วันที 5 พฤษภาคม 2565
เรือง

การจําหน่ายหุน้ บริษัทย่อยและการเข้าซือหุน้ สามัญเพิมทุนของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที ประชุม คณะกรรมการบริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) ครังที 4/2565 ซึงประชุมเมื อวัน ที 4
พฤษภาคม 2565 ได้มี ม ติอนุมัติ ใ ห้บริษั ทจํา หน่ ายหุ้นบริษั ทย่อ ย และการจองซือหุ้นสามัญ เพิ มทุน ของบริษั ท สบาย
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (SABUY) โดยรายละเอียดทีสําคัญดังนี
1. มีมติอนุมัติให้บริษัทขายหุน้ สามัญที บริษัทถืออยู่ในบริษัท ดับเบิลเซเว่น จํากัด (DOU7) ซึงเป็ นบริษัทย่อย
ของบริษัทให้กบั SABUY จํานวนไม่เกิน 20,000 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจํานวนทุนจดทะเบียนของ DOU7
โดยมีมูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 1,360,000,000 บาท ซึงราคาดังกล่าวเป็ นราคาทีเหมาะสมโดยเป็ นการคิดคํานวณด้วย
วิธีการ Discount Cashflow ซึงอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตและประมาณการเติบโตของธุรกิจของ DOU7 ในอนาคต
และการเจรจาต่อรองกัน
การซือขายหุ้น DOU7 คาดว่าจะเกิดขึนในไตรมาส 3 ของปี 2565 ทังนี การซือขายหุ้นจะเกิดขึนต่อเมื อ
เงือนไขบังคับก่อนดังต่อไปนีสําเร็จ
1) คณะกรรมการ/ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั มีมติอนุมตั ใิ ห้ขายหุน้ สามัญของ DOU7 ให้แก่ SABUY
2) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนีสินใน DOU7 เป็ นทีพึงพอใจของ SABUY
3) ไม่มีเหตุการณ์ใดทีทําให้เชือได้ว่าจะกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ DOU7 อย่างมีนยั สําคัญ
ภายหลังการจํา หน่ายหุ้น DOU7 ดังกล่าว แม้ว่าสัดส่ วนการถื อหุน้ ของบริษัทใน DOU7 จะลดลงเหลื อ
สัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของ DOU7 และสัดส่วนการรับรู ร้ ายได้จาก DOU7 จะลดลงก็ตาม แต่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทแต่อย่างใด และบริษัทยังคงมี สิทธิในการบริหารจัดการ DOU7 แต่เพียงฝ่ าย
เดียวโดย SABUY ไม่ได้เสนอตัวแทนเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการใน DOU7
การเข้าลงทุนของ SABUY ใน DOU7 จะเป็ นการร่วมกันพัฒนาและเพิมช่องทางการจําหน่ายสินค้าและ
บริการ ซึงคาดว่าจะนําไปสูก่ ารเติบโตของยอดขาย และผลกําไรในระยะยาว
การจําหน่ายไปซึงหุน้ ของ DOU7 ดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นการทํารายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้า
ข่ า ยเป็ นการได้ม าหรื อ จํา หน่ า ยไปซึงทรัพ ย์สิ น ลงวัน ที 31 สิ งหาคม 2551 และฉบับ แก้ไ ขเพิ มเติ ม และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรืองได้มาหรือจําหน่ายไป) ) โดย
เมือคํานวณขนาดของรายการแล้ว มี มูลค่าเท่ากับร้อยละ 8.52 ของมูลค่าสิ น ทรัพ ย์ร วมของบริษั ท ซึงมี ขนาดรายการ
น้อยกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทบริษัท (เกณฑ์ทีคํานวณได้ขนาดรายการทีมีค่าสูงสุด) จึงไม่มีหน้าที
ต้องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวตามประกาศฯ เรืองได้มาหรือจํา หน่ายไป และในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนทีผ่านมาบริษัทไม่มีการทําการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์
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SABUY ไม่มีความสัมพันธ์ใดกับบริษัท การทํารายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็ นการทํารายการทีเกียวโยง
กัน ตามประกาศคณะกรรมการกํา กับตลาดทุน ที ทจ. 21/2551 เรืองหลัก เกณฑ์ในการทํา รายการที เกี ยวโยงกัน และ
ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรืองการเปิ ดเผยและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที เกียวโยงกัน พ.ศ. 2546
ลงวันที 19 พฤศจิกายน 2546
นอกจากนี ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมตั ิการมอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที บริหารเป็ น
ผูม้ ี อาํ นาจในการเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญา ต่าง ๆ ที เกียวข้อง รวมทังมี อาํ นาจในการ
ดําเนินการอืนใดตามที จําเป็ นและสมควรเพื อให้การเข้าทําธุรกรรมการจําหน่ายไปซึงเงินลงทุนในบริษัทย่อยสําเร็จลุล่วง
ภายใต้กรอบของกฎหมายทีเกียวข้อง
2. มีมติให้บริษัทจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนของ SABUY จํานวน 48,571,428 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 28 บาท รวม
เป็ นมูลค่าทังสิน 1,359,999,984 บาท
การเข้าซือหุน้ เพิมทุนของ SABUY ดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นการทํารายการได้มาซึงสินทรัพย์ ตาม ประกาศฯ
เรืองได้มาหรือจําหน่ายไป โดยเมื อคํานวณขนาดของรายการแล้วตามประกาศฯ เรืองได้มาหรือจําหน่ายไปแล้วมีขนาด
รายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท (เกณฑ์ทีคํานวณได้ขนาดรายการทีมีมูลค่าสูงสุด)
และเมือรวมกับการทํารายการได้มาซึงสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนทีผ่านมาของบริษัทแล้วขนาดรายการรวมมีมลู ค่ามากกว่า
ร้อยละ 15 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 50 ของมูลค่ าสิ นทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิ ของบริษัท บริษัท จึงมี หน้า ทีต้องจัดทํารายงานและ
เปิ ดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขันตําตามบัญชี 1 ท้ายประกาศของประกาศฯ เรืองได้มาหรือจําหน่ายไป และส่งหนังสือ
แจ้งสารสนเทศขันตําตามบัญชี 2 ท้ายประกาศของประกาศฯ เรืองได้มาหรือจําหน่ายไป ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทภายใน
21 วัน นับแต่วนั ทีเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
โดยมีรายละเอียดสารสนเทศการเข้าซือหุน้ เพิมทุนของ SABUY ตามบัญชี 1 ท้ายประกาศของประกาศฯ เรืองได้ม าหรือ
จําหน่ายไป ดังนี
(1)

วัน เดือน ปี ทีเกิดรายการ
SABUY กําหนดวันจองซือและชําระค่าหุน้ เพิมทุนระหว่างวันที 6-11 พฤษภาคม 2565

(2)

คู่สัญญาทีเกียวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผูข้ าย : บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ผูซ้ ือ : บริษทั คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)
ผูข้ ายไม่เป็ นบุคคลทีเข้าข่ายเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท

(3)

ลักษณะโดยทัวไปของรายการ และรายละเอียดสินทรัพย์ทได้
ี มา
บริษัทจะเข้าจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนของ SABUY จํานวน 48,571,428 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 28 บาท รวมเป็ นมูลค่า
ทังสิน 1,359,999,984 บาท ระหว่างวันที 6 – 11 พฤษภาคม 2565
ปั จจุบนั บริษัทไม่มีการถือหุน้ ใน SABUY โดยภายหลังการเข้าซือหุน้ เพิมทุนดังกล่าวบริษัทจะถือหุน้ ใน SABUY คิด
เป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3.57 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของ SABUY (ภายหลังการเพิมทุนเพือ
เสนอขายให้กบั บุคคลในวงจํากัดของ SABUY ในครังนี)
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SABUY เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดข้อมูลเบืองต้นและฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของ SABUY สามารถดูได้จาก
https://classic.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=SABUY&ssoPageId=4&language=th&country=TH
หากบริษทั ใช้สทิ ธิจองซือหุน้ เพิมทุนดังกล่าว จะมีขนาดของรายการเมือคํานวณตามเกณฑ์ต่างๆ ดังนี
1. เกณฑ์สินทรัพย์สทุ ธิ
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของ SABUY ตามสัดส่วนทีได้มา

3.57% x 1,276,084,473

มูลค่าสินทรัพย์มีตวั ตนสุทธิของบริษทั
(ตามงบการเงินรวมของบริษัททีผ่านการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564)

4,879,768,454
= 0.93%

2. เกณฑ์กาํ ไรสุทธิ
กําไรสุทธิของ SABUY ตามสัดส่วนทีได้มา

3.57% x 257,526,909

มูลค่าสินทรัพย์มีตวั ตนสุทธิของบริษทั
(ตามงบการเงินรวมของบริษัททีผ่านการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564)

2,628,483,751
= 0.35%

3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทน
มูลค่ารวมของสิงตอบแทน
สินทรัพย์รวมของบริษัท (ตามงบการเงินรวมทีผ่านการตรวจสอบของผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564)
4.

=

1,359,999,984
15,965,739,472

= 8.52%

เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์
ไม่สามารถคํานวณได้เนืองจากไม่มีการออกหุน้ เพือชําระค่าสินทรัพย์

ทังนี ขนาดรายการทีคํานวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทมีมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.52 ของมูลค่า
สินทรัพย์รวมของบริษัท ซึงขนาดรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท และเมือรวม
กับการทํารายการได้มาซึงสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนทีผ่านมาของบริษัทแล้วมีมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 19.13 ของ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท (เกณฑ์ทีคํานวณได้ขนาดรายการทีมีค่าสูงสุด) ซึงขนาดรายการรวมมีมูลค่ามากกว่า
ร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริษัท บริษทั จึงมีหน้าที ต้องจัดทํารายงานและ
เปิ ดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขันตําตามบัญชี 1 ท้ายประกาศของประกาศฯ เรืองได้มาหรือจําหน่ายไป และส่ง
หนังสือแจ้งสารสนเทศขันตําตามบัญชี 2 ท้ายประกาศของประกาศฯ เรืองได้ม าหรือจําหน่ายไป ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของ
บริษัทภายใน 21 วัน นับแต่วนั ทีเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่ตอ้ งขอความเห็นชอบ
จากผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

3/4

การเข้าซือหุน้ เพิมทุนของ SABUY ไม่เข้าข่ายเป็ นการทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการที เกียวโยงกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเรือง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลง
วันที 19 พฤศจิกายน 2546
(4) มูลค่ารวมของสิงตอบแทน และมูลค่าสินทรัพย์ทได้
ี มา
บริษัทจะจองซือชํา ระค่าหุน้ สามัญ เพิมทุน ของ SABUY จํานวน 48,571,428 หุน้ ในอัตราหุ้นละ 28 บาท คิดเป็ น
มูลค่ารวมจํานวน 1,359,999,984 บาท
(5) เกณฑ์ทใช้
ี ในการกําหนดราคาซือขายหุ้น
SABUY กําหนดราคาเสนอขายหุน้ ในราคาไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุน้ ของ SABUY
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทําการ (ราคาตลาด) ซึงเท่ากับร้อยละ 24.94 บาท
(6) ผลประโยชน์ทีคาดว่าบริษัทจะได้รับ
การซือหุน้ สามัญเพิมทุนของ SABUY จะทําให้บริษัทมีรายได้เพิมขึนจากการได้รบั ผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนและ
ผลประกอบการของ SABUY ในอนาคต
(7) แหล่งเงินทุนทีใช้ในการทํารายการ
แหล่งทีมาของเงินทุนจะมาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัท ซึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือฐานะการเงิน
ของบริษัท
(8) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
การเข้าทํารายการในครังนีมีความสมเหตุสมผลและจะเป็ นประโยชน์กบั บริษัท นอกเหนือจากการได้รบั ผลตอบแทน
จากการเข้าลงทุนและจากเงินปั นผลจากผลประกอบการของ SABUY ในอนาคตแล้ว การเข้าร่วมเป็ นพันธมิตรทาง
ธุรกิจกับ SABUY จะเป็ นการขยายช่องทางการขายสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทให้เข้าถึงผูบ้ ริโภคได้เพิมมากขึน
บริษทั จะมียอดขายและรายได้เพิมขึนซึงจะนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพิมให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท
(9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทีแตกต่างจากความเห็นขอคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 8
-ไม่มีจึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุระ คณิตทวีกลุ )
บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)

4/4

