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สารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน)  

ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท  

 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) คร้ังที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ได้มี
มติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2565 ของบริษัท (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพ่ือพิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จ านวน 179,547,664 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 132,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
311,547,664 บาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่ เพ่ือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) จ านวน 87,237,766 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) จ านวน 92,309,898 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทั้งน้ีการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. รายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด วิธีการก าหนดราคาเสนอขายและ
ราคาตลาด 

1.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ 

ข้อมูลการท ารายการ บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 
87,237,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้แก่ บริษัท 
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยที่บริษัท บีที
เอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) ก าหนด (“BTS”) ซึ่งเป็นการเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาไว้อย่าง
ชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 33.06 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 
2,884,080,543.96  บาท 

วัน เดือน ปี การเขา้ท ารายการ บริษัทคาดว่า กระบวนการจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีจะแล้วเสร็จภายใน
เดือน ธันวาคม 2565 (ทั้งน้ีข้ึนกับการอนุมัติของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ันตอนของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์)  

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement)   

BTS และ/หรือ บริษัทย่อยที่ BTS ก าหนด 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

2 
 

1.2 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร 

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 87,237,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ บริษัท บีทีเอส 
กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยที่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) ก าหนด (“BTS”) ซึ่งเป็นการ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพ่ือ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 33.06 บาท รวมเป็นมูลค่าท้ังสิ้นไม่เกิน 
2,884,080,543.96 บาท (สองพันแปดร้อยแปดสิบสี่ล้านแปดหมื่นห้าร้อยสี่สิบสามบาทเก้าสิบหกสตางค์) ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการ
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)  ทั้งน้ี ราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของ
บริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 
21 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยมีราคาเท่ากับ 27.26 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า BTS เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง และสามารถ
ช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทได้ตามเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างการเติบโตเพ่ิมเติมอย่างย่ังยืนในระยะยาวได้ โดย BTS ซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนใน
คร้ังน้ี เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่
เก่ียวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เก่ียวโยงกัน”) เน่ืองจากภายหลังการได้รับจัดสรรซื้อหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงดังกล่าว BTS จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดยจะถือหุ้นในบริษัทจ านวน 87,237,766 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 41.09 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วของบริษัท (ภายหลังการเพ่ิมทุนช าระแล้วของบริษัท หลังจากการออกเสนอขาย
หุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี) นอกจากน้ีการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ BTS ในคร้ังน้ีจะส่งผลให้ BTS ได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทจนมี
สัดส่วนข้ามจุดที่จะต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ ลงวันที่ 13 
พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) ซึ่งในการน้ี BTS อาจได้รับหุ้นสามัญของบริษัท
เพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงในคร้ังน้ี จากการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
ของกิจการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นรายเดิมของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้ BTS อาจมีสถานะเป็นผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ซึ่งจะเข้าข่าย
เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

อน่ึง ก่อนการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ BTS ในคร้ังน้ี BTS ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีความเกี่ยวโยงกัน
กับบริษัท ตามนัยของประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด 

ทั้งน้ี หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดในคร้ังน้ีเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่ในราคาต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน ห้ามมิให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัดดังกล่าวน าหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออก
ขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเร่ิมท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเร่ิมท า
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การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่ าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ใน
จ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

1.3 การค านวณขนาดของรายการที่เก่ียวโยงกัน 

การเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ BTS ตามรายละเอียดข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการทีม่ีมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนจ านวน 2,884.08 ล้านบาท และมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 73.95 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท พิจารณาจากงบการเงินรวมฉบับสอบทาน ส าหรับงวดระยะเวลา 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2565 ของบริษัท (NTA ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ส าหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ของบริษัทเท่ากับ 3,900.11 ล้านบาท)  นอกจากน้ี หากนับรวมรายการเก่ียวโยงอื่นที่บริษัทท ากับผู้ที่
เกี่ยวข้องของ BTS ในคร้ังน้ี ได้แก่ การเข้าท าธุรกรรมร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ กับบริษัท ยู ซิต้ี จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิต้ี จ ากัด (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งมีมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เท่ากับ 2,294.63 ล้านบาท จะท าให้ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนรวมทั้งสิ้น 5,178.71 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 132.78 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท (NTA ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว ส าหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ของบริษัทเท่ากับ 3,900.11 ล้านบาท)  ดังน้ัน รายการน้ีจึง
มีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทจึงต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
พร้อมทั้งจัดท าและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท ารายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยว
โยงกัน และขออนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 
3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้
เสีย รวมถึงแต่งต้ังที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ( IFA) ซึ่งต้องมีรายช่ือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 

ทั้งน้ี มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ใช้ค านวณขนาด
รายการมีค่าเท่ากับ 3,900.11 ล้านบาท 

1.4 เง่ือนไขการเขา้ท ารายการ 

ธุรกรรมการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ BTS น้ัน จะเกิดข้ึนต่อเมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้น 
ระหว่างบริษัท และ BTS รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดย
ข้อก าหนดของสัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ที่ส าคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี  

หัวข้อ รายละเอียด 

คู่สัญญา (1) บริษัท  

(2) BTS 
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หุ้นที่ซื้อขาย หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจ านวน 87,237,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1.00 บาท 

ราคาซื้อขาย 33.06 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 2,884,080,543.96 บาท (สอง
พันแปดร้อยแปดสิบสี่ล้านแปดหมื่นห้าร้อยสี่สิบสามบาทเก้าสิบหก
สตางค์) 

เง่ือนไขบังคับก่อนที่ส าคัญ (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติเร่ืองดังต่อไปน้ี  

- การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท โดยเสนอ
ขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  (Private 
Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนให้แก่ 
BTS  

- การออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)  

- การเข้าท ารายการซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 50 ในบริษัท 7 แห่งที่
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยจาก
บริษัท ยูซิ ต้ี  จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ยู โกลบอล 
ฮอสพิทอลลิต้ี จ ากัด 

(2) บริษัทได้รับ หรือถือว่าได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. ส าหรับ
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท โดยเสนอขาย
แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน 

(3) บริษัทเข้าท าสัญญาซื้อขายหุ้นส าหรับรายการซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 
90 ในบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จ ากัดจากบริษัท สหพัฒนา
อินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) (“SPI”)   

(4) บริษัท และ BTS ได้รับความยินยอม การอนุมัติ และ/หรือการผ่อน
ผันจากหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องที่จ าเป็นในการออกและ
จัดสรร รวมทั้ง จองซื้อหุ้นเพ่ิมทุน 

(5) ที่ประชุมคณะกรรมการของ BTS อนุมัติการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนในราคา และตามข้อก าหนดในสัญญาจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุน 
(เน่ืองจากการท าธุรกรรมน้ีมีขนาดรายการที่ไม่ต้องขออนุมัติจากท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นของ BTS) 
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(6) BTS จะต้องได้รับความเห็นชอบทั้งปวงจากหน่วยงานราชการที่
จ าเป็นเพ่ือให้สามารถท าธุรกรรมต่างๆ ตามสัญญาน้ีได้ส าเร็จ 

(7) เง่ือนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้นในกิจการเป้าหมายทั้ง 7 
บริษัท (ธุรกรรมร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์) ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 5 และสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จ ากัด 
ตามท่ีส่งมาด้วย 4 ได้ส าเร็จครบถ้วนแล้วหรือได้รับการยกเว้น 

 
โดยภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทให้แก่ BTS ในคร้ังน้ีเสร็จสิ้นลง BTS จะเสนอช่ือ

บุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัทจ านวน 3 ท่าน โดยด ารงต าแหน่งแทนกรรมการเดิมของบริษัทจ านวน 3 ท่าน 
รวมคณะกรรมการของบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน  

1.5 วิธีการก าหนดราคาเสนอขาย และมูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนไว้อย่างชัดเจน
ทีร่าคาหุ้นละ 33.06 บาท ซึ่งเป็นราคาท่ีมาจากการเจรจาและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท กับ BTS ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 ทั้งน้ี ราคาตลาดค านวณจาก
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัท
มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 21 ถึง
วันที่ 29 กันยายน 2565 โดยมีราคาเท่ากับ 27.26 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) (มูลค่าตาม
บัญชีของบริษัท (Book value) ณ 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 32.97 บาทต่อหุ้น) นอกจากน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการได้ค านึงถึง
สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดทุนในปัจจุบัน มูลค่าสินทรัพย์ ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน ความเช่ียวชาญ รวมถึง
ศักยภาพของ BTS ไม่ว่าจะเป็นฐานะทางการเงิน ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนโอกาสในการ
เติบโตของบริษัท รวมไปถึงเครือข่ายทางธุรกิจ ที่จะสามารถยังประโยชน์ในฐานะพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งซึ่งจะส่งเสริมการ
เติบโตให้แก่บริษัทได้ ในระยะยาว 

1.6 ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย และความสัมพนัธ์กับผู้ลงทุนดังกล่าว 

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ BTS ทั้งน้ี ข้อมูลที่ส าคัญเก่ียวกับผู้ลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลดังกล่าวกับบริษัท มีดังน้ี  

หัวข้อ รายละเอียด 

ชื่อบริษัท บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยที่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 
จ ากัด (มหาชน) ก าหนด (“BTS”) 

http://www.setsmart.com/
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ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ 

ประกอบธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลเครือข่าย
ระบบขนส่งมวลชนและสื่อโฆษณา รวมทั้ง การร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทต่างๆ เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าทางธุรกิจแก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรของเรา ผ่านการด าเนินธุรกิจใน 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ 
MOVE, MIX และ MATCH 

ประเทศที่จัดต้ัง ประเทศไทย 

ที่ต้ังบริษัท อาคารทีเอสที ทาวเวอร์, 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 

วันจดทะเบียนบริษัท 1 มีนาคม 2534 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 
อันดับแรก  
ณ วันที่ 4 สิงหาคม 
2565 

# รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วน 

1. กลุ่มนาย คีรี กาญจนพาสน์1/ 40.25% 

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 9.93% 

3. ส านักงานประกันสังคม 3.30% 

4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 2.78% 

5. STATE STREET EUROPE LIMITED 1.57% 

6. บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 1.14% 

7. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 0.84% 

8. กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 0.75% 

9. CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH 0.63% 

10. กองทุนรวมวายุภักษ์หน่ึง 0.56% 

หมายเหตุ  
1/ กลุ่มนายคีรี กาญจนพาสน์ ประกอบด้วย (1) นายคีรี กาญจนพาสน์ ถือหุ้นในช่ือตนเองจ านวน 2 ,664,383,552 
หุ้น (20.24%) และถือหุ้นผ่านคัสโตเดียนช่ือ UBS AG SINGAPORE BRANCH จ านวน 930,000,000 หุ้น (7.06%) 
คัสโตเดียนช่ือ UBS AG HONG KONG BRANCH จ านวน 376,180,900 หุ้น (2.86%) คัสโตเดียนช่ือ CREDIT 
SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH จ านวน 192,011,200 หุ้น (1.46%) และคัสโตเดียนช่ือ THE HONGKONG 
AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH จ าน วน  1 00 ,000 ,000  หุ้ น 
(0.76%) และ (2) นายกวิน กาญจนพาสน์ ถือหุ้นจ านวน 604,757,095 หุ้น (4.59%) (3) นางสาวซูซาน กาญจน

https://classic.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=BTS-R&language=en&country=US
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พาสน์ ถือหุ้นจ านวน 32,000,055 หุ้น (0.24%) (4) บริษัท เค ทู เจ โฮลด้ิง จ ากัด ถือหุ้นจ านวน 400,818,000 หุ้น 
(3.04%) และ (5) AMSFIELD HOLDINGS PTE. LTD. ถือหุ้นจ านวน 51,092 หุ้น (0.00%) 

2/ บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จ ากัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฮ่องกง ถือหุ้นโดย (1) บริษัท เอ็กเซล แปซิฟิค กรุ๊ป จ ากัด 
ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมด (2) นางอัญชลี  กาญจนพาสน์ ร้อยละ 20 
ของหุ้นทั้งหมด (3) นายกวิน กาญจนพาสน์ ร้อยละ 19 ของหุ้นทั้งหมด (4) นางสาวซูซาน กาญจนพาสน์ ร้อยละ 10 ของหุ้น
ทั้งหมด และ (5) นายคีรี กาญจนพาสน์ ร้อยละ 2 ของหุ้นทั้งหมด 

รายชื่อคณะกรรมการ 
ณ วันที่ 7 
พฤศจิกายน 2565  
(ข้อมูลจาก 
www.set.or.th ณ 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 
2565) 

# รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นาย คีรี กาญจนพาสน์ 
ประธานกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นาย กวิน กาญจนพาสน์ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

3. นาย อาณัติ อาภาภิรม กรรมการ 

4. นาย สุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการ 

5. นาย รังสิน กฤตลักษณ์ กรรมการ 

6. นาย ชิ เคือง คง กรรมการ 

7. นาย สุจินต์ หว่ังหลี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

8. นาย เจริญ วรรธนะสิน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

9. นาย ยิง ชิว เฮนร่ี ชอง กรรมการอิสระ 

10. นาง พิจิตรา มหาพล 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(รักษาการ) 

11. นาย การุญ จันทรางศุ กรรมการอิสระ 

12. นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ กรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ์
กับบริษัทฯ 

เน่ืองจากภายหลังการได้รับจัดสรรซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงดังกล่าว BTS จะมีสถานะ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดยจะถือหุ้นในบริษัทจ านวน 87,237,766 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.09 
ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วของบริษัท (ภายหลังการเพ่ิมทุนช าระแล้วของบริษัท หลังจากการออก
เสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี) นอกจากน้ี การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ BTS ในคร้ังน้ีจะส่งผลให้ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

BTS ได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทจนมีสัดส่วนข้ามจุดที่จะต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
กิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศ ทจ.12/2554 ซึ่งในการน้ี BTS อาจได้รับหุ้น
สามัญของบริษัทเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงใน
คร้ังน้ี จากการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นรายเดิมของบริษัท 
ซึ่งจะส่งผลให้ BTS อาจมีสถานะเป็นผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ซึ่งจะเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

อน่ึง ก่อนการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ BTS ในคร้ังน้ี BTS ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หรือมีความเกี่ยวโยงกันกับบริษัท ตามนัยของประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด 

 

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและแผนการใช้เงิน 

2.1 วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทและแผนการใช้เงิน 

บริษัทจะน าเงินที่ได้รับจากการเพ่ิมทุนไปใช้ในการเข้าลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ๆ เพ่ือขยายธุรกิจตามที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ คร้ังที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 น้ี โดยส่วนที่เหลือ บริษัทจะพิจารณาเพ่ือใช้ในการช าระหน้ีสินของ
บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เข้าลงทุน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และรองรับการขยายการลงทุนใน
อนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการด าเนินงานที่ดีข้ึน โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็น
ส าคัญ โดยมีรายละเอียดแผนการใช้เงินเบื้องต้นดังน้ี 

วัตถุประสงค์ จ านวนเงิน โดยประมาณ 
(ล้านบาท)   

ก าหนดระยะเวลาการน าเงินไปใช ้

(ก) การลงทุนในหุ้นสามัญร้อยละ 90 ของ บริษัท 
ออกซิเจน แอสเซ็ท จ ากัด  

835.70 ภายในปี 2565 

(ข) การลงทุนในหุ้นสามัญร้อยละ 50 ในบริษัท 7 
แห่งที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทที่อยู่อาศัย ได้แก่ 

1. บริษัท รัชดา อัลไลแอนซ์ จ ากัด  

2. บริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จ ากัด  

3. บริษัท คูคต สเตชัน อัลไลแอนซ์ จ ากัด  

4. บริษัท มาเจสติค พาร์ค จ ากัด 

531.92 ภายในปี 2565 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

9 
 

วัตถุประสงค์ จ านวนเงิน โดยประมาณ 
(ล้านบาท)   

ก าหนดระยะเวลาการน าเงินไปใช ้

5. บริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จ ากัด  

6. บริษัท สุขสวัสด์ิ อัลไลแอนซ์ จ ากัด  

7. บริษัท ราษฎร์บูรณะ อัลไลแอนซ์ จ ากัด  

 

(ค) ใช้ในการช าระหน้ีสินของบริษัท  และ/หรือ 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เข้าลงทุน รวมถึงใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการและเพ่ือการ
ขยายธุรกิจที่ เ ข้าลงทุนเพ่ือสร้างการเติบโต
เพ่ิมเติม 

1,516.46 ภายในปี 2565 - 2566 

       รวม 2,884.08  

ทั้งน้ี มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดส าหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ในคร้ังน้ี รวมเป็นมูลค่าท้ังสิ้นไม่เกิน 2,884.08 ล้านบาท 

2.2 ลักษณะโครงการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) โดยมีวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 2.1 เพ่ือขยายธุรกิจโดยมีรายละเอียดการลงทุนที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์การ
ใช้เงินในข้อ 2.1 ทั้งน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดการเข้าลงทุนในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท 
ออกซิเจน แอสเซ็ท จ ากัด จากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และ 
สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญใน 7 บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากบริษัท ยู ซิต้ี 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 

2.3 โอกาสที่โครงการดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท 

(1) การเข้าลงทุนในธุรกิจด้านการเงินผ่านบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จ ากัด ซึ่งด าเนินธุรกิจการให้สินเช่ือแก่
ผู้ประกอบการที่มีหลักประกัน และธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ผ่านบริษัท บริหารสินทรัพย์ ออกซิเจน จ ากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี และ
มีคู่แข่งในตลาดค่อนข้างจ ากัด โดยเฉพาะในตลาดที่มุ่งเน้นลูกค้าขนาดกลาง ข้ึนไป ซึ่งท าให้เป็นโอกาสของ
บริษัทในการสร้างการเติบโตในธุรกิจน้ีต่อไปในได้อนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งรายได้และผลประกอบการใน
อนาคต  
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(2) การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญร้อยละ 50 ในบริษัท 7 แห่งที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่
อาศัย ที่ด าเนินการโดยพันธมิตรที่มีศักยภาพสูงและมีช่ือเสียงมายาวนานในอุตสาหกรรม จะสามารถสร้าง
ผลตอบแทนทางการลงทุนที่มีความเหมาะสม ซึ่งจะช่วยเพ่ิมโอกาสในการสร้างความเติบโตให้กับบริษัทอีกทาง
หน่ึงทั้งในระยะสั้นและระยะกลางในช่วงที่ธุรกิจด้านการเงินอยู่ระหว่างการขยายตัว  

2.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ส าเร็จ 

ในกรณีที่หากการเข้าลงทุนในธุรกิจด้านการเงิน และการเข้าลงทุนใน 7 บริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตามท่ีได้ระบุในวัตุประสงค์และแผนการใช้เงินไม่บรรลุผลส าเร็จ อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัท ดังน้ี 

(1) กรณีการเข้าลงทุนในธุรกิจด้านการเงินผ่านบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จ ากัด  บริษัทจะสูญเสีย โอกาสในการ
รับรู้รายได้และก าไรเพ่ิมเติมในงบการเงินรวมของบริษัท รวมถึงโอกาสในการรับรู้กระแสเงินสดจากการได้รับ
เงินปันผลในอนาคต ซึ่งอาจจะกระทบต่อเป้าหมายการสร้างการเติบโตผ่านการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัท 

(2) กรณกีารลงทุนใน 7 บริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจะสูญเสียโอกาสในการรับรู้ส่วนแบ่ง
ก าไรจากการบริษัทร่วมในงบการเงินรวมของบริษัท เมื่อ 7 บริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สามารถรับรู้รายได้จากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ได้ ซึ่งอาจจะกระทบต่อเป้าหมายการสร้างการเติบโตผ่าน
การลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัท 

อย่างไรก็ตาม  การลงทุนตามแผนการใช้เงินดังกล่าวเป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัท  ดังน้ันในกรณีที่บริษัทไม่
สามารถเข้าลงทุนในโครงการได้ส าเร็จจะไม่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินการของธุรกิจหลักเดิมของบริษัท 

2.5 ความเสี่ยงจากการด าเนินโครงการ 

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ ที่ไม่ใช่ธุรกิจเดิมของบริษัท ดังน้ี 

(1) ความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนในธุรกิจการเงิน 

(ก) ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ เน่ืองจากบริษัทไม่มีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจการเงิน 

เน่ืองจาก บริษัทได้ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายสินค้า เสื้อผ้าส าเร็จรูป และเคร่ืองหนัง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาโดยตลอด ดังน้ันการลงทุนในธุรกิจการเงินผ่านบริษัท ออกซิเจน 
แอสเซ็ท จ ากัด (“Oxygen”) ซึ่งประกอบธุรกิจการให้สินเช่ือ จึงถือว่าเป็นการลงทุนในธุรกิจที่บริษัท
ไม่เคยด าเนินการเองมาก่อน อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่บริษัทได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของ Oxygen และ
ระหว่างการเปลี่ยนถ่ายงานและเรียนรู้การประกอบกิจการและการบริหารกิจการที่เกี่ยวข้อง บริษัท
พิจารณาแล้วว่า Oxygen มีทีมงานและผู้บริหารที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในธุรกิจให้สินเช่ือที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของ Oxygen ด าเนินงานได้ตามปกติและ
สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างย่ังยืน รวมถึง SPI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทยังคงถือหุ้นใน 
Oxygen อยู่ร้อยละ 10  ซึ่งจะยังสามารถให้การสนับสนุนเพ่ิมเติมได้ 
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(ข) ความเสี่ยงจากผลการด าเนินงานและผลตอบแทนไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ 

ในการเข้าลงทุนใน Oxygen บริษัทได้ศึกษา วิเคราะห์และประมาณการผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ 
และพบว่าจากข้อมูลในงบการเงินของ Oxygen ทีต่รวจสอบแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2564 มีก าไรข้ันต้น
อยู่ที่ร้อยละ 75.42 และมีอัตราก าไรสุทธิที่ร้อยละ 33.22 แสดงให้เห็นว่า Oxygen มีอัตราส่วน
ความสามารถในการท าก าไรทค่อนข้างสูง และสามารถด าเนินธุรกิจการให้สินเช่ือได้เป็นอย่างดี  
อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานในอดีตอาจไม่สามารถยืนยันผลการด าเนินงานในอนาคต ซึ่งอาจ
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะอย่างย่ิง สภาพเศรษฐกิจ การแข่งขันในอุตสาหกรรม
เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ไว้  อย่างไรก็ตาม จากการ
ตรวจสอบสถานะกิจการของ Oxygen บริษัทเห็นว่า Oxygen มีนโยบายในการปล่อยสินเช่ือที่มี
ความระมัดระวังรอบคอบ โดยมีนโยบายการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือที่ชัดเจน โดยมีอัตราดอกเบี้ย
ครอบคลุมต้นทุนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน และมีหลักประกันที่แข็งแกร่งมีมูลค่าประเมินที่สูงกว่าเงินกู้ยืม  
ท าให้บริษัทเห็นว่า Oxygen มีมาตรการในการด าเนินงานที่เพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงจาก
การด าเนินงาน นอกจากน้ี ธุรกิจการให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบการที่มีหลักประกัน เป็นธุรกิจที่มีอัตรา
การเติบโตที่ดีอย่างต่อเน่ืองในปัจจุบันตามสภาวการณ์ทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นอีกหน่ึงปัจจัยเชิงบวกที่จะ
ผลักดันผลตอบแทนในการด าเนินการในอนาคตได้ 

(ค) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องเน่ืองจากผู้กู้ผิดนัดช าระ 

เน่ืองจาก Oxygen ด าเนินธุรกิจการให้สินเช่ือ ดังน้ันอาจมีความเสี่ยงที่ผู้กู้ ยืมไม่สามารถช าระ
ดอกเบี้ยและเงินต้นได้ตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกู้ยืมได้ซึ่ง Oxygen ต้องด าเนินการตามข้ันตอนทาง
กฎหมายเพ่ือน าสินทรัพย์ค้ าประกันขายทอดตลาดต่อไป ซึ่งอาจส่งผลท าให้ Oxygen ขาดสภาพ
คล่องได้ น้ัน อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบกิจการและสถานะการเงินของ Oxygen บริษัทพบว่า 
Oxygen มีนโยบายการด าเนินงานที่ระมัดระวัง และมีกระบวนการควบคุมความเสี่ยงและนโยบาย
การบริหารสภาพคล่องที่ครอบคลุมเพียงพอ โดยต้ังแต่ก่อต้ังและเร่ิมด าเนินงานเมื่อเดือนตุลาคม 
2564  ทั้งน้ี ด้วยนโยบายการด าเนินที่รอบคอบระมัดระวังของ Oxygen พบว่า ผู้กู้ยืมของ Oxygen 
มคีวามสามารถในการช าระหน้ีที่ดี มีการช าระหน้ีตามก าหนดและยังไม่มีลูกหน้ีรายใดผิดนัดช าระหน้ี 
และตามสัญญาเงินกู้ยืมส่งผลให้ Oxygen มีกระแสเงินสดรับเกินกว่ากระแสเงินสดจ่ายมาโดยตลอด 
นอกจากน้ีสินทรัพย์ค้ าประกันเงินให้กู้ยืมของบริษัทเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ มีความต้องการสูง  

(2) ความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

(ก) ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ เน่ืองจากบริษัทไม่มีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

เน่ืองจาก บริษัทได้ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายสินค้า เสื้อผ้าส าเร็จรูป และเคร่ืองหนัง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาโดยตลอด ดังน้ันการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านการลงทุน
ในหุ้นสามัญร้อยละ 50 ใน 7 บริษัทดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทไม่เคยด าเนินการ
เองมาก่อน อย่างไรก็ตาม โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ 7 บริษัทดังกล่าวด าเนินการโดยผู้ร่วม
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ทุนอีกรายหน่ึงซึ่งเป็นผู้พัฒนาอส้งหาริมทรัพย์ที่มีช่ือเสียงของประเทศไทย มีศักยภาพสูงทั้งในด้าน
การเงินและการด าเนินการ และมีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในธุรกิจมาอย่างยาวนาน จึง
ช่วยลดความเสี่ยงได้เป็นอย่างมาก นอกจากน้ี ภายหลังจากบริษัทได้มาซึ่งหุ้นสามัญจากธุรกรรมการ
ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัท เข้าไปด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมถึง
จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ิมเติมเพ่ือร่วมดูแลการด าเนินงาน
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทเข้าลงทุน 

(ข) ความเสี่ยงจากผลการด าเนินงานและผลตอบแทนไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ 

ในการเข้าลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คร้ังน้ี ผ่านการเข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 50 ใน 7 
บริษัท บริษัทได้ศึกษา วิเคราะห์และพิจารณาโครงการโดยละเอียดแล้ว อย่างไรก็ตาม เน่ืองด้วย
ปัจจัยทางเศรษฐกิจเช่นอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่สูงข้ึน รวมถึงการแข่งขันในอุตสาหกรรม 
อาจส่งผลกระทบท าให้บริษัทไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีได้ประมาณการไว้  อย่างไรก็ตาม การลงทุน
ดังกล่าว มีผู้ร่วมทุนที่มีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี และเป็นผู้ด าเนินการ
โดยมีการก าหนดอัตราผลตอบแทนของโครงการข้ันต่ าไว้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถครอบคลุมปัจจัยต่าง 
ๆ ที่ไม่แน่นอนได้ 

3 ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคร้ังน้ี 

การออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ที่ราคาดังกล่าวข้างต้น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อราคา
ของหุ้นของบริษัท เน่ืองจากราคาเสนอขายมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดจึงท าให้  ไม่มีผลกระทบจาก Price Dilution โดยสามารถ
ค านวณผลกระทบ ได้ดังน้ี 

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 

 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

= 27.26 – 29.64 

 27.26 

= ร้อยละ -8.74 (เน่ืองจากราคาเสนอขายมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดท าให้ ไม่มี
ผลกระทบจาก Price Dilution) 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย: 

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ 7 วันท าการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ในวันที่ 30 กันยายน 2565 (ระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2565 คิดเป็นราคาเท่ากับ 27.26 บาทต่อหุ้น) 
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ราคาตลาดหลังเสนอขาย: 

= 

(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) +  

(ราคาเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่เสนอขาย) 

 จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 

= (27.26 x 125,075,000) + (33.06 x 87,237,766) 

 125,075,000 + 87,237,766 

= 29.64 บาทต่อหุ้น 

 

3.2 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสิทธิ
การออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 41.09 โดยสามารถค านวณได้ดังน้ี 

= จ านวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่ 

 จ านวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม + จ านวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือ
หุ้นใหม่ทีเ่สนอขาย 

= 87,237,766 

 125,075,000 + 87,237,766 

= ร้อยละ 41.09 

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earnings Per Share (“EPS”) Dilution) 

= EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลังเสนอขาย 

 EPS ก่อนเสนอขาย 

= 0.5022 – 0.2959 

 0.5022 

= ร้อยละ 41.09 
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โดย EPS ก่อนเสนอขาย = ก าไรสุทธิ 

  จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว 

 = 62,818,496 

  125,075,000 

 = 0.5022 บาทต่อหุ้น 

   

โดย EPS หลังเสนอขาย = ก าไรสุทธิ 

  จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 

 = 62,818,496 

  125,075,000 + 87,237,766 

 = 0.2959 บาทต่อหุ้น 

ก าไรสุทธิคิดจากก าไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ต้ังแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  

3.4  ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรอืสิทธอิอกเสียงของผู้ถือหุ้น 

ในด้านฐานะทางการเงินจากการเพ่ิมทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงิน การเพ่ิมทุนจะส่งผลกระทบด้านการลดลง
ของส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) เท่ากับร้อยละ 41.09 ตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่าการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ BTS จะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบข้างต้น เน่ืองจาก BTS เป็นหน่ึงในกลุ่มธุรกิจ
ช้ันน าของประเทศไทยที่มีศักยภาพ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการลงทุนในธุรกิจ
ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศมาเป็นระยะเวลานาน อีกท้ัง บริษัทสามารถน าเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีเพ่ือ
ลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต และได้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต โดยบริษัทไม่ต้องพ่ึงพากระแสเงินสดของบริษัทหรือ
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในจ านวนมากซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินลงทุน 
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4 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

4.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ใน
คร้ังน้ีจะส่งผลให้บริษัทมีเงินทุนที่เพียงพอต่อการลงทุนในสินทรัพย์ และ/หรือ ธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ สามารถต่อยอดและสร้างการเติบโต
เพ่ิมเติมของทั้งรายได้และผลก าไรให้แก่บริษัทได้อย่างย่ังยืนในอนาคต อีกทั้งบริษัท จะได้ BTS เข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท ซึ่ง 
BTS น้ันถือเป็นหน่ึงในกลุ่มธุรกิจช้ันน าของประเทศไทย ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งจะ
ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัทในระยะยาวได้ อีกทั้ง ภายหลังที่ BTS เข้าเป็นผู้ถือหุ้น BTS จะแต่งต้ังผู้บริหารเข้าด ารง
ต าแหน่งในบริษัท เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมการบริหารงานของบริษัทอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี วัตถุประสงค์ของการออกหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนเป็นไปเพ่ือรองรับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในการลงทุนในธุรกิจการเงิน และการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพ ย์ตาม
แผนการใช้เงินที่ระบุข้างต้น  

ในการน้ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบการเพ่ิมทุนในรูปแบบต่าง ๆ แล้วเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนให้แก่ BTS เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด เน่ืองจาก (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) 
มีข้ันตอน และระยะเวลายาวนาน รวมถึงมีค่าใช้จ่ายการด าเนินการที่ค่อนข้างสูง รวมถึงมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถระดมทุนได้ตามที่
ต้องการ  และ (2) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) จะเป็นภาระต่อผู้ถือ
หุ้นของบริษัท และมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถระดมทุนได้ตามที่ต้องการ ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนของผู้ถือหุ้นเดิม ในขณะที่การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) เป็นการเสนอขาย
ให้แก่ผู้ที่มีความพร้อมทางด้านการเงิน และมีการก าหนดจ านวนหุ้นและราคาเสนอขายที่แน่นอน ท าให้บริษัทจะได้รับเงินทุนตามที่
ต้องการอย่างแน่นอน และสามารถก าหนดระยะเวลาที่จะได้รับเงินที่แน่นอนทันการณ์ต่อแผนการใช้เงิน 

ส าหรับการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยจะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน 
ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต 

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามก าหนดการภายในไตร
มาสที ่4 ของปี 2565 (ทั้งน้ี ข้ึนกับการอนุมัติของส านักงาน ก.ล.ต. และข้ันตอนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)  

บริษัทจะน าเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ BTS ในคร้ังน้ีจ านวน 2,884.08 ล้านบาท ไปใช้ตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและแผนการใช้เงิน ซึ่งประกอบด้วยการช าระค่าหุ้นสามัญ
ของ Oxygen จ านวน 835.70 ล้านบาท และช าระหุ้นสามัญของบริษัท 7 แห่งซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่
อยู่อาศัยจ านวน 531.92 ล้านบาท โดยบริษัทคาดว่ากระบวนการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งสองโครงการจะสามารถด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565 ภายหลังที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2565  นอกจากน้ีเงินคงเหลือจาก
ธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นจ านวน 1,516.46 ล้านบาท บริษัทจะใช้ในการช าระหน้ีสินของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ที่เข้าลงทุน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการและเพ่ือการขยายธุรกิจที่เข้าลงทุนเพ่ือสร้างการเติบโตเพ่ิมเติม 
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อน่ึง เพ่ือให้การเข้าลงทุนในโครงการลงทุนในธุรกิจการเงิน และการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประสบผลส าเร็จ 
บริษัทจะด าเนินการจัดหาเงินเพ่ิมเติมเพ่ือช าระคืนเงินกู้ยืมที่ต้องช าระคืนตามสัดส่วนการถือหุ้นของ Oxygen จ านวน 3,933 ล้าน
บาท และของบริษัท 7 แห่งซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จ านวน 1,741.12 ล้านบาท  โดยการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิม
ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566  
และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะด าเนินการ 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีมีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท  โดย
บริษัทจะสามารถใช้เงินเพ่ิมทุนดังกล่าวในการลงทุนในสินทรัพย์ และ/หรือ ธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ ที่จะเสริมสร้างการเติบโตของ
รายได้และก าไรให้แก่บริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทซึ่งในที่สุดแล้วคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนทีเ่หมาะสมให้แก่ผู้
ถือหุ้นได้ในระยะยาว 

ทั้งน้ี  หากจ านวนเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ BTS ในคร้ังน้ี ไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ของการ
ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและแผนการใช้เงินข้างต้น  บริษัทอาจพิจารณาใช้กระแสเงินสดภายในของบริษัท และ/หรือ เงินกู้ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ การออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งได้น าเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและ
อนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2565 น้ี  โดยบริษัทจะค านึงถึงโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของ
บริษัทอันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีท าให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เพ่ิมข้ึนจ านวน 2,884.08 ล้านบาท ซึ่ง
จะท าให้สถานะทางเงินของบริษัทมีความแข็งเกร่งมากย่ิงข้ึน อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนจะลดลงเหลือ 0.0857 เท่า จากเดิม 0.1482 เท่า  
โดยเงินเพ่ิมทุนดังกล่าวจะถูกน าไปใช้ลงทุนลงทุนในสินทรัพย์ และหรือ ธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ ที่จะสามารถสร้างรายได้และผลก าไร
ให้แก่บริษัท ส่งผลต่อการเติบโตของทั้งรายได้และกระแสเงินสดของบริษัทได้ทันที  ส าหรับการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ในคร้ังน้ี บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท อีกทั้งยังช่วยเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
และการพัฒนาธุรกิจของบริษัทจากการได้  BTS ซึ่งถือเป็นหน่ึงในกลุ่มธุรกิจช้ันน าของประเทศไทย ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการและการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายเข้ามาเป็นพันธมิตร ซึ่งจะยังผลให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน ซึ่งจะสร้าง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต  

4.5 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และที่มาของการ
ก าหนดราคา 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดในคร้ังน้ีเท่ากับ
หุ้นละ 33.06 บาท เป็นราคาที่มาจากการเจรจาและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทกับ BTS โดยได้ค านึงถึงสถาวะเศรษฐกิจและ
สภาวะตลาดทุนในปัจจุบัน มูลค่าสินทรัพย์ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท สภาพคล่องของหุ้นสามัญของบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง รวมถึงประโยชน์จากการเข้าท าธุรกรรมกับ BTS ซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพในการช่วยสร้างความ
เติบโตให้กับบริษัทในอนาคต โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนคร้ังน้ีไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ ากว่า
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ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งพิจารณาราคาตลาดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาตลาดที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ทั้งน้ี 
ราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่
คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว ซึ่งเป็น
ช่วงระหว่างวันที่ 21 ถึง 29 กันยายน 2565 โดยมีราคาเท่ากับ 27.26 บาทต่อหุ้น และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนคร้ังน้ีไม่ต่ า
กว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัท (Book Value) ณ 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 32.97 บาทต่อหุ้น ดังน้ัน จากการวิเคราะห์ปัจจัย
ต่างๆ ที่กล่าวมา คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี จ านวน 33.06 บาทต่อหุ้น เป็นราคา
ที่สมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์กับบริษัท   

5 เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

ภายหลังจากที่บริษัทได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการจัดสรรหลักทรัพย์ในคร้ังน้ีตามที่กล่าวข้างต้น 
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเปรียบเทียบการเพ่ิมทุนในรูปแบบต่างๆ แล้วเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่
ประชาชนทั่วไป (Public Offering) มีข้ันตอนและระยะเวลายาวนาน รวมถึงมีค่าใช้จ่ายการด าเนินการที่ค่อนข้างสูง รวมถึงมีความเสี่ยงที่
จะไม่สามารถระดมทุนได้ตามที่ต้องการ  ส่วนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right 
Offering) จะเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นและมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถระดมทุนได้ตามที่ต้องการ ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนในการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของผู้ถือหุ้นเดิม ในขณะที่การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ที่มีความพร้อมทางด้านการเงิน และมีการก าหนดจ านวนหุ้นและราคาเสนอขายที่แน่นอน ท าให้บริษัทจะได้รับ
เงินทุนตามที่ต้องการอย่างแน่นอน และสามารถก าหนดระยะเวลาที่จะได้รับเงินที่แน่นอนทันการณ์ต่อแผนการใช้เงิน 

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีมีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 
เน่ืองจากจะท าให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจเพ่ิมเติมในอนาคต โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ดังกล่าวจะช่วยให้บริษัท สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพ่ิมทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท มี
สภาพคล่องและผลการด าเนินงานที่ดีข้ึน นอกจากน้ีการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีจะท าให้บริษัท มีกระแสเงินสดซึ่งเมื่อรวมกับเงินสดคงเหลือ
ที่บริษัทมีอยู่จะช่วยเปิดโอกาสและท าให้บริษัท มีเงินทุนที่จะรองรับการสนับสนุนแผนธุรกิจของบริษัทตามแผนการใช้เงินในข้อ 2 

6 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น และไม่มีกรรมการตรวจสอบ
ท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว 

7 กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกัน  

ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่  8/2565 ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันที่ 30  กันยายน  2565  เพ่ือพิจารณาอนุมัติการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ BTS ในคร้ังน้ี ไม่มีกรรมการของบริษัทท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการท ารายการในคร้ัง
น้ี  

8 ข้อพิจารณาเก่ียวกับมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
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ปัจจุบันทาง SPI มีการด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทสวนอุตสาหกรรมเป็นธุรกิจหลักรวมถึงการถือหุ้นใน
บริษัทอื่นที่หลากหลายเพ่ือวัตถุประสงค์ในการลงทุนเป็นหลัก ในขณะที ่BTS มีการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเข้า
ลงทุนในธุรกิจด้านการเงินประเภทสินเช่ือรายย่อยโดยมิได้มีอ านาจควบคุม ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการแข่งขันโดยตรงกับธุรกิจที่
บริษัทจะเข้าลงทุน  อย่างไรก็ตาม อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ข้ึนได้ในอนาคต ดังน้ันทางบริษัท SPI และ BTS 
ซึ่งต่างก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีมาตรการรวมถึงกลไกในการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยรวม อย่างไรก็ดี 
ธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัท คือ การผลิตและจ าหน่ายเสื้อผ้าส าเร็จรูป และเคร่ืองหนังภายใต้ตราสินค้าท่ีหลากหลายน้ัน มิได้มี
ความทับซ้อนกับธุรกิจที่ BTS ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดย BTS มิได้ด าเนินการใด ๆ ในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
และเคร่ืองหนัง และ/หรือถือหุ้นในบริษัทที่ด าเนินธุรกิจดังกล่าว  

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของธุรกิจใหม่ที่บริษัทจะเข้าลงทุนภายหลังจากการอนุมัติโดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 8/2565 น้ีน้ัน กล่าวคือ ธุรกิจการเงินที่มุ่งเน้นในด้านการให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบการที่มีหลักประกัน 
และในด้านการบริหารสินทรัพย์ที่มีหลักประกัน รวมไปถึงการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ 7 บริษัทตามรายละเอียดใน
ข้อ 2.1  ในการน้ี เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในส่วนของทิศทางการด าเนินธุรกิจใหม่เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
อนาคตที่อาจมีข้ึนกับ SPI และ BTS ซึ่งจะเข้าข่ายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัทจึงได้ก าหนด
โครงสร้างธุรกิจและแนวทางการมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจใหม่ดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปได้โดยสังเขปดังน้ี 

1) ธุรกิจด้านการเงิน : บริษัทจะมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจการให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบการที่มีหลักประกันผ่านบริษัท 
ออกซิเจน แอสเซ็ท จ ากัด โดยมุ่งเน้นการให้สินเช่ือแก่ลูกค้าที่มีวงเงินสินเช่ือไม่ต่ ากว่า 10 ล้านบาท โดยมี
สินทรัพย์ค้ าประกัน โดยจะให้สินเช่ือที่มีส่วนลด ที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักประกันที่มีศักยภาพ และ
เป็นที่ต้องการของตลาด โดยหากได้รับหลักประกันจากการให้สินเช่ือเป็นอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจะมุ่งเน้นขาย
หลักประกันดังกล่าวเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่อง และมุ่งเน้นด าเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ที่มีหลักประกันผ่านบริษัท
ย่อยของบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จ ากัด เพ่ือสร้างการเติบโตในส่วนของรายได้และผลประกอบการของบริษัท
อย่างย่ังยืนในระยะยาว 
 
ทั้งน้ี บริษัทไม่มีแผนในการด าเนินธุรกิจการให้สินเช่ือกับลูกค้ารายย่อย และ/หรือ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ที่
เก่ียวข้องกับลูกหน้ีรายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน 
 

2) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : บริษัทจะมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัท 7 แห่งดังกล่าว (ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 5) เพ่ือเสริมสร้างให้บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดีในระยะสั้นและระยะกลางระหว่างที่ธุรกิจด้านการเงิน
อยู่ระหว่างการขยายตัวตามข้อ 1. ข้างต้น  อย่างไรก็ดี บริษัทไม่มีแผนที่จะเพ่ิมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็น
ธุรกิจหลักใหม่ของบริษัทในอนาคต ทั้งน้ี เพ่ือการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์ที่มีนัยส าคัญของบริษัท เช่น ที่ดินที่มีศักยภาพซึ่งเป็นที่ต้ังของ
โรงงานและส านักงานของบริษัทในปัจจุบันน้ัน หากมีโอกาสที่บริษัทพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมและ
สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้ บริษัทอาจจะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นผู้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพเพ่ือเข้าพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวต่อไป โดยบริษัทอาจให้การสนับสนุนในส่วนของที่ดิน 
และเงินลงทุน แต่จะไม่มีส่วนช่วยเหลือใด ๆ ในการพัฒนาที่ดิน เน่ืองจากไม่ใช่ความเช่ียวชาญของบริษัท
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โดยตรง ทั้งน้ี บริษัทจะยังด าเนินการพิจารณาในเร่ืองของการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตาม
มาตรการที่ได้ก าหนดข้ึน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 

 
3) ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายเสื้อผ้าส าเร็จรูป และเคร่ืองหนังภายใต้ตราสินค้าท่ีหลากหลาย เป็นธุรกิจด้ังเดิมของ

บริษัท ซึ่งจะยังคงสร้างกระแสเงินสดที่มีความมั่นคงให้แก่บริษัทต่อไปได้ 
 

หากมีโอกาสที่เหมาะสม บริษัทอาจจะพิจารณาการลงทุนเพ่ิมเติมในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
เพ่ือเสริมสร้างการเติบโตโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 

นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ SPI 
และ BTS ที่ก าลังจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เน่ืองจาก SPI และ BTS มีการด าเนินธุรกิจที่หลากซึ่งอาจรวมถึงธุรกิจที่
เก่ียวข้องกับด้านการเงิน และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแม้ว่า SPI และ BTS จะมีรูปแบบ และรายละเอียด การด าเนินธุรกิจที่แตกต่างกับ
ของบริษัทโดยชัดเจนซึ่งจะไม่ทับซ้อนกับธุรกิจที่บริษัทจะเข้าลงทุน อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจะด าเนินการดังต่อไปน้ี เพ่ือป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ 

(1) ภายใต้แผนการด าเนินงานของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งสองรายได้แก่ SPI และ BTS จะมีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล (Check & Balance) เพ่ือดูแลและบริหารกิจการของบริษัท โดยพิจารณาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย และบริษัทเป็น
ส าคัญ ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

(2) ในกรณีที่บริษัทมีความประสงค์จะด าเนินธุรกิจที่อาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ 
SPI หรือ BTS หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าว กรรมการผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะถือว่ามีส่วนได้
เสีย ก็จะไม่สามารถมีส่วนในการตัดสินใจในที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากรณีดังกล่าวได้ และการประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาเร่ืองดังกล่าว กรรมการอิสระทุกท่านของบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือร่วมพิจารณาถึงคว ามเหมาะสม และความ
สมเหตุสมผลในการด าเนินธุรกิจดังกล่าว 

(3) ส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์น้ัน SPI และ BTS รับทราบและเข้าใจถึงประเด็นความเสี่ยงเร่ืองการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เป็นอย่างดี ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่มีความขัดแย้งหรือทับซ้อนกันในเชิงของการด าเนินธุรกิจและการลงทุนในปัจจุบัน (ตาม
รายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) อย่างไรก็ดี SPI และ BTS ตกลงที่จะไม่ด าเนินการโครงการอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อการด าเนินการของบริษัท 7 แห่งซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยที่
บริษัทซื้อมาจากบริษัท ยู ซิต้ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิต้ี จ ากัด รวมไปถึงสินทรัพย์ที่มีนัยส าคัญของ
บริษัท เช่น ที่ดินที่มีศักยภาพอันเป็นที่ ต้ังของโรงงานปัจจุบัน ระหว่างที่บริษัทท าการลงทุนเพ่ือร่วมพัฒนาโครงการบน
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 

ในการน้ี บริษัทจะจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่บริษัท
ได้ก าหนดข้ึน โดยจะจัดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเป็นกลไกในการก ากับดูแลในเร่ืองดังกล่าว และเพ่ือให้
บริษัทมีการด าเนินการตามแนวทางมาตรการดังกล่าวเพ่ือเป็นมาตรฐานในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงที่จะเข้าข่ายว่ามีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท ทั้งน้ี บริษัทจะจัดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงคณะกรรมการบริษัท
เป็นระยะตามความเหมาะสมต่อไป นอกจากน้ี บริษัทจะด าเนินการเปิดเผยมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่บริษัท
ได้ก าหนดดังกล่าวข้ึนในแบบ 56-1 One Report ประจ าปี ต้ังแต่ปี 2565 เป็นต้นไป โดยบริษัทเห็นว่า มาตรการป้องกันความ
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ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่บริษัทก าหนดข้ึนน้ัน มีความโปร่งใส เพียงพอและเหมาะสมต่อการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจเกิดข้ึนในอนาคตแล้ว  

9 ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบ ริ ษัทในเ ร่ืองที่ เ กี่ ยวกับการเ พ่ิมทุนในค ร้ัง น้ีแล้ ว  อ ย่างไรก็ ดี  ในกรณีที่ ก รรมการของบ ริ ษัท  
ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการเพ่ิมทุน หากการไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้
ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีน้ันเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการน้ันแทนบริษัท ได้ตาม
มาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ใช้ความระมัดระวังในการด าเนินการพิจารณาและ
ตรวจสอบข้อมูลของ BTS แล้วและมีความเห็นว่า BTS เป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพ และสามารถลงทุนในบริษัท ได้จริง 

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศฉบับน้ีถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 
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