณ สิ \นปี (Backlog) 8,020.00 7,110.00 7,560.00 8,247.82 
มลูคา่โครงการทีBคาดวา่จะเข้าร่วมประมลู 10,595.00 12,850.00 9,690.00  
อตัราการชนะการประมลูโครงการ (ร้อยละ)(  53.04 56.16 71.12 
ค่าเฉลี)ยอัตราการชนะการประมูลโครงการ (ร้อยละ) 60.10 

ทีBมา : กิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ” (Opportunity Day) 
หมายเหต:ุ 1/ อตัราการชนะการประมลูโครงการ (Y) = [รายได้จากการขายและบริการ (Y) + Backlog (Y) – Backlog (Y-1)] / มลูค่าโครงการทีBคาดว่า
จะเข้าร่วมประมลู (Y-1) โดยกําหนดให้ Y = ปีทีBคํานวณ 

 

ในขณะที0รายได้จากการขายและบริการและอตัราการชนะการประมลูโครงการของปี 2565 ที0ปรึกษาทางการเงินได้ใช้การ
ประมาณการ โดยอ้างอิงจากข้อมูลของงบการเงิน ณ วันที0 30 กันยายน 2565 และข้อมูลที0ได้เปิดเผยในกิจกรรม "บริษัทจด
ทะเบียนพบผู้ลงทนุ" (Opportunity Day) ณ วนัที0 1 ธนัวาคม 2565 

 

อยา่งไรก็ดี ตามโครงสร้างรายได้ของ AIT มีรายได้จากโครงการภาครัฐติดเป็นสดัสว่นเฉลี0ยประมาณร้อยละ 70.00 และมี
โครงการภาคเอกชนคิดเป็นสดัส่วนเฉลี0ยประมาณร้อยละ 30.00 ซึ0งมีระยะเวลาการรับรู้รายได้ที0แตกต่างกันของทั aงภาครัฐและ
เอกชน ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้แบ่งรายได้จากการขายและบริการออกเป็น 2 ประเภท 1) รายได้จากโครงการภาครัฐ 
และ 2) รายได้จากโครงการภาคเอกชน โดยจากค่าเฉลี0ยอัตราการชนะการประมูลโครงการดังกล่าว และแนวโน้มของมูลค่า
โครงการที0คาดว่าจะประมลูข้างต้น ซึ0งทําให้ทางทีมที0ปรึกษาทางการเงินสามารถจัดทําประมาณการมลูค่างานในมือของ AIT 
ในชว่งปี 2566 – 2570 มีรายละเอียดดงันี a 

 

หน่วย: ล้านบาท 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
มลูคา่โครงการภาครัฐทีBคาดวา่จะเข้าร่วม 7,230.91 7,708.41 8,217.43 8,760.07 9,338.54 9,955.21 
อตัราการเตบิโตของการใช้จา่ยและการลงทนุของภาครัฐ (ร้อยละ) 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 
มลูคา่โครงการภาคเอกชนทีBคาดวา่จะเข้าร่วม 3,018.39 3,134.04 3,254.13 3,378.82 3,508.29 3,642.72 
อตัราการเตบิโตของการลงทนุของภาคเอกชน (ร้อยละ) 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 
มลูคา่งานภาครัฐในมือ (Backlog) ทีBได้รับ 4,823.93 4,346.12 4,633.11 4,939.06 5,265.21 5,612.90 
มลูคา่งานภาคเอกชนในมือ (Backlog) ทีBได้รับ 2,067.40 1,814.19 1,883.71 1,955.88 2,030.83 2,108.64 
รวมมูลค่างานในมือ (Backlog) ที)ได้รับ 6,891.33 6,160.31 6,516.82 6,894.94 7,296.04 7,721.54 
 

1) รายได้จากโครงการภาครัฐ โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดสมมติฐานระยะเวลาโครงการ ตามระยะเวลา
โครงการของงานภาครัฐที0 AIT ได้รับ ณ ปัจจบุนั เทา่กบั 2 ปี เป็นข้อมลูที0ได้รับจากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร ซึ0งสอดคล้องกบันโยบาย
การเบิกจ่ายคา่จ้างของภาครัฐที0กําหนดให้ชําระเร็วขึ aนกวา่ในอดีต โดยระยะเวลาในการเบิกจ่ายคา่จ้างของภาครัฐสําหรับโครงการ
ในปัจจบุนัอยู่ระหว่างภายใน 1 - 2 ปี ที0ปรึกษาทางการเงินจึงกระจายการรับรู้รายได้จากมลูค่างานในมือ (Backlog) คงที0ตลอด
ระยะเวลาโครงการเฉลี0ย ในปี 2566 - 2570 โดยมีรายละเอียดดงันี a 
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หน่วย: ล้านบาท 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
มลูคา่งานภาครัฐในมือ (Backlog) ทีBได้รับ 4,823.93 4,346.12 4,633.11 4,939.06 5,265.21 5,612.90 
ระยะเวลาโครงการเฉลีBย (ปี) 2 2 2 2 2 2 
รับรู้รายได้จากมลูคา่โครงการในปีก่อน  2,411.96 2,173.06 2,316.56 2,469.53 2,632.60 
รับรู้รายได้จากมลูคา่โครงการภายในปี 2,411.96 2,173.06 2,316.56 2,469.53 2,632.60 2,806.45 
รวมรายได้จากงานภาครัฐ  4,585.02 4,489.61 4,786.08 5,102.13 5,439.05 

 

2) รายได้จากโครงการภาคเอกชน โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดสมมติฐานระยะเวลาโครงการเท่ากับ 1 ปี 
เนื0องจากระยะเวลาเฉลี0ยของการพฒันาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนทศและการสื0อสารของเอกชนมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ซึ0ง
เป็นระยะเวลาที0สมเหตสุมผล โดยได้ประมาณการ การรับรู้รายได้จากมลูคา่งานในมือ (Backlog) ของภาคเอกชน ณ ปีนั aน ๆ ในปี 
2566 - 2570 โดยมีรายละเอียดดงันี a 

 

หน่วย: ล้านบาท 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
มลูคา่งานภาคเอกชนในมือ (Backlog) ทีBได้รับ 1,814.19 1,883.71 1,955.88 2,030.83 2,108.64 
ระยะเวลาโครงการเฉลีBย (ปี) 1 1 1 1 1 
รับรู้รายได้จากมลูคา่โครงการภายในปี 1,814.19 1,883.71 1,955.88 2,030.83 2,108.64 
รวมรายได้จากงานภาคเอกชน 1,814.19 1,883.71 1,955.88 2,030.83 2,108.64 

 
หน่วย: ล้านบาท 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
รายได้จากงานภาครัฐ 4,585.02 4,489.61 4,786.08 5,102.13 5,439.05 
รายได้จากงานภาคเอกชน 1,814.19 1,883.71 1,955.88 2,030.83 2,108.64 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 6,399.21 6,373.32 6,741.97 7,132.96 7,547.70 

 

ส่วนที0  2 รายได้จากค่าเช่าจากอุปกรณ์สําหรับให้เช่าเป็นรายได้จากค่าให้เช่าอุปกรณ์โทรคมนาคม และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ โดยลกูค้าของ AIT เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ
กําหนดสมมตฐิานประมาณรายได้จากคา่เชา่จากอปุกรณ์สําหรับให้เชา่ ตามสดัสว่นเฉลี0ยของรายได้จากคา่เชา่จากอปุกรณ์สําหรับ
ให้เช่าตอ่รายได้จากการขายและบริการระหวา่งปี 2562 ถงึงวด ù เดือน ปี 2565 โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้คา่เฉลี0ยเคลื0อนที0
แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Moving Average) เนื0องจากช่วงที0ผ่านมาดงักลา่วผลการดําเนินงานของ AIT มีการปรับตวัดี
ขึ aนอย่างต่อเนื0อง ซึ0งการใช้ค่าเฉลี0ยเคลื0อนที0แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Moving Average) จะสามารถสะท้อนถึงการ
ดําเนินงานของ AIT ในอดีตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ค่าเฉลี0ยเคลื0อนที0แบบปกติ (ให้ความสําคญักบัค่าในอดีตที0ใกล้
ที0สดุมีนํ aาหนกัมากกวา่) โดยได้คา่เฉลี0ยเทา่กบัร้อยละ 3.37 เพื0อเป็นการประมาณการอยา่งอนรัุกษ์นิยม (Conservative) อีกทั aงมีคา่
ใกล้เคียงกับสัดส่วนเฉลี0ย 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2562 – 2564) ในขณะที0ปี 2565 จะประมาณการโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากผลการ
ดําเนินงานของ AIT ในงวด 9 เดือน ปี 2565 และในปี 2566 – 2570 ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการสดัสว่นของรายได้
จากคา่เชา่จากอปุกรณ์สาํหรับให้เชา่ตอ่รายได้จากการขายและบริการคงที0เทา่กบัร้อยละ 3.37 ตามรายละเอียดดงันี a 

 

หน่วย: ล้านบาท 2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
สดัสว่นเฉลีBยของรายได้จากคา่เชา่จาก
อปุกรณ์สาํหรับให้เชา่ตอ่รายได้จากการ
ขายและบริการ (ร้อยละ) 

1.72 2.01 2.65 3.86 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 

รายได้ค่าเช่าจากอุปกรณ์สาํหรับให้เช่า 118.90 131.23 179.38 239.29 215.53 214.66 227.08 240.25 254.21 
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ส่วนที0 3 รายได้อื0น ๆ ของ AIT โดยสว่นใหญ่มาจากรายได้สง่สริมการขายซึ0งได้มาจากยอดซื aอจากผู้ขายในต่างประเทศ
ตามเงื0อนไขส่งเสริมการขายที0ให้ในแต่ละประเภทสินค้าหรือบริการ การโอนกลบัหนี aสงสยัจะสญู และการโอนกลบัสํารองค่าปรับ
และโอนกลบัสํารองผลเสียหายจากคดีความที0เคยบนัทึกสํารองไว้ในปีก่อน ๆ โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดสมมติฐาน
ประมาณรายได้อื0น ๆ ตามสดัสว่นเฉลี0ยของรายได้อื0น ๆ ตอ่รายได้จากการขายและบริการระหวา่งปี 2562 ถึงงวด 9 เดือน ปี 2565 
โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้คา่เฉลี0ยเคลื0อนที0แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Moving Average) เนื0องจากช่วงที0ผ่านมา
ดงักลา่วผลการดําเนินงานของ AIT มีการปรับตวัดีขึ aนอยา่งตอ่เนื0อง ซึ0งการใช้คา่เฉลี0ยเคลื0อนที0แบบเอก็ซ์โพเนนเชียล (Exponential 
Moving Average) จะสามารถสะท้อนถึงการดําเนินงานของ AIT ในอดีตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ค่าเฉลี0ยเคลื0อนที0
แบบปกติ(ให้ความสําคญักบัคา่ในอดีตที0ใกล้ที0สดุมีนํ aาหนกัมากกวา่) โดยได้คา่เฉลี0ยเทา่กบัร้อยละ 1.21 เพื0อเป็นการประมาณการ
อย่างอนุรักษ์นิยม (Conservative) อีกทั aงมีค่าใกล้เคียงกับสัดส่วนเฉลี0ย 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2562 – 2564) ในขณะที0ปี 2565 จะ
ประมาณการโดยใช้ข้อมลูอ้างอิงจากผลการดําเนินงานของ AIT ในงวด 9 เดือน ปี 2565 และในปี 2566 – 2570 ที0ปรึกษาทาง
การเงินอิสระได้ประมาณการสดัสว่นของรายได้อื0น ๆ ตอ่รายได้จากการขายและบริการคงที0เทา่กบัร้อยละ 1.21 ในปี 2566 – 2570 
ตามรายละเอียดดงันี a 

 

หน่วย: ล้านบาท 2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
สดัสว่นเฉลีBยของรายได้อืBน ๆ ตอ่รายได้จาก
การขายและบริการ (ร้อยละ) 

0.74 1.07 1.32 1.22 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 

รายได้อื)น ๆ 51.39 70.08 89.39 75.67 77.29 76.98 81.43 86.15 91.16 
 

 ดงันั aน จากการประมาณการรายได้ของทางที0ปรึกษาทางการเงินอิสระที0กลา่วมาข้างต้น สามารถสรุปประมาณการรายได้
ในระหวา่งปี 2566 – 2570 ดงันี a 
 

หน่วย: ล้านบาท 2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
รายได้จากการขายและบริการ 6,903.42 6,529.65 6,765.97 6,203.51 6,399.21 6,373.32 6,741.97 7,132.96 7,547.70 
รายได้คา่เชา่จากอปุกรณ์สาํหรับ
ให้เชา่ 

118.90 131.23 179.38 239.29 215.53 214.66 227.08 240.25 254.21 

รายได้อืBน ๆ 51.39 70.08 89.39 75.67 77.29 76.98 81.43 86.15 91.16 
รายได้รวม 7,073.72 6,730.97 7,034.75 6,518.47 6,692.04 6,664.96 7,050.48 7,459.36 7,893.07 
อัตราการเตบิโต (ร้อยละ)  (4.85) 4.51 (7.34) 2.66 (0.40) 5.78 5.80 5.81 

 

• สมมตฐิานต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 

ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ AIT โดยต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานของ AIT ประกอบด้วย 1) ต้นทุนขายและบริการ 2) ต้นทุนอุปกรณ์สําหรับให้เช่า 3) ค่าใช้จ่ายในการขายและจัด
จําหนา่ย 4) คา่ใช้จา่ยในการบริหาร โดยมีสมมตฐิานในการประมาณการดงัตอ่ไปนี a 

 

ส่วนที0  1 ต้นทุนขายและบริการคือ ต้นทุนจากการขายพร้อมออกแบบ ติดตั aง บริหารโครงการ ซ่อมและบํารุงรักษา 
ฝึกอบรมรับเหมาวางโครงข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื0อสาร และการให้บริการตามสญัญาก่อสร้างระยะยาว
บนัทกึตามอตัราสว่นของงานที0ทําเสร็จ (รับรู้รายได้แล้ว) ของประมาณการต้นทนุ โดยจะบนัทกึค่าเผื0อผลขาดทนุสําหรับโครงการ
ทั aงจํานวน เมื0อทราบแน่ชดัวา่โครงการนั aนจะประสบผลขาดทนุ ผลตา่งระหวา่งตนัทนุที0บนัทกึตามอตัราสว่นของงานที0ทําเสร็จของ
ประมาณการต้นทนุและต้นทนุงานโครงการที0เกิดขึ aนจริงบนัทกึเป็น "งานระหวา่งทํา" ภายใต้สนิค้าคงเหลือ หรือ "ต้นทนุที0ยงัไมเ่รียก
ชําระ" ภายใต้หนี aสินหมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการตนัทุนขายและบริการ จาก
สดัสว่นเฉลี0ยต้นทนุขายและบริการตอ่รายได้จากการขายและบริการระหวา่งปี 2562 ถงึงวด 9 เดือน ปี 2565 โดยที0ปรึกษาทางการ
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เงินอิสระใช้ค่าเฉลี0ยเคลื0อนที0แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Moving Average) เนื0องจากช่วงที0ผ่านมาดังกล่าวผลการ
ดําเนินงานของ AIT มีการปรับตัวดีขึ aนอย่างต่อเนื0อง ซึ0งการใช้ค่าเฉลี0ยเคลื0อนที0แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Moving 
Average) จะสามารถสะท้อนถึงการดําเนินงานของ AIT ในอดีตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้คา่เฉลี0ยเคลื0อนที0แบบปกติ 
(ให้ความสําคญักบัค่าในอดีตที0ใกล้ที0สดุมีนํ aาหนกัมากกว่า) โดยได้ค่าเฉลี0ยเท่ากบัร้อยละ 82.38 โดยได้ประมาณการสดัส่วนของ
ต้นทนุขายและบริการตอ่รายได้จากการขายและบริการคงที0เทา่กบัร้อยละ 82.38 ในปี 2566 – 2570 โดยมีรายละเอียดดงันี a 

 

หน่วย: ล้านบาท 2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
สดัสว่นเฉลีBยของต้นทนุขาย
และบริการตอ่รายได้จากการ
ขายและบริการ (ร้อยละ) 

85.22 82.93 82.50 82.06 82.38 82.38 82.38 82.38 82.38 

ต้นทนุขายและบริการ 5,882.79 5,414.92 5,582.17 5,090.42 5,271.68 5,250.35 5,554.05 5,876.15 6,217.80 
อตัราการเตบิโตของต้นทนุ
ขายและบริการ (ร้อยละ) 

 (7.95) 3.09 (8.81) 3.56 (0.40) 5.78 5.80 5.81 

  

ส่วนที0 2 ต้นทนุอปุกรณ์สําหรับให้เช่าเป็นตนัทนุที0เกี0ยวโยงกบัการให้เช่าสิทธิการใช้งานระบบและจากการให้เช่าอปุกรณ์ 
โดยเป็นต้นทนุจากการซื aออปุกรณ์สําหรับให้งานโครงการเช่า ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการต้นทนุอปุกรณ์สําหรับให้
เช่า จากสดัสว่นเฉลี0ยต้นทนุอปุกรณ์สําหรับให้เช่าตอ่รายได้จากคา่เช่าจากอปุกรณ์สําหรับให้เช่าระหวา่งปี 2562 ถงึงวด ù เดือน ปี 
2565 โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ค่าเฉลี0ยเคลื0อนที0แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Moving Average) เนื0องจากช่วงที0
ผ่านมาดังกล่าวผลการดําเนินงานของ AIT มีการปรับตัวดีขึ aนอย่างต่อเนื0อง ซึ0งการใช้ค่าเฉลี0ยเคลื0อนที0แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 
(Exponential Moving Average) จะสามารถสะท้อนถึงการดําเนินงานของ AIT ในอดีตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้
คา่เฉลี0ยเคลื0อนที0แบบปกติ (ให้ความสําคญักบัคา่ในอดีตที0ใกล้ที0สดุมีนํ aาหนกัมากกวา่) โดยได้คา่เฉลี0ยเทา่กบัร้อยละ 53.76 โดยได้
ประมาณการสดัส่วนของตนัทุนอุปกรณ์สําหรับให้เช่าต่อรายได้จากคําเช่าจากอุปกรณ์สําหรับให้เช่าเท่ากับร้อยละ 53.76 ในปี 
2566 – 2570 โดยมีรายละเอียดดงันี a 
 

หน่วย: ล้านบาท 2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
สดัสว่นเฉลีBยของต้นทนุอปุกรณ์
สาํหรับให้เชา่ตอ่รายได้คา่เชา่จาก
อปุกรณ์สาํหรับให้เชา่ (ร้อยละ) 

49.74 68.73 53.14 53.05 53.76 53.76 53.76 53.76 53.76 

ต้นทนุอุปกรณ์สาํหรับให้เช่า 59.14 90.20 95.32 126.95 115.87 115.40 122.07 129.15 136.66 
อตัราการเตบิโตของต้นทนุ
อปุกรณ์สาํหรับให้เชา่ (ร้อยละ) 

 52.52 5.68 33.18 (8.73) (0.40) 5.78 5.80 5.81 

 

ส่วนที0 3 ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจําหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั aงและบริการ ค่าซ่อมบํารุงและรักษา ค่ารับรอง 
ค่าคอมมิชชั0นของพนักงาน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจําหน่าย จากสดัส่วนเฉลี0ย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่ายต่อรายได้รวมระหว่างปี 2562 ถึงงวด 9 เดือน ปี 2565 โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้
ค่าเฉลี0ยเคลื0อนที0แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Moving Average) เนื0องจากช่วงที0ผ่านมาดงักล่าวผลการดําเนินงานของ 
AIT มีการปรับตวัดีขึ aนอยา่งตอ่เนื0อง ซึ0งการใช้คา่เฉลี0ยเคลื0อนที0แบบเอก็ซ์โพเนนเชียล (Exponential Moving Average) จะสามารถ
สะท้อนถึงการดําเนินงานของ AIT ในอดีตได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่การใช้คา่เฉลี0ยเคลื0อนที0แบบปกติ (ให้ความสําคญักบัคา่
ในอดีตที0ใกล้ที0สดุมีนํ aาหนกัมากกวา่) โดยได้คา่เฉลี0ยเท่ากบัร้อยละ 3.93 โดยได้ประมาณการสดัสว่นของคา่ใช้จ่ายในการขายและ
จดัจําหนา่ยตอ่รายได้รวมคงที0เทา่กบัร้อยละ 3.93 ในปี 2566 – 2570 โดยมีรายละเอียดดงันี a 
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หน่วย: ล้านบาท 2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
สดัสว่นเฉลีBยของคา่ใช้จา่ยในการขาย
และจดัจําหนา่ยตอ่รายได้รวม (ร้อยละ) 

3.04 3.93 3.80 4.05 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 215.31 264.78 267.51 269.79 263.12 262.06 277.22 293.30 310.35 
อตัราการเตบิโตของคา่ใช้จา่ยในการขาย
และจดัจําหนา่ย (ร้อยละ) 

 22.98 1.03 0.85 (2.47) (0.40) 5.78 5.80 5.81 

  
ส่วนที0 4 คา่ใช้จ่ายในการบริหารเป็นคําเสื0อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย เงินเตือน โบนสัและผลประโยชน์อื0นของพนกังาน 

ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการคําใช้จ่ายในการบริหาร จากสดัส่วนเฉลี0ยใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมระหว่างปี 
2562 ถึงงวด 9 เดือน ปี 2565 โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ค่าเฉลี0ยเคลื0อนที0แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Moving 
Average) เนื0องจากช่วงที0ผ่านมาดงักล่าวผลการดําเนินงานของ AIT มีการปรับตวัดีขึ aนอย่างต่อเนื0อง ซึ0งการใช้ค่าเฉลี0ยเคลื0อนที0
แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Moving Average) จะสามารถสะท้อนถึงการดําเนินงานของ AIT ในอดีตได้อย่างมี
ประสทิธิภาพมากกวา่การใช้คา่เฉลี0ยเคลื0อนที0แบบปกติ (ให้ความสําคญักบัคา่ในอดีตที0ใกล้ที0สดุมีนํ aาหนกัมากกวา่) โดยได้คา่เฉลี0ย
เท่ากับร้อยละ 6.43 โดยได้ประมาณการสดัส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมคงที0เท่ากับร้อยละ 6.43 ในปี 2566 – 
2570 โดยมีรายละเอียดดงันี a 

 

หน่วย: ล้านบาท 2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
สดัสว่นเฉลีBยของคา่ใช้จา่ยในการ
บริหารตอ่รายได้รวม (ร้อยละ) 

5.31 5.03 4.61 7.11 6.43 6.43 6.43 6.43 6.43 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 375.37 338.53 324.27 473.49 423.99 422.28 446.70 472.61 500.09 
อตัราการเตบิโตของคา่ใช้จา่ยใน
การบริหาร (ร้อยละ) 

 (9.81) (4.21) 46.01 (10.45) (0.40) 5.78 5.80 5.81 

 

 ดงันั aน จากการประมาณการต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของทางที0ปรึกษาทางการเงินอิสระที0กลา่วมาข้างต้น 
สามารถสรุปประมาณการรายได้ในระหวา่งปี 2566 – 2570 ดงันี a 
 

หน่วย: ล้านบาท 2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
ต้นทนุขายและบริการ 5,882.79 5,414.92 5,582.17 5,090.42 5,271.68 5,250.35 5,554.05 5,876.15 6,217.80 
ต้นทนุอปุกรณ์สาํหรับให้เชา่ 59.14 90.20 95.32 126.95 115.87 115.40 122.07 129.15 136.66 
ต้นทนุอปุกรณ์สาํหรับให้เชา่ 215.31 264.78 267.51 269.79 263.12 262.06 277.22 293.30 310.35 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 375.37 338.53 324.27 473.49 423.99 422.28 446.70 472.61 500.09 
ต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 6,532.61 6,108.43 6,269.27 5,960.64 6,074.67 6,050.09 6,400.04 6,771.21 7,164.91 
อัตราการเตบิโต (ร้อยละ)  (6.49) 2.63 (4.92) 1.91 (0.40) 5.78 5.80 5.81 

 

• สมมตฐิานภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

ประมาณการอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 20 ต่อปี ตั aงแต่ปี 2566 เป็นต้นไปจนสิ aนสดุระยะเวลาที0ทําการ
ประมาณการ 

• สมมตฐิานค่าใช้จ่ายการลงทนุ (Capital Expenditure) 

ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดค่าใช้จ่ายในการลงทุนตลอดระยะเวลาที0ทําประมาณการตามข้อมูลในอดีต ซึ0ง
คา่ใช้จ่ายในการลงทนุประกอบไปด้วย อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร เครื0องตกแตง่และอปุกรณ์สํานกังาน คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์
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ใช้ในโครงการ อปุกรณ์สําหรับให้เช่า และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ซึ0งเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับปรับปรุงและทดแทนสินทรัพย์ที0 AIT ใช้ใน
การดําเนินงานปัจจบุนัและในอนาคต โดยอ้างอิงจากข้อมลูคา่ใช้จา่ยการลงทนุ ในปี 2562 – 2564 โดยมีรายละเอียดการประมาณ
การคา่ใช้จา่ยลงทนุดงัตอ่ไปนี a 

 

หน่วย: ล้านบาท 2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 0.71 0.50 0.50 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 
เครืBองตกแตง่และอปุกรณ์สาํนกังาน 2.47 3.41 3.41 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 
คอมพิวเตอร์ 6.11 7.38 7.38 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 
อปุกรณ์ใช้ในโครงการ 13.02 13.38 13.38 13.26 13.26 13.26 13.26 13.26 13.26 
อปุกรณ์สาํหรับให้เชา่1 74.00 17.21 169.20 320.00 86.81 86.81 86.81 86.81 86.81 
สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 4.62 4.64 6.12 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 
รวมค่าใช้จ่ายการลงทนุ 100.93 46.52 199.99 349.00 115.81 115.81 115.81 115.81 115.81 

หมายเหต ุ: 1/ คา่ใช้จ่ายการลงทนุในปี 2565 ทางทีBปรึกษาทางการเงินใช้เป็นจํานวน 320.00 ล้านบาท เพืBอสะท้อนตอ่อปุกรณ์สําหรับเช่าในงบการเงินสิ \นสดุ 
ณ 30 กนัยายน 2565 ของ AIT ทีBเพิBมขึ \นมาอยูที่B 346.41 ล้านบาท 

 

• สมมตฐิานค่าเสื0อมและค่าตดัจาํหน่าย 

ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้สินทรัพย์แต่ละประเภทมีการคิดค่าเสื0อมในอตัราคงที0ตามวิธีเส้นตรง โดยค่าเสื0อม
ราคาของแตล่ะสินทรัพย์จะถกูคํานวณแตกตา่งกนัออกไปตามมาตรฐานบญัชีที0ระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และอ้างอิง
การตดัจําหนา่ยคา่เสื0อมราคาจากบริษัท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี a 

 

สนิทรัพย์และสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน อายุการใช้งาน (ปี) 
ทีBดนิ - 
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 12 
เครืBองตกแตง่และอปุกรณ์สาํนกังาน 8 
คอมพิวเตอร์ 4 
อปุกรณ์ใช้ในโครงการ 4 
อปุกรณ์สาํหรับให้เชา่ 3 
สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 10 

 

• สมมตฐิานตราส่วนอื0น ๆ ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 จาํนวนวันเฉลี)ย 

ลกูหนี \การค้าและลกูหนี \หมนุเวียนอืBน 127.49 
สนิค้าคงเหลอื 68.73 
เจ้าหนี \การค้าและเจ้าหนี \หมนุเวียนอืBน 77.69 

 

ดงันั aน การประมาณการงบกําไรสทุธิ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกระแสเงินสดตลอดระยะเวลาประมาณการสามารถ
สรุปได้ดงัตอ่ไปนี a 
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งบกาํไรขาดทนุ 2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

6,903.42 6,529.65 6,765.97 6,203.51 6,399.21 6,373.32 6,741.97 7,132.96 7,547.70 

รายได้คา่เชา่จากอปุกรณ์
สาํหรับให้เชา่ 

118.90 131.23 179.38 239.29 215.53 214.66 227.08 240.25 254.21 

กําไรจากการจําหนา่ยเงิน
ลงทนุ 

- - - 144.84 - - - - - 

รายได้อืBน 51.39 70.08 89.39 75.67 77.29 76.98 81.43 86.15 91.16 
รวมรายได้ 7,073.72 6,730.97 7,034.75 6,663.31 6,692.04 6,664.96 7,050.48 7,459.36 7,893.07 
ต้นทนุขายและการบริการ (5,882.79) (5,414.92) (5,582.17) (5,090.42) (5,271.68) (5,250.35) (5,554.05) (5,876.15) (6,217.80) 
ต้นทนุอปุกรณ์สาํหรับให้
เชา่ 

(59.14) (90.20) (95.32) (126.95) (115.87) (115.40) (122.07) (129.15) (136.66) 

คา่ใช้จา่ยในการขายและ
จดัจําหนา่ย 

(215.31) (264.78) (267.51) (269.79) (263.12) (262.06) (277.22) (293.30) (310.35) 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (375.37) (338.53) (324.27) (473.49) (423.99) (422.28) (446.70) (472.61) (500.09) 
รวมค่าใช้จ่าย (6,532.61) (6,108.43) (6,269.27) (5,960.64) (6,074.67) (6,050.09) (6,400.04) (6,771.21) (7,164.91) 
กําไรจากกิจกรรม
ดําเนินงาน 

541.11 622.53 765.48 702.67 617.37 614.87 650.43 688.15 728.17 

รายการพิเศษอืBน (25.59) (88.90) (88.62) -    -    -    -    -    -    
ต้นทนุทางการเงิน (8.94) (21.12) (11.55) (5.95) (16.90) (19.13) (20.55) (21.39) (21.90) 
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 506.58 512.52 665.32 696.71 600.47 595.74 629.89 666.76 706.26 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (114.49) (118.25) (138.19) (139.34) (120.09) (119.15) (125.98) (133.35) (141.25) 
กาํไรสาํหรับปี 392.09 394.27 527.12 557.37 480.37 476.59 503.91 533.41 565.01 

 
งบแสดงฐานะทาง
การเงนิ 

2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 

สนิทรัพย์ 
สนิทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสด 

190.18 204.47 378.50 1,152.71 2,380.73 2,901.49 3,231.05 3,554.89 3,894.10 

ลกูหนี \การค้าและลกูหนี \
หมนุเวียนอืBน 

2,268.61 2,633.93 2,070.83 2,996.61 2,337.43 2,309.71 2,424.00 2,544.14 2,670.44 

เงินให้กู้ ยืมระยะสั \นแก่
กิจการทีBเกีBยวข้องกนั 

- 3.00 - - - - - - - 

สนิค้าคงเหลอื 745.93 1,575.93 863.56 1,246.79 1,146.80 1,127.45 1,177.12 1,228.93 1,282.98 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอืBน 2,012.27 1,434.48 1,839.87 1,262.83 1,262.83 1,262.83 1,262.83 1,262.83 1,262.83 
รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 5,217.00 5,851.81 5,152.76 6,658.94 7,127.78 7,601.48 8,094.99 8,590.78 9,110.34 
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
สนิทรัพย์ทางการเงินไม่
หมนุเวียนอืBน 

- 139.58 82.25 64.33 64.33 64.33 64.33 64.33 64.33 

เงินลงทนุในบริษัทร่วมและ
การร่วมค้า 

38.03 30.71 - - - - - - - 

เงินลงทนุในกิจการทีB
เกีBยวข้องกนั 

84.99 - - - - - - - - 

ทีBดนิ อาคารและอปุกรณ์ 101.90 93.04 94.27 89.20 78.62 75.21 76.09 77.46 78.36 
สนิทรัพย์สทิธิการใช้ - 24.70 23.37 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 
อปุกรณ์สาํหรับให้เชา่ 120.56 88.67 197.50 350.45 241.27 103.16 86.81 86.81 86.81 
สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 36.19 34.93 34.12 37.92 35.09 31.75 27.89 23.52 20.00 
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งบแสดงฐานะทาง
การเงนิ 

2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดั
บญัชี 

67.86 87.80 103.29 178.06 90.66 90.29 95.51 101.05 106.93 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืBน 62.08 77.94 64.56 102.80 61.51 61.26 64.80 68.56 72.54 
รวมสนิทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 

511.62 577.37 599.36 847.80 596.51 451.02 440.46 446.76 454.00 

รวมสนิทรัพย์ 5,728.61 6,429.18 5,752.11 7,506.74 7,724.29 8,052.50 8,535.45 9,037.54 9,564.34 
หนี cสินหมุนเวียน 
เงินกู้ ยืมระยะสั \นจาก
สถาบนัการเงิน 

400.00 250.00 - - - - - - - 

เจ้าหนี \การค้าและเจ้าหนี \
อืBน 

738.50 1,341.01 790.77 1,314.19 1,014.50 1,025.10 1,099.94 1,180.18 1,266.21 

ต้นทนุทีBยงัไมเ่รียกชําระ 713.54 830.35 896.11 997.32 817.78 814.47 861.58 911.54 964.55 
สว่นของหนี \สนิภายใต้
สญัญาการจดัการทาง
การเงินทีBถงึกําหนดชําระ
ภายในหนึBงปี 

42.59 143.22 96.18 96.57 

110.58 121.30 127.73 131.59 133.91 
หนี \สนิหมนุเวียนอืBน 787.42 613.41 657.05 678.94 662.73 660.66 690.15 721.44 754.63 
รวมหนี cสนิหมุนเวียน 2,682.05 3,177.98 2,440.10 3,087.02 2,605.59 2,621.52 2,779.41 2,944.76 3,119.29 
หนี cสินไม่หมุนเวียน 
หนี \สนิภายใต้สญัญาการ
จดัการทางการเงิน - สทุธิ
จากสว่นทีBถงึกําหนดชําระ
ภายในหนึBงปี 

62.92 171.91 117.98 235.66 276.46 303.25 319.33 328.98 334.76 

สาํรองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน 

97.77 139.57 121.28 177.85 115.26 114.80 121.44 128.48 135.95 

หนี \สนิไมห่มนุเวียนอืBน - 14.49 11.52 11.52 11.52 11.52 11.52 11.52 11.52 
รวมหนี cสนิไม่หมุนเวียน 160.69 325.98 250.78 425.02 403.24 429.57 452.29 468.97 482.23 
รวมหนี cสนิ 2,842.74 3,503.96 2,690.87 3,512.04 3,008.83 3,051.09 3,231.69 3,413.73 3,601.52 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ทนุเรือนหุ้น 
ทนุจดทะเบยีน 
หุ้นสามญั  

         

(หุ้นสามญั มลูคา่หุ้นละ 1 
บาท) 

1,031.60 1,031.60 1,547.41 1,547.41 1,547.41 1,547.41 1,547.41 1,547.41 1,547.41 

ทนุที)ออกและชาํระแล้ว 
หุ้นสามญั  

         

(หุ้นสามญั มลูคา่หุ้นละ 1 
บาท) 

1,031.60 1,031.60 1,031.60 1,331.13 1,547.39 1,547.39 1,547.39 1,547.39 1,547.39 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 303.44 303.44 303.44 602.96 819.22 819.22 819.22 819.22 819.22 
กาํไรสะสม 
จดัสรรเป็นทนุสาํรองตาม
กฎหมาย 

103.16 103.16 128.78 133.11 154.74 154.74 154.74 154.74 154.74 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 1,445.11 1,484.45 1,594.85 1,924.94 2,191.54 2,477.49 2,779.84 3,099.88 3,438.89 
องค์ประกอบอืBนของสว่น
ของผู้ ถือหุ้น 

2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,885.88 2,925.22 3,061.24 3,994.70 4,715.46 5,001.41 5,303.76 5,623.81 5,962.81 
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งบกระแสเงนิสด 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ต้นงวด 378.50 1,152.71 2,380.73 2,901.49 3,231.05 3,554.89 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิBมขึ \น(ลดลง)สทุธิ 774.21 1,228.01 520.76 329.56 323.84 339.21 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ปลายงวด 1,152.71 2,380.73 2,901.49 3,231.05 3,554.89 3,894.10 

 

• สมมตฐิานการคาํนวณอัตราคดิลด (Discount Rate) 

อตัราส่วนลดที0ใช้ในการคํานวณมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด ได้มาจากการคํานวณต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี0ย
ถ่วงนํ aาหนกั (Weighted Average Cost of Capital : WACC) ซึ0งที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คํานวณคา่ WACC จากคา่เฉลี0ยถ่วง
นํ aาหนกัของต้นทนุของหนี a (Kd) และต้นทนุของทนุ (Ke) ของโครงการ โดยรายละเอียดการประมาณการอตัราสว่นลดเป็นดงัตอ่ไปนี a 

    WACC  =  Ke x E / (D+E) + Kd x (1-T) x D / (D+E) 

    โดยที0 

   Ke = ต้นทนุของทนุ หรืออตัราผลตอบแทนที0ผู้ ถือหุ้นต้องการ 
   Kd  = ต้นทนุของหนี a หรืออตัราดอกเบี aยเงินกู้ของบริษัท 
   T = อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคล 
   E = สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 
   D = หนี aสนิที0มีดอกเบี aย 
ต้นทนุของทนุ (Ke) หรืออตัราผลตอบแทนที0ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) คํานวณได้จาก Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

ดงันี a 

    Ke (หรือ Re) =  Rf  + β (Rm - Rf) 

โดยที0 

Risk Free Rate (Rf) = อ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ15 ปี มีคา่เทา่กบัร้อยละ 3.20 ตอ่ปี (ข้อมลู ณ 
วนัที0 21 ธนัวาคม 2565 ซึ0งเป็นวนัก่อนวนัที0คณะกรรมการจะมีมตใิห้เข้าทํารายการดงักลา่ว) 

Market Risk (Rm) = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เฉลี0ยย้อนหลงั 15 ปี 
ตั aงแตปี่ 2551 – 2565 ซึ0งเทา่กบัร้อยละ 11.05 ตอ่ปี 

Beta (β) = อ้างอิงจาก Beta เฉลี0ยของกลุ่มบริษัทที0ทําธุรกิจคล้ายกันกับ AIT ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในช่วง
ระยะเวลา 2 ปีย้อนหลงัจนถงึวนัที0 21 ธนัวาคม 2565 

โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระคดัเลือกกลุ่มบริษัทที0นํามาใช้คํานวณเพื0อหาค่า Beta ของ AIT โดยที0ปรึกษาทางการเงิน
อิสระใช้เกณฑ์ในการคดัเลือกจากบริษัทที0มีรูปแบบธุรกิจที0ใกล้เคียงกบั AIT กลา่วคือ เป็นบริษัทที0อยู่ในธุรกิจที0เกี0ยวข้องกบัระบบ
เครือขา่ย ระบบสื0อสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบริษัทที0คดัเลือกเพื0อนํามาเปรียบเทียบ เป็นบริษัทที0มีธุรกิจที0มีลกัษณะ
การบริการเกี0ยวกบัระบบเครือขา่ย และโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคล้ายคลงึกบั AIT รวมถงึพิจารณามลูคา่ตลาด มลูคา่
ทรัพย์ รายได้ และกําไรสุทธิของแต่ละบริษัท เป็นจํานวนทั aงสิ aน 6 บริษัท ซึ0งได้แก่  AIT, SAMTEL, SKY, ITEL, MFEC และ 
LOXLEY โดยใช้ข้อมลูย้อนหลงั 2 ปี นบัย้อนจากวนัที0 21 ธันวาคม 2565 เพื0อนํามาคํานวณหาค่า Beta ของ AIT ดงัแสดงตาม
ตารางตอ่ไปนี a 
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บริษัทเปรียบเทยีบ AIT SAMTEL SKY ITEL MFEC LOXLEY 
Beta - 2 Yrs 0.96 1.13 0.71 1.31 1.10 0.91 
หนี \สนิทีBมีภาระดอกเบี \ยจา่ย (Interest Bearing Debt) 252.55 2170.67 5881.19 4686.36 993.09 3719.57 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 3,626.59 3389.87 2808.59 3423.88 1994.16 6024.54 
Interest Bearing Debt to Equity Ratio 0.07 0.64 2.09 1.37 0.50 0.62 
Tax Rate 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
Unlevered Beta - 2 Yrs1 0.91 0.75 0.27 0.63 0.79 0.61 
ค่าเฉลี)ย Unlevered Beta 0.6566 

หมายเหต:ุ 1/ Unlevered Beta = Levered Beta / (1 + Interest Bearing Debt to Equity Ratio x (1 – Tax Rate)) 
 

ดงันั aน สามารถคํานวน Levered Beta ของ AIT  =  คา่เฉลี0ย Unlevered Beta x (1 + Interest Bearing  
   Debt to Equity Ratio x (1- Tax Rate)) 
  =  0.6566 x [ 1 + 0.07 x (1 – 20%)]  
  =  0.6932 
 โดย Beta ดงักลา่วสามารถนํามาคํานวน ต้นทนุของทนุ (Ke) หรืออตัราผลตอบแทนที0ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) ดงันี a 

   Ke (หรือ Re) =  Rf + β (Rm - Rf) 
     =  3.20% + [0.6932 x (11.05% - 3.20%)] 
     =  8.64% 
หากอ้างอิงการคํานวณ Beta จาก คา่เฉลี0ย Unlevered Beta ของ AIT, SAMTEL, SKY, ITEL, MFEC และ LOXLEY จะ

ได้ค่า Levered Beta ของ AIT เท่ากับ 0.74 ซึ0งที0ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการอ้างอิงค่าเฉลี0ย Unlevered Beta ของ AIT, 
SAMTEL, SKY, ITEL, MFEC และ LOXLEY เหมาะสมเนื0องจากมีการประกอบธุรกิจที0เกี0ยวข้องกบัระบบเครือข่าย ระบบสื0อสาร
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงได้พิจารณามูลค่าตลาด มูลค่าทรัพย์ รายได้ และกําไรสุทธิของแต่ละบริษัท ดงันั aน ค่า 
Unlevered Beta ที0คํานวณได้สามารถสะท้อนความเสี0ยงในการดําเนินธุรกิจของ AIT และ/หรือ สะท้อนต้นทุนของส่วนทุน (Ke) 
หรืออตัราผลตอบแทนที0ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) ในปัจจบุนั 

จากข้อมลูคํานวณข้างต้นจะคํานวณ WACC ของ AIT ได้ดงันี a 
WACC  =  Ke x E / (D+E) + Kd x (1-T) x D / (D+E) 

             =  8.64% x 3,626.59 / 3,879.14 + 6.60% x (1-20%) x 252.55 / 3,879.14 

             =  8.42% 
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รายงานความเหน็ของที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ   

 159 

การคาํนวณมูลค่าปัจจุบนั (Net Present Value) ของกระแสเงนิสดสุทธิ 

ประมาณกระแสเงินสดสทุธิของ AIT สามารถแสดงได้ในตารางตอ่ไปนี a 
ประมาณการกระแสเงนิสุทธิ1  
(หน่วย: ล้านบาท) 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 2570E 

จาํนวนปีสาํหรับการคดิลด 0.25 1.25 2.25 3.25 4.25 5.25 
กําไรก่อนต้นทนุทางการเงิน และภาษีเงินได้ (1) 175.67 617.37 614.87 650.43 688.15 728.17 
กําไรสทุธิจากการดําเนินงานหลงัหกัภาษี (2) = (1) x (1- 20%) 140.83 497.27 495.72 524.46 554.80 586.91 
บวกกลบัคา่เสืBอม (3) 33.40 249.42 268.75 148.20 131.83 132.75 
หกัเงินลงทนุ CAPEX (4) (71.73) (126.83) (123.87) (128.87) (128.82) (130.12) 
การเปลีBยนแปลงเงินทนุหมนุเวียน (5) (215.47) 329.85 52.42 (14.62) (12.71) (10.52) 
กระแสเงนิสดสุทธิของ AIT (6) = (2) + (3) + (4) + (5) (112.98) 949.71 693.02 529.16 545.10 579.02 
มลูคา่สดุท้าย1 (7)  

    
7,788.59  

กระแสเงินสดของบริษัทรวมมลูคา่สดุท้าย (8) = (6) + (7) (112.98) 949.71 693.02 529.16 545.10 8,367.61 
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธิของ AIT (110.72) 858.41 577.73 406.87 386.56 5,472.97 
รวมมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธิของ AIT - 
(Enterprise Value) 

7,591.81 

บวก: เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,367.33 
หกั: หนี \สนิทีBมีภาระดอกเบี \ย (252.55) 
หกั: เงินจา่ยปันผล (459.07) 
มูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้นของ AIT (Equity Value) 8,247.52 

หมายเหต:ุ  
1/ กําหนดให้อตัราการเตบิโตของมลูคา่สดุท้าย เทา่กบัร้อยละ 0.92 ตอ่ปี ซึBงคํานวณจากอตัราเงินเฟอ้เฉลีBยย้อนหลงั 10 ปี - BOT 
2/ คดิลดกลบัมา ณ วนัทีB 30 กนัยายน 2565 
 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 

ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) โดยการเปลี0ยนแปลง WACC และ
อตัราการเตบิโตของมลูคา่สดุท้าย ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี a 

AIT มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดของส่วนของผู้ถอืหุ้น (Equity Value) 
มูลค่าสุดท้าย (+0.25%) 8.42% (-0.25%) 

(+0.10%) 8,075.79 8,321.46 8,584.24 
0.92% 8,007.25 8,247.52 8,504.30 

(-0.10%) 7,940.46 8,175.54 8,426.54 
  

จากการประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีนี a เมื0อนํามลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดของส่วนของผู้ ถือหุ้น (Equity-NPV) ของ AIT  
อยู่ในช่วงระหว่าง 7,940.46 – 8,584.24 ล้านบาท หรือ 5.97 – 6.45 บาทต่อหุ้น เนื0องจากวิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแส
เงินสด เป็นวิธีที0แสดงถึงความสามารถในการสร้างรายได้ของ AIT ในอนาคต ซึ0งสามารถสะท้อนมลูคา่ที0แท้จริงของ AIT ได้ ดงันั aน 
ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของ AIT โดยวิธีมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด มี
ความเหมาะสม 
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4.1.7 สรุปการประเมนิมูลค่าของ TKS ด้วยวธีิรวมส่วนของกจิการ (Sum-Of-The-Parts) 

 ในการประเมินมลูคา่ของ TKS ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจะนํามลูคา่จากการประเมินโดยวิธีที0เหมาะสมที0สดุของแตล่ะ
บริษัทที0 TKS ได้เข้าไปลงทนุหรือถือหุ้นในบริษัทนั aน ๆ ตามสดัสว่นการถือหุ้นของ TKS มารวมกบัมลูคา่ของ TKS (เฉพาะสว่นของ
งบการเงินรวมฯ)  ด้วยวิธีรวมสว่นของกิจการ (Sum-Of-The-Parts หรือ SOTP) โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดงันี a 

บริษัท วธีิประเมนิมูลค่า % สัดส่วนที) TKS 
ถอืในแต่ละบริษัท มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่าตามสัดส่วนการถอื

หุ้นของ TKS (ล้านบาท) 
TKS วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด - 664.45 - 810.45 664.45 - 810.45 

SYNEX วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด 38.51% 12,245.42 – 13,838.70 4,715.71 - 5,329.28 
PTECH วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด 25.00% 2,363.79 – 2,684.69 590.95 – 671.17 
MSC วิธีมลูคา่ตามราคาตลาด 9.00% 3,411.39 - 4,103.27 307.03 – 369.29 

SABUY วิธีมลูคา่ตามราคาตลาด 5.16% 15,908.53 – 29,638.35 820.88 – 1,529.34 
SABUY-W21/ ประเมินมลูคา่โดยสตูร Black-Scholes  - 3,192.94 – 3,296.18 225.42 – 232.90 

AIT วิธีมลูคา่ตามราคาตลาด 1.44% 8,355.17 – 9,555.89 120.31 – 137.62 
รวมมูลค่าโดยวธีิ SOTP 7,444.75 – 9,080.06 

จํานวนหุ้นของ TKS (ล้านหุ้น) 508.45 
มูลค่าต่อหุ้นโดยวธีิ SOTP 14.64 - 17.86 

หมายเหต:ุ 1/ TKS ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทีBจะซื \อหุ้น SABUY ครั \งทีB 2 (SABUY-W) อยูจํ่านวน 34.00 ล้านหนว่ย 

จากการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนี a จะได้มลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Equity Value) ของ TKS อยู่ในช่วงระหว่าง 7,444.75 
– 9,080.06 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.64 - 17.86 บาทต่อหุ้น เนื0องจาก TKS มีการประกอบธุรกิจที0หลากหลาย รวมถึงมีการ
เข้าไปถือหุ้นในธรุกิจอื0นที0มีความแตกตา่งจากธรุกิจหลกั ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาวา่การแยกประเมินมลูคา่ของแตล่ะ
กิจการข้างต้นเป็นวิธีที0มีความสมเหตสุมผล ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของ 
TKS โดยวิธีรวมสว่นของกิจการ (Sum-Of-The-Parts หรือ SOTP) มีความเหมาะสม 
4.2  การประเมนิมูลค่าของ AIT 

AIT ประกอบธรุกิจหลกั คือ เป็นผู้ออกแบบระบบเครือขา่ยและระบบสื0อสารอยา่งครบวงจร (System Integrator: SI) โดย
ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั aงภาครัฐและเอกชน ซึ0งมีลักษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จหรือเทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั aงแต่การให้
คําปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดําเนินการตดิตั aง การฝึกอบรม และการซอ่มบํารุง 

ดงันั aน ในการพิจารณาความสมเหตสุมผลของราคาขายหุ้นสามญัของ AIT ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความ
เหมาะสมของมลูคา่ยตุธิรรม ด้วยวิธีการตา่ง ๆ จํานวน 5 วธีิ ได้แก่  

1. วธีิมลูคา่ตามบญัชี (Book Value Approach) 
2. วธีิมลูคา่ตามราคาตลาด (VWAP) 
3. วธีิอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (Price to Book Value Ratio Approach or P/BV Ratio) 
4. วธีิอตัราสว่นราคาตอ่กําไรสทุธิตอ่หุ้น (Price-to-Earnings Ratio Approach) 
5. วธีิมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

โดยการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมในแตล่ะวิธี สามารถสรุปรายละเอียดได้ตามหวัข้อ 4.1.6 ทั aงนี a แม้ว่าที0ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุ้ นสามัญของ AIT โดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจะ มีความเหมาะสม 
เนื0องจากเป็นวิธีที0สะท้อนมลูคา่ที0แท้จริงของ AIT ที0คาดวา่จะเกิดขึ aนในอนาคต แตจ่ากลกัษณะการดําเนินธุรกิจและการรับรู้รายได้
ของ AIT ซึ0งมีลักษณะของการขายและบริการเป็นรายโครงการ ซึ0งมีแนวโน้มของความผันผวนของรายได้ที0สูงและทําให้การ
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ประมาณการผลประกอบการคาดเคลื0อนออกไปได้ ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเห็นวา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญั
ของ AIT โดยวิธีมลูคา่ตามราคาตลาด ที0อยู่ในช่วงระหว่าง 8,355.17 – 9,556.89 ล้านบาท หรือ 6.28 – 7.18 บาทต่อหุ้น ซึ0ง
เป็นวิธีการที0สะท้อนมลูค่าตลาดตามอปุสงค์ (Demand) และอปุทาน (Supply) ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที0เกิดขึ aนจริงจากการซื aอขาย
ของนกัลงทนุ โดยเป็นไปตามหลกัของตลาดที0มีประสทิธิภาพ (Efficient Market) มีความเหมาะสมที0สุด  
4.3  สรุปผลการประเมนิมูลค่า 

สรุปผลการประเมินมลูคา่ของ TKS 

 จากการประเมินมลูคา่หุ้นของ TKS สามารถสรุปมลูคา่ที0คํานวณจากแตล่ะวิธี ได้ดงัตอ่ไปนี a  
 

วธีิการประเมนิมูลค่าหุ้น 
มูลค่าหุ้น TKS 
(บาทต่อหุ้น) 

มูลค่ากจิการ TKS 
(ล้านบาท) 

ความเหน็ที)ปรึกษาทางการ
เงนิอสิระ 

1.  วิธีมลูคา่หุ้นตามบญัชี (Book Value Approach) 8.85 4,500.97 ไมเ่หมาะสม 
2.  วธีิมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value 

Approach: VWAP) 
11.04 - 13.08 5,615.04 - 6,652.25 เหมาะสม 

3.  วิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่หุ้นตามบญัชี (Price to Book 
Value Ratio Approach) 

10.62 - 21.29 5,401.17 - 10,824.84 ไมเ่หมาะสม 

4.  วิธีอตัราสว่นราคาตอ่กําไรตอ่หุ้น (Price to Earnings 
Ratio Approach) 

26.96 - 46.78 13,710.16 - 23,783.30 ไมเ่หมาะสม 

5.  วธีิรวมมูลค่าแต่ละธุรกจิ (Sum-Of-The-Parts)  14.64 - 17.86 7,444.75 – 9,080.06 เหมาะสม 
หมายเหต:ุ จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วของ TKS ทั \งหมด 508,448,439 หุ้น มลูคา่หุ้นทีBตราไว้เทา่กบัหุ้นละ 1.00 บาท 

การประเมินราคาหุ้นในแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกนั ซึ0งสะท้อนถึงความเหมาะสมของการประเมินราคาหุ้นใน
แตล่ะวิธีที0แตกตา่งกนัไปทั aง 5 วธีิ ดงันี a 

1) วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) จะคํานึงถึงฐานะทางการเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ0งและมูลค่า
ทรัพย์สินตามที0ได้บันทึกบัญชีไว้ โดยไม่ได้คํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรและผลการดําเนินงานของ TKS ในอนาคต 
ความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการ แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมอตุสาหกรรม ดงันั aนที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึเห็น
วา่การประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนี aไม่เหมาะสมที0จะใช้ประเมินราคายตุิธรรมของหุ้นสามญัของ TKS และไม่สามารถสะท้อนมลูคา่ที0
แท้จริงของกิจการได้ เนื0องจาก TKS กําลงัอยู่ในช่วงการเติบโต และกําลงัขยายการลงทนุในอนาคต ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจงึมีความเหน็วา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ TKS โดยวิธีนี a ไม่เหมาะสม 

2) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach: VWAP) เป็นวิธีที0สะท้อนราคาของหลกัทรัพย์ตามกลไกที0
ถกูกําหนดโดยอปุสงค์ (Demand) และอปุทาน (Supply) ของนกัลงทนุที0มีต่อหุ้นของ TKS ในอดีตที0ผ่านมา โดยเป็นไปตามหลกั
ของตลาดที0มีประสทิธิภาพ (Efficient Market)  ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเห็นวา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ 
TKS โดยวิธีนี a มีความเหมาะสม 

3) วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach) จะคํานงึถึงฐานะการเงินขณะใด
ขณะหนึ0งโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี0ยอัตราส่วนดังกล่าวของกลุ่มบริษัทที0ใช้อ้างอิง ทั aงนี a การประเมินมูลค่าของ TKS โดยวิธี
ดงักลา่วมีสมมติฐานว่า TKS จะต้องมีศกัยภาพที0ใกล้เคียงกบับริษัทอื0น ๆ ในกลุม่ โดยไม่ได้คํานึงถึงความสามารถในการทํากําไร
และผลการดําเนินงานของ TKS ในอนาคต ทั aงนี a แม้ว่าบริษัทเทียบเคียงที0นํามาใช้อ้างอิงจะประกอบกิจการในธุรกิจที0มีความ
ใกล้เคียง แต่อย่างไรก็ตาม ยงัคงมีความแตกต่างด้านขนาดของบริษัท รูปแบบโครงสร้างของบริษัท ซึ0งมีผลต่อกําไรสะสมซึ0งเป็น
ส่วนหนึ0งของมลูค่าตามบญัชี และอาจมีความคลาดเคลื0อนในการประเมินราคายตุิธรรมของหุ้นสามญัของ TKS ดงันั aน ที0ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจงึมีความเหน็วา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ TKS โดยวิธีนี a ไม่เหมาะสม 
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4) วิธีอัตราส่วนราคาต่อกาํไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach) ถึงแม้จะเป็นวิธีที0คํานงึถึงความสามารถ
ในการทํากําไรของกิจการโดยเปรียบเทียบกบัคา่เฉลี0ยของอตัราสว่นดงักลา่วของกลุม่บริษัทที0ใช้อ้างอิง ซึ0งถือเป็นวิธีประเมินมลูคา่
หุ้นที0เป็นที0นิยมกนัพอสมควรทั aงนี aการประเมินมลูคา่ของ TKS โดยวิธีดงักลา่วมีสมมติฐานวา่ TKS จะต้องมีศกัยภาพที0ใกล้เคียงกบั
บริษัทอื0น ๆ ในกลุ่ม ทั aงนี a แม้ว่าบริษัทเทียบเคียงที0นํามาใช้อ้างอิงจะประกอบกิจการในธุรกิจที0มีความใกล้เคียง แต่อย่างไรก็ตาม 
ยงัคงมีความแตกตา่งด้านขนาดของบริษัท รูปแบบโครงสร้างของบริษัท ซึ0งมีผลตอ่กําไรสทุธิซึ0งเป็นสว่นหนึ0งของการคํานวณโดยวิธี
นี a ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเหน็วา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ TKS โดยวิธีนี a ไม่เหมาะสม 

5) วิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum-Of-The-Parts) เป็นวิธีที0สะท้อนมูลค่าของ TKS ได้ดีที0สุด เนื0องจากสามารถแยก
วิเคราะห์และประเมินในแต่ละธุรกิจของ TKS ที0มีความจําเพาะและแตกต่างกนัได้ โดยสามารถแบ่งหน่วยธุรกิจของ TKS ได้จาก
บริษัทที0 TKS ถือหุ้นอยู่จากนั aนจงึนํามลูคา่ที0เหมาะสมของแตล่ะบริษัทมารวมเข้าด้วยกนัตามสดัสว่นการถือหุ้นของ TKS ดงันั aน ที0
ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเหน็วา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ TKS โดยวิธีนี a มีความเหมาะสมที0สุด  

สรุปผลการประเมินมลูคา่ของ AIT 

 จากการประเมินมลูคา่หุ้นของ AIT สามารถสรุปมลูคา่ที0คํานวณจากแตล่ะวิธี ได้ดงัตอ่ไปนี a 
 

วธีิการประเมนิมูลค่าหุ้น 
มูลค่าหุ้น AIT 
(บาทต่อหุ้น) 

มูลค่ากจิการ AIT 
(ล้านบาท) 

ความเหน็ที)ปรึกษาทางการ
เงนิอสิระ 

1.  วิธีมลูคา่หุ้นตามบญัชี (Book Value Approach) 2.72 3,626.58 ไมเ่หมาะสม 
2.  วธีิมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value 

Approach: VWAP) 
6.28 – 7.18 8,355.17 – 9,556.89 เหมาะสม 

3.  วิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่หุ้นตามบญัชี (Price to Book 
Value Ratio Approach) 

4.37 – 5.76 5,813.46 – 7,660.78 ไมเ่หมาะสม 

4.  วิธีอตัราสว่นราคาตอ่กําไรตอ่หุ้น (Price to Earnings 
Ratio Approach) 

9.63 – 11.94 12,820.02 – 15,889.34 ไมเ่หมาะสม 

5.  วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงนิสด (Discounted 
Cash Flow Approach)  

5.97 – 6.45 7,940.46 – 8,584.24 เหมาะสม 

หมายเหต:ุ จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมด 1,331,125,351 หุ้น มลูคา่หุ้นทีBตราไว้เท่ากบัหุ้นละ 1.00 บาท ตามทีBเปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ณ วนัทีB 21 
ธนัวาคม 2565 

การประเมินราคาหุ้นในแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกนั ซึ0งสะท้อนถึงความเหมาะสมของการประเมินราคาหุ้นใน
แตล่ะวิธีที0แตกตา่งกนัไปทั aง 5 วธีิ ดงันี a 

1) วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) จะคํานึงถึงฐานะทางการเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ0งและ
มลูค่าทรัพย์สินตามที0ได้บนัทึกบญัชีไว้ โดยไม่ได้คํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรและผลการดําเนินงานของ AIT ในอนาคต 
ความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการ แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมอตุสาหกรรม ดงันั aนที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึเห็น
ว่าการประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีนี aไม่เหมาะสมที0จะใช้ประเมินราคายตุิธรรมของหุ้นสามญัของ AIT และไม่สามารถสะท้อนมลูค่าที0
แท้จริงของกิจการได้ ดังนั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุ้ นสามัญของ AIT โดยวิธีนี a ไม่
เหมาะสม 

2) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach: VWAP) เป็นวิธีที0สะท้อนราคาของหลกัทรัพย์ตาม
กลไกที0ถกูกําหนดโดยอปุสงค์ (Demand) และอปุทาน (Supply) ของนกัลงทนุที0มีตอ่หุ้นของ AIT ในอดีตที0ผ่านมา โดยเป็นไปตาม
หลกัของตลาดที0มีประสทิธิภาพ (Efficient Market)  ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเหน็วา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญั
ของ AIT โดยวิธีนี a มีความเหมาะสม  



รายงานความเหน็ของที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ   

 163 

3) วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach) จะคํานึงถึงฐานะการเงิน
ขณะใดขณะหนึ0งโดยเปรียบเทียบกบัคา่เฉลี0ยอตัราสว่นดงักลา่วของกลุม่บริษัทที0ใช้อ้างอิง ทั aงนี a การประเมินมลูคา่ของ AIT โดยวิธี
ดงักล่าวมีสมมติฐานว่า AIT จะต้องมีศกัยภาพที0ใกล้เคียงกบับริษัทอื0น ๆ ในกลุ่ม โดยไม่ได้คํานึงถึงความสามารถในการทํากําไร
และผลการดําเนินงานของ AIT ในอนาคต ทั aงนี a แม้ว่าบริษัทเทียบเคียงที0นํามาใช้อ้างอิงจะประกอบกิจการในธุรกิจที0มีความ
ใกล้เคียง แต่อย่างไรก็ตาม ยงัคงมีความแตกต่างด้านขนาดของบริษัท รูปแบบโครงสร้างของบริษัท ซึ0งมีผลต่อกําไรสะสมซึ0งเป็น
ส่วนหนึ0งของมลูค่าตามบญัชี และอาจมีความคลาดเคลื0อนในการประเมินราคายตุิธรรมของหุ้นสามญัของ AIT ดงันั aน ที0ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจงึมีความเหน็วา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ AIT โดยวิธีนี a ไม่เหมาะสม 

4) วิธีอัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้ น (Price to Earnings Ratio Approach)  ถึงแม้จะเป็นวิธีที0คํานึงถึง
ความสามารถในการทํากําไรของกิจการโดยเปรียบเทียบกบัคา่เฉลี0ยของอตัราสว่นดงักลา่วของกลุม่บริษัทที0ใช้อ้างอิง ซึ0งถือเป็นวิธี
ประเมินมลูคา่หุ้นที0เป็นที0นิยมกนัพอสมควรทั aงนี aการประเมินมลูคา่ของ AIT โดยวิธีดงักลา่วมีสมมติฐานวา่ AIT จะต้องมีศกัยภาพที0
ใกล้เคียงกบับริษัทอื0น ๆ ในกลุ่ม ทั aงนี a แม้ว่าบริษัทเทียบเคียงที0นํามาใช้อ้างอิงจะประกอบกิจการในธุรกิจที0มีความใกล้เคียง แต่
อยา่งไรก็ตาม ยงัคงมีความแตกตา่งด้านขนาดของบริษัท รูปแบบโครงสร้างของบริษัท ซึ0งมีผลตอ่กําไรสทุธิซึ0งเป็นสว่นหนึ0งของการ
คํานวณโดยวิธีนี a ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเหน็วา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ AIT โดยวิธีนี a ไม่เหมาะสม 

5) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เป็นวิธีที0สะท้อนถึง
ความสามารถในการทํากําไรและความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของ AIT ซึ0งประเมินจากมลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสดสทุธิ
ของ AIT ที0คาดว่าจะได้รับในอนาคตโดยอ้างอิงจากผลการดําเนินงานที0ผ่านมา โดยมีสมมติฐานมาจากแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ
และการดําเนินงานของ AIT ในอนาคต ทําให้การประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีนี aสามารถสะท้อนมลูค่าที0แท้จริงของ AIT ได้ ดงันั aน ที0
ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเหน็วา่การประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ AIT โดยวิธีนี a มีความเหมาะสม 
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4.4 ความเหน็ของที0ปรึกษาทางการเงนิอสิระเกี0ยวกับความสมเหตุสมผลของมูลค่าในการเข้าทาํรายการ 

4.4.1 รายการที0 1 การได้มาซึ0งสินทรัพย์และการเข้าทาํรายการที0เกี0ยวโยงกันเกี0ยวกับธุรกรรมการเข้าลงทุนในหุ้น
สามัญเพิ0มทนุของ บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) โดย บริษัท สบาย เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 

จากการประเมินมูลค่าหุ้นของ TKS ของที0ปรึกษาการเงินอิสระสามารถสรุปมูลค่าหุ้นที0คํานวณจากทั aง 5 วิธี ได้ตาม
รายละเอียดรูปภาพดงัตอ่ไปนี a 

 
โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเหน็วา่วิธีการประเมินมลูคา่ที0เหมาะสมที0สดุในการประเมินมลูคา่ TKS ในครั aงนี a คือ 

วิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum-Of-The-Parts หรือ SOTP) ซึ0งจะได้มลูค่า อยู่ ในช่วงระหว่าง 7,444.75 – 9,080.06 ล้านบาท 
หรือคดิเป็น 14.64 – 17.86 บาทต่อหุ้น ทั aงนี a เมื0อเปรียบเทียบกบัมลูคา่การเข้าทําธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ครั aง
นี a จํานวนไมเ่กิน 115,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดตารางดงัตอ่ไปนี a 

เปรียบเทยีบราคาของการเข้าทาํรายการกับมูลค่าที)เหมาะสม 
มูลค่าหุ้น TKS 
(บาทต่อหุ้น) 

มูลค่าหุ้น TKS 
(ล้านบาท) 

วธีิรวมมูลค่าของแต่ละธุรกจิตามหลักการของ Sum-Of-The-Parts (SOTP) 14.64 – 17.86  1,683.84 – 2,053.71 
มลูคา่การเข้าลงทนุซื \อหุ้นสามญัเพิBมทนุของ TKS สาํหรับการเข้าทํารายการครั \งนี \ 14.00 1,610.00 
ผลต่างจากราคายุตธิรรมของหุ้นสามัญ (3.86) – (0.64) (443.71) – (73.84) 

หมายเหต:ุ จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วของ TKS ทั \งหมด 508,448,439 หุ้น มลูคา่หุ้นทีBตราไว้เทา่กบัหุ้นละ 1.00 บาท 

เมื0อพิจารณาการเข้าทําธรุกรรมการซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ข้างต้น ที0ราคาซื aอ 14.00 บาทตอ่หุ้น หรือคิดเป็นมลูคา่
จํานวนไม่เกิน 1,610.00 ล้านบาท ซึ0งตํ0ากว่ามลูคา่ประเมินของที0ปรึกษาทางการเงินอิสระที0เหมาะสม ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจงึมีความเหน็วา่มลูคา่ในการเข้าทําธรุกรรมครั aงนี a มีความสมเหตุสมผล 
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4.4.2 รายการที0 2 การจาํหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์และการเข้าทาํรายการที0เกี0ยวโยงกันเกี0ยวกับธุรกรรมการจาํหน่ายหุ้น
สามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั0น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 
จาํกัด (มหาชน) 

จากการประเมินมูลค่าหุ้ นของ AIT ของที0ปรึกษาการเงินอิสระสามารถสรุปมูลค่าหุ้ นที0คํานวณจากทั aง 5 วิธี ได้ตาม
รายละเอียดรูปภาพดงัตอ่ไปนี a 

 
โดยที0ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่วิธีการประเมินมลูคา่ที0เหมาะสมที0สดุในการประเมินมลูคา่ AIT ในครั aงนี a คือ 

วิธีมลูค่าตามราคาตลาด (Market Price Approach: VWAP) ซึ0งจะได้มลูค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 8,355.17 – 9,556.89 ล้านบาท 
หรือ 6.28 – 7.18 บาทต่อหุ้น ทั aงนี a เมื0อเปรียบเทียบกบัมลูคา่การเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ AIT ครั aงนี a จํานวน
ไมเ่กิน 225,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดตารางดงัตอ่ไปนี a 

เปรียบเทยีบราคาของการเข้าทาํรายการกับมูลค่าที)เหมาะสม มูลค่าหุ้น AIT 
(บาทต่อหุ้น) 

มูลค่าหุ้น AIT 
(ล้านบาท) 

วธีิมูลค่าตามราคาตลาด (Market Price Approach: VWAP) 6.28 – 7.18 1,412.27 – 1,615.40 
มลูคา่การจําหนา่ยหุ้นสามญัของ AIT สาํหรับการเข้าทํารายการครั \งนี \ 7.50 1,687.50 
ผลต่างจากราคายุตธิรรมของหุ้นสามัญ 0.32 – 1.22 72.10 – 275.23 

หมายเหต:ุ จํานวนหุ้นทีBชําระแล้วทั \งหมด 1,331,125,351 หุ้น มลูคา่หุ้นทีBตราไว้เท่ากบัหุ้นละ 1.00 บาท ตามทีBเปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ณ วนัทีB 21 
ธนัวาคม 2565 

เมื0อพิจารณาการเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ข้างต้น ที0ราคาซื aอ 7.50 บาทตอ่หุ้น หรือคิดเป็นมลูคา่จํานวน
ไมเ่กิน 1,687.50 ล้านบาท ซึ0งสงูกวา่มลูคา่ประเมินของที0ปรึกษาทางการเงินอิสระที0เหมาะสม ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึ
มีความเหน็วา่มลูคา่ในการเข้าทําธรุกรรมครั aงนี a มีความสมเหตุสมผล 
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ส่วนที0 5 สรุปความเหน็ของที0ปรึกษาทางการเงนิอสิระโดยภาพรวมสาํหรับการเข้าทาํรายการ 

ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ข้อมลูที0เกี0ยวข้องกบัการเข้าทํารายการได้มาซึ0งสินทรัพย์และรายการที0เกี0ยวโยงกนั 
การสมัภาษณ์ผู้บริหาร ข้อมลูเกี0ยวกบัเศรษฐกิจมหภาค รวมถึงได้พิจารณาวตัถุประสงค์และความจําเป็นในการเข้าทํารายการ
ประกอบด้วย ข้อดี ข้อด้อย ประโยชน์ และความเสี0ยงที0เกิดขึ aนแล้ว มีความเห็นวา่การเข้าทํารายการทั aง 2 รายการ ได้แก่ 1) รายการ
ได้มาซึ0งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที0เกี0ยวโยงกันเกี0ยวกับธุรกรรมการเข้าลงทุนในหุ้นสามญัเพิ0มทุนของ บริษัท ที.เค.เอส. 
เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“TKS”) โดย บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“SABUY”) (“รายการที0 1”) และ 2) รายการ
จําหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที0เกี0ยวโยงกนัเกี0ยวกบัธุรกรรมการจําหน่ายหุ้นสามญัของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์
เมชั0น เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“AIT”) ให้แก่ TKS (“รายการที0 2”) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื0อเพิ0มแหลง่ที0มาของรายได้ให้แก่กลุม่
บริษัทและขยายระบบนิเวศทางธรุกิจของกลุม่บริษัท ตลอดจนเป็นเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ0มมลูคา่ของกลุม่บริษัทผา่นการ
ผสานพลงักนั (Synergy)  ที0เกิดขึ aน ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเห็นวา่การทํารายการได้มาซึ0งสนิทรัพย์และรายการ
ที0เกี0ยวโยงกนัในครั aงนี a มีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท และผู้ ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว 

สําหรับความสมเหตสุมผลของมลูค่าซื aอขายในการเข้าทํารายการได้มาซึ0งสินทรัพย์และรายการที0เกี0ยวโยงกันครั aงนี a ที0
ปรึกษาทางการเงินพิจารณาแล้วว่าบริษัทจะนําเงินสดที0ได้รับจากการเข้า รายการที0 2 จํานวนไม่เกิน 225,000,000 หุ้น ที0ราคา
ขาย 7.50 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมลูค่ารวมทั aงสิ aนไม่เกิน 1,687.50 ล้านบาท ไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าทํา รายการที0  1 
จํานวนไม่เกิน 115,000,000 หุ้น ที0ราคาซื aอ 14.00 บาทตอ่หุ้น คิดเป็นมลูคา่รวมกนัทั aงสิ aนไม่เกิน 1,610.00 ล้านบาท โดยมลูค่าใน
การเข้าลงทนุในหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ที0เหมาะสมควรจะอยู่ระหว่าง 1,683.84 – 2,053.71 ล้านบาท ในขณะที0มลูค่าสําหรับ
การขายหุ้นสามญัของ AIT เพื0อให้บริษัทมีแหลง่เงินทนุที0เพียงพอตอ่การชําระคา่จองซื aอหุ้นสามญัเพิ0มทนุของ TKS ที0เหมาะสมควร
จะอยู่ระหว่าง 1,412.27 – 1,615.40 ล้านบาท ดังนั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่ามูลค่าการซื aอขายในการทํา
รายการได้มาซึ0งสนิทรัพย์และรายการที0เกี0ยวโยงกนัในครั aงนี a มีความสมเหตุสมผล 

ทั aงนี a บริษัทได้มีการจัดทําร่างบันทึกข้อตกลงเบื aองต้นในการซื aอขายหุ้นสามัญ สําหรับการเข้าทํา รายการที0  1 และ 
รายการที0  2 ซึ0งมีการกําหนดเงื0อนไขบงัคบัก่อนที0สําคญัที0มีการผูกเงื0อนไขก่อนเข้าทํารายการทั aงสองที0มีความเกี0ยวเนื0องกันใน
หลายวาระ โดยเป็นการดําเนินการตามเงื0อนไขทางกฎหมายซึ0งเป็นภาระผูกพันที0ต้องกระทําให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการเข้าทํา
รายการดงักล่าว และมีการกําหนดการเข้าทํารายการที0ชดัเจนและให้ความเป็นธรรมแก่ทั aงสองฝ่าย ซึ0งหากที0ประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นในครั aงนี aหรือที0ประชมุผู้ ถือหุ้นของ TKS มีมติไมอ่นมุตัิการเข้าทํารายการในวาระใดวาระหนึ0งที0เกี0ยวข้องกบัการเข้าทํารายการใน
ครั aงนี a ก็อาจส่งผลให้การเข้าทําทั aงสองรายการครั aงนี aไม่สามารถดําเนินการต่อได้ นอกจากนี a การทํารายการได้มาซึ0งสินทรัพย์และ
รายการที0เกี0ยวโยงกนัในครั aงนี aจะส่งผลให้ SABUY เข้าไปเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ TKS ซึ0งจะมีผลต่อการกํากบันโยบายและทิศทาง
ของกลุม่ TKS ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกบักลยทุธ์หลกัของบริษัท ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเห็นวา่ 
เงื0อนไขบงัคบัก่อนตามที0ระบไุว้ในร่างบนัทกึข้อตกลงเบื aองต้นในการซื aอขายหุ้นสามญัดงักลา่วโดยต้องขออนมุตัิจากมติที0ประชมุผู้
ถือหุ้นของทั aง 2 ฝ่าย มีความสมเหตุสมผล 

นอกจากนี a เนื0องจากบริษัทมีความจําเป็นที0จะต้องใช้เงินสดในการเข้าทํา รายการที0 1 เป็นจํานวนไมเ่กิน 1,610,000,000 
บาท ในขณะที0งบการเงินรวมที0สอบทานแล้วสิ aนสดุ ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 บริษัทมีเงินสดคงเหลืออยูที่0 237,657,000 บาท ซึ0ง
ยงัไม่เพียงพอต่อการเข้าทํารายการดงักล่าว บริษัทจําเป็นต้องเสนอต่อที0ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครั aงที0 4/2565 เพื0อ
พิจารณาอนมุตัิการเข้าทํา รายการที0 2 ควบคู่ด้วย เพื0อให้บริษัทมีแหล่งเงินทนุที0เพียงพอต่อการเข้าทําธุรกรรมการซื aอหุ้นสามญั
เพิ0มทุนของ TKS โดยที0ประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมตัิทั aง 2 รายการร่วมกัน ซึ0งหากที0ประชุมผู้ ถือหุ้นไม่อนุมตัิการเข้าทํา
รายการใดรายการหนึ0งก็จะถือว่าไม่ได้รับการอนุมตัิทั aง 2 รายการ โดยบริษัทได้มีการเตรียมแหล่งเงินทุนจากการกู้ ยืมเงินจาก
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สถาบนัการเงิน และ/หรือ บคุคลอื0นใด ในกรณีที0การเข้าทํา รายการที0 1 เกิดความลา่ช้าและบริษัทจําเป็นต้องเข้าธุรกรรมการซื aอ
หุ้นสามญัเพิ0มทุนของ TKS ก่อน อีกทั aงบริษัทได้มีการวางแผนสํารองในการจดัเตรียมหาแหล่งเงินทุนอื0น ๆ เพิ0มเติมจากวิธีการ
ระดมทนุตา่ง ๆ ด้วย เช่น การออกและเสนอขายตราสารหนี a ดงันั aน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเห็นวา่การใช้แหลง่เงินทนุ
โดยการเข้าทํา รายการที0 2 ซึ0งมีความเกี0ยวเนื0องกนักบัการเข้าทํา รายการที0 1 เพื0อให้บริษัทมีกระแสเงินสดที0เพียงพอตอ่การเข้า
ทํารายการได้มาซึ0งสนิทรัพย์และรายการที0เกี0ยวโยงกนัในครั aงนี a มีความสมเหตุสมผล  

โดยสรุปเมื0อพิจารณาจากข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทํารายการและไม่เข้าทํารายการตามที0อธิบายข้างต้น ที0ปรึกษา
ทางการเงนิอิสระมีความเหน็ว่าการเข้าทาํรายการที0 1 กับ รายการที0 2 กับบุคคลที0เกี0ยวโยงกันครัcงนี cของบริษัทมีความ
เหมาะสม เนื0องจากมีความสมเหตสุมผลและมีความเหมาะสมในเรื0องของวตัถปุระสงค์ ความจําเป็น ประโยชน์ที0บริษัทพงึจะได้รับ  
ตลอดจนแผนการจดัหาแหล่งเงินทุนสําหรับการเข้าทํารายการครั aงนี a รวมไปถึงความเหมาะสมของมลูค่าซื aอขายสินทรัพย์และ
เงื0อนไขในการเข้าทํารายการ ดังนั cน ที0ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าที0ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทํา
รายการได้มาซึ0งสินทรัพย์และรายการที0เกี0ยวโยงกันครัcงนี c 

อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือหุ้นควรศกึษาข้อมลูในเอกสารตา่ง ๆ ที0แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั aงที0 4/2565 ใน
ครั aงนี a เพื0อใช้ในการประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงมติได้อย่างเหมาะสม รวมถึงผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาความสมเหตสุมผลและ
ความเห็นของที0ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ0งตั aงอยู่บนสมมติฐานว่า งบการเงิน ข้อมลูสาธารณะ ประมาณการทางการเงินและแผน
ธุรกิจ ที0จดัทําโดยฝ่ายจดัการของบริษัทและ TKS รวมถึงเอกสารอื0น ๆ ซึ0งที0ปรึกษาทางการเงินอิสระที0ได้รับจากบริษัทและ TKS 
รวมถึงสมัภาษณ์ฝ่ายบริหาร มีความถกูต้อง สมบรูณ์ และครบถ้วน และรายงานความเห็นของที0ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัทํา
ขึ aน โดยอ้างอิงจากสภาวะทางเศรษฐกิจและปัจจยัอื0น ๆ ณ เวลาของการจดัทําเทา่นั aน การเปลี0ยนแปลงใด ๆ ที0เกิดขึ aนในอนาคตอา
จะเป็นปัจจัยที0ส่งผลกระทบต่อความเห็นของที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทั aงนี a การตดัสินใจที0จะอนุมตัิหรือไม่อนุมตัิการเข้าทํา
รายการในครั aงนี aขึ aนอยูก่บัดลุพินิจของผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั 
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บริษัท แอดไวเซอรี0  อลัไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จํากัด ในฐานะที0ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ ถือหุ้น ที0ได้รับการ
แต่งตั aงโดยบริษัท ขอรับรองว่าได้พิจารณาและให้ความเห็นข้างต้นด้วยความรอบคอบตามหลกัมาตรฐานวิชาชีพ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเป็นสาํคญั 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
     บริษัท แอดไวเซอรี0 อลัไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั 

 
 
 

              __________________________________     __________________________________      
           ( นายพรพทุธ ริจิรวนิช )       ( นายธีระยทุธ ไทยธรุะไพศาล ) 

                                            กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม          กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 
 
 
 
__________________________ 
      ( นายพรพทุธ ริจิรวนิช ) 
      ผู้ควบคมุการปฏิบตังิาน 
ในสายงานที0ปรึกษาทางการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท แอดไวเซอรี0  อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จาํกัด 
Advisory Alliance And Partners Co., Ltd. 
63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั aน 23 ห้อง 65 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์  
ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์  : 02-126-8151 
อีเมลล์  : partners@adviosry-alliance.com  
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เอกสารแนบ 1 : ข้อมูลของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) (“SABUY”) 

1. ข้อมูลทัJวไปของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 

ชื0อบริษัท : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SABUY”) 
ที0ตั Oงสาํนกังานใหญ่ : 230 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทียน กทม. 10150 
โทรศพัท์ : 02-451-5335 
ประเภทธรุกิจ : บริการ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107562000017 
เวบ็ไซต์ : www.sabuytechnology.com 
ทนุจดทะเบียนแล้ว : 2,195,510,691.00 บาท 
ทนุชําระแล้ว : 1,605,985,848.00 บาท 
จํานวนหุ้นที0ชําระแล้ว : 1,605,985,848.00 หุ้น (มลูคา่ที0ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) 

 
2. ประวัตคิวามเป็นมาและพฒันาการทีJสาํคัญ 

2.1 ประวัตคิวามเป็นมา 

เมื0อวันที0 18 กรกฎาคม 2557 บริษัท เวนดิ Oง แอนด์ แทรคกิ Oง คอร์ปอเรชั0น จํากัด ถูกก่อตั Oงขึ Oนมาด้วยทุนจด
ทะเบียน เริ0มแรก 1.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้ นสามัญจํานวน 10,000 หุ้ น มูลค่าที0ตราไว้หุ้ นละ 100 บาท โดยมี
วตัถปุระสงค์หลกัเพื0อดําเนินธุรกิจ ให้บริการรับชําระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นตู้ เติมเงินและจดัจําหน่ายตู้ เติมเงินซึ0งธุรกิจ 
ดงักลา่วมีศกัยภาพสงูในการขยายธุรกิจไปยงัการบริการเติมเงินและชําระบิลประเภทอื0น ๆ ต่อมาเมื0อปี 2559 บริษัท เวน
ดิ Oง คอร์ปอเรชั0น (ซึ0งต่อมาได้เปลี0ยนเป็นบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั) ได้ก่อตั Oงขึ Oนมาเพื0อประกอบธุรกิจ ตามวิสยัทศัน์
ที0ว่า “เราขายสินค้าและบริการการชําระเงินที0สะดวกสบายกับทุกชุมชน” โดยมุ่งเน้นไปที0การนําเทคโนโลยีเข้ามาเพื0อ
ผู้บริโภคคนไทยจากเทคโนโลยีของคนไทย โดยเริ0มจากธุรกิจ ตู้ เติมเงินอตัโนมตัิภายใต้ชื0อ “เอเจเติมสบาย” และตามมา
ด้วยตู้  “เวนดิ Oง พลสั” ด้วยทนุจดทะเบียน 1,005,000,000 บาท และ ภายในปีเดียวกนั ก็สามารถเพิ0มทนุจดทะเบียนได้อีก
ถึง 250,000,000 บาท และมียอดตู้รวมกนัมากถึง 30,000 ตู้  ซึ0งตอ่มาได้กลายมาเป็นธุรกิจต้นเเบบ ที0ทําให้เกิดธุรกิจอื0นๆ
อีกมากมาย ภายใต้ชื0อบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั 

เมื0อปี 2560 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั ได้เข้าสู่ช่วงเวลาของการสร้างแบรนด์ให้เป็นที0รู้จกัในวงกว้าง และมีการ
ปรับเปลี0ยนชื0อตู้ เติมเงินออนไลน์จาก“เอเจเติมสบาย” เป็น “เติมสบายพลสั” โดยในปีนี Oบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั มีตู้
ในเครือทั0วประเทศถึง 40,000 ตู้  นอกจากการรุกตลาดตู้ เติมเงิน บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั ได้เริ0มขยายตลาดไปยงั
ธุรกิจระบบศูนย์อาหารและการจัดการเเบบครบวงจร ในฐานะผู้ ริเริ0มและผู้ นําในด้านการพัฒนาระบบแบบครบวงจร
ภายใต้ชื0อบริษัท สบาย ซิสเต็มส์ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จํากัด (ต่อมาได้เปลี0ยนเป็นบริษัท สบายโซลูชั0นส์ จํากัด “SBS”) 
เนื0องจากบริษัทฯ ได้เห็นถึงโอกาสในการต่อยอดธุรกิจและเพื0อสร้างระบบ Ecosystem ของ SABUY ซึ0งภายในปี 2560 มี
ศนูย์อาหารชั Oนนําภายใต้การดแูลถงึ 200 สาขา ทั0วประเทศเเละบริษัทฯ ได้ทําการเปลี0ยนชื0อจาก “บริษัท สบาย เทคโนโลยี 
จํากดั” เป็น “บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)” อย่างเป็นทางการ ในวนัที0 26 กมุภาพนัธ์ 2562 ทั Oงนี Oเพื0อที0จะเป็น
ผู้สร้างระบบ Ecosystem ที0ครอบคลมุเเละครบวงจรที0สดุ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) จงึได้มีการร่วมมือกบั
พนัธมิตรทางธุรกิจเเละการร่วมลงทุน รวมถึงการขยายกิจการไปในธุรกิจต่างๆ เพื0อตอบสนองจุดมุ่งหมายของบริษัทที0
ต้องการจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีทางด้านการเงิน (Financial Technology) เพื0อคนไทยในทกุรูปแบบตอ่ไป 
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2.2 การเปลีJยนแปลงทีJสาํคัญในไตรมาส 3 ปี 2565 จากปี 2564  

บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจและเพิ0มพนัธมิตรที0หลากหลายโดยการลงทนุ และ/หรือร่วมลงทนุกบัธุรกิจอื0น ๆ อย่างตอ่เนื0อง 
เพื0อให้ครอบคลมุ Ecosystem รวมไปถึงต่อยอดและเสริมสร้าง ศกัยภาพ (synergy) ของบริษัทฯ และตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าได้มากยิ0งขึ Oน โดยในไตรมาส 3 นี Oบริษัทฯ ได้ขยายธรุกิจจดักลุม่ธรุกิจออกเป็น 6 กลุม่ธรุกิจหลกั ได้แก่ 1) 
ธุ ร กิ จ  Connext 2) ธุ ร กิ จ  Enterprise & Life 3) ธุ ร กิ จ  Payments & Wallet 4) ธุ ร กิ จ  Financial Inclusion 5) ธุ ร กิ จ 
InnoTainment และ 6) ธรุกิจ Venture  

ทั Oงนี O บริษัทฯ ได้มีการลงทนุที0สง่ผลต่อการเติบโตของธุรกิจเป็นจํานวนมาก โดยมีรายละเอียดของการเปลี0ยนแปลงที0
สาํคญัของ 3 ประเภทธรุกิจ มีดงันี O 

กลุม่ธรุกิจ Connext  
บริษัทได้ขยายธรุกิจจดุรับสง่พสัด ุ(Drop-off Service) อยา่งตอ่เนื0องจนมีจดุรับสง่ถงึ 16,990 จดุ ในไตรมาส 3 ปี 

2565 อีกทั Oงยงัเข้าร่วมมือกบัทางบริษัท คอลเลค็โค เซอร์วสิ เบอร์ฮดั (CollectCO Services Sdn. Bhd.) (“CollectCo”) ซึ0ง
เป็นผู้ดําเนินธุรกิจให้บริการจดุรับสง่พสัดทีุ0มีเครือข่ายใหญ่ที0สดุแห่งหนึ0งของประเทศมาเลเซีย โดยปัจจบุนัมีจดุให้บริการ
กว่า 2,000 จุดบริการครอบคลุมทุกเมืองหลกัในประเทศมาเลเซีย รวมถึงเป็นผู้ ให้บริการจุดรับและส่งสินค้าแก่ตลาด
ออนไลน์ (Market Place) เช่น ลาซาด้า (Lazada) ช้อปปี O (Shopee) และซาโลร่า (Zalora) บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการ
ดําเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ชข้ามประเทศ (Cross Border e-Commerce) และธุรกิจสะดวกส่งในประเทศมาเลเซีย ตลอดจน
เป็นการขยายขอบเขตการให้บริการของธุรกิจสะดวกส่งของกลุ่มบริษัทไปยงัประเทศต่างๆ ในภมูิภาค ตามวิสยัทศัน์ของ
การเป็นผู้ เลน่ระดบัภมูิภาค (Regional Player) 

การเปลี0ยนแปลงที0สําคญัอีกอย่างในไตรมาสนี O คือ บริษัทได้ส่งกรรมการและผู้บริหารที0สําคญัเข้า ไปมีสว่นร่วม
ในการบริหาร บมจ. เธียรสุรัตน์ (“TSR”) ตั Oงแต่วันที0 1 กันยายน ที0ผ่านมา โดยสร้าง synergies ทั Oงเรื0องการขายและ
ผลติภณัฑ์ระหวา่งกนัในกลุม่บริษัท เพื0อให้ผลประกอบการของกลุม่บริษัทเพิ0มขึ Oน อยา่งมีนยัสาํคญั 

กลุม่ธรุกิจ Enterprise & Life  

บริษัทได้เข้าบริหารงาน กลุ่มบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จํากดั (“iSoftel”) เพื0อขยายกิจการในธุรกิจการ
ให้บริการและพฒันาระบบบริการคอลเซ็นเตอร์ ระบบโอนสายอตัโนมตัิ ระบบฝากข้อความ ศนูย์บริการข้อมลูโทรศพัท์ 
และศนูย์บริการลกูค้าสมัพนัธ์ครบวงจร ซึ0งจะช่วยกลุ่มบริษัทฯ ในการเพิ0มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายด้านคอนแทค
เซ็นเตอร์ (Contact Center) เช่น การรับคําร้องเรียนของลกูค้าและการเรียกเก็บรับชําระหนี Oของกลุ่มบริษัท เพื0อรองรับ
ความต้องการในการใช้บริการคอลเซ็นเตอร์และการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต อีกทั Oงยังเข้าบริหารงานกลุ่มบริษัท 
สบายอลิอนัซ์ (SABUY Alliances) เพื0อจดัหาพนกังานและ/หรือแรงงานให้กบักลุ่มลกูค้าธุรกิจที0มีความต้องการแรงงาน
และพนกังาน อีกทั Oงได้ขยายฐานลกูค้าเพิ0มขึ Oนจากพนัธมิตรของกลุม่บริษัทสบายอีกด้วย 

กลุม่ธรุกิจ InnoTainment  

บริษัทได้ลงทนุในด้านสื0อ โดยลงทนุในบริษัทอุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ จํากดั และ บริษัท เรดเฮ้าส์ ดิจิทลั จํากดั ที0เป็นที0รู้จกั
กนัดีในนาม MarketingOops เพื0อขยายกิจการในธุรกิจการให้บริการด้านการตลาดและ สื0อทางดิจิทศัน์ ซึ0งเป็นประโยชน์
ต่อ Ecosystem และพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัทในการเข้าถึงลกูค้า การสร้างช่องทางการสื0อสาร และโฆษณาถึงกลุ่ม
ลกูค้าอยา่งเฉพาะเจาะจง การสร้าง Brand และ Product awareness ในกลุม่ลกูค้าตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม อีกทั Oงยงัเป็น
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจดัการข้อมลูลกูค้า โดยกลุม่บริษัทสามารถเชื0อมโยงฐานข้อมลูลกูค้าในกลุม่เข้า
สูร่ะบบอุ๊ปส์เน็ตเวริค์ และเรดเฮ้าส์ เพื0อให้มีการวิเคราะห์ข้อมลูและพฤตกิรรมของผู้บริโภครวมไปถงึการนําเสนอสนิค้าและ 
บริการจาก Ecosystem ของบริษัทฯ ให้กบัผู้บริโภคได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  



รายงานความเหน็ของที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ             

 เอกสารแนบ 1 - หน้า 3 

นอกจากนี Oคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั0น จํากัด (มหาชน) 
(“AS”) ซึ0งเป็นผู้ ให้บริการเกมส์ออนไลน์ (Game Online Operator) ทั Oงบนระบบ PC และ Mobile Phone อนัดบัหนึ0งใน
ประเทศไทยและสิงคโปร์ และอนัดบัสองในประเทศมาเลเซีย และเวียดนาม ปัจจบุนั AS ให้บริการเกมส์ออนไลน์ทั Oงสิ Oน 33 
เกมส์ในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และ อินโดนีเซีย โดยลกัษณะเกมส์เป็นแบบ Free to Play 
(เลน่โดยไมเ่สยีเงิน) แตมี่การขายสิ0งของตา่งๆ ภายในเกมส์ ซึ0งก่อให้เกิด Micro-Transaction และลกูค้าจะมีพฤตกิรรมการ
ซื Oอซํ Oา (Repeat Customer) เป็นจํานวนมาก โดยจะนํามาเชื0อมกบัเทคโนโลยีของทางบริษัทที0เป็นตวัแทนด้านการชําระเงิน 
ซึ0งจะเป็นการสร้างฐานข้อมลูของลกูค้าจํานวนมาก ไม่ใช่เพียงแค่ภายในประเทศไทย แต่รวมถึงประเทศเพื0อนบ้าน อีก 5 
ประเทศดงักลา่วข้างต้น จงึเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถขยาย Ecosystem ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

อีกทั Oงบริษัทได้เข้าลงทนุในบริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) (“RS”) ซึ0งประกอบธุรกิจผลิต คอนเทนต์ และความ
บันเทิง พร้อมการจําหน่ายสินค้า รวมถึงมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลูกค้าและระบบเทเล มาร์เก็ตติ Oง โดยมีการดําเนินงาน
แบง่เป็น 3 ธรุกิจหลกั คือ ธรุกิจคอมเมิร์ซ ธรุกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ ธรุกิจเพลง และอื0นๆ บริษัทเลง็เหน็วา่การร่วมมือครั Oงนี Oมี
โอกาสเพิ0มพนัธมิตรทางธุรกิจ เนื0องจากทาง RS เป็น ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์รายสําคญัรายหนึ0งของประเทศไทย รวมถึง
การพฒันาเหรียญ (Token) ที0มีชื0อว่า Popcoin ซึ0งจะนําเข้ามาเพื0อยกระดบัสินค้าและบริการภายในบริษัทได้เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะการพฒันาธรุกิจ Crypto Currency ของ SABUY Digital ให้เตบิโตได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และเพิ0มชอ่งทางการ
จดัจําหนา่ยของ Ecosystem ในกลุม่บริษัทร่วมกนัในอนาคต 

ทั Oงนี Oกลุ่มบริษัทฯ ยงัอยู่ระหว่างการจดัตั Oงบริษัทและเข้าลงทนุเพิ0มเติม โดย ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 บริษัทฯ มี
บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมทั Oงหมด 42 บริษัท ได้แก่ 

บริษัท พลสั เทค อินโนเวชั0น จํากดั (มหาชน) บริษัท ซติี Oซอฟท์ อินโฟเทค จํากดั 
บริษัท เธียรสรัุตน์ จํากดั (มหาชน) บริษัท เดอะ เลตเตอร์ โพสต์ เซอร์วิส จํากดั 
บริษัท สบาย มนันี0 จํากดั บริษัท เอม็พ้อยท์เอก็ซ์เพรส จํากดั 
บริษัท สบาย เอก็เชนจ์ บริษัท สบาย สปีด จํากดั 
บริษัท สบาย มาร์เก็ต พลสั จํากดั บริษัท สบาย ดจิิตอล จํากดั 
บริษัท สบาย โซลชูั0นส์ จํากดั บริษัท สบาย แอคเซลเลอเรตอร์ จํากดั 
บริษัท สบาย แมกซี0 อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จํากดั บริษัท สบาย พอซ จํากดั 
บริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท สบาย ฟลูฟิลเมนท์ จํากดั 
บริษัท สบาย อลอินัซ์ จํากดั บริษัท สบาย เอาท์ซอร์สซิ0ง จํากดั 
บริษัท เอสเควี ยนิูตี O ซพัพลาย จํากดั บริษัท สบาย อินฟราสตรัคเจอร์ จํากดั 
บริษัท สบาย มาสเตอร์ จํากดั บริษัท สบาย วอช จํากดั 
บริษัท ลอคบอกซ์ กรุ๊ป จํากดั บริษัท เรดเฮ้าส์ ดจิิทลั จํากดั 
บริษัท ลอคบอกซ์ เวนเจอร์ส จํากดั บริษัท เทโร สบาย จํากดั 
บริษัท ดบัเบิ Oลเซเวน่ จํากดั บริษัท ฟอร์ทสมาร์ท สบาย เทค จํากดั  
บริษัท อินโฟแกรมเมอร์ จํากดั บริษัท สบาย มายเอชอาร์ จํากดั 
บริษัท คาร์ฟินน์ อินเตอร์ กรุ๊ป จํากดั บริษัท ลอค สบาย จํากดั 
บริษัท แพลท ฟินเซร์ิฟ จํากดั บริษัท เทโร สบาย จํากดั  
บริษัท อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ จํากดั บริษัท สบาย ฟูด้ พลสั จํากดั 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
ธรุกิจตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 6 กลุม่ธรุกิจหลกัคือ Connext, Enterprise & Life, Payments & Wallet, 

Financial Inclusion, InnoTainment and Venture 
(1) ธุรกจิช่องทางการจดัจาํหน่ายและเชืJอมต่อกลุ่มลูกค้าทกุกลุ่ม (Connext) 

ธุรกิจ Vending Machine ประกอบธุรกิจเกี0ยวกับขายและบริการตู้หยอดเหรียญหลากหลายประเภท เช่น ตู้
จําหนา่ยเครื0องดื0มร้อนและเย็นอตัโนมตัิ ตู้ จําหนา่ยนํ Oามนัอตัโนมตัิ และตู้ จําหนา่ยสนิค้าอตัโนมตัิ โดยรองรับการจา่ยเงินใน
รูปแบบออนไลน์ และเงินสด รวมไปถึงตู้ จ่ายนํ Oามันหยอดเหรียญ เป็นต้น อีกทั Oงธุรกิจครบวงจรเกี0ยวกับการผลิตบัตร
พลาสติก โดยให้บริการออกแบบกราฟิก (Graphic Design) ทดลองทําต้นแบบ (Prototype) ผลิตบตัร (Production) โดย
กลุ่มบริษัทฯ ยงัได้รับการรับรองให้เป็นผู้ผลิตบตัรเดบิต และบตัรเครดิตจากบริษัทชั Oนนําทั0วโลกอย่าง Visa MasterCard 
CUP JCB TBCC และ American Express นอกจากนี Oยงัมีบริการเกี0ยวกบับตัรอีกหลากหลายประเภท เช่น บตัรสมาร์ท
การ์ด บตัรศนูย์อาหาร บตัรสมาชิกตา่ง ๆ และบตัรขนสง่สาธารณะ และในสว่นของธุรกิจให้บริการจดุรับ – สง่พสัดสุําหรับ
การขนส่ง (Drop Off) ประกอบธุรกิจให้บริการเดี0ยวกบัการรับส่งพสัดภุายในประเทศโดยรวบรวมแบรนด์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็น ShipSmile, Point Express, Plus Express, The Letter Post, Paypost และ Speedy Express ซึ0งอยู่ภายใต้การ
บริหารงานของ SABUYSPEED และถูกจัดส่งโดยบริษัทขนส่งชั Oนนําภายในประเทศ เช่น Ninja Van, Kerry Express, 
DHL, ไปรษณีย์ไทย และอื0น ๆ 

(2) ธุรกจิให้บริการสาํหรับองค์กรและไลฟ์สไตล์ (Enterprise & Life) 

  ธุรกิจ POS และระบบ Foodcourt ให้บริการพฒันาโปรแกรมระบบบริการจดัการร้านอาหาร และติดตั Oงอปุกรณ์
ที0เกี0ยวข้องกับระบบขายหน้าร้านทั Oง Software Hardware เครื0อง POS และอื0น ๆ เพื0อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในการ
ดําเนินธรุกิจร้านอาหารให้เกิดความสะดวกสบายและมีประสทิธิภาพในการดงึดดูลกูค้า 
 ธุรกิจ Food Plus & Cloud Kitchen มี Foodville เป็นพาร์ทเนอร์ ซึ0งเป็นผู้ นําตลาดบริการจดัหาอาหารแบบครบ
วงจร จัดตั Oงขึ Oนเพื0อให้บริการ One-Stop-Service ในการคดัสรร จัดหา และขนส่งวตัถุดิบ และสามารถเลือกซื Oอได้ผ่าน
เวบ็ไซต์ SABUY Food Plus และ SABUY Market Plus 
 ธุรกิจให้บริการระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Management) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ ให้บริการด้านการ
จดัการทรัพยากรบคุคลแบบครบวงจรให้แก่ทางบริษัทฯ พนัธมิตร และคูค้่า เพื0อเพิ0มประสทิธิภาพการดําเนินงาน อีกทั Oงยงั
เป็นการรองรับการเติบโตและเสริมสร้าง Ecosystem ของกลุม่บริษัทฯ โดยจะมีทีมงานคดักรองคณุภาพบคุลากร เพื0อให้
ตรงกบัความต้องการของผู้ จ้างงาน รวมไปถึงให้บริการจ่ายเงินเดือนล่วงหน้าให้แก่พนกังาน และยงัเป็นการเพิ0มโอกาส
ให้แก่พนักงานในระบบสามารถเข้าถึงบริการ Financial Inclusion เช่นในด้าน Pay-roll Advance, HR lending และ
บริการอื0น ๆ ที0บริษัทจะมีให้บริการในอนาคตได้อีกด้วย  

(3) ธุรกจิบริการด้านการชาํระเงนิและระบบการเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ (Payment and Wallet) 
 การให้บริการ Payment Platform มีเปา้หมายในการพฒันาและนําเทคโนโลยีด้านความสะดวกสบายของการทํา
ธุรกรรมทางด้านการเงิน เพื0อตอบสนองความต้องการที0หลากหลายและเข้ากับวิถีชีวิตในปัจจุบนัและมุ่งมั0นให้เกิดการ
เข้าถงึและความสะดวกสบายแก่ชมุชน  
 ธุรกิจเครื0องมือที0ช่วยให้ลกูค้าและชมุชนเข้าถึงธุรกรรมการเงินได้ง่ายและสะดวกยิ0งขึ Oน ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมการ
เติมเงิน โทรศพัท์มือถือ การชําระค่าบริการต่าง ๆ การฝากเงินเข้าบญัชีธนาคาร และรวมไปถึงธุรกรรมการยืนยนัตวัตน
ผ่านทางตู้ เติมเงินอตัโนมตัิ “เติมสบายพลสั” แอพพลิเคชั0น “SABUY Money” ตลอดจนการ ฝาก ถอน โอนเงิน ผ่านตู้  
ATM/CDM อตัโนมตัทิั0วประเทศ 
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 ธุรกิจให้บริการแพลทฟอร์ม Loyalty Program สําหรับการสร้างและบริหารความสมัพนัธ์กับลกูค้าเพื0อให้เกิด
ความผกูพนักบัแบรนด์หรือบริษัทฯ ตลอดจนเป็นการสร้างแรงจงูใจให้ลกูค้าซื Oอสินค้าและบริการอย่างตอ่เนื0อง นอกจากนี O
ยงัทําหน้าที0เป็นตวักลางในการจดัการและเปลี0ยนคะแนนสะสมของพนัธมิตรทางธุรกิจ เพื0อให้ลกูค้าสามารถนํามาใช้เป็น
ธรุกรรมแทนการชําระเงินได้อยา่งงา่ยดายและสะดวก 

(4) ธุรกจิให้บริการสนิเชืJอและประกันภยั (Financial Inclusion)  
 กลุม่ธุรกิจ Financial Inclusion ถกูพฒันาขึ Oน เพื0อตอบโจทย์การเติบโตทางธุรกิจของคู่ค้าและลกูค้าใน SABUY 
Ecosystem ทั Oงบริการด้านสินเชื0อเพื0อการขยายธุรกิจและธุรกิจด้านประกนัภยัในรูปแบบต่าง ๆ ที0ง่ายต่อการเข้าถึงและ
ตรงตอ่ความต้องการหลากหลายประเภท 
 ธุรกิจสินเชื0อแบบครบวงจรจากการร่วมมือกบัพนัธมิตรต่าง ๆ ซึ0งได้แก่ สินเชื0อรายย่อยระดบัจงัหวดัภายใต้การ
กํากบั (Pico Finance) สินเชื0อรถยนต์ทกุประเภท เช่น สินเชื0อจํานําเล่มทะเบียน สินเชื0อรีไฟแนนซ์รถยนต์ สินเชื0อรถมือ
สอง โดยให้บริการในรูปแบบครบจบในที0เดียว และเป็นศูนย์กลางทางการเงินสําหรับตลาดรถยนต์ทุกชนิด ตลอดจน
สนิเชื0อที0ดนิเพื0อการเกษตร สนิเชื0อเพื0อการพาณิชย์ และสนิเชื0อเชา่ซื Oอตา่ง ๆ 
 ธรุกิจตวัแทนประกนัภยัมุง่หวงัให้ลกูค้ารายยอ่ยสามารถซื Oอและเข้าถงึการบริการประกนัภยัได้โดยผา่นจดุบริการ
ต่าง ๆ ที0มีอยู่ใน SABUY Ecosystem โดยมีผลิตภณัฑ์ในการให้บริการที0หลากหลายตั Oงแต่ ประกนัภยัรถยนต์ภาคบงัคบั 
(พรบ.) ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ ประกนัอบุตัิเหต ุประกนัการเดินทาง ประกนัสขุภาพ ประกนัอคัคีภยั ประกนัภยั
การขนสง่สนิค้า รวมถงึประกนัภยัรายยอ่ยประเภทอื0น ๆ 

(5) ธุรกจินวัตกรรมทางสืJอดจิทิลัมีเดยี และเครือข่าย (Innotainment) 
กลุ่มธุรกิจ Innotainment ถกูพฒันาขึ Oนโดยผสมผสาน Innovation and Entertainment เข้าไว้ด้วยกนั โดยกลุ่ม

บริษัทฯ มีการลงทนุในธุรกิจนวตักรรมทางสื0อ ดิจิทลัมีเดียและเครือข่าย เพื0อเพิ0มโอกาสในการต่อยอดพนัธมิตรทางธุรกิจ 
การพฒันาสนิค้าและชอ่งทางการจําหนา่ยใน Ecosystem ของกลุม่บริษัทฯ 

ธุรกิจให้บริการด้านสื0อทางการตลาด และสื0อทางดิจิทัลผ่านหลายช่องทาง โดยมีช่องทางหลักซึ0งมีเนื Oอหา
ครอบคลมุ Digital Marketing, Trends Advertising, Campaign Creative, Media และ Technology สร้าง Brand และ 
Product Awareness ในกลุม่ลกูค้า โดยการเป็น Digital Agency 

ธุรกิจเกี0ยวกบัการพฒันาโครงสร้างพื Oนฐานด้านเทคโนโลยี การให้บริการ Could Hosting Service ให้แก่บคุคล
ภายในเชิงพาณิชย์ในการเป็น Storage Cloud, Memory Cloud และ Computing Cloud 

(6) ธุรกจิการลงทนุเพืJอการสนับสนุนการเตบิโตทีJยัJ งยืน (Venture) 
มีเปา้หมายในการระดมทนุเพื0อการเข้าลงทนุกบัผู้ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที0

ดําเนินกิจการเกี0ยวกบัเทคโนโลยี โดยมีจดุประสงค์หลกัในการนําเทคโนโลยีมาสง่เสริมธรุกิจใน Ecosystem ของบริษัทฯ 
ธุรกิจเกี0ยวกบัลงทนุในธุรกิจที0เกี0ยวข้องกบันวตักรรม รวมไปถึงช่วยเสริมสร้างศกัยภาพในด้านการแข่งขนัในเชิง

นวัตกรรม เพื0อนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้กับสินค้าและบริการที0มีอยู่ใน SABUY Ecosystem ซึ0งทําให้มีความ
หลากหลายและเพิ0มทางเลอืก รวมไปถงึคณุภาพให้แก่ผู้ ใช้บริการ 
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4. โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

 
หมายเหต:ุ ข้อมลูบริษัท ณ วนัที9 30 กนัยายน 2565 

 

5. ภาวะอุตสาหกรรม 

ภาวะตลาดและการแข่งขัน 

1) ธุรกจิบริการระบบชาํระเงนิ (Payment) 
ตลาดตู้ เตมิเงินเป็นตลาดที0มีการแขง่ขนัที0คอ่นข้างสงู โดยจากการประมาณการของบริษัทฯ ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 

2564 คาดวา่จะมีจํานวนตู้ เตมิเงินในตลาดทั Oงหมดจํานวนประมาณ 250,000 ตู้  โดยเป็นของผู้ให้บริการ 2 รายใหญ่ ได้แก่ 
บญุเตมิ (Boonterm) ของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) ประมาณ 130,000 ตู้  ซึ0งคดิเป็นประมาณร้อยละ 
52 ของจํานวนตู้ เตมิเงินทั Oงหมดในตลาด และเตมิสบายพลสัของบริษัทฯ ประมาณ 55,000 ตู้  ซึ0งคดิเป็นประมาณร้อยละ 
22 ของจํานวนตู้ เตมิเงินทั Oงหมดในตลาด นอกจากนี Oยงัมีผู้ ให้บริการรายอื0น ๆ ได้แก่ ซงิเกอร์ (Singer) และกระปกุท๊อปอพั 
(Kapook Topup) เป็นต้น 

โดยในวนัที0 8 พฤศจิกายน 2564 ที0ผ่านมา SABUY จบัมือ FSMART ก่อตั Oงบริษัทร่วมทนุใหม่ เป้าหมายสําคญั
จากความร่วมมือครั Oงนี Oคือการใช้ประโยชน์จากข้อดีของทั Oงสองบริษัทในการโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการอื0น ๆ เช่น 
ธุรกรรมทางการเงิน e-Wallet ตู้ เอทีเอ็มขนาดเลก็ ตู้จดัจําหน่ายและบํารุงรักษา ตู้ จําหน่ายนํ Oามนัอตัโนมตัิ และสถานีชาร์จ 
EV ระบบการจัดการศูนย์อาหาร ธุรกิจนายหน้าประกันภัยและสินเชื0อ เป็นต้น ความร่วมมือครั Oงนี Oทําให้เกิดการ
เปลี0ยนแปลงครั Oงใหญ่ทางเศรษฐกิจของทั Oง SABUY และ FSMART โดยจะมีตู้ จําหน่ายสินค้าอตัโนมตัิมากกว่า 10,000 
เครื0อง เครื0องเติมเงิน 200,000 เครื0อง ช่องทางการฝากสินค้า 5,984 ช่อง และศนูย์อาหาร 231 แห่งทั0วประเทศ กลยุทธ์
ทั Oงหมดเหล่านี Oจะช่วยให้ SABUY สามารขยายฐานลูกค้า FSMART และปรับปรุง Ecosystem ของ SABUY ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ Oน โดยตวัแทนและพนัธมิตรต่าง ๆ ของบริษัทฯ พร้อมที0จะสนับสนุนในการเป็นผู้ นําเทคโนโลยีทาง
การเงินของบริษัทฯ ในอนาคต 
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2) ธุรกจิจดัจาํหน่ายสนิค้าละผลติภณัฑ์  
อุตสาหกรรมตู้ขายสนิค้าอัตโนมัต ิ(Vending)  
ในปี 2564 มีแนวโน้มการเติบโตในช่วงหลายปีที0ผ่านมาจากปัจจยัหลกั 2 ปัจจยั ได้แก่ 1) เทคโนโลยีที0เกี0ยวข้อง

กับตู้ขายสินค้าอตัโนมตัิ เช่น เทคโนโลยีการชําระเงินแบบใหม่ที0มีความสะดวกรวดเร็วอย่าง QR Code Payment หรือ
เทคโนโลยีการเก็บรักษาสินค้าภายในตู้ ให้มีสภาพดี 2) ตวัผลิตภณัฑ์หรือสินค้าภายในตู้  ที0มีความแปลกใหม่หลากหลาย 
คณุภาพดี เพื0อที0จะสามารถแขง่ขนักบัธรุกิจค้าปลีก หรือชอ่งทางอื0น ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ0ง 7-Eleven ที0มีการขยายสาขาใน
พื Oนที0ปิดหรือ Captive Area อยา่งเชน่สาํนกังานออฟฟิศ หรือ ตามโรงงาน และมีการสร้างภาพลกัษณ์ตู้ขายสนิค้าที0มีความ
ทนัสมยั สะอาด เพื0อให้ผู้บริโภครู้สกึดี และเข้าถงึตู้ขายสนิค้าอตัโนมตัมิากยิ0งขึ Oน 

3) ธุรกจิผลติบตัรพลาสตกิ 
ในปี 2564 เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ อีกทั Oงการเปลี0ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที0หนัมาใช้เทคโนโลยี

มากขึ Oนอันเป็นผลมาจากการผลกัดันนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาครัฐ ส่งผลให้ภาวะ
ทางการตลาดของอุตสาหกรรมสิ0งพิมพ์ป้องกันกาปลอมแปลงมีแนวโน้มการเติบโตที0ลดลง อย่างไรก็ตามการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ที0อํานวยความสะดวกในกระบวนการชําระเงินดิจิทลัในปัจจุบนั โดยบตัรเดบิตมกัจะเป็นผู้ชนะรายใหญ่
เนื0องจากสิ0งเหลา่นี Oมกัเกิดขึ Oน เชื0อมโยงกบั e-wallets และวิธีการชําระเงินดิจิทลัอื0น ๆ ที0เกิดขึ Oนใหม่ ในขณะเดียวกนั บตัร
เติมเงินนั Oนคาดวา่จะเฟื0 องฟใูนช่วงแรก เนื0องจากคนเริ0มกลบัไปเดินทางตามปกติหลงัจากเริ0มมีการระบาดของ COVID-19 
ซึ0งจะส่งผลให้จํานวนผู้ โดยสารเพิ0มขึ Oนอย่างมากในการขนส่งสาธารณะและการเพิ0มขึ Oนอย่างมากของการจราจรบนทาง
ดว่น ซึ0งคาดวา่จะสง่ผลให้มีการใช้บตัรเติมเงินแบบปิดเพิ0มขึ Oนสําหรับตั©วระบบขนสง่สาธารณะและคา่ทางดว่น อกัทั Oงยงัมี
ความสนใจที0เพิ0มขึ Oนในธุรกิจ e-commerce และการค้าดิจิทลัโดยทั0วไปที0มีแนวโน้มที0จะสนบัสนนุการพฒันาวฒันธรรม
การชําระเงินใหม ่ๆ และสนบัสนนุประเภทบตัรทางการเงิน เช่น บตัรเดบิต บตัรเครดิต และบตัรร้านค้า เนื0องจากโดยทั0วไป
แล้วรูปแบบการชําระเงินผ่านบัตรทางการเงินเป็นรูปแบบการชําระเงินที0ยอมรับกันมากที0สุดในธุรกิจ e-commerce 
ประเทศไทย 

4) ธุรกจิบริการทางการเงนิ (Financial Services)  
ในธุรกิจสินเชื0อ ความต้องการยังเติบโตอยู่ต่อเนื0องทั Oงในธุรกิจขนาดใหญ่และ SMEs เพื0อใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนและเพื0อการส่งออกต่าง ๆ เนื0องจากธุรกิจต่าง ๆ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ภายในประเทศ เหตนีุ Oเศรษฐกิจและเงินหมนุภายในประเทศเกิดการชะงกั ในธรุกิจรายใหญ่และรายยอ่ยจงึมีความต้องการ
สินเชื0อเพิ0มขึ Oน ในทางกลบักนัความต้องการสินเชื0อในระดบัครัวเรือนปรับลดลงสอดคล้องกบัความเชื0อมั0นผู้บริโภคจาก
สถานการณ์การระบาด โดยคาดว่าแนวโน้มความต้องการสินเชื0อภาคครัวเรือนทกุหมวดจะเพิ0มมากขึ Oน เนื0องจากความ
เชื0อมั0นของผู้บริโภคที0ปรับดีขึ Oนหลงัจากรัฐบาลผอ่นคลายมาตรการการควบคมุโรคระบาด 
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6. ผู้ถอืหุ้นและคณะกรรมการ 

6.1 ผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 
รายชื0อผู้ ถือหุ้นสงูสดุของบริษัท 10 ราย ณ วนัที0 20 มกราคม 2566 มีดงันี O 

ลาํดบั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น สัดส่วน
ร้อยละ 

1 กลุ่มตระกูลรุจนพรพจ ี   
 - นาย ชเูกียรต ิรุจนพรพจี 412,046,045 25.66 
 - น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี 31,099,060 1.94 
 - น.ส. วิจิตรา ปิ9นเรืองหิรัญ 4,500,000 0.28 
2 กลุ่มครอบครัววีระประวัต ิ   
 - นาย อานนท์ชยั วีระประวตั ิ 200,000,000 12.45 
 - น.ส. อตกิานต์ จงึวิวฒันวงศ์ 174,000 0.01 
 - นาง เพญ็ศรี วีระประวตั ิ 60,000 0.00 
3 บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกัด (มหาชน)2/ 77,000,000 4.79 
4 บริษัท คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) 53,284,898 3.32 
5 นาย ประพนัธ์ อศัวพลงัพรหม 45,168,900 2.81 
6 นาย วรวิทย์ ชยัลมิปมนตรี 34,340,995 2.14 
7 น.ส. เสาวลกัษณ์ จิตสมัฤทธ̀ิ 26,121,350 1.63 
8 นาย ทนธุรรม เกียรตไิพบลูย์ 23,883,100 1.49 
9 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 20,456,956 1.27 
10 น.ส. ศรุตา มงคลสุธี1/ 80,0000 0.00 
11 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอื9น ๆ 677,770,544 42.20 
 รวม 1,605,985,848 100.00 

ที9มา: ข้อมลูสมดุทะเบียนรายชื9อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที9 20 มกราคม 2566 
หมายเหต:ุ 1/ น.ส. ศรุตา มงคลสธีุ มีความสมัพนัธ์เป็นน้องสาวของนายจตุพินัธุ์ โดยถือหุ้นในบริษัท จํานวน 80,000 หุ้น คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 
0.005 
2/ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) มีรายชื9อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที9 20 มกราคม 2566 ดงันี h 

ลาํดบั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 
1 กลุ่มตระกูลมงคลสุธี   
 - บริษัท มงคลสธีุ โฮลดิ hง จํากดั3/ 167,606,993 32.96 
 - นายสพุนัธุ์ มงคลสธีุ 13,504,992 2.66 
 - น.ส. สธิุดา มงคลสธีุ 22,695,240 4.46 
 - นาย จตุพินัธุ์ มงคลสธีุ 3,751,423 0.74 
 - นาง สพุรรษา อารยะสกลุ 3,264,353 0.64 
 - น.ส. ศรุตา มงคลสธีุ 3,347,975 0.66 

2 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 15,321,957 3.01 
3 นาง ทิพวรรณ กมัทรทิพย์ 12,358,500 2.43 
4 นาย ทิวา ชินธาดาพงศ์ 7,193,070  1.41 
5 นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์ 6,980,000  1.37 
6 นาย พิชญ์ เทวอกัษร 4,631,037  0.91 
7 นาย สนุทร ดา่นเฉลมินนท์ 4,500,000  0.89 
8 นาย ชยัพงศ์ เวชมามณเฑียร 4,288,790  0.84 
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ลาํดบั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 
9 น.ส. สจิุตรา โชตพินัธุ์วิทยากลุ 4,009,791 0.78 

10 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอื9นๆ 234,994,318 46.22 
 รวม 508,448,439 100.00 

ที9มา: ข้อมลูสมดุทะเบียนรายชื9อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที9 20 มกราคม 2566 
3/ บริษัท มงคลสธีุ โฮลดิ hง จํากดั (“MKH”) มีรายชื9อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที9 20 มกราคม 2566 ดงันี h 

ลาํดบั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 
1 น.ส. สธิุดา มงคลสธีุ 42,000 84.00 
2 นาง สชุาดา มงคลสธีุ 2,000 4.00 
3 นาย จตุพินัธุ์ มงคลสธีุ 2,000 4.00 
4 นาง สพุรรษา อารยะสกลุ 2,000 4.00 
5 น.ส. ศรุตา มงคลสธีุ 2,000 4.00 
 รวม 50,000 100.00 

ที9มา: ข้อมลูสมดุทะเบียนรายชื9อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที9 20 มกราคม 2566 

 
6.2 คณะกรรมการบริษัท 
รายชื0อคณะกรรมการของบริษัท 9 ทา่น ประกอบด้วย ดงันี O 
ลาํดบั ชื]อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นาย จกัรกฤศฏ̀ิ พาราพนัธกลุ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2 นาย ชเูกียรต ิรุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที9บริหาร / กรรมการ 
3 นาย วรวิทย์ ชยัลมิปมนตรี รองประธานกรรมการ 
4 นาย วชิรธร คงสขุ กรรมการ 
5 นาย วิรัช มรกตกาล กรรมการ 
6 นาย จตุพินัธุ์ มงคลสธีุ กรรมการ 
7 นาย ฆนทั ครุฑกลู กรรมการ 
8 นาย ศรัณฑ์ สภุคัศรัณย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
9 นาง อมุาวดี รัตนอดุม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ที9มา: ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อมลู ณ วนัที9 20 มกราคม 2566 

6.3 คณะผู้บริหาร 
 รายชื0อคณะผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท 9 ทา่น ดงันี O 

ลาํดบั ชื]อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นาย ชเูกียรต ิรุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที9บริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที9บริหารสาย
งานขายและการตลาด 

2 นางสาว ทศัน์วรรณ บญุอนนัต์ ประธานเจ้าหน้าที9บริหารสายงานปฏิบตักิาร 
3 นาย วชิรธร คงสขุ ประธานเจ้าหน้าที9บริหารสายงานเซอร์วิสและกฎหมาย 
4 นาย ประสทิธ̀ิ เหลา่เกษมสขุวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที9บริหารสายงานพฒันาธรุกิจ & B2B 
5 นาย ณรงค์ชยั วอ่งธนะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที9บริหารสายงานบญัชีและการเงิน 
6 นาย วิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที9บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทนุ 
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ลาํดบั ชื]อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 
7 นาย สนัตธิร บญุเจือ ประธานเจ้าหน้าที9บริหารสายนวตักรรมและเทคโนโลยี 

8 นางสาว พิมพ์ศริิ โภชนพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที9บริหารสายงานดิจิทัลบิสเนสและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

9 นางสาว อนญัญา วงศ์วรรณวฒัน์ ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 
ที9มา: เวป็ไซต์ของบริษัทฯ (www.sabuytech.com)  

6.4 ข้อมูลทัJวไปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทีJบริษัทถอืหุ้นตั Ñงแต่ร้อยละ 10.00 ขึ Ñนไป 
• บริษัทย่อย 

1. บริษัท พลัส เทค อนิโนเวชัJน จาํกัด มหาชน (“PTECH”) 
(1)  ข้อมลูทั0วไปของกิจการ 

ชื0อบริษัท : บริษัท พลสั เทค อินโนเวชั0น จํากดั มหาชน (“PTECH”) 
ที0ตั Oงสาํนกังานใหญ่ : 41/1 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงใต้ อําเภอพระ

ประแดง สมทุรปราการ 10130 
ประเภทธรุกิจ : ผู้ ผลิตบตัรพลาสติกและบริการบนัทึกข้อมูลส่วนบุคคลลงบนบตัรด้วย

เครื0องพิมพ์ และการจดัการระบบความปลอดดภยั 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002311 
ทนุจดทะเบียนแล้ว : 204,220,000.00 บาท 
ทนุชําระแล้ว : 204,220,000.00 บาท 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ : 73.54% 

 (2)  รายชื0อผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก ณ วนัที0 20 เมษายน 2565 
ลาํดบั รายชื]อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 150,193,458 73.54 
2 บริษัท ที เค เอส เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 51,048,559 24.99 
3 นาย ศริิชยั เทนอทุยั 233,000 0.11 
4 นาย ณรงค์ จนุเจือศภุฤกษ์ 189,000 0.09 
5 นางสาว อรปราณี จรัสอรุณฉาย 107,000 0.05 
6 นางสาว เบญญาภา อภิโชครุ่งเรือง 97,700 0.05 
7 นาง นวลศรี อทุกธรรม  80,000 0.04 
8 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 73,000 0.03 
9 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 67,000 0.03 

10 นาง สภุาภรณ์ ภสูมุาศ 55,500 0.03 

(3) รายชื0อคณะกรรมการ ณ วนัที0 20 เมษายน 2565 
ลาํดบั ชื]อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นาย ขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ 
2 นาย ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ 
3 นาง ปรารถนา มงคลกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4 นาย วฒิุเกียรต ิเตชะมงคลาภิวฒัน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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ลาํดบั ชื]อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 
5 นาย วิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที9บริหาร / กรรมการ 
6 นาย ชเูกียรต ิรุจนพรพจี กรรมการ 
7 นาย สพุนัธุ์ มงคลสธีุ กรรมการ 
8 นงสาว สธิุดา มงคลสธีุ กรรมการ 
9 นาย จตุพินัธุ์ มงคลสธีุ กรรมการ 

2. บริษัท เธียรสุรัตน์ จาํกัด (มหาชน) (“TSR”) 
(1) ข้อมลูทั0วไปของกิจการ 
ชื0อบริษัท : บริษัท เธียรสรัุตน์ จํากดั (มหาชน) (“TSR”) 
ที0ตั Oงสาํนกังานใหญ่ : 43/9 หมูที่0 7 ซอยชชูาตอินสุรณ์ 4 ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด 

นนทบรีุ 11120 
ประเภทธรุกิจ : ผลติและจําหนา่ยเครื0องกรองนํ Oาแบบขายตรง 
วนัที0จดทะเบียน : 12 มีนาคม 2556 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000213 
ทนุจดทะเบียนแล้ว : 824,116,850.00 บาท 
ทนุชําระแล้ว : 549,411,233.00 บาท 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ : 24.92% 

 (2) รายชื0อผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก ณ วนัที0 17 ตลุาคม 2565 
ลาํดบั รายชื]อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 136,900,000 24.92 
2 บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จํากดั 107,274,915 19.53 
3 นางสาว ภรัณยา รุจนพรพจี 35,018,300 6.37 
4 นาย วีรวฒัน์ แจ้งอยู ่ 23,076,930 4.20 
5 นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู ่ 12,444,500 2.27 
6 นางสาว ดรุณีย์ ลศีริิกลุ 11,953,620 2.18 
7 นาย มนต์ชยั ลศีริิกลุ 8,660,000 1.58 
8 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 8,027,062 1.46 
9 นาย เอกฤทธ̀ิ เอกสมิทธ์ 7,000,000 1.27 

10 นาย กิตตณิฐั ทีคะวรรณ 6,478,600 1.18 

(3) รายชื0อคณะกรรมการ ณ วนัที0 17 ตลุาคม 2565 
ลาํดบั ชื]อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นาย สหสั ตรีทิพยบตุร ประธานกรรมการ 
2 นาง บญุเสริม วิมกุตะนนัทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3 นาย สปุรีดิ ̀วงศ์ดีพร้อม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4 นาย พรเทพ ศริิวนารังสรรค์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
5 นาง สมุนา วงษ์กะพนัธ์ กรรมการอิสระ 
6 นาย สรัุตน์ วงศ์รัตนภสัสร กรรมการอิสระ 
7 นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู ่ กรรมการ 
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ลาํดบั ชื]อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 
8 นาย วรานนท์ คงปฏิมากร กรรมการ 
9 นาย กิตตพิล ฐานะสทิธ̀ิ กรรมการ 

10 นางสาว ทชันนัท์ กงัวานตระกลู กรรมการ 

 3. บริษัท สบาย มันนีJ จาํกัด  
(1) ข้อมลูทั0วไปของกิจการ 

ชื0อบริษัท : บริษัท สบาย มนันี0 จํากดั 
ที0ตั Oงสาํนกังานใหญ่ : 230 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทียน กทม. 

10150 
ประเภทธรุกิจ : ผู้ ให้บริการระบบ e-wallet 
วนัที0จดทะเบียน : 12 เมษายน 2560 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105560060533 
ทนุจดทะเบียนแล้ว : 300,000,000.00 บาท 
ทนุชําระแล้ว : 300,000,000.00 บาท 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ : 100.00% 

 (2) รายชื0อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที0 28 เมษายน 2565 
ลาํดบั รายชื]อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 29,999,998 100.00 
2 นาย ชเูกียรต ิรุจนพรพจี 1 0.00 
3 นาย สนัตธิร บญุเจือ 1 0.00 
 รวม 30,000,000 100.00 

(3) รายชื0อคณะกรรมการ ณ วนัที0 28 เมษายน 2565 
ลาํดบั ชื]อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นาย วชิรธร คงสขุ กรรมการ 
2 นาย สนัตธิร บญุเจือ กรรมการ 
3 นาย ขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการ 
4 นาย วิรัช มรกตกาล กรรมการ 

 

4. บริษัท สบาย เอก็เชนจ์ จาํกัด 
(1) ข้อมลูทั0วไปของกิจการ 

ชื0อบริษัท : บริษัท สบาย เอก็เชนจ์ จํากดั 
ที0ตั Oงสาํนกังานใหญ่ : 100/86-87 อาคารวอ่งวานิช คอมเพลก็ซ์ บี ชั Oน 26 ถนนพระราม 9 

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 
ประเภทธรุกิจ : ผู้ ให้บริการระบบ loyalty สาํหรับการให้บริการลกูค้า 
วนัที0จดทะเบียน : 15 มกราคม 2564 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105564007912 
ทนุจดทะเบียนแล้ว : 5,000,000.00 บาท 
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ทนุชําระแล้ว : 2,500,000.00 บาท 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ : 50.00% 

 (2) รายชื0อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที0 29 เมษายน 2565 
ลาํดบั รายชื]อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1 บริษัท บซัซี9บีส์ จํากดั 250,000 50.00 
2 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 249,999 50.00 
3 นาย ชเูกียรต ิรุจนพรพจี 1 0.00 
 รวม 500,000 100.00 

 

(3) รายชื0อคณะกรรมการ ณ วนัที0 29 เมษายน 2565 
ลาํดบั ชื]อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นางสาว สรัญภร ชินวฒิุพงศ์ชยั กรรมการ 
2 นาย วิรัช มรกตกาล กรรมการ 
3 นางสาว ณฐัธิดา สงวนสนิ กรรมการ 
4 นาย เวย่ ซงุ เซน็ กรรมการ 

 
5. บริษัท สบาย มาร์เกต็ พลัส จาํกัด  
(1) ข้อมลูทั0วไปของกิจการ 
ชื0อบริษัท : บริษัท สบาย มาร์เก็ต พลสั จํากดั  
ที0ตั Oงสาํนกังานใหญ่ : 230 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทียน กทม. 

10150 
ประเภทธรุกิจ : ธรุกิจเพื0อลงทนุในธรุกิจบริหารหว่งโซส่นิค้า (Supply Chain Holding 

Company) ผา่น Ecosystem ของกลุม่บริษัทฯ 
วนัที0จดทะเบียน : 18 พฤษภาคม 2564 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105564081331 
ทนุจดทะเบียนแล้ว : 20,000,000.00 บาท 
ทนุชําระแล้ว : 20,000,000.00 บาท 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ : 100.00% 

 (2) รายชื0อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที0 29 เมษายน 2565 
ลาํดบั รายชื]อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 1,999,997 100.00 
2 นาย ชเูกียรต ิรุจนพรพจี 1 0.00 
3 นาย วิรัช มรกตกาล 1 0.00 
4 นาย วชิรธร คงสขุ 1 0.00 
 รวม 2,000,000 100.00 

(3) รายชื0อคณะกรรมการ ณ วนัที0 29 เมษายน 2565 
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ลาํดบั ชื]อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 
1 นาย วชิรธร คงสขุ กรรมการ 
2 นาย วรานนท์ คงปฏิมากร กรรมการ 

 
6. บริษัท สบาย โซลูชัJนส์ จาํกัด  
(1) ข้อมลูทั0วไปของกิจการ 
ชื0อบริษัท : บริษัท สบาย โซลชูั0นส์ จํากดั  
ที0ตั Oงสาํนกังานใหญ่ : 230 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทียน 

กทม. 10150 
ประเภทธรุกิจ : ธรุกิจผลติ จําหนา่ยคอมพิวเตอร์ เครื0องพริ Oนเตอร์ บริการตดิตั Oง

วางระบบคอมพิวเตอร์ผลติ 
วนัที0จดทะเบียน : 1 กนัยายน 2536 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105536100342 
ทนุจดทะเบียนแล้ว : 100,000,000.00 บาท 
ทนุชําระแล้ว : 100,000,000.00 บาท 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ : 100.00% 

 (2) รายชื0อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที0 29 เมษายน 2565 
ลาํดบั รายชื]อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 999,998 100.00 
2 นางสาว วิจิตรา ปิ9นเรืองหิรัญ 1 0.00 
3 นาย วชิรธร คงสขุ 1 0.00 
 รวม 1,000,000 100.00 

(3) รายชื0อคณะกรรมการ ณ วนัที0 29 เมษายน 2565 
ลาํดบั ชื]อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นาย วรวิทย์ ชยัลมิปมนตรี กรรมการ 
2 นาย สนัตธิร บญุเจือ กรรมการ 
3 นาย วชิรธร คงสขุ กรรมการ 
4 นาย ณรงค์ชยั วอ่งธนะวิโมกษ์ กรรมการ 

 

7. บริษัท สบาย แมกซีJ อนิชัวรันส์ โบรกเกอร์ จาํกัด  
(1) ลกัษณะโดยทั0วไปของกิจการ 
ชื0อบริษัท : บริษัท สบาย แมกซี0 อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จํากดั  
ที0ตั Oงสาํนกังานใหญ่ : 2222/9 ถนนลาดพร้าว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กทม. 10310 
ประเภทธรุกิจ : ธุรกิจนายหน้าประกนัภยั (Broker Insurance) เพื0อให้บริการผลิตภณัฑ์

และบริการ 
วนัที0จดทะเบียน : 30 มิถนุายน 2564 



รายงานความเหน็ของที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ             

 เอกสารแนบ 1 - หน้า 15 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105564104136 
ทนุจดทะเบียนแล้ว : 10,000,000.00 บาท 
ทนุชําระแล้ว : 10,000,000.00 บาท 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ : 50.00% 

 (2) รายชื0อผู้ ถือหุ้น วนัที0 28 เมษายน 2565 
ลาํดบั รายชื]อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 500,000 50.00 
2 บริษัท ฮาวเด้น แมกซี9 อินชวัรันส์ โบกเกอร์ จํากดั 370,000 37.00 
3 บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั9น (เอเชีย) จํากัด 

(มหาชน) 
100,000 10.00 

4 นาย มารุต พรมมาล ี 30,000 3.00 
 รวม 1,000,000 100.00 

(3) รายชื0อคณะกรรมการ ณ วนัที0 28 เมษายน 2565 
ลาํดบั ชื]อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นาย วชิรธร คงสขุ กรรมการ 
2 นาย ณรงค์ชยั วอ่งธนะวิโมกษ์ กรรมการ 
3 นาย มารุต พรมมาล ี กรรมการ 
4 นาย ศรัณย์ อรรถเวทยวรวฒิุ กรรมการ 

 
8. บริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จาํกัด 
(1) ข้อมลูทั0วไปของกิจการ 
ชื0อบริษัท : บริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จํากดั 
ที0ตั Oงสาํนกังานใหญ่ : 4 ซอยเพชรเกษม 76 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10160 
ประเภทธรุกิจ : ธรุกิจจําหนา่ยคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ และให้บริการที0ปรึกษาด้าน

คอมพิวเตอร์ 
วนัที0จดทะเบียน : 1 ธนัวาคม 2543 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105543111508 
ทนุจดทะเบียนแล้ว : 10,000,000.00 บาท 
ทนุชําระแล้ว : 10,000,000.00 บาท 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ : 51.00% 

 (2) รายชื0อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที0 24 สงิหาคม 2565 
ลาํดบั รายชื]อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 51,000 51.00 
2 นาย เกรียงไกร ศรีอนนัต์รักษา 30,000 30.00 
3 นาย กฤษฎา พิเชฐพงษานนท์ 7,000 7.00 
4 นางสาว แมรี9 พานิชภกัดี 5,166 5.17 
5 นาย พลวรรธน์ วิฑรูกลชิต 5,166 5.17 
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ลาํดบั รายชื]อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 
6 นางสาว ปรียานารถ ซดัผาบ 1,000 1.00 
7 นางสาว จนัทิมา จนัทร์ขวญัเจ้า 1,000 1.00 
8 นาย อนรัุกษ์ จนัทร์เลศิเลขา 1,000 1.00 
9 นางสาว ววรนชุ อศัวสวุรรณ์ 1,000 1.000 

10 นาย ธนวตัน์ วิวฒันาเจริญกลุ 834 0.83 
 รวม 100,000 100.00 

(3) รายชื0อคณะกรรมการ ณ วนัที0 24 สงิหาคม 2565 
ลาํดบั ชื]อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นาย เกรียงไกร ศรีอนนัต์รักษา กรรมการ 
2 นาย ชาครีย์อมร ตริชลุสีนุทร กรรมการ 
3 นางสาว ทศัน์วรรณ บญุอนนัต์ กรรมการ 
4 นางสาว แมรี9 พานิชภกัดี กรรมการ 

 
9. บริษัท สบาย อลอิันซ์ จาํกัด 
(1) ข้อมลูทั0วไปของกิจการ 
ชื0อบริษัท : บริษัท สบาย อลอินัซ์ จํากดั 
ที0ตั Oงสาํนกังานใหญ่ : 145/1-2 หมู ่4 ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลาํพนู จงัหวดัลาํพนู 

51000 
ประเภทธรุกิจ : ธรุกิจการรับเหมาแรงงาน 
วนัที0จดทะเบียน : 31 ตลุาคม 2550 
เลขทะเบียนบริษัท : 0655550000398 
ทนุจดทะเบียนแล้ว : 1,500,000.00 บาท 
ทนุชําระแล้ว : 1,500,000.00 บาท 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ : 100.00% 

 (2) รายชื0อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที0 15 มิถนุายน 2565 
ลาํดบั รายชื]อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 24,000 80.00 
2 นาย วิศธิสทิธ̀ิ ยอดปัญญา 3,000 10.00 
3 นาย สมบตั ิจนัทรบญัชร 1,500 5.00 
4 นาย เอกพงศ์ โชตกิมาศ 1,500 5.00 
 รวม 30,000 100.00 

(3) รายชื0อคณะกรรมการ ณ วนัที0 15 มิถนุายน 2565 
ลาํดบั ชื]อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นาย วิศธิสทิธ̀ิ ยอดปัญญา กรรมการ 
2 นาย ชาครีย์อมร ตริชลุสีนุทร กรรมการ 
3 นาย กิตตพิล ฐานะสทิธ̀ิ กรรมการ 

 



รายงานความเหน็ของที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ             

 เอกสารแนบ 1 - หน้า 17 

10. บริษัท เอสเควี ยูนิตี Ñ ซัพพลาย จาํกัด 
(1) ข้อมลูทั0วไปของกิจการ 
ชื0อบริษัท : บริษัท เอสเควี ยนิูตี O ซพัพลาย จํากดั 
ที0ตั Oงสาํนกังานใหญ่ : 145/2 หมู ่4 ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลาํพนู จงัหวดัลาํพนู 

51000 
ประเภทธรุกิจ : การให้บริการการจ้างงานชั0วคราว 
วนัที0จดทะเบียน : 25 มิถนุายน 2555 
เลขทะเบียนบริษัท : 0515555000389 
ทนุจดทะเบียนแล้ว : 1,000,000.00 บาท 
ทนุชําระแล้ว : 1,000,000.00 บาท 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ : 80.00% 

 (2) รายชื0อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที0 30 พฤษภาคม 2565 
ลาํดบั รายชื]อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 8,000 80.00 
2 นาย วิศธิสทิธ̀ิ ยอดปัญญา 1,000 10.00 
3 นาย สมบตั ิจนัทรบญัชร 500 5.00 
4 นาย เอกพงศ์ โชตกิมาศ 500 5.00 
 รวม 10,000 100.00 

(3) รายชื0อคณะกรรมการ ณ วนัที0 30 พฤษภาคม 2565 
ลาํดบั ชื]อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นาย วิศธิสทิธ̀ิ ยอดปัญญา กรรมการ 
2 นาย ชาครีย์อมร ตริชลุสีนุทร กรรมการ 
3 นาย กิตตพิล ฐานะสทิธ̀ิ กรรมการ 

 

11. บริษัท ซติี Ñซอฟท์ อนิโฟเทค จาํกัด 
(1) ข้อมลูทั0วไปของกิจการ 

ชื0อบริษัท : บริษัท ซติี Oซอฟท์ อินโฟเทค จํากดั 
ที0ตั Oงสาํนกังานใหญ่ : 9 อาคารวรสนิ ชั Oน 4 ซอยยาสบู 2 ถนนวิภาวดีรังสติ 

แขวงจอมพล เขตจตจุกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
10900 

ประเภทธรุกิจ : ประกอบกิจการให้คําปรึกษาและการจดัหาเกี0ยวกบั
ซอฟต์แวร์ 

วนัที0จดทะเบียน : 21 เมษายน 2537 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105537046759 
ทนุจดทะเบียนแล้ว : 5,000,000.00 บาท 
ทนุชําระแล้ว : 5,000,000.00 บาท 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ : 60.00% 
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(2) รายชื0อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที0 14 มีนาคม 2565 
ลาํดบั รายชื]อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 300,000 60.00 
2 นาย จิรเมธ บญุธรรมรักษา 129,990 26.00 
3 นาง เสาวภาคย์ บญุธรรมรักษา 69,990 14.00 
4 นางสาว นนัทิยา บญุธรรมรักษา 20 0.00 
 รวม 10,000 100.00 

(3) รายชื0อคณะกรรมการ ณ วนัที0 14 มีนาคม 2565 
ลาํดบั ชื]อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นาย จิรเมธ บญุธรรมรักษา กรรมการ 

 

12. บริษัท เดอะ เลตเตอร์ โพสต์ เซอร์วสิ จาํกัด 
(1) ข้อมลูทั0วไปของกิจการ 
ชื0อบริษัท : บริษัท เดอะ เลตเตอร์ โพสต์ เซอร์วิส จํากดั 
ที0ตั Oงสาํนกังานใหญ่ : 567/18 หมู ่ 8 ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดั

ขอนแก่น 40000 
ประเภทธรุกิจ : กิจกรรมการรับสง่เอกสาร/สิ0งของ 
วนัที0จดทะเบียน : 8 พฤษภาคม 2561 
เลขทะเบียนบริษัท : 0405561001872 
ทนุจดทะเบียนแล้ว : 5,000,000.00 บาท 
ทนุชําระแล้ว : 5,000,000.00 บาท 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ : 70.00% 

 

(2) รายชื0อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที0 30 เมษายน 2565 
ลาํดบั รายชื]อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 350 70.00 
2 นาย ชิดชนก โสมาบตุร 114 22.80 
3 นางสาว อิสราภรณ์ โสมาบตุร 25 5.00 
4 บริษัท ชิปป๊อป จํากดั 11 2.20 
 รวม 500 100.00 

(3) รายชื0อคณะกรรมการ ณ วนัที0 14 มีนาคม 2565 
ลาํดบั ชื]อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นางสาว อิสราภรณ์ โสมาบตุร กรรมการ 
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13. บริษัท เอม็พ้อยท์เอก็ซ์เพรส จาํกัด 
(1) ข้อมลูทั0วไปของกิจการ 
ชื0อบริษัท : บริษัท เอม็พ้อยท์เอก็ซ์เพรส จํากดั 
ที0ตั Oงสาํนกังานใหญ่ : 220 ชั Oน 1,M ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง

นนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000 
ประเภทธรุกิจ : ธรุกิจการเป็นตวัแทนผู้ รับจดัการขนสง่สนิค้า  
วนัที0จดทะเบียน : 17 พฤศจิกายน 2563 
เลขทะเบียนบริษัท : 0125563032395 
ทนุจดทะเบียนแล้ว : 5,000,000.00 บาท 
ทนุชําระแล้ว : 5,000,000.00 บาท 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ : 60.00% 

 (2) รายชื0อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที0 25 มีนาคม 2565 
ลาํดบั รายชื]อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 30,000 60.00 
2 นาย ชนม์พศตุม์ แตงกํ9า 9,472 18.94 
3 นาย ชิดชนก โสมาบตุร 9,472 18.94 
4 บริษัท ชิปป๊อป จํากดั 1,056 2.11 
 รวม 50,000 100.00 

(3) รายชื0อคณะกรรมการ ณ วนัที0 20 มิถนุายน 2565 
ลาํดบั ชื]อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นาย ชนม์พศตุม์ แตงกํ9า กรรมการ 

 
14. บริษัท สบาย สปีด จาํกัด 
(1) ข้อมลูทั0วไปของกิจการ 
ชื0อบริษัท : บริษัท สบาย สปีด จํากดั 
ที0ตั Oงสาํนกังานใหญ่ : 230 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขนุ

เทียน กทม. 10150 
ประเภทธรุกิจ : ธรุกิจการให้บริการขนสง่สนิค้า  
วนัที0จดทะเบียน  14 มกราคม 2565 
เลขทะเบียนบริษัท  0105565008009 
ทนุจดทะเบียนแล้ว  406,097,560.00 บาท 
ทนุชําระแล้ว  406,097,560.00 บาท 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ  82.00% 

 (2) รายชื0อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที0 20 มิถนุายน 2565 
ลาํดบั รายชื]อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 33,299,997 82.00 
2 บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) 7,309,756 18.00 
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ลาํดบั รายชื]อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 
3 นาย ก่อเกียรต ิวฒันกสกิลุ 1 0.00 
4 นาย วชิรธร คงสขุ 2 0.00 
 รวม 40,609,756 100.00 

(3) รายชื0อคณะกรรมการ ณ วนัที0 20 มิถนุายน 2565 
ลาํดบั ชื]อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นาย วชิรธร คงสขุ กรรมการ 
2 นาย ก่อเกียรต ิวฒันกสกิลุ กรรมการ 
3 นาย อิศราพร เพิ9มอนนัต์ชยั กรรมการ 
4 นางสาว ทศัน์วรรณ บญุอนนัต์ กรรมการ 
5 นาย ทิพย์ ตาลาล กรรมการ 

 15. บริษัท สบาย ดจิติอล จาํกัด 
(1) ข้อมลูทั0วไปของกิจการ 
ชื0อบริษัท : บริษัท สบาย ดจิิตอล จํากดั 
ที0ตั Oงสาํนกังานใหญ่ : 230 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทียน 

กทม. 10150 
ประเภทธรุกิจ : ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจที0เกี0ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ใน

Ecosystem ของกลุม่ Sabuy ประกอบกิจการการซื Oอขายแลกเปลี0ยน
เงินหรือสนิทรัพย์ดจิิทลั 

วนัที0จดทะเบียน : 14 มกราคม 2565 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105536100342 
ทนุจดทะเบียนแล้ว : 10,000,000.00 บาท 
ทนุชําระแล้ว : 10,000,000.00 บาท 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ : 90.00% 

 (2) รายชื0อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที0 3 พฤษภาคม 2565 
ลาํดบั รายชื]อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 899,998 90.00 
2 นาย สทุธิพล ภมุรินทร์ 100,000 10.00 
3 นาย วิรัช มรกตกาล 1 0.00 
4 นาย ณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ 2 0.00 
 รวม 1,000,000 100.00 

(3) รายชื0อคณะกรรมการ ณ วนัที0 3 พฤษภาคม 2565 
ลาํดบั ชื]อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นาย วชิรธร คงสขุ กรรมการ 
2 นาย วิรัช มรกตกาล กรรมการ 
3 นาย ณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ กรรมการ 
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 16. บริษัท สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์ จาํกัด 
(1) ข้อมลูทั0วไปของกิจการ 
ชื0อบริษัท : บริษัท สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์ จํากดั 
ที0ตั Oงสาํนกังานใหญ่ : 230 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทียน กทม. 

10150 
ประเภทธรุกิจ : ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจที0เกี0ยวข้อง และขยายการลงทุนของกลุ่ม

บริษัทในเครือเพิ0มศักยภาพสินค้าและบริการใน ecosystem ของกลุ่ม
บริษัทในเครือ และพนัธมิตร 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105565007967 
ทนุจดทะเบียนแล้ว : 10,000,000.00 บาท 
ทนุชําระแล้ว : 10,000,000.00 บาท 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ : 100.00% 

 (2) รายชื0อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที0 26 เมษายน 2565 
ลาํดบั รายชื]อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 999,997 100.00 
2 นาย ชเูกียรต ิรุจนพรพจี 1 0.00 
3 นาย วชิรธร คงสขุ 1 0.00 
4 นาย ณรงค์ชยั วอ่งธนะวิโมกษ์ 1 0.00 
 รวม 1,000,000 100.00 

(3) รายชื0อคณะกรรมการ ณ วนัที0 26 เมษายน 2565 
ลาํดบั ชื]อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นาย วชิรธร คงสขุ กรรมการ 
2 นาย ณรงค์ชยั วอ่งธนะวิโมกษ์ กรรมการ 
3 นาย ชาครีย์อมร ตริชลุสีนุทร กรรมการ 

 17. บริษัท สบาย พอซ จาํกัด 
(1) ข้อมลูทั0วไปของกิจการ 
ชื0อบริษัท : บริษัท สบาย พอซ จํากดั 
ที0ตั Oงสาํนกังานใหญ่ : 230 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทียน กทม. 

10150 
ประเภทธรุกิจ : ธรุกิจการให้บริการระบบ POS (point of sale system) 
วนัที0จดทะเบียน : 8 เมษายน 2565 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105565062151 
ทนุจดทะเบียนแล้ว : 1,000,000.00 บาท 
ทนุชําระแล้ว : 1,000,000.00 บาท 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ : 100.00% 
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(2) รายชื0อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที0 5 เมษายน 2565 
ลาํดบั รายชื]อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 99,997 100.00 
2 นาย ชเูกียรต ิรุจนพรพจี 1 0.00 
3 นาย วชิรธร คงสขุ 1 0.00 
4 นาย ณรงค์ชยั วอ่งธนะวิโมกษ์ 1 0.00 
 รวม 100,000 100.00 

(3) รายชื0อคณะกรรมการ ณ วนัที0 5 เมษายน 2565 
ลาํดบั ชื]อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นาย วชิรธร คงสขุ กรรมการ 
2 นาย ปกรณ์ เนตยารักษ์ กรรมการ 
3 นาย ณรงค์ชยั วอ่งธนะวิโมกษ์ กรรมการ 

 18. บริษัท สบาย ฟูลฟิลเมนท์ จาํกัด 
(1) ข้อมลูทั0วไปของกิจการ 
ชื0อบริษัท : บริษัท สบาย ฟลูฟิลเมนท์ จํากดั 
ที0ตั Oงสาํนกังานใหญ่ : 230 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทียน 

กทม. 10150 
ประเภทธรุกิจ : ธุรกิจ Fulfillment Service ได้แก่ การให้เช่าคลังสินค้า พร้อม

บริการจดัสง่ 
วนัที0จดทะเบียน : 2 มิถนุายน 2565 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105565088991 
ทนุจดทะเบียนแล้ว : 1,000,000.00 บาท 
ทนุชําระแล้ว : 1,000,000.00 บาท 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ : 100.00% 

 (2) รายชื0อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที0 1 มิถนุายน 2565 
ลาํดบั รายชื]อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 999,997 100.00 
2 นาย ณรงค์ชยั วอ่งธนะวิโมกษ์ 1 0.00 
3 นาย วิรัช มรกตกาล 1 0.00 
4 นาย วชิรธร คงสขุ 1 0.00 
 รวม 100,000 100.00 

(3) รายชื0อคณะกรรมการ ณ วนัที0 1 มิถนุายน 2565 
ลาํดบั ชื]อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นาย วชิรธร คงสขุ กรรมการ 
2 นาย ณรงค์ชยั วอ่งธนะวิโมกษ์ กรรมการ 
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 19. บริษัท สบาย เอาท์ซอร์สซิJง จาํกัด 

(1) ข้อมลูทั0วไปของกิจการ 
ชื0อบริษัท : บริษัท สบาย เอาท์ซอร์สซิ0ง จํากดั 
ที0ตั Oงสาํนกังานใหญ่ : 230 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทียน 

กทม. 10150 
ประเภทธรุกิจ : ธุรกิจจัดหาทรัพยากรบุคคล เช่น พนักงานขับรถ พนักงานทํา

ความสะอาด เป็นต้น 
วนัที0จดทะเบียน : 2 มิถนุายน 2565 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105565089017 
ทนุจดทะเบียนแล้ว : 1,000,000.00 บาท 
ทนุชําระแล้ว : 1,000,000.00 บาท 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ : 100.00% 

 (2) รายชื0อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที0 1 มิถนุายน 2565 
ลาํดบั รายชื]อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 99,997 100.00 
2 นาย ณรงค์ชยั วอ่งธนะวิโมกษ์ 1 0.00 
3 นาย วิรัช มรกตกาล 1 0.00 
4 นาย วชิรธร คงสขุ 1 0.00 
 รวม 100,000 100.00 

(3) รายชื0อคณะกรรมการ ณ วนัที0 1 มิถนุายน 2565 
ลาํดบั ชื]อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นาย วชิรธร คงสขุ กรรมการ 
2 นาย วรานนท์ คงปฏิมากร กรรมการ 

 
20. บริษัท สบาย อนิฟราสตรัคเจอร์ จาํกัด 

(1) ข้อมลูทั0วไปทั0วไปของกิจการ 
ชื0อบริษัท : บริษัท สบาย อินฟราสตรัคเจอร์ จํากดั 
ที0ตั Oงสาํนกังานใหญ่ : 230 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทียน กทม. 

10150 
ประเภทธรุกิจ : ธรุกิจที0เกี0ยวกบัโครงสร้างพื Oนฐานทางเทคโนโลยี เชน่ Data Center เป็นต้น 
วนัที0จดทะเบียน : 2 มิถนุายน 2565 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105565088983 
ทนุจดทะเบียนแล้ว : 40,000,000.00 บาท 
ทนุชําระแล้ว : 40,000,000.00 บาท 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ : 100.00% 
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(2) รายชื0อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที0 31 สงิหาคม 2565 
ลาํดบั รายชื]อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 3,999,997 100.00 
2 นาย ณรงค์ชยั วอ่งธนะวิโมกษ์ 1 0.00 
3 นาย วิรัช มรกตกาล 1 0.00 
4 นาย วชิรธร คงสขุ 1 0.00 
 รวม 1,000,000 100.00 

(3) รายชื0อคณะกรรมการ ณ วนัที0 31 สงิหาคม 2565 
ลาํดบั ชื]อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นาย วชิรธร คงสขุ กรรมการ 
2 นาย วิรัช มรกตกาล กรรมการ 
3 นาย พลวรรธน์ วิทรูกลชิต กรรมการ 

 

 21. บริษัท สบาย วอช จาํกัด 
(1) ข้อมลูทั0วไปของกิจการ 
ชื0อบริษัท : บริษัท สบาย วอช จํากดั 
ที0ตั Oงสาํนกังานใหญ่ : 230 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทียน กทม. 

10150 
ประเภทธรุกิจ : ธรุกิจให้บริการซกัผ้าและอบผ้า 
วนัที0จดทะเบียน : 7 กรกฎาคม 2565 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105565110156 
ทนุจดทะเบียนแล้ว : 1,000,000.00 บาท 
ทนุชําระแล้ว : 1,000,000.00 บาท 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ : 100.00% 

 

(2) รายชื0อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที0 5 กรกฎาคม 2565 
ลาํดบั รายชื]อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 99,997 100.00 
2 นาย วชิรธร คงสขุ 1 0.00 
3 นาย ปกรณ์ เนตยารักษ์ 1 0.00 
4 นาย อนภุทัร ศรีสวุรรณชยั 1 0.00 
 รวม 100,000 100.00 

(3) รายชื0อคณะกรรมการ ณ วนัที0 5 กรกฎาคม 2565 
ลาํดบั ชื]อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นาย วชิรธร คงสขุ กรรมการ 
2 นาย ปกรณ์ เนตยารักษ์ กรรมการ 
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 22. บริษัท สบาย มาสเตอร์ จาํกัด 
(1) ข้อมลูทั0วไปของกิจการ 
ชื0อบริษัท : บริษัท สบาย มาสเตอร์ จํากดั 
ที0ตั Oงสาํนกังานใหญ่ : 230 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขนุ

เทียน กทม. 10150 
ประเภทธรุกิจ : ธรุกิจสาํหรับจําหนา่ยสนิค้าอปุโภคบริโภค 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105565139154 
ทนุจดทะเบียนแล้ว : 5,000,000.00 บาท 
ทนุชําระแล้ว : 5,000,000.00 บาท 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ : 60.00% 

 (2) รายชื0อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที0 12 ตลุาคม 2565 
ลาํดบั รายชื]อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 299,998 60.00 
2 บริษัท อินดีม อินเตอร์เนชั9นแนล จํากดั 199,999 40.00 
3 นาย ธนัว์ เหรียญสวุรรณ 1 0.00 
4 นาย วรานนท์ คงปฏิมากร 1 0.00 
5 หมอ่มหลวง พอยศ กลัยาณะวงศ์ 1 0.00 
 รวม 500,000 100.00 

(3) รายชื0อคณะกรรมการ ณ วนัที0 12 ตลุาคม 2565 
ลาํดบั ชื]อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นาย ธนัว์ เหรียญสวุรรณ กรรมการ 
2 นาย วรานนท์ คงปฏิมากร กรรมการ 
3 หมอ่มหลวง พอยศ กลัยาณะวงศ์ กรรมการ 

• บริษัทร่วมและกจิการการร่วมค้า ข้อมูล ณ วันทีJ 30 กันยายน 2565 

บริษัทร่วม กจิการร่วมค้า 
บริษัท ลอคบอกซ์ กรุ๊ป จํากดั บริษัท แพลท ฟินเซร์ิฟ จํากดั 
บริษัท ลอคบอกซ์ เวนเจอร์ส จํากดั บริษัท อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ จํากดั 
บริษัท ดบัเบิ hลเซเวน่ จํากดั บริษัท เรดเฮ้าส์ ดจิิทลั จํากดั 
บริษัท อินโฟแกรมเมอร์ จํากดั บริษัท เทโร สบาย จํากดั 
บริษัท คาร์ฟินน์ อินเตอร์ กรุ๊ป จํากดั บริษัท ฟอร์ทสมาร์ท สบาย เทค จํากดั  
 บริษัท สบาย มายเอชอาร์ จํากดั 
 บริษัท ลอค สบาย จํากดั 
 บริษัท เทโร สบาย จํากดั  
 บริษัท สบาย ฟูด้ พลสั จํากดั 

 

 
- THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK - 
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7. ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
7.1 งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
ปี 2563 ปี 2564 งวด 9 เดอืน ปี 2565 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
สนิทรัพย์       
สนิทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 93.44 3.37% 236.04 3.85% 237.66 1.57% 
ลกูหนี hการค้า 58.97 2.13% 157.06 2.56% 392.72 2.59% 
ลกูหนี hผ่อนชําระและลกูหนี hตามสญัญาเช่าซื hอที9ครบกําหนด
ชําระภายในหนึ9งปี 118.60 4.28% 87.64 1.43% 468.00 3.09% 

ลกูหนี hเงินให้สนิเชื9อที9ครบกําหนดชําระภายในหนึ9งปี - - - - 156.97 1.04% 
ลกูหนี hอื9น 44.88 1.62% 1,126.71 18.36% 330.91 2.19% 
เงินให้กู้ ยืมระยะสั hน - 0.00% 18.50 0.30% 39.69 0.26% 
สว่นของเงินให้กู้ ยืมระยะยาวที9ถงึกําหนดชําระภายในหนึ9งปี - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
สนิค้าคงเหลอื 108.36 3.91% 192.68 3.14% 537.07 3.55% 
สนิทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนที9เป็นหลกัประกนั 220.00 7.94% 4.00 0.00% 4.00 0.03% 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื9น 49.11 1.77% 58.95 0.96% 107.07 0.71% 
รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 693.36 25.01% 1,881.58 30.66% 2,274.10 15.03% 
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
ลกูหนี hผอ่นชําระและลกูหนี hตามสญัญาเชา่ซื hอ 133.98 4.83% 37.11 0.60% 176.72 1.17% 
ลกูหนี hเงินให้สนิเชื9อ - - - - 3.50 0.02% 
เงินลงทนุในตราสารทนุ - - - - 3,228.81 21.33% 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - - - - 0.00% 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม - - - - 1,498.62 9.90% 
เงินลงทนุในการร่วมค้า - - 5.95 0.10% 1,254.41 8.29% 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาว - - - - - - 
ที9ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 1,133.07 40.87% 1,405.91 22.91% 2,428.20 16.04% 
อสงัหาริมทรัพย์เพื9อการลงทนุ - - - - 58.35 0.39% 
สนิทรัพย์เพื9อการให้บริการ 207.20 7.47% 181.56 2.96% 154.13 1.02% 
สนิทรัพย์ต้นทนุของสญัญา 75.88 2.74% 81.22 1.32% 87.92 0.58% 
สนิทรัพย์สทิธิการใช้ 237.40 8.56% 311.98 5.08% 375.11 2.48% 
คา่ความนิยม - - 1,228.51 20.02% 2,192.31 14.48% 
สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนอื9น 163.08 5.88% 335.13 5.46% 525.86 3.47% 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 78.01 2.81% 97.59 1.59% 84.75 0.56% 
สนิทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวียนที9เป็นหลกัประกนั 11.31 0.41% 157.32 2.56% 173.92 1.15% 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื9น 39.19 1.41% 412.67 6.72% 618.70 4.09% 
รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,079.10 74.99% 4,254.95 69.34% 12,861.31 84.97% 
รวมสนิทรัพย์ 2,772.46 100.00% 6,136.53 100.00% 15,135.40 100.00% 
หนี dสนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น       
หนี3สนิหมุนเวียน       
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั hนจากสถาบนัการเงิน 241.67 8.72% 223.34 3.64% 544.35 3.60% 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
ปี 2563 ปี 2564 งวด 9 เดอืน ปี 2565 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
เจ้าหนี hการค้า 181.62 6.55% 277.40 4.52% 312.43 2.06% 
เจ้าหนี hอื9น 108.90 3.93% 1,240.74 20.22% 368.94 2.44% 
หนี hสนิที9เกิดจากสญัญา 46.17 1.67% 13.82 0.23% - - 
สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวที9ถงึกําหนดชําระภายในหนึ9งปี 127.01 4.58% 178.43 2.91% 160.58 1.06% 
สว่นของหนี hสินตามสญัญาเช่าที9ถึงกําหนดชําระภายในหนึ9ง
ปี 111.73 4.03% 133.49 2.18% 171.49 1.13% 
เงินกู้ ยืมระยะสั hน - 0.00% - 0.00% 305.96 2.02% 
ภาษีเงินได้นิตบิคุคลค้างจา่ย 17.76 0.64% 7.46 0.12% 10.10 0.07% 
หนี hสนิหมนุเวียนอื9น 7.79 0.28% 12.62 0.21% 46.18 0.31% 
รวมหนี dสนิหมุนเวียน 842.65 30.39% 2,087.29 34.01% 1,920.04 12.69% 
หนี3สนิไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ ยืมระยะยาว 127.13 4.59% 385.76 6.29% 356.84 2.36% 
หนี hสนิตามสญัญาเชา่ 255.32 9.21% 218.94 3.57% 166.19 1.10% 
หุ้นกู้  - 0.00% - 0.00% 1,976.53 13.06% 
หนี hสนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - 0.00% 22.86 0.37% 154.22 1.02% 
ประมาณการหนี hสนิสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 6.52 0.24% 27.93 0.46% 50.23 0.33% 
หนี hสนิไมห่มนุเวียนอื9น 6.73 0.24% 5.85 0.10% 4.68 0.03% 
รวมหนี dสนิไม่หมุนเวียน 395.71 14.27% 661.34 10.78% 2,708.70 17.90% 
รวมหนี dสนิ 1,238.36 44.67% 2,748.62 44.79% 4,628.73 30.58% 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น       
ทนุเรือนหุ้น       
ทนุจดทะเบียน 1,050.00 37.87% 1,365.41 22.25% 2,249.39 14.86% 
ทนุที9ออกและชําระแล้ว 1,005.00 36.25% 1,201.38 19.58% 1,487.19 9.83% 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น       
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 348.60 12.57% 1,497.03 24.40% 5,990.80 39.58% 
สว่นตา่งจากการรวมธรุกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั (42.01) -1.52% (42.01) -0.68% (42.01) -0.28% 
ส่วนต่างจากการเปลี9ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้ นในบริษัท
ยอ่ย - 0.00% - 0.00% (146.22) -0.97% 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิที9จะซื hอหุ้น 18.01 0.65% 12.07 0.20% 23.93 0.16% 
กําไรสะสม       
จดัสรรแล้ว       
ทนุสาํรองตามกฎหมาย 13.80 0.50% 18.00 0.29% 18.00 0.12% 
ยงัไมไ่ด้จดัสรร 139.47 5.03% 250.84 4.09% 1,048.79 6.93% 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,482.86 53.49% 2,937.31 47.87% 8,380.48 55.37% 
สว่นได้เสยีที9ไมมี่อํานาจควบคมุ 51.24 1.85% 450.60 1.00% 2,216.19 14.05% 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,534.10 55.33% 3,387.91 55.21% 10,506.67 69.42% 
รวมหนี dสนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,772.46 100.00% 6,136.53 100.00% 15,135.40 100.00% 
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7.2 งบกาํไรขาดทนุ 

งบกาํไรขาดทนุ 
ปี 2563 ปี 2564 งวด 9 เดอืน 2564 งวด 9 เดอืน 2565 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
รายได้จากการให้บริการ 689.48 45.58% 1,191.56 50.94% 803.12 55.60% 1,304.62 46.04% 
รายได้จากการขาย 536.18 35.44% 665.44 28.45% 411.57 28.49% 1,095.81 38.67% 
รายได้จากการให้บริการตามสญัญา 169.97 11.24% 238.80 10.21% 172.36 11.93% 207.14 7.31% 
รายได้ดอกเบี hยจากการขายผ่อน
ชําระ 65.19 4.31% 31.04 1.33% 25.70 1.78% 40.77 1.44% 

เงินปันผลรับ - - - - - 0.00% 4.50 0.16% 
รายได้อื9น 51.90 3.43% 212.27 9.07% 31.63 2.19% 180.89 6.38% 
รวมรายได้ 1,512.72 100.00% 2,339.11 100.00% 1,444.38 100.00% 2,833.74 100.00% 
ต้นทนุการให้บริการ 435.79 28.81% 852.62 36.45% 529.53 36.66% 1,020.24 36.00% 
ต้นทนุขาย 322.31 21.31% 436.51 18.66% 244.55 16.93% 753.44 26.59% 
ต้นทนุจากการให้บริการตามสญัญา 77.67 5.13% 87.74 3.75% 65.69 4.55% 64.75 2.29% 
รวมต้นทนุขายและบริการ 835.77 55.25% 1,376.87 58.86% 839.77 58.14% 1,838.43 64.88% 
กาํไรขั dนต้น 625.05 41.32% 749.97 32.06% 572.98 39.67% 809.91 28.58% 
ต้นทนุในการจดัจําหนา่ย 293.56 19.41% 287.12 12.27% 214.83 14.87% 287.04 10.13% 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 216.20 14.29% 271.06 11.59% 173.63 12.02% 428.58 15.12% 
กําไร(ขาดทนุ)จากการยกเลกิสญัญา (53.33) -81.80% (58.45) -2.50% (17.65) -1.22% 18.50 0.65% 
กลบัรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที9
คาดวา่จะเกิดขึ hนของลกูหนี h 32.07 61.79% 4.28 0.18% 2.93 0.20% 8.78 0.31% 

รวมค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน 531.02 35.10% 612.35 26.18% 403.18 27.91% 688.34 24.29% 
ต้นทนุทางการเงิน 25.83 -15.20% 37.08 -1.59% 23.72 -1.64% 84.61 -2.99% 
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในตราสารทนุ - - - - - - 902.59 31.85% 

สว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในการ
ร่วมค้า - - 0.55 0.02% 1.47 0.10% 2.36 0.08% 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 120.10 7.94% 313.36 13.40% 179.19 12.41% 1,127.30 39.78% 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 32.10 2.12% 10.80 0.46% 28.66 -1.98% 129.05 -4.55% 
กาํไรสาํหรับปี 88.00 5.82% 302.56 12.93% 150.54 10.42% 998.25 35.23% 

 
7.3 งบกระแสเงนิสด 

งบกระแสเงนิสด 
2563 2564 งวด 9 เดอืน 2564 งวด 9 เดอืน 2565 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
 เงินสดสทุธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน  411.45 378.49 340.36 142.92 
 เงินสดสทุธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ  (671.30) (1,108.31) (913.35) (5,038.47) 
 เงินสดสทุธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน  225.82 872.41 931.81 4,897.17 
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ]มขึ dน(ลดลง)สุทธิ  (34.02) 142.59 358.81 1.62 
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี  127.46 93.44 93.44 236.04 
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี  93.44 236.04 452.25 237.66 
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8. คาํอธิบายผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ 
การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

รายได้ 
รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทฯ ปี 2564 เท่ากับ 2,216.8 ล้านบาท ซึ0งเพิ0มขึ Oนจากปี 2563 เป็น

จํานวน 666.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.6 เป็นผลมาจากการที0บริษัทสามารถรักษาฐานรายได้จากการให้บริการ
ผ่านตู้ เติมเงินตลอดจนธุรกรรมต่าง ๆ ไว้ได้อย่างดีแม้ว่าจะถูกกระทบจากวิกฤติการณ์ COVID-19 ด้วยลูกค้ามีความ
สะดวกสบายที0สามารถทํารายการผ่านตู้ เติมเงินของบริษัท ซึ0งเข้าถึงผู้บริโภคในพื Oนที0ต่าง ๆ รวมไปถึงรายได้จากการขาย
บริการระบบฟู๊ ดคอร์ทของศนูย์อาหารยงัคงเตบิโตได้ดี โดยมีผู้ เชา่ในระบบศนูย์อาหารเพิ0มขึ Oน 12 ราย เป็น 3,194 ราย จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า และยงัมีรายได้จากการพฒันาระบบให้กบัลกูค้าอีกด้วย ทั Oงนี Oบริษัทฯ ยงัมีการรับรู้รายได้จาก
เข้าลงทนุซื Oอหุ้นสามญัของบริษัท ทีบีเอสพี จํากดั (มหาชน) ในไตรมาสที0 3 ซึ0งดําเนินธุรกิจผลิตบตัรพลาสติกและบริการ
บนัทกึข้อมลูสว่นบคุคล เป็นจํานวนร้อยละ 73.54 ของทั Oงหมด ในสว่นรายได้จากการขายสินค้าจากตู้ขายสินค้าอตัโนมตัิ
ยงัคงปรับตวัได้ดี โดยมีการขยายปริมาณการติดตั Oงตู้นายสนิค้าอตัโนมตัิและตู้ นํ Oามนัที0เพิ0มขึ Oนจากการได้รับความนิยมและ
สะดวกสบายในการเข้าถึง ทั Oงในส่วนของชมุชน ร้านค้า โรงงาน และออฟฟิศ ในส่วนของธุรกิจ Drop-off แบรนด์ “ชิปป์ส
ไมล์” มีรายได้เติบโตตอ่เนื0องจากความสามารถในการขยายสาขาได้อยา่งก้าวกระโดดเป็น 6,040 สาขา โดยเพิ0มขึ Oน 3,890 
สาขา จากปีก่อนหน้าที0มีเพียง 750 สาขา และหากรวมพลสั เอกซ์เพลสจะมีสาขาทั Oงหมด 5,984 สาขา 

รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทฯ สําหรับงวด 9 เดือน ปี 2565 สิ Oนสดุวนัที0 30 กนัยายน 2565 อยู่ที0 
2,648.3 ล้านบาท ซี0งเพิ0มขึ Oนเป็นจํานวน 1,235.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 87.46 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า การ
เปลี0ยนแปลงต่างๆ ที0เกิดขึ Oนในช่วงไตรมาส 2 และต่อเนื0องมายงัไตรมาส 3 ทําให้แหล่งที0มาของรายได้ของกลุ่มสบายมา
จากบริษัทหลกัถงึ 10 บริษัท (จากเดิมมีเพียง 4 บริษัทหลกั) โดยรายได้ อยา่งมีนยัสําคญัมาจาก TSR (เพียงแค ่1 เดือนใน
ไตรมาส 3), SABUY Alliances, iSoftel ซึ0งมีศกัยภาพ ในการเติบโตไปได้อีกมาก โดยกลุ่มสบายคาดว่าจะมีบริษัทหลกัที0
จะเข้ามาเพิ0มรายได้ให้กบักลุม่เพิ0มขึ Oน ในอนาคตอนัใกล้อีกด้วย  

ทั Oงนี Oรายได้ที0เพิ0มขึ Oนระหว่างไตรมาส 2 และ 3 มาจากกลุ่มธุรกิจเดิม (เช่น SABUY Tech, Plus Tech, Vending 
Plus, SABUY Solutions, SPEED, etc) เป็นสดัส่วนถึง 64% และที0เหลือมาจากธุรกิจใหม่ของบริษัท ซึ0งบางบริษัทยงัเข้า
มาไม่เต็มไตรมาส จงึเห็นได้วา่ศกัยภาพในการเติบโตของรายได้ของกลุม่สบายยงัมีอีกมาก โดยมีรายละเอียดของสดัสว่น
รายได้ดงัตอ่ไปนี O 

1. รายได้จากการให้บริการในไตรมาส 3 ปี 2565 อยูที่0 488.9 ล้านบาท เพิ0มขึ Oน 61.6 ล้านบาท จากชว่งเดียวกนัของ
ปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 14.4 และเมื0อเทียบกบัไตรมาสที0ผ่านมารายได้จากการให้บริการได้เพิ0มขึ Oน 62.1 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 14.5 ซึ0งเป็นผลมาจากรายได้ในส่วนของ บริษัท เดอะ เลตเตอร์ โพสต์ เซอร์วิส จํากัด (“LTP”) 
บริษัท เอม็พ้อยท์เอก็ซ์เพรส จํากดั (“PxP”) และ บริษัท เพย์โพสต์ เซอร์วิส จํากดั (“Paypost”) ซึ0งเป็นสว่นในกลุม่
ธรุกิจ Drop-off ของบริษัท ฯ ที0เริ0มรับรู้รายได้ที0เพิ0มขึ Oน และมีการสร้างรายได้เพิ0มมากขึ Oน  
โดย ณ วันที0 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีจุดให้บริการรับส่งพัสดุกว่า 16,990 จุดทั0วประเทศผ่านสาขาของ
บริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จํากดั บริษัท เดอะ เลตเตอร์ โพสต์ เซอร์วิส จํากดั บริษัท เอ็มพ้อยท์เอ็กซ์เพรส 
จํากดั บริษัท เพย์โพสต์เซอร์วิส จํากดั และ บริษัท สปีดดี Oเอ็กเพรส จํากดั ซึ0งทั Oงหมดอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของ
บริษัท สบาย สปีด จํากดั โดยไตรมาส 2 ปี 2564 มีจํานวนสาขาอยู่ที0 13,527 สาขา เพิ0มขึ Oน 3,463 สาขา อีกทั Oง
ยงัมีการรับรู้รายได้ที0เพิ0มขึ Oนจากธุรกิจการจดัหาพนกังานและแรงงานจากบริษัท สบาย อลิอนัซ์ จํากดั ซึ0งบริษัท
เข้าลงทนุในไตรมาสที0 2 ที0ผา่นมา 
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2. รายได้จากการขายในช่วงไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากบั 565.9 ล้านบาท เพิ0มขึ Oน 398.9 ล้านบาท จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 238.8 และเมื0อเทียบกบัไตรมาสที0ผ่านมารายได้จากการขายเพิ0มขึ Oน 303.0 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 115.3 อนัเป็นผลมาจากตู้ จําหน่ายสินค้าอตัโนมตัิภายใต้บริษัท เวนดิ Oง พลสั จํากดั (“VDP”) ซึ0ง
บริษัทได้มีการรับรู้รายได้ที0เพิ0มมากขึ Oนในไตรมาสนี O เนื0องจากยอดขายของตู้ จําหน่ายสินค้าอตัโนมตัิที0เพิ0มขึ Oน 
โดย ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 บริษัทฯ จํานวนตู้ จําหนา่ยสนิค้าอตัโนมตัิกวา่ 6,603 ตู้  โดยยงัไมร่วมตู้ฟอร์ทเวน
ดิ Oงและตู้จ่ายนํ Oามนั โดยหากรวมแล้วกลุม่บริษัทฯ ในไตรมาส 2 ปี 2565จะมีจํานวนอยูที่0 9,600 ตู้  เพิ0มขึ Oน 300 ตู้
จาก 9,300 ตู้ ในไตรมาส 2 ปี 2565 นอกจากนี Oยงัประกอบไปด้วยยอดขายเครื0องกรองนํ Oาและอปุกรณ์ไฟฟ้า จาก
การเข้าบริหารงานในบริษัท เธียรสรัุตน์ จํากดั (มหาชน) และยอดขายที0เพิ0มขึ Oนของบริษัท สบาย มาร์เก็ต พลสั 
จํากดั 

3. รายได้จากการให้บริการตามสญัญาและดอกเบี Oยรับในช่วงไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากบั 102.5 ล้านบาท เพิ0มขึ Oน 
35.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และเมื0อเทียบกับไตรมาสที0ผ่านมา
รายได้จากการให้บริการตามสญัญาได้เพิ0มขึ Oน 36.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.6 อนัเป็นผลเชิงบวกจาก
โครงการเยียวยาในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564 ทําให้การติดตามชําระหนี Oเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในไตรมาส 
3/2565 เพื0อรักษาคณุภาพสินทรัพย์การผ่อนชําระตู้ เติมเงิน นอกจากนี Oกลุม่บริษัทฯ ยงัมีการรับรู้รายได้ที0เพิ0มขึ Oน
จากดอกเบี Oยรับจากการให้สินเชื0อและการขายเครื0องกรองนํ Oาและอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบผ่อนชําระจากการเข้า
บริหารงานในบริษัท เธียรสรัุตน์ จํากดั (มหาชน) ในไตรมาสนี Oอีกด้วย 
กาํไรขั Ñนต้น 

กําไรขั Oนต้น รวมสําหรับงวด 12 เดือน 2564 สิ Oนสดุวนัที0 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 750.0 ล้านบาท เพิ0มขึ Oนจาก
ชว่งเดียวกนัของปีก่อนคดิเป็นร้อยละ 20.0 ทั Oงนี O อตัราการทํากําไรขั Oนต้นลดลงจากร้อยละ 42.8 เป็น 35.3 ในรอบ 12 เดือน
ของปีนี O เป็นผลจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายของบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์เซอร์วิส จํากัด (ชิปป์สไมล์) ซึ0งเป็นบริษัทให้บริการจุด 
รับสง่สนิค้า และบริษัท ทีบีเอสพี จํากดั (มหาชน) ซึ0งเป็นผผู้ผลิตบตัรพลาสติก โดยทั Oงสองบริษัทมีอตัรากําไรขั Oนต้น ที0น้อย
กวา่ธรุกิจเดมิของบริษัท 

กําไรขั Oนต้นรวมสําหรับงวด 9 เดือน ปี 2565 สิ Oนสุดวันที0 30 กันยายน 2565 เท่ากับ 809.9 ล้านบาท เพิ0มขึ Oน 
236.9 ล้านบาท จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหรือคิดเป็นร้อยละ 41.35 โดยอตัรากําไรขั Oนต้นของบริษัทฯ อยู่ที0 28.58% ซึ0ง
ลดลงคิดเป็น 11.09% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า กําไรขั Oนต้นที0เพิ0มขึ Oนนั Oนเป็นผลมาจากการการรับรู้รายได้ที0เพิ0มขึ Oน
ของกลุม่บริษัทฯ ที0สามารถรักษาเสถียรภาพของฐานลกูค้าและผู้ใช้บริการได้เพิ0มขึ Oน และบริษัทฯ ยงัสามารถบริหารต้นทนุ
ที0เกิดขึ Oนได้ดีสอดคล้องกบัการขยายตวัของกลุ่มธุรกิจที0เพิ0มมากขึ Oนในไตรมาสนี O อย่างไรก็ตามในไตรมาสที0 2 ปี 2565 มี
การแข่งขนัด้านราคาอย่างสงูในตลาดของธุรกิจ drop-off ทําให้กลุม่บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี0ยนกลยทุธ์ด้านราคาเพื0อให้
สามารถรักษาฐานของผู้ ใช้บริการและยอดขนส่งให้เติบโตขึ Oน ดงันั Oนการปรับกลยทุธ์ดงักล่าวจึงส่งผลให้อตัรากําไรขั Oนต้น
งวด 9 เดือนในปี 2565 ลดลง แม้รายได้จากธรุกิจยงัคงเตบิโตขึ Oนจากไตรมาสก่อนหน้า 

ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานรวม 

ค่าใช้จ่ายรวมสําหรับปี 2564 เท่ากับ 612.4 ล้านบาท เพิ0มขึ Oนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.3 เป็นผล
จากการรับรู้ค่าใช้จ่ายของ ชิปสไมล์และ บริษัท ทีบีเอสพี จํากดั (มหาชน) นอกจากนี Oบริษัทได้เพิ0มบคุลากรและลงทนุใน
ระบบ โดยมุง่เน้นการหารายได้ การเพิ0มศกัยภาพทางเทคโนโลยีและการบริหารความเสี0ยงอนัเป็นการเสริมสร้างโครงสร้าง
พื Oนฐาน (Infrastructure) ของบริษัทอยา่งไรก็ดีบริษัทยงัคงสามารถควบคมุคา่ใช้จา่ยได้เป็นอยา่งดี 

ค่าใช้จ่ายรวมสําหรับงวด 9 เดือน ปี 2565 สิ Oนสดุวนัที0 30 กนัยายน 2565 เท่ากบั 688.3 ล้านบาท เพิ0มขึ Oนจาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน 285.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.73 ซึ0งเกิดจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายที0เพิ0มขึ Oนจากการรวมธุรกิจ 
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ได้แก่ การเข้าบริหารงานในบริษัท เธียรสรัุตน์ จํากัด (มหาชน) การเข้าลงทุน ในกลุ่มบริษัท สบาย สปีด จํากัด การเข้า
ลงทนุในกลุม่บริษัท สบาย อลิอนัซ์ จํากดั และกลุม่บริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จํากดั และการเพิ0มขึ Oนของค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจากการขยายโครงสร้างธุรกิจจาก ค่าใช้จ่ายทําการตลาดและผลิตภณัฑ์ ค่าที0ปรึกษาและค่าใช้จ่ายในการ
เข้าลงทนุในธุรกิจ รวมไปถงึการวา่จ้างบคุลากรผู้ มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยในการดําเนินงานของกลุม่บริษัทฯ โดย
ค่าใช้จ่ายที0เพิ0มขึ Oนสอดคล้องกบัการขยายตวัของกลุม่ธุรกิจที0เพิ0มมากขึ Oนในไตรมาสนี O ตลอดจนการเพิ0มขึ Oนของค่าใช้จ่าย
ดอกเบี Oยจากเงินกู้ ยืมสถาบนัการเงินระยะสั Oนและระยะยาว และการออกหุ้นกู้  เพื0อรองรับการขยายธุรกิจ และเมื0อเทียบกบั
ไตรมาสก่อนหน้าค่าใช้จ่ายรวมเพิ0มขึ Oน 62.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.0 สาเหตหุลกัมาจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายที0เพิ0มขึ Oน
จากการรวมธุรกิจ ได้แก่ การเข้าบริหารงานในบริษัท เธียร สุรัตน์ จํากัด (มหาชน) การเข้าลงทุนในบริษัท ไอซอฟเทล 
(ประเทศไทย) จํากดั และการเพิ0มขึ Oนของ คา่ใช้จา่ยจากการขยายตวัของธรุกิจ โดยรายละเอียดคา่ใช้จา่ยสว่นเพิ0มดงัตาราง
ด้านลา่งนี O 

รายละเอียดของรายการค่าใช้จ่าย จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 
รายการค่าใช้จ่ายส่วนเพิ]มที]เกดิขึ dนในไตรมาส 3 ปี 2565 
คา่ใช้จา่ยสาํหรับการตลาด 15.00 
คา่ใช้จา่ยที9ปรึกษา (การลงทนุและกฎหมาย) ในกลุม่ธรุกิจ 15.00 
คา่ใช้จา่ยในการรวมธรุกิจใหมที่9เกิดขึ hน  10.00 
คา่ใช้จา่ยเงินเดือนของผู้บริหารและพนกังานที9เพิ9มขึ hนเพื9อรองรับธรุกิจใหม ่ 20.00 
ESOP และ WARRANT 14.00 
ดอกเบี hยสว่นเพิ9ม เพื9อรองรับการขยายธรุกิจ 32.00 
รวมค่าใช้จ่ายส่วนเพิ]มในการสร้างธุรกจิในไตรมาสที] 3 ปี 2565 105.00 

หมายเหต:ุ ข้อมลูจากฝ่ายการจดัการของบริษัทฯ 

กาํไรสุทธิ 

กําไรสทุธิสําหรับปี 2564 เท่ากับ 213.6 ล้านบาท เพิ0มขึ Oนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 111.5 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 109.3 สอดคล้องกบัการรับรู้สว่นแบง่รายได้ และกําไรจากบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จํากดั และ บริษัท ทีบีเอส
พี จํากดั (มหาชน) นบัได้วา่บริษัทได้ดําเนินธรุกิจตามแนวกลยทุธ์ที0วางไว้และสามารถสร้างผลกําไรที0แข็งแกร่งได้เป็นอยา่ง
ดี 

ทั Oงนี Oกําไรสทุธิส่วนของบริษัทฯ สําหรับงวด 9 เดือน ปี 2565 สิ Oนสดุ ณ วนัที0 30 กันยายน 2565 เท่ากับ 998.3 
ล้านบาท เพิ0มขึ Oนจากชว่งเดียวกนัของปีก่อนที0 847.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 563.11 สาเหตหุลกัมาจาก ในไตรมาสที0 2 
มีการรับรู้กําไรจากการลงทนุในบริษัท เธียรสรัุตน์ จํากดั (มหาชน) ซึ0งเป็นธุรกิจจําหน่ายเครื0องกรองนํ Oาแบบขายตรงเป็น
หลัก และบริษัท บัซซี0บี ส์  จํากัด ซึ0งดําเนินธุรกิจแพลตฟอร์มและบริหารจัดการจากองค์กรธุรกิจ ในด้าน CRM 
Management (การบริหารความสมัพนัธ์ของลกูค้า) รวมถึง การรับรู้การขาดทนุจากการลงทนุของบริษัท แอ็ดวานซ์ อิน
ฟอร์เมชั0น เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“AIT”) รวมไปถงึการรับรู้รายได้เตม็ไตรมาสในสว่นของบริษัท เดอะ เลตเตอร์ โพสต์ 
เซอร์วิส จํากดั (“LTP”) บริษัท เอ็มพ้อยท์เอ็กเพรส จํากดั (“PxP”) และ บริษัท เพย์โพสต์ เซอร์วิส จํากดั (“Paypost”) ซึ0ง
เป็นส่วนในกลุ่มธุรกิจ Drop-off ภายใต้บริษัท สบาย สปีด จํากดั (“SABUY Speed”) และในไตรมาสที0 3 มีการรับรู้กําไร
จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในบริษัท เธียรสรัุตน์ จํากดั (มหาชน) ณ วนัที0 31 สงิหาคม 65 ก่อนการนําเข้ารวมกบักลุม่บริษัท 
และบริษัท บซัซี0บีส์ จํากดั 
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การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

สนิทรัพย์รวม 
สินทรัพย์รวม ณ วันที0 30 กันยายน 2565 เพิ0มขึ Oน 8,998.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 146.6 จากวันที0 31 

ธนัวาคม 2564 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 1. รายการคา่ความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตน เพิ0มขึ Oน 2,205.7 ล้านบาท จาก
การเข้าลงทนุซื Oอ ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 2. การเข้าลงทนุในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า เพิ0มขึ Oน 2,753.0 ล้านบาท ส่วน
ใหญ่จากการลงทนุในบริษัท ดบัเบิ Oลเซเว่น จํากดั และบริษัท แพลท ฟินเซิร์ฟ จํากดั และจากการเข้าลงทนุเงิน ลงทนุใน
ตราสารทุน เพิ0มขึ Oน 3,228.8 ล้านบาท จากการเข้าลงทุนในบริษัท บัซซี0บีส์ จํากัด บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั0น 
เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัท นครหลวง แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 

หนี Ñสนิรวม 
หนี Oสนิรวม ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 เพิ0มขึ Oน 1,880.1 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 68.4 จาก วนัที0 31 ธนัวาคม 

2564 โดยที0สาเหตหุลกัมาจากการเพิ0มขึ Oนของการออกหุ้นกู้  เพื0อรองรับการขยายตวัของกลุม่ธรุกิจ 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 เพิ0มขึ Oนอย่างแข็งแกร่งกว่าเท่าตวัเป็น จํานวน 

7,118.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 210.1 จากวนัที0 31 ธนัวาคม 2564 โดยมีสาเหตหุลกัจาก 1.การออกหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ เป็นสิ0งตอบแทนในการเข้าลงทุนจํานวนเงิน 4,533.4 ล้านบาท ได้แก่การเข้าลงทุนในบริษัท เธียรสรัุตน์ จํากัด 
(มหาชน) บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั0น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) บริษัท ดับเบิ Oลเซเว่น จํากัด บริษัท นครหลวง 
แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทไอ ซอฟท์เทล (ประเทศไทย) จํากดั 2.การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ตอ่กรรมการ
หรือพนกังาน (ESOP 1 และ 2) และการออกใบสําคญัแสดงสิทธ́ิ (SABUY-W1) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและมีการใช้สิทธิแปลง
สภาพเพิ0มขึ Oน 228.5 ล้านบาท 

การวเิคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิทีJสาํคัญ 

รายการ 
งบการเงนิสาํหรับงวดบญัชี สิ dนสุดวันที]  

31 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2565 เปลี]ยนแปลง 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 1,881.60 30.7 2,274.10 15.0 392.50 20.86 
สนิทรัพย์รวม 6,136.5 100.0 15,135.3 100.0 8,998.8 146.6 
หนี hสนิหมนุเวียน 2,087.3 34.0 1,920.0 12.7 (167.29) (8.01) 
หนี hสนิรวม 2,748.6 44.8 4,628.7 30.6 1,880.1 68.4 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 3,387.9 55.2 10,506.7 69.4 7,118.8 210.1 
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 2,937.3 47.9 8,380.5 55.4 5,443.2 185.3 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.90  1.18    
อตัราสว่นหนี hสนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.81  0.44    
อตัราสว่นหนี hสนิที9มีภาระดอกเบี hยตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 0.34  0.35    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที0 30 กันยายน 2565 เพิ0มขึ Oนเป็น 1.18 เท่า เมื0อเทียบกับจํานวน 0.90 ณ วันที0 31 

ธันวาคม 2564 แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องที0ดีขึ Oน เป็นผลมาจากการเพิ0มขึ Oนของลกูหนี Oการค้า ลกูหนี Oผ่อนชําระ 
ลกูหนี Oตามสญัญาเชา่ซื Oอ ลกูหนี Oเงินให้สนิเชื0อ และสนิค้าคงเหลอื 
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อตัราสว่นหนี Oสนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  
อตัราส่วนหนี Oสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 อยู่ที0 0.44 เท่า เมื0อเทียบกบัจํานวน 0.81 ณ วนัที0 

31 ธนัวาคม 2564 อนัเป็นผลมาจากการออกหุ้นสามญัเป็นสิ0งตอบแทนในการเข้าลงทนุในกลุม่บริษัทฯรวมไปถงึการแปลง
สภาพใบสําคญัแสดงสิทธิซื Oอหุ้นสามญัของกรรมการ พนกังาน และผู้ ถือหุ้นเดิม รวมถึงการเปลี0ยนแปลงของส่วนได้ส่วน
เสยีที0ไมมี่อํานาจควบคมุ เป็นต้น 

อตัราหนี Oสนิที0มีภาระดอกเบี Oยตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม  
อตัราส่วนหนี Oสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 เพิ0มขึ Oนเพียงเล็กน้อยเป็น 0.35 เท่า เมื0อเทียบกบั 

0.34 เทา่ ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2564 
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เอกสารแนบ 2 : ข้อมูลของบริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกัด (มหาชน) (“TKS”) 

1.    ข้อมูลเบื Jองต้น 
ชื0อบริษัท      : บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“TKS”) 
   T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
ที0ตัง̀สาํนกังานใหญ่    :  30/88 หมู ่1 ถนนเจษฎาวิถี ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง สมทุรสาคร 74000 
โทรศพัท์      : 0-2784-5888 
ประเภทธรุกิจ     : ผลติและจําหนา่ยแบบพิมพ์ธรุกิจ แบบพิมพ์ซเิคียวริตี ̀บริการพิมพ์ระบบดจิิตอลกระดาษพิมพ์ 
   ตอ่เนื0องสาํหรับคอมพิวเตอร์ และบริการคลงัสนิค้าแบบพิมพ์  
เลขทะเบียนบริษัท     :    0107540000014 
เวบ็ไซต์      : http://www.tks.co.th 
ทนุจดทะเบียน     : 508,449,467.00 บาท 
ทนุที0ชําระแล้ว     : 508,448,439.00 บาท 
จํานวนหุ้นที0ชําระแล้ว : 508,448,439 หุ้น (มลูคา่ที0ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) 

2.    ประวัตแิละความเป็นมา 
 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“TKS”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย
สญัลกัษณ์ “TKS” โดยเข้าซือ̀ขายวนัแรกเมื0อ 18 พฤศจิกายน 2546 อยู่ในกลุ่มอตุสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจสื0อสิ0งพิมพ์ รวม
เป็นระยะเวลา 19 ปี ที0จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเป็นระยะเวลา 68 ปี ที0อยู่ในธุรกิจสิ0งพิมพ์ นบัตัง̀แต่เริ0มก่อตัง̀เมื0อ 
พ.ศ. 2497 โดยคณุเกรียง และคณุสชุาดา มงคลสธีุ ในนาม “แต้ เกียง เซ้ง” ด้วยทนุจดทะเบียน 100,000.00 บาท ดําเนินธุรกิจ
เกี0ยวกบัอปุกรณ์เครื0องเขียน เครื0องใช้สาํนกังาน และผลติภณัฑ์ประเภทกระดาษ 

ในปี พ.ศ. 2529 ภายใต้การบริหารงานของคุณสุพันธุ์  มงคลสุธี ได้เปลี0ยนแปลงธุรกิจจากเครื0องเขียนมาเป็นผู้ผลิต
กระดาษตอ่เนื0องคอมพิวเตอร์ กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว จากนัน̀ในปี พ.ศ. 2547  บริษัทได้ลงทนุในบริษัท สยามเพรส 
แมเนจเม้นท์ จํากดั ซึ0งดําเนินธุรกิจสิ0งพิมพ์เช่นเดียวกบับริษัท โดยบริษัทถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 85 ของทนุจดทะเบียน 60 
ล้านบาท และเข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ในต้นปี พ.ศ. 2548 เพื0อทําให้ธุรกิจสิ0งพิมพ์ของบริษัทครบวงจรมากยิ0งขึน̀ โดยมีระบบการ
พิมพ์ออฟเซ็ท ทัง̀แบบต่อเนื0อง และแบบแผ่น ระบบการพิมพ์ดิจิทลั แบบสีและขาวดํา รวมถึงการบริหารแบบพิมพ์ให้กบัลกูค้า
องค์กรขนาดใหญ่ โดยบริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากดั ได้เปลี0ยนชื0อเป็น บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากดั 
(“SPM”) มีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท มีทนุจดทะเบียน 300 ล้านบาท 
 นอกจากธุรกิจสิ0งพิมพ์ที0บริษัทและบริษัทยอ่ยดําเนินการอยู ่บริษัทได้มีการขยายธุรกิจด้านอปุกรณ์ตอ่พ่วงคอมพิวเตอร์ 
โดยในปี พ.ศ. 2531 ได้จดัตัง̀บริษัทยอ่ย บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จํากดั ด้วยทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื0อประกอบธุรกิจ
นําเข้าและจัดจําหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ และได้เปลี0ยนชื0อเป็น บริษัท ซินเน็ค 
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โดยมีทนุจดทะเบียน 800 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นหลกัในสดัสว่นร้อยละ 38.51 และ กลุม่บริษัท ซนิ
เน็ค ประเทศไต้หวนั (King’s Eye Investment Ltd.) ในสดัส่วนร้อยละ 34.99 โดยบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
(“SYNNEX”) มีสถานะเป็นบริษัทร่วม ทัง̀นีร̀ายได้จากการลงทนุในส่วนนี ̀บริษัทรับรู้รายได้ในลกัษณะของส่วนแบ่งกําไรจากเงิน
ลงทนุในบริษัทร่วม 
 ตอ่มาในปี 2562 บริษัทได้เข้าถือหุ้นในบริษัท ทีบีเอสพี จํากดั (มหาชน) (“TBSP”) จากร้อยละ 79.74 เป็นร้อยละ 97.17 
ซึ0งเป็นผู้ ผลิตและจําหน่ายสิ0งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง เช่น บตัรพลาสติก เช็ค ฉลากป้องกันการปลอมแปลง RFID และ 
Smart Card Reader โดย TBSP มีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 
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 ในปี 2564 บริษัทได้ซือ̀หุ้นสามญัเพิ0มทนุที0ออกใหม่ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“SABUY”) จํานวน  
110,000,000 หุ้ น มูลค่ารวมทัง̀สิน̀ 984,500,000.00 บาท บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้ นของ SABUY ในสัดส่วนร้อยละ 9.68 ของหุ้ นที0
จําหนา่ยได้แล้วทัง̀หมดของ SABUY 
 ทัง̀นี ̀ในการจัดโครงสร้างธุรกิจของบริษัท และ TBSP นัน̀ TBSP ได้ดําเนินการโอนทรัพย์สิน อันได้แก่ ที0ดิน หนีส̀ิน 
รวมถึง ภาระผกูพนัทัง̀หลาย รวมทัง̀หุ้นสามญัในบริษัทย่อย ให้กบั บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากดั (“SPM”) ซึ0ง
เป็นบริษัทย่อยที0 TBSP ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที0จําหน่ายได้แล้วทัง̀หมดของ SPM และ/หรือ บริษัท มาร์เวลแพค จํากดั 
(“MVP”) ซึ0งเป็นบริษัทยอ่ยที0 TBSP ถือหุ้นทางอ้อมผา่น SPM อยูร้่อยละ 99.99 ของหุ้นที0จําหนา่ยได้แล้วทัง̀หมดของ MVP 
 บริษัทขายหุ้นสามญัของ TBSP จํานวน 150,061,118 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 73.48 ของหุ้นที0จําหน่าย
ได้แล้วทัง̀หมดของ TBSP คิดเป็นมลูค่ารวมทัง̀สิน̀ 2,005,022,000.00 บาท ให้แก่ SABUY ซึ0งภายหลงัการขายหุ้น TBSP ส่งผล
ให้บริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นใน TBSP ร้อยละ 25 ของหุ้นที0จําหนา่ยได้แล้วทัง̀หมดของ TBSP 
 การจัดโครงสร้างธุรกิจของบริษัท และ TBSP เป็นการดําเนินการเพื0อปรับแผนธุรกิจสิ0งพิมพ์กระดาษและธุรกิจบตัร
พลาสติกของบริษัท โดยบริษัทได้มุ่งเน้นการปรับตวัให้เท่าทนัการเปลี0ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทลั โดยการพฒันา
นวตักรรมด้านระบบสารสนเทศ และได้ปรับโครงสร้างองค์กรในกลุ่มบริษัทให้เกิดผลผนึก (Synergy) ทัง̀ด้านการพฒันาตลาด
และผลิตภณัฑ์ และด้านการลดต้นทนุการผลิตเพื0อเพิ0มความสามารถในการแข่งขนัโดยรวมสําหรับรักษาฐานธุรกิจเดิมควบคู่ไป
กบัการหาพนัธมิตรทางธรุกิจรายใหม ่
 ในปี 2565 บริษัทได้ซือ̀หุ้นเพิ0มทุนใน TBSP (ต่อมาเปลี0ยนชื0อเป็น บริษัท พลสั เทค อินโนเวชั0น จํากัด (มหาชน) หรือ 
“PTECH”) จํานวน 10,209,711 หุ้ น ซึ0งการเข้าทํารายการดังกล่าวส่งผลให้บริษัทคงสัดส่วนการเป็นผู้ ถือหุ้ นของ PTECH ใน
สดัสว่นร้อยละ 25 ของหุ้นที0จําหนา่ยได้แล้วทัง̀หมดของ PTECH 
 บริษัทเดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจอยา่งตอ่เนื0อง เพื0อก้าวสูก่ารเป็นผู้ ให้บริการเทคโนโลยีโซลชูั0นแบบครบวงจร โดยการ
ปรับแผนธุรกิจของบริษัทจาก Security Printing ไปเป็น Tech Ecosystem Builder เพื0อเดินหน้าสู่โลกดิจิทลั อีกทัง̀บริษัทได้เข้า
ไปลงทนุในกองทนุ SeaX Ventures ซึ0งเป็นกองทนุสญัชาติไทย ที0เน้นการลงทนุในสตาร์ทอพัทั0วโลกที0มีเทคโนโลยีชัน̀สงู (Deep 
Technology) ทัง̀นี ̀บริษัทได้จดัตัง̀บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จํากัด เป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000,000.00 
บาท เพื0อดําเนินกิจกรรมการลงทุนในธุรกิจที0มีศกัยภาพหรือธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทลั เพื0อบรรลกุลยุทธ์ของบริษัท และสร้างการ
เติบโตอย่างยั0งยืน โดยต่อมาบริษัทได้มีมติเพิ0มทนุจดทะเบียน บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จํากดั จากเดิม 50,000,000.00 บาท เป็น 
100,000,000.00 บาท ซึ0งในปีที0ผ่านมา บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จํากดั ร่วมมือกบั บมจ. ปตท. นํา̀มนัและการค้าปลีก (OR) โดย 
กองทนุ ORZON Ventures ซึ0งเป็นกองทนุที0ลงทนุในธุรกิจสตาร์ทอพัร่วมลงทนุใน Dezpax บริษัทสตาร์ทอพัผู้ ให้บริการโซลชูนั
บรรจุภัณฑ์สําหรับธุรกิจอาหารเดลิเวอรี0และคาเฟ่ ร่วมผลักดันการเติบโตด้านออนไลน์สําหรับธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารและ
เครื0องดื0มอยา่งครบวงจร 
 บริษัทเพิ0มทุนจดทะเบียนจากเดิม 462,226,467.00 บาท เป็น 508,449,467.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 
46,223,000 หุ้น สาํหรับการจา่ยเงินปันผลเป็นหุ้นสามญั 
 ตอ่มาบริษัทได้ขายหุ้นสามญัของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“SABUY”) จํานวน 25,000,000 หุ้น ซึ0งคิด
เป็นร้อยละ 1.75 ของหุ้นที0จําหน่ายได้แล้วทัง̀หมดของ SABUY ส่งผลให้บริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้นใน SABUY คงเหลือร้อยละ 
5.94 ของหุ้นที0จําหน่ายได้แล้วทัง̀หมดของ SABUY และเข้าซือ̀หุ้นสามญัของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั0น จํากดั (มหาชน) 
(“MSC”) จํานวน 32,400,000 หุ้น ซึ0งคิดเป็นร้อยละ 9.00 ของจํานวนหุ้นที0จําหน่ายได้แล้วทัง̀หมดของ MSC เพื0อเป็นการขยาย
ขอบเขตการลงทุนของบริษัทไปยังธุรกิจที0มีศกัยภาพในการเติบโต อย่างธุรกิจการนําเสนอโซลูชั0นและบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแบบครบวงจร โดยมีลักษณะการขายแบบเบ็ดเสร็จ (Turn key) ตัง̀แต่การให้คําปรึกษาการออกแบบระบบ การ
ดําเนินการติดตัง̀ และการซ่อมบํารุงรักษา ตลอดจนการฝึกอบรมเพื0อสร้างความเข้าใจในการใช้งาน รวมถึงการจดัจําหน่ายวสัดุ
สิน̀เปลืองที0ใช้ในสํานกังาน เพื0อคลอบคลมุตามความต้องการของลกูค้าด้วยผลิตภณัฑ์ไอทีชัน̀นําของโลก ซึ0งเป็นการตอ่ยอดจาก
กลุม่ธรุกิจเดมิที0ดําเนินการอยูแ่ล้ว และสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ในการเป็นสว่นหนึ0งของ Tech Ecosystem Builder 
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3.    ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
บริษัทได้มุ่งเน้นการปรับแผนธุรกิจมาอย่างต่อเนื0องเพื0อปรับตวัให้เท่าทนัการเปลี0ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

ดิจิทลั โดยการพฒันานวตักรรมด้านระบบสารสนเทศ และได้ปรับโครงสร้างองค์กรในกลุม่บริษัทให้เกิดผลผนกึทัง̀ด้านการพฒันา
ตลาดและผลิตภณัฑ์ และด้านการลดต้นทุนการผลิตเพื0อเพิ0มความสามารถในการแข่งขนัโดยรวมสําหรับรักษาฐานธุรกิจเดิม
ควบคูไ่ปกบัการหาพนัธมิตรทางธุรกิจรายใหม ่โดยปัจจบุนั บริษัทลงทนุใน 6 กลุม่ธรุกิจหลกัได้แก่ 

1) ธุรกิจผู้ ให้บริการสิ0งพิมพ์ที0ใช้เทคโนโลยีขัน̀สงูและบริหารคลงัสินค้า (Security & Fulfillment Solution)  ผ่านการ
ลงทนุในบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากดั (“SPM”) โดยสามารถแบ่งประเภทของผลิตภณัฑ์และ
บริการได้เป็น 4 กลุม่หลกั โดยมีรายละเอียด ดงันี ̀

(1) Security Solutions เป็นธรุกิจเกี0ยวกบัการผลติและบริการแบบพิมพ์ธรุกิจที0มีการปอ้งกนัปลอดการปลอม
แปลงมลูค่าสงู ได้แก่ เช็ค (Cheque) สมดุบญัชีเงินฝาก (Passbook) ใบประกาศนียบตัร (Certificate) 
อากรสแตมป์หรือสแตมป์สะสมแต้ม (Postage Stamp / Loyalty Stamp) คูปอง (Coupon & Gift 
Voucher) ระบบข้อสอบ (Examination Management Solution) และอื0นๆ (Other Security Document) 
อีกผลติภณัฑ์หนึ0งคืองานพิมพ์ธรุกิจเชิงพาณิชย์ เชน่ แบบฟอร์มธรุกิจ (Business Forms) ธรุกิจงานพิมพ์
แบบพิเศษ (Advance Forms) เป็นต้น 
บริษัทให้ความสําคญักบัการบริการลกูค้าที0มุง่เน้นการปอ้งกนัสนิค้าของตนเองจากการถกูลอกเลียนแบบ
หรือปลอมแปลง และเน้นสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ ใส่ใจด้วยคณุภาพ ความรวดเร็ว และตอบ
โจทย์ตรงใจกบัความต้องการของลกูค้า ทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตเอกสารปอ้งกนัการ
ปลอมแปลงจากสถาบนัการเงินชัน̀นําทัง̀ในและตา่งประเทศ รวมทัง̀หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน 

(2) Digital Solutions เป็นการให้บริการงานพิมพ์ข้อมูลลูกค้าด้วยระบบ Files to Print เป็นการพิมพ์ที0ใช้ 
Data มาทําการจัดข้อมูลตามแบบที0ลูกค้าต้องการ และส่งพิมพ์ในระบบการพิมพ์ดิจิตอลที0สามารถ 
แปรเปลี0ยนตามข้อมลูเฉพาะรายบุคคล โดยมีระบบการพิมพ์แบบสีและขาวดํา ด้วยเครื0องพิมพ์ระบบ 
Transactional ที0ป้องกนัการพิมพ์ซํา̀ ชนิดม้วน แผ่นและกระดาษต่อเนื0อง พร้อมการพบั ผนึก บรรจซุอง
ด้วยเครื0องพบั ผนกึ บรรจซุองอตัโนมตัิที0สามารถปอ้งกนัความผิดพลาดได้ทัง̀หมด (Zero defect) และยงั
มีการจัดการข้อมูลด้วยระบบมาตฐาน ISO 27001 ที0สร้างความมั0นใจให้ลูกค้าถึงความปลอดภัยของ
ข้อมูล และให้บริการต่อเนื0องจากการพิมพ์ระบบ Digital on Demand ด้วยการนําข้อมูลมาจัดทํา E-
Service Solution ซึ0งเป็นการพัฒนาข้อมูลมาทําเป็น Solution ต่างๆ เช่น E-tax Invoice, E-policy, E-
Document, CRM, HR Application และเพิ0มช่องทางการสื0อสารไปยงัลกูค้าโดยจดัสง่เป็น E-mail, Line 
Ad, Fax, SMS, Facebook, Web Service, Mobile Application เป็นต้น 

(3) Fulfillment Solutions เป็นการบริการคลังสินค้าพร้อมจัดส่ง ที0อํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าโดย
เริ0มต้นตัง̀แต่การจดัหาสินค้าให้ลกูค้า การบริหารจดัการเรื0องพืน̀ที0จดัเก็บสินค้า การบริหารคลงัสินค้า 
(Min and Max ของสินค้า) การ Pick and Pack สินค้า และการจัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาที0ลูกค้า
กําหนดและตรวจสอบย้อนกลบัได้ ซึ0งบริการ Fulfillment Solution จะตอบสนองกบัธุรกิจการขายสินค้า
ออนไลน์ และการจดัการธรุกิจแบบ New Normal และนอกจากนีบ̀ริษัทมีความชํานาญในเรื0องการบริหาร
คลงัสินค้า (Warehouse Management) ให้กบัธุรกิจองค์กร ในสินค้าแบบพิมพ์ เครื0องเขียน ชดุพนกังาน 
และการจดัสรรสนิค้าเพื0อใช้ในธรุกิจ โดยบริษัทสามารถชว่ยให้ลกูค้าประหยดัต้นทนุ เวลา ลดปัญหาเรื0อง
พนกังาน และเพิ0มโอกาสในการขยายธรุกิจได้มากขึน̀ 
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(4) Label & Packaging Solutions ธุรกิจการผลิตฉลากและบรรจภุณัฑ์ที0หลากหลายด้วยเทคนิคการพิมพ์
ขัน̀สงูผสมผสานกบัเทคโนโลยีปอ้งกนัการปลอมแปลงในรูปแบบตา่ง ๆ แบง่เป็น 3 กลุม่หลกั คือ 

i. Commercial Label การผลิตงานฉลากสินค้าชนิดมีแผ่นรองหลงัและไม่มีแผ่นรองหลงั (Liner 
and lineless label) ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวเหมาะติดลงบนผลิตภณัฑ์ประเภท ขวด กล่อง บรรจุ
ผลติภณัฑ์ และถงุทกุชนิด 

ii. Security Label การผลิตขัน̀สูงโดยการใช้เทคนิคการพิมพ์ขัน̀สูงผสมผสานกับเทคโนโลยี
ป้องกันการปลอมแปลงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น QR Code Sticker, Hologram and Void 
Sticker, Sticker Two Layer และอื0นๆ เป็นต้น บวกกับระบบการตรวจสอบและรับรองสินค้า 
เพื0อให้ผู้ ใช้งานได้ตรวจสอบสถานะของสินค้าว่าเป็นลิขสิทธิßของแท้ หรือสินค้าลอกเลียนแบบ
โดยการอ่านข้อมูลบนฉลากสินค้า ควบคู่กับระบบที0ทางบริษัทออกแบบและพัฒนาขึน̀มา
โดยเฉพาะ 

iii. Packaging การผลิตเป็นบรรจภุณัฑ์ที0ใช้สําหรับบรรจุสินค้าอปุโภคและบริโภค โดยให้บริการ
ตัง̀แตก่ารออกแบบขัน̀ตอนการเตรียมพิมพ์ การแยกสีด้วยระบบดิจิตอล การทําแมพ่ิมพ์รูปแบบ
ต่างๆ ที0เหมาะสมกับชนิดของงาน บริษัทสามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ได้หลากหลาย
รูปแบบตามความต้องการของลกูค้า 

iv. นอกจากผลิตฉลากและบรรจุภณัฑ์สินค้าที0ป้องกันการปลอมแปลง บริษัทมีบริการออกแบบ
และให้คําปรึกษากบักลุม่ลกูค้าในอตุสาหรรมที0หลากหลาย เช่น อตุสาหกรรมเครื0องสําอาง ยา
และเวชภณัฑ์ อาหารและเครื0องดื0ม อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และกลุ่มภาครัฐที0ต้องการฉลาก
ปอ้งกนัปลอดการปลอมแปลง อย่างเช่น Customs stamp, Tax stamp, Tax labels, Postage 
Stamp, Loyalty or CRM stamp และ Brands Protection labels ประเภทอื0นๆ 

2) ธุรกิจผู้ ให้บริการดิจิทลัแพลตฟอร์ม ผ่านการลงทุนในบริษัท โกไฟว์ จํากัด (“GOFIVE”) ซึ0งมุ่งมั0นใส่ใจในการทํา
ซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื0องด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับโลก เพื0อช่วยบริษัทและองค์กรต่าง ๆ ในการทํา Digital 
Transformation ด้วยโซลชูนัที0ให้บริการอยู ่5 รูปแบบซึ0งสามารถทํางานร่วมกนัระหวา่งกนัได้อยา่งไร้รอยตอ่ ดงันี ̀

(1) โปรแกรม Venio CRM บริหารทีมขายแบบ B2B ชว่ยในการจดัการทีมขายและดแูลลกูค้า 
(2) โปรแกรม Empeo HRM บริหารงานบคุคลอยา่งครบวงจร พร้อมระบบ Payroll 
(3) eTaxGo ให้คําปรึกษาและจดัทําใบกํากบัภาษีอิเลก็ทรอนิกส์ตามมาตรฐานสรรพากร 
(4) Salesbear โปรแกรมตอบแชท ที0เป็น Partner ของ LINE Official โดยตรง 
(5) IOMO เครื0องสแกนบนัทึกเวลาครบวงจร โซลชูั0นด้านการบนัทึกเวลา ทางเลือกความคุ้มค่าสําหรับทุก

องค์กร รวดเร็ว ปลอดภยั ทนัสมยั 
3) ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจที0มีศกัยภาพหรือธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทลั ผ่านการลงทุนในบริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จํากัด 

( “NEXT VENTURES”) ในบริษัทที0 เ ป็นสตาร์ทอัพ ซึ0งมุ่ง เ น้นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ เช่น e-Commerce, 
Warehouse & Fulfillment, Digital Transformation, Fintech Platforms และ Metaverse เป็นต้น เพื0อต่อยอด 
Tech Ecosystem Builder และบรรลกุลยทุธ์ของบริษัทให้เตบิโตอยา่งยั0งยืน 

4) ธุรกิจจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และระบบสารสนเทศ (IT 
Ecosystem) ผา่นการลงทนุในบริษัท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“SYNNEX”) โดยที0 ซนิเน็ค ได้รับการ
แตง่ตัง̀เป็นผู้แทนจดัจําหน่ายสนิค้าจากผู้ผลติที0เป็นเจ้าของผลติภณัฑ์ชัน̀นําระดบัโลกหลากหลายประเภทมากกวา่ 
50 ตราสินค้า และมีฐานลกูค้าผู้ประกอบการด้านสินค้าคอมพิวเตอร์มากกว่า 5,000 ราย เช่น กลุ่มลกูค้าผู้ วาง
ระบบซอฟท์แวร์ปฏิบตัิการรายใหญ่ ผู้ผลติจําหนา่ยสนิค้าคอมพิวเตอร์ภายใต้เครื0องหมายการค้าของตวัเอง รวมถงึ
ผู้ ให้บริการเครือข่าย ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านค้าปลีก ค้าส่งทั0วประเทศ และร้านจําหน่าย
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อปุกรณ์เครื0องเขียน เป็นต้น โดยมีช่องทางการจําหน่ายสินค้าหลากหลายครอบคลมุพืน̀ที0ทั0วประเทศ มีผลิตภณัฑ์
นําสมยัที0จดัจําหน่ายแบบครบวงจร ได้รับความไว้วางใจและเชื0อถือในสินค้าและบริการจากพนัธมิตรทางธุรกิจ 
และกลุม่ลกูค้า ทําให้มั0นใจในการเลือกซือ̀สินค้า รวมไปถึงความสะดวกในการสั0งซือ̀สินค้า การให้บริการหลงัการ
ขาย การจดัสง่สนิค้าที0สะดวกรวดเร็ว ทําให้ธรุกิจเตบิโตอยา่งตอ่เนื0อง 

5) ธุรกิจพฒันาเทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) ธุรกิจผลิตภณัฑ์ และช่องทางการขายเข้าถึงลกูค้าที0มีระบบนิเวศน์ 
(Ecosystem) ของตวัเอง ผ่านการลงทนุในบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“SABUY”) และบริษัท พลสั 
เทค อินโนเวชั0น จํากดั (มหาชน) (“PTECH”) 

(1) บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) บริษัทเทคโนโลยีที0เริ0มต้นจากการให้บริการระบบตู้ เติมเงิน ที0มี
การขยายธุรกิจหลากหลายด้านเพื0อเป็นผู้ นําด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) ธุรกิจ
ผลิตภณัฑ์ และช่องทางการขายเข้าถึงลกูค้า (Touchpoints) ที0มีระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ของตวัเองที0
ครบวงจรและเข้าถงึผู้บริโภคมากที0สดุ ด้วยธรุกิจหลกั 6 ประเภท ดงันี ̀

i. Connext ธรุกิจชอ่งทางการจดัจําหนา่ยและเชื0อมตอ่เข้าถงึกลุม่ลกูค้าทกุกลุม่ 
ii. Enterprise & Life ธรุกิจให้บริการสาํหรับองค์กรและไลฟ์สไตล์ด้วยความเข้าใจผู้บริโภค 
iii. Payments & Wallet ธรุกิจบริการด้านการชําระเงินและระบบการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 
iv. Financial Inclusion ธรุกิจให้บริการสนิเชื0อและประกนัภยั 
v. InnoTainment ธรุกิจนวตักรรมทางสื0อ ดจิิทลัมีเดีย และเครือขา่ย 
vi. Venture ธรุกิจการลงทนุเพื0อสนบัสนนุการเตบิโตที0ยั0งยืน 

(2) บริษัท พลสั เทค อินโนเวชั0น จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ผลติบตัรสําหรับองค์กรและธรุกิจชัน̀นํานานกวา่ 40 ปี 
ทัง̀ Smart Card, Top Up Card, Member Card, Specialty Card และ Technology Product โดยเป็น
บริษัทแห่งแรกของประเทศไทยที0สามารถผลิตบตัรเครดิต (Visa & MasterCard) พร้อมทัง̀ให้บริการครบ
วงจรเกี0ยวกับบัตร อาทิเช่น บันทึกข้อมูลลงบนบัตร, การบริหารสต๊อคสินค้า, การจัดส่ง รวมถึงงาน
สิ0งพิมพ์ที0ยากตอ่การปลอมแปลงทกุชนิด นอกจากนีย̀งัให้ความสําคญักบัระบบความปลอดภยัในการใช้
บตัร โดยมุ่งเน้นแนวทางที0ทนัสมยัในโลกที0พฒันาและเปลี0ยนแปลงอย่างไม่หยดุยัง̀ เพื0อตอบสนองความ
ต้องการอยา่งเตม็รูปแบบ 

6) ธุรกิจการนําเสนอโซลชูั0นและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ผ่านการลงทนุในบริษัท เมโทรซิส
เต็มส์คอร์ปอเรชั0น จํากัด (มหาชน) (“MSC”) ซึ0งเป็นผู้ ให้บริการไอทีที0เป็นต้นแบบธุรกิจเทคโนโลยีซึ0งประสบ
ความสําเร็จจากการพัฒนาองค์กรสู่ความยั0งยืน โดยนํานวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ 
รวมถึงการพฒันาศกัยภาพพนกังานควบคูก่นัไป บริษัทมีสินค้าทัง̀ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ชัน̀นําระดบัโลก รวมถึง
โซลูชันต่างๆ ในการออกแบบเพื0อตอบสนององค์กรและธุรกิจของลูกค้า ซึ0งสร้างความพึงพอใจสูงสุดและเพิ0ม
ประสทิธิภาพในการทํางาน สร้างผลตอบแทนที0ดีให้กบัธรุกิจ 

 
 
 

- THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK -  
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4.    โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัทในเครือบริษัท มีดงันี ̀

 
บริษัทมีบริษัทย่อยทางตรงทัง̀สิน̀ 3 บริษัท โดยถือหุ้นในสดัส่วนที0สงูสดุเป็นอนัดบั 1 ในทัง̀ 3 บริษัท มีรายละเอียดของ

บริษัทยอ่ยแตล่ะบริษัท ดงัตอ่ไปนี ̀
1) บริษัท ที.เค.เอส สยามเพลส แมเนจเม้นท์ จํากดั (“SPM”) เพื0อให้บริการผลิตสิ0งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและโซลชูั0น

แบบครบวงจร ทุนจดทะเบียน 560,000,000.00 บาท โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นอนัดบั 1 คิดเป็นสดัส่วน 100.00% และ 
SPM มีบริษัทยอ่ยอีก 3 บริษัท ดงันี ̀

(1) บริษัท มาร์เวลแพค จํากัด (“MVP”) ทุนจดทะเบียน 90,000,000.00 บาท โดยมีวัตถุประสงค์การ
ประกอบธุรกิจเป็นผู้ ให้บริการผลิตสิ0งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ โดย SPM เป็นผู้ ถือหุ้นอนัดบั 1 คิดเป็นสดัส่วน 
100% 

(2) บริษัท ไทยบริติช ดีโพสต์ จํากดั (“TBDP”) ทนุจดทะเบียน 34,000,000.00 บาท โดยมีวตัถปุระสงค์การ
ประกอบธรุกิจเป็นผู้ ให้บริการพิมพ์ข้อมลูและสง่จดัทางไปรษณีย์ โดย SPM เป็นผู้ ถือหุ้นอนัดบั 1 คิดเป็น
สดัสว่น 100% 

(3) บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริตี ̀พริน̀ติง̀ โอเวอร์ซีส์ จํากดั (“TBSPO”) ทนุจดทะเบียน 37,000,000.00 บาท 
โดยมีวตัถปุระสงค์การประกอบธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิง̀ที0ไม่ได้ลงทนุในธุรกิจการเงินเป็นหลกั โดย SPM 
เป็นผู้ ถือหุ้นอนัดบั 1 คดิเป็นสดัสว่น 100% 

2) บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จํากัด (“NEXT VENTURES”) ดําเนินกิจกรรมการลงทุนในธุรกิจที0มีศักยภาพหรือธุรกิจ
เทคโนโลยีดจิิทลั ทนุจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นอนัดบั 1 คดิเป็นสดัสว่น 100.00% 

3) บริษัท โกไฟว์ จํากดั (มหาชน) (“GOFIVE”) ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟท์แวร์ ทนุจดทะเบียน 
10,350,000.00 บาท โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นอนัดบั 1 คดิเป็นสดัสว่น 57.97% 
นอกจากนี ̀บริษัทมีบริษัทร่วมอีกทัง̀สิน̀ 5 บริษัท มีรายละเอียดของบริษัทร่วมแตล่ะบริษัท ดงัตอ่ไปนี ̀

1) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“SYNNEX”) จัดจําหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 
ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวสัดสุิน̀เปลืองที0ใช้กบัคอมพิวเตอร์ ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 847,361,206.00 บาท 
โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นอนัดบั 1 คดิเป็นสดัสว่น 38.51% 
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2) บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“SABUY”) ให้บริการระบบตู้ เติมเงิน ธุรกิจผลิตภณัฑ์และช่องทางการขาย
เข้าถึงลกูค้า (touchpoints) ที0มีระบบนิเวศน์ (ecosystem) ของตวัเองที0ครบวงจรและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที0สดุ ทนุจด
ทะเบียนชําระแล้ว 1,605,985,848.00 บาท โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้น 3 คดิเป็นสดัสว่น 5.29% 

3) บริษัท พลสั เทค อินโนเวชั0น จํากดั (มหาชน) (“PTECH”) ผู้ ให้บริการผลิตบตัรพลาสติกครบวงจรและโซลชูั0นการชําระ
เงิน ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 244,871,104.00 บาท โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นอนัดบั 2 คดิเป็นสดัสว่น 25.00% 

4) บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั0น จํากัด (มหาชน) (“MSC”) ตัวแทนจําหน่ายเครื0องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ วสัดสุิน̀เปลือง อปุกรณ์สํานกังาน และการบริการที0เกี0ยวข้อง ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 360,000,000.00 
บาท โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้น 4 คดิเป็นสดัสว่น 9.00% 

5) บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั0น เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“AIT”) ผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื0อสารอย่าง
ครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุ่มลกูค้าทัง̀ภาครัฐและเอกชน โดยมีลกัษณะการขายเป็นแบบ
เบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตัง̀แต่การให้คําปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การ
ดําเนินการ การติดตัง̀ การฝึกอบรม และการซ่อมบํารุงรักษา ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 1,331,125,351.00 บาท โดย
บริษัทถือหุ้น คดิเป็นสดัสว่น 1.44% 

 
5. รายชืjอผู้ถอืหุ้นและคณะกรรมการ 
 5.1 รายชืjอผู้ถอืหุ้น 

ลาํดบั รายชื,อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น  
(หุ้น) 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 
1. กลุ่มตระกูลมงคลสุธี   
 - บริษัท มงคลสธีุ โฮลดิ 6ง จํากดั1/ 167,606,993 32.96% 
 - น.ส. สธิุดา มงคลสธีุ 22,695,240 4.46% 
 - นาย สพุนัธุ์ มงคลสธีุ 13,504,992 2.66% 
 - นาย จตุพินัธุ์ มงคลสธีุ 3,751,423 0.74% 
 - น.ส. ศรุตา มงคลสธีุ 3,347,975 0.66% 
 - นาง สพุรรษา อารยะสกลุ 3,264,353 0.64% 

2. บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 15,321,957 3.01% 
3. นาง ทิพวรรณ กมัทรทิพย์ 12,358,500 2.43% 
4. นาย ทิวา ชินธาดาพงศ์ 7,193,070 1.41% 
5. นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์ 6,980,000 1.37% 
6. นาย พิชญ์ เทวอกัษร 4,631,037 0.91% 
7. นาย สนุทร ดา่นเฉลมินนท์ 4,500,000 0.89% 
8. นาย ชยัพงศ์ เวชมามณเฑียร 4,288,790 0.84% 
9. น.ส. สจิุตรา โชตพินัธุ์วิทยากลุ 4,009,791 0.78% 

10. ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอ̂ืน ๆ 234,994,318 46.22% 
 รวม 508,448,439 100% 

ท̂ีมา: ข้อมลูจากสมดุทะเบียนรายช̂ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท̂ี 20 มกราคม 2566 
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หมายเหต:ุ 1/ รายช̂ือผู้ ถือหุ้นของ บริษัท มงคลสธีุ โฮลดิ 6ง จํากดั ณ วนัท̂ี 20 มกราคม 2566 ดงันี 6 

ลาํดบั รายชื,อผู้ถอืหุ้น 
จาํนวนหุ้น  

(หุ้น) 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 
1 น.ส. สธิุดา มงคลสธีุ 42,000 84.00% 
2 น.ส. สชุาดา มงคลสธีุ 2,000 4.00% 
3 นาย จตุพินัธุ์ มงคลสธีุ 2,000 4.00% 
4 น.ส. ศรุตา มลคงสธีุ 2,000 4.00% 
5 นาง สพุรรณษา อารยะสกลุ 2,000 4.00% 
 รวม 50,000 100% 

ท̂ีมา : ข้อมลูจากสมดุทะเบียนรายช̂ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท̂ี 20 มกราคม 2566 
 
      5.2 รายชืjอคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) มีคณะกรรมการบริษัทที0ทําหน้าที0กําหนดแนวนโยบายในด้านต่างๆ ของ
บริษัทจํานวน 8 ทา่น โดยมีรายชื0อ ดงันี ̀

ลาํดบั ชื,อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 
1 นาย อภิศกัดิd ตนัตวิรวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
2 นาย จตุพินัธุ์ มงคลสธีุ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท̂ีบริหาร / กรรมการ 
3 น.ส. สธิุดา มงคลสธีุ กรรมการ 
4 นาย มนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ กรรมการ 
5 นาง เสาวนีย์ กมลบตุร กรรมการอิสระ 
6 นาย อารีพงศ์ ภูช่อุม่ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7 นาย ประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8 นาง ลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

     
     5.3 รายชืjอผู้บริหารของบริษัท 
   บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) มีผู้บริหารจํานวน 4 ทา่น โดยมีรายชื0อ ดงันี ̀
ลาํดบั ชื,อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นายจตุพินัธุ์ มงคลสธีุ ประธานเจ้าหน้าท̂ีบริหาร 
2 นางสาวรุจี จรพิภพ ผู้ อํานวยการขายและการตลาด 
3 นายวรวฒิุ โอภาสถิรกลุ ผู้ อํานวยการจดัซื 6อและสง่ออก 
4 นายจิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายงานระบบ 
5 คณุภาคภมิู กงัสนานนท์ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

 
 
 
 

- THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK - 
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6.   ภาวะอุตสาหกรรม 
       6.1 สถานการณ์และภาวะอุตสาหกรรมสิjงพมิพ์ 
 ภาวะอตุสาหกรรมสิ0งพิมพ์ แบง่ตามคณุภาพได้ 2 ระดบั คือ 

1. การพิมพ์ระดบัทั0วไปที0ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ดัง̀เดิม ในประเทศไทยมีโรงพิมพ์ขนาดเลก็จนถึงขนาดใหญ่รวมหลาย
หมื0นแห่ง การแข่งขนัเน้นที0การแข่งขนัด้านราคา โรงพิมพ์ขนาดใหญ่มีต้นทนุการดําเนินงานที0สงูกว่า ซึ0งโรงพิมพ์
ขนาดเลก็จะได้เปรียบเนื0องจากมีต้นทนุการดําเนินงานที0ต่า̈ในขณะที0โรงพิมพ์ขนาด 

2. การพิมพ์ระดบัโรงพิมพ์ที0ใช้เทคโนโลยีชัน̀สงู ใช้เงินลงทนุมาก มีคูแ่ขง่น้อยราย เช่น โรงพิมพ์ที0พิมพ์เอกสารประเภท 
ป้องกนัการปลอมแปลงได้ (Security Printing) ในประเทศไทยมีโรงพิมพ์เอกชนเพียง 3 ราย และสําหรับโรงพิมพ์
ประเภทพิมพ์ แบบดิจิทลั (Digital Printing) มีเพียง 4-5 ราย สําหรับบริษัทจดัอยู่ในประเภทโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ที0
เป็นทัง̀ Security and Digital Printing 

ดงันัน̀โรงพิมพ์ขนาดใหญ่ที0ต้องใช้เทคโนโลยีขัน̀สงูจึงยงัสามารถทํากําไรได้ดี แต่ต้องมีมาตรฐานสามารถรับประกัน
คณุภาพงานพิมพ์ ความถกูต้องของงาน และต้องสง่มอบตรงตามเวลาที0จํากดัได้ และสิ0งที0สําคญัที0สดุคือต้องสามารถรับประกนั
วา่ข้อมลูและ/หรือความลบัของลกูค้าจะไมรั่0วไหลออกจากโรงพิมพ์ 

แนวโน้มงานพิมพ์บนกระดาษ มีแนวโน้มที0มีปริมาณการใช้ลดลง เนื0องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที0เรียกว่า Digital 
Platform เข้ามาทดแทนการใช้กระดาษ เชน่ เทคโนโลยี e-Payment ซึ0งจะเข้ามาแทนที0การชําระเงินโดยการใช้เช็ค หรือการกดเงิน
จากตู้  ATM เพื0อนํามาชําระสินค้าจะถกูทดแทนด้วยระบบ e-Payment พร้อมเพย์ นอกจากนี ̀รัฐบาลเองก็มีการส่งเสริมให้ธุรกิจ
ภาคเอกชนใช้ระบบ Digital Platform ที0เกี0ยวข้องกบัรัฐบาลด้วย เช่น การออกใบกํากบัภาษีซึ0งแต่เดิมออกเป็นกระดาษหลกัฐาน
ได้มีการจัดทําโครงการ e-Tax Invoice เข้ามาทดแทนการใช้กระดาษเป็นหลักฐาน นอกเหนือจากนีย̀ังมี e-Policy การออก
กรมธรรม์โดยใช้ระบบ Digital Signature เป็นการยืนยันแทนเอกสาร ฉะนัน̀ อุตสาหกรรมการพิมพ์จึงต้องพัฒนายกระดับ
อตุสาหกรรมให้ทนัตอ่ยคุสมยัที0เปลี0ยนไป โรงพิมพ์จะไมทํ่าเพียงแตรั่บจ้างพิมพ์แตจ่ะต้องตอ่ยอดการให้บริการที0กว้างขึน̀ ทัง̀ด้าน
การพิมพ์ และการจดัการข้อมลูลกูค้า (Data) เพื0อรักษาฐานลกูค้าไม่ให้ไปใช้กบัผู้บริการรายอื0น เช่น เดิมลกูค้าสั0งพิมพ์ฟอร์มกบั
บริษัท และนําไปพิมพ์ข้อมลูด้วยตนเองและจดัสง่ตอ่ไปให้กบัลกูค้า แตใ่นปัจจบุนับริษัทได้คดิค้นการให้บริการที0ครอบคลมุในสิ0งที0
ลกูค้าต้องการ จึงได้ออกแบบการให้บริการที0เรียกว่า Multi Channel คือการรับงานแบบฟอร์มของลกูค้าหรือพิมพ์แบบฟอร์มให้
ลูกค้า แล้วจัดการพิมพ์ Data ลงในแบบฟอร์มของลูกค้าและนําส่งผ่านช่องทางระบบต่างๆ ได้แก่ Email, SMS, FAX, Social 
Media (Line, Messenger) และพิมพ์เป็นจดหมายส่งผ่านไปรษณีย์ ซึ0งการให้บริการลกัษณะนีทํ̀าให้บริษัทรักษาฐานลกูค้าและ
เพิ0มรายได้ได้ 

ตลาดบริการแบบพมิพ์ธุรกจิทีjมีมูลค่าสูง (Security Document) 
• บริการ Cheque On Demand 

บริษัทเป็นผู้ ให้บริการรายแรกของประเทศไทย จึงมีคู่แข่งที0สามารถให้บริการในรูปแบบนีมี̀น้อยราย เนื0องจากการ
ให้บริการ Cheque On Demand ต้องอาศยัระบบความปลอดภยัและความเชื0อมั0นของลกูค้าที0มีตอ่ผู้ให้บริการ รวมถงึต้องมีระบบ
การจดัส่งที0รวดเร็วที0สามารถสนองความต้องการของลกูค้าได้ บริษัทจึงให้ความสําคญักบัการขยายตลาดในส่วนนีเ̀พิ0มมากขึน̀ 
ทัง̀นีลู̀กค้าส่วนใหญ่คือธนาคารซึ0งยังคงทําการ Encode เช็คและจัดพิมพ์ชื0อลูกค้าเอง ดังนัน̀จึงต้องทําการเจาะตลาดลูกค้า
ธนาคารรายอื0นๆ เพื0อให้ธนาคารหนัมาใช้บริการของบริษัทแทนการจดัพิมพ์เอง 

• แบบพิมพ์ธรุกิจแบบพิเศษ (Advance Forms) / แบบพิมพ์ธรุกิจปลอดการทําเทียม (Security Forms) 
เป็นตลาดที0มีผู้แขง่ขนัน้อยราย เนื0องจากเป็นงานที0ต้องใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขัน̀สงู รวมถงึต้องมีระบบการออกแบบเพื0อ

ป้องกนัการปลอมแปลง และมีการลงทนุในการทําห้องพิมพ์แยกบริเวณเพื0อเป็นเอกเทศในการรักษาความปลอดภยัจากปัจจยั
ดงักลา่วข้างต้น สง่ผลทําให้ต้องมีการใช้เงินลงทนุที0สงูทําให้มีผู้ประกอบการน้อยราย ประกอบกบัลกูค้าไม่ต้องการเปลี0ยนแปลง
ผู้ผลิตบ่อยด้วยเหตผุลในเรื0องของความปลอดภยั และปอ้งกนัไม่ให้คู่แข่งรู้ถึงกลยทุธ์หรือโปรโมชนัที0ออกมาเพื0อการตลาด จึงทํา
ให้การแขง่ขนัในสว่นนีมี̀ไมม่าก  
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 เอกสารแนบ 2 – หน้า 10 

ตลาดแบบพมิพ์ธุรกจิ (Business Forms) 
 สําหรับการแข่งขนัในตลาดแบบพิมพ์ธุรกิจนัน̀มีการแข่งขนัที0สงู เนื0องด้วยเป็นสินค้าสิน̀เปลืองใช้แล้วหมดไป และมี
ปริมาณการสั0งซือ̀ในแตล่ะครัง̀เป็นจํานวนมาก โดยขัน̀ตอนในการผลิตไม่จําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขัน̀สงูในการผลิตมาก
นกัจึงทําให้มีคู่แข่งหลายราย ทัง̀นีล̀กูค้าสว่นใหญ่จะอยู่ในกลุม่สถาบนัการเงิน กลุม่ธุรกิจด้านการสื0อสาร และหน่วยงานราชการ 
และจากการที0กลุ่มลกูค้าส่วนใหญ่นําระบบการประมลูผ่านสื0อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) มาใช้ จึงทําให้เกิดการแข่งขนัใน
ตลาดสงูมากยิ0งขึน̀ เนื0องจากเป็นระบบการแข่งขนัในด้านราคาโดยราคาประมลูที0ได้จะค่อนข้างตํ0าในขณะที0ต้นทนุวตัถดุิบเพิ0ม
สงูขึน̀ ทําให้บริษัทไม่สามารถเข้าแข่งขนัในระบบการประมลูผ่านสื0อทางอิเลก็ทรอนิกส์ได้ทกุครัง̀ ดงันัน̀ บริษัทจงึมีการปรับใช้กล
ยุทธ์การเพิ0มมูลค่าให้กับตวัสินค้า โดยการเสนอบริการด้านการบริหารคลงัและจัดเก็บสินค้า เพื0อเพิ0มความสะดวกและเพิ0ม
ทางเลือกให้กบัลกูค้า จึงเป็นการขายสินค้าพร้อมการบริการอย่างเต็มรูปแบบ ทําให้เป็นการเพิ0มโอกาสในการขยายตลาดมาก
ยิ0งขึน̀ 

ตลาดกระดาษสาํนักงาน (Office Paper) 
 ตลาดกระดาษสํานกังานเป็นตลาดที0มีการแข่งขนัด้านราคาสงู เนื0องจากเป็นสินค้าที0ผลิตพร้อมใช้งานได้ทนัที และไม่
ต้องอาศยัเทคโนโลยีในการผลิตมากนกั กระบวนการในการผลิตเป็นการตดัเพื0อให้ได้ตามขนาดที0ใช้งาน ทําให้ตลาดนีจ̀งึมีคูแ่ข่ง
จํานวนมาก โดยลกูค้าจะพิจารณาเรื0องราคามากกวา่คณุภาพสนิค้า ทัง̀นีค̀ณุภาพของกระดาษนัน̀ไมค่อ่ยมีความแตกตา่งกนัมาก 
ปัจจบุนั บริษัทได้รับการแตง่ตัง̀เป็นตวัแทนในการจดัจําหนา่ยของบริษัท ฟจิู ซีร็อกซ์ ยี0ห้อสนิค้า “FUJI FILM” 

ตลาดบริการพมิพ์งานด้วยระบบดจิทิลั (Digital Print and E-Service Solution) 
 ตลาดบริการพิมพ์งานด้วยระบบดิจิทัล เป็นตลาดที0มีคู่แข่งน้อยราย เนื0องจากเป็นงานบริการที0เกี0ยวข้องกับความ
ปลอดภยัของข้อมลูลกูค้า และต้องใช้เงินทนุคอ่นข้างสงูทัง̀ในเรื0องของเครื0องจกัรและระบบการรักษาความปลอดภยั ประกอบกบั
ความถกูต้องและความรวดเร็วในการให้บริการในเวลาอนัจํากดั ทัง̀นี ̀เนื0องจากบริษัทมีความพร้อมและมีความหลากหลายในการ
ให้บริการมากกวา่ผู้ ให้บริการรายอื0น ทําให้บริษัทสามารถให้บริการได้ทัง̀กระดาษแบบตอ่เนื0องเป็นม้วน ตอ่เนื0องแบบปรุ และแบบ
แผ่น รวมถึงการบรรจุซองด้วยระบบ Zero defect ซึ0งป้องกนัความผิดพลาด และที0สําคญับริษัทยงัสามารถให้บริการงานพิมพ์
ด้วยระบบสี0สี โดยบริษัทมีมาตรฐาน ISO 27001 เป็นโรงพิมพ์ที0มีระบบการรักษาความปลอดภยัในการทํางาน ดแูลทัง̀ในด้าน
ข้อมลูของลกูค้าและมาตรฐานระบบบริหารความตอ่เนื0องทางธรุกิจ (Business Continuity Management System : ISO 22301: 
2012) เป็นกระบวนการบริหารในการประเมินถึงภยัคกุคามที0เกิดขึน̀ภายในองค์กรของบริษัท ซึ0งจะสร้างความมั0นใจให้กบัลกูค้า
ว่าข้อมูลไม่มีข้อผิดพลาดและยังสามารถทําธุรกิจได้อย่างต่อเนื0อง ซึ0งในตลาด คู่แข่งของบริษัทมีเพียง 1-2 รายเท่านัน̀ที0มี
มาตรฐานนี ̀

ตลาดบริการให้เช่าพื Jนทีjเกบ็สนิค้า แพก็ และจดัส่งสนิค้าแบบครบวงจร (Fulfillment Management Service) 
 ตลาด Fulfillment Management Service คาดการณ์ว่าตลาดธุรกิจ Fulfillment ในประเทศไทยจะเติบโตเพิ0มขึน̀ได้ถึง 
25% ภายในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยบริษัทได้เลง็เห็นวา่กลุม่ลกูค้าที0ใช้บริการจะมีการปรับตวัเปลี0ยนช่องทางการขายในรูปแบบ E-
commerce มากขึน̀ บริษัทจึงได้มีการเพิ0มการบริการกลุ่มตลาด E-commerce มากยิ0งขึน̀ โดยมีบริการระบบการจัดการ 
Fulfillment กบักลุม่ลกูค้า E-commerce ทัง̀กลุม่ลกูค้าเดิมและลกูค้ารายใหมโ่ดยเฉพาะ โดยมีบริการตัง̀แตบ่ริการให้เชา่พืน̀ที0เก็บ
สินค้า ซึ0งลกูค้าสามารถกําหนดขนาดพืน̀ที0ได้ตามความเหมาะสม ทัง̀นีจ̀ะมีการคํานวณและบนัทกึจํานวนสินค้าในคลงัเข้าระบบ
ออนไลน์สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาไม่ต้องคํานวณสต๊อกเอง โดยมีบริการเช็คออเดอร์ที0เข้ามาจากทางลกูค้า แล้วทําการ
หยิบสินค้าจากพืน̀ที0เก็บสินค้ามาบรรจลุงหีบหอ่เพื0อเตรียมจดัสง่ตอ่ไป บริการจดัสง่ไปยงัผู้ ให้บริการขนสง่ที0ผู้ขายรองรับและผู้ซือ̀
เลือกใช้บริการ หลงัจากที0ส่งแล้วจะมีการอปัเดตข้อมลูและติดตามการจดัส่งสินค้าจนกว่าจะถึงมือลกูค้า บริษัทสามารถสร้าง
โอกาสในการขยายตลาดไปยงัลกูค้าที0ต้องการแบบ One Stop Service กลุ่ม E-commerce อื0นๆ โดยในอนาคตมีแผนการนํา
นวตักรรมหรือระบบ AI เข้ามาประกอบธุรกิจ Fulfillment ซึ0งจะช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บและลดความยุ่งยากในการ
บริหารงานได้ ทัง̀นี ̀บริษัทได้มีการต่อยอดการบริการนําเสนอ Fulfillment Management Service ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื0นๆ เช่น 
Fulfillment Solution ร่วมกบั Label & Packaging Solution พร้อมทัง̀ Digital Platform Solution แบบแพก็เกจ 
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ตลาดบริการบริหารคลังสนิค้าและขนส่ง (Warehouse and Logistic Management Service) 
  ตลาดบริการบริหารคลังสินค้าแบบพิมพ์เป็นตลาดคู่แข่งน้อยราย สําหรับผู้ ให้บริการงานพิมพ์ที0ดําเนินการอยู่ใน
ปัจจุบนัส่วนใหญ่มีการดําเนินธุรกิจในรูปแบบรับจ้างพิมพ์แบบฟอร์มพร้อมการจัดส่งให้ลูกค้าเท่านัน̀ ไม่มีการให้บริการการ
จดัเก็บและบริหารคลงั ทําให้บริษัทสามารถสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยงัลกูค้าที0ต้องการบริการแบบ One Stop Service 
ซึ0งจะช่วยประหยดัคา่ใช้จ่ายในการจดัเก็บและลดความยุง่ยากในการบริหารงาน ซึ0งบริษัทได้มีการตอ่ยอดการบริหารคลงัสนิค้าที0
ไม่ใช่สิ0งพิมพ์ เช่น บริหารชุดแบบฟอร์มพนกังาน บริหารเครื0องเขียน บริหารของขวญั ของชําร่วย และบริษัทยงัมีนโยบายที0จะ
ขยายการบริหารคลงัสนิค้าให้กบักลุม่ลกูค้า E-commerce และกลุม่สนิค้า IT 

ตลาดกลุ่มฉลากป้องกันการปลอมแปลง (Label & Packaging Solution) 
 ในปี 2564 ที0ผา่นมา การเติบโตของธุรกิจ e-Commerce ที0เพิ0มขึน̀อยา่งรวดเร็ว ทําให้ผู้บริโภคหนัมาใช้บริการการสั0งซือ̀
ของออนไลน์เพิ0มมากขึน̀ ซึ0งยงัมีช่องโหวจ่ากบรรจภุณัฑ์ในกลุม่สินค้าอปุโภคบริโภค อาหารและเครื0องดื0ม เครื0องสําอางและยา ที0
อาจจะถกูปลอมแปลงสินค้าและไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ ดงันัน̀ จากทิศทางและแนวโน้มความสําคญัของการป้องกนั
การถกูละเมิดลิขสิทธิß ธุรกิจกลุ่มฉลากป้องกนัการปลอมแปลงจึงมีโอกาสในการเติบโตที0ดี บริษัทจึงได้นําเทคโนโลยีเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ0งในการดําเนินธุรกิจ พัฒนากระบวนการผลิต และให้บริการเพื0อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในการ
แก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิß ลดปัญหาการลอกเลียนแบบ ปอ้งกนั การถกูละเมิดหรือการปลอมแปลงสินค้าได้อย่างครบวงจร ซึ0ง
ได้รับความสนใจอยา่งมากจากกลุม่ธรุกิจอาหารและเครื0องดื0ม เครื0องสาํอาง ยาและเวชภณัฑ์ 

ตลาดธุรกจิบริการ Digital Platform (e-Solution) 
 สถานการณ์ภาพรวมธุรกิจโรงพิมพ์ในปัจจบุนั ได้เปลี0ยนแปลงไปจากรูปแบบดัง̀เดิมมากพอสมควร โดยสิ0งพิมพ์ที0กําลงั
จะถูกลดบทบาทด้วยกระแสเทคโนโลยี รวมถึงแรงขบัเคลื0อนหลกัที0จะมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที0เปลี0ยนไปตามยุคสมยั 
ดงันัน̀ ผู้ประกอบการจะต้องปรับตวัอยู่เสมอ ดงันัน̀บริษัทจึงต้องทําการศึกษาถึงความต้องการของผู้บริโภคและนโยบายของ
รัฐบาลเกี0ยวกบั Digital platform ที0มีการเปลี0ยนแปลงและกระแสหรือเทรนด์ที0ได้รับความนิยมที0อาจจะส่งผลต่อความต้องการ
สนิค้าและบริการของลกูค้าเพื0อนํามาวางแผนรับมือ รวมถงึปรับปรุงพฒันาสนิค้าและบริการให้ตอบรับความต้องการของลกูค้าได้
อย่างทนัสถานการณ์ นอกจากนี ̀การเสริมบริการใหม่ๆ โดยเน้นไปที0ความรวดเร็ว หลากหลาย และการบริการที0เป็น One-Stop 
Service ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ0งที0สามารถจงูใจให้คนเข้ามาใช้บริการได้ และในปัจจบุนับริษัทได้มีการขยายงานขายตอ่ยอดแบบ 
Digital Platform Solution เชน่ e-Quotation, e-Payment, e-Tax invoice, e-Policy, e-Statement, e-Ticket, e-Coupon, e-Mail, 
e-Marketing เป็นต้น และกระแส Paperless ที0จะเก็บงานในรูปไฟล์งานมากกว่าจะเก็บเป็น Document ทําให้บริษัทมีลูกค้า
หลากหลายกลุม่ และลกูค้ายงัมีความต้องการให้บริษัทมีบริการ 24 ชั0วโมงเพื0อรองรับการพิมพ์และ e-Solutions ตามระยะเวลาที0
ลกูค้ากําหนด (Service Level Agreement : SLA) โดยบริษัทมีมาตรฐาน ISO 27001 การเป็นโรงพิมพ์ที0มีระบบการรักษาความ
ปลอดภยัในการทํางาน ดแูลทัง̀ในด้านข้อมลูของลกูค้าและมาตรฐานระบบบริหารความตอ่เนื0องทางธรุกิจ (Business Continuity 
Management System : ISO 22301: 2012) เป็นกระบวนการบริหารในการประเมินถึงภัยคุกคามที0เกิดขึน̀ภายในองค์กรของ
บริษัท ซึ0งจะสร้างความมั0นใจให้กบัลกูค้า 
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7.   สรุปฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
      7.1 งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิรวม 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ไตรมาส 3 ปี 2565 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

สนิทรัพย์ 
สนิทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 100.41 2.37% 162.71 3.91% 108.54 1.39% 114.77 1.96% 
ลกูหนี 6การค้าและลกูหนี 6หมนุเวียนอ̂ืน 460.38 10.86% 346.55 8.34% 1,331.53 17.05% 265.21 4.53% 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวและดอกเบี 6ยค้าง
รับ สว่นท̂ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง̂ปี 1.87 0.04% -  -  -  - -  -  
สนิค้าคงเหลอื 265.33 6.26% 175.42 4.22% 116.34 1.49% 105.5 1.80% 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ̂ืน 2.17 0.05% - - -  - -  -  
รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 830.17 19.58% 684.69 16.47% 1,556.42 19.94% 485.48 8.29% 
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
เงินลงทนุระยะยาว 10.8 0.25% -  - - - - - 
เงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
การร่วมค้า 1,245.62 29.38% 1,336.27 32.14% 2,185.61 27.99% 2,313.22 39.51% 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวและดอกเบี 6ยค้าง
รับ สว่นท̂ีถงึกําหนดชําระเกินกวา่หนึง̂ปี 13.12 0.31% - - 15.78 0.20% 16.43 0.28% 
สนิทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวียนอ̂ืน - - 13.12 0.32% 2,771.88 35.50% 1,783.98 30.47% 
อสงัหาริมทรัพย์เพ̂ือการลงทนุ 64.08 1.51% 63.83 1.54% 560.08 7.17% 546.48 9.33% 
ท̂ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 1,427.63 33.67% 1,309.60 31.50% 542.83 6.95% 547.61 9.35% 
สนิทรัพย์สทิธิการใช้ - - 103.80 2.50% 55.55 0.71% 50.9 0.87% 
สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 70.59 1.66% 63.61 1.53% 40.08 0.51% 27.07 0.46% 
คา่ความนิยม 490.07 11.56% 490.07 11.79% - - - - 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 27.31 0.64% 31.81 0.77% 8.53 0.11% 18.55 0.32% 
ภาษีเงินได้นิตบิคุคลค้างรับ - - 58.66 - 50.11 0.64% 42.93 0.73% 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ̂ืน 60.42 1.43% 164.53 3.96% 20.53 0.26% 21.83 0.37% 
รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,409.63 80.42% 3,472.85 83.53% 6,250.98 80.06% 5,369.00 91.71% 
รวมสนิทรัพย์ 4,239.80 100.00% 4,157.54 100.00% 7,807.40 100.00% 5,854.48 100.00% 
หนี Zสนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
หนี Zสินหมุนเวียน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั 6น
จากสถาบนัการเงิน 417.03 9.84% 474.60 11.42% 336.98 4.32% 280.00 4.78% 
เจ้าหนี 6การค้าและเจ้าหนี 6หมนุเวียนอ̂ืน 332.95 7.85% 265.95 6.40% 1,256.32 16.09% 305.52 5.22% 
หนี 6สินระยะยาว ส่วนท̂ีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึง̂ปี 232.67 5.49% 172.27 4.14% 157.17 2.01% 175.08 2.99% 
หนี 6สินตามสญัญาเช่า สว่นท̂ีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึง̂ปี 7.19 0.17% 40.63 0.98% 19.40 0.25% 18.69 0.32% 
รวมหนี Zสนิหมุนเวียน 989.85 23.35% 953.44 22.93% 1,769.88 22.67% 779.28 13.31% 
หนี Zสินไม่หมุนเวียน 
หนี 6สนิระยะยาว 580.04 13.68% 499.94 12.02% 439.42 5.63% 364.16 6.22% 
หนี 6สนิตามสญัญาเชา่ 12.55 0.30% 57.67 1.39% 31.35 0.40% 27.93 0.48% 
ประมาณการไมห่มนุเวียน 121.50 2.87% 78.48 1.89% 59.80 0.77% 52.21 0.89% 



รายงานความเหน็ของที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ        

                                                                                                         
 เอกสารแนบ 2 – หน้า 13 

งบการเงนิรวม 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ไตรมาส 3 ปี 2565 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

หนี 6สนิภาษีเงินได้รอตดับญัชี 42.03 0.99% 43.48 1.05% 362.62 4.64% 107.20 1.83% 
หนี 6สนิไมห่มนุเวียนอ̂ืน 0.17 0.00% 0.15 0.00% 2.97 0.04% 5.19 0.09% 
รวมหนี Zสนิไม่หมุนเวียน 756.30 17.84% 679.72 16.35% 896.16 11.48% 556.69 9.51% 
รวมหนี Zสนิ 1,746.15 41.18% 1,633.16 39.28% 2,666.04 34.15% 1,335.98 22.82% 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ทนุท̂ีออกและชําระแล้ว 462.23 10.90% 462.23 11.12% 462.23 5.92% 508.45 8.68% 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 694.97 16.39% 694.97 16.72% 694.97 8.90% 694.97 11.87% 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นทนุซื 6อคืน 44.03 1.04% 44.03 1.06% 44.03 0.56% 44.03 0.75% 
กําไรสะสม          

- ทนุสาํรองตามกฎหมาย 46.22 1.09% 46.22 1.11% 46.22 0.59% 46.22 0.79% 
- ยงัไมไ่ด้จดัสรร 1,373.80 32.40% 1,394.59 33.54% 2,448.12 31.36% 2,985.51 51.00% 

องค์ประกอบอ̂ืนของผู้ ถือหุ้น (152.23) -3.59% (139.56) -3.36% 1,432.30 18.35% 221.79 3.79% 
รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 2,469.02 58.23% 2,502.48 60.19% 5,127.88 65.68% 4,500.97 76.88% 
สว่นได้เสยีท̂ีไมมี่อํานาจควบคมุ 24.64 0.58% 21.9 0.53% 13.48 0.17% 17.53 0.30% 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,493.65 58.82% 2,524.38 60.72% 5,141.36 65.85% 4,518.51 77.18% 
รวมหนี Zสนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,239.80 100.00% 4,157.54 100.00% 7,807.40 100.00% 5,854.48 100.00% 
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     7.2 งบกาํไรขาดทนุ 

รายได้ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ไตรมาส 3 ปี 2564 ไตรมาส 3 ปี 2565 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รายได้จากการขายและบริการ 2,496.91 93.81% 1,891.63 99.16% 1,717.40 98.90% 1,373.43  99.14% 1,146.64 79.26% 

กําไรจากการจําหนา่ยสนิทรัพย์ 146.91 5.52% - - - - - - - - 

กําไรจากตราสารอนพุนัธ์ 0.92 0.03% - - - - - - 251.60 17.39% 

รายได้อ̂ืน 16.86 0.63% 15.99 0.84% 19.10 1.10% 11.96 0.86% 48.46 3.35% 

รวมรายได้ 2,661.61 100.00% 1,907.62 100.00% 1,736.50 100.00% 1,385.39 100.00% 1,446.69 100.00% 

ค่าใช้จ่าย           

ต้นทนุการขายและบริการ 1,964.08 73.79% 1,467.55 76.93% 1,227.17 70.67% 978.64 70.64% 796.01 55.02% 

ต้นทนุในการจดัจําหนา่ย 120.32 4.52% 105.85 5.55% 75.82 4.37% 60.14 4.34% 47.68 3.30% 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 281.62 10.58% 303.53 15.91% 294.66 16.97% 245.99 17.76% 174.16 12.04% 

รวมค่าใช้จ่าย 2,366.02 88.89% 1,876.93 98.39% 1,597.65 92.00% 1,284.76 92.74% 1,017.84 70.36% 

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 295.60 11.11% 30.70 1.61% 138.85 8.00% 100.63 7.26% 428.85 29.64% 

ต้นทนุทางการเงิน (33.83) -1.27% (35.86) -1.88% (30.50) -1.76% (25.00) -1.80% (20.92) -1.45% 

สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) ของบริษัทยอ่ยท̂ีใช้วิธีสว่นได้เสยี - - - - - - - - - - 

สว่นแบง่กําไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมท̂ีใช้วิธีสว่นได้เสยี 193.36 7.26% 241.40 12.65% 323.82 18.65% 230.17 16.61% 276.98 19.15% 

กําไรจากการปรับโครงสร้างธรุกิจ - - - - 784.49 45.18% 784.66 56.64% - - 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 455.13 17.10% 236.24 12.38% 1,216.65 70.06% 1,090.46 78.71% 684.90 47.34% 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (45.30) -1.70% (5.12) -0.27% (18.00) -1.04% 13.67 0.99% 79.07 5.47% 

กาํไรสุทธิ 409.83 15.40% 231.11 12.12% 1,198.65 69.03% 1,076.79 77.72% 605.83 41.88% 
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7.3 งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม 
(หน่วย: ล้านบาท) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ไตรมาส 3 ปี 2565 

เงินสดสทุธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 221.53 308.41 148.64        282.64 
เงินสดสทุธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (132.10) 125.75 (321.07) 76.04 
เงินสดสทุธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (32.49) (372.97) 118.13 (353.68)  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเพิ,มขึ Zน(ลดลง)สุทธิ 56.85 62.30 (54.12) 6.22  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 43.57 100.41 162.71 108.54  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 100.41 162.71 108.54 114.77 
 
7.4 อัตราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
(หน่วย: ล้านบาท)  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ไตรมาส 3 ปี 

2565 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.84 0.72 0.88 0.62 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.57 0.53 0.23 0.47 
ระยะเวลาในการเก็บหนี 6เฉลีย̂ วนั 60.68 77.65 67.88 53.72 
ระยะเวลาในการขายสิ 6นค้าเฉลีย̂ วนั 45.93 54.81 43.39 41.21 
ระยะเวลาชําระหนี 6 วนั 59.11 74.48 206.58 218.76 
Cash Cycle วนั 47.51 57.99 (95.31) (123.83) 
อัตราส่วนความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio) 
อตัรากําไรขั 6นต้น % 21.34 22.42 28.54 43.07 
อตัรากําไรสทุธิ (ตอ่รายได้รวม) % 16.30 12.12 69.03 41.88 
อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น % 15.56 9.21 31.20 17.39 
อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % 11.73 6.48 20.85 13.98 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 
อตัราสว่นหนี 6สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.71 0.65 0.52 0.30 
อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี 6ย   เทา่ 14.46 7.59 40.89 33.74 
ข้อมูลต่อหุ้น 
มลูคา่ท̂ีตราไว้ตอ่หุ้น  บาท 1.00 1.00 1.00 1.00 
มลูคา่หุ้นทางบญัชีตอ่หุ้น  บาท 5.53 5.22 8.24 8.85 
กําไร(ขาดทนุ)สทุธิตอ่หุ้น  บาท 0.84 0.50 2.58 1.19 
 
 
 
 
 

- THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK - 
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8. คาํอธิบายผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิรวม 
8.1 ผลการดาํเนินงาน 
 8.1.1 รายได้  
 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมทัง̀สิน̀ 2,661.61 ล้านบาท เพิ0มขึน̀จากปี 2561 จํานวน 368.61 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 16.08 โดยเป็นรายได้จากการขายและบริการ 2,496.91 ล้านบาท รายได้จากการขายสนิทรัพย์ 146.91 ล้านบาท และ
รายได้อื0น 17.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.81, 5.52 และ 0.67 ของรายได้รวม ตามลําดบั โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัท
และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการเพิ0มขึน̀ 444.93 ล้านบาท เมื0อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยมีปัจจยัจาก
รายได้ในส่วนของแบบ พิมพ์ธุรกิจพิเศษ (High-Valued Document) และแบบพิมพ์ระบบดิจิตอล (Digital Print and Mail) ที0
เพิ0มขึน̀ และบริษัทมีรายได้จากการขายสนิทรัพย์เพิ0มขึน̀ 144.49 ล้านบาท 
 ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมทัง̀สิน̀ 1,907.62 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จํานวน 753.99 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 28.33 โดยเป็นรายได้จากการขายและบริการ 1,891.63 ล้านบาท และรายได้อื0น 15.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
99.16 และ 0.84 ของรายได้รวม ตามลําดบั โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการลดลง 
605.28 ล้านบาท เมื0อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยมีปัจจยัจากรายได้ในกลุ่ม Security Document Solution และ Card 
Solution ลดลงอยา่งมีสาระสาํคญั และในปีก่อนบริษัทมีรายได้จากการขายสนิทรัพย์ จํานวน 146.91 ล้านบาท 
 ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมทัง̀สิน̀ 1,736.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จํานวน 171.12 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 8.97 โดยเป็นรายได้จากการขายและบริการ 1,717.40 ล้านบาท และรายได้อื0น 19.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
98.90 และ 1.10 ของรายได้รวม ตามลําดบั โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการลดลง 
174.23 ล้านบาท เมื0อเทียบกบัชว่งเดียวกนัในปีก่อน โดยมีปัจจยัจากการชะลอตวัของอปุสงค์ของลกูค้ากลุม่ธนาคารและภาคการ
สง่ออกจากผลกระทบของสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชือ̀ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการลดลงของยอดขายกลุม่
ธรุกิจบตัรพลาสตกิจากการที0บริษัทได้มีการขายกลุม่ธรุกิจดงักลา่วออกไปในระหวา่งปี 2564 
 ไตรมาส 3 ปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมทัง̀สิน̀ 1,446.69 ล้านบาท เพิ0มขึน̀จากงวดเดียวกนัของปี 2564 
(YoY) จํานวน 61.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.42 โดยเป็นรายได้จากการขายและบริการ 1,146.64 ล้านบาท รายได้จากกําไรจาก
ตราสารอนุพนัธ์ 251.60 ล้านบาท และรายได้อื0น 48.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.26, 17.39 และ 3.35 ของรายได้รวม 
ตามลําดบั ทัง̀นี ̀สาเหตทีุ0รายได้รวมของบริษัทเพิ0มขึน̀เพียงเล็กน้อยมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการ
ขายและบริการลดลงจํานวน 226.80 ล้านบาท เมื0อเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปีก่อน โดยมีปัจจยัหลกัจากการลดลงของยอดขาย
กลุ่มธุรกิจบตัรพลาสติก จากการที0บริษัทได้มีการขายกลุ่มธุรกิจดงักล่าวออกไปในไตรมาส 3/2564 และการลดลงของยอดขาย
กลุ่มธุรกิจการพิมพ์ป้องกนัปลอดการปลอมแปลงบางส่วน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้จากตราสารอนพุนัธ์เพิ0มเข้ามา 251.60 
ล้านบาท 
 
 8.1.2 ค่าใช้จ่าย 
 ต้นทนุขายและบริการ  
 ปี 2562 ต้นทุนจากการขายและการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย มีจํานวน 1,964.08 ล้านบาท เพิ0มขึน̀จากปี 
2561 จํานวน 343.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.21 ทัง̀นีเ̀มื0อเทียบกบัสดัส่วนของรายได้รวม ต้นทนุจากการขายและการ
ให้บริการคิดเป็นร้อยละ 73.79 ทัง̀นี ̀สาเหตหุลกั มาจากผลประกอบการจากการรวมธุรกิจกบับริษัท ไทย บริตอช ซีเคียวริตี ̀พริน̀
ติง̀ จํากดั (มหาชน) (“TBSP”) เมื0อวนัที0 4 เมษายน 2561 ทําให้บริษัทมีรายได้รวมเพิ0มขึน̀ตอ่เนื0องจากปีก่อน โดยรายได้สว่นใหญ่
เกิดจากรายได้ในสว่นของแบบพิมพ์ธรุกิจพิเศษ (High-Valued Document) และแบบพิมพ์ระบบดจิิตอล (Digital Print and Mail) 
เพิ0มขึน̀  
 ปี 2563 ต้นทุนจากการขายและการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย มีจํานวน 1,467.55 ล้านบาท ลดลงจากปี 
2562 จํานวน 496.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.28 ทัง̀นีเ̀มื0อเทียบกบัสดัส่วนของรายได้รวม ต้นทนุจากการขายและการ
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ให้บริการคดิเป็นร้อยละ 76.93 ทัง̀นี ̀สาเหตหุลกัที0ต้นทนุจากการขายลดลง เนื0องมาจากบริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ทําให้ยอดขายสินค้าในกลุม่ธนาคารและการสง่ออกชะลอตวัลง และผลจากการปรับโครงสร้างกิจการของกลุม่
บริษัทในธรุกิจสื0อสิ0งพิมพ์ตัง̀แตไ่ตรมาส 2 ปี 2563 เป็นต้นมา ก่อให้เกิดการประหยดัตอ่ขอบเขต (Economy of Scope) ซึ0งชว่ยให้
สามารถบริหารจดัการต้นทนุในการขายและหารให้บริการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 ปี 2564 ต้นทุนจากการขายและการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย มีจํานวน 1,227.17 ล้านบาท ลดลงจากปี 
2563 จํานวน 240.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.38 ทัง̀นีเ̀มื0อเทียบกบัสดัส่วนของรายได้รวม ต้นทนุจากการขายและการ
ให้บริการคิดเป็นร้อยละ 70.67 ทัง̀นี ̀สาเหตุหลักที0ลดลงมาจากการบริหารต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน  
 ไตรมาส 3 ปี 2565 ต้นทุนจากการขายและการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย มีจํานวน 796.01 ล้านบาท ลดลง
จากงวดเดียวกนัของปี 2564 (YoY) จํานวน 182.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.66 ทัง̀นีเ̀มื0อเทียบกบัสดัสว่นของรายได้รวม 
ต้นทุนจากการขายและการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 55.02 ทัง̀นี ̀สาเหตุหลักที0ลดลงมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ รวมถงึการลดลงของคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารในกลุม่ธรุกิจบตัรพลาสตกิ  

 ต้นทนุในการจดัจําหนา่ย  
 ต้นทนุในการจดัจําหนา่ยของบริษัทและบริษัทยอ่ยตัง̀แตปี่ 2562 ถงึ ไตรมาส 3 ปี 2565 เทา่กบั 120.32, 105.85, 75.82 
และ 47.68 ล้านบาท ตามลําดบั โดยในปี 2562 เพิ0มขึน̀จากปี 2561 จํานวน 18.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.63 ปี 2563 
ลดลงจากปี 2562 จํานวน 14.47 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 12.03 ปี 2564 ลดลงจากปี 2563 จํานวน 30.03 ล้านบาท หรือคดิ
เป็นร้อยละ 28.37 และไตรมาส 3 ปี 2565 ลดลงจากงวดเดียวกนัของปี 2564 (YoY) จํานวน 12.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
20.72 สาเหตมุาจาก บริษัทสามารถควบคมุคา่ใช้จา่ยได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  
 คา่ใช้จา่ยในการบริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ยตัง̀แตปี่ 2562 ถงึ ไตรมาส 3  ปี 2565 เทา่กบั 281.62, 303.53, 294.66 
และ 174.16 ล้านบาท ตามลําดบั โดยในปี 2562 เพิ0มขึน̀จากปี 2561 จํานวน 25.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.96 ปี 2563 
เพิ0มขึน̀จากปี 2562 จํานวน 21.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.78 ปี 2564 ลดลงจากปี 2563 จํานวน 8.87 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 2.92 และไตรมาส 3 ปี 2565 ลดลงจากงวดเดียวกนัของปี 2564 (YoY) จํานวน 71.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
29.20 สาเหตุมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในกลุ่มธุรกิจบตัร
พลาสตกิ 

ต้นทนุทางการเงิน  
 ต้นทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตัง̀แต่ปี 2562 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากับ 33.83, 35.86, 30.50 และ 
20.92 ล้านบาท ตามลําดบั โดยในปี 2562 เพิ0มขึน̀จากปี 2561 จํานวน 6.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.61 ปี 2563 เพิ0มขึน̀
จากปี 2562 จํานวน 2.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.02 ปี 2564 ลดลงจากปี 2563 จํานวน 5.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 14.95 และไตรมาส 3 ปี 2565 ลดลงจากงวดเดียวกนัของปี 2564 (YoY) จํานวน 20.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.31 
การลดลงของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที0ทยอยจ่ายคืนในระหวา่งงวด โดยบริษัทมีภาษีเงินได้ 28.9 ล้านบาท เพิ0มขึน̀
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน (YoY) จํานวน 15.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 109.4 เนื0องจากในงวดเดียวกนัของปีก่อน บริษัทมีผลขาดนุ
สะสมทางภาษีจงึไมมี่การรับรู้คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 
 
 8.1.3 กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิ 

บริษัทและบริษัทยอ่ย มีกําไรสทุธิในปี 2562 จํานวน 409.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.40 ของรายได้ทัง̀หมด เพิ0มขึน̀
จากปี 2561 จํานวน 106.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.12 ปี 2563 จํานวน 231.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของ
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รายได้ทัง̀หมด ลดลงจากปี 2562 จํานวน 178.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.61 ปี 2564 มีกําไรสทุธิจํานวน 1,198.65 ล้าน
บาท คดิเป็นร้อยละ 69.03 ของรายได้ทัง̀หมด เพิ0มขึน̀จากปี 2563 จํานวน 967.54 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 418.64  
 สําหรับไตรมาส 3 ปี 2565 บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 605.83 ล้านบาท ลดลงจากกําไรสทุธิจํานวน 1,076.79 ล้านบาท
จากงวดเดียวกนัของปี 2564 (YoY) จํานวน 470.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 43.74 แม้รายได้รวมในไตรมาส 3 ปี 
2565 มีจํานวน 1,446.69 ล้านบาท เพิ0มขึน̀จาก 1,385.39 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปี 2564 (YoY) คิดเป็นจํานวน 61.30 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.42 แตเ่ป็นอตัราที0เพิ0มขึน̀เพียงเลก็น้อยเมื0อเทียบจากงวดเดียวกนัของปี 2564 (YoY) เนื0องมาจาก
รายได้จากการขายและการให้บริการลดลง โดยในไตรมาส 3 ปี 2565 มีรายได้จากการขายและการให้บริการอยูที่0 1,146.64 ล้าน
บาท ลดลงจาก 1,373.43 ล้านบาท และแม้วา่บริษัทมีกําไรจากตราสารอนพุนัธ์ จํานวน 251.60 ล้านบาท รวมถึงต้นทนุขายและ
ต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนในการจดัจําหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงินจะลดลงจากงวดเดียวกันของปี 
2564 (YoY) คิดเป็นจํานวน 182.63, 12.46, 71.82 และ 4.08 ล้านบาท ตามลําดับ แต่ในปี 2564 บริษัทมีกําไรจากการปรับ
โครงสร้างธรุกิจ จํานวน 784.66 ล้านบาท เป็นผลให้กําไรสทุธิในปี 2565 ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 
 
 8.2 ฐานะทางการเงนิ 
 8.2.1 สนิทรัพย์ 
 ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2562  บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจํานวน 4,239.80 ล้านบาท แบ่งออกเป็นสินทรัพย์
หมนุเวียนจํานวน 830.17 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนจํานวน 3,409.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.58 และ 80.42 
ของสินทรัพย์รวม ตามลําดบั ซึ0งเมื0อเทียบกบั ณ วนัที0 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเพิ0มขึน̀ 165.36 
ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 4.06 
 ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจํานวน 4,157.54 ล้านบาท แบ่งออกเป็นสินทรัพย์
หมนุเวียนจํานวน 684.69 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนจํานวน 3,472.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.47 และ 83.53 
ของสินทรัพย์รวม ตามลําดบั ซึ0งเมื0อเทียบกบั ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมลดลง 82.26 ล้าน
บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 1.94 
 ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจํานวน 7,807.40 ล้านบาท แบ่งออกเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนจํานวน 1,556.42 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจํานวน 6,250.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.94 และ 
80.06 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดบั ซึ0งเมื0อเทียบกับ ณ วนัที0 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเพิ0มขึน̀ 
3,649.86 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 87.79 โดยมีรายละเอียดของการเพิ0มขึน̀ที0มีสาระสาํคญัดงันี ̀

• เงินสดและสินทรัพย์หมนุเวียนอื0น เพิ0มขึน̀ 871 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ0มขึน̀ของลกูหนีค้̀าง
ชําระค่าหุ้นจากการขายบริษัทย่อย จํานวน 1,020 ล้านบาท โดยลกูหนีก̀ารค้าและสินค้าคงเหลือลดลงจากปี
ก่อน 

• เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เพิ0มขึน̀ 850 ล้านบาท สาเหตหุลกัจากการรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากเงิน
ลงทนุในบริษัทร่วม SYNNEX ในระหว่างปี และจากการจดัประเภทใหม่ของเงินลงทนุ TBSP จากบริษัทย่อย
เป็นบริษัทร่วม เนื0องจากบริษัทขายหุ้ น TBSP ในสัดส่วนร้อยละ 73.48 ทําให้สัดส่วนในเงินลงทุน TBSP 
คงเหลือร้อยละ 25 และสญูเสียการควบคมุใน TBSP ทัง̀นี ̀บริษัทวดัมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุ คงเหลือ ณ 
วนัที0จดัประเภทใหม ่โดยมีมลูคา่ทัง̀สิน̀ 682 ล้านบาท 

• ที0ดิน อาคารและอปุกรณ์และอสงัหาริมทรัพย์เพื0อการลงทนุ ลดลง 319 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการ
ตดัรายการสินทรัพย์ของบริษัทย่อย TBSP 639 ล้านบาท ออกจากงบการเงินรวมของบริษัทเนื0องจากสญูเสีย 
อํานาจการควบคมุ นอกจากนี ̀ในชว่งไตรมาส 4 ปี 2564 บริษัทได้ซือ̀ที0ดนิและสิ0งปลกูสร้างจากบริษัทร่วมแหง่ 
หนึ0ง จํานวน 496.5 ล้านบาท และจดัประเภทรายการดงักลา่วอยูใ่นอสงัหาริมทรัพย์เพื0อการลงทนุ 
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• สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื0น เพิ0มขึน̀ 2,248 ล้านบาท จากการที0บริษัทเข้าลงทนุในบริษัท SABUY คิดเป็นมลูค่า 
รวมทัง̀สิน̀ 984.5 ล้านบาท ซึ0งสง่ผลให้บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นของ SABUY ในสดัสว่นร้อยละ 9.68 โดยการลงทนุ 
ดงักลา่วถกูจดัประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียน และจะถกูวดัมลูคา่ยตุิธรรมทกุสิน̀งวด โดยในปี 
2564 บริษัทรับรู้สว่นตา่งของมลูคา่ยตุิธรรมกบัมลูคา่ทางบญัชีของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียน จํานวน 
1,756 ล้านบาท เป็นผลกําไรจากวดัมลูคา่ยตุิธรรมเงินลงทนุในตราสารทนุเข้าในสว่นขององค์ประกอบอื0นของ
ส่วนของผู้ ถือหุ้น และการตดัรายการค่าความนิยมจํานวน 490 ล้านบาท ออกจากงบการเงินรวมของบริษัท 
เนื0องจาก สญูเสยีอํานาจการควบคมุในบริษัทยอ่ย 

 ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจํานวน 5,854.5 ล้านบาท แบ่งออกเป็นสินทรัพย์
หมนุเวียนจํานวน 485.48 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนจํานวน 5,369.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.29 และ 91.71 
ของสินทรัพย์รวม ตามลําดบั ซึ0งเมื0อเทียบกบั ณ วนัที0 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมลดลง 1,952.92 
ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 25.01 โดยมีรายละเอียดของการลดลงที0มีสาระสาํคญัดงันี ̀

• เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เพิ0มขึน̀ 127 ล้านบาท สาเหตหุลกัจากการลงทนุในหุ้นสามญัเพิ0มทนุ 
ในบริษัท PTECH จํานวน 10,209,711 หุ้น (มลูคา่ที0ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน
ทัง̀สิน̀ 102.1 ล้านบาท และการรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม SYNNEX และ PTECH โดยใน
ระหวา่งงวด บริษัทได้รับเงินปันผลจาก SYNNEX จํานวน 228 ล้านบาท 

• ที0ดิน อาคารและอปุกรณ์ อสงัหาริมทรัพย์เพื0อการลงทนุ และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ลดลง 27 ล้านบาท สาเหตุ
หลกัมาจากการตดัคา่เสื0อมราคาในระหว่างงวด และการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพื0อการลงทนุแห่งหนึ0งของ
บริษัท โดยในระหว่างงวด บริษัทมีการลงทุนอย่างต่อเนื0องในสินทรัพย์เพื0อการดําเนินงานในกลุ่มธุรกิจที0มี
ศกัยภาพในการเตบิโต (Growth Business) จํานวน 83 ล้านบาท 

• สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอื0นลดลง 988 ล้านบาท โดยสาเหตหุลกัมาจากการ รับรู้ส่วนเปลี0ยนแปลง
จากการวดัมลูค่ายตุิธรรมกบัมลูค่าทางบญัชีของเงินลงทนุในตราสารทนุ เข้าในสว่นขององค์ประกอบอื0นของ
สว่นของผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ̀บริษัทได้รับรู้ใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นตราสารอนพุนัธ์จํานวน 251.60 ล้านบาท 

 
 8.2.2 หนี Jสนิ 
 ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส̀ินรวมจํานวน 1.746.15 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนีส̀ิน
หมนุเวียนจํานวน 989.85 ล้านบาท และหนีส̀ินไม่หมนุเวียนจํานวน 756.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.35 และ 17.84 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลําดบั ซึ0งเมื0อเทียบกบัปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส̀ินรวมเพิ0มขึน̀ 313.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
21.87 
 ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส̀ินรวมจํานวน 1,633.16 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนีส̀ิน
หมนุเวียนจํานวน 953.44 ล้านบาท และหนีส̀ินไม่หมนุเวียนจํานวน 679.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.93 และ 16.35 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลําดบั ซึ0งเมื0อเทียบกบัปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส̀ินรวมลดลง 112.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
6.47 
 ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส̀ินรวมจํานวน 2,666.04 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนีส̀ิน
หมนุเวียนจํานวน 1,769.88 ล้านบาท และหนีส̀ินไม่หมนุเวียนจํานวน 896.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.67 และ 11.48 
ของสินทรัพย์รวม ตามลําดบั ซึ0งเมื0อเทียบกบัปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส̀ินรวมเพิ0มขึน̀ 1,032.87 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 63.24 โดยมีรายละเอียดของการเพิ0มขึน̀ที0มีสาระสาํคญัดงันี ̀
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• หนีส̀ินอื0นเพิ0มขึน̀ 1,294 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ0มขึน̀ของเจ้าหนีค้̀างชําระคา่หุ้นจากการปรับ 
โครงสร้างธุรกิจระหว่างกลุ่มบริษัท จํานวน 1,020 ล้านบาท และหนีส̀ินภาษีเงินได้รอตดับญัชีเพิ0มขึน̀ 319 
ล้านบาท จากผลของการปรับมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวียนในระหวา่งปี 

• หนีส̀ินที0มีภาระดอกเบีย̀ลดลง 261 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการตดัรายการหนีส̀ินที0มีภาระดอกเบีย̀
ของบริษัทย่อย จํานวน 279 ล้านบาท ออกจากงบการเงินรวมของบริษัทและการทยอยชําระคืนหนีเ̀งินกู้ ระยะ
ยาวในระหว่างปี จํานวน 164 ล้านบาท ในขณะช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 บริษัทได้ทําสญัญากู้ ยืมเงินระยะยาว
จากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ0ง จํานวน 217.5 ล้านบาท เพื0อวตัถปุระสงค์ในการจ่ายซือ̀ที0ดินและสิ0ง
ปลกูสร้างจากบริษัทร่วมแหง่หนึ0ง 

 ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส̀ินรวมจํานวน 1,335.98 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนีส̀ิน
หมนุเวียนจํานวน 779.28 ล้านบาท และหนีส̀ินไม่หมนุเวียนจํานวน 556.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.31 และ 9.51 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลําดบั ซึ0งเมื0อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2564 (YoY) บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส̀ินรวมลดลง 1,330.06 ล้าน
บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 49.89 โดยมีรายละเอียดของการลดลงที0มีสาระสาํคญัดงันี ̀

• หนีส̀ินอื0นลดลง 1,212 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการจ่ายชําระเจ้าหนีค้̀างชําระค่าหุ้นจากการปรับ
โครงสร้างธุรกิจระหว่างกลุม่บริษัทในระหว่างงวด จํานวน 1,020 ล้านบาท และการลดลงของหนีส̀ินภาษีเงิน
ได้รอการตดับญัชีจากการรับรู้สว่นเปลี0ยนแปลงจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุในตราสารทนุ 

• หนีส̀ินที0มีภาระดอกเบีย̀ลดลง 118 ล้านบาท จากการทยอยจ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะสัน̀และเงินกู้ ยืมระยะยาว
ในระหวา่งงวด 

 
 8.2.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 2,493.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
58.82 ของสินทรัพย์รวม ซึ0งเมื0อเทียบกบัปี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง จํานวน 147.97 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 5.60 
 ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 2,524.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
60.72 ของสินทรัพย์รวม ซึ0งเมื0อเทียบกบัปี 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ0มขึน̀ จํานวน 30.73 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 1.23 
 ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 5,141.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
65.85 ของสนิทรัพย์รวม ซึ0งเมื0อเทียบกบัปี 2563 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ0มขึน̀ จํานวน 2,616.98 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 103.67 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากผลกําไรสทุธิสําหรับปี 2564 จํานวน 1,198.65 ล้านบาท และผลกําไรจากการวดั
มลูคา่ยตุิธรรมในตราสารทนุ (สทุธิจากหนีส̀นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี) ผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื0นจํานวน 1,404.8 ล้านบาท โดย
ในระหวา่งปี บริษัทมีการจา่ยเงินปันผล จํานวน 138.7 ล้านบาท 
 ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 4,518.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
77.18 ของสินทรัพย์รวม ซึ0งเมื0อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2564 (YoY) บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลง จํานวน 
622.85 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 12.11 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมในตราสารทนุ (สทุธิจาก
หนีส̀ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี) ผ่านองค์ประกอบอื0นของส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,030.2 ล้านบาท โดยในระหว่างงวด บริษัทได้
ทําการจ่ายปันผลประจําปี 2564 จํานวน 184.9 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นเงินสดจํานวน 138.7 ล้านบาท และออกหุ้นปันผลและ
จดัสรรให้ผู้ ถือหุ้น จํานวน 46.2 ล้านบาท และจ่ายปันผลระหว่างกาลประจําปี 2565 เป็นเงินสด จํานวน 61.0 ล้านบาท โดยการ
ลดลงทัง̀หมดถกูหกักลบกบัผลกําไรสทุธิสาํหรับงวด จํานวน 605.8 ล้านบาท 
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 8.2.4 งบกระแสเงนิสด 

งบกระแสเงนิสด 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 งวด 9 เดอืน ปี 2565 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 221.53 308.41 148.64 282.64 
เงินสดสทุธิจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (132.10) 125.75 (321.07) 76.04 
เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (32.49) (372.97) 118.13 (353.68) 
เงินสดและรายการเงินสดเพิ,มขึ Zน (ลดลง) 
สุทธิ 

56.85 62.30 (54.17) 6.22 

 
 จากการดําเนินงานดงักลา่วข้างต้น มีผลทําให้บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดสทุธิเพิ0มขึน̀จํานวน 6.22 ล้านบาท 
และมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 จํานวน 114.77 ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
 ณ วนัที0 31 ธันวาคม 2562, 2563 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้รับ (ใช้ไป) จากการดําเนินงาน 
เท่ากับ 221.53 ล้านบาท 308.41 ล้านบาท และ 148.64 ล้านบาท ตามลําดบั สําหรับ ณ วนัที0 30 กันยายน 2565 บริษัทและ
บริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้รับ (ใช้ไป) จากการดําเนินงาน เท่ากบั 282.64 ล้านบาท เพิ0มขึน̀จากงวดเดียวกนัของปี 2564 (YoY) 
จํานวน 175.05 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเพิ0มขึน̀ร้อยละ 162.70 กระแสเงินสดจากการดําเนินงานเป็นผลจากเงินสดสทุธิจากผล
กําไรสาํหรับงวด 319.38 ล้านบาท สทุธิกบัการจา่ยชําระภาษีเงินได้ในระหวา่งงวด 36.73 ล้านบาท 
 กระแสเงินสดจากการลงทนุ 
ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2562, 2563 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้รับ (ใช้ไป) จากการลงทนุ เท่ากบั (132.10) 
ล้านบาท 125.75 ล้านบาท และ (321.07) ล้านบาท ตามลาํดบั สาํหรับ ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแส
เงินสดได้รับ (ใช้ไป) จากการดําเนินงาน เท่ากบั 76.04 ล้านบาท เพิ0มขึน̀จากงวดเดียวกนัของปี 2564 (YoY) จํานวน 70.68 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 1,318.39 กระแสเงินสดจากการลงทนุเป็นผลจากการได้รับเงินสดปันผลจาก SYNNEX และ SABUY รวม
จํานวน 232.41 ล้านบาท สทุธิกบัเงินสดจ่ายเพื0อลงทนุในหุ้นเพิ0มทนุในบริษัทร่วม PTECH จํานวน 102.10 ล้านบาท เงินสดจ่าย
สทุธิจากการซือ̀และจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 38.12 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพื0อซือ̀สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอื0น 16.90 
ล้านบาท 
 กระแสเงินสดจากการกิจกรรมจดัหาเงิน 
 ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2562, 2563 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้รับ (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน
เท่ากบั (32.49) ล้านบาท (372.97) ล้านบาท และ 118.13 ล้านบาท ตามลําดบั สําหรับ ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 บริษัทและ
บริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้รับ (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากับ (353.68) ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2564 
(YoY) จํานวน 147.52 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 71.55 กระแสเงินสดจากการจดัหาเงินเป็นผลจากการเงินสดจา่ยสทุธิจากเงินกู้ ใน
ระหวา่งงวดจํานวน 153.96 ล้านบาท และเงินสดจา่ยเงินปันผล 199.72 ล้านบาท 
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8.3 อัตราส่วนสาํคัญทางการเงนิ 
 
 8.3.1 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราส่วนสภาพคล่อง ปี 2562 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากบั 0.84, 0.72, 0.88 และ 0.62 เท่า 
ตามลําดับ สําหรับ ไตรมาส 3 ปี 2565 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.62 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2564 (YoY) ที0มี
อตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 1.05 เท่า ลดลง 0.59 เท่า แสดงให้เห็นวา่บริษัทมีหนีร̀ะยะสัน̀มากกวา่สินทรัพย์ระยะสัน̀ ซึ0งอาจทํา
ให้กิจการต้องกู้ เงินเพิ0มหรือเปลี0ยนสนิทรัพย์ระยะยาวเป็นเงินเพื0อมาใช้หนี ̀

 
 8.3.2 อัตราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากําไรขัน̀ต้น ปี 2562 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากับ ร้อยละ 21.34, 22.42, 28.54 และ 
43.07 ตามลําดบั และอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น ปี 2562 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากับ ร้อยละ 15.56, 9.21, 31.20 และ 
17.39  ตามลําดบั ทัง̀นีมี̀กําไร (ขาดทนุ) สทุธิต่อหุ้น ปี 2562 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากบั 0.84, 0.50, 2.58 และ 1.19 บาทต่อ
หุ้นตามลาํดบั 

 
 8.3.3 อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ปี 2562 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากบั ร้อยละ 11.73, 
6.48, 20.85 และ 13.98 ตามลาํดบั  
 
 8.3.4 อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราส่วนหนีส̀ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ปี 2562 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากบั 0.71, 0.65, 0.52 
และ 0.30 เทา่ ตามลําดบั โดยงวด 9 เดือน ปี 2565 มีอตัราสว่นหนีส̀ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจากปี 2564 และลดลง 0.58 เทา่ 
แสดงให้เห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยใช้เงินทนุจากส่วนของหนีส̀ินน้อยกว่าส่วนของผู้ ถือหุ้น กล่าวคือ มีภาระดอกเบีย̀และความ
เสี0ยงทางการเงินตํ0า 
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เอกสารแนบ 3 : ข้อมูลของบริษัท แอด็วานซ์ อนิฟอร์เมชั>น เทคโนโลย ีจาํกัด (มหาชน) (“AIT”) 

1. ข้อมูลเบื Pองต้น 

ชื0อบริษัท                : บริษัท แอด็วานซ์ อินฟอร์เมชั0น เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “AIT”) 
ที0ตั Sงสาํนกังานใหญ่ : 37/2 ถนนสทุธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10320 
โทรศพัท์   : 0-2275-9400 
ประเภทธรุกิจ  : ออกแบบระบบเครือขา่ยและระบบสื0อสาร 
เลขจดทะเบียน  : 0107546000067 
เวบ็ไซต์   : http://www.ait.co.th 
ทนุจดทะเบียนแล้ว  : 1,547,406,727.00 บาท 
ทนุชําระแล้ว  : 1,331,125,351.00 บาท 
จํานวนหุ้นที0ชําระแล้ว : 1,331,125,351 หุ้น (มลูคา่ที0ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) 

2. ประวัตคิวามเป็นมาและพฒันาการที>สาํคัญ 
 2.1 ประวัตคิวามเป็นมา 

บริษัท แอด็วานซ์ อินฟอร์เมชั0น เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “AIT”) ก่อตั Sงขึ Sนในปี พ.ศ.2535 โดยการร่วม
ทุนของนายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์  กับกลุ่มผู้บริหาร ที0มีความเชี0ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื0อประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ ให้คําปรึกษา และรับเหมาวางระบบคอมพิวเตอร์และโครงข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื0อสารสําหรับลูกค้าทั Sงภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าในภาคราชการ ซึ0งถือว่าเป็นผู้ นํา
อตุสาหกรรมในด้านการสื0อสาร และบริษัท ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมื0อวนัที0 4 มีนาคม 2546 

2.2 พฒันาการที>สาํคัญในช่วง 5 ปี 
ปี 2562 

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพนัธุ์  ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ของบริษัท เข้าร่วมพิธีลงนามใน
ข้อตกลงคณุธรรม (Integrity Pact) ระหว่างนายสรศกัดิz เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผู้สงัเกตการณ์ 4 ราย ได้แก่ 
พล.ต.ต.แสงชัย สุวัฒนภักดี นางสาวโสตถิยา อ่อวิเชียร นายสมชาติ เจศรีชัย และนายวิเชียร เจษฎากานต์ ทั Sงนี Sเพื0อแสดง
เจตนารมย์ในการปฏิบตัิหน้าที0ด้วยความซื0อสตัย์สจุริตในโครงการจ้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื0อสารอาคาร
รัฐสภาแหง่ใหม ่

นายโชติวตั ตนัธนสาร กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานลกูค้าสมัพนัธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร AIT เข้า
ร่วมงานในพิธีลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือโครงการสง่เสริมพฒันา และกําหนดแนวทางการนําสายสื0อสารลงใต้ดินในเขต
พื Sนที0กรุงเทพมหานคร และพิธีเปิดโครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื0อสารใต้ดินในพื Sนที0กรุงเทพมหานคร โดยมีพลตํารวจ
เอก อศัวิน ขวญัเมือง ผู้วา่การกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีดงักลา่ว ทั Sงนี S บริษัทฯ ร่วมกบับมจ.เตม็โก้ และบริษัท ไวร์เออ 
แอนด์ไวร์เลส จํากดั ได้จดัตั Sงกิจการ ร่วมค้าเอดบับลวิดี ("AWD”) เพื0อดําเนินการโครงการดงักลา่วในพื Sนที0โซน 2 

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพนัธุ์  ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ และคุณสรุพร รักตประจิต รอง
กรรมการผู้ จัดการใหญ่ สายงานบริการของบริษัท เข้าร่วมลงนามในสัญญา MOU เป็นพาร์ทเนอร์กับทางบริษัท Hentong 
Optic-Electric ผู้ นําด้านสายเคเบลิอนัดบัหนึ0งจากประเทศจีน 
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นายอภิชยั นิมจิรวฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการตลาดและการขายของบริษัท และนายวรวฒุิ มาลา 
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการรถไฟ แห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมลงนามในสญัญา
โครงการจ้างพฒันาระบบการจําหน่ายตัàวโดยสารและสํารองที0นั0ง (D-Ticket) โดยการรถไฟฟ้าฯได้ว่าจ้างให้ AIT พฒันาแอป
พลิเคชนัและระบบขายตวัให้รองรับกบัการจําหน่ายตัàวใน ทกุช่องทาง ทั Sงทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื0อยกระดบัมาตรฐานการ
ให้บริการที0ดี 

ปี 2563 

ช่วงเดือนเมษายน 2563 บริษัท ได้นําเทคโนโลยีจากบริษัท MEGVII ผู้ผลติเทคโนโลยี AI ชั Sนนําระดบัโลกมา ให้บริการ
ระบบตรวจวดัอณุหภมูิอจัฉริยะโดยใช้ชื0อวา่ “MEGVII Al Fever Screening System by AIT” ที0สามารถคดักรอง บคุคลก่อนเข้า
อาคารหรือสถานที0ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ท่าการแจ้งเตือนผู้ ที0มีอณุหภมูิเกินกว่ากําหนด สามารถจดจําใบหน้าผู้ ที0ผ่านเข้ามาใน
จดุคดักรองโดยไม่ต้องถอดหน้ากาก สามารถทดแทนการใช้พนกังานมาทําหน้าที0ตรวจวดัอณุหภมูิ ลดความ เสียงของพนกังาน
จากการใกล้ชิดคนจํานวนมาก ทั Sงนี S บริษัทได้เปิดให้บริการดงักลา่วแก่ลกูค้าองค์กรที0สนใจตั Sงแตเ่ดือน เมษายน 2563 อยา่งไรก็
ตาม บริษัทยงัได้มีการสนบัสนนุมอบอปุกรณ์พร้อมติดตั Sงระบบตรวจจบัอณุหภมูิแบบอจัฉริยะให้แก่ 3 หน่วยงานเพื0อใช้ในการ
คดักรองบคุคลเข้ามายงัภายในอาคาร ได้แก่ กองทพัอากาศ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ สถาบนัสขุภาพเด็ก
แหง่ชาตมิหาราชินี 

บริษัทได้ร่วมวมมือกบับริษัท ฟอร์มส์ ฮิมทรอน (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ซิส โก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั และ
สถาบนัวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยร่วมกนัพฒันาชดุระบบ
หุ่นยนต์บนแพลตฟอร์มการควบคุมเพื0อช่วยแพทย์ดูแลผู้ ป่วยติดเชื Sอ COVID-òô ภายใต้ชื0อ โครงการมด บริรักษ์ "FIBO 
AGAINST COVID-19: FACO" ซึ0งบริษัทได้ให้ทนุสนบัสนนุการสร้างแพตฟอร์มโดยสนบัสนนุทั Sงในส่วนของ งบประมาณและ
อปุกรณ์ต่างๆ ทั Sงนี S โครงการดงักล่าวได้มีการส่งมอบชุดหุ่นยนต์เพื0อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ให้กบัโรงพยาบาล จํานวน 9 
แหง่ เป็นที0เรียบร้อยแล้วไปเมื0อวนัที0 2 กรกฎาคม 2563 

เมื0อวนัที0 9 มีนาคม 2563 บริษัทได้ปิดบริษัทย่อยชื0อ “S P Recourses and Commercials Pte. Ltd. บริษัทจดัตั Sงใน
ประเทศสิงคโปร์ มีวตัถปุระสงค์เพื0อจําหน่ายชิ Sนสว่นอะไหลแ่ละอปุกรณ์ฮาร์ดแวร์และดําเนินธุรกิจอื0นๆ ทั Sงนี S บริษัทยอ่ยดงักลา่ว
ไม่ได้มีการดําเนินการเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด และการปิดบริษัทย่อยดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบอันเป็นสาระสําคัญต่อการ
ดําเนินงานของบริษัท 

ปี 2564 

บริษัทได้รับความใว้ใจจากบริษัท กสิกร โปร จํากัด ให้เป็นผู้ รับจ้างติดตั Sงระบบ SD-WAN ทุกสาขาทั0วประเทศของ
ธนาคารกสกิรไทย โดยมีการตดิตั Sงและใช้งานระบบ SD-WAN ณ ธนาคารกสกิรไทย สาขาเสาชิงช้า เป็นสาขาแรก 

บริษัทได้ก้าวขึ Sนมาเป็น “HPE Gold Partner” ของบริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอนเตอร์ไพรส์ (ประเทศ ไทย) จํากดั 

บริษัท ได้ก้าวขึ Sนมาเป็น “HUAWEI Gold Partner” ของบริษัท หวัเวย่ เทคโนโลยี0 (ประเทศไทย) จํากดั 

บริษัท ได้พฒันาผลิตภณัฑ์ด้าน Internet of Thing เพื0อเสริมการให้บริการแก่ลกูค้า เดิมใช้ชื0อวา่ “Talegur” เปลี0ยนมา
ใช้ชื0อว่า “iotonix” ซึ0งเป็นระบบแพลตฟอร์มที0ครอบคลุมการแลกเปลี0ยนข้อมูล IoT ออนไลน์อย่างครบถ้วน พร้อมเปิดตัว
เวบ็ไซต์ https://iotonix.ait.co.th/th/ 

บริษัทได้ลงทนุในบริษัท บล ูกรีน โซลชูั0น จํากดั ซึ0งประกอบธุรกิจทางด้าน System Storage โดยการลงทนุในครั Sงนี Sจะ
มาเพิ0มการบริการของบริษัทให้ครบรอบด้านและยงัเสริมธรุกิจให้แข็งแกร่งมากขึ Sน 
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ที0ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Sงที0 1/2564 ได้มีมติให้บริษัท เปลี0ยนแปลงมลูค่าหุ้นที0ตราไว้ของบริษัท จากหุ้นละ 5 บาท 
เป็นหุ้นละ 1 บาท และมีมติอนุมตัิการออกใบสําคญัแสดงสิทธิที0จะซื Sอหุ้นสามญัของบริษัท ครั Sงที0 2 (AIT-W2) จํานวนไม่เกิน 
515,802,242 หน่วย เพื0อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่น 2 หุ้นสามญั
เดิมต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ AIT-W2 1 หน่วย รวมถึงการอนุมตัิการเพิ0มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 515,802,242 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ0มทุนจํานวน 515,802,242 หุ้น เพื0อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ AIT-W2 เมื0อวนัที0 21 
ธนัวาคม 2564 

ปี 2565 

AIT มุ่งพฒันาความพร้อมและความชํานาญ พร้อมผลกัดนั Security Solution จนทําให้ในปี 2565 นี S บริษัทฯ ได้รับ
รางวลั FY21 Top Strategics Security Roadmap Partner จากงาน Palo Alto Networks Partner Appreciation Event ซึ0งได้
จดัขึ Sนเมื0อวนัที0 20 เมษายน 2565 นอกจากนี S AIT ยงัได้เข้าร่วมการแขง่ขนั Perfect Pich ค้นหาสดุยอดทีม Professional selling 
โดยมีคณุเอกอรุณ ตนัสนุ และคณุกฤติน ลจุนานนท์ ร่วมกนันําเสนอ solution ที0ตอบโจทย์ได้อย่างเชี0ยวชาญ จนทําให้สามารถ
คว้ารางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 มาได้ 

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ร่วมลงนามสัญญากับกิจการค้าร่วมเอเอ (AA Joint Venture : AIT และ 
Appworks) โดยบริษัทฯ มีสดัส่วนในกิจการร่วมค้าดงักล่าวราว 50% เพื0อดําเนินโครงการจ้างพฒันาระบบติดตามขบวนรถไฟ
และจัดการงานขนส่งสินค้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย (Train Tracking and Freight Management System) โดยมี
ระยะเวลาโครงการทั Sงสิ Sน 18 เดือน รวมมลูค่าโครงการ 947.5 ล้านบาท ทั Sงนี S โครงการดงักล่าวจดัทําขึ Sนเพื0อติดตามขบวนรถ
แบบเรียลไทม์ โดยผู้ โดยสารสามารถดผูา่นแอปพลเิคชนั ซึ0งจะสามารถทราบได้ทนัทีวา่ขบวนรถที0ต้องการเดนิทางอยูที่0ใดและอีก
กี0นาทีจะเข้ามาถงึสถานี ชว่ยเพิ0มประสทิธิภาพด้านคมนาคม แก้ปัญหาความลา่ช้าและยงัอํานวยความสะดวกให้ประชาชน โดย
คาดวา่ AA Joint Venture จะสง่มอบงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนตลุาคม 2566 

AA CONSORTIUM (บริษัท ANSI และ AIT) ร่วมลงนามกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในสัญญาโครงการจ้าง
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115/22kV อดุรธานี 5 บนพื Sนที0ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2410 สายรอบเมืองอดุรธานี โดยมีระยะเวลา
โครงการทั Sงสิ Sน 510 วนั รวมมลูค่าโครงการ 228 ล้านบาท เพื0อยกระดบัคณุภาพการให้บริการแก่ผู้ ใช้ไฟฟ้า บริษัท ANSI และ 
AIT จะปฏิบตัติามสญัญาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนของผู้วา่จ้างอยา่งเคร่งครัดและมีประสทิธิภาพ 

AIT รับมอบรางวัลสุดยอดคู่ ค้าแห่งปี  FY22 Thailand Partner of the Year จากงาน “Cisco Engage Thailand 
Innovating for the Future” ที0จดัโดย บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ ให้แก่พาร์ทเนอร์และตวัแทนจําหน่ายที0สามารถทํายอดขายและมี
อตัราการเติบโตใน Segment และ Architecture ตา่งๆ สงูสดุในบรรดาคูค้่าทั Sงหมดในประเทศไทย และรางวลัอื0นๆ รวมทั Sงสิ Sน 5 
รางวลั ได้แก่ 

1. FY22 Architecture Excellence Security 

รางวลัสําหรับพาร์ทเนอร์ที0มีความสามารถในการนําเสนอ Security Solutions ได้อย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการขาย
แบบ multi-suite หรือ cross architect โดย AIT ไม่ได้นําเสนอ Security แบบ point product แต่เป็นการนําเสนอลูกค้าใน
รูปแบบ solutions ทําให้ตอบโจทย์และตรงกบัความต้องการของลกูค้าเป็นอยา่งด ี

2. FY22 Architecture Excellence CISG 

รางวลัสําหรับพาร์ทเนอร์ที0นําเสนอ Total Solution ของ Datacenter ในภาพรวมของ Cloud Networking and Cloud 
Computing ไปยงัหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จนทําให้สามารถตอบสนองความต้องการทางธรุกิจของลกูค้าได้เป็นอยา่งดี 
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อีกทั Sง AIT ยงัมีบคุลากรที0มีความรู้ความเข้าใจในตวั Product ของ CISG หรือ Datacenter ของ Cisco ซึ0งเป็นปัจจยัสําคญัที0ทํา
ให้ AIT ได้รับรางวลัดงกลา่ว 

3. FY22 Architecture Excellence Collaboration 

รางวลัสําหรับพาร์ทเนอร์ที0มีความเชี0ยวชาญ และสร้างยอดขายใน Cisco collaboration ได้สงูเป็นพาร์ทเนอร์ลําดบั
ต้นๆ โดย AIT มีความสามารถในการวางโครงการ ประกอบกบัการจดัทําแผนโครงการด้านบริการก่อนการขายและหลงัการขาย
ได้อยา่งโดดเดน่ จนกระทั0งลกูค้าแนใ่จได้วา่จะได้ใช้เทคโนโลยี Cisco Collaboration อยา่งคุ้มคา่จริงๆ 

4. FY22 Best X-Architect Win 

รางวลัจากความสามารถในการทํา Cross Architectures ได้อย่างยอดเยี0ยมและมีประสิทธิภาพอย่างสงูสดุ โดย AIT 
ได้นําเสนอโครงการที0มี Network Infrastructure, Security และ Collaboration เข้าไว้ด้วยกนั ซึ0งสามารถตอบโจทย์ลกูค้าได้เป็น
อย่างดี โดยเฉพาะการ integrate function การ monitor และการแก้ไขระบบ Network เพื0อให้ user สามารถเข้าถึง service 
ตา่งๆที0 ทาง IT จดัไว้ได้งา่ยและรวดเร็วยิ0งขึ Sน 

5. FY22 Thailand Partner of the Year 

รางวลัที0สําคญันี S มอบให้กบัรางวลัสําหรับพาร์ทเนอร์ที0มีความโดนเด่นและเป็นพนัธมิตรที0ดําเนินการได้ดีในทกุเมตริก 
มีความสามารถในด้านการขายและด้านเทคนิค โดยให้บริการทั Sงก่อนและหลงัการขายได้อย่างเชี0ยวชาญ จึงทําให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการทางธรุกิจของลกูค้าทั Sงภาครัฐและภาคเอกชนได้เป็นอยา่งดี 
3. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัทดําเนินธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื0อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร หรือ System 
Integrator (SI) และเป็นธุรกิจหลกัที0สร้างรายได้ในสดัส่วนกว่า 70% โดยเป็นผู้ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื0อสาร
คอมพิวเตอร์ให้สามารถทํางานร่วมกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตรงตอ่ความต้องการงานของลกูค้า โดยมีระบบ
ที0ให้บริการประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซิสเต็มส์ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั0นซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โดยบริษัทมีลกัษณะการขายแบบเบด็เสร็จหรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั Sงแตก่ารทําความเข้าใจถงึความต้องการของ
ลกูค้า การให้คําปรึกษาการวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบการดําเนินการการติดตั Sง การซ่อมบํารุงรักษา ตลอดจนมี
การฝึกอบรมเพื0อสร้างความเข้าใจในการใช้งาน แสดงได้ดังแผนภาพ 1.1 ส่วนที0เหลือเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ที0เน้นไปทางด้าน
วิศวกรรมพื Sนฐานที0ต่อยอดธุรกิจบนฐานลูกค้าเดิม เช่น การสร้างสถานีไฟฟ้า (Substation) เป็นต้น ด้านวิศวกรรมพื Sนฐาน
เกี0ยวกับสายงานไอซีที เช่น การเดินสายสัญญาณร้อยท่อลงดิน เป็นต้น และด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์(Artificial 
Intelligence) บิ™กดาต้า (Big Data) และ Business Intelligence (BI) เช่น ระบบ CCTV การจดจําใบหน้า การพิสจูน์ตวัตน การ
รายงานในเชิงวเิคราะห์ข้อมลูเชิงธรุกิจเป็นต้น 
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รายละเอียดของการประกอบธุรกจิ  
 บริษัทดําเนินธรุกิจ SI ตามแบบแผนและโครงสร้างงาน 4 ด้าน ดงันี S 

1. การขายสนิค้าและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื>อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายสื>อสาร 

งานโครงการเป็นองค์ประกอบหลักของการทําธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ โครงการที0มาจากการประมูลและ 
โครงการที0มาจากการขายโดยตรง บริษัทเอาใจใสเ่ป็นอย่างยิ0งกบัความต้องการของลกูค้าและทําข้อเสนอทางด้านเทคโนโลยีที0
ลกูค้าจะมั0นใจได้วา่เป็นเทคโนโลยีที0ทนัสมยัที0สดุ ความเข้าใจในธรุกิจของลกูค้าและการใสใ่จในรายละเอียดของโครงการถือเป็น
กญุแจสําคญัที0ทําให้เราประสบความสําเร็จในการสง่มอบงานและทําให้ลกูค้าพงึพอใจ บริษัทมีทีมงานขาย (Sales) และทีมงาน
ก่อนการขาย (Pre-sales) ที0มีความชํานาญสงูเพื0อให้มั0นใจได้วา่ข้อเสนอของโครงการเป็นที0เข้าใจถกูต้องชดัเจนและเห็นพ้องกนั
ทั Sงบริษัทและลกูค้า เมื0อเริ0มรับงานฝ่ายการบริหารโครงการจะเข้ามารับผิดชอบเพื0อให้สามารถดําเนินโครงการได้อยา่งเหมาะสม
และเสร็จสมบรูณ์ ผู้จดัการโครงการจะเข้ามาจดัทีมงานผู้ ชํานาญการและทีมวิศวกรที0ผ่านการฝึกอบรมเข้าดําเนินการ ทีมงาน
ทั Sงหมดจะเข้าดําเนินโครงการตามแผนงานและกระบวนวิธีที0ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี สิ0งเหล่านี Sเป็นพื Sนฐานสําคญัอีก
ประการหนึ0งที0ทําให้บริษัทประสบความสําเร็จมาจนทกุวนันี S บริษัทดําเนินการในโครงการที0มีมลูคา่โครงการตั Sงแตห่ลกัแสนบาท
ไปจนกระทั0งโครงการมลูคา่เป็นหลกัพนัล้านบาท ขึ Sนอยูก่บัลกูค้า ซึ0งปัจจบุนัฐานลกูค้ามีตั Sงแตบ่ริษัทขนาดเลก็จนถงึบริษัทขนาด
ใหญ่ ทั Sงในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหนว่ยงานภาคเอกชน หลงัจากสง่มอบและฝึกอบรมการใช้งานเรียบร้อย
แล้ว บริษัทจะเริ0มการบริการหลงั การขาย และทําการซอ่มบํารุงระบบให้กบัลกูค้าตอ่ไป 

2. การให้บริการดแูลบาํรุงรักษา 

การให้บริการดแูลบํารุงรักษาทกุด้านที0มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย โดยออกแบบให้เหมาะกบัความต้องการ ของ
ลกูค้า ด้วยประสบการณ์ที0มีกว่า 25 ปี ในด้านต่างๆ เช่น การออกแบบดําเนินโครงการ การบํารุงรักษาเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ และ
ซอฟต์แวร์ เป็นต้น โดยใช้ระบบ Information Technology Infrastructure Library (ITIL) เข้ามาผสมผสานกับการปฏิบตัิ งาน
เพื0อให้มั0นใจได้วา่บริษัทสามารถให้บริการที0เสมอต้นเสมอปลาย 
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3. การบริการจดัการไอท ี(Managed Services) 

การให้บริการจดัการและรับผิดชอบด้านไอทีรายวนั ภายใต้การดแูลด้วย Managed Services ของบริษัท โดย ลกูค้า
สามารถปลดภาระความรับผิดชอบด้านไอทีแบบรายวนัมาให้เป็นการดแูลของบริษัท ซึ0งจะทําให้มั0นใจได้ว่ากิจกรรมต่างๆ จะ
ได้รับการปรับปรุงเพิ0มประสทิธิภาพการบริการ โดย Managed Services ของบริษัทสามารถนําเสนอการดแูลทั Sงระบบโครงสร้าง
พื Sนฐานหรือเป็นบางสว่นก็ได้ ซึ0งประกอบไปด้วย 

• Managed IT Infrastructure 
• Managed Network Infrastructure 
• Managed Security 
• Managed Communication (VolP) 
การบํารุงรักษาโครงสร้างพื Sนฐานไอทีกลายเป็นเรื0องซบัซ้อนยุ่งยาก และความต้องการของลกูค้าก็เพิ0มมากขึ Sน การ

จดัการผลิตภณัฑ์ที0หลากหลายเป็นเรื0องที0เสียเวลาและลําบาก บริษัทสามารถเข้าไปจดัการปัญหาความยุ่งยากดงักลา่วเพื0อให้
ลกูค้าสามารถจดัการโครงสร้างพื Sนฐานไอทีได้อยา่งเหมาะสมและตลอดเวลา 

ปัจจบุนัความต้องการของลกูค้าเกี0ยวกบั Managed Services ได้เพิ0มมากขึ Sนจากเดิมที0เป็นลกัษณะของการบงัคบัซื Sอ
และไม่ได้เพิ0มมลูคา่ของธุรกิจ แตบ่ริษัททํางานในลกัษณะที0แตกตา่ง โดยสร้างความเข้าใจให้ลกูค้าได้รับทราบถึงประโยชน์จาก
การมีเครือข่ายที0เหมาะสมตามความจําเป็นซึ0งจะสามารถหลีกเลี0ยงการสะดดุของเครือข่าย (Downtime) ที0อาจจะกระทบตอ่ผล
ประกอบการของธรุกิจได้ 

4. การฝึกอบรม (TraiNex Training Center) 
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“เทรนเน็กซ์เทรนนิ> งเซ็นเตอร์”(TraiNex Training Center: TRAINEX) ศูนย์อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT 
Certificate และ Soft Skill บริษัทได้จดัตั Sงศนูย์อบรมนี Sขึ Sนเพื0อบริการการฝึกอบรมให้กบัลกูค้าโครงการของบริษัท และบคุลากร
ของหน่วยงาน บริษัททั0วไป ศูนย์ฝึกอบรมของเราได้ให้บริการตั Sงแต่การการฝึกอบรมที0เป็นมาตรฐาน Official Course ของ 
Product ต่างๆ ที0มีจําหน่ายในท้องตลาด ณ ปัจจุบนั ได้มีการออกแบบหลกัสตูรฝึกอบรมเพื0อให้สอดคล้องและตรงกับความ
ต้องการของผู้ เรียนนอกจากนี Sเราได้ให้บริการศนูย์สอบที0สามารถสอบ IT Certificate ที0เป็นมาตรฐานสากล การเชา่ห้องฝึกอบรม 
และการเช่าใช้ห้องปฏิบตัิการ (Lab) ซึ0งเปิดโอกาสให้แก่องค์กรธุรกิจและบคุคลทั0วไปในอตุสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เข้ามาเรียนรู้เสริมทกัษะเพิ0มเตมิ ด้วยปรัชญาการถ่ายทอดความรู้ 3E's คือ 

• Expert อบรมโดยที0มีทกัษะความรู้ความสามารถ และใช้แบบเรียนที0มีมาตรฐาน 
• Experience ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ผู้สอนที0ทํางานมาอยา่งยาวนาน 
• Experiment มีอปุกรณ์ LAB ที0ใช้ในการเรียนรู้ที0ทนัสมยัและครบครัน 
TRAINEX ได้พฒันารูปแบบการบริการใหม่ๆ ที0ให้ผู้ เรียนได้สมัผสัประสบการณ์ การเรียนรู้แบบครบครัน โดยเป็นศนูย์

การเรียนรู้และศนูย์ฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที0ได้รับมาตรฐานสากล อีกทั Sงในปีนี Sยงัได้เปิดให้บริการ Mobile Test 
Center Service ศนูย์สอบนอกสถานที0เพื0อเพิ0มความสะดวกสบายให้กบัผู้ ที0ต้องการสอบโดยไมก่ระทบกบัการทํางานอีกด้วย แต่
สิ0งที0สําคญักว่าคือความรู้ที0ผู้ เรียนได้รับจะถกูถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของเหล่าอาจารย์ผู้สอนที0มีประสบการณ์ทํางาน
มากกวา่ 10 ปี 

TRAINEX ได้รับการแต่งตั Sงให้เป็น Cisco Authorized Learning Partner และอาจารย์ทกุท่านเป็นผู้ ที0ผ่านการรับรอง 
และได้รับประกาศนียบัตรให้เป็น Cisco Certified Systems Instructor (CCSI) และ Cisco Certified Internetwork Expert 
(CCIE) นอกจากนี Sเรายงัมีพนัธมิตรอื0นๆ ที0มีหลกัสตูรฝึกอบรมด้าน IT อีกมากกว่า 300 หลกัสตูร อาทิ CompTIA, Microsoft, 
Oracle, Red Hat, VMware, ITIL, PMP, Linux, Aruba อีกทั Sงศูนย์สอบฯ ยังได้รับการรับรองจาก Authorized Test Center : 
PEARSON VUE, PSI (AWS, ISACA) และ Scantron หรือ Castle Worldwide ให้เป็นศูนย์สอบที0สามารถให้ ตรวจสอบและ
รับรอง รวมถึงคําปรึกษา เพื0อเพิ0มประสิทธิภาพและสร้างความสําเร็จแก่ผู้ เรียนและองค์กรสําหรับภาคธุรกิจ ดงันั Sนจงึมั0นใจได้วา่ 
TRAINEX สามารถให้บริการอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ในแวดวงอตุสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทกุระดบัได้อยา่งดีเยี0ยมและ
เป็นศนูย์สอบฯ ที0ได้มาตรฐานในระดบัสากล ปัจจบุนั TRAINEX ตั Sงอยูที่0 90 อาคาร CW Tower B ชั Sน 16 ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 
10310 และมีสาขาย่อย 1 สาขา ได้แก่ จ.ขอนแก่น ตั Sงอยู่ที0 อาคารเหรียญไทย ห้องที0 7 เลขที0 456 หมู่ 23 ซอย 1 ถ.มะลิวลัย์ ต.
บ้านเป็ด อ.เมือง ขอนแก่น 40000 รายละเอียดเพิ0มเตมิที0 http://www.trainex.co.th 

4. โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
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AIT มีบริษัทย่อยทั Pงสิ Pน 1 บริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี P 

• บริษัท ลอ็กซเล่ย์ แอนด์ เอไอท ีโฮลดิ Pง จาํกัด (“LAH”)  
จดทะเบียนก่อตั Sงเมื0อวนัที0 29 พฤศจิกายน 2555 มีทนุจดทะเบียนและชําระแล้วเป็นจํานวน 200.00 ล้านบาท โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื0อลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื0อสารโทรคมนาคม ตลอดจนด้านพลงังานในกลุ่มประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ0ง LAH ได้ลงทนุ ในโครงการไฟเบอร์ออฟติคเคเบิลใต้นํ Sา หรือ The “MYTHIC” Submarine Fibre 
Optic Cable Project ในประเทศสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา (พมา่) มลูคา่การลงทนุโครงการประมาณ 2,000.00 ล้านบาท 
โดยการเข้าไปถือหุ้นขั Sนต้นในสดัสว่น 34% ในบริษัท คมัปานา จํากดั ที0เป็นผู้ ได้รับใบอนญุาตให้ดําเนินโครงการเป็นระยะเวลา 
15 ปี ทั Sงนี S โครงการดงักลา่วจะเป็นการวางโครงขา่ยไฟเบอร์ออฟติคเคเบิลใต้นํ Sาจากเมืองยา่งกุ้ง ประเทศพมา่ ผา่นเข้าสูป่ระเทศ
ไทยที0จงัหวดัสตลู และต่อไปยงัปีนงั ประเทศมาเลเซีย และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2560 ทั Sงนี Sเพื0อรองรับความ
ต้องการด้านการสื0อสารที0เตบิโตอยา่งรวดเร็วระหวา่งประเทศพมา่ ไทย และมาเลเชีย กบัตา่งประเทศทั0วโลก 

 

5. ผู้ถอืหุ้นและคณะกรรมการ 
5.1 ผู้ถอืหุ้น 

รายชื0อผู้ ถือหุ้นสูงสุดของบริษัท 10 รายแรก ตามรายชื0อในทะเบียนผู้ ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วนัที0 26 สิงหาคม 
2565 มีดงันี S 

ลาํดบั รายชื,อผู้ถอืหุ้น 
จาํนวนหุ้น  สัดส่วนการถอืหุ้น 

(หุ้น) (ร้อยละ) 
1 นาย ศริิพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ 53,766,125 4.04% 
2 นาย ชเูกียรต ิรุจนพรพจี1 49,750,000 3.74% 
3 น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี1 40,700,000 3.06% 
4 น.ส. ศศเินตร พหลโยธิน 34,490,575 2.59% 
5 นาย กิตตศิกัดิL สพโชคชยั 34,373,295 2.58% 
6 นาย ศณิะ อุน่ทรพนัธุ์ 34,007,200 2.55% 
7 นาย โชดวิตั ดัQนธนสาร 30,000,000 2.25% 
8 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)2 30,000,000 2.25% 
9 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 29,936,305 2.25% 

10 นาย สรุพร รักตประจิต 27,279,425 2.05% 
  ผู้ ถือหุ้นรายอืQน1 966,822,426 72.63% 
  รวม 1,331,125,351 100.00% 

หมายเหต:ุ  
1/ อ้างอิงข้อมลูจากทีQ AIT เปิดเผยตอ่สาธารณะประกอบกบัข้อมลูทีQได้รับจากบริษัท ณ วนัทีQ 25 มกราคม 2566 เนืQองจากข้อมลูรายชืQอผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 
10 อนัดบัแรกของ AIT ทีQมีการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ล่าสดุถึง ณ วนัทีQ 26 ส.ค. 2565 ซึQงข้อมลูดงักล่าวมีการเปลีQยนแปลงไปจากการใช้สิทธิ
ของ AIT-W2 ณ วนัทีQ 30 กนัยายน 2565  
 
2/ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) มีผู้ ถือหุ้น ณ วนัทีQ 20 มกราคม 2566 ดงันี k 

ลาํดบั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 
1 กลุ่มตระกูลรุจนพรพจ ี   
 - นาย ชเูกียรต ิรุจนพรพจี 412,046,045 25.66 
 - น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี 31,099,060 1.94 
 - น.ส. วิจิตรา ปิQนเรืองหิรัญ 4,500,000 0.28 
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ลาํดบั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 
2 กลุ่มครอบครัววีระประวัต ิ   
 - นาย อานนท์ชยั วีระประวตั ิ 200,000,000 12.45 
 - น.ส. อตกิานต์ จงึวิวฒันวงศ์ 174,000 0.01 
 - นาง เพญ็ศรี วีระประวตั ิ 60,000 0.00 
3 บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน)! 77,000,000 4.79 
4 บริษัท คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) 53,284,898 3.32 
5 นาย ประพนัธ์ อศัวพลงัพรหม 45,168,900 2.81 
6 นาย วรวิทย์ ชยัลมิปมนตรี 34,340,995 2.14 
7 น.ส. เสาวลกัษณ์ จิตสมัฤทธิL 26,121,350 1.63 
8 นาย ทนธุรรม เกียรตไิพบลูย์ 23,883,100 1.49 
9 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 20,456,956 1.27 

10 น.ส. ศรุตา มงคลสธีุ 80,0000 0.00 
11 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอืQน ๆ 677,770,544 42.20 
 รวม 1,605,985,848 100.00 

3/ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) มีผู้ ถือหุ้น ณ วนัทีQ pq มกราคม 2566 ดงันี k 
ลาํดบั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 

1 กลุ่มตระกูลมงคลสุธี   
 - บริษัท มงคลสธีุ โฮลดิ kง จํากดั4 167,606,993 32.96 
 - นายสพุนัธุ์ มงคลสธีุ 13,504,992 2.66 
 - น.ส. สธิุดา มงคลสธีุ 22,695,240 4.46 
 - นาย จตุพินัธุ์ มงคลสธีุ 3,751,423 0.74 
 - นาง สพุรรษา อารยะสกลุ 3,264,353 0.64 
 - น.ส. ศรุตา มงคลสธีุ 3,347,975 0.66 

2 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 15,321,957 3.01 
3 นาง ทิพวรรณ กมัทรทิพย์ 12,358,500 2.43 
4 นาย ทิวา ชินธาดาพงศ์ 7,193,070  1.41 
5 นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์ 6,980,000  1.37 
6 นาย พิชญ์ เทวอกัษร 4,631,037  0.91 
7 นาย สนุทร ดา่นเฉลมินนท์ 4,500,000  0.89 
8 นาย ชยัพงศ์ เวชมามณเฑียร 4,288,790  0.84 
9 น.ส. สจิุตรา โชตพินัธุ์วิทยากลุ 4,009,791 0.78 

10 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอืQนๆ 234,994,318 46.22 
 รวม 508,448,439 100.00 

4/ บริษัท มงคลสธีุ โฮลดิ kง จํากดั มีผู้ ถือหุ้น ณ วนัทีQ 30 เมษายน 2565 ดงันี k 

ลาํดบั รายชื,อผู้ถอืหุ้น 
จาํนวนหุ้น  สัดส่วนการถอืหุ้น 

(หุ้น) (ร้อยละ) 
1 น.ส. สธิุดา มงคลสธีุ 42,000,000 84.00% 
2 น.ส. สชุาดา มงคลสธีุ 2,000,000 4.00% 
3 นาย จตุพินัธุ์ มงคลสธีุ 2,000,000 4.00% 
4 น.ส. ศรุตา มลคงสธีุ 2,000,000 4.00% 
5 นาง สพุรรณษา อารยะสกลุ 2,000,000 4.00% 
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ลาํดบั รายชื,อผู้ถอืหุ้น 
จาํนวนหุ้น  สัดส่วนการถอืหุ้น 

(หุ้น) (ร้อยละ) 
  รวม 50,000,000 100.00% 

5.2 คณะกรรมการบริษัท 

รายชื0อคณะกรรมการของบริษัท 11 ทา่น ประกอบด้วยดงันี S  
ลาํดบั ชื,อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 

1 นาย ธนา ไชยประสทิธิL ประธานกรรมการ 
2 นาย ศริิพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จดัการใหญ่, กรรมการ 
3 นาย พงษ์เทพ ผลอนนัต์ รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
4 นาย กิตตศิกัดิL สพโชคชยั กรรมการ 
5 นาย สรุพร รักตประจิต กรรมการ 
6 นาย ภิสกั จารุดลิก กรรมการ 
7 นาง ศศเินตร พหลโยธิน กรรมการ 
8 นาย กมลพทัธ์ พหลโยธิน กรรมการ 
9 นาย โชคชยั ตั kงพลูสนิธนา กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

10 นาย ศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
11 นาย ธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการอิสระ 

 
5.3 คณะผู้บริหาร 

รายชื0อคณะผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท ณ วนัที0 24 มกราคม 2564 
ลาํดบั ชื,อ-สกุล ตาํแหน่ง 

1 นายศริิพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2 นายสรุพร รักตประจิต รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริการ 
3 นางสาวสรีุรัตน์ ปราชญานกุลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงิน 
4 นายโชดวิตั ดัQนธนสาร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานลกูค้าสมัพนัธ์ 
5 นายอภิชยั นิมจิรวฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย 
6 นายพร้อมพร เกตทุตั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานสนบัสนนุ 
7 นางศศเินตร พหลโยธิน รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริหารทัQวไป 

ทีQมา: แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี/รายงานประจําปี 2564 ของบริษัท และเวบ็ไซต์ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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6. ภาวะอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมบริการดิจิทัลและซอฟต์แวร์1 (Digital services and software industry) หมายถึงการผลิตและการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทลั โดยครอบคลมุการพฒันาแพลตฟอร์มดิจิทลั  การให้บริการข้อมลูเนื Sอหาและธุรกรรมตา่งๆ ผ่าน
แพลตฟอร์มดิจิทลั รวมถงึการผลติซอฟต์แวร์ และการให้บริการด้านซอฟต์แวร์ ซึ0งถือเป็นองค์ประกอบหนึ0งที0สําคญัของการสร้าง
มูลค่า (Value creation) ผ่านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์สู่ความเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital economy) โดยการ
เปลี0ยนแปลงระบบอตุสาหกรรมของโลก (Global industrial transformation) จากการเน้นเพิ0มประสทิธิภาพในกระบวนการผลติ 
(Industrialization) ไปสูก่ารใช้เทคโนโลยีดจิิทลัมาพฒันาโมเดลธรุกิจเพื0อเพิ0มคณุคา่ใหม่ๆ  ให้กบัลกูค้า (Digitalization) 
หมายเหต:ุ 1/ อ้างอิงคํานิยามจาก Technology and innovation report 2021, UNCTAD 

โครงสร้างธุรกจิบริการดจิทิลัและซอฟต์แวร์ของไทย ธรุกิจนี Sประกอบด้วยกลุม่ธรุกิจหลกั 3 กลุม่1 ได้แก่ 

1. Digital services (บริการดิจิทัล) การให้บริการผ่านสื0อดิจิทัล ครอบคลุมธุรกรรมบริการต่างๆ ที0ผ่านออนไลน์ เช่น 
บริการข้อมลูข่าวสาร การชื Sอขายแลกเปลี0ยน การให้คําปรึกษา การออกแบบระบบ บริการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมลู
ขนาดใหญ่ บริการ Cloud สําหรับ Platform และ Infrastructure (ไม่รวม Software) และบริการดิจิทลัด้าน FinTech, 
MedTech, AgriTech เป็นต้น 

2. Software and software services (ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์) การผลิต จําหน่าย บริการ และให้เช่าด้าน
ซอฟต์แวร์ โดยแบง่ตามประเภทซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์ สมองกลฝังตวั (Embedded System software) ซอฟต์แวร์
ระดบัองค์กร (Enterprise software) ซอฟต์แวร์ที0ให้บริการบนระบบ Cloud (Software as a service: SasS) ซอฟต์แวร์
ด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมลูขนาดใหญ่ ซอฟต์แวร์ที0ใช้ในการควบคมุอปุกรณ์เทคโนโลยีสงู เป็นต้น 

3. Digital content (ดิจิทัลคอนเทนต์) การผลิตเนื Sอหา ข้อมูล หรือสื0อสร้างสรรค์ในรูปแบบดิจิทัล ได้แก่ Games, 
Animation, Computer graphic, ภาพยนตร์ รายการโทรทศัน์ สื0อการศึกษาในรูป AR/VR/MR การ์ตนู คาร์แรคเตอร์ 
และ E-book 
หมายเหตุ: 1/ อ้างอิงคํานิยามจากรายงานสํารวจข้อมูลสถิติของสํานักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency: 

DEPA) สอดคล้องกับคําจํากัดความอุตสาหกรรมดิจิทัลใน รายงาน Digital supply chain ของ AT. Kearney และ UNCTAD ตามเอกสาร GDI 
Development Informatics Working Papers, University of Manchester, Bukht R and Heeks R (2017) 

กลุ่มซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์  ประกอบด้วยธรุกิจยอ่ย ได้แก ่ 

1) Software system integration (SI) ธุรกิจจัดทําระบบซอฟต์แวร์ หรือให้บริการบูรณาการรวมระบบที0เกี0ยวข้องกับ
ซอฟต์แวร์ ซึ0งเป็นธรุกิจหลกัของ AIT 

2) Software as a Service (SaaS) ธุรกิจให้บริการด้านซอฟต์แวร์บนระบบ Cloud เพื0อให้ผู้ ใช้เข้าถึงโปรแกรมต่างๆ ได้
โดยผา่นอินเตอร์เน็ต เชน่ Microsoft Office365, Google Drive คดิคา่บริการแบบ Subscription รายเดือน/ปี    

3) Software license ธรุกิจที0มีรายได้จากการขาย/ให้เชา่ Software license   
4) Software maintenance ธรุกิจบริการจดัหา ตดิตั Sง บํารุงรักษา และปรับปรุงเวอร์ชั0นของซอฟต์แวร์  
5) Customized software ธุรกิจซอฟต์แวร์ที0ลูกค้าว่าจ้างให้ออกแบบและพฒันาเพื0อใช้เฉพาะกับงานที0เฉพาะเจาะจง 

โดยลกูค้าจะเป็นเจ้าของลขิสทิธิz 
6) Software consult/training ธุรกิจบริการให้คําปรึกษาด้านการวางระบบซอฟต์แวร์และอบรมหลกัสตูรที0เกี0ยวข้องกบั

ซอฟต์แวร์ 

รายได้กลุ่มธุรกิจนี Sมาจากการผลิต จําหน่าย บริการหรือให้เช่าระบบซอฟต์แวร์ ธุรกิจเติบโตตามทิศทางการปฏิรูป
องค์กรของภาคธุรกิจที0เน้นยทุธศาสตร์ Digital transformation ซึ0งต้องใช้ซอฟต์แวร์เพื0อประมวลผลข้อมลูเชิงวิเคราะห์ ปัจจบุนั
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รูปแบบการบริโภคซอฟต์แวร์ปรับเปลี0ยนจากการซื Sอลขิสทิธิzมาเป็นการเชา่ใช้มากขึ Sน เอื Sอให้ผู้ประกอบการรายเลก็สามารถเข้าถงึ
การใช้ซอฟต์แวร์งา่ยขึ Sน  สอดคล้องกบัผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที0อยูใ่นชว่งปรับเปลี0ยนรูปแบบธรุกิจ (Business transformation) 
โดยเน้นขยายช่องทางรายได้จากการให้บริการด้านซอฟต์แวร์ในรูปแบบของ Software as a Service (SaaS) หรือ Software 
enable Service ที0ใช้ทรัพย์สนิทางปัญญาของตนเองมากขึ Sน 

ในกลุ่มธุรกิจนี S การให้บริการ Software maintenance, SaaS และ SI เป็นธุรกิจที0มีรายได้สูงสุดด้วยสดัส่วนรวมกัน 
73.4% ของมลูค่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในไทย (ข้อมลูปี 2562) เมื0อพิจารณาจํานวนผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่
กระจกุตวัในธุรกิจ Customized software และ SI/SaaS/License ในสดัสว่นรวมกนั 64.5% ของจํานวนบริษัททั Sงหมดในกลุม่นี S 
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที0มีรายได้เฉลี0ยต่อบริษัทสงูสดุอยู่ในกลุ่มธุรกิจ Software consult/training ส่วนใหญ่จะเน้นให้คําปรึกษา
ด้านการออกแบบพฒันาซอฟต์แวร์สมองกลฝังตวัที0ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองซึ0งเป็นสว่นที0สร้างมลูค่าเพิ0มสงู ประกอบ
กบัจํานวนผู้ประกอบการยงัไม่มากนกั  รองลงมา ได้แก่ ธุรกิจ Software maintenance ซึ0งส่วนใหญ่เป็นการดแูลและปรับปรุง
ระบบซอฟต์แวร์ โดยได้อานิสงส์จากตลาดที0มีขนาดใหญ่ 

 
 

สถานการณ์ที>ผ่านมา 

บริการด้านดิจิทัลมีแนวโน้มเร่งตวัชัดเจนมากขึ Sนจากผลของไวรัส COVID1-19 ที0ระบาดทั0วโลก ผลการสํารวจการ
ปรับตัวทางธุรกิจของผู้ประกอบการ 900 รายทั0วโลก ของ McKinsey พบว่า ผู้ประกอบการทั0วโลกมีการปรับธุรกิจให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิทลั เพิ0มขึ Sนจากสดัส่วน 35% ณ สิ Sนปี 2562 เป็น 55% ในเดือน กค.2563 เพื0อรองรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการ
ทํางานตามวิถีใหม่ (New normal) ที0เน้นการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยติดต่อผ่านออนไลน์และบริการดิจิทัลมากขึ Sน โดย 
McKinsey คาดวา่การลงทนุพฒันาธรุกิจสูรู่ปแบบดจิิทลัทั0วโลกจะอยูใ่นทิศทางขยายตวัเพิ0มขึ Sนตอ่เนื0องตลอดชว่งปี 2564-2570 
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ตลาดโลก: ในช่วง 3 ปีที>ผ่านมา (ปี 2561-2563) ค่าใช้จ่ายด้านบริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Spending on digital 

transformation technologies and services) เติบโตอย่างต่อเนื>องในอัตราเฉลี>ย 11.1% ต่อปี โดยมีมูลค่าประมาณ 
USD 1.3 trn. ในปี 2563 ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศสหรัฐ ยุโรป และจีน โดยมีสัดส่วน 34.3%, 20.2% และ 18.5% ของมูล
คา่ใช้จา่ยทั Sงหมดของโลก ตามลาํดบั  

 
ปัจจยัหนนุมาจากการแข่งขนัของบริษัทชั Sนนําทั0วโลกทั Sงในภาคการผลิตและบริการที0เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื0อ

สร้างมลูคา่เพิ0มทางธุรกิจ โดยสว่นหนึ0งของการคา่ใช้จ่ายข้างต้นเป็นคา่ใช้จ่ายด้านระบบคลาวด์ ซึ0งเป็นโครงสร้างพื Sนฐานสําคญั
รองรับการพฒันาและประยกุต์ใช้ซอฟต์แวร์และบริการบนซอฟต์แวร์ (Software as a service: SaaS) รวมถงึแพลตฟอร์มดิจิทลั
ต่างๆ ทําให้ค่าใช้จ่ายด้านระบบคลาวด์ของโลกในปี 2563 สงูถึง USD 74.1 bn. จาก USD 47.4 bn. ในปี 2560 หรือขยายตวั
เฉลี0ย 16.1% ตอ่ปี นอกจากนี S ผลสํารวจผู้ประกอบการ 305 รายทั0วโลกของ Statista (ข้อมลูปี 2563) พบวา่ การทํางานจากบ้าน
ในช่วงของ COVID-19 เป็นปัจจยัสําคญัที0หนนุความต้องการใช้บริการเทคโนโลยีดิจิทลั นอกเหนือจากปัจจยัด้านการปรับตวั
ทางเทคโนโลยีตามกระแสโลกในภาคธรุกิจ 

 

 

- THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK - 
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ภูมิภาคอาเซียนกําลงัเป็นแรงขบัเคลื0อนที0สําคญัของการเติบโตในตลาดอุตสาหกรรมดิจิทลัของโลก จากการลงทุน

ปรับเปลี0ยนธุรกิจสูด่ิจิทลัที0กําลงัเร่งตวั จากรายงานวิจยัตลาดเศรษฐกิจดิจิทลัอาเซียน ประจําปี 2563 (E-Conomy SEA 2020) 
ของ Google, Temasek และ Bain & Company พบวา่ ประชากรอาเซียนใช้งานอินเตอร์เน็ตเพิ0มขึ Sนเป็น 400 ล้านคนในปี 2563 
จาก 360 ล้านคนในปี 2562 หรือ 70% ของประชากรอาเซียนอยูบ่นโลกออนไลน์อินเตอร์เน็ต และประเมินวา่ เศรษฐกิจดิจิทลัใน
อาเซียนมีมลูคา่ประมาณ USD 105 bn. ในปี 2563 หรือเตบิโตถงึ 26.8% ตอ่ปี (CAGR) ในชว่ง 5 ปีที0ผา่นมา (ปี 2569-2563) 

ไทย: ในช่วงปี 2561-2563 ธุรกิจบริการดิจิทัลและซอฟต์แวร์โดยรวมของไทยมีรายได้เติบโตในอัตราเฉลี>ย 
13.0% ต่อปี จากการเร่งปรับตัวด้าน Digital transformation ในภาคธุรกิจและการขยายตัวของธุรกรรมผ่านออนไลน์ตาม 
Global megatrends โดยได้แรงหนุนจากนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที0กระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีความต้องการใช้บริการ
ซอฟต์แวร์เพื0อประมวลผลข้อมลูขนาดใหญ่บนแพลตฟอร์มที0เชื0อมโยงผา่นระบบคลาวด์และ IoT มากขึ Sน ขณะที0ผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึง Internet จากโครงข่าย 4G ที0ครอบคลมุทั0วถึง ทําให้มีความต้องการบริการดิจิทลัด้านติดตอ่สื0อสารในชีวิตประจําวนัมาก
ขึ Sน นอกจากนี S การระบาดของ COVID-19 ยงัเป็นปัจจยัเร่งให้มีการใช้บริการดจิิทลัและซอฟต์แวร์บนแพลตฟอร์มตา่งๆ  มากขึ Sน 

ในกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในปี 2561 และ 2562 มีรายได้ขยายตัว 8.1% และ 
13.4% ตามลาํดบั โดยรายได้สว่นใหญ่มาจากธรุกิจด้าน SI/SaaS/Software license และธรุกิจการให้คําปรึกษาและอบรมด้าน
ซอฟต์แวร์ ซึ0งมีสัดส่วนโดยเฉลี0ย 25.3% และ 20.3% ของรายได้ทั Sงหมดในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ 
ตามลําดบั ตามการปรับเปลี0ยนรูปแบบธุรกิจของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที0มุ่งสู่การหารายได้จากการให้บริการด้านซอฟต์แวร์
มากขึ Sน หลังจากที0มีการประยุกต์ใช้ Cloud technology ทั Sงในองค์กรภาครัฐและเอกชนรองรับการพัฒนาโมเดลการเก็บ
คา่บริการซอฟต์แวร์แบบ SaaS ในหลายรูปแบบ โดยรายได้มาจากภาคการเงินมากที0สดุ รองลงมาได้แก่ หน่วยงานราชการและ
ภาคการทอ่งเที0ยว 
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เมื0อเปรียบเทียบรายได้เฉลี0ยตอ่บริษัทในหมวดธุรกิจยอ่ยของกลุม่ซอฟต์แวร์ฯ ช่วงปี 2561-2562 พบวา่ ธุรกิจที0มีระดบั
รายได้เฉลี0ยตอ่บริษัทสงูสดุ คือ ธุรกิจให้คําปรึกษาด้านซอฟต์แวร์รองลงไปได้แก่ ธุรกิจให้บริการดแูลรักษาซอฟต์แวร์ และธุรกิจ
ซอฟต์แวร์ในด้าน SI/SaaS/Software license เนื0องจากเป็นธรุกิจด้านการให้บริการซอฟต์แวร์ที0มีมลูคา่เพิ0มสงูและเป็นที0ต้องการ
ขององค์กรที0กําลงัมีโครงการใหม่ๆในการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจการให้คําปรึกษาด้านการประยกุต์ใช้ซอฟต์แวร์
ระบบใหม่ๆ ส่วนธุรกิจที0มีอตัราการเติบโตของรายได้เฉลี0ยต่อบริษัทสงูสดุ ได้แก่ ธุรกิจการดแูลรักษาซอฟต์แวร์ และธุรกิจการ
พฒันาซอฟต์แวร์ตามวตัถปุระสงค์ของผู้ ใช้ ตามทิศทางของภาคธุรกิจเอกชนที0ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ตอบโจทย์การผลิตสินค้า
เฉพาะเจาะจงเพิ0มขึ Sน (ตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว (Imbedded software) เพื0อใช้ในการควบคุมระบบความเย็น
อจัฉริยะ และระบบตรวจสอบย้อนกลบัเพื0อควบคมุมาตรฐานสินค้า) และเมื0อเปรียบเทียบตามสญัชาติของผู้ประกอบการ พบวา่ 
บริษัทตา่งชาติ (รวมบริษัทร่วมทนุ) มีรายได้เฉลี0ยตอ่บริษัทสงูกวา่บริษัทคนไทยโดยเฉลี0ยประมาณ 3 เทา่ และยงัมีอตัราขยายตวั
เพิ0มสงูกวา่ เนื0องจากตา่งชาติได้เปรียบด้านผลติภณัฑ์ซอฟต์แวร์ที0ใช้เทคโนโลยีสงูและระบบให้บริการซอฟต์แวร์ที0มีคณุภาพกวา่
โดยเปรียบเทียบ 

 
อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 รายได้ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์โดยรวมหดตัวเล็กน้อย

ประมาณ 1.2% ตามการหดตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที0ทําให้ภาคธุรกิจชะลอการขยายการลงทนุด้านไอทีและซอฟต์แวร์
เพื0อประหยดัคา่ใช้จ่ายองค์กร แม้วา่ผลการระบาดของ COVID-19 จะใช้ซอฟต์แวร์บางประเภทมากขึ Sน ได้แก่ ซอฟต์แวร์เพื0อการ
สื0อสารและประชมุออนไลน์ แตอ่งค์กรสว่นใหญ่เน้นการประยกุต์ใช้ซอฟต์แวร์ที0มีอยูแ่ล้วเพื0อลดต้นทนุ 
แนวโน้มในอนาคต 

ในช่วงปี 2564-2566 รายได้ของธุรกิจบริการดิจิทัลและซอฟต์แวร์ในภาพรวมมีแนวโน้มเติบโตเพิ>มขึ Pนใน
อัตราเฉลี>ย 10.5% ต่อปี ตามทิศทางของภาคธุรกิจที0เน้นการใช้กลยทุธ์ Digital transformation1 เพื0อสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคแบบเฉพาะเจาะจง รวมทั Sงวิถีการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม ่(New normal) ที0คาดวา่จะต้องพึ0งพาการทําธุรกรรมตา่งๆ ผา่น
ชอ่งทางออนไลน์มากขึ Sน ด้านการแขง่ขนัมีแนวโน้มสงูขึ Sนจากผู้ เลน่รายใหมที่0จะทยอยเข้ามาพฒันาแพลตฟอร์มในรูปแบบตา่งๆ 
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หมายเหตุ: 1/ การนําเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลเข้ามาใช้ในการวางรากฐาน เป้าหมาย การดําเนินธุรกิจ 
ตลอดจนขั Sนตอนการทํางานและวัฒนธรรมขององค์กร (Demeter ICT co.,ltd, the consultant company for business 
transformation in The Asia-Pacific, since 2015 

ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์: รายได้มีแนวโน้มเติบโตเฉลี>ย 7.0-8.0%ต่อปี ในช่วงปี 2564-2566 โดยมี
ปัจจยัหนนุที0สําคญัจากภาวะธุรกิจที0คาดวา่จะทยอยฟืSนตวัในปี 2565-2566 ทําให้การลงทนุด้านซอฟต์แวร์และระบบ Cloud IT 
มีแนวโน้มขยายตัวดี เพื0อรองรับทั Sงภาคธุรกิจที0อยู่ในช่วงการปรับโครงสร้างองค์กรซึ0งต้องใช้การประมวลผลข้อมูลในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ Sน และภาคหน่วยงานราชการที0ต้องพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่าน
ออนไลน์และแอปพลิเคชั0นต่างๆ มากขึ Sน นอกจากนี S มาตรการภาครัฐในการลดหย่อนภาษี 2 เท่า(ไม่เกิน100,000บาท) ให้กบั
ธุรกิจ SMEs สําหรับค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์และบริการฯ ในปี 2564-2565 เพื0อเร่งกระบวนการ Digital transformation ให้ 
SMEs แขง่ขนัได้ อาจชว่ยกระตุ้นการขยายตวัของอปุสงค์ในตลาดซอฟต์แวร์และบริการฯ 

 
แนวโน้มการเติบโตของกลุ่มซอฟต์แวร์ฯ ส่วนใหญ่จะขับเคลื> อนจากธุรกิจประเภทซอฟต์แวร์ตาม

วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (Customized software) เพื0อพฒันาแพลตฟอร์มที0ตอบโจทย์ผลิตภณัฑ์ซึ0งสนองความต้องการเฉพาะ
มากขึ Sน (เช่น Imbedded software ที0ใช้ผลิตสินค้าหลากหลายรุ่นใหม่ๆ) และธุรกิจบริการด้านซอฟต์แวร์ในรูปแบบ 
SaaS เพื0อรองรับโครงการใหม่ๆ ในการพัฒนาองค์กร ซึ0งช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องลงทุนติดตั Sงซอฟต์แวร์ทั Sงระบบ โดย 
Gartner Inc. ประเมินว่า การใช้จ่ายด้าน SaaS ของไทยมีแนวโน้มเพิ0มขึ Sนมาก ในช่วงปี 2564-2566 ขณะที0การซื Sอซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิzก็ยงัคงมีอยู่แต่จะขยายตวัลดลงเป็นลําดบั เนื0องจากต้องใช้เงินลงทนุสงูในการติดตั Sงระบบ ขณะที0 SaaS จ่ายเพียงค่า
สมาชิกในชว่งระยะเวลาที0ใช้ (Pay per use) 

มุมมองวจิยักรุงศรี 
ในปี 2564-2566 รายได้ของธุรกิจบริการดิจิทัลและซอฟต์แวร์โดยรวมของไทยมีแนวโน้มขยายตัว

ต่อเนื>อง ตามทิศทางของภาคธุรกิจที0เร่งกระบวนการ Digital transformation ในการสร้างมลูค่าเพื0อสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ Sน รวมทั Sงการใช้ชีวติในรูปแบบใหมจ่ากผลการระบาดของ COVID-19 ที0เร่งให้การตดิตอ่สื0อสาร
ผา่นทางแพลตฟอร์มดจิิทลัเกิดเร็วขึ Sน สาํหรับแรงขบัเคลื0อนการเตบิโตของรายได้ในธรุกิจนี S  

ได้แก่ ธุรกิจจัดทาํซอฟต์แวร์และให้บริการด้านซอฟต์แวร์ รายได้มีแนวโน้มเติบโตตามภาวะของภาคธุรกิจที0จะ
ทยอยฟืSนตวั ทําให้การลงทนุด้านซอฟต์แวร์และระบบ Cloud IT ขยายตวั เพื0อรองรับการปรับโครงสร้างองค์กรซึ0งต้องวางแผน
ฟืSนฟธูรุกิจโดยใช้ระบบการประมวลผลข้อมลูขนาดใหญ่ (Big data analytics) โดยการเตบิโตของรายได้ส่วนใหญ่จะมาจาก
ธุรกจิประเภทซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ และบริการด้านซอฟต์แวร์ในรูปแบบ SaaS 
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7. ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
7.1. งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม  2562 2563 2564  งวด 9 เดอืน ปี 2565  
 (หน่วย : ล้านบาท)  ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

สนิทรัพย์  
        

สนิทรัพย์หมุนเวียน 
        

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  190.18 3.32 204.47 3.18 378.50 6.58 1,367.33 21.89 
 สนิทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอืQน  - - - - 720.00 12.52 - - 
 ลกูหนี kการค้าและลกูหนี kอืQน  2,268.61 39.60 2,633.93 40.97 2,070.83 36.00 2,247.46 35.98 
 สนิทรัพย์ทีQเกิดจากสญัญา  1,705.04 29.76 1,303.89 20.28 913.46 15.88 803.50 12.86 
 เงินให้กู้ ยืมระยะสั kนแก่กิจการทีQเกีQยวข้องกนั  - - 3.00 0.05 - - - - 
 สนิค้าคงเหลอื  745.93 13.02 1,575.93 24.51 863.56 15.01 935.10 14.97 
 เงินจา่ยลว่งหน้าคา่สนิค้าและบริการ  156.43 2.73 0.06 0.00 - - - - 
 สนิทรัพย์หมนุเวียนอืQน  150.81 2.63 130.53 2.03 168.57 2.93 143.62 2.30 
 สนิทรัพย์ทีQถือไว้เพืQอขาย  - - - - 37.85 0.66 - - 
 รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน  5,217.00 91.07 5,851.81 91.02 5,152.76 89.58 5,497.01 88.00 
 สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

     
- 

  

 สนิทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวียนอืQน  - - 139.58 2.17 82.25 1.43 48.25 0.77 
 เงินลงทนุในการร่วมค้า  38.03 0.66 30.71 0.48 - - - - 
 เงินลงทนุในกิจการทีQเกีQยวข้องกนั  84.99 1.48 - - - - - - 
 ทีQดนิ อาคารและอปุกรณ์  101.90 1.78 93.04 1.45 94.27 1.64 90.35 1.45 
 สนิทรัพย์สทิธิการใช้  - - 24.70 0.38 23.37 0.41 18.77 0.30 
 อปุกรณ์สาํหรับให้เชา่  120.56 2.10 88.67 1.38 197.50 3.43 346.41 5.55 
 สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน  36.19 0.63 34.93 0.54 34.12 0.59 35.45 0.57 
 ภาษีเงินได้หกั ณ ทีQจา่ยจา่ยลว่งหน้า  12.77 0.22 - - - - - - 
 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี  67.86 1.18 87.80 1.37 103.29 1.80 133.55 2.14 
 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืQน  49.32 0.86 77.94 1.21 64.56 1.12 77.10 1.23 
 รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน  511.62 8.93 577.37 8.98 599.36 10.42 749.87 12.00 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม  2562 2563 2564  งวด 9 เดอืน ปี 2565  
 (หน่วย : ล้านบาท)  ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

 รวมสนิทรัพย์  5,728.61 100.00 6,429.18 100.00 5,752.11 100.00 6,246.88 100.00 
 หนี _สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น  

        

 หนี _สินหมุนเวียน  
        

 เงินกู้ ยืมระยะสั kนจากสถาบนัการเงิน  400.00 6.98 250.00 3.89 - - - - 
 เจ้าหนี kการค้าและเจ้าหนี kอืQน  738.50 12.89 1,341.01 20.86 790.77 13.75 985.64 15.78 
 ต้นทนุทีQยงัไมเ่รียกชําระ  713.54 12.46 830.35 12.92 896.11 15.58 747.99 11.97 
 สว่นของหนี kสนิภายใต้สญัญาการจดัการทางการเงิน  42.59 0.74 143.22 2.23 96.18 1.67 96.57 1.55 
 ทีQถงึกําหนดชําระภายในหนึQงปี  - - - 

 

 สว่นของหนี kสนิตามสญัญาเชา่ทีQถงึกําหนดชําระภายในหนึQงปี  - - 10.53 0.16 11.31 0.20 9.84 0.16 
 ภาษีเงินได้ค้างจา่ย  32.40 0.57 37.46 0.58 29.27 0.51 29.53 0.47 
 หนี kสนิทีQเกิดจากสญัญา  544.48 9.50 351.07 5.46 405.90 7.06 285.13 4.56 
 สาํรองคา่ปรับงานลา่ช้า  115.55 2.02 77.50 1.21 77.10 1.34 81.56 1.31 
 หนี kสนิทางการเงินหมนุเวียนอืQน  0.67 0.01 3.12 0.05 0.12 0.00 - 

 

 หนี kสนิหมนุเวียนอืQน  94.31 1.65 133.73 2.08 133.34 2.32 104.51 1.67 
 รวมหนี _สนิหมุนเวียน  2,682.05 46.82 3,177.98 49.43 2,440.10 42.42 2,340.76 37.47 
 หนี _สินไม่หมุนเวียน  

        

 หนี kสนิภายใต้สญัญาการจดัการทางการเงิน - สทุธิ  62.92 1.10 171.91 2.67 117.98 2.05 139.08 2.23 
 จากสว่นทีQถงึกําหนดชําระภายในหนึQงปี  
 หนี kสนิตามสญัญาเชา่ - สทุธิจากสว่นทีQถงึกําหนดชําระ  - - 14.49 0.23 11.52 0.20 7.06 0.11 
 ภายในหนึQงปี  
 สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  97.77 1.71 139.57 2.17 121.28 2.11 133.39 2.14 
 รวมหนี _สนิไม่หมุนเวียน  160.69 2.81 325.98 5.07 250.78 4.36 279.53 4.47 
 รวมหนี _สนิ  2,842.74 49.62 3,503.96 54.50 2,690.87 46.78 2,620.29 41.95 
 ส่วนของผู้ถอืหุ้น  

        

 ทนุเรือนหุ้น  
 

- 
 

- 
    

    ทนุจดทะเบียน  
 

- 
 

- 
    

       หุ้นสามญั  1,031.60 18.01 1,031.60 16.05 1,547.41 26.90 1,547.41 24.77 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม  2562 2563 2564  งวด 9 เดอืน ปี 2565  
 (หน่วย : ล้านบาท)  ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

    ทนุออกจําหนา่ยและชําระเตม็มลูคา่แล้ว  
 

- 
 

- 
    

       หุ้นสามญั  1,031.60 18.01 1,031.60 16.05 1,031.60 17.93 1,031.60 16.51 
 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั  303.44 5.30 303.44 4.72 303.44 5.28 303.44 4.86 
 เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้นจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ  - - - - - - 599.04 9.59 
 กําไรสะสม  

 
- 

 
- 

    

    จดัสรรแล้ว - สาํรองตามกฎหมาย  103.16 1.80 103.16 1.60 128.78 2.24 128.78 2.06 
    ยงัไมไ่ด้จดัสรร  1,445.11 25.23 1,484.45 23.09 1,594.85 27.73 1,561.16 24.99 
 องค์ประกอบอืQนของสว่นของผู้ ถือหุ้น  2.57 0.04 2.57 0.04 2.57 0.04 2.57 0.04 
 รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  2,885.88 50.38 2,925.22 45.50 3,061.24 53.22 3,626.59 58.05 
 รวมหนี _สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น  5,728.61 100.00 6,429.18 100.00 5,752.11 100.00 6,246.88 100.00 

 

 

 

 

- THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK - 
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7.2 งบกาํไรขาดทนุ 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

  

2562 2563 2564 งวด 9 เดอืน งวด 9 เดอืน 

(งบตรวจสอบ) (งบตรวจสอบ) (งบตรวจสอบ) สิ _นสุดวันที, 30 กันยายน 
2564 

สิ _นสุดวันที, 30 กันยายน 
2565 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
รายได้                 
รายได้จากการขายและบริการ 6,903.42  97.59  6,529.65  97.01  6,765.97  96.18  5,223.29  96.47  4,652.63  93.10  
รายได้คา่เชา่จากอปุกรณ์สาํหรับให้เชา่ 118.90  1.68  131.23  1.95  179.38  2.55  119.19  2.20  179.47  3.59  
กําไรจากการจําหนา่ยเงินลงทนุ - - - - - - - - 108.63  2.17  
รายได้อืQน 51.39  0.73  70.08  1.04  89.39  1.27  71.97  1.33  56.76  1.14  
รวมรายได้ 7,073.72  100.00  6,730.97  100.00  7,034.75  100.00  5,414.45  100.00  4,997.48  100.00  
ค่าใช้จ่าย                 
ต้นทนุขายและบริการ 5,882.79  83.16  5,414.92  80.45  5,582.17  79.35  4,432.52  81.86  3,817.81  76.39  
ต้นทนุอปุกรณ์สาํหรับให้เชา่ 59.14  0.84  90.20  1.34  95.32  1.35  64.14  1.18  95.21  1.91  
คา่ใช้จา่ยในการขายและจดัจําหนา่ย 215.31  3.04  264.78  3.93  267.51  3.80  195.22  3.61  202.34  4.05  
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 375.37  5.31  446.37  6.63  324.27  4.61  230.81  4.26  355.11  7.11  
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ทางการเงิน -   - - 14.67  0.21      - - 
ขาดทนุจากตราสารทนุทีQกําหนดให้วดัมลูคา่
ยตุธิรรม -   - - 69.00  0.98  

    
- - 

ผา่นกําไรหรือขาดทนุ     
รวมค่าใช้จ่าย 6,532.61  92.35  6,216.27  92.35  6,352.94  90.31  4,922.69  90.92  4,470.48  89.45  
กาํไรจากการดาํเนินงาน 541.11  7.65  514.69  7.65  681.81  9.69  491.77  9.08  527.01  10.55  
สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า (28.55) (0.40) (7.32) (0.11) (5.86) (0.08) (4.55) (0.08) - - 
รายได้ทางการเงิน 2.96  0.04  26.26  0.39  0.91  0.01  0.58  0.01  2.16  0.04  
ต้นทนุทางการเงิน (8.94) (0.13) (21.12) (0.31) (11.55) (0.16) (9.20) (0.17) (2.24) (0.04) 
กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงนิได้ 506.58  7.16  512.52  7.61  665.32  9.46  478.61  8.84  526.92  10.54  
ภาษีเงินได้ (114.49) (1.62) (118.25) (1.76) (138.19) (1.96) (103.18) (1.91) (96.38) (1.93) 
กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรับงวด 392.09  5.54  394.27  5.86  527.12  7.49  375.43  6.93  430.53  8.62  
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7.3 งบกระแสเงนิสด 

งบกระแสเงนิสด 
2562 2563 2564 

งวด 9 เดอืน งวด 9 เดอืน 

(หน่วย : ล้านบาท) สิ _นสุดวันที, 30 
กันยายน 2564 

สิ _นสุดวันที, 30 
กันยายน 2565 

 เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมดําเนินงาน  (1,185.61) 406.12  1,882.67  96.18  192.58  

 เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมลงทนุ  (95.45) (101.29) (941.88) (209.36) 644.08  

 เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมจดัหาเงิน  205.49  (290.54) (766.77) 111.38  152.17  

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่า
เงนิสดเพิ,มขึ _น(ลดลง)สุทธิ  (1,075.57) 14.29  174.03  (1.80) 988.83  

 เงินสดและรายการเทียบเทา่
เงินสดต้นปี  1,265.75  190.18  204.47  204.47  378.50  

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่า
เงนิสดปลายปี  190.18  204.47  378.50  202.67  1,367.33  

 

7.4 อัตราส่วนทางการเงนิที>สาํคัญ 

อัตราส่วนสาํคัญทางการเงนิ หน่วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 งวด 9 เดอืน 
ปี 2565 

อัตราส่วนสภาพคล่อง           
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  เทา่ 1.95  1.84  2.11  2.35  
อตัราสว่นหมนุเวียนของลกูหนี kการค้า เทา่ 3.10  2.53  3.35  2.86  
ระยะเวลาการเก็บหนี k วนั 117.92  144.33  108.83  127.48  
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื เทา่ 7.97  3.49  6.57  5.45  
ระยะเวลาขายสนิค้า วนั 45.82  104.49  55.52  67.00  
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี kการค้า เทา่ 8.05  4.11  7.18  5.17  
ระยะเวลาการชําระหนี k  วนั 45.36  88.91  50.84  70.63  
อัตราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร           
อตัรากําไรขั kนต้น ร้อยละ 15.39  17.35  18.25  19.02  
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน ร้อยละ 7.65  7.65  9.69  10.55  
อตัรากําไรสทุธิ  ร้อยละ 5.54  5.86  7.49  8.61  
อัตราส่วนประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน           
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ ร้อยละ 6.84  6.13  9.16  9.32  
อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 13.59  13.48  17.22  16.05  
อัตราส่วนนโยบายทางการเงนิ           
อตัราสว่นหนี kสนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  เทา่ 0.18  0.20  0.08  0.11  
อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี kย เทา่ 60.52  24.37  59.05  234.85  

 

 



รายงานความเหน็ของที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ        

 

เอกสารแนบ 3 - หน้า 22 

8. คาํอธิบายผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

8.1 ภาพรวมการดาํเนินงาน 

ปี 2563 

นบัตั Sงแตต้่นปี 2563 ทั Sงภาคธุรกิจและสงัคมของประเทศไทยและทั0วโลกได้รับผลกระทบด้านลบเป็นวงกว้างจาก
การระบาดของโรคติดเชื Sอไวรัส COVID-19 อยา่งไรก็ตาม บริษัทยงัคงมีรายได้จากงานโครงการขนาดใหญ่ที0ดําเนินการตอ่
เนื0องมาจากปี 2562 อีกทั Sงลกูค้าสว่นใหญ่ของบริษัทเป็นหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจซึ0งมีงบประมาณรายจ่ายที0ได้รับ
การอนมุตัิก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื Sอไวรัส COVID-19 เรียบร้อยแล้ว จงึทําให้งานโครงการที0บริษัทเข้าร่วมประมลู
งานยงัไม่ลดลง แตอ่าจจะมีความลา่ช้าในการดําเนินงานโครงการบ้าง สง่ผลให้ผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2563 มี
รายได้ลดลงประมาณร้อยละ 4.8 จากปี 2562 ซึ0งเป็นปีที0มีรายได้รวมสงูสดุนบัตั Sงแต่จดัตั Sงบริษัทมา เนื0องจากในปี 2562 
บริษัทได้งานโครงการขนาดใหญ่ซึ0งมีมลูคา่มากกวา่ 1,000 ล้านบาท สําหรับปี 2563 นี S บริษัทยงัมีงานโครงการขนาดใหญ่
เข้ามาหลายโครงการ โดยมีขนาดโครงการระหวา่ง 100-500 ล้านบาท ทั Sงนี S งานโครงการขนาดใหญ่ที0บริษัทรับรู้รายได้ใน
ปี 2563 ตวัอยา่งเชน่ โครงการจ้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื0อสารอาคารรัฐสภาแหง่ใหม ่โครงการจดัซื Sอและ
ติดตั Sงระบบ คลาวด์ (Cloud) เพื0อรองรับการให้บริการโครงการคลาวด์กลางภาครัฐของ บมจ. กสท โทรคมนาคม โครงการ
พฒันาระบบการจําหนา่ยตัàวโดยสารและสํารองที0นั0ง (D-Ticket) ของการรถไฟแหง่ประเทศไทย โครงการจดัให้มีการบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสงูในพื Sนที0หา่งไกล และโครงการซื Sอขายครุภณัฑ์เครือขา่ยสื0อสารของธนาคารออมสนิ เป็นต้น 

ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานรวมของปี 2563 ได้ลดลงในอตัราเดียวกนักบัการลดลงของรายได้รวม แต่
กําไรสําหรับงวดของปี 2563 กลบัมีทิศทางเปลี0ยนแปลงในทิศทางตรงกนัข้ามกบัการลดลงของรายได้รวม กลา่วคือ กําไร
สําหรับงวด ของปี 2563 เพิ0มขึ Sนร้อยละ 0.5 จากปี 2562 เนื0องจากบริษัทมีรายได้ทางการเงินเพิ0มขึ Sน ซึ0งเท่ากบั 26.3 ล้าน
บาท โดยเป็นการเรียกชําระดอกเบี Sยจากการจา่ยเงินลา่ช้าของลกูหนี Sรายใหญ่รายหนึ0ง 

หากพิจารณาถึงประเภทของรายได้แล้ว พบวา่รายได้จากการขายและบริการของปี 2563 ลดลงจากของปี 2562 
ร้อยละ 5.4 เนื0องจากในปี 2563 แม้ว่าจะได้รับงานโครงการขนาดใหญ่เข้ามาหลายโครงการ แต่มีขนาดไม่ถึง 1,000 ล้าน
บาท ซึ0งต่างกับปี 2562 ที0ได้รับโครงการมลูค่าเกิน 1,000 ล้านบาทหลายโครงการ ในขณะที0ต้นทุนขายและบริการกลบั
ลดลงถงึร้อยละ 8.0 เนื0องจากโครงการขนาดใหญ่ที0บริษัทได้มานั Sนมีอตัรากําไรขั Sนต้นที0สงูกวา่ของปี 2562 

รายได้อื0นเพิ0มขึ Sนร้อยละ 36.4 เนื0องจากในปี 2563 บริษัทได้รับเงินส่งเสริมการขายตามเป้าของยอดซื Sอจากซพั
พลายเออร์ (supplier) รายใหญ่ 

ต้นทนุอปุกรณ์สําหรับให้เช่าเพิ0มขึ Sนร้อยละ 52.6 เนื0องจากมีโครงการอปุกรณ์ให้เช่าบางโครงการได้ต่อสญัญา
ใหม่โดยมีระยะเวลาของสญัญาที0ลดลง จึงทําให้ต้องเปลี0ยนระยะเวลาการใช้งานอปุกรณ์ให้สั Sนลง ทําให้ค่าเสื0อมราคา
สาํหรับงวดสงูขึ Sนไปด้วย 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารของปี 2563 เพิ0มขึ Sนร้อยละ 23.0 และ 18.9 ตามลาํดบั ทั Sงนี S กลบัมีทิศทางตรงกนั
ข้าม กับการเปลี0ยนแปลงของรายได้ที0ลดลง เนื0องจากค่าใช้จ่ายที0เกี0ยวข้องกับพนักงานที0เพิ0มขึ Sน เช่น ค่านายหน้าและ
เงินเดือน เป็นต้น นอกจากนี S บริษัทได้บนัทึกค่าเผื0อผลขาดทุนด้านเครดิตที0คาดว่าจะเกิดขึ Sน (ค่าเผื0อหนี Sสงสยัจะสูญ) 
สาํหรับลกูหนี Sที0ค้างชําระเกิน กําหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที0 9 เรื0อง เครื0องมือทางการเงิน (TFRS 9) 

ปี 2564 

ในปี 2564 ภาพรวมเศรษฐกิจเริ0มฟืSนตวัในช่วงไตรมาสที0 3 ปี 2564 เนื0องจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี S 1) การทยอยผ่อน
คลายมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และการฉีดวคัซีนที0มีความคืบหน้ามากขึ Sน 2) ผลของอปุสงค์คง



รายงานความเหน็ของที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ        

 

เอกสารแนบ 3 - หน้า 23 

ค้างจากช่วงก่อนหน้า และ 3) มาตรการภาครัฐที0ยงัช่วยพยงุกําลงัซื Sออย่างต่อเนื0อง การใช้จ่ายภาครัฐยงัมีบทบาทสําคญั
ในการพยงุเศรษฐกิจ โดยการใช้จ่ายภาครัฐที0มีการขยายตวัเมื0อเทียบกบัปี 2563 อนัเนื0องจากการบรรเทาผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยเฉพาะการระบาดระลอก 3 ที0รุนแรงในช่วงไตรมาสที0 2 ปี 2564 ซึ0งส่งผลต่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะภาคการท่องเที0ยวและธุรกิจเกี0ยวกับการบริการที0มีมาตรการควบคุม
โรคติดตอ่เข้มข้นมากขึ Sน แตม่าตรการควบคมุในครั Sงนี Sยงัถือวา่มีความเข้มงวดน้อยกวา่เมื0อเปรียบเทียบกบัต้นปี 2563 โดย
เริ0มมีการทยอยผ่อนปรนมาตรการควบคมุโรคมากขึ Sนจนสามารถเปิดรับนกัท่องเที0ยวจากต่างประเทศในช่วงไตรมาสที0 4 
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที0เปราะบาง ทางบริษัทยงัมีผลการดําเนินงานที0ดีโดยสามารถสร้างรายได้และมี
กําไรเป็นที0น่าพอใจและสงูกว่าที0ประมาณการไว้ และมีรายได้เพิ0มขึ Sนจากปี 2563 ทั Sงนี Sในปี 2564 รายได้ส่วนใหญ่ของ
บริษัทมาจากงานโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการซื Sอขายพร้อมติดตั Sงระบบและการจัดการโครงสร้างพื Sนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื0อสารแบบรวมศูนย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการซื Sอขายและติดตั Sงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื0อสารของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ระยะที0 1 และระยะที0 2 โครงการจัดซื Sอและติดตั Sงระบบคลาวด์ 
(Cloud) เพื0อรองรับการให้บริการโครงการคลาวด์กลางภาครัฐของ บมจ. กสท โทรคมนาคม (ปัจจุบันคือ บมจ. 
โทรคมนาคมแหง่ชาติ) โครงการจดัหาเครื0องคอมพิวเตอร์แมข่่ายพร้อมอปุกรณ์เพื0อเพิ0มประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
สารสนเทศของสํานกังานประกนัสงัคม โครงการจ้างบํารุงรักษาระบบและอปุกรณ์โครงข่ายสื0อสารข้อมลูของบมจ. กสท 
โทรคมนาคม โครงการจ้างบํารุงรักษาและดแูลระบบเครือขา่ยของ บมจ. ทา่อากาศยานไทย และโครงการพฒันาระบบการ
จําหนา่ยตัàวโดยสารและสาํรองที0นั0ง (D-Ticket) ของการรถไฟแหง่ประเทศไทย เป็นต้น 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวมของปี 2564 ได้เพิ0มขึ Sนจากปี 2563 ในอตัราตํ0ากว่าอตัราการเพิ0มขึ Sน
ของรายได้สว่นใหญ่เนื0องจากอตัรากําไรขั Sนต้นของโครงการในปี 2564 เพิ0มขึ Sนจากปี 2563 เลก็น้อย ประกอบกบัในปี 2564 
สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มีความรุนแรงกวา่ปี 2563 ทําให้รูปแบบการทํางานได้เปลี0ยนไปและทางบริษัท
มีนโยบายให้พนักงานทํางาน Work from home ทําให้มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานหลายรายการลดลง เช่น ค่าอบรม
พนกังานได้เปลี0ยนเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ซึ0งมีค่าใช้จ่ายลดลง ประกอบกับการติดต่อกับลกูค้าที0ลดลงทําให้
ค่าใช้จ่ายในการขาย เช่น ค่ารับรองลกูค้าลดลง เป็นต้น นอกจากนี S ค่าใช้จ่ายขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทาง
การเงินของปี Ø°±² ลดลง ô³.² ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ¥°.² ในขณะเดียวกันยังมีผลขาดทุนจากตราสารทุนที0
กําหนดให้วดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรือ ขาดทนุจํานวน ±ô.µ ล้านบาท 

การเพิ0มขึ Sนของค่าใช้จ่ายดําเนินงานของปี Ø°±² ตํ0ากว่าการเพิ0มขึ Sนของรายได้ทําให้กําไรสทุธิสําหรับปีเพิ0มขึ Sน
จากปี Ø°±³ ถงึร้อยละ ³³.° เนื0องจากรายได้ในปี Ø°±² สงูกวา่รายได้ในปี Ø°±³ ทําให้รายได้สามารถครอบคลมุคา่ใช้จา่ย
สว่นหนึ0งที0เป็นคา่ใช้จา่ยคงที0ได้มากขึ Sน 

หากพิจารณาถึงประเภทของรายได้แล้ว พบว่า รายได้ค่าเช่าจากอปุกรณ์สําหรับให้เช่าของปี 2564 เพิ0มขึ Sนร้อย
ละ 36.7 จากปี 2563 เนื0องจากบริษัทได้งานโครงการให้เชา่อปุกรณ์เข้ามาใหมใ่นระหวา่งปี 

รายได้อื0นเพิ0มขึ Sนร้อยละ 27.5 เนื0องจากในปี 2564 บริษัทได้รับเงินส่งเสริมการขายตามเป้าของยอดซื Sอจากซพั
พลายเออร์ (supplier) รายใหญ่มากขึ Sนจากปี 2563 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินลดลงร้อยละ 86.4 เนื0องจากในปี 2564 ได้บนัทึกค่าเผื0อผล
ขาดทุนด้านเครดิตที0คาดว่าจะเกิดขึ Sนจากลูกหนี Sแต่ละรายลดลง เนื0องจากในปี 2563 ได้บันทึกผลขาดทุนดังกล่าวไว้
คอ่นข้างสงูแล้ว 

ขาดทนุจากตราสารทนุที0กําหนดให้วดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุเพิ0มขึ Sนร้อยละ 10.0 จาก Campana 
Group Pte. Ltd. (บริษัทร่วมค้าของกิจการร่วมค้าของบริษัท) ซึ0งอยู่ในช่วงการเริ0มต้นธุรกิจมีผลประกอบการขาดทุน 
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ประกอบกับงานโครงการของ Campana Group Pte. Ltd. มีความล่าช้ากว่าที0คาดการณ์ไว้ จึงทําให้ในปี 2564 มีการ
บนัทกึขาดทนุจากตราสารทนุที0กําหนดให้วดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุเป็นจํานวน 69.0 ล้านบาท 

ในปี 2564 บริษัทมีรายได้ทางการเงินตํ0ากว่าปี 2563 เนื0องจากในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการเรียกชําระ
ดอกเบี Sยจากการจา่ยเงินลา่ช้าจากหนี Sรายใหญ่รายหนึ0งจํานวน 25.5 ล้านบาท 

งวด 9 เดือน ปี 2565 ในช่วงไตรมาสที0 3 ปี 2565 เศรษฐกิจไทยปรับตวัดีขึ Sนต่อเนื0องจากไตรมาสก่อนๆ ทั Sงนี S 
เนื0องจากภาคบริการฟืSนตวั ต่อเนื0องตามจํานวนนกัท่องเที0ยวต่างชาติที0ปรับเพิ0มขึ Sนอนัเนื0องจากการผ่อนคลายข้อจํากดั
เรื0องการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางระหว่างประเทศและการผ่อนคลายข้อปฏิบตัิในการสวมหน้ากากอนามัยทั0ว
ประเทศ การใช้จ่ายภาครัฐหดตวัเมื0อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน เนื0องจากทั Sงรายจ่ายประจําและรายจ่ายลงทุนของ
รัฐบาลส่วนกลางตามงบประมาณที0ลดลง ประกอบกบัมีการเบิกจ่ายไปแล้วในช่วงก่อนหน้า ภาพรวมการดําเนินงานของ
บริษัทในไตรมาสที0 3 ปี 2565 สอดคล้องกบัสภาพโดยรวมของเศรษฐกิจกล่าวคือมีรายได้รวมเพิ0มขึ Sนจากไตรมาสที0 2 ปี 
2565 คิดเป็นเพิ0มขึ Sน 174.7 ล้านบาทหรือร้อยละ 10.2 และเพิ0มขึ Sนจากไตรมาสที0 3 ปี 2564 คิดเป็น เพิ0มขึ Sน 377.4 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 25.0 เนื0องจากโครงการของไตรมาสที0 3 ปี 2565 มีขนาดโครงการที0มีมลูค่าสงูกว่าของไตรมาส ที0 2 ปี 
2565 และไตรมาสที0 3 ปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวมของไตรมาสที0 3 ปี 2565 ได้เปลี0ยนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกบัการเพิ0มขึ Sนของรายได้ เมื0อ เปรียบเทียบกบัของไตรมาสที0 2 ปี 2565 และไตรมาสที0 3 ปี 2564 จะเห็นได้ว่าอตัรา
การเปลี0ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการ ดําเนินงานใกล้เคียงกบัอตัราการเปลี0ยนแปลงของรายได้มาก อย่างไรก็ตาม หาก
มองในรายละเอียดของค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าในส่วนของต้นทุนขายและบริการของไตรมาสที0 3 ปี 2565 นั Sนมีอตัราการ
เพิ0มขึ Sนของต้นทนุขายและบริการที0ตํ0ากว่าอตัราการเพิ0มขึ Sน ของรายได้เมื0อเทียบกบัไตรมาสที0 2 ปี 2565 และไตรมาสที0 3 
ปี 2564 เนื0องจากอตัรากําไรขั Sนต้นที0สงูขึ Sนของโครงการที0สง่มอบไตร มาสที0 3 ปี 2565 และในสว่นของคา่ใช้จา่ยในการขาย
และบริหารของไตรมาสที0 3 ปี 2565 มีอตัราการเพิ0มมากกว่าไตรมาสที0 2 ปี 2565 และไตรมาสที0 3 ปี 2564 เนื0องจากใน
ไตรมาสที0 3 ปี 2565 บนัทึกค่าเผื0อผลขาดทุนด้านเครดิตที0คาดว่าจะเกิดขึ Sนจากลกูหนี Sค้างนาน และผลขาดทุนจากการ
ปรับมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในตราสารทนุที0สงูกว่าไตรมาสอื0น ซึ0งปัจจยัดงักล่าวข้างต้นทําให้เมื0อมองภาพรวมของ
การเปลี0ยนแปลงคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานรวมของไตรมาสที0 3 ปี 2565 นั Sนเปลี0ยนแปลงไปในอตัราที0ใกล้เคียงกนักบัการ
เปลี0ยนแปลงของรายได้รวมเมื0อเทียบกบัไตรมาสที0 2 ปี 2565 และไตรมาสที0 3 ปี 2564 

กําไรสําหรับงวดของไตรมาสที0 3 ปี 2565 มีการเปลี0ยนแปลงในทิศทางเดียวกบัการเพิ0มขึ Sนของรายได้ อย่างไรก็
ตามเมื0อ เทียบกบัไตรมาสที0 2 ปี 2565 พบวา่อตัราการเปลี0ยนแปลงของกําไรสําหรับงวดสงูกวา่อตัราการเปลี0ยนแปลงของ
รายได้ เนื0องจากในไตรมาสที0 3 ปี 2565 ไม่มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า และเมื0อเทียบอัตราการ
เปลี0ยนแปลงกําไรสําหรับงวดของ ไตรมาสที0 3 ปี 2565 พบว่าตํ0ากว่าอัตราการเปลี0ยนแปลงของไตรมาสที0 3 ปี 2564 
เนื0องจากอตัราการเพิ0มขึ Sนของค่าใช้จ่ายดําเนินงานรวมของปี 2565 เมื0อเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2564 เพิ0มขึ Sนสงูกว่าอตัรา
การเปลี0ยนแปลงของรายได้เลก็น้อย 

รายได้และต้นทนุจากการขายและบริการ 

ผลการดําเนินงานของบริษัทในไตรมาสที0 3 ปี 2565 มีรายได้จากการขายและบริการเพิ0มขึ Sนอยา่งมากจากรายได้
ของ ไตรมาสที0 2 ปี 2565 และไตรมาสที0 3 ปี 2564 เนื0องจากในไตรมาสที0 3 ปี 2565 รัฐบาลได้ออกมาตรการผ่อนคลาย
การป้องกันการแพร่ของโรค COVID-19 มากขึ Sนทําให้สามารถดําเนินการโครงการได้สะดวกขึ Sน ประกอบกับบริษัทได้
ดําเนินการสง่มอบงวดงานโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการในไตรมาสนี S เช่น โครงการซื Sอขายระบบสําหรับขยายบริการ 
GDCC (VM) ของบมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ, โครงการจดัหาเครื0องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื0อรองรับระบบสารสนเทศของ
สํานักงานประกันสงัคม, โครงการซื Sอขายและติดตั Sงระบบและอุปกรณ์ของโครงการครุภัณฑ์เพื0อการพัฒนาเครือข่าย
การศึกษาแห่งชาติระยะที0 4 ของสํานกังาน ปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม, โครงการซื Sอ
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ขายและติดตั Sงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื0อสารของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ระยะที0 2 ของสํานกังานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร, โครงการพฒันาแพลตฟอร์มดิจิทลักลาง เชื0อมต่อบริการประกนัสงัคมให้แก่ผู้ประกนัตนอย่างเจาะจง
ของสํานกังานประกันสงัคม และโครงการงานจ้างพฒันาระบบติดตามขบวนรถไฟและจดัการงานขนส่งสินค้าของการ
รถไฟแหง่ประเทศไทย เป็นต้น 

สาํหรับไตรมาสที0 3 ปี 2565 ต้นทนุขายและบริการมีทิศทางการเปลี0ยนแปลงที0สอดคล้องกบัการเปลี0ยนแปลงของ
รายได้ แต่เมื0อเทียบกับต้นทุนขายและบริการของไตรมาสที0 2 ปี 2565 และไตรมาสที0 3 ปี 2564 แล้วพบว่าอัตราการ
เพิ0มขึ Sนของต้นทุนขายและบริการตํ0ากว่าอตัราการเพิ0มขึ Sนของรายได้ ทั Sงนี Sเนื0องจากโครงการที0ส่งมอบในไตรมาสที0 3 ปี 
2565 นั Sนโดยรวมมีอตัรากําไรขั Sนต้นสงูกว่าเมื0อเทียบต้นทุนขายและบริการของไตรมาสที0 2 ปี 2565 กับไตรมาสที0 3 ปี 
2564 

รายได้ค่าเช่าและต้นทนุจากอุปกรณ์สาํหรับให้เช่า 

รายได้คา่เช่าจากอปุกรณ์สําหรับให้เช่าของไตรมาสที0 3 ปี 2565 เพิ0มขึ Sนจากไตรมาสที0 2 ปี 2565 และไตรมาสที0 
3 ปี 2564 เนื0องจากในชว่งไตรมาสที0 3 ปี 2565 มีรายได้จากโครงการอปุกรณ์ให้เชา่ใหมที่0เพิ0งทยอยสง่มอบในปี 2565 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 

คา่ใช้จ่ายในการขายและจดัจําหน่ายของไตรมาสที0 3 ปี 2565 มีจํานวนเพิ0มขึ Sนจากไตรมาสที0 2 ปี 2565 และไตร
มาสที0 3 ปี 2564 ส่วนใหญ่เพิ0มขึ Sนตามการเพิ0มขึ Sนของรายได้ นอกจากนี Sมาตรการผ่อนคลายการป้องกนัการแพร่ของโรค 
COVID-19 จากทางภาครัฐทําให้บริษัทสามารถมีกิจกรรมทางการสง่เสริมขายได้มากขึ Sน โดยคา่ใช้จ่ายในการขายและจดั
จําหนา่ยที0เพิ0มขึ Sน ได้แก่ คา่นายหน้า คา่รับรองลกูค้า เป็นต้น 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

โดยปกติแล้วค่าใช้จ่ายในการบริหารจะสอดคล้องกบัอตัราการเปลี0ยนแปลงของรายได้ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่าย
ในการ บริหารของไตรมาสที0 3 ปี 2565 มีอตัราการเพิ0มขึ Sนที0สงูกวา่อตัราการเพิ0มขึ Sนของรายได้เมื0อเทียบกบัไตรมาสที0 2 ปี 
2565 และไตร มาสที0 3 ปี 2564 ค่อนข้างมาก เนื0องจากในไตรมาสที0 3 ปี 2565 ได้บนัทึกค่าเผื0อผลขาดทนุด้านเครดิตที0
คาดว่าจะเกิดขึ Sนจากลกูหนี Sค้างนาน และผลขาดทนุจากการปรับมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุใน Campana Group Pte. 
Ltd. 
8.2 ฐานะการเงนิ 

8.2.1 สนิทรัพย์ 

ปี 2563 

ณ วนัที0 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์เพิ0มขึ Sน 700.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.2 จากของ ณ วนัที0 
31 ธันวาคม 2562 โดยการเพิ0มขึ Sนของสินทรัพย์รวมมาจากการเปลี0ยนแปลงที0สําคัญของการเพิ0มขึ Sนหรือลดลงของ
สนิทรัพย์ดงัตอ่ไปนี S 

ลูกหนี Sการค้าและลูกหนี Sอื0นของไตรมาสที0 4 ปี 2563 เพิ0มขึ Sน 365.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ0มขึ Sนร้อยละ 16.1 
สาเหตสุว่นใหญ่มาจากในช่วงไตรมาสที0 4 ปี 2563 ได้ออกใบแจ้งหนี Sสําหรับงานโครงการที0แล้วเสร็จและสง่มอบงานแล้ว 
จึงทําให้ลกูหนี Sสินทรัพย์ที0เกิดจากสญัญา(รายได้ที0ยงัไม่เรียกชําระ) ลดลง 401.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 23.5 
เนื0องจากการค้าเพิ0มขึ Sนในช่วงไตรมาสที0 4 ปี 2563 ได้ออกใบแจ้งหนี Sสําหรับงานโครงการที0แล้วเสร็จและสง่มอบงานแล้ว 
จงึทําให้สนิทรัพย์ที0เกิดจากสญัญา(รายได้ที0ยงัไมเ่รียกชําระ) ลดลง 
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สินค้าคงเหลือเพิ0มขึ Sน 830.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ0มขึ Sนร้อยละ 111.3 เนื0องจากในช่วงปี 2563 ได้ลงทนุในงาน
โครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ เช่น โครงการซื Sอและติดตั Sงระบบคลาวด์ของ กสท. โทรคมนาคม โครงการจ้างงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื0อสารอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โครงการขายพร้อมติดตั Sงและการจดัการโครงสร้างพื Sนฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื0อสารแบบรวมศูนย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการพัฒนาระบบการจําหน่ายตัàว
โดยสารและสํารองที0นั0ง (D-Ticket) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินที0 อ.
แม่สาย จ.เชียงราย เป็นต้น ซึ0งยงัอยู่ในระหว่างการดําเนินงานยงัไม่แล้วเสร็จตามขั Sนความสําเร็จจงึยงัไม่สามารถสง่มอบ
งานได้ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการลดลง 96.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 61.3 เนื0องจากในช่วงปี 2563 
ได้รับสนิค้าที0ได้เคยจา่ยเงินลว่งหน้าไป จงึทําให้เงินจา่ยลว่งหน้าคา่สนิค้าและบริการลดลง 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื0นลดลง 20.3 ล้านบาทหรือคดิเป็นลดลงร้อยละ 13.5 เนื0องจากในชว่งปีปลายปี 2563 บริษัท
ได้ออกใบกํากบัภาษีขายจากการได้รับชําระเงินและการสง่มอบสนิค้าจงึทําให้ภาษีซื Sอและภาษีซื Sอไมถ่งึกําหนดชําระลดลง 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอื0นเพิ0มขึ Sน 139.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ0มขึ Sนร้อยละ 100.0 เนื0องจากในช่วง
ไตรมาสที0 4 ปี 2563 บริษัทได้ลงทุนเพิ0มเติมในหุ้ น Campana Group Pte. Ltd. และตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัที0 9 เรื0องเครื0องมือทางการเงิน (TFRS 9) ซึ0งเริ0มบงัคบัใช้ในปี 2563 ได้จดัเงินลงทนุในกิจการที0เกี0ยวข้องกนั
เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน และส่งผลให้เงินลงทุนในกิจการที0เกี0ยวข้องกันที0เคยแสดงในงบการเงิน ณ วนัที0 31 ธันวาคม 
2562 ลดลง 85.0 ล้านบาทหรือคดิเป็น ลดลงร้อยละ 100.0 

สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ0มขึ Sน 24.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ0มขึ Sนร้อยละ 100.0 เนื0องจากการนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที0 16 เรื0องสญัญาเชา่ มาใช้ในปี 2563 โดยกําหนดให้ผู้ เข้ารับรู้สนิทรัพย์และหนี Sสนิสาํหรับสญัญา
เชา่ทกุรายการที0มีระยะเวลาในการเชา่มากกวา่ 12 เดือน เว้นแตส่นิทรัพย์อ้างอิงนั Sนมีมลูคา่ตํ0า 

อุปกรณ์สําหรับให้เช่าลดลง 31.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 26.5 เนื0องจากการคํานวณค่าเสื0อมราคา
อปุกรณ์ให้เชา่สําหรับปี 2563 

ภาษีเงินได้หกั ณ ที0จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง 12.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 100.0 เนื0องจากในปี 2563 
บริษัทได้รับเงินคืนภาษีปี 2561 จากกรมสรรพากร 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีเพิ0มขึ Sน 19.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ0มขึ Sนร้อยละ 29.3 ส่วนใหญ่เนื0องจากการ
บนัทกึสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีจากการตั Sงสาํรองคา่เผื0อหนี Sสงสยัจะสญู 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื0นเพิ0มขึ Sน 28.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ0มขึ Sนร้อยละ 58.0 ส่วนใหญ่เนื0องจากการจ่ายค่า 
บํารุงรักษางานโครงการซึ0งจา่ยลว่งหน้าและครอบคลมุระยะเวลาประกนัมากกวา่ 1 ปี 

ปี 2564 

ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์ลดลง 677.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10.5 จากของ ณ วนัที0 31 
ธันวาคม 2563 โดยการลดลงของสินทรัพย์รวมมาจากการเปลี0ยนแปลงที0สําคญัของการเพิ0มขึ Sนหรือลดลงของสินทรัพย์
ดงัตอ่ไปนี S 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ0มขึ Sน 174.0 ล้านบาทหรือคดิเป็นเพิ0มขึ Sนร้อยละ 85.1 และสนิทรัพย์ทางการ
เงินหมนุเวียนอื0น(เงินลงทนุในหน่วยลงทนุในกองทนุเปิดตราสารหนี S) เพิ0มขึ Sน 720.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ0มขึ Sนร้อยละ 
100.0 เนื0องจากในช่วงปลายปี 2564 บริษัทสามารถเก็บเงินจากลกูหนี Sได้เป็นจํานวนมาก และสว่นหนึ0งไปซื Sอหน่วยลงทนุ
ในกองทนุเปิดตราสารหนี S 
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ลกูหนี Sการค้าและลกูหนี Sอื0นลดลง 563.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 21.4 เนื0องจากในช่วงปลายปี 2564 
บริษัทสามารถเก็บเงินจากลกูหนี Sจากงานโครงการขนาดใหญ่ให้เป็นจํานวนมาก 

สินทรัพย์ที0เกิดจากสญัญาลดลง 390.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 29.9 เนื0องจากในช่วงปลายปี 2564 
ได้ออกใบแจ้งหนี Sสาํหรับงานโครงการที0แล้วเสร็จและสง่มอบงานแล้ว จงึทําให้สนิทรัพย์ที0เกิดจากสญัญาลดลง 

สนิค้าคงเหลือลดลง 712.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 45.2 เนื0องจากในชว่งปลายปี 2564 ได้สง่มอบงาน
โครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ขณะที0โครงการขนาดใหญ่ที0เข้ามาใหม่ยงัอยู่ในช่วงชะลอตวัจึงทําให้สินค้าคงเหลือ
ลดลง 

ในปี 2564 สินทรัพย์รอการขายเพิ0มขึ Sน 37.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ0มขึ Sนร้อยละ 100.0 เนื0องจากในช่วงปลายปี 
2564 บริษัทอยู่ในระหว่างขั Sนตอนการขายเงินลงทนุทั Sงหมดในบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จํากดั (กิจการร่วมค้าของ
บริษัท) จงึได้แสดงเงินลงทนุดงักลา่วแสดงไว้ภายใต้หวัข้อสินทรัพย์รอการขาย ทําให้เงินลงทนุนี Sที0เคยแสดงไว้ในเงินลงทนุ
ในการร่วมค้าลดลง 30.71 ล้านบาท จากปี 2563 หรือคดิเป็นลดลงร้อยละ 100.0 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื0นเพิ0มขึ Sน 38.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ0มขึ Sนร้อยละ 29.1 เนื0องมาจากคา่ใช้จ่ายลว่งหน้าและ
คา่บํารุงรักษาที0จ่ายลว่งหน้าในสว่นที0ครอบคลมุระยะเวลาการบริการภายใน 1 ปีเพิ0มขึ Sนตามการเพิ0มขึ Sนของงานโครงการ
บํารุงรักษา 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอื0นลดลง 57.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 41.1 เนื0องจาก Campana 
Group Pro. Ltd. ซึ0งอยู่ในช่วงการเริ0มต้นธุรกิจมีผลประกอบการขาดทนุ ประกอบกบังานโครงการของ Campana Group 
Pte. Ltd. มีความลา่ช้ากวา่ที0คาดการณ์ไว้ โดยในปี 2564 จงึได้บนัทกึขาดทนุจากตราสารทนุที0กําหนดให้วดัมลูคา่ยตุิธรรม
ผา่นกําไรหรือขาดทนุเป็นจํานวน 69.0 ล้านบาท 

อปุกรณ์สําหรับให้เชา่เพิ0มขึ Sน 108.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ0มขึ Sนร้อยละ 122.7 เนื0องจากในชว่งปี 2564 บริษัทได้
งานโครงการให้เช่าใช้อปุกรณ์จงึลงทนุในอปุกรณ์สําหรับให้เช่าซึ0งติดตั Sงอปุกรณ์และสง่มอบงานแล้วเมื0อสิ Sนไตรมาสที0 2 ปี 
2564 จงึทําให้อปุกรณ์สาํหรับให้เชา่เพิ0มขึ Sน 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีเพิ0มขึ Sน 15.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ0มขึ Sนร้อยละ 17.7 ส่วนใหญ่เนื0องจากการ
บนัทกึ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีจากผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ทางการเงิน (คา่เผื0อหนี Sสงสยัจะสญู) 
และขาดทนุจากตราสารทนุที0กําหนดให้วดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ 

สินทรัพย์ไม่หมุนวียนอื0นลดลง 13.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 17.1 ส่วนใหญ่เนื0องจากการจ่ายค่า
บํารุงรักษางานโครงการซึ0งจ่ายล่วงหน้าและครอบคลมุระยะเวลาประกนัมากกว่า 1 ปี ที0ลดลงซึ0งถกูแสดงไว้ในสินทรัพย์
หมนุเวียนอื0น 

ไตรมาส 3/2565 

ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 บริษัทมีสนิทรัพย์เพิ0มขึ Sน 494.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.6 จากของ ณ วนัที0 31 
ธันวาคม 2564 โดยการเพิ0มขึ Sนของสินทรัพย์รวมมาจากการเปลี0ยนแปลงที0สําคญัของการเพิ0มขึ Sนหรือลดลงของสินทรัพย์
ดงัต่อไปนี S เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ0มขึ Sน 988.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ0มขึ Sนร้อยละ 261.2 สาเหตสุว่นใหญ่
มาจาก ได้รับเงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิ AIT-W2 เป็นหุ้นสามญั จํานวน 599.0 ล้านบาทในไตร
มาสที0 3 ปี 2565 และเงินที0รับจากการถอนเงินฝากระยะสั Sน 
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สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื0นลดลง 720.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 100.0 เนื0องจากในไตรมาสที0 
3 ปี 2565 ได้ลงทุนในงานโครงการใหม่ที0เข้ามาเป็นจํานวนมาก จึงได้ถอนเงินฝากระยะสั Sนออกมาใช้หมนุเวียนในการ
ดําเนินงานโครงการ 

ลกูหนี Sการค้าและลกูหนี Sอื0นเพิ0มขึ Sน 176.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ0มขึ Sนร้อยละ 8.5 สาเหตสุว่นใหญ่มาจากการสง่
มอบ งานโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการในไตรมาสที0 3 ปี 2565 และรายได้ค้างรับจากงานโครงการที0เคยรับรู้รายได้
ตามขั Sน ความสาํเร็จในไตรมาสก่อนซึ0งได้ออกใบแจ้งหนี Sเรียกเก็บเงินจากลกูค้าแล้วในไตรมาสที0 3 ปี 2565 นี S 

สินทรัพย์ที0เกิดจากสญัญาลดลง 110.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 12.0 สว่นใหญ่เนื0องจากในไตรมาสที0 
3 ปี 2565 ได้ออกใบแจ้งหนี Sเรียกเก็บเงินสาํหรับงานโครงการที0ได้เคยรับรู้รายได้ตามขั Sนความสาํเร็จของงานโครงการในไตร
มาสก่อนๆ 

สินค้าคงเหลือเพิ0มขึ Sน 71.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ0มขึ Sนร้อยละ 8.3 เนื0องจากในช่วงไตรมาสที0 3 ปี 2565 อยู่ใน
ระหว่าง การดําเนินงานโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ โดยตวัอย่างงานระหว่างทําของโครงการขนาดใหญ่ที0สําคญั 
ได้แก่ โครงการจ้างพัฒนาระบบการจําหน่ายตัàวโดยสารและสํารองที0นั0ง (D-Ticket) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย, 
โครงการจ้างพฒันาระบบติดตาม ขบวนรถไฟและจดัการงานขนสง่สินค้าของการรถไฟแหง่ประเทศไทย, โครงการ Hybrid 
CSOC (จดัหาอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ บคุลากร ปรับปรุงกระบวนการ รวมถงึการปรับปรุงสถานที0ในการปฏิบตัิงานเพื0อรับมือ
และป้องกนัภยัคกุคามด้านไซเบอร์ของ บจก. กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส และโครงการก่อสร้างอาคารอาคารศนูย์
สารสนเทศที0ดนิของกรมที0ดนิ เป็นต้น 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื0นลดลง 25.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 14.8 ส่วนใหญ่เนื0องมาจากการลดลงของ
ค่าใช้จ่ายลว่งหน้าที0ครบสญัญา และค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาสําหรับงานโครงการจ่ายลว่งหน้าที0ลดลงตามระยะเวลา
การบริการ 

สินทรัพย์รอการขายลดลง 37.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 100.0 เนื0องจากในช่วงปลายปี 2564 บริษัท
อยู่ใน ระหว่างขั Sนตอนการขายเงินลงทนุทั Sงหมดในบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จํากดั จึงได้แสดงเงินลงทนุดงักล่าวไว้
ภายใต้หวัข้อ “สนิทรัพย์รอการขาย และในชว่งต้นปี 2565 การดําเนินการขายเงินลงทนุดงักลา่วได้เสร็จสิ Sนสมบรูณ์แล้ว จงึ
ทําให้ไมมี่ยอดคงเหลอืในไตรมาสที0 3 ปี 2565 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอื0นลดลง 34.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 41.4 เนื0องจากผลขาดทนุ
จากตรา สารทนุที0กําหนดให้วดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุของเงินลงทนุใน Campana Group Pte. Ltd. ในช่วง
ไตรมาสที0 3 ปี 2565 

อุปกรณ์สําหรับให้เช่าเพิ0มขึ Sน 148.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ0มขึ Sนร้อยละ 75.4 เนื0องจากในช่วงไตรมาสที0 3 ปี 
2565 บริษัทลงทนุในโครงการอปุกรณ์ให้เช่าซึ0งได้ดําเนินการติดตั Sงอปุกรณ์เสร็จแล้วเป็นสว่นใหญ่ จงึทําให้อปุกรณ์สําหรับ
ให้เชา่เพิ0มขึ Sนโดยสทุธิด้วยคา่เสื0อมราคาสะสมของอปุกรณ์ให้เชา่ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีเพิ0มขึ Sน 30.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ0มขึ Sนร้อยละ 29.2 ส่วนใหญ่เนื0องจากการ
บนัทึก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบญัชีจากการตั Sงค่าเผื0อผลขาดทุนด้านเครดิตที0คาดว่าจะเกิดขึ Sนและการปรับมูลค่า
ยตุธิรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุของสนิทรัพย์ทางการเงินเพิ0มเตมิในไตรมาสที0 3 ปี 2565 
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8.2.2 หนี Pสนิ 

ปี 2563 

ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีหนี Sสินรวมเพิ0มขึ Sน 661.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 23.3 จากของ ณ วนัที0 
31 ธันวาคม 2562 โดยการเพิ0มขึ Sนของหนี Sสินรวมมาจากการเปลี0ยนแปลงที0สําคญัของการเพิ0มขึ Sนหรือลดลงของหนี Sสิน
ดงัตอ่ไปนี S 

เงินกู้ ยืมระยะสั Sนจากสถาบันการเงินลดลง 150.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 37.5 เนื0องจากในช่วง
ปลายปี 2563 บริษัทสามารถเก็บเงินจากลกูหนี Sรายใหญ่หลายรายจงึได้จา่ยชําระเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 

เจ้าหนี Sการค้าและเจ้าหนี Sอื0นเพิ0มขึ Sน 602.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ0มขึ Sนร้อยละ 81.6 เนื0องจากในไตรมาสที0 4 ปี 
2563 บริษัททําการซื Sอสินค้าและบริการในงานโครงการขนาดใหญ่ซึ0งยงัไม่ครบกําหนดชําระเงิน จึงทําให้เจ้าหนี Sการค้า
เพิ0มขึ Sน 

ต้นทุนที0ยังไม่เรียกชําระเพิ0มขึ Sน 116.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ0มขึ Sนร้อยละ 16.4 เนื0องจากการส่งมอบงาน
โครงการในช่วงไตรมาสที0 4 ปี 2563 ได้สง่มอบงานโครงการขนาดใหญ่ และยงัไม่ได้รับใบแจ้งหนี Sจากเจ้าหนี Sการค้า ทําให้
มีต้นทนุที0ยงัไมไ่ด้เรียกชําระสงูขึ Sนเมื0อเทียบกบัไตรมาสที0 4 ปี 2562 

หนี Sสินภายใต้สญัญาการจดัการทางการเงิน (ทั Sงในส่วนที0ถึงกําหนดชําระภายในหนึ0งปีและสทุธิจากส่วนที0ถึง
กําหนด ชําระภายในหนึ0งปี) เพิ0มขึ Sน 209.6 ล้านบาท เนื0องจากในปี 2563 บริษัทได้เข้าทําสญัญาการจดัการทางการเงิน
เพิ0มเตมิเพื0อให้วงเงินกู้ ยืมระยะสั Sนมีเพียงพอที0จะรองรับการนําเงินไปใช้ในโครงการขนาดใหญ่ 

หนี Sสินที0เกิดจากสญัญาลดลง 193.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 35.5 เนื0องจากในระหว่างปี 2563 ได้
ทยอยสง่มอบงานโครงการสาํหรับที0เคยรับเงินลว่งหน้าจากลกูค้า จงึทําให้รายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้าลดลง 

สํารองค่าปรับงานลา่ช้าลดลง 38.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 32.9 เนื0องจากในระหว่างปี 2563 ได้จ่าย
ชําระคา่ปรับงานลา่ช้าที0ได้บนัทกึไว้ จงึทําให้สาํรองคา่ปรับงานลา่ช้าลดลง 

หนี Sสินหมนุเวียนอื0นของไตรมาสที0 4 ปี 2563 เพิ0มขึ Sนจากไตรมาสที0 4 ปี 2562 จํานวน 39.4 ล้านบาทหรือคิดเป็น
เพิ0มขึ Sน ร้อยละ 41.8 ส่วนใหญ่เนื0องจากการเพิ0มขึ Sนของ 1) ภาษีขายที0ยงัไม่เรียกชําระของรายได้ค่าบริการที0อยู่ระหว่าง
กระบวนการจ่ายชําระเงิน 2) ภาษีมลูคา่เพิ0มของเดือนธนัวาคม 2563 ที0ต้องนําสง่ในเดือนมกราคม 2564 และ 3) ภาษีหกั 
ณ ที0จ่ายรอนําส่งสําหรับค่าใช้จ่ายซึ0งมีโบนสัพนกังานของเดือนธันวาคม 2563 ซึ0งสงูกว่าภาษีหกั ณ ที0จ่ายรอนําส่งของ
เดือนธนัวาคม 2562 

หนี Sสินตามสญัญาเช่า - สทุธิจากส่วนที0ถึงกําหนดชําระภายในหนึ0งปี เพิ0มขึ Sน 14.5 ล้านบาท เนื0องจากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที0 16 เรื0องสญัญาเชา่มาใช้ในปี 2563 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ0มขึ Sนจํานวน 41.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ0มขึ Sนร้อยละ 42.7 
เนื0องจากอตัราคิดลดในการคํานวณหนี Sสินผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ0งอิงกบัอตัราดอกเบี Sยของพนัธบตัรระยะ
ยาวมีการเปลี0ยนแปลงที0ลดลงมาก ทางบริษัทจึงได้ทําการประเมินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานใหม่ในปี 
2563 โดยมีผลให้บริษัทต้องสาํรองผลประโยชน์ของพนกังานเพิ0มขึ Sน 

 

 

 



รายงานความเหน็ของที0ปรึกษาทางการเงินอิสระ        

 

เอกสารแนบ 3 - หน้า 30 

ปี 2564 

ณ วนัที0 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี Sสินรวมลดลง 813.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 23.2 จากของ ณ วนัที0 
31 ธันวาคม 2563 โดยการลดลงของหนี Sสินรวมมาจากการเปลี0ยนแปลงที0สําคญัของการเพิ0มขึ Sนหรือลดลงของหนี Sสิน
ดงัตอ่ไปนี S 

เงินกู้ ยืมระยะสั Sนจากสถาบนัการเงินลดลง 250.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 100.0 เนื0องจากในช่วง
ปลายปี 2564 บริษัทสามารถเก็บเงินจากลกูหนี Sรายใหญ่หลายรายจงึได้จา่ยชําระเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 

เจ้าหนี Sการค้าและเจ้าหนี Sอื0นลดลง 550.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 41.0 เนื0องจากในช่วงปลายปี 2564 
บริษัทยังไม่มีงานโครงการขนาดใหญ่ที0ต้องลงทุนมากเมื0อเทียบกับในช่วงปลายปี 2563 ที0มีโครงการขนาดใหญ่ซึ0งอยู่
ระหวา่งดําเนินการจงึได้ทําการซื Sอสนิค้าและบริการในงานดงักลา่วซึ0งยงัไมค่รบกําหนดชําระเงิน 

หนี Sสินภายใต้สญัญาการจดัการทางการเงิน (ทั Sงในส่วนที0ถึงกําหนดชําระภายในหนึ0งปีและสทุธิจากส่วนที0ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ0งปี) ลดลง 100.9 ล้านบาท เนื0องจากในปี 2564 บริษัทได้จ่ายชําระคืนหนี Sสินดงักล่าวซึ0งได้เข้าทํา
สญัญาการจดัการทางการเงินเพิ0มเตมิในปี 2563 

หนี Sสินที0เกิดจากสญัญาเพิ0มขึ Sน 54.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ0มขึ Sนร้อยละ 15.6 เนื0องจากในปี 2564 ได้รับเงิน
ลว่งหน้าจากลกูค้า จงึทําให้รายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้าเพิ0มขึ Sน 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานลดลงจํานวน 18.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 13.1 เนื0องจาก
ในระหวา่งปี 2564 ได้มีพนกังานลาออกและเกษียณอายตุามข้อกําหนดของบริษัท 

ไตรมาส 3/2565 

ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 บริษัทมีหนี Sสินรวมลดลง 70.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.6 จากของ ณ วนัที0 31 
ธันวาคม 2564 โดยการลดลงของหนี Sสินรวมมาจากการเปลี0ยนแปลงที0สําคัญของการเพิ0มขึ Sนหรือลดลงของหนี Sสิน
ดงัตอ่ไปนี S 

เจ้าหนี Sการค้าและเจ้าหนี Sอื0นเพิ0มขึ Sน 194.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ0มขึ Sนร้อยละ 24.6 เนื0องจากในชว่งไตรมาสที0 3 
ปี 2565 บริษัทได้ลงทนุในงานโครงการต่างๆ ที0ได้เข้ามาใหม่ซึ0งอยู่ระหว่างดําเนินการโครงการประกอบกบัเจ้าหนี Sในส่วน
ของต้นทุนที0ยงัไม่เรียกชําระได้ออกใบแจ้งหนี Sมาเรียกเก็บเงินด้วย แต่เนื0องจากยงัไม่ครบกําหนดการจ่ายค่าสินค้าและ
บริการตามเครดติเทอมที0ได้รับ จงึทําให้เจ้าหนี Sการค้าเพิ0มขึ Sน 

ต้นทนุที0ยงัไม่เรียกชําระลดลง 148.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 16.5 เนื0องจากในช่วงปลายไตรมาสที0 3 
ปี 2565 ต้นทุนที0ยังไม่เรียกชําระบางส่วนได้ออกใบแจ้งหนี Sเรียกเก็บเงินจากบริษัททําให้ต้นทุนที0ยังไม่เรียกชําระลดลง 
ขณะเดียวกนัสง่ผลให้เจ้าหนี Sการค้าและเจ้าหนี Sอื0นกลบัมียอดคงเหลอืเพิ0มขึ Sน 

หนี Sสินที0เกิดจากสญัญาลดลง 120.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 29.8 เนื0องจากในช่วง 9 เดือนปี 2565 
ได้ทยอยสง่มอบงานโครงการที0เคยได้รับเงินลว่งหน้าจากลกูค้า จงึทําให้หนี Sสนิที0เกิดจากสญัญาลดลง 

หนี Sสนิหมนุเวียนอื0นลดลง 28.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 21.6 สว่นใหญ่เนื0องจากการลดลงของภาษีหกั 
ณ ที0 จ่ายและภาษีมลูค่าเพิ0มที0ต้องชําระ (ภาษีขาย) ที0เกิดขึ Sนในเดือนธันวาคม 2564 และได้นําส่งแล้วในเดือนมกราคม 
2565 
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หนี Sสินภายใต้สญัญาการจดัการทางการเงินสทุธิจากส่วนที0ถึงกําหนดชําระภายในหนึ0งปีเพิ0มขึ Sน 21.1 ล้านบาท 
หรือคิด เป็นเพิ0มขึ Sนร้อยละ 17.9 เนื0องจากในระหว่างงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทได้ทําสญัญาเช่าทางการเงินเพิ0มเติม
เพื0อให้สอดคล้องกบัการรับเงินของงานโครงการและเพิ0มสภาพคลอ่งสาํหรับการลงทนุในงานโครงการที0เข้ามาใหม ่
8.2.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ปี 2563 

ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเทา่กบั 2,925.2 ล้านบาท เพิ0มขึ Sนจํานวน 39.3 ล้านบาท 
จากของ ณ วนัที0 31 ธันวาคม 2562 ซึ0งเท่ากับ 2,885.9 ล้านบาท คิดเป็นเพิ0มขึ Sนร้อยละ 1.4 โดยการเพิ0มขึ Sนนั Sนมาจาก
กําไรจากการดําเนินงานสําหรับปี 2563 สทุธิด้วยการจา่ยเงินปันผลประจําปีในชว่งไตรมาสที0 2 และเงินปันผลระหวา่งกาล
ในชว่งไตรมาสที0 3 

ปี 2564 

ณ วนัที0 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมเท่ากับ 3,061.2 ล้านบาท เพิ0มขึ Sนจํานวน 136.0 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นเพิ0มขึ Sนร้อยละ 4.7 จากของ ณ วนัที0 31 ธันวาคม 2563 ซึ0งเท่ากบั 2,925.2 ล้านบาท โดยการเพิ0มขึ Sนนั Sน
มาจากกําไรจากการดําเนินงานสําหรับปี 2564 สทุธิด้วยการจ่ายเงินปันผลประจําปีในช่วงไตรมาสที0 2 และเงินปันผล
ระหว่างกาลในช่วงไตรมาสที0 3 นอกจากนี S บริษัทมีการสํารองเงินตามกฎหมาย ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2564 เพิ0มขึ Sนจากปี 
2563 จํานวน 25.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.9 เนื0องจากการโอนกําไรสะสมที0ยังไม่ได้จัดสรรไปยังสํารองตาม
กฎหมายตามข้อบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ที0ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีไว้เป็นทุน
สาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิ 

ไตรมาส 3/2565 

ณ วนัที0 30 กนัยายน 2565 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ0มขึ Sน 565.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ0มขึ Sนร้อยละ 18.5 จาก
ของ ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2564 โดยการเพิ0มขึ Sนของสว่นของผู้ ถือหุ้นมาจากการเปลี0ยนแปลงที0สําคญัของการเพิ0มขึ Sนหรือ
ลดลงของรายการดงัตอ่ไปนี S 

เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเพิ0มขึ Sนจํานวน 599.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ0มขึ Sน
ร้อยละ 100.0 เนื0องจากในไตรมาส 3 ปี 2565 ได้รับเงินลว่งหน้าคา่หุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิสิทธิจํานวน 
299,520,866 หุ้นในราคาหุ้นละ 2 บาท โดยมีราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท ทั Sงนี Sบริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิ0มทนุดงักลา่ว
เรียบร้อยแล้วกบักรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวนัที0 6 ตลุาคม 2565 

กําไรสะสมที0ยงัไม่ได้จดัสรรลดลงจํานวน 33.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 2.1 เนื0องจากการจ่ายเงินปัน
ผล ประจําปี 2564 ในช่วงไตรมาสที0 2 ปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในช่วงไตรมาสที0 3 ปี 2565 สทุธิด้วย
กําไรจากการดําเนินงานสาํหรับงวด 9 เดือนปี 2565 
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เอกสารแนบ 4 : สรุปรายละเอียดธุรกรรมที7เกี7ยวข้องกับบนัทกึข้อตกลงเบื @องต้นในการซื @อขายหุ้นสามัญ 

คู่ สัญญาที7เกี7ยวข้อง : 1. บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“TKS”) 

2. บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“SABUY”) 

3. นายซเูกียรต ิรุจนพรพจ ("นายชูเกียรตฯิ") 
วันที7ทาํบนัทกึข้อตกลง : วนัที0 [•] 
วัตถุประสงค์ของบนัทกึข้อตกลง : 1. คู่สญัญาตกลงจะเข้าทําธุรกรรมภายใต้บนัทึกข้อตกลงเบื Xองต้นฉบบันี X 

ภายใต้เงื0อนไขบงัคบัก่อนของการเข้าทําธุรกรรมและที0คู่สญัญาจะตกลง
กนัต่อไปในสญัญาซื Xอขายหุ้นและสญัญาใด ๆ ที0เกี0ยวข้องกบัการเข้าทํา
ธรุกรรมภายใต้บนัทกึข้อตกลงเบื Xองต้นฉบบันี X อยา่งครบถ้วนสมบรูณ์ 

2. เนื0องจากธุรกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงเบื Xองต้นฉบับนี Xเป็นเงื0อนไข
ระหว่างกนัตามที0กําหนดในบนัทึกข้อตกลงเบื Xองต้น TKS ได้มีการเข้าทํา
บันทึกข้อตกลงเบื Xองต้นระหว่าง TKS และนายชูเกียรติฯ ในการเข้า
รายการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY และรายการซื Xอหุ้ น
สามัญของ AIT ในส่วนของนายชูเกียรติฯ ลงวนัที0 [•] เพื0อกําหนดแนว
ทางการทําธุรกรรมต่าง ๆ ที0มีการเจวจาและตกลงเบื Xองต้นระหว่าง TKS 
และ นายชเูกียรติฯ โดย TKS และ นายชเูกียรติฯ จะร่วมกนัเจรจา หารือ 
และดําเนินการอย่างดีที0สดุเพื0อให้ธุรกรรมภายใต้บนัทกึข้อตกลงเบื Xองต้น
ระหวา่ง TKS และ นายชเูกียรตฯิ สาํเร็จลลุว่ง 

การสิ @นสุดของบนัทกึข้อตกลง : บนัทกึข้อตกลงฉบบันี Xจะสิ Xนสดุลงในวนัที0 30 พฤษภาคม 2566 หรือ เมื0อเกิด
เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ0งดงัตอ่ไปนี X 

1. คูส่ญัญาได้เข้าลงนามในสญัญาซื Xอขายหุ้นและสญัญาที0เกี0ยวข้อง 

2. คู่สัญญามิได้เข้าลงนามในสัญญาซื Xอขายหุ้ นและสัญญาที0เกี0ยวข้อง
ตามที0ระบุในข้อ 3. ของบันทึกข้อตกลงฉบับนี Xภายในระยะเวลาตามที0
กําหนดในข้อ 3.3 ของบนัทกึข้อตกลงฉบบันี X 

3. คูส่ญัญาตกลงกนัยกเลกิบนัทกึข้อตกลงฉบบันี X หรือ 
4. กรณีคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ0งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามเงื0อนไขที0ระบไุว้ใน

บนัทกึข้อตกลงฉบบันี X หรือไมส่ามารถดําเนินการใด ๆ ตามที0ตกลงหรือให้
คํารับรองไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี Xได้ ให้อีกฝ่ายหนึ0งมีสิทธิบอกเลิก
บนัทกึข้อตกลงฉบบันี Xได้ 

ทั Xงนี X เว้นแตคู่ส่ญัญาจะได้ตกลงกนัเป็นอยา่งอื0น 
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ธุรกรรมที7เกี7ยวข้อง 

Z. การจองซื @อหุ้นสามัญเพิ7มทนุของ TKS 

หวัข้อสาํคัญ รายละเอียด 

1. คู่สัญญา บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“ผู้ขาย” หรือ “TKS”) 
และ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“ผู้ซื ;อ” หรือ “SABUY”)  

2. ธุรกรรมระหว่างคู่สัญญา 1. TKS จะออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิGมทนุของ TKS จํานวน 115,000,000 หุ้น มลูค่าทีGตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 18.45 ของหุ้นทีGจําหน่ายได้แล้วทั Vงหมดของ TKS ภายหลงัการเพิGมทนุชําระแล้ว ในราคาหุ้น
ละ 14.00 บาท ให้แก่ SABUY คิดเป็นมลูคา่ทั Vงสิ Vนจํานวน 1,610.00 ล้านบาท โดย TKS จะนําเงินทีGได้จากการ
ขายหุ้นสามญัดงักลา่วไปซื Vอหุ้นสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัGน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“AIT”) 
จาก SABUY จํานวน จํานวน 225,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นทีGตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวม
เป็นเงินทั Vงสิ Vนจํานวน 1,687.50 ล้านบาท และ SABUY ประสงค์จะจองซื Vอหุ้นสามญัเพิGมทนุของ TKS   

2. TKS จะขายหุ้นสามัญของ SABUY จํานวน 39,000,000 หุ้น มูลค่าทีGตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 
11.20 บาท และใบสําคญัแสดงสิทธิทีGจะซื Vอหุ้นสามญัของ SABUY ครั VงทีG 2 (SABUY-W2) จํานวน 8,650,000 
หนว่ย ทีGราคาหนว่ยละ 5.90 บาท คดิเป็นมลูคา่รวมทั Vงสิ Vนจํานวน 487,835,000 บาท ให้นายชเูกียรตฯิ  

3.      TKS ประสงค์จะซื Vอหุ้นสามญัของ AIT จํานวน 225,000,000 หุ้น มลูคา่ทีGตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคดิเป็น
ร้อยละ 16.90 ของทนุจดทะเบียนของ AIT ให้แก่ TKS ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั Vงสิ Vนจํานวน 
1,687.50 ล้านบาท และ TKS ประสงค์ทีGจะซื Vอหุ้นสามญัของ AIT ในสว่นของ SABUY  

4.     TKS ประสงค์จะซื Vอหุ้นสามญัของ AIT จํานวน 55,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นทีGตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคดิเป็น
ร้อยละ 4.13 ของทนุจดทะเบียนของ AIT ให้แก่ TKS ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั Vงสิ Vนจํานวน 
412.50 ล้านบาท และ TKS ประสงค์ทีGจะซื Vอหุ้นสามญัของ AIT ในสว่นของนายชเูกียรตฯิ 

3. หุ้นทีHซื ;อขาย หุ้นสามญัเพิGมทนุของ TKS จํานวน 115,000,000 หุ้น (หนึGงร้อยสิบห้าล้านหุ้น) มลูคา่ทีGตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 18.45 ของหุ้นทีGจําหนา่ยได้แล้วทั Vงหมดของ TKS ภายหลงัการเพิGมทนุชําระแล้ว 

4. ราคา ซื ;อขายและการ
ชาํระราคา 

ราคาซื Vอขายหุ้นละ 14.00 บาท คดิเป็นมลูคา่รวม 1,610.00 ล้านบาท โดยการชําระราคาจองซื Vอหุ้นเพิGมทนุเป็นไป
ตามข้อกําหนดเงืGอนไขทีGระบใุนบนัทกึข้อตกลงฉบบันี VและตามทีGคูส่ญัญาจะได้ตกลงกนัตอ่ไปในสญัญาซื Vอขายหุ้น
และสญัญาทีGเกีGยวข้อง 

5. วันทีHทําการซื ;อขายเสร็จ
สมบรูณ์ 

เป็นไปตามทีGคู่สญัญาจะได้ตกลงกนัต่อไปในสญัญาซื Vอขายหุ้นและสญัญาทีGเกีGยวข้อง โดยบนัทกึข้อตกลงจะสิ Vนสดุ
ลงในวนัทีG 30 พฤษภาคม 2566 

6. เ งืH อ น ไ ข บั ง คั บ ก่อ น ทีH
สาํคัญ 

1. ทีGประชมุคณะกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นของ TKS มีมตอินมุตัใิห้ 
1) ซื Vอหุ้นสามญัของ AIT จาก SABUY และจากนายชเูกียรตฯิ ซึGงเข้าขา่ยการได้มาซึGงสนิทรัพย์ 
2) จําหนา่ยไปซึGงหุ้นสามญัของ SABUY ให้แก่นายชเูกียรตฯิ ซึGงเข้าขา่ยรายการจําหนา่ยไปซึGงสนิทรัพย์ 
3) เพิGมทนุจดทะเบียนของ TKS และการแก้ไขเพิGมเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิของ TKS เพืGอให้สอดคล้องกบั

การเพิGมทนุจดทะเบียน TKS และจดัสรรสรรหุ้นสามญัเพิGมทนุให้แก่ SABUY ซึGงเป็นการออกหุ้นสามญั
เพิGมทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) 

2. ทีGประชมุคณะกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นของ SABUY มีมตอินมุตัใิห้ 
1) จําหนา่ยไปซึGงหุ้นสามญัของ AIT ให้ TKS ซึGงเข้าขา่ยเป็นรายการจําหนา่ยไปซึGงสนิทรัพย์ 
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2) ซื Vอหุ้นสามญัเพิGมทนุของ TKS ทีGออกและจดัสรรสรรให้แก่ SABUY ซึGงเป็นการออกหุ้นสามญัเพิGมทนุให้แก่
บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) 

3. การจองซื Vอหุ้นสามญัเพิGมทนุของ TKS เสร็จสมบรูณ์และ TKS ได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิGมทนุของ TKS แล้ว 

4. การขายหุ้นสามญัของ SABUY จํานวน 39,000,000 หุ้น และ SABUY-W2 จํานวน 8,650,000 หนว่ย ของ TKS 
ให้แก่นายชเูกียรตฯิ เสร็จสมบรูณ์1/ และ TKS ได้รับเงินจากนายชเูกียรตฯิ เรียบร้อยแล้ว  

5. การซื Vอขายหุ้นสามญัของ AIT จาก SABUY และนายชเูกียรตฯิ ของ TKS จะเป็นเงืGอนไขซึGงกนัและกนั โดยหาก
การเข้าทําธรุกรรมการซื Vอหุ้นสามญัของ AIT จาก SABUY และนายชเูกียรตฯิ รายการใดรายการหนึGงไมส่าํเร็จ
ลง TKS จะยกเลกิและไมเ่ข้าทําธรุกรรมการซื Vอหุ้นสามญัของ AIT 

ข้อตกลงกระทําการและคํา
รับรอง 

1. TKS จะออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิGมทนุของ TKS ให้แก่ SABUY และ SABUY ตกลงจองซื Vอหุ้นสามญัเพิGมทนุ
ของ TKS จํานวน 115,000,000 หุ้น  

2. TKS จะออกหุ้นสามญัเพิGมทนุของ TKS โดยหุ้นสามญัเพิGมทนุของ TKS ดงักลา่วจะต้องปราศจากข้อจํากดัสทิธิ 
และภาระผกูพนัใด ๆ และ SABUY จะเข้าจองซื Vอหุ้นสามญัเพิGมทนุของ TKS และชําระราคาจองซื Vอหุ้นเพิGมทนุ 
ภายใต้ข้อกําหนดเงืGอนไขทีGระบใุนบนัทึกข้อตกลงฉบบันี VและตามทีGคู่สญัญาจะได้ตกลงกนัต่อไปในสญัญาซื Vอ
ขายหุ้นสามญัเพิGมทนุของ TKS และสญัญาทีGเกีGยวข้อง 

3. การจองซื Vอหุ้นสามญัเพิGมทนุของ TKS จะต้องเกิดขึ Vนก่อนรายการซื Vอหุ้นสามญัของ AIT ตามธุรกรรมในข้อ 2 
ของบนัทกึข้อตกลงเบื Vองต้นในการซื Vอขายหุ้นสามญัฉบบันี V 

4. ภายหลงัการจองซื Vอหุ้นสามญัเพิGมทนุของ TKS เสร็จสมบรูณ์ TKS จะนําเงินทีGได้รับจากการออกหุ้นสามญัเพิGม
ทุนของ TKS ให้กับ SABUY และเงินทีGได้รับชําระจากรายการขายหุ้ นสามัญและ Warrants ของ SABUY 
บางสว่น มาชําระเป็นค่าซื Vอหุ้นสามญัของ AIT ตามกําหนดเวลาและเงืGอนไขทีGคู่สญัญาจะได้ตกลงกนัต่อไปใน
สญัญาซื Vอขายหุ้นสามญัเพิGมทนุของ TKS และสญัญาทีGเกีGยวข้อง 

หมายเหต:ุ 1/ ภายหลงัการซื Vอขายหุ้นสามญัของ SABUY และ SABUY-W2 เสร็จสมบรูณ์แล้ว TKS ยงัมีการถือหุ้นสามญัของ SABUY คงเหลืออยู่ 
จํานวน 38,000,000 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 2.37 ของหุ้นทีGจําหนา่ยได้แล้วทั Vงหมดของ SABUY และไมมี่ SABUY-W2 คงเหลอื  
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2. การซื @อขายหุ้นสามัญและใบสาํคัญแสดงสทิธิที7จะซื @อหุ้นสามัญของ SABUY 

หวัข้อสาํคัญ รายละเอียด 

1. คู่สัญญา บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“ผู้ขาย” หรือ “TKS”) 
และ นายชเูกียรต ิรุจนพรพจี (“ผู้ซื ;อ” หรือ “นายชูเกียรตฯิ”)  

2. ธุรกรรมระหว่างคู่สัญญา TKS จะขายหุ้นสามญัของ SABUY จํานวน 39,000,000 หุ้น มลูคา่ทีGตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 11.20 
บาท และใบสาํคญัแสดงสทิธิทีGจะซื Vอหุ้นสามญัของ SABUY ครั VงทีG 2 (SABUY-W2) จํานวน 8,650,000 หนว่ย ทีG
ราคาหนว่ยละ 5.90 บาท คดิเป็นมลูคา่รวมทั Vงสิ Vนจํานวน 487,835,000 บาท ให้นายซเูกียรตฯิ ซึGงการเข้าทํารายการ
ดงักลา่วจะสง่ผลให้ TKS คงเหลอืหุ้นสามญัของ SABUY จํานวน 38,0000,000 หุ้นหรือคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 2.55 
ของหุ้นทีGจําหนา่ยได้แล้วทั Vงหมดของ SABUY และไมมี่ SABUY-W2 คงเหลอืภายหลงัจากการเข้าทํารายการซื Vอหุ้น
สามญัเพิGมทนุของ SABUY เสร็จสมบรูณ์ และนายซเูกียรตฯิ จะซื Vอหุ้นสามญัและ Warants ของ SABUY ดงักลา่ว
จาก TKS 

3. หุ้นทีHซื ;อขาย 1. หุ้นสามญัของ SABUY จํานวน 39,000,000 หุ้น (สามสบิเก้าล้านหุ้น) มลูคา่ทีGตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
2. ใบสําคญัแสดงสิทธิทีGจะซื Vอหุ้นสามญัของ SABUY ครั VงทีG 2 (SABUY-W2) จํานวน 8,650,000 หน่วย (แปด

ล้านหกแสนห้าหมืGนหนว่ย) 
4. ราคา ซื ;อขายและการ
ชาํระราคา 

1. หุ้นสามญัของ SABUY ราคาเสนอขายหุ้นละ 11.20 บาท 

2. ใบสําคญัแสตงสิทธิทีGจะซื Vอหุ้นสามญัของ SABUY ครั VงทีG 2 (SABUY-W2) ราคาเสนอขายหน่วยละ 5.90 บาท
คดิเป็นมลูคา่รวมทั Vงสิ Vน 487,835,000 บาท 

โดยการชําระราคาขายเป็นไปตามข้อกําหนดเงืGอนไขทีGระบใุนบนัทกึข้อตกลงฉบบันี VและตามทีGคูส่ญัญาจะได้ตกลงกนั
ตอ่ไปในสญัญาซื Vอขายหุ้นและสญัญาทีGเกีGยวข้อง 

5. วันทีHทําการซื ;อขายเสร็จ
สมบรูณ์ 

เป็นไปตามทีGคูส่ญัญาจะได้ตกลงกนัตอ่ไปในสญัญาซื Vอขายหุ้นและสญัญาทีGเกีGยวข้อง 

6. เ งืH อ น ไ ข บั ง คั บ ก่อ น ทีH
สาํคัญ 

1. ทีGประชมุคณะกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นของ TKS มีมตอินมุตัใิห้ 
1) ซื Vอหุ้นสามญั AIT จาก SABUY และจากนายชเูกียรตฯิ ซึGงเข้าขา่ยเป็นรายการได้มาซึGงสนิทรัพย์ 
2) จําหนา่ยไปซึGงหุ้นสามญั SABUY ให้แก่ นายชเูกียรตฯิ ซึGงเข้าขา่ยซึGงเข้าขา่ยเป็นรายการจําหนา่ยไปซึGง

สนิทรัพย์   
3) เพิGมทนุจดทะเบียนของ TKS และการแก้ไขเพิGมเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิของ TKS เพืGอให้สอดคล้องกบั

การเพิGมทนุจดทะเบียน TKS และจดัสรรสรรหุ้นสามญัเพิGมทนุให้แก่ SABUY ซึGงเป็นการออกหุ้นสามญั
เพิGมทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) 

2. ทีGประชมุคณะกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นของ SABUY มีมตอินมุตัใิห้ 
1) จําหนา่ยไปซึGงหุ้นสามญั AIT ให้ TKS ซึGงเข้าขา่ยซึGงเข้าขา่ยเป็นรายการจําหนา่ยไปซึGงสนิทรัพย์ 
2) ซื Vอหุ้นสามญัเพิGมทนุของ TKS ทีGออกและจดัสรรสรรให้แก่ SABUY ซึGงเป็นการออกหุ้นสามญัเพิGมทนุให้แก่

บคุคลในวงจํากดั (Private Placement)   
3. การจองซื Vอหุ้นสามญัเพิGมทนุของ TKS เสร็จสมบรูณ์ และ TKS ได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญั

เพิGมทนุของ TKS 
4. การขายหุ้นสามญัของ SABUY จํานวน 39,000,000 หุ้น และ SABUY-W2 จํานวน 8,650,000 หนว่ย ของ 

TKS ให้แก่นายชเูกียรตฯิ เสร็จสมบรูณ์1/ และ TKS ได้รับเงินจากนายชเูกียรตฯิ เรียบร้อยแล้ว  
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5. การซื Vอขายหุ้นสามญัของ AIT จาก SABUY และนายชเูกียรตฯิ ของ TKS จะเป็นเงืGอนไขซึGงกนัและกนั โดยหาก
การเข้าทําธรุกรรมการซื Vอหุ้นสามญัของ AIT จาก SABUY และนายชเูกียรตฯิ รายการใดรายการหนึGงไมส่าํเร็จ
ลง TKS จะยกเลกิและไมเ่ข้าทําธรุกรรมการซื Vอหุ้นสามญัของ AIT 

ข้อตกลงกระทําการและคํา
รับรอง 

1. TKS และ นายซเูกียรตฯิ ตกลงซื Vอขายหุ้นสามญัและ Warrants ของ SABUY โดยหุ้นสามญัและ Warrants 
ของ SABUY ตงักลา่วจะต้องปราศจากข้อจํากดัสทิธิ และภาระผกูพนัใด ๆ และ SABUY จะซื Vอหุ้นสามญัและ 
Warrants ของ SABUY และชําระราคาขายภายใต้ข้อกําหนดเงืGอนไขทีGระบใุนบนัทกึข้อตกลงเบื Vองตนัฉบบันี V
และตามทีGตามทีGคูส่ญัญาได้ตกลงกนัตอ่ไปในสญัญาซื Vอขายหุ้นและสญัญาทีGเกีGยวข้อง 

2. การขายหุ้นสามญัและ Warants ของ SABUY จะต้องเกิดขึ Vนก่อนรายการซื Vอหุ้นสามญัของ AIT ตามธรุกรรมใน
ข้อ 3 ของเอกสารแนบฉบบันี V 

3. ภายหลงัการขายหุ้นสามญัและ Warants ของ SABUY เสร็จสมบรูณ์ TKS จะนําเงินทีGได้รับจากการออกหุ้น
สามญัเพิGมทนุของ TKS ให้กบั SABUY ตามธรุกรรมในข้อ 1 และเงินทีGได้รับชําระจากรายการขายหุ้นสามญั
และ Warrants ของ SABUY ตามธรุกรรมในข้อ 2  บางสว่นมาชําระเป็นคา่ซื Vอหุ้นสามญัของ AIT ตาม
กําหนดเวลาและเงืGอนไขทีGคูส่ญัญาจะได้ตกลงกนัตอ่ไปในสญัญาซื Vอขายหุ้นและสญัญาทีGเกีGยวข้อง 

4. TKS จะโอนกรรมสทิธิÇในหุ้นสามญัและ Warrants ของ SABUY ทั Vงหมดให้นายชเูกียรตฯิ เมืGอ TKS ได้รับชําระ
เงินตามทีGกําหนดในข้อ É จากนายซเูกียรตฯิครบถ้วน 

หมายเหต:ุ 1/ ภายหลงัการซื Vอขายหุ้นสามญัของ SABUY และ SABUY-W2 เสร็จสมบรูณ์แล้ว TKS ยงัมีการถือหุ้นสามญัของ SABUY คงเหลอือยู ่
จํานวน 38,000,000 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 2.37 ของหุ้นทีGจําหนา่ยได้แล้วทั Vงหมดของ SABUY และไมมี่ SABUY-W2 คงเหลอื 
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3. การซื @อขายหุ้นสามัญของ AIT 

หวัข้อสาํคัญ รายละเอียด 

1. คู่สัญญา บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ( “SABUY”) และ นายชเูกียรตฯิ ร่วมกนัในฐานะ (“ผู้ขาย”) และ 
บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“ผู้ซื ;อ” หรือ “TKS”) 

2. ธุรกรรมระหว่างคู่สัญญา 1. TKS จะออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิGมทนุของ TKS จํานวน 115,000,000 หุ้น มลูค่าทีGตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 18.45 ของหุ้นทีGจําหน่ายได้แล้วทั Vงหมดของ TKS ภายหลงัการเพิGมทนุชําระแล้ว ในราคาหุ้น
ละ 14.00 บาท ให้แก่ SABUY คิดเป็นมลูคา่ทั Vงสิ Vนจํานวน 1,610.00 ล้านบาท โดย TKS จะนําเงินทีGได้จากการ
ขายหุ้นสามญัดงักลา่วไปซื Vอหุ้นสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัGน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“AIT”) 
จาก SABUY จํานวน จํานวน 225,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นทีGตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวม
เป็นเงินทั Vงสิ Vนจํานวน 1,687.50 ล้านบาท และ SABUY ประสงค์จะจองซื Vอหุ้นสามญัเพิGมทนุของ TKS   

2. TKS จะขายหุ้นสามัญของ SABUY จํานวน 39,000,000 หุ้น มูลค่าทีGตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 
11.20 บาท และใบสําคญัแสดงสิทธิทีGจะซื Vอหุ้นสามญัของ SABUY ครั VงทีG 2 (SABUY-W2) จํานวน 8,650,000 
หนว่ย ทีGราคาหนว่ยละ 5.90 บาท คดิเป็นมลูคา่รวมทั Vงสิ Vนจํานวน 487,835,000 บาท ให้นายชเูกียรตฯิ  

3.      TKS ประสงค์จะซื Vอหุ้นสามญัของ AIT จํานวน 225,000,000 หุ้น มลูคา่ทีGตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคดิเป็น
ร้อยละ 16.90 ของทนุจดทะเบียนของ AIT ให้แก่ TKS ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั Vงสิ Vนจํานวน 
1,687.50 ล้านบาท และ TKS ประสงค์ทีGจะซื Vอหุ้นสามญัของ AIT ในสว่นของ SABUY  

4.     TKS ประสงค์จะซื Vอหุ้นสามญัของ AIT จํานวน 55,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นทีGตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคดิเป็น
ร้อยละ 4.13 ของทนุจดทะเบียนของ AIT ให้แก่ TKS ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั Vงสิ Vนจํานวน 
412.50 ล้านบาท และ TKS ประสงค์ทีGจะซื Vอหุ้นสามญัของ AIT ในสว่นของนายชเูกียรตฯิ 

3. หุ้นทีHซื ;อขาย 1. หุ้นสามญัของ AIT จาก SABUY จํานวน 225,000,000 หุ้น (สองร้อยยีGสบิห้าล้านหุ้น) และ 
2. หุ้นสามญัของ AIT จาก นายชเูกียรตฯิ จํานวน 55,000,000 หุ้น (ห้าสบิห้าล้านหุ้น) 

มลูคา่ทีGตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 21.03 ของทนุจดทะเบียนของ AIT 
4. ราคา ซื ;อขายและการ
ชาํระราคา 

ราคาซื Vอขายหุ้นละ 7.50 บาท คิดเป็นมลูคา่รวม 2,100.00 ล้านบาท โดยการชําระราคาจองซื Vอหุ้นเพิGมทนุเป็นไปตาม
ข้อกําหนดเงืGอนไขทีGระบุในบนัทึกข้อตกลงฉบบันี VและตามทีGคู่สญัญาจะได้ตกลงกนัต่อไปในสญัญาซื Vอขายหุ้นและ
สญัญาทีGเกีGยวข้อง 

5. วันทีHทําการซื ;อขายเสร็จ
สมบรูณ์ 

เป็นไปตามทีGคูส่ญัญาจะได้ตกลงกนัตอ่ไปในสญัญาซื Vอขายหุ้นและสญัญาทีGเกีGยวข้อง 

6. เ งืH อ น ไ ข บั ง คั บ ก่อ น ทีH
สาํคัญ 

1. ทีGประชมุคณะกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นของ TKS มีมตอินมุตัใิห้ 
1) ซื Vอหุ้นสามญัของ AIT จาก SABUY และจากนายชเูกียรตฯิ ซึGงเข้าขา่ยเป็นรายการได้มาซึGงสนิทรัพย์ 
2) จําหนา่ยไปซึGงหุ้นสามญัของ SABUY ให้แก่ นายชเูกียรตฯิ ซึGงเข้าขา่ยซึGงเข้าขา่ยเป็นรายการจําหนา่ยไป

ซึGงสนิทรัพย์   
3) เพิGมทนุจดทะเบียนของ TKS และการแก้ไขเพิGมเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิของ TKS เพืGอให้สอดคล้องกบั

การเพิGมทนุจดทะเบียน TKS และจดัสรรสรรหุ้นสามญัเพิGมทนุให้แก่ SABUY ซึGงเป็นการออกหุ้นสามญั
เพิGมทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) 

2. ทีGประชมุคณะกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นของ SABUY มีมตอินมุตัใิห้ 
1) จําหนา่ยไปซึGงหุ้นสามญั AIT ให้ TKS ซึGงเข้าขา่ยซึGงเข้าขา่ยเป็นรายการจําหนา่ยไปซึGงสนิทรัพย์ 
2) ซื Vอหุ้นสามญัเพิGมทนุของ TKS ทีGออกและจดัสรรสรรให้แก่ SABUY ซึGงเป็นการออกหุ้นสามญัเพิGมทนุให้แก่

บคุคลในวงจํากดั (Private Placement)   
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หวัข้อสาํคัญ รายละเอียด 

3. การจองซื Vอหุ้นสามญัเพิGมทนุของ TKS เสร็จสมบรูณ์ และ TKS ได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิGมทนุของ TKS 

4. การขายหุ้นสามญัของ SABUY จํานวน 39,000,000 หุ้น และ SABUY-W2 จํานวน 8,650,000 หนว่ย ของ 
TKS ให้แก่นายชเูกียรตฯิ เสร็จสมบรูณ์1/ และ TKS ได้รับเงินจากนายชเูกียรตฯิ เรียบร้อยแล้ว  

5. การซื Vอขายหุ้นสามญัของ AIT จาก SABUY และนายชเูกียรตฯิ ของ TKS จะเป็นเงืGอนไขซึGงกนัและกนั โดยหาก
การเข้าทําธรุกรรมการซื Vอหุ้นสามญัของ AIT จาก SABUY และนายชเูกียรตฯิ รายการใดรายการหนึGงไมส่าํเร็จ
ลง TKS จะยกเลกิและไมเ่ข้าทําธรุกรรมการซื Vอหุ้นสามญัของ AIT 

ข้อตกลงกระทําการและคํา
รับรอง 

1. TKS นายชเูกียรตฯิ และ SABUY ตกลงซื Vอขายหุ้นสามญัของ AIT โดยหุ้นสามญัของ AIT ดงักลา่วจะต้อง
ปราศจากข้อจํากดัสทิธิ และภาระผกูพนัใด ๆ และ TKS จะซื Vอหุ้นสามญัของ AIT และชําระราคาขายภายใต้
ข้อกําหนดเงืGอนไขทีGระบใุนบนัทกึข้อตกลงฉบบันี VและตามทีGคูส่ญัญาจะได้ตกลงกนัตอ่ไปในสญัญาซื Vอขายหุ้น
และสญัญาทีGเกีGยวข้อง 

2. การซื Vอขายหุ้นสามญัของ AIT จะต้องเกิดขึ Vนหลงัจากการจองซื Vอหุ้นสามญัเพิGมทนุของ TKS เสร็จสมบรูณ์ และ
การซื Vอขายหุ้นสามญัและ Warrants ของ SABUY เสร็จสมบรูณ์ ตามธรุกรรมในข้อ 1 ของเอกสารแนบฉบบันี V 

3. SABUY และ นายชเูกียรตฯิ จะโอนกรรมสทิธิÇในหุ้นสามญัของ AIT ทั Vงหมดให้ TKS เมืGอ SABUY และ นายชู
เกียรตฯิ ได้รับชําระเงินจาก TKS ครบถ้วน 

หมายเหต:ุ 1/ ภายหลงัการซื Vอขายหุ้นสามญัของ SABUY และ SABUY-W2 เสร็จสมบรูณ์แล้ว TKS ยงัมีการถือหุ้นสามญัของ SABUY คงเหลอือยู ่
จํานวน 38,000,000 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 2.37 ของหุ้นทีGจําหนา่ยได้แล้วทั Vงหมดของ SABUY และไมมี่ SABUY-W2 คงเหลอื 


