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SABUY 022/2565 

วนัที ่3 พฤษภาคม 2565 

เรื่อง การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั การเขา้
ลงทุนในหุน้สามญัของ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) การเขา้ลงทุนในหุน้สามญัเพิม่ทุนในบรษิทั เธยีร
สุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั และการเขา้ลงทุนในหุน้สามญับรษิทั ดบัเบิล้เซเว่น จ ากดั  

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย  

1. แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) 
2. สารสนเทศเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 
3. สารสนเทศเกี่ยวกบัรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

(บญัช ี1) 

บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ใหท้ราบว่าทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่
7/2565 ของบรษิทัฯ ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่29 เมษายน 2565 เวลา 17:00 น. ไดพ้จิารณาและมมีตสิ าคญัดงัต่อไปนี้ 

1. มมีตอินุมตักิารออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ครัง้ที ่1  โดยการออกและ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัใหบุ้คคลในวงจ ากดั (Private Placement) ไม่เกนิ 67,639,640 หุน้ (ซึ่งไม่เกนิ
รอ้ยละ 10 ของทุนช าระแล้วของบรษิทัฯ ณ วนัทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีตใิหม้กีารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

ตามมติทีท่ีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี  2565 ของบรษิัทฯ เมื่อวนัที่  27 เมษายน 2565 ได้มมมีตอินุมตัิ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่
เกนิ 100,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ  1  บาท คดิเป็นรอ้ยละ 7.73  ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทั
ฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั โดยทีป่ระชุมมมีตใิหค้ณะกรรมการบรษิทั มอี านาจในการพจิารณาเสนอขายหุน้สามญั
เพิม่ทุนครัง้เดยีวเตม็จ านวนหรอืบางส่วน เสนอขายเป็นครัง้คราวเดยีวหรอืเป็นคราวๆ ไปกไ็ด ้รวมถงึการก าหนด
ราคาเสนอขาย เงือ่นไขและรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2565 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่29 เมษายน 2565 คณะกรรมการบรษิทั
ไดม้มีตอินุมตักิารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 67,639,640 หุน้ ในราคาเสนอขาย 28 
บาทต่อหุ้น คดิเป็นมูลค่ารวม 1,893,909,920 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 6 ราย 
ไดแ้ก่ 

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ (ของทุนช าระแลว้
ภายหลงัการเพ่ิมทุน) 

1 นายวรีวฒัน์ แจง้อยู่ 4,875,000  0.36  
2 น.ส.สวติา แจง้อยู่ 3,064,285  0.22  
3 นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 3,064,285  0.22  
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4 น.ส.เธยีรวรรณี แจง้อยู่ 3,064,285  0.22  
5 บรษิทัเบตเตอร ์ดรมีส ์จ ากดั 5,000,357  0.37  
6 บรษิทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) 48,571,428  3.57  
 รวม 67,639,640  4.97  
โดยนักลงทุนรายที ่1 – 4  เป็นบุคคลธรรมดา และนักรายลงทุนรายที่ 5 และ 6 เป็นนิตบิุคคล ซึ่งมศีกัยภาพใน

การลงทุนไดจ้รงิ รวมทัง้มคีวามรู้และประสบการณ์เหมาะสม หรอืศกัยภาพในการทีจ่ะเป็นประโยชน์หรอืส่งเสรมิ
การด าเนินงานของบรษิทัฯ ในระยะยาว หรอืเป็นหุน้ส่วนเชงิกลยุทธ์ (Strategic Shareholder) ในการนี้ บรษิทัฯ 
จะปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจด
ทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (ฉบบัประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)   

ส าหรบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ นักลงทุนทัง้ 6 รายจะใช้สทิธจิองซื้อหุ้นสามญัจ านวนรวม 
ไม่เกิน 67,639,640 หุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมตัิการออกและจดัสรรหุ้นสามญั 
เพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัแบบมอบอ านาจทัว่ไปในครัง้นี้ดว้ยราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน
เท่ากนัทุกรายเท่ากบั 28 บาทต่อหุน้ รวมเป็นมูลค่าการเสนอขายทัง้หมดเท่ากบั 1,893,909,920 บาท โดยราคา
เสนอขายหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวเป็นราคาไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาถัว่เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบรษิทัฯ ใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการซึง่อยู่ทีร่าคา 24.94 บาทต่อหุน้  

ทัง้นี้ ราคาตลาดหมายถงึ ราคาเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ
ตดิต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้โดยวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกนิกว่า 3 วนัท าการ
ก่อนวนัแรกที่เสนอขายหุน้ต่อนักลงทุนตามหลกัเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งจะตรงกบัวนัที่ 29 เมษายน 
2565 ดงันัน้ ราคาตลาดในการเสนอขายครัง้นี้จะเท่ากบัราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักระหว่างวนัที่ 4 เมษายน - 28 
เมษายน 2565 ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักเท่ากบั 27.71 รายละเอียดปรากฎในขอ้ 1 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  
จึงท าให้นักลงทุนทัง้ 6 รายไม่มีก าหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้นจากการท่ีบริษทัฯ เสนอขายหุ้นสามญั
แก่บุคคลในวงจ ากดั (Silent Period) แต่อย่างใด 

ล าดบัท่ี วนัท่ี จ านวนหุ้น (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 
1 28/4/2565 17,310,495 463,589,290 
2 27/4/2565 5,134,526 140,827,360 
3 26/4/2565 11,755,760 329,500,000 
4 25/4/2565 7,848,460 216,220,000 
5 22/4/2565 6,036,720 165,210,000 
6 21/4/2565 7,412,640 203,060,000 
7 20/4/2565 10,768,930 297,010,000 
8 19/4/2565 18,364,380 520,160,000 
9 18/4/2565 3,432,880 92,980,000 
10 12/4/2565 4,776,490 129,390,000 
11 11/4/2565 2,966,090 82,240,000 
12 8/4/2565 3,638,540 101,960,000 
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ล าดบัท่ี วนัท่ี จ านวนหุ้น (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 
13 7/4/2565 12,300,770 345,610,000 
14 5/4/2565 24,413,660 695,440,000 
15 4/4/2565 14,170,970 381,940,000 

 รวม 150,331,307 4,165,128,330 
ราคาถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก  15 วนัท าการ (บาทต่อหุน้) 27.71 
90% ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 15 วนัท าการ (บาทต่อหุน้) 24.94 

 

การเพิม่ทุนในครัง้นี้จะช่วยใหบ้รษิทัฯ มโีครงสรา้งเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่ง และสามารถเขา้ลงทุนในบรษิทัฯ TSR 
และ DOU7 โดยไม่กระทบต่อกระแสเงนิสดของบรษิัทฯ กอปรกบัการเพิม่ทุนดงักล่าวยงัช่วยให้บรษิัทฯ ไม่ต้องเพิม่
ภาระหนี้สนิจากการกูย้มืเงนิ และช่วยลดค่าใชจ้า่ยทางการเงนิของบรษิทัฯ ได ้ทัง้นี้นักลงทุนทัง้ 6 รายขา้งตน้ ไม่ไดเ้ป็น
บุคคลทีเ่กีย่วโยงของบรษิทัฯ และมไีดม้ส่ีวนร่วมในการบรหิารบรษิทัฯ 

ในการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว คณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดม้อบหมาย
ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอี านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซื้อหุน้
สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นักลงทุนทัง้ 6 รายขา้งต้น ในส่วนทีบ่รษิทัฯ ออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ซึ่งรวมถึง (1) การก าหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงราคาจองซื้อหุ้นซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของ 
การก าหนดราคาเสนอขายตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดก้ าหนดไวข้า้งตนั สดัส่วนการเสนอขายหุน้ การจดัสรร
หุน้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน การช าระค่าหุน้ เงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกบัการเสนอขาย จดัสรร และจอง
ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน (2) การเขา้เจรจา ท าความดกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอ
ขายจดัสรร และจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบัการเสนอขาย จดัสรรและ
จองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว (3) ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบัการใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว
ของนักลงทุน รวมทัง้ดูแลการจดัส่งขอ้มลูและเปิดเผยรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ (4) ลงนามใน
เอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการเสนอขาย จดัสรร จองซื้อ และส่งมอบหุน้สามญั
เพิม่ทุนดงักล่าว ซึง่รวมถงึการตดิต่อ และการยื่นด าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอื
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และมอี านาจในการ
ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกบัการเสนอขาย จดัสรร จองซื้อ และส่งมอบหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้ง
ตนัเพื่อใหก้ารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่นักลงทุนทัง้ 6 ราย ในส่วนทีบ่รษิทั ออกและจดัสรร
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ของบรษิทัฯ ส าเรจ็ลุล่วงไปได ้

ทัง้น้ี รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ปรากฏตาม แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) (ส่ิงท่ีส่ง
มาด้วย 1) และสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2) 

2. อนุมตักิารเขา้ลงทุนการเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) การเขา้ลงทุนในหุน้สามญั
เพิม่ทุนในบรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั และการเขา้ลงทุนในหุน้สามญับรษิทั ดบัเบิล้เซเว่น จ ากดั มรีายละเอยีด
ดงันี้  
2.1. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจ านวนไม่ เกิน 136,900,000 หุ้น  หรือคิดเ ป็นร้อยละ 24.90 ในบริษัท  

เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) (“TSR”) จากนายวรีวฒัน์ แจง้อยู่ น.ส.สวติา แจง้อยู่ นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ และ 
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น.ส.เธยีรวรรณี แจง้อยู่  และบรษิทั บรษิทัเบตเตอร์ ดรมีส ์จ ากดั (รวมเรยีกว่า “กลุ่มแจ้งอยู่”) ทัง้นี้ TSR 
ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าแบบขายตรงเป็นหลกั  โดยบริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทน
จ านวนไม่เกนิ 533,910,000 บาทใหแ้ก่กลุ่มแจง้อยู่ (“ธรุกรรม TSR”)  

2.2. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 8,570,243 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ในบริษัท  
เธยีรสุรตัน์ ลสีซิ่ง จ ากดั (“TSRL”) ภายหลงัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนใน TRSL ทัง้นี้ TSRL ประกอบธุรกิจ
การเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้แบรนด์ “ผ่อนสบาย” โดยมีการประกอบธุรกิจหลักคือการ
จ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าโดยการผ่อนช าระ และการใหส้นิเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัและสนิเชื่อทะเบยีน
รถ โดยบริษัทฯ จะช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 81,503,011 บาทให้แก่ TSRL (“ธุรกรรม 
TSRL”) 

2.3. การเขา้ลงทุนในหุน้สามญัจ านวนไม่เกิน 20,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 40 ในบรษิทั ดบัเบิ้ลเซเว่น จ ากดั 
(“DOU7”) จากบรษิทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) (“COM7”) ทัง้นี้ DOU7 ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารบรหิาร
จัดการพื้นที่การพาณิชย์ ให้กับบุคคลภายนอก  โดยบริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทนจ านวนไม่ เกิน 
1,360,000,000 บาท ใหแ้ก่ COM7 (“ธรุกรรม DOU7”) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดการเขา้ลงทุนทัง้ 3 รายการ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ของ
บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (บญัช ี1) (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3) 

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ (รวมทัง้ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ) (“ประกาศรายการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย”์) โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึ่งค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ 
ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิากการ
ด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการได้สูงสุด โดยเมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 
6 เดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ มารวมกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามสารสนเทศ ขนาดรายการรวมจะมจี านวนเท่ากบั
ร้อยละ 39.04 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดรายการได้สูงสุด ในการนี้ 
เนื่องจากขนาดรายการมมีูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 บรษิัทฯ จงึมหีน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศ
เกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทนัท ีโดยมสีารสนเทศอย่างน้อยตามบญัช ี(1) ทา้ยประกาศรายการ
ได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ และจดัส่งหนังสอืแจง้ผู้ถือหุน้ภายใน 21 วนั นับแต่วนัที่เปิดเผยรายการต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์  

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

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

  



 
 

 
หน้า 5 จาก 5 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

(นางสาวดวงฤทยั ศรวีรมย)์ 
เลขานุการบรษิทั 

ผูม้อี านาจประกาศสารสนเทศ 
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แบบรายงานการออกและจดัสรรห้นเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

วนัท่ี 29 เมษายน 2565 

ข้าพเจ้า บริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่  7/2565 เมื่อวนัที่ 29 
เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. เกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนแบบ General Mandate รวมถึงการก าหนดรายละเอียดที่
เกีย่วขอ้งต่างๆ โดยคณะกรรมการบรษิทั มรีายละเอยีดการจดัสรรดงันี้ 

1.  จาํนวนหุ้นเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ก่อนการจดัสรรครัง้น้ี 

 ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2565 ได้อนุมตัิการเพิม่ทุนและให้อ านาจ
คณะกรรมการบรษิทัในการพจิารณาออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนแบบ General Mandate รายละเอยีดสรุป ดงันี้ 

  ตามมติคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ _______________ได้อนุมตัิการออกและจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General 
Mandate ครัง้ที ่1 ส่งผลใหหุ้น้เพิม่ทุนแบบ General Mandate คงเหลอืส าหรบัการจดัสรร รายละเอยีดสรุป ดงันี้ 

จดัสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรพัย ์ จาํนวนหุ้น หมายเหตุ 
ผูถ้อืหุน้เดมิ 
 
เพื่อรองรบัการแปลงสภาพ/ 
ใชส้ทิธขิองใบแสดงสทิธใิน
การซื้อหุน้เพิม่ทุนทีโ่อน
สทิธไิด ้

หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- - 

ประชาชน หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- - 

บุคคลในวงจ ากดั หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

100,000,000 โปรดพจิารณาหมายเหตทุี่
ระบุดา้นล่าง 

2. การออกและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุแบบ General Mandate (ครัง้ท่ี 1)  

2.1 รายละเอยีดการจดัสรร 

จดัสรรให้แก่ ประเภท
หลกัทรพัย ์

จาํนวนหุ้น อตัราส่วน 
(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ

หุ้น) 

วนั เวลา 
จองซือ้ 

และชาํระ
เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผูถ้อืหุน้เดมิ 
 

หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- - - - - 
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จดัสรรให้แก่ ประเภท
หลกัทรพัย ์

จาํนวนหุ้น อตัราส่วน 
(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ

หุ้น) 

วนั เวลา 
จองซือ้ 

และชาํระ
เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรบัการแปลง
สภาพ/ ใชส้ทิธขิองใบ
แสดงสทิธใินการซื้อหุน้
เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้
ประชาชน หุน้สามญั 

หุน้บุรมิสทิธ ิ
- - - - - 

บุคคลในวงจ ากดั หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

67,639,640 - 28.00  โปรด
พจิารณา
หมายเหตทุี่

ระบุ
ดา้นล่าง 

หมายเหตุ:  

1. เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2565 คณะกรรมการบรษิทัฯ มีมตอินุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
จ านวนรวมกนัไม่เกนิ 67,639,640 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท (ซึ่งเมื่อพจิารณาการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัทุกคราวแล้วรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของทุน
ช าระแล้วของบรษิัทฯ ณ วนัที่คณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีติใหม้กีารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป ให้แก่นัก
ลงทุน 6 ราย ไดแ้ก่ (1) นาย วรีวฒัน์ แจง้อยู่ (2) น.ส. สวติา แจง้อยู่ (3) นาย เอกรตัน์ แจง้อยู่ (4) น.ส. เธยีรวรรณี 
แจง้อยู่ (5) บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จ ากดั และ (6) บรษิทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) ซึง่นักลงทุนทัง้ 6 ราย เป็น
ที่มฐีานะทางการเงนิมัน่คง มแีหล่งเงนิทุนที่เพยีงพอส าหรบัการจองซื้อหุ้น และมศีกัยภาพในการลงทุนได้จรงิ 
รวมทัง้มคีวามรูค้วามสามารถประสบการณ์ โปรดพจิารณาประวตั ิคุณสมบตั ิของนักลงทุนทัง้ 6 ราย ในสิง่ทีส่่งมา
ดว้ย 2 สารสนเทศเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

2. ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เพื่อจดัสรรใหแ้ก่นักลงทุนทัง้ 6 รายเท่ากบั  28 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็น
ราคาทีเ่ท่ากนัทุกรายโดยราคาเสนอขายหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวเป็นราคาไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาถัว่เฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักของหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ
ซึง่อยู่ทีร่าคา 24.94 บาทต่อหุน้ 

ทัง้นี้ ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอื ราคาตลาดส าหรบัการออกหุน้
สามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรใหแ้ก่นักลงทุนทัง้ 6 รายค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทั
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคา
เสนอขายหุน้ ทัง้นี้ วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ต้องยอ้นหลงัไม่เกนิกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายหุน้
ต่อนักลงทุนตามหลกัเกณฑ์ ประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้จะตรงกบัวนัที ่29 เมษายน 
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2565 ดงันัน้ ราคาตลาดในการเสนอขายครัง้นี้จะเท่ากบัราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักระหว่างวนัที ่4 เมษายน - 28 
เมษายน 2565 ซึง่มรีาคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักเท่ากบั 27.71 บาท 

ล ำดับที ่ วันที ่ จ ำนวนหุ้น (หุน้) มูลค่ำกำรซือ้ขำย (บำท) 
1 28/4/2565 17,310,495 463,589,290 
2 27/4/2565 5,134,526 140,827,360 
3 26/4/2565 11,755,760 329,500,000 
4 25/4/2565 7,848,460 216,220,000 
5 22/4/2565 6,036,720 165,210,000 
6 21/4/2565 7,412,640 203,060,000 
7 20/4/2565 10,768,930 297,010,000 
8 19/4/2565 18,364,380 520,160,000 
9 18/4/2565 3,432,880 92,980,000 
10 12/4/2565 4,776,490 129,390,000 
11 11/4/2565 2,966,090 82,240,000 
12 8/4/2565 3,638,540 101,960,000 
13 7/4/2565 12,300,770 345,610,000 
14 5/4/2565 24,413,660 695,440,000 
15 4/4/2565 14,170,970 381,940,000 

 รวม 150,331,307 4,165,128,330 
ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั  15 วนัท าการ (บาทต่อหุน้) 27.71 
90% ของราคาถวัเฉล่ียถว่งน า้หนกั 15 วนัท าการ (บาทตอ่หุน้) 24.94 

 
โดยมจี านวนหุน้ของนักลงทุนทัง้ 6 รายทีไ่ดร้บัการจดัสรร แต่ละรายดงันี้ 
 รายชื่อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ (ของทุนชาํระแลว้

ภายหลงัการเพ่ิมทุน) 
1 นายวรีวฒัน์ แจง้อยู่ 4,875,000  0.36  
2 น.ส.สวติา แจง้อยู่ 3,064,285  0.22  
3 นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 3,064,285  0.22  
4 น.ส.เธยีรวรรณี แจง้อยู่ 3,064,285  0.22  
5 บรษิทัเบตเตอร ์ดรมีส ์จ ากดั 5,000,357  0.37  
6 บรษิทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) 48,571,428  3.57  
 รวม 67,639,640  4.97  
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ผู้ลงทุนทุกรายที่ทุกรายที่ได้รบัการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั (รวมทัง้ที่มกีาร
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546  (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) ("ประกาศ
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั") 

3. ในการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว คณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดม้อบหมายให้
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอี านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซื้อ
หุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ นักลงทุนทัง้ 6 รายขา้งต้น ในส่วนทีบ่รษิทัฯ ออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ซึง่รวมถงึ (1) การก าหนดและ/หรอืเปลีย่นแปลงราคาจองซื้อหุน้ซึง่อยู่ภายใตก้รอบ
ของการก าหนดราคาเสนอขายตามที่คณะกรรมการของบรษิทัฯ ได้ก าหนดไว้ขา้งตนั สดัส่วนการเสนอขายหุน้ 
การจดัสรรหุน้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน การช าระค่าหุน้ เงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกบัการเสนอขาย 
จดัสรร และจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน (2) การเขา้เจรจา ท าความดกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการเสนอขายจดัสรร และจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบั
การเสนอขาย จดัสรรและจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว (3) ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบัการใชส้ทิธจิอง
ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน ดงักล่าวของนักลงทุนรวมทัง้ดแูลการจดัส่งขอ้มลูและเปิดเผยรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งต่อตลาด
หลกัทรพัย์ฯ และ (4) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการเสนอขาย 
จดัสรร จองซื้อ และส่งมอบหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถงึการตดิต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและ
หลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกบั
การเสนอขาย จดัสรร จองซื้อ และส่งมอบหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งตนัเพื่อใหก้ารออกและจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ นักลงทุนทัง้ 6 ราย ในส่วนที่บรษิัทฯ ออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุดคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ของบรษิทัฯ ส าเรจ็ลุล่วงไปได ้

4. ก าหนดวนัใชส้ทิธจิองหุน้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน เสนอขาย และวนัช าระเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนในกส่วนที่
บรษิัทฯ ออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  ของนักลงทุนทัง้ 6 ราย ใน
วนัที ่6 – 11 พฤษภาคม 2565 

2.2 การด าเนินการของบรษิทัฯ กรณีมเีศษของหุน้ 

บรษิทัฯ จะด าเนินการปัดเศษหุน้จากการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ และจดัสรรในครัง้ถดัไป 

3. จาํนวนหุ้นเพ่ิมทุนแบบ General Mandate คงเหลือเพื่อการจดัสรรครัง้ต่อไป 

จดัสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรพัย ์ จาํนวนหุ้น หมายเหตุ 
ผูถ้อืหุน้เดมิ 
 
เพื่อรองรบัการแปลงสภาพ/ 
ใชส้ทิธขิองใบแสดงสทิธใิน

หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- - 
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การซื้อหุน้เพิม่ทุนทีโ่อน
สทิธไิด ้
ประชาชน หุน้สามญั 

หุน้บุรมิสทิธ ิ
- 
 

- 

บุคคลในวงจ ากดั หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

32,360,360 
- 

- 
- 

4.  การกาํหนดสิทธิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทุน  

  ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ ทีม่สีทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทุนดงักล่าว (Record date) ในวนัที ่ 

  ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื่อสทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวในวนัที่  

5.  ความคบืหน้าในการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) 

ไม่ม ี

6.  วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

บรษิทัฯ จะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายหุน้ใหแ้ก่นักลงทุน เขา้ลงทุนในกจิการ ดงัต่อไปนี้ 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าการลงทุน 
1. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจ านวนไม่ เกิน 

136,900,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 24.90 ใน
บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) (“TSR”) 
จากผูถ้อืหุน้เดมิ 

533,910,000 

2. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจ านวนไม่ เกิน 
20,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ในบริษัท 
ดับเบิ้ลเซเว่น จ ากัด (“DOU7”) จากบริษัท 
คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) (“COM7”)  

1,360,000,000 

รวมทัง้สิน 1,893,910,000 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ  จะน าเงนิเพิม่ทุนที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้ในครัง้ครัง้นี้มาใชต้ามแผนการเขา้ลงทุนขา้งต้น 
รายละเอียดการเขา้ลงทุนสามารถศกึษาเพิม่เติมในสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของ บรษิัท 
สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (บญัช ี1) ใน “ธุรกรรม TSR” และ “ธุรกรรม DOU7” 

 

7. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ปัจจุบนับรษิัทฯ มแีผนธุรกิจทีจ่ะขยายการลงทุนในธุรกจิทีเ่สรมิสร้างกบั Ecosystem ของกลุ่มบรษิทั เพื่อขยาย
สนิคา้และใหบ้รกิาร การเขา้ถงึลูกคา้ การเพิม่พนัธมติร ใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัซึ่งบรษิทัฯ จะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนในครัง้นี้ 



F  53-4-1  สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 

 

เขา้ซื้อ TSR และ  DOU7 (ดูรายละเอียดเพิม่เตมิใน “ธุรกรรม TSR” และ “ธุรกรรม DOU7” ตามสารสนเทศการไดม้าซึ่ง
สนิทรพัย)์ ดงันัน้การออกหุน้เพิม่ทุนเสนอขายใหแ้ก่นักลงทุนจะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในการเขา้ซื้อธุรกจิ มี
เงนิทุนทีเ่พยีงพอในการเขา้ท าธุรกรรมขา้งต้น โดยไม่กระทบต่อกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ จะสามารถลดความเสีย่งทีเ่กดิ
จากความผนัผวนในตลาดเงนิ ซึง่จะช่วยส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถลดภาระหนี้สนิจากการกูย้มืเงนิ 

 
 

8. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

8.1 นโยบายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรส าหรบัปี ของก าไรสุทธติามงบการเงนิ  
เฉพาะกจิการหลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและหลงัหกัส ารองต่างๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัก าหนดไวใ้น
แต่ละปี ทัง้นี้ จะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยค านึงถงึปัจจยัต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้เป็นหลกั เช่น ผล
การด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัการส ารองเงนิไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การส ารองเงนิไว้เพื่อจ่าย
ช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ อย่างมนีัยส าคญั ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็สมควร หรอืเหมาะสม 

8.2 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัสทิธกิารจดัสรรหุน้ปันผล จะมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลของบรษิทัในอนาคต ทัง้นี้ เป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัตามทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ 
 

9. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจาํเป็นสาํหรบัผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุนและ
จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

- ไม่ม ี-  

10. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการเสนอขายและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนแบบ General Mandate  

ลาํดบั ขัน้ตอนดาํเนินการ วนั เดือน ปี 
1. ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2565 มมีตอินุมตัใิหเ้สนอ

ขาย และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุแก่บุคคลในวงจ ากดั 
29 เมษายน 2565 

2. วนัทีเ่สนอขายและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดั 6 – 11 พฤษภาคม 2565 
3. วนัจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน  14 วนั นับแต่วนัจองซื้อ

และช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
แลว้เสรจ็ 

บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

ขอแสดงความนับถอื 



F  53-4-1  สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 

 

 

(นางสาวดวงฤทยั ศรวีรมย)์ 

เลขานุการบรษิทั 
ผูม้อี านาจประกาศสารสนเทศ 
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หน้าที ่1 จาก 9 

สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

 วนัท่ี  29 เมษายน 2565  

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 7/2565 ของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที ่29 เมษายน 2565 ไดม้มีตอินุมตัวิาระทีส่ าคญั ดงันี้ 

ตามมตทิีท่ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  2565 ของบรษิทัเมื่อวนัที ่ 27 เมษายน 2565 ไดม้มมีติอนุมตักิาร
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
100,000,000 หุน้ มูลค่าทีไ่วหุ้น้ละ 1 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 7.73 ของทุนจดทะเบยีนช าระแล้วของบรษิทัใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั โดยทีป่ระชุมมมีตใิหค้ณะกรรมการบรษิทั มอี านาจในการพจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้เดยีวเต็ม
จ านวนหรอืบางส่วน เสนอขายเป็นครัง้คราวเดยีวหรอืเป็นคราวๆ ไปกไ็ด ้รวมถงึการก าหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไข
และรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่7/2565 เมื่อวนัที ่ 29 เมษายน  2565 คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณา
แล้วมมีติอนุมตัิการออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ครัง้ที่ 1 โดยการออกและ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัใหบุ้คคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

บริษัทจะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลแบบเฉพาะจง
(Private Placement)จ านวน 67,639,640 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้นเพื่อเสนอขายใหแ้ก่นัก
ลงทุนในวงจ ากดั (Private Placement) คดิเป็นมูลค่ารวม 1,893,909,920 บาท โดยราคาเสนอขายหุน้
เพิม่ทุนดงักล่าวเป็นราคาไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาถัว่เฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการซึ่งอยู่ทีร่าคา 24.94 บาทต่อ
หุน้ จ านวน  6  ราย ไดแ้ก่ 

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ (ของทุนช าระแลว้
ภายหลงัการเพ่ิมทุน) 

1 นายวรีวฒัน์ แจง้อยู่ 4,875,000  0.36  
2 น.ส.สวติา แจง้อยู่ 3,064,285  0.22  
3 นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 3,064,285  0.22  
4 น.ส.เธยีรวรรณี แจง้อยู่ 3,064,285  0.22  
5 บรษิทัเบตเตอร ์ดรมีส ์จ ากดั 5,000,357  0.37  
6 บรษิทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) 48,571,428  3.57  
 รวม 67,639,640  4.97  
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โดยนักลงทุนรายที ่ 1 – 4  เป็นบุคคลธรรมดา และ นักรายลงทุนรายที ่ 5  และ 6 เป็นนิตบิุคคล ซึง่
มศีกัยภาพในการลงทุนได้จรงิ รวมทัง้มคีวามรู้มีและประสบการณ์เหมาะสม  หรอืศกัยภาพในการทีจ่ะ
เป็นประโยชน์หรอืส่งเสรมิการด าเนินงานของบรษิทั ในระยะยาว หรอืเป็นหุน้ส่วนเชงิกลยุทธ ์(Strategic 
Shareholder) ในการนี้บริษัท จะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (ฉบับ
ประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) 

ทัง้นี้ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอื ราคาตลาดส าหรบั
การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรใหแ้ก่นักลงทุนทัง้ 6 รายค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของ
หุน้สามญัของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ
ตดิต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ ทัง้นี้ วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกนิกว่า 3 
วนัท าการก่อนวนัแรกที่เสนอขายหุน้ต่อนักลงทุนตามหลกัเกณฑ์ ประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งวนัก าหนด
ราคาเสนอขายหุน้จะตรงกบัวนัที ่29 เมษายน 2565 ดงันัน้ ราคาตลาดในการเสนอขายครัง้นี้จะเท่ากบั
ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักระหว่างวนัที ่4 เมษายน - 28 เมษายน 2565 ซึ่งมรีาคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก
เท่ากบั 27.71 บาท 

ล าดบัท่ี วนัท่ี จ านวนหุ้น (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 
1 28/4/2565 17,310,495 463,589,290 
2 27/4/2565 5,134,526 140,827,360 
3 26/4/2565 11,755,760 329,500,000 
4 25/4/2565 7,848,460 216,220,000 
5 22/4/2565 6,036,720 165,210,000 
6 21/4/2565 7,412,640 203,060,000 
7 20/4/2565 10,768,930 297,010,000 
8 19/4/2565 18,364,380 520,160,000 
9 18/4/2565 3,432,880 92,980,000 
10 12/4/2565 4,776,490 129,390,000 
11 11/4/2565 2,966,090 82,240,000 
12 8/4/2565 3,638,540 101,960,000 
13 7/4/2565 12,300,770 345,610,000 
14 5/4/2565 24,413,660 695,440,000 
15 4/4/2565 14,170,970 381,940,000 

 รวม 150,331,307 4,165,128,330 
ราคาถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก  15 วนัท าการ (บาทต่อหุน้) 27.71 
90% ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 15 วนัท าการ (บาทต่อหุน้) 24.94 
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ในการนี้ จงึท าให้นักลงทุนทัง้ 6 รายไม่มกี าหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้นจากการเสนอขายใน
บุคคลจ ากดั (Silent Period) แต่อย่างใด 

ในการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว คณะกรรมการของบรษิัท ได้
มอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าที่บรหิารมอี านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการออก เสนอ
ขาย จดัสรร และจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ นักลงทุนทัง้ 6 รายข้างต้น ในส่วนที่บริษัท ออกและ
จดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งรวมถึง (1) การก าหนดและ/หรอื
เปลี่ยนแปลงราคาจองซื้อหุน้ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของการก าหนดราคาเสนอขายตามที่คณะกรรมการของ
บรษิทั ไดก้ าหนดไวข้า้งตนั สดัส่วนการเสนอขายหุน้ การจดัสรรหุน้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน การช าระ
ค่าหุน้ เงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกบัการเสนอขาย จดัสรร และจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน (2) 
การเขา้เจรจา ท าความดกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขายจดัสรร 
และจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบัการเสนอขาย จดัสรร
และจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว (3) ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบัการใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญั
เพิม่ทุน ดงักล่าวของนักลงทุนรวมทัง้ดูแลการจดัส่งขอ้มูลและเปิดเผยรายละเอียดทีเ่กี่ยวขอ้งต่อตลาด
หลกัทรพัย์ฯ และ (4) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการ
เสนอขาย จดัสรร จองซื้อ และส่งมอบหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถงึการตดิต่อ และการยื่นด าขอ
อนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และการน าหุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนั
จ าเป็นและสมควรเกี่ยวกบัการเสนอขาย จดัสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งตัน
เพื่อใหก้ารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ นักลงทุนทัง้ 6  ราย ในส่วนทีบ่รษิทั ออก
และจดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุดคลในวงจ ากดั (Private Placement) ของบรษิทั ส าเรจ็ลุล่วงไปได ้
 

2. วตัถปุระสงค์ เหตุผล และความจ าเป็นของการออกและจดัหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) รวมถึงแผนการใช้เงินในอนาคต 

บรษิทัจะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายหุน้ใหแ้ก่นักลงทุน เขา้ลงทุนในกจิการ ดงัต่อไปนี้ 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าการลงทุน 
1. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 

136,900,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 24.90 
ในบริษัท เธียรสุรัต น์  จ ากัด (มหาชน) 
(“TSR”) จากผูถ้อืหุน้เดมิ 

533,910,000 

2. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 
20,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 40 ในบรษิทั 
ดบัเบิ้ลเซเว่น จ ากัด (“DOU7”) จากบรษิัท 
คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) (“COM7”)  

1,360,000,000 

รวมทัง้สิน 1,893,910,000 
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ทัง้นี้ บรษิทัจะน าเงนิเพิม่ทุนทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้ในครัง้ครัง้นี้มาใชต้ามแผนการเขา้ลงทุนขา้งตน้ 
รายละเอยีดการเขา้ลงทุนสามารถศกึษาเพิม่เตมิในสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยข์อง บรษิทั 
สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (บญัช ี1) ใน “ธุรกรรม TSR” และ “ธุรกรรม DOU7” 

3. หลกัเกณฑ ์วิธีการเลือก และข้อมูลของบุคคลในวงจ ากดั 

บุคคลในวงจ ากดัต้องมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑ์ขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี้ และต้องไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่ว
โยงของบรษิทั ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ่ทจ.21/2551  เรื่องหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่
เกี่ยงโยงกัน (ฉบบัประมวล) และประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการ
ทีเ่กีย่วโยง พ.ศ. 2546 

(1) เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศ กจ. 17/2551 

(2) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพใน
การลงทุนไดจ้รงิ รวมทัง้มคีวามรูค้วามสามารถ ประสบกาณ์ หรอืศกัยภาพทีเ่ป็นประโยชน์หรอื
ส่งเสรมิการด าเนินงานของบรษิทั 

ในการนี้ บรษิทัจะจดัสรรหุน้เพิม่ใหแ้ก่ นักลงทุนทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพในการ
ลงทุนไดจ้รงิ รวมทัง้มคีวามรูค้วามสามารถประสบการณ์ ดงันี้ 

รายช่ือนักลงทุน 
จ านวนท่ีได้รบัการ

จดัสรร 
คณุสมบติั 

(1) นาย วรีวฒัน์ แจง้อยู ่ 4,875,000 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท บริษัท เธียรสุร ัตน์ 
จ ากัด (มหาชน) (“TSR”) และ บริษัท เบตเตอร์ 
ดรมีส ์จ ากดั นอกจากนี้ยงัเป็นผูก้่อตัง้ TSR 

(2) น.ส. สวติา แจง้อยู ่ 3,064,285 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท บริษัท เธียรสุร ัตน์ 
จ ากัด (มหาชน) (“TSR”) และ บริษัท เบตเตอร์ 
ดรมีส ์จ ากดั นอกจากนี้ด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิาร
ระดบัสงูใน  TSR   

(3) นาย เอกรตัน์ แจง้อยู ่ 3,064,285 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท บริษัท เธียรสุร ัตน์ 
จ ากัด (มหาชน) (“TSR”) และ บริษัท เบตเตอร์ 
ดรมีส ์จ ากดั นอกจากนี้ด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิาร
ระดบัสงูใน  TSR   

(4) น.ส. เธยีรวรรณี แจง้อยู่ 3,064,285 เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน บรษิทั บรษิทั เธยีรสุรตัน์ 
จ ากดั (มหาชน) (“TSR”) และ บรษิทั เบตเตอร ์
ดรมีส ์จ ากดั นอกจากนี้ด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิาร
ระดบัสงูใน  TSR   

(5) บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จ ากดั 5,000,357 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท บริษัท เธียรสุร ัตน์ 
จ ากัด (มหาชน) (“TSR”) และ บริษัท เบตเตอร์ 
ดรมีส ์จ ากดั นอกจากนี้ด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิาร
ระดบัสงูใน  TSR   
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รายช่ือนักลงทุน 
จ านวนท่ีได้รบัการ

จดัสรร 
คณุสมบติั 

(6) บรษิทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) 48,571,428 เ ป็นบริษัทจดทะ เบียนในตลาดหลักทรัพย์   
ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าไอที ประ เภท
คอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตัง้โต๊ะ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมที่
เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการจ าหน่ายหลกั รวมทัง้
ใหบ้รกิารศูนยซ์่อมสนิคา้แบรนด ์Apple  

รวมทัง้ส้ิน 67,639,640   

โดยคณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณาฐานะทางการเงนิของนักลงทุนทัง้ 6  ราย มฐีานทางการเงนิที่
มัง่คัง่เพยีงพอส าหรบัการเขา้จองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีจ่ะเสนอขายในครัง้นี้ 

การเพิม่ทุนในครัง้นี้จะช่วยให้บรษิทัมโีครงสรา้งเงนิทุนทีแ่ข็งแกร่ง และสามารถเขา้ลงทุนในบรษิัท 
TSR และ  DOU7  โดยไม่กระทบต่อกระแสเงนิสดของบรษิัท กอปรกบัการเพิม่ทุนดงักล่าวยงัช่วยให้
บรษิัท ไม่ต้องเพิม่ภาระหนี้สนิจากการกู้ยมืเงนิ และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงนิของบรษิัท ได้ ทัง้นี้ 
นักลงทุนทัง้  6 รายขา้งตน้ ไม่ไดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงของบรษิทั และมไีดม้ส่ีวนร่วมในการบรหิารบรษิทั  

 
4. หลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคา 

ส าหรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้นักลงทุนทัง้ 6 ราย จะใช้สทิธกิารจองซื้อหุน้สามญั
จ านวนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 รวมไม่เกิน 67,639,640 หุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้
พจิารณาออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลจ ากดัแบบมอบอ านาจทัว่ไปในครัง้นี้ด้วยราคาเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนเท่ากันทุกรายเท่ากับ 28 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าการเสนอขายทัง้นี้เท่ากับ  
1,893,909,920 บาท โดยราคาเสนอขายหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวเป็นราคาไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาถวั
เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) 
ยอ้นหลงั 15 วนัท าการซึง่อยู่ทีร่าคา 24.94 บาทต่อหุน้ 

โดย ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรพัย์ฯ”) หรอื ราคาตลาดหมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์
ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ ทัง้นี้ วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้
จะตอ้งยอ้นหลงัไม่เกนิกว่า 3  วนัท าการก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายหุ้นต่อนักลงทุนตามหลกัเกณฑ ์ประกาศ 
ทจ. 72/2558 ซึง่วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้จะตรงกบัวนัที ่29 เมษายน 2565 ดงันัน้ ราคาตลาดในการ
เสนอขายครัง้นี้จะเท่ากบัราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักระหว่างวนัที่ 4 เมษายน - 28 เมษายน 2565 ซึ่งมี
ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักเท่ากบั 27.71 จึงท าให้นักลงทุนทัง้ 6 รายไม่มีก าหนดระยะเวลาการห้าม
ขายหุ้นจากการท่ีบริษทัฯ เสนอขายหุ้นสามญัในบุคคลจ ากดั (Silent Period) แต่อย่างใด 
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5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ท่ีเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน และความ
เพียงพอของแหล่งเงินทุน  

คณะกรรมการของบรษิทั ไดพ้จิารณาเงือ่นไขการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคล
ในวงจ ากดัแลว้และเหน็ว่าการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว จะเป็นการเสนอขายใหแ้ก่  

(1) นาย วรีวฒัน์ แจง้อยู่ 
(2) น.ส. สวติา แจง้อยู่ 
(3) นาย เอกรตัน์ แจง้อยู่ 
(4) น.ส. เธยีรวรรณี แจง้อยู่ 
(5) บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จ ากดั 
(6) บรษิทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) 
ซึ่งนักลงทุนทัง้  6 รายเป็นผูม้ฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพในการลงทุนไดจ้รงิ รวมทัง้มี

ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศกัยภาพที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานของ
บริษัท อีกทัง้ ราคาจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนส าหรบัการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุดคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในครัง้นี้นัน้ นักลงทุนทัง้ 6 รายจะใชส้ทิธจิอง
ซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนดว้ยราคาทีไ่ม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัว่เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบรษิทัฯ 
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการซึ่งอยู่ทีร่าคา 24.94 
บาทต่อหุน้ โดยราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) หรือ ราคาตลาด หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริษัทในตลาด
หลกัทรพัยย์อ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ ทัง้นี้ วนัก าหนดราคาเสนอ
ขายหุน้จะต้องยอ้นหลงัไม่เกนิกว่า 3  วนัท าการก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายหุน้ต่อนักลงทุนตามหลกัเกณฑ์ 
ประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้จะตรงกบัวนัที ่29 เมษายน 2565 ดงันัน้ ราคา
ตลาดในการเสนอขายครัง้นี้จะเท่ากบัราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักระหว่างวนัที ่4 เมษายน - 28 เมษายน 
2565 ซึง่มรีาคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักเท่ากบั 27.71 บาท 

นอกจากนี้ ปัจจุบนับรษิทั มแีผนธุรกจิทีจ่ะขยายการลงทุนในธุรกจิทีเ่สรมิสรา้งกบั Ecosystem ของ
กลุ่มบรษิทั เพื่อขยายสนิคา้และใหบ้รกิาร การเขา้ถงึลูกคา้ การเพิม่พนัธมติร ใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัซึง่บรษิทั 
จะน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครัง้นี้ เข้าซื้อ TSR และ DOU7 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “ธุรกรรม 
TSR” และ “ธุรกรรม DOU7” ตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท สบาย 
เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (บญัช ี1)) ดงันัน้การออกหุน้เพิม่ทุนเสนอขายใหแ้ก่นักลงทุนจะท าใหบ้รษิัท 
สามารถบรรลุเป้าหมายในการเขา้ซื้อธุรกิจ มีเงินทุนที่เพียงพอในการเข้าท าธุรกรรมข้างต้น โดยไม่
กระทบต่อกระแสเงนิสดของบรษิทั จะสามารถลดความเสีย่งที่เกดิจากความผนัผวนในตลาดเงนิ ซึ่งจะ
ช่วยส่งผลใหบ้รษิทั สามารถลดภาระหนี้สนิจากการกูย้มืเงนิ 

เมื่อคณะกรรมการของบรษิทั พจิารณาถงึเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ที่บรษิทัจะไดร้บัจาก
การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวขา้งตนั คณะกรรมการ
บรษิทั จงึมมีตอินุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ไดแ้ก่ (1) 
นาย วรีวฒัน์ แจง้อยู่ (2) น.ส. สวติา แจง้อยู่ (3) นาย เอกรตัน์ แจง้อยู่ (4) น.ส. เธยีรวรรณี แจง้อยู่ (5) 
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บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จ ากดั และ (6) บรษิทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) โดยมคีวามเหน็ว่า การจดัสรร
หุน้สามญัใหแ้ก่ทัง้ 6 ราย เงื่อนไขการจดัสรร ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนนัน้ มคีวามเหมาะสมและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ 
 

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัแผนการใช้เงินเพ่ิมทุนและความเป็นไปได้ของ
แผนการใช้เงินเพ่ิมทุน 

คณะกรรมการของบรษิทั มคีวามเหน็ว่าบรษิทั จะสามารถน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนทัง้หมดมาใช้
เป็นในการลงทุนใน เขา้ซื้อ TSR และ  DOU7 (รายละเอยีดปรากฏตามขอ้ 2. วตัถุประสงค ์เหตุผล และ
ความจ าเป็นของการออกและจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) รวมถึง
แผนการใชเ้งนิของสารสนเทศฉบบันี้) โดยแผนธุรกจิดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่บรษิทั ไดร้บัเงนิเพิม่ทุนจาก
การเพิม่ทุนในครัง้นี้ครบถว้น บรษิทั จะมเีงนิเพยีงพอส าหรบัการเขา้ซื้อ TSR และ DOU7 ตามแผนการ
ลงทุนทีก่ าหนดไว ้
 

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธรุกิจ 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั  

คณะกรรมการของบรษิทั พจิารณาแล้วและมคีวามเหน็ว่า การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อ
เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัครัง้นี้จะท าให้บรษิทั สามารถระดมทุนไดภ้ายในระยะเวลาอนัสัน้ และมี
แหล่งเงนิทุนเพยีงพอส าหรบัการเขา้ลงทุนในธุรกจิตามแผนการลงทุน รวมทัง้เสรมิสรา้งให้บรษิทั มฐีาน
เงนิทุนทีแ่ขง็แกร่งขึน้เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิหลกั และ/หรอืธุรกจิทีเ่กี่ยวเนื่องกบัธุรกจิหลกัของบรษิทั 
รวมถงึการลงทุนในธุรกจิพลงังาน ซึง่จะส่งผลดตี่อการเตบิโตของบรษิทั ไดใ้นระยะยาว 
 

8. ค ารบัรองของคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลและศกัยภาพใน
การลงทุนของผู้ลงทุน 

คณะกรรมการของบรษิทั ขอรบัรองว่า คณะกรรมการบรษิทั ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการด าเนินการ
พจิารณาและตรวจสอบขอ้มลูของ (1) นาย วรีวฒัน์ แจง้อยู่ (2) น.ส. สวติา แจง้อยู่ (3) นาย เอกรตัน์ แจง้
อยู่ (4) น.ส. เธยีรวรรณี แจ้งอยู่ (5) บรษิัท เบตเตอร์ ดรมีส์ จ ากดั และ (6) บรษิัท คอมเซเว่น จ ากดั 
(มหาชน) เป็นผูล้งทุนทีม่ศีกัยภาพ 
 

9. ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ให้บุคคลในวงจ ากดั 

9.1. ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทั (Price Dilution) 

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย  

= (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) + (จ านวนหุน้เพิม่ทุน x ราคาเสนอขาย) 

(จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้เพิม่ทุน) 
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= 
( 1,294,278,447  หุน้ 𝑥  27.71 บาทต่อหุน้)+(  67,639,640  หุน้ 𝑥 28 บาทต่อหุน้)

(1,361,918,087  หุน้)
 

= 27.72 บาทต่อหุน้ 

 

ผลกระทบต่อราคาหุ้น 

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

= 
(27.71 บาทต่อหุน้)−( 27.72 บาทต่อหุน้)

(27.71  บาทต่อหุน้)
 

= ไม่ม ีเน่ืองจากเป็นการขายทีร่าคาสงูกว่า ราคาตลาด 

9.2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 

=   จ านวนหุน้เพิม่ทุน   

จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ทีเ่พิม่ทุน 

= 
( 67,639,640 หุน้)

( 1,361,918,087 หุน้)
 

= รอ้ยละ 4.97 

9.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
EPS ก่อนเสนอขาย 

= 0.165– 0.157 
                                 0.165 

= รอ้ยละ 4.97 

EPS ก่อน 0.165 บาทต่อหุน้ 
EPS หลงั 0.157 บาทต่อหุน้ 

ก าไรสุทธ ิ 213,600,000 บาท 
จ านวนหุน้จ าหน่ายแลว้ 1,294,278,447   หุน้ 
จ านวนหุน้เสนอขายในครัง้นี้  67,639,640  หุน้ 
จ านวนหุน้หลงัการเสนอขายในครัง้นี้  1,361,918,087  หุน้ 

 

บรษิทั ขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันี้ ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ  
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 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 
 เลขานุการบรษิทั 
 ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
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สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงสินทรพัยข์องบริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (บญัชี 1) 

สบืเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 7/2565 ของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ดงัต่อไปนี้  

1. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 136,900,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.90 ในบริษัท  
เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) (“TSR”) จากนายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ น.ส.สวิตา แจ้งอยู่ นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ และ 
น.ส.เธยีรวรรณี แจ้งอยู่  และบรษิัท บรษิัทเบตเตอร์ ดรมีส์ จ ากดั (รวมเรยีกว่า“กลุ่มแจ้งอยู่”) ทัง้นี้ TSR ประกอบ
ธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้ าแบบขายตรงเป็นหลัก  โดยบริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 
533,910,000 บาทใหแ้ก่กลุ่มแจง้อยู่ (“ธรุกรรม TSR”)  

2. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 8,570,243 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ในบริษัท  
เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั (“TSRL”) ภายหลงัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนใน TRSL ทัง้นี้ TSRL ประกอบธุรกจิการเงนิทีไ่มใ่ช่
ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้แบรนด์ “ผ่อนสบาย” โดยมีการประกอบธุรกิจหลกัคอืการจ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าโดย 
การผ่อนช าระ และการใหส้นิเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากบัและสนิเชื่อทะเบยีนรถ โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าหุน้สามญั
เพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 81,503,011 บาทใหแ้ก่ TSRL (“ธรุกรรม TSRL”) 

3. การเข้าลงทุนในหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 20,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ในบริษัท ดบัเบิ้ลเซเว่น 
จ ากดั (“DOU7”) จากบรษิทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) (“COM7”) ทัง้นี้ DOU7 ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารบรหิารจดัการ
พื้นที่การพาณิชย์ ให้กบับุคคลภายนอก โดยบรษิัทฯ จะช าระค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 1,360,000,000 บาทให้แก่ 
COM7 (“ธรุกรรม DOU7”) 

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ (รวมทัง้ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ) (“ประกาศรายการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย”์) โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึ่งค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ 
ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิากการ
ด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดรายการได้สูงสุด มจี านวนดงันี้ (1) ร้อยละ 23.29 ส าหรบัธุรกรรม TSR (2) 
รอ้ยละ 2.98 ส าหรบัธุรกรรม TSRL และ (3) รอ้ยละ 32.00 ส าหรบัธุรกรรม DOU7 โดยเมื่อน าขนาดรายการได้มาซึ่ง
สนิทรพัย์ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนย้อนหลงัของบรษิทัฯ มารวมกบัรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ตามสารสนเทศฉบบันี้ 
ขนาดรายการรวมจะมจี านวนเท่ากบัร้อยละ 39.04 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณ
ขนาดรายการไดสู้งสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมมีูลค่ามากกว่ารอ้ยละ 15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 บรษิทัฯ จงึมี
หน้าทีต่้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 
ทนัท ีโดยมสีารสนเทศอย่างน้อยตามบญัช ี(1) ทา้ยประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์และจดัส่งหนังสอื
แจง้ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั นับแต่วนัทีเ่ปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  

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

บรษิทัฯ จงึขอเรยีนแจง้รายละเอยีดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักล่าวขา้งตน้ ดงันี้ 

1. วนั เดือน ปี ท่ีท ารายการ  

1.1 ธุรกรรม TSR  
ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 มีมติอนุมตั ิ

การเข้าท าธุรกรรม TSR บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าท าสญัญาซื้อขายหุ้นกับ TSR ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 และ 
คาดว่าธุรกรรม TSRL จะเสรจ็สมบูรณ์ภายในเดอืนพฤษภาคม 2565 หรอืตามทีคู่่กรณีทีเ่กีย่วขอ้งเหน็ชอบร่วมกนั ทัง้นี้ 
ภายหลงัจากทีเ่งือ่นไขบงัคบัก่อนทัง้หมดภายใตส้ญัญาซื้อขายหุน้เสรจ็สมบูรณ์ หรอืไดร้บัการผ่อนผนัหรอืสละสทิธโิดย
คู่สญัญาฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง และไดม้กีารด าเนินการต่าง ๆ เพื่อใหธุ้รกรรมเสรจ็สมบูรณ์ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาซื้อขายหุน้
แลว้ 

1.2 ธุรกรรม TSRL 
ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 มีมติอนุมตั ิ

การเข้าท าธุรกรรม TSRL บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าท าสญัญาจองซื้อหุ้นกับ TSRL ภายในเดือนมิถุนายน 2565 และ 
คาดว่าธุรกรรม TSRL จะเสรจ็สมบูรณ์ภายในเดอืนกรกฎาคม 2565 หรอืตามทีคู่่กรณีทีเ่กีย่วขอ้งเหน็ชอบร่วมกนั ทัง้นี้ 
ภายหลงัจากทีเ่งือ่นไขบงัคบัก่อนทัง้หมดภายใตส้ญัญาจองซื้อหุน้เสรจ็สมบูรณ์ หรอืไดร้บัการผ่อนผนัหรอืสละสทิธโิดย
คู่สญัญาฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง และไดม้กีารด าเนินการต่าง ๆ เพื่อใหธุ้รกรรมเสรจ็สมบูรณ์ตามทีไ่ดร้ะบุไว้ในสญัญาจองซื้อหุน้
แลว้ 

1.3 ธรุกรรม DOU7 
ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 มีมติอนุมตั ิ

การเข้าท าธุรกรรม DOU7 บริษัทฯ คาดว่าจะเขา้ท าสญัญาซื้อขายหุ้นกับ COM7 ภายในเดือนสิงหาคม 2565 และ 
คาดว่าธุรกรรม DOU7 จะเสรจ็สมบูรณ์ภายในเดอืนสงิหาคม 2565 หรอืตามทีคู่่กรณีทีเ่กี่ยวขอ้งเหน็ชอบร่วมกนั ทัง้นี้ 
ภายหลงัจากทีเ่งือ่นไขบงัคบัก่อนทัง้หมดภายใตส้ญัญาซื้อขายหุน้เสรจ็สมบูรณ์ หรอืไดร้บัการผ่อนผนัหรอืสละสทิธโิดย
คู่สญัญาฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง และไดม้กีารด าเนินการต่าง ๆ เพื่อใหธุ้รกรรมเสรจ็สมบูรณ์ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาซื้อขายหุน้
แลว้ 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ธุรกรรม TSR  

ผู้ซื้อ : บรษิทัฯ 

ผู้ขาย : กลุ่มแจง้อยู่  

ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ : ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัทฯ ดงันัน้ การเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจึงไม่
เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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2.2 ธุรกรรม TSRL  

ผู้ซื้อ : บรษิทัฯ 

ผู้ขาย : TSRL 

ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ : ผู้ขาย รวมทัง้บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้ขาย และผู้ถือหุ้นล าดับ
สุดท้าย (Ultimate Shareholders) ของผู้ขาย ไม่มีความสัมพันธ ์
ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
ดงันัน้ การเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจงึไม่เขา้ข่ายเป็นรายการที่เกี่ยว
โยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

2.3 ธุรกรรม DOU7  

ผู้ซื้อ : บรษิทัฯ 

ผู้ขาย : COM7  

ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ : ผู้ขาย รวมทัง้บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้ขาย และผู้ถือหุ้นล าดับ
สุดท้าย (Ultimate Shareholders) ของผู้ขาย ไม่มีความสัมพันธ ์
ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
ดงันัน้ การเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจงึไม่เขา้ข่ายเป็นรายการที่เกี่ยว
โยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและขนาดรายการ 

3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

3.2.1 ธุรกรรม TSR 

บรษิทัฯ จะเขา้ลงทุนในหุน้สามญัจ านวนไม่เกนิ 136,900,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 24.90 ใน TSR 
ทัง้นี้ รายละเอยีดของธุรกรรม TSR มดีงันี้ 

ทรพัยสิ์นท่ีซื้อขาย : หุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 136,900,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
24.90 ใน TSR 

มูลค่าของส่ิงตอบแทน : บริษัทฯ จะช าระราคาซื้อขายหุ้นจ านวนไม่เกิน 533,910,000 
บาทใหแ้ก่กลุ่มแจง้อยู่ 

วนัสุดท้ายในการเข้าท าธรุกรรม : ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
เหน็ชอบร่วมกนั 

เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญั : เงือ่นไขบงัคบัก่อนตามปกตมิาตรฐานในสญัญาซื้อขายหุน้ 

ทัง้นี้ โครงสรา้งการถอืหุน้ใน TSR ก่อนและหลงัการเขา้ท ารายการเป็นดงันี้ 

โครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ   โครงสรา้งการถอืหุน้หลงัเขา้ท ารายการ 
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3.2.2 ธุรกรรม TSRL 

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 8,570,243 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30  
ใน TSRL ภายหลงัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนใน TRSL ทัง้นี้ รายละเอยีดของธุรกรรม TSRL มดีงันี้ 

ทรพัยสิ์นท่ีซื้อขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 8,570,243 หุ้น หรือคิดเป็น 
รอ้ยละ 30 ใน TSRL ภายหลงัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนใน TRSL 

มูลค่าของส่ิงตอบแทน : บรษิัทฯ จะช าระค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกิน 81,503,011 
บาทใหแ้ก่ TSRL 

วนัสุดท้ายในการเข้าท าธรุกรรม : ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
เหน็ชอบร่วมกนั 

เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญั : 1) ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ 
TSRL และ TSR มมีตอินุมตัธิุรกรรม TSRL 

2) ผลการตรวจสอบสถานะกจิการของ TSRL เป็นทีพ่งึพอใจแก่
บรษิทัฯ 

ทัง้นี้ โครงสรา้งการถอืหุน้ใน TSRL ก่อนและหลงัการเขา้ท ารายการเป็นดงันี้ 

โครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ   โครงสรา้งการถอืหุน้หลงัเขา้ท ารายการ 
 
 
 
 
 
 

3.2.3 ธุรกรรม DOU7 

บรษิัทฯ จะเขา้ลงทุนในหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 20,000 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 40 ใน DOU7 ทัง้นี้ 
รายละเอยีดของธุรกรรม DOU7 มดีงันี้ 

ทรพัยสิ์นท่ีซื้อขาย : หุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 20,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ใน 
DOU7 
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มูลค่าของส่ิงตอบแทน : บรษิัทฯ จะช าระราคาซื้อขายหุ้นจ านวนไม่เกิน 1,360,000,000 
บาทใหแ้ก่ COM7 

วนัสุดท้ายในการเข้าท าธรุกรรม : ภายในเดอืนสงิหาคม 2565 หรอืตามทีคู่่กรณีทีเ่กีย่วขอ้งเหน็ชอบ
ร่วมกนั 

เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญั : 1) ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ 
COM7 มมีตอินุมตัธิุรกรรม DOU7 

2) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ DOU7 เป็นที่พงึพอใจ
แกบ่รษิทัฯ 

3) ไม่มเีหตุการณ์ใดที่ท าใหเ้ชื่อได้ว่า จะกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกจิของ DOU7 อย่างมนีัยส าคญั 

ทัง้นี้ โครงสรา้งการถอืหุน้ใน DOU7 ก่อนและหลงัการเขา้ท ารายการเป็นดงันี้ 

โครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ   โครงสรา้งการถอืหุน้หลงัเขา้ท ารายการ 

 
3.2 ขนาดของรายการ 

3.2.1 ธุรกรรม TSR 

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องช าระในการเข้าท าธุรกรรม TSR จะมีจ านวนไม่เกิน 
533,910,000 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรม TSR ซึง่ค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ตามเกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) ซึง่
เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุด มจี านวนรอ้ยละ 23.22 

ขอ้มลูทางการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
บริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
TSR 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
สนิทรพัยร์วม 6,136.53  1,712.14  
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1,661.22  55.64  
หนี้สนิรวม 2,748.62  460.94  
ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (ถา้ม)ี 450.60  6.45  
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน (NTA) 1,276.09  1,189.10  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 213.60  34.89  

99.99% 0.00% 0.00%

นายสรุะ คณิต
ทวกีุล

นางสาวอาร ี
ปรชีาสกุุล

นายคงศกัดิ   
บรรณาสถติยก์ุล

0.00% 59.99% 0.00% 0.00%

นายสรุะ คณิต
ทวกีุล

นางสาวอาร ี
ปรชีาสกุุล

นายคงศกัดิ   
บรรณาสถติยก์ลุ

0.00%     %
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การค านวณขนาดรายการ 

3.2.2 ธุรกรรม TSRL 

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องช าระในการเข้าท าธุรกรรม TSRL จะมีจ านวนไม่เกิน 
81,503,011 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรม TSRL ซึ่งค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ซึ่งเป็น
เกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุด มจี านวนรอ้ยละ 2.98  

ขอ้มลูทางการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
บริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
TSRL 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
สนิทรพัยร์วม 6,136.53  322.91  
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1,661.22  3.65  
หนี้สนิรวม 2,748.62  196.13 
ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (ถา้ม)ี 450.60  -  
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน (NTA) 1,276.09  123.13 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 213.60  21.21 

การค านวณขนาดรายการ 

หลกัเกณฑ์ สูตรค านวณ 
การค านวณ 
(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 
(ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ี่
มตีวัตนสุทธ ิ(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
NTA ของบรษิทัฯ 

(1,189.10x24.90%) 
1,276.09 

23.22 

เกณฑก์ าไรสุทธจิาก
การด าเนินงาน 

ก าไรสุทธขิองสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ 

(34.89x24.90%) 
213.60 

4.07 

เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่
ตอบแทน 

มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

533.91 
6,136.53 

8.70 

เกณฑม์ลูค่าหุน้ทุนที่
ออกเพือ่ช าระราคา
สนิทรพัย ์

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

หลกัเกณฑ์ สูตรค านวณ 
การค านวณ 
(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 
(ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ี
ตวัตนสุทธ ิ(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
NTA ของบรษิทัฯ 

123.13 x 30%  
1,276.09 

2.89 

เกณฑก์ าไรสุทธจิากการ
ด าเนินงาน 

ก าไรสุทธขิองสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ 

21.21 x 30% 
257.00 

2.98 

เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่
ตอบแทน 

มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

81.50 
6,136.53 

1.33 
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3.2.3 ธุรกรรม DOU7 

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องช าระในการเข้าท าธุรกรรม DOU7 จะมีจ านวนไม่เกิน 
1,360,000,000 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรม DOU7 ซึ่งค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 
ซึง่เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุด มจี านวนรอ้ยละ 32.00 

ขอ้มลูทางการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
บริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
DOU7 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
สนิทรพัยร์วม 6,136.53  507.72 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1,661.22  0.01 
หนี้สนิรวม 2,748.62  317.38 
ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (ถา้ม)ี 450.60  0.00 
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน (NTA) 1,276.09  190.34 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 213.60  170.88 

การค านวณขนาดรายการ 

เมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ มารวมกบัรายการ
ไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ตามสารสนเทศฉบบันี้ ขนาดรายการรวมจะมจี านวนเท่ากบัรอ้ยละ 39.04 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิาก 
การด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมมีลูค่ามากกว่ารอ้ยละ 
15 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 บรษิัทฯ จงึมหีน้าทีต่้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ทนัท ีโดยมสีารสนเทศอย่างน้อยตามบญัช ี(1) ทา้ยประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์และจดัส่งหนังสอื
แจง้ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั นับแต่วนัทีเ่ปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

หลกัเกณฑ์ สูตรค านวณ 
การค านวณ 
(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 
(ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูค่าหุน้ทุนทีอ่อก
เพื่อช าระราคาสนิทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพือ่ช าระค่าสนิทรพัย ์x 100  
จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

ไม่ตอ้งค านวณ ไม่ตอ้งค านวณ 

หลกัเกณฑ์ สูตรค านวณ 
การค านวณ 
(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 
(ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ี
ตวัตนสุทธ ิ(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
NTA ของบรษิทัฯ 

190.34 x 40%  
1,276.09 

5.97 

เกณฑก์ าไรสุทธจิากการ
ด าเนินงาน 

ก าไรสุทธขิองสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ 

170.88 x 40% 
213.6 

32.00 

เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่
ตอบแทน 

มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

1,360.00 
6,136.53 

15.82 

เกณฑม์ลูค่าหุน้ทุนทีอ่อก
เพื่อช าระราคาสนิทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพือ่ช าระค่าสนิทรพัย ์x 100  
จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

ไม่ตอ้งค านวณ ไม่ตอ้งค านวณ 
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ทัง้นี้ รายการดงักล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนั เนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวขอ้งไม่เป็นบุคคลที่
เกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

4. รายละเอียดสินทรพัยท่ี์ได้มา 

4.1 ธุรกรรม TSR 

เมื่อธุรกรรมเสรจ็สมบูรณ์ บรษิทัฯ จะเขา้ถอืหุน้สามญัใน TSR จ านวนไม่เกนิ 136,900,000 หุน้ หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 24.90 ใน TSR ทัง้นี้ ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั TSR มรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

4.1.1 ขอ้มลูทัว่ไป 

ช่ือบริษทั บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธรุกิจ ผลติและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าแบบขายตรงเป็นหลกั 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ เลขที ่43/9 หมู่ที ่7 ซอยชชูาตอินุสรณ์ 4 ต าบลบางตลาด อ าเภอ

ปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 
วนัจดทะเบยีนจดัตัง้ 12 มนีาคม 2556 
ทุนจดทะเบยีน 549,411,233 บาท 
ทุนช าระแลว้ 549,411,233 บาท 
จ านวนหุ้นทัง้หมด 549,411,233 หุน้ 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (หุ้นละ) 1 บาท 

4.1.2 รายชื่อผูถ้อืหุน้ (10 อนัดบัแรก) ณ วนัที ่11 มนีาคม 2565 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จ ากดั 144,107,715 26.23 

2 นายวรีวฒัน์ แจง้อยู ่ 69,145,848 12.59 

3 น.ส. สวติา แจง้อยู ่ 34,433,796 6.27 

4 นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 34,101,613 6.21 

5 น.ส. เธยีรวรรณี แจง้อยู่ 33,795,673 6.15 

6 นายมนต์ชยั ลศีริกิุล 12,000,000 2.18 

7 น.ส. ดรุณีย ์ลศีริกิุล 11,953,620 2.18 

8 นางขนิษฐา แจง้อยู่ 5,133,332 0.93 

9 นายอศัวนิ แจง้อยู ่ 4,560,000 0.83 

10 นายไพฑรูย ์หอมจนัทร ์ 4,305,632 0.78 

11 อื่น ๆ  195,874,004  35.65  

 รวม 549,411,233 100 
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รายชื่อผูถ้อืหุน้บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จ ากดั ณ วนัที ่11 มนีาคม 2565 

ล าดบั รายชื่อผู้ถือหุ้น 
จ านวนหุ้นท่ีถือ 

(หุ้น) 
สดัส่วน 

1 นาย วรีวฒัน์ แจง้อยู่ 7,814,000 49.32 
2 นาย เอกรตัน์ แจง้อยู ่ 3,292,000 20.78 
3 นางสาว สวติา แจง้อยู ่ 2,163,000 13.65 
4 นางสาว เธยีรวรรณี แจง้อยู ่ 2,075,000 13.10 
5 นาง ขนิษฐา แจง้อยู ่ 500,000 3.16 

  รวม 15,844,000 100.00 

4.1.3 รายชื่อคณะกรรมการ 

ปัจจบุนั TSR มกีรรมการ 11 คน ไดแ้ก่  

1) นายสหสั ตรทีพิยบุตร 

2) นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่

3) นายสยาม อฬุารวงศ ์

4) นายวริชั วงศน์ิรนัดร ์

5) น.ส. เธยีรวรรณี แจง้อยู ่

6) น.ส. สวติา แจง้อยู ่

7) นางบุญเสรมิ วมิุกตะนันทน์ 

8) นายสุปรดีิ   วงศด์พีรอ้ม 

9) นางสุมนา วงษ์กะพนัธ ์

10) นายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์

11) นายสุรตัน์ วงศร์ตันภสัสร 

4.1.4 ขอ้มลูทางการเงนิของ TSR 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน   31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2564  
(หน่วย : ล้านบาท)  (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)  

สินทรพัย ์
สินทรพัยห์มุนเวียน  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 59.44  62.09  56.46  
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 19.70  18.77  19.85  
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งบแสดงฐานะการเงิน   31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2564  
(หน่วย : ล้านบาท)  (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)  

ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 660.03  670.15  500.95  
ลูกหนี้เงนิใหส้นิเชือ่ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 0.43  23.05  78.08  
ลูกหนี้ตามสญัญาโอนสทิธทิีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1.72  0.70  0.00  
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0.17  27.15  4.24  
สนิคา้คงเหลอื  133.73  212.76  271.99  
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 0.00  0.00  4.14  
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 20.99  38.34  24.22  
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 902.20  1,053.01  959.92  
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ 22.88  30.87  110.98  
ลูกหนี้เงนิใหส้นิเชือ่ 0.36  5.50  5.26  
ลูกหนี้ตามสญัญาโอนสทิธ ิ 0.62  0.00  0.00  
เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 13.74  13.69  7.24  
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน  58.56  58.48  58.41  
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  393.56  353.16  415.07  
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 0.00  117.83  92.66  
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 33.63  31.39  27.80  
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 16.87  21.71  27.84  
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 5.12  5.90  6.96  
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 545.33  638.53  752.21  
รวมสินทรพัย ์ 1,147.54  1,691.54  1,712.14  
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  
หน้ีสินหมุนเวียน 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 0.00  50.90  188.80  
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 127.91  171.54  135.24  
ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 

12.82  40.75  31.53  

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคา้งจ่าย 19.90  16.56  5.57  
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 24.54  35.04  31.25  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 185.17  314.79  392.39  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 2.79  78.55  47.16  
ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน 23.18  23.18  21.39  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 25.97  101.73  68.55  
รวมหน้ีสิน 211.14  416.52  460.94  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทุนเรือนหุ้น       
   ทุนจดทะเบยีน 549.68  549.68  549.41  
   ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 549.68  549.68  549.41  
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งบแสดงฐานะการเงิน   31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2564  
(หน่วย : ล้านบาท)  (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)  

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั       
     ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 295.29  295.29  295.29  
     ส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 10.25  10.25  10.25  
     ส่วนเกนิทุนหุน้ทุนซื้อคนื 0.00  0.00  5.78  
     การเปลีย่นแปลงในส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อย (1.35) (2.21) (2.21) 
ก าไรสะสม       
   จดัสรรแลว้       
          ทุนส ารองตามกฎหมาย  35.85  40.15  43.35  
          ส ารองหุน้ทุนซื้อคนื 0.00  5.61  0.00  
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 341.51  377.42  342.87  
หุน้ทุนซือ้คนื 0.00  (5.61) 0.00  
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,231.24  1,270.57  1,244.74  
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 5.16  4.45  6.45  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,236.39  1,275.02  1,251.19  
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,447.54  1,691.54  1,712.14  

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็  31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2564  
(หน่วย : ล้านบาท)  (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)  
รายได ้       

รายไดจ้ากการขาย 1,456.36  1,685.54  1,411.52  
รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซื้อ 179.89  221.75  234.19  
รายไดด้อกผลจากลูกหนี้เงนิใหส้นิเชือ่ 0.21  2.62  12.05  
รายไดอ้ื่น 40.32  32.97  35.73  

รวมรายได้ 1,676.78  1,942.88  1,693.49  
ค่าใชจ้่าย        

ตน้ทุนขาย 409.12  435.82  345.68  
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 593.67  675.86  640.00  
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 401.86  434.31  424.12  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 134.20  216.00  231.19  
ตน้ทุนทางการเงนิ 1.02 4.39  5.36  

รวมค่าใช้จ่าย  1,539.88  1,766.38  1,646.35  
ส่วนบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้  (0.35) (0.05) (1.46) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  136.55  176.44  45.68  
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 27.03  32.10  10.80  
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี 109.52  144.35  34.89  
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน:       

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็  31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2564  
(หน่วย : ล้านบาท)  (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)  
ผลขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานทีก่ าหนดไว ้

1.03  0.00  (2.71) 

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น
ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 

(0.21) 0.00  0.54  

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี- สุทธิจากภาษี 0.82  0.00  (2.17) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 110.34  144.35  32.72  

4.2 ธุรกรรม TSRL 

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บรษิัทฯ จะเขา้ถือหุ้นสามญัเพิม่ทุนใน TSRL จ านวนไม่เกิน 8,570,243 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ใน TSRL ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน TRSLทัง้นี้  ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ TSRL มี
รายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

4.2.1 ขอ้มลูทัว่ไป 

ช่ือบริษทั บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 
ประเภทธรุกิจ TSRL ประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายเครื่องใช้ไฟ้ฟ้าโดยการผ่อน

ช าระ การให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ และสินเชื่อ
ทะเบียนรถ ภายใต้แบรนด์ผ่อนสบาย  อีกทัง้มีช่องทาง 
การให้บริการในรูปแบบ O2O (Online to Offline) และหน่วย
เคลื่อนที่โมบายในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเมืองใหญ่ๆ  
ในต่างจงัหวดั โดยเมื่อวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2559 TSRL ได้รบั
อนุญาตจากกระทรวงการคลงัประกอบธุรกิจสนิเชื่อส่วนบุคคล
ภายใตก้ารก ากบั 

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ เลขที่ 43/9 หมู่ที่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ต าบลบางตลาด อ าเภอ 
ปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

วนัจดทะเบยีนจดัตัง้ 11 กรกฎาคม 2559 
ทุนจดทะเบยีน 100,000,000 บาท 
ทุนช าระแลว้ 100,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นทัง้หมด 20,000,000 หุน้ 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (หุ้นละ) 5 บาท 

4.2.2 รายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่26 เมษายน 2564  

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 19,999,996 100.0 

2 นางสาวสวติา แจง้อยู ่ 2 0.0 
3 นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 2 0.0  

รวม 20,000,000 100 



 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 

 

หน้าที ่13 จาก 19 

4.2.3 รายชื่อคณะกรรมการ 

ปัจจบุนั TSRL มกีรรมการ 5 คน ไดแ้ก่  

1) นางสาวสวติา แจง้อยู ่
2) นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่
3) นายสยาม อฬุารวงศ ์
4) นายสหสั ตรทีพิยบุตร 
5) นายอุดมศกัดิ   โรจน์วบิูลยช์ยั 

4.2.4 ขอ้มลูทางการเงนิของ TSRL 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

สินทรพัยห์มุนเวียน    
เงนิสดและเงนิฝากสถาบนัการเงนิ 7.1 9.4 13.0 
ลูกหนี้การคา้ 147.7 173.9 297.4 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - 27.0 1.5 
สนิคา้คงเหลอื 0.1 3.9 1.5 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 10.3 7.0 5.3 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 165.2 221.2 318.7 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน    
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1.7 4.7 4.2 

หน้ีสินหมุนเวียน    
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื 
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

- 26.0 97.0 

เจา้หนี้การคา้ 51.8 50.8 22.8 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 23.0 38.5 70.5 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 0.3 4.7 5.0 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 75.1 120.0 195.3 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน    
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 0.3 0.4 0.8 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 100.0 100.0 100.0 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (8.5) 5.6 26.8 
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งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 91.5 105.6 126.8 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

4.3 ธุรกรรม DOU7 

เมื่อธุรกรรมเสรจ็สมบูรณ์ บรษิทัฯ จะเขา้ถอืหุน้สามญัใน DOU7 จ านวนไม่เกนิ 20,000 หุน้ หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 40 ใน DOU7 ทัง้นี้ ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั DOU7 มรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

4.3.1 ขอ้มลูทัว่ไป 

ช่ือบริษทั บริษทั ดบัเบ้ิลเซเว่น จ ากดั 
ประเภทธรุกิจ DOU7 ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการร้านพื้นที่การ

พาณิชย ์ใหก้บับุคคคลภายนอก 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ เลขที่  549/1 ถนนสรรพาวุธ  แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 
วนัจดทะเบยีนจดัตัง้ 7 มถิุนายน 2559 
ทุนจดทะเบยีน 5,000,000 บาท 
ทุนช าระแลว้ 5,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นทัง้หมด 50,000 หุน้ 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (หุ้นละ) 100 บาท 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 44.1 54.6 64.5 
รายไดอ้ื่น 8.9 28.8 18.2 
รวมรายได้ 53.0 83.3 82.7 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 34.4 36.5 33.5 
ค่าใชจ้่ายอื่น 17.9 30.7 19.9 
รวมค่าใช้จ่าย 52.3 67.2 53.4 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทาง 
การเงินและภาษีเงินได้ 

0.7 16.1 29.3 

ตน้ทุนทางการเงนิ 0.9 1.2 2.9 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (0.2) 14.9 26.4 
ภาษเีงนิได ้ - 3.0 5.2 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี (0.2) 11.9 21.2 
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4.3.2 รายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่29 มถินุายน 2564  

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บรษิทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) 49.997 99.99 
2 นายสุระ คณิตทวกีุล 1 0.00 

3 นางสาวอาร ีปรชีาสุกุล 1 0.00 

4 นายคงศกัดิ   บรรณาสถติยก์ุล 1 0.00  
รวม 50,000 100 

4.3.3 รายชื่อคณะกรรมการ 

ปัจจบุนั DOU7 มกีรรมการ 5 คน ไดแ้ก่  

1) นายสุระ คณิตทวกีุล 

2) นางสาวอาร ีปรชีานุกูล 

3) นายคงศกัดิ   บรรณาสถติยก์ุล 

4) นางวาสนา พงศแ์สงลกึ 

5) นายกฤชวฒัน์ วรวาณิช 

4.3.4 ขอ้มลูทางการเงนิของ DOU7 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 2562 
(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2563 
(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2564 
(ตรวจสอบ) 

สินทรพัยร์วม 389.8 486.7 507.8 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน                   386.7           482.1                502.2  
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน                       3.1               4.6                     5.6  

หน้ีสินรวม 187.8 287.2 317.4 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน                   184.9           282.7                311.3  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน                      2.9               4.5                     6.1  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 202.0 199.5 190.3 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                   202.0           199.5                190.3  

งบก าไรขาดทุน 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 2562 
(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2563 
(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2564 
(ตรวจสอบ) 

รายไดร้วม 625.5 670.9 682.9 
ตน้ทุนรวมและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (450.1) (486.8) (473.3) 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 175.4 184.0 209.6 
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5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนและเง่ือนไขการช าระเงิน 

5.1 ธุรกรรม TSR 

 มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนส าหรบัธุรกรรมจะมีจ านวนไม่เกนิ 533,910,000 บาท ดงัรายละเอียดปรากฏตาม

ขอ้ 3.2.1 โดยบริษัทฯ จะช าระส่ิงตอบแทนเป็นเงินสดใหแ้ก่คู่กรณี ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่เงื่อนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดภายใต้

สญัญาซือ้ขายหุน้เสร็จสมบูรณ ์หรือไดร้บัการผ่อนผนัหรือสละสิทธิโดยคู่สญัญาฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง และไดม้ีการด าเนินการ

ต่าง ๆ เพื่อใหธุ้รกรรมเสรจ็สมบรูณต์ามที่ไดร้ะบไุวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้แลว้ 

5.2 ธุรกรรม TSRL 

มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนส าหรบัธุรกรรมจะมีจ านวนไม่เกิน 81,503,011 บาท ดงัรายละเอียดปรากฏตาม
ขอ้ 3.2.2 โดยบริษัทฯ จะช าระส่ิงตอบแทนเป็นเงินสดใหแ้ก่คู่กรณี ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่เงื่อนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดภายใต้
สญัญาจองซือ้หุน้เสร็จสมบูรณ ์หรือไดร้บัการผ่อนผนัหรือสละสิทธิโดยคู่สญัญาฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง และไดม้ีการด าเนินการ
ต่าง ๆ เพื่อใหธุ้รกรรมเสรจ็สมบรูณต์ามที่ไดร้ะบไุวใ้นสญัญาจองซือ้หุน้แลว้ 

5.3 ธุรกรรม DOU7 

มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนส าหรบัธุรกรรมจะมีจ านวนไม่เกิน 1,360,000,000 บาท ดงัรายละเอียดปรากฏ
ตามขอ้ 3.2.3 โดยบริษัทฯ จะช าระส่ิงตอบแทนเป็นเงินสดใหแ้ก่คู่กรณี ทั้งนี ้ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมด
ภายใต้สัญญาซือ้ขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่ เก่ียวข้อง และได้มี 
การด าเนินการต่าง ๆ เพื่อใหธุ้รกรรมเสรจ็สมบรูณต์ามที่ไดร้ะบไุวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้แลว้ 

 

6. มูลค่าของสินทรพัยท่ี์ไดม้า 

มูลค่าของสนิทรพัยท์ี่บรษิทัฯ จะไดม้าจากการเขา้ท าธุรกรรมในแต่ละธุรกรรมจะมมีูลค่าเท่ากนักบัมลูค่า
รวมของสิง่ตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามขอ้ 5.  

 

7. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

7.1 ธุรกรรม TSR 

เกณฑท์ีใ่ชใ้นการก าหนดมลูค่าสิง่ตอบแทนของธุรกรรมมาจากราคาซื้อขายทีบ่รษิทัฯ และคู่กรณีไดเ้จรจา
ตกลงร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาก าหนดราคาซื้อขายด้วยวิธี Discount Cashflow โดยอ้างอิงจากผล

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 2562 
(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2563 
(ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม 2564 
(ตรวจสอบ) 

ภาษเีงนิได ้ (35.2) (36.6) (38.7) 
ก าไรสุทธิ                      140.3           147.5                170.9  
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ประกอบการในอดตี และประมาณการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และด้วยวธิมีูลค่าทางบญัชีต่อก าไรสุทธใินอนาคต 
(Forward PE)  

7.2 ธุรกรรม TSRL 

เกณฑท์ีใ่ชใ้นการก าหนดมลูค่าสิง่ตอบแทนของธุรกรรมมาจากราคาซื้อขายทีบ่รษิทัฯ และคู่กรณีไดเ้จรจา
ตกลงร่วมกนั นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาก าหนดราคาซื้อขายดว้ยวธิกีารประเมนิมูลค่าราคาซื้อขายของธุรกจินี้กบั
คู่เทยีบอื่นๆ (Peer Comparison) ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีป่ระกอบธุรกจิใกล้เคยีงกนักบั  TSRL ดว้ยวธิี
มูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น (Book value per share) อยู่ในช่วง  0.74 – 2.62 เท่า .ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ที่ ซึ่งทาง
บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ตกลงซื้อขายขายทีร่าคา 9.51 บาทต่อหุน้ หรอืคดิ 1.5 เท่าของมลูค่าทางบญัช ี(มลูค่าทางบญัชตี่อหุน้ ณ  
วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2564  เท่ากบั 6.34 บาทต่อหุน้) 

7.3 ธุรกรรม DOU7 

เกณฑท์ีใ่ชใ้นการก าหนดมลูค่าสิง่ตอบแทนของธุรกรรมมาจากราคาซื้อขายทีบ่รษิทัฯ และคู่กรณีไดเ้จรจา
ตกลงร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาก าหนดราคาซื้อขายด้วยวิธี Discount Cashflow โดยอ้างอิงจากผล
ประกอบการในอดตี และประมาณการเตบิโตของธุรกจิในอนาคต  

 

8. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกบับริษทัฯ 

8.1 ธุรกรรม TSR 

 บรษิทัฯ คาดว่าการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ดงันี้ 

• ขยายระบบนิเวศทางธุรกิจรวมถึงสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่า 
การลงทุนครัง้นี้จะก่อใหเ้กดิ Synergy จากความแขง็แกร่งของทมีขายของ TSR ทีค่รอบคลุมมากกวา่ 
1 ล้านครวัเรอืนทัว่ประเทศ ทัง้ในเขตกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และเมอืงใหญ่ๆ ในต่างจงัหวดั ซึ่งบรษิทัฯ 
สามารถใชเ้ป็นช่องทางในการเสนอสนิคา้และบรกิารของภายในระบบนิเวศทางธุรกจิ (Ecosystem) 
ของบรษิทัฯ และกลุ่ม TSR ไดเ้ป็นอย่างด ี

• เพิม่โอกาสในการสรา้งผลตอบแทน อตัราการเตบิโตของสนิทรพัย ์ผลก าไร และกระแสเงนิสดใหแ้ก่
บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

8.2 ธุรกรรม TSRL 

บรษิทัฯ คาดว่าการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ดงันี้ 

• ขยายระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ท าให้มีสินค้าและบริการในกลุ่มการให้บริการทาง
การเงินเพิ่มมากขึ้น (Financial Product and Service) และสามารถ Cross Selling หรือ  Bundle 
Selling  กบัผลติภณัฑท์างการเงนิอื่นๆ ของกลุ่มบรษิทั  เช่น ประกนัชวีติ ประกนัสุขภาพ รวมไปถงึ
สนิคา้อื่นๆ ในอนาคต 
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• เพิม่โอกาสในการสรา้งผลตอบแทน อตัราการเตบิโตของสนิทรพัย ์ผลก าไร และกระแสเงนิสดใหแ้ก่
บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

8.3 ธุรกรรม DOU7 

บรษิทัฯ คาดว่าการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ดงันี้ 

• เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ผนึกก าลังกับ COM7 ซึ่งเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าไอที ซึ่งมีช่องทาง 
การขายทัง้ทางออนไลน์และออฟไลน์ในรูปแบบ Outlet ที่กระจายอยู่ในห้างสรรพสนิค้าชัน้น าทัว่
ประเทศ ในการร่วมกนัพฒันาธุรกจิ และใช้จุดแขง็และช่องทางการขายต่างๆ ของกนัและกนัใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสุดของทัง้สองบรษิทัในอนาคต  

• ในการเขา้ร่วมเป็นพนัธมติรทางธุรกจิกบักลุ่ม COM7 จะเป็นการเชื่อมต่อ Ecosystem ของทัง้สอง
บรษิัทเขา้ด้วยกนั ซึ่งจะเพิม่ความสามารถของทัง้สองบรษิัทในการน าเสนอสนิคา้และบรกิาร การ 
Cross Sell และ Bundle ผลติภณัฑ์ต่าง ๆ ใหม้คีวามหลากหลาย ตอบโจทยข์องผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้ 
ซึง่จะน าไปสู่การเจรญิเตบิโตของยอดขาย กระแสเงนิสด และผลประโยชน์ใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

9. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการซื้อสินทรพัย ์

9.1 ธุรกรรม TSR 

บรษิทัฯ จะใชก้ระแสเงนิสดทีจ่ะได้รบัจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565  
มาใชใ้นการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ปรากฏตาม แบบรายงานการเพิม่ทนุ 
(F53-4) (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1) และสารสนเทศเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) 

9.2 ธุรกรรม TSRL 

บรษิัทฯ จะใช้กระแสเงนิสดภายในของบรษิทัฯ และกระแสเงนิสดทีจ่ะได้รับจากการออกและเสนอขาย
ตราสารหนี้ ซึ่งทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตัไิปเมื่อวนัที ่27 เมษายน 2565 มาใช้
ในการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว 

9.3 ธุรกรรม DOU7 

บรษิทัฯ จะใชก้ระแสเงนิสดทีจ่ะได้รบัจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565  
มาใชใ้นการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ปรากฏตาม แบบรายงานการเพิม่ทนุ 
(F53-4) (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1) สารสนเทศเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการเข้าท าธุรกรรม  TSR ธุรกรรม TSRL และธุรกรรม 
DOU7 เนื่องจากพจิารณาแล้ว เหน็ว่าการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว และเกณฑ์ทีใ่ชใ้นการก าหนดมูลค่าสิง่ตอบแทนของ
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แต่ละธุรกรรมตามรายละเอียดที่ระบใุนขอ้ 7 มคีวามเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ และ
ผูถ้อืหุน้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ในระยะยาวตามเหตุผลดงัทีร่ะบุในขอ้ 8 ขา้งตน้ 

11. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ไม่แตกตา่งจากคณะกรรมการบรษิทัตามทีร่ะบใุนขอ้ 10 ขา้งตน้  

 

บรษิทั ขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันี้ ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ  

 

 

 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 
 เลขานุการบรษิทั 
 ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
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