ที่ บช. 007/2565
วันที่ 1 มีนาคม 2565
เรื่ อง
เรี ยน

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565
ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย
1)
2)
3)
4)

สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ออกใหม่ ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private
Placement)
5) แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
6) รายละเอียดข้ อมูลบุคคลที่ได้ รับเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม
7) ข้ อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
8) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
9) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
10) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
11) ใบตอบรับเข้ าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
12) ข้ อปฎิบตั ิสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
13) ข้ อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็ นทางเลือกสําหรับเป็ นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
ด้ วยคณะกรรมการ บริ ษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) (บริ ษัทฯ) ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565 ในวัน
พฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564
หลั ก การและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ได้ จัดขึน้ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 โดยที่ประชุมได้
พิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบข้ อบังคับและตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2564 และได้ จดั ส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่กระทรวงพาณิชน์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว พร้ อมทังได้
้
เผยแพร่รายงานการประชุมและเทปบันทึกภาพการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.humanica.com หมวดนักลงทุน
สัมพันธ์ (Investor Relations) ตั ้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็ นต้ นมา เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ พิจารณาความ
ถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
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ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
2564 ดังกล่าว ได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องแล้ ว เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565 พิจารณารับรอง
จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ : มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเข้ าซือ้ กิจการของกลุ่มบริ ษัท DataOn Group ซึ่งเป็ นการเข้ าทํารายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์
ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หลักการและเหตุผล :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 7/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ได้ มีมติให้ นําเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าซื ้อกิจการของกลุ่มบริ ษัท DataOn Group ซึ่งเป็ นการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริ ษัท DataOn Group
ได้ แก่
1. บริ ษัทฯจะซื ้อหุ้นสามัญทัง้ หมดของ บริ ษัท PT. IndoDev Niaga Internet (อินโดนีเซีย) (“INI”) จํานวน 1,200,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10,000 รูเปี ยห์อินโดนีเซีย ซึ่งรวมบริ ษัทย่อยได้ แก่ PT. Synergy Group Asia (อินโดนีเซีย)
(“SGA”)
2. บริ ษัทฯจะซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
บริ ษัท DataOn International Co., Ltd. (ฮ่องกง) (“DOI”) จํานวน 500 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 ฮ่องกงดอลล่าร์
3. บริ ษัทฯจะซื ้อหุ้นสามัญทัง้ หมดของ บริ ษัท DataOn (Thailand) Co., Ltd. (ประเทศไทย) (“DOT”) จํานวน 50,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
4. บริ ษัท Humanica Asia Pte Ltd. (บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ) จะซื ้อหุ้นสามัญจํานวนร้ อยละ 55 ของหุ้นสามัญทั ง้ หมด
ของ บริษัท Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. (มาเลเซีย) (“SGMY”) เป็ นจํานวน 275,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 ริงกิตมาเลเซีย
จากบริ ษั ท Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Gordon Enns และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai และ Ms. Piyalak
Boonyoprakarn (“ผู้ขาย”) โดยมีมูลค่าของสิ่งตอบแทนในการซื ้อกิจการของ DataOn Group จํานวนมูลค่า 60 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ หรื อเทียบเท่า 1,991.53 ล้ านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 33.1922 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ) บริ ษัทฯจะชําระโดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯในจํานวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น โดยกําหนดราคาเสนอขายที่ห้ นุ ละ 10.60 บาทให้ แก่ผ้ ขู าย
รวมเป็ นมูลค่าไม่เกิน 1,986.90 ล้ านบาท สําหรับการซื ้อหุ้นสามัญของ INI DOI และ SGA และชําระเป็ นเงินสดจํานวน 4.63
ล้ านบาท เฉพาะสําหรั บการซือ้ หุ้นสามัญของ DOT และ SGMY ทัง้ นี ้ รายละเอียดของธุรกรรม และเงื่อนไขสําคัญที่ต้อ ง
ดําเนินการก่อนเข้ าทํารายการ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
ธุรกิจที่บริษัทฯจะได้ มานัน้ ประกอบด้ วย
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1)

บริษัท PT. IndoDev Niaga Internet (อินโดนีเซีย) (“INI”)
INI ประกอบธุรกิจพัฒนา จัดจําหน่าย ติดตั ้ง และให้ บริ การ Human Resource Software สําหรับองค์กรขนาดใหญ่
ภายใต้ แบรนด์ “SunFish HR” และให้ บริ การพัฒนา ติดตั ้งและบํารุ งรักษา ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)
ภายใต้ แบรนด์ “SunFish ERP” ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีบริ ษัทย่อย ได้ แก่ บริ ษัท PT. Synergy Group Asia
(“SGA”) (ถือหุ้นร้ อยละ 100 โดย INI) ประกอบธุรกิจให้ บริ การจัดทําเงินเดือน (Payroll Outsourcing) ในประเทศ
อินโดนีเซีย

2)

DataOn International Co., Ltd. (ฮ่องกง) (“DOI”)
DOI ประกอบธุ ร กิ จ จัด จํ า หน่ า ย และบริ ห ารช่ อ งทางการจัด จํ า หน่ า ย SunFish HR Software ในต่ า งประเทศ
นอกเหนือจากประเทศอินโดนีเซีย

3)

DataOn (Thailand) Co., Ltd. (ประเทศไทย) (“DOT”)
DOT ประกอบธุรกิจให้ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับ Human Resource Software ในประเทศไทย

4)

Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. (มาเลเซีย) (“SGMY”)
SGMY ให้ บ ริ ก ารพื น้ ที่ ใ นการนํ า เสนอข้ อ มูลออนไลน์ ผ่า นอิ น เตอร์ เน็ ต (Hosting) และให้ บ ริ ก ารเทคโนโลยี ก าร
ประมวลผล (Data Processing Service)

การเข้ าซื ้อกิจการของ DataOn Group จะทําให้ บริ ษัทฯได้ รับประโยชน์ทงในด้
ั ้ านการเพิ่มขึ ้นของรายได้ และกําไร และในด้ าน
การขยายตลาดของธุรกิจหลักไปมากกว่า 13 ประเทศทัว่ ภูมิภาคเอเชีย นอกจากกลุ่มประเทศอาเซียนหลักแล้ ว ยังครอบคลุมไป
ถึง ญี่ปนุ่ เกาหลี และตะวันออกกลาง การรวมกลุ่มกันทําให้ ธุรกิจหลักมีฐานผู้ใช้ งานซึง่ เป็ นพนักงานของลูกค้ ามากกว่า 2 ล้ าน
ราย และมีฐานลูกค้ ารวมกันมากกว่า 5,000 บริษัท นอกจากนี ้ยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนในด้ านการพัฒนาซอฟท์แวร์ ร่วมกัน
ในอนาคต
ทังนี
้ ้ การเข้ าทํารายการดังกล่าวเป็ นการทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มา
หรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) (รวมเรี ยกว่า “ประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ ายไป”) ซึ่ง
เมื่อคํานวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไป ขนาดรายการสูงสุดที่คํานวณได้ มาจากเกณฑ์มลู ค่ารวม
ของสิ่งตอบแทน โดยอ้ างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯงวด ล่าสุด สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ ร้ อยละ 117.11 ซึง่
เมื่อรวมกับรายการได้ มาอื่นๆ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ
128.58 จึงถือเป็ นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไป หรื อการเข้ าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
โดยอ้ อม (Backdoor Listing) เนื่องจากขนาดรายการเกินร้ อยละ 100 อย่างไรก็ดี การได้ มา ซึ่งสินทรัพย์ดงั กล่าวของบริ ษัทฯ
เข้ าหลักเกณฑ์ครบถ้ วนทัง้ 4 ข้ อที่จะได้ รับยกเว้ น ไม่ต้องยื่นคําขอให้ รับหลักทรัพย์ใหม่ ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่าย
ไป ด้ วยเหตุผล ดังต่อไปนี ้ คือ
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1) ธุรกิจที่ได้ มามีลกั ษณะของธุรกิจที่คล้ ายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ
ธุรกิจของกลุ่ม DataOn Group มีลกั ษณะของธุรกิจที่คล้ ายคลึงกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึง่ ประกอบธุรกิจให้ บริการระบบ
Human Resource Management และให้ บริการติดตั ้งระบบ ERP เหมือนกัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
▪ บริษัทฯมี HR Software ภายใต้ แบรนด์ “Humatrix” ในส่วนของ DataOn Group มี HR Software ภายใต้ แบรนด์
“SunFish HR” โดยบริษัทฯมีตลาดหลักในประเทศไทย ส่วน DataOn มีตลาดหลักในประเทศอินโดนีเซีย
▪ บริษัทฯให้ บริการติดตั ้งระบบ ERP ซึง่ เป็ นซอฟท์แวร์ ของต่างประเทศ ได้ แก่ SAP B1 และ Oracle Netsuite มีตลาด
หลักในประเทศไทย ในขณะที่ DataOn ได้ พฒ
ั นาระบบ ERP ของตัวเองภายใต้ แบรนด์ “SunFish ERP” มีตลาดหลัก
ในประเทศอินโดนีเซีย
▪ ธุรกิจของ DataOn Group จะช่วยส่งเสริมธุรกิจหลักของบริษัทฯดังนี ้
▪ ขยายตลาดไปมากกว่า 13 ประเทศทัว่ ภูมิภาคเอเชีย ผ่านทางเครือข่ายผู้จดั จําหน่ายในต่างประเทศของ DataOn
นอกจากกลุ่มประเทศอาเซียนหลักแล้ ว ยังครอบคลุมไปถึง ญี่ปนุ่ เกาหลี และตะวันออกกลาง
▪ สถานะทางการเงินมีความมัน่ คงเพิ่มขึ ้น จากฐานลูกค้ าที่จะช่วยสร้ างรายได้ ประจํา (recurring revenue) เพิ่มขึ ้น
โดยการรวมกลุ่มกันทําให้ ธุรกิจหลักมีฐานผู้ใช้ งานซึง่ เป็ นพนักงานของลูกค้ ามากกว่า 2 ล้ านราย และมีฐานลูกค้ า
รวมกันมากกว่า 5,000 บริษัท
▪ สร้ างเสริมการบูรณาการในด้ านการพัฒนาเทคโนโลยี เนื่องจาก DataOn มีทีมงานในด้ านการพัฒนาซอฟท์แวร์ และ
เทคโนโลยีที่มีศกั ยภาพ เมื่อรวมทีมงานเทคโนโลยีเข้ าด้ วยกัน จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาซอฟท์แวร์ ร่วมกันให้ มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย และจะช่วยสร้ างนวัตกรรมใหม่ๆร่วมกัน
2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในธุรกิจหลัก เนื่องจากการเข้ าซื ้อกิจการ DataOn Group เป็ นการเข้ าทํา
รายการที่ทําให้ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีการเติบโต และส่งผลให้ บริษัทฯ มีผลกําไรที่ดีให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทฯ
3) กลุ่มบริษัทที่ได้ มาซึง่ สินทรัพย์มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนื่องจาก สามารถปฏิบตั ิได้ ตาม
หลักเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด
4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญในคณะกรรมการของบริษัท และอํานาจการควบคุมบริษัทฯ หรื อผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ เนื่องจากหลังการเข้ าทํารายการจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ โดยฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษัทฯ ยังคงเป็ นกลุ่มบุคคลเดิมจะมีเพียงแต่ตวั แทนจากผู้ขายเข้ ามาเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ 1 ท่าน ทําให้ มีกรรมการ
บริษัท จํานวน 8 ท่าน จากจํานวนคณะกรรมการเดิมทังหมด
้
7 ท่าน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
นอกจากนี ้ ภายหลังการเข้ าทํารายการ บริ ษัทฯตั ้งใจจะแต่งตั ้งกรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ท่าน โดยจะผ่านการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนําเสนอต่อคณะกรรมการและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
อนึ่ง หลังจากการเข้ าทํารายการเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ขายจะเข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 21.61 ของทุนชําระ
แล้ ว และจะมีการส่งตัวแทนเข้ ามาเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯด้ วย ดังนัน้ จึงเข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อ งหลัก เกณฑ์ ใ นการทํ า รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน และประกาศ
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คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการ เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน พ.ศ.2546 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (รวมเรี ยกว่า “ประกาศฯ เรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ”) โดยมีมลู ค่าของสิ่งตอบแทน
เท่ากับ 1,991.53 ล้ านบาท คิดเป็ นขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 218.73 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทฯ (NTA) ณ วันที่ 30
กันยายน 2564 ซึง่ สูงกว่า 20 ล้ านบาท หรื อมากกว่าร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทฯ (NTA) บริษัทฯจึงต้ องทํา
การเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนน
เสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย รวมทังต้
้ อง
แต่งตั ้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยรายละเอียด รายการ
ได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตั ้งให้ บริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาทางการ เงินที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต) เพื่อเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ( IFA)
และให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการการ ได้ มาจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิมอบ อํานาจให้ คณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากบุคคล
ดังกล่าว เป็ นผู้เจรจาทําความตกลง กําหนด แก้ ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข และดําเนินการใดๆ ที่จําเป็ นเกี่ยวกับการ
เข้ าซื ้อกิจการ ของ DataOn Group การลงนามในสัญญา บันทึก ข้ อตกลง และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจน ดําเนินการต่างๆ ที่จําเป็ นและสมควร
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
การเข้ าซื ้อกิจการของกลุ่มบริษัท DataOn Group ซึง่ เป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยกําหนดมูลค่า
สิ่งตอบแทนจํานวน 60 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อเทียบเท่า 1,991.53 ล้ านบาท บริษัทฯจะชําระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯในจํานวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น โดยกําหนดราคาเสนอขายที่ห้ นุ ละ 10.60 บาทให้ แก่ผ้ ขู าย รวมเป็ นมูลค่าไม่เกิน
1,986.90 ล้ านบาท และชําระเป็ นเงินสดจํานวน 4.63 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ยังเสนอให้ พิจารณาอนุมตั ิ มอบอํานาจให้ คณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากบุคคล
ดังกล่าว เป็ นผู้เจรจาทําความตกลงกําหนด แก้ ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข และดําเนินการใดๆ ที่จําเป็ นเกี่ยวกับการ
เข้ าซื ้อกิจการ ของ DataOn Group การลงนามในสัญญา บันทึกข้ อตกลง และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนดําเนินการต่างๆ ที่จําเป็ นและสมควรด้ วย
การเข้ าทํารายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น การกําหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนมีความเหมาะสม และ
รายการมีความสมเหตุสมผล สอดคล้ องกับแนวนโยบายการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ และจะสามารถสร้ างผลตอบแทนให้ แก่
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บริ ษัทฯและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯได้ ในระยะยาว โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากคณะกรรมการ
บริษัท
จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ : มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้ เสีย (ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นที่มีส่วน
ได้ เสียในวาระนี ้)
ในการเข้ าทํารายการข้ างต้ นนี ้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมตั ิ บริ ษัทฯจะไม่นําเสนอวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 และหากเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่งในวาระดังกล่าวไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะถือว่าเรื่ องอื่นๆที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ วเป็ นอันยกเลิก และไม่พิจารณา
เรื่ องอื่นๆต่อไป เนื่องจากเป็ นวาระที่เกี่ยวเนื่องกันทังหมด
้
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 345,000,000 บาท เป็ นทุน
จดทะเบียนใหม่ จาํ นวน 438,721,788 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จํานวน 187,443,576 หุ้นมูลค่ าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
หลักการและเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ได้ มีมติให้ นําเสนอ
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 345,000,000 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่ จํานวน 438,721,788 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 187,443,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น
ให้ แ ก่ บุค คลในวงจํากัด (Private Placement) ได้ แ ก่ บริ ษั ท Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai
เพื่อเป็ นค่าตอบแทนการเข้ าซื ้อหุ้นของบริษัทในกลุ่ม DataOn Group ได้ แก่ บริษัท PT. IndoDev Niaga Internet (อินโดนีเซีย)
(“INI”) และ บริษัท DataOn International Co., Ltd. (ฮ่องกง) (“DOI”) ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามวาระที่ 2
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญให้ แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ดังกล่าว เพื่อใช้
เป็ นค่าตอบแทนในการเข้ าซื ้อหุ้นของบริษัทในกลุ่ม DataOn Group ซึ่งมีความเห็นว่ามูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื ้อและสัดส่วนการ
แลกหุ้นนันมี
้ ความเหมาะสม โดย คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากคณะกรรมการบริษัท
จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ : มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ ามาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของ ผู้มสี ่วนได้ เสีย (ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นที่มี
ส่วนได้ เสียในวาระนี ้)
วาระที่ 4 พิจารณาเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของ
บริษัทข้ อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนตามรายละเอียดในวาระที่ 3
หลักการและเหตุผล : เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ตามรายละเอียดในวาระที่ 3 ดังกล่าวข้ างต้ น
บริษัทฯจะต้ องแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม)
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ทัง้ นีท้ ี่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 7/2564 ได้ มีมติให้ นําเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 438,721,788 บาท
(สี่ร้อยสามสิบแปดล้ านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้ อยแปดสิบ
แปดบาท)
แบ่งออกเป็ น
877,443,576 หุ้น
(แปดร้ อยเจ็ดสิบเจ็ดล้ านสี่แสนสี่หมื่นสามพันห้ าร้ อยเจ็ดสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

877,443,576 หุ้น
(แปดร้ อยเจ็ดสิบเจ็ดล้ านสี่แสนสี่หมื่นสามพันห้ าร้ อยเจ็ดสิบหกหุ้น)
- หุ้น (-)”

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังกล่าว ข้ างต้ น
ในการนี ้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อกรรมการผู้จัดการ หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมาย จาก คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
รวมทังมี
้ อํานาจในการแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมถ้ อยคําเพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ : มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ ามาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของ ผู้มีส่วนได้ เสีย (ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นที่มี
ส่วนได้ เสียในวาระนี ้)
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ให้ กับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งเข้ าข่ าย
เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หลักการและเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติให้ นําเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัด สรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 187,443,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้ แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้ แก่
บริ ษั ท Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai โดยมี ร าคาเสนอขาย 10.60 บาทต่ อ หุ้ น เพื่ อ เป็ น
ค่าตอบแทนการเข้ าซื ้อหุ้นของบริ ษัทในกลุ่ม DataOn Group ทังนี
้ ้ ราคาเสนอขายดังกล่าว ไม่เป็ นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใน
ราคาตํ่าตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ 72/2558 เนื่องจากราคาเสนอขายเป็ นราคาที่ไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90
ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมี
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มติในครัง้ นี ้ (ราคาตลาดคํานวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 15 วัน
ทําการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครัง้ นี ้ คือระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2564 คือราคา 10.66
บาทต่อหุ้น) โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 10.60 บาทต่อหุ้นคิดเป็ นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 0.61
ทังนี
้ ้หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯจะสัง่ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯมีหน้ าที่ห้ามมิให้
ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทังหมดภายในระยเวลา
้
1 ปี นับแต่วนั ที่ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เริ่ มทําการซื อ้ ขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสัง่ ห้ ามขายดังกล่าวได้ ในจํานวน
ร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถูกสัง่ ห้ ามขายทังนี
้ ้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิ จารณาคําขอให้ รับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
ทังนี
้ ้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากการเพิม่ ทุนหรื อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ บคุ คลในวงจํากัด ในครัง้ นี ้มีดงั นี ้
- บุคคลที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ได้ แก่ บริ ษัท Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai จะ
ไม่ มี บ ทบาทในการบริ หารงาน หรื อ มี อํ านาจการการตัดสิ นใจในการดําเนิน งานตามปกติข องบริ ษัท ฯ ถึ งแม้ ว่า
ภายหลังจากการได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ ว ผู้ขายจะมีการส่งตัวแทนเข้ ามาเป็ นกรรมการของ
บริษัทฯก็ตาม
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ ้นจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ บุคคลในวงจํากัดในครัง้ นี ้ จะมี
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี ้
▪ ผลกระทบด้ านราคา (Price dilution) เท่ากับร้ อยละ 0
▪ ด้ านสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control dilution) ลดลงในอัตราร้ อยละ 21.61
▪ ผลกระทบต่อกําไรต่อผู้ถือหุ้น (Earning per Share Dilution) ลดลงในอัตราร้ อยละ 20.00
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 และ 5
นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯยังเสนอให้ มอบอํานาจแก่ คณะกรรมการบริ หาร และ/ หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร หรื อ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้มีอํานาจในการพิจารณากําหนด รายละเอียด เงื่อนไข และการดําเนินการใดๆ อันจําเป็ น
และเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึง การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื ้อ
การกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ได้ ตามที่เห็นสมควร พร้ อมทังให้
้ อํานาจในการ ลงนามในเอกสาร ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
และดําเนินการต่างๆ ตามความจําเป็ นสมควร เพื่อประโยชน์อนั เกี่ยวเนื่องกับการ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
โดยรวมถึงการยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ บุคคลในวงจํากัดต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด การยื่น
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เอกสาร เพื่อนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และให้ ข้อมูลและเอกสารต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ องด้ วย
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 187,443,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) โดย
มีราคาเสนอขาย 10.60 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็ นค่าตอบแทนการเข้ าซื ้อหุ้นของบริ ษัทในกลุ่ม DataOn Group เนื่องจากการออก
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัดในครัง้ นี ้ ราคาที่เสนอขายนันไม่
้ เป็ นราคาเสนอขายที่ต่ํา และไม่ส่งผลให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น รายใหญ่ และผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแทนการชําระด้ วย
เงินสด ทําให้ ไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯไม่ต้องมีภาระดอกเบี ย้ จากการกู้ยืมเงินแต่อย่างใด
นอกจากนี ้การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นไปเพื่อสนับสนุนนโยบายการขยายธุรกิจของบริษัทฯโดยการเข้ าซื ้อกิจการดังกล่าว จะทําให้
บริ ษัทฯได้ รับประโยชน์ทงในด้
ั ้ านการเพิ่มขึ ้นของรายได้ และกําไร และสามารถขยายตลาดของธุรกิจหลักไปทัว่ ภูมิภาคเอเชีย
และยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนในด้ านการพัฒนาซอฟท์แวร์ ร่วมกันในอนาคต และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่มี
ความเห็นที่แตกต่างไปจากคณะกรรมการบริษัท
จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ : มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ ามาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้ เสีย (ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นที่มี
ส่วนได้ เสียในวาระนี ้)
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจํานวนกรรมการ และแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ จํานวน 1 ท่ าน
หลักการและเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ นําเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั เิ พิ่มจํานวนกรรมการและ
แต่งตั ้งกรรมการใหม่ จํานวน 1 ท่าน ได้ แก่ Mr. Gordon Enns ซึง่ เป็ นตัวแทนจากผู้ขาย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย
6 ทังนี
้ ้ กรรมการท่านดังกล่าวไม่มีอํานาจในการตัดสินใจในการดําเนินการธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ แต่อย่างใด และ การแต่งตั ้ง
กรรมการเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ จะมีผลต่อเมื่อบริษัทฯ มีการเข้ าซื ้อหุ้นและได้ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ขู ายเรี ยบร้ อย
แล้ ว อย่างไรก็ดี หากมีการยกเลิกการเข้ าซื ้อกิจการของ DataOn Group จะมีผลทําให้ การแต่งตั ้งกรรมการเพิ่มเติมครัง้ นี ้ต้ อง
ยกเลิกไปด้ วย ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการเข้ าทํารายการแล้ ว จะมีคณะกรรมการบริ ษัท ทังหมดจํ
้
านวน 8 ท่าน จากเดิมที่มี 7 ท่าน
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯยังคงมีสดั ส่วนของคณะกรรมการอิ สระ เกิน 1 ใน 3 ของ คณะกรรมการบริ ษัททังคณะ
้
ตามข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดของ คณะกรรมการบริษัท หลังจากการเข้ าทํารายการแล้ วเสร็จ เป็ นดังนี ้
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รายชื่อกรรมการบริษัทฯหลังเข้ าทํารายการ

ตําแหน่ ง

1. นายอโณทัย อดุลพันธุ์

ประธานกรรมการ

2. นายสุนทร เด่นธรรม

รองประธานกรรมการ

3. นายภัทร ยงวณิชย์

กรรมการอิสระ

4. นายธนชาติ นุ่มนนท์

กรรมการอิสระ

5. นายไผท ผดุงถิ่น

กรรมการอิสระ

6. *อยู่ระหว่างการสรรหา

กรรมการอิสระ

7. น.ส.ปิ ยพร พรรณเชษฐ์

กรรมการอิสระ

8. Mr. Gordon Enns

กรรมการเพิ่มเติม
(ซึง่ เป็ นตัวแทนจากผู้ขาย)

* หมายเหตุ เนื่องจาก นายอนุพนั ธ์ กิจนิจชีวะ ได้ ลาออกจากกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 23 ธ.ค. 64 ซึ่งบริ ษัทฯอยู่ระหว่างการ
สรรหาผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อทําหน้ าที่กรรมการอิสระของบริษัทฯต่อไป

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้ง Mr.
Gordon Enns เป็ นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน โดยให้ มีผลต่อเมื่อบริ ษัทฯ มีการเข้ าซื ้อกิจการของ DatatOn Group และได้ ออก
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ขู ายเรี ยบร้ อยแล้ ว
จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ : มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ

หากวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 5 มีวาระในวาระหนึ่ง ไม่ผ่านคะแนนเสียงการลงมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่า

ทัง้ 4 วาระ รวมทังวาระที
้
่ 6 นัน้ ไม่ผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้ ถือว่าเป็ นโมฆะ
วาระที่ 7 วาระอื่นๆ (ถ้ ามี)
อนึ่ง บริ ษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม
2565 จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นท่านใดที่ไม่
สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการ
อิสระของบริ ษัทฯ ที่บริ ษัทฯได้ เสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 13 นัน้ กรุ ณากรอก
ข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8) หรื อ แบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9) หรื อ แบบ ค (สิ่งที่
ส่งมาด้ วย 10) เพียงแบบใดแบบหนึ่ง หรื อสามารถดาวน์ โหลดแบบฟอร์ ม หนังสือมอบฉันทะได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที่
www.humanica.com ในหัวข้ อนักลงทุนสัมพันธ์
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ทังนี
้ ้ เพื่อความสะดวกในการเข้ าร่ วมประชุม บริ ษัทฯได้ ส่งแบบฟอร์ มสําหรับลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (EEGM) ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 11 รวมทังรายละเอี
้
ยดข้ อบังคับของบริ ษัทฯสําหรับการเข้ าประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้ วย 7 ซึง่ ได้ นําส่งมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรื อคําถามที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุม สามารถส่งคําถามล่วงหน้ ามายังบริษัทฯ ได้ ที่
คุณธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช
เลขานุการบริษัท
บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรื อส่งทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ที่ thammanoon.k@humanica.com
ขอแสดงความนับถือ

นายอโณทัย อดุลพันธุ์
ประธานกรรมการ
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สิ่งทีส
่ ง มาดวย 2
สารสนเทศเกีย
่ วกับการไดมาซึง่ สินทรัพย และการเขาทํารายการเกีย
่ วโยงกัน ของ
บริษท
ั ฮิวแมนิกา จํากัด (มหาชน)

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฮิ ว แมนิ ก า จํ า กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ” หรื อ “HUMAN”) ครั้ งที่
1/2565 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 (โดยเปนมติเปลี่ยนแปลง Record date และวันประชุมวิสามัญผูถื อ
หุ นของมติ ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการ ครั้ งที่ 7/2564 เกี่ ย วกับ การเข าซื้อ กิจการของกลุ มบริษั ท DataOn,
การออกหุ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ นให แ ก Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Ben Ho Chi Wai และเรื่ อ งที่
เกี่ ย วข อ ง) ได มีม ติ อ นุ มั ติใ ห เ สนอตอ ที่ ป ระชุ ม ผูถื อ หุ นเพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ การเข า ซื้ อ กิ จ การของกลุ ม
บริษัท DataOn (“DataOn Group”) โดยการซื้อหุนสามัญของ DataOn Group ตามรายละเอียดดังนี้
1. บริษัท ฯจะซื้ อ หุนสามั ญทั้งหมดของ บริษัท PT. IndoDev Niaga Internet (อิ น โดนีเซีย) (“INI”)
จํานวน 1,200,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10,000 รูเปยหอินโดนีเซีย ซึ่งรวมบริษัทยอยไดแก
PT. Synergy Group Asia (อินโดนีเซีย) (“SGA”)
2. บริ ษั ท ฯจะซื้ อ หุ นสามัญ ทั้งหมดของ บริ ษั ท DataOn International Co., Ltd. (ฮ อ งกง) (“DOI”)
จํานวน 500 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 ฮองกงดอลลาร
3. บริษัทฯจะซื้อหุนสามัญทั้งหมดของ บริษัท DataOn (Thailand) Co., Ltd. (ประเทศไทย) (“DOT”)
จํานวน 50,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
4. บริษัท Humanica Asia Pte Ltd. (บริษัทยอยของบริษัทฯ) จะซื้อหุนสามัญจํานวนรอยละ 55 ของ
หุ น สามั ญ ทั้ ง หมดของ บริ ษั ท Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. (มาเลเซี ย ) (“SGMY”) เป น
จํานวน 275,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 ริงกิตมาเลเซีย
จากบริษัท Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Gordon Enns และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai และ
Ms. Piyalak Boonyoprakarn (“ผู ข าย”) โดยมี มู ล ค า ของสิ่ ง ตอบแทนในการซื้ อ กิ จ การของ DataOn
Group จํ า นวนมู ล ค า 60 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ หรื อ เที ย บเท า 1,991.53 ล า นบาท (อั ต ราแลกเปลี่ ย นที่
33.1922 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐ) บริษัทฯจะชําระโดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯในจํานวนไม
เกิน 187,443,576 หุน โดยกําหนดราคาเสนอขายที่หุนละ 10.60 บาทใหแกผูขาย รวมเปนมูลคาไมเกิน
1,986.90 ลานบาท สําหรับการซื้อหุนสามัญของ INI DOI และ SGA และชํา ระเปนเงินสดจํานวน 4.63
ลานบาท เฉพาะสําหรับการซื้อหุนสามัญของ DOT และ SGMY
1

DataOn Group เปนผูนําในการใหบริการ Human Resource Management System ภายใตแบรนด
“SunFish HR” ในตลาดอิ นโดนีเซี ย โดยมี ผูใ ชงานในระบบมากกว า 1 ล า นราย และมี ลู ก ค า มากกว า
2,000 บริษัททั่วภูมิภาคเอเชีย และเปนผูใหบริการระบบ ERP ภายใตแบรนด “SunFish ERP”
โดยกลุมบริษัท DataOn Group ประกอบดวย
1) บริษัท PT. IndoDev Niaga Internet (อินโดนีเซีย) (“INI”)
INI ประกอบธุรกิจพัฒนา จัดจําหนาย ติดตั้ง และใหบริการ Human Resource Software สําหรับ
องค ก รขนาดใหญ ภายใตแ บรนด “SunFish HR” และใหบ ริ ก ารพั ฒ นา ติ ด ตั้ งและบํ า รุ งรั ก ษา
ระบบวางแผนทรัพยากรองคกร (ERP) ภายใตแบรนด “SunFish ERP” ในประเทศอินโดนีเซีย
โดยมีบริษัทยอย ไดแก บริษัท PT. Synergy Group Asia (“SGA”) (ถือหุนรอยละ 100 โดย INI)
ประกอบธุรกิจใหบริการจัดทําเงินเดือน (Payroll Outsourcing) ในประเทศอินโดนีเซีย
2) DataOn International Co., Ltd. (ฮองกง) (“DOI”)
DOI ประกอบธุรกิจจัดจําหนาย และบริหารชองทางการจัดจําหนาย SunFish HR Software ใน
ตางประเทศ นอกเหนือจากประเทศอินโดนีเซีย
3) DataOn (Thailand) Co., Ltd. (ประเทศไทย) (“DOT”)
DOT ประกอบธุรกิจใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ Human Resource Software
ในประเทศไทย
4) Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. (มาเลเซีย) (“SGMY”)
SGMY ใหบริการพื้นที่ในการนําเสนอขอมูลออนไลนผานอินเตอรเน็ต (Hosting) และใหบริการ
เทคโนโลยีการประมวลผล (Data Processing Service)
การเขาซื้อกิจการของ DataOn Group จะทําใหบริษั ทฯไดรับประโยชนทั้งในดานการเพิ่มขึ้นของรายได
และกํ าไร และในดานการขยายตลาดของธุรกิจหลั กไปมากกวา 13 ประเทศทั่วภูมิภ าคเอเชีย นอกจาก
กลุมประเทศอาเซียนหลักแลว ยังครอบคลุมไปถึง ญี่ปุน เกาหลี และตะวันออกกลาง การรวมกลุมกันทําให
ธุรกิจ หลักมีฐานผูใชงานซึ่งเปนพนักงานของลูกคามากกวา 2 ลานราย และมีฐานลูกคารวมกันมากกวา
5,000 บริษัท นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมและสนับสนุนในดานการพัฒนาซอฟทแวรรวมกันในอนาคต
การเข า ทํ า รายการดั ง กล า ว เข า ข า ยเป น การทํ า รายการได ม าซึ่ ง สิ น ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคั ญที่เขาขาย
เปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแกไขเพิ่มเติม และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
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ทะเบีย นในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯเรื่อง
การไดมาหรือจําหนายไป) ซึ่งเมื่อคํานวณขนาดรายการตามประกาศฯ เรื่องการไดมาหรือจําหนายไป
โดยคํานวณตามเกณฑตางๆโดยใชขนาดรายการสูงสุดที่คํานวณไดจากเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน
ตามข อ มู ล ในงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท ฯ งวดล า สุ ด สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2564 พบว า มี ข นาด
รายการคิดเปนรอยละ 117.11 (เมื่อรวมกับรายการไดมาอื่นๆในรอบ 6 เดือนที่ผานมา ตามเกณฑมูล คา
รวมของสิ่งตอบแทนจะมีขนาดรายการเทากับรอยละ 128.58) จัดเปนรายการไดมาซึ่งทรัพยสินที่มีขนาด
รายการเกิ น ร อ ยละ 100 ซึ่ ง เป น ไปตามหลั ก เกณฑ ก ารเข า จดทะเบี ย นกั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย โ ดยอ อ ม
(Backdoor Listing) ซึ่งบริษัทฯจะตองมีหนาที่ยื่นคําขอใหตลาดหลัก ทรัพยพิจารณารับหลักทรัพยใ หม
แตเนื่ อ งจากการได มาซึ่ งสินทรั พย ดั งกล า ว เข า หลัก เกณฑ การยกเวนให ไม ตอ งยื่ นคํ า ขอให พิจ ารณา
หลักทรัพยใหม ทั้ง 4 ขอ (ดังรายละเอียดปรากฎตามขอ 3.2) แตบริษัทฯมีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศ
เกี่ยวกับการเขาทํารายการดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยฯและตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
ฯ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุ นที่มาประชุ มและมีสิทธิ อ อก
เสียงลงคะแนน โดยไมนับเสียงของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย และแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิ สระเพื่อให
ความเห็นเกี่ยวกับการเขาทํารายการดังกลาวใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย ฯ และผูถื อหุนของบริษัทฯ พิจารณาตอ ไป ในการนี้
บริษัทฯไดแตงตั้งบริษัท สีลม แอดไวซอรี่ เซอรวิส จํากัด เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ทั้งนีบ
้ ริษัทฯมีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศของรายการดังกลาวขางตน โดยมีรายละเอียดดังนี้
สารสนเทศเกี่ ยวกับการไดมาซึ่ งสินทรัพย และการเขาทํารายการที่ เกี่ยวโยงกัน
1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ
บริ ษั ท ฯ จะเข า ซื้ อ กิ จ การ DataOn Group คิ ด เป น มู ล ค า 60 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ หรื อ เที ย บเท า
1,991.53 ลานบาท โดยเขา ซื้อ หุนสามัญทั้งหมดของ INI DOI SGA DOT และซื้อหุนสามัญรอยละ
55 ของ SGMY โดยจะชํา ระค าตอบแทนโดยการออกหุนสามัญ เพิ่ มทุ นของบริ ษั ทฯ จํ า นวนไมเกิ น
187,443,576 หุน โดยกําหนดราคาเสนอขายที่หุนละ 10.60 บาทใหแกผูขาย รวมเป นมูลคาไมเกิน
1,986.90 ล า นบาท สํ า หรับ การซื้ อ หุ นสามั ญ ของ INI DOI และ SGA และชํ า ระเป น เงิ น สดจํ า นวน
4.63 ลานบาท เฉพาะสําหรับการซื้อหุนสามัญของ DOT และ SGMY ซึ่งจะดําเนินการเขาทํารายการ
หลังจากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งกําหนดจะจัดประชุมในวันที่
31 มีนาคม 2565 โดยบริษัทฯคาดวาจะทํารายการแลวเสร็จภายใน 60 วัน หลังจากวันประชุมผูถือหุน
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2. คูสัญญาที่เกี่ยวของและความสัมพันธกับบริษัท
ผูซื้อ:
ผูข าย:

บริษัท ฮิวแมนิกา จํากัด (มหาชน) และบริษัท Humanica Asia Pte Ltd. (บริษัทยอย)
1) Viko Technologies Pte. Ltd. (“Viko”) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนภายใตกฎหมาย
ประเทศสิงคโปร ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน INI และรอยละ 88.07 ใน DOI
2) Mr. Gordon Enns อายุ 45 ป สัญ ชาติ แคนาดา ซึ่ งถื อ หุ นร อ ยละ 27.50 ใน SGMY
และเปนผูบริหารและกรรมการในทุกบริษัทของ DataOn Group
3) Mr. Benjamin Ho Chi Wai อายุ 49 ป สั ญ ชาติ ฮ อ งกง ซึ่ ง ถื อ หุ น ร อ ยละ 11.93 ใน
DOI ถือ หุนรอยละ 27.50 ใน SGMY และถื อหุนรอยละ 1 ใน DOT และเป นผูบริหาร
และกรรมการใน DOI SGA DOT และ SGMY
4) Ms. Piyalak Boonyoprakarn อายุ 55 ป สัญชาติไทย ซึ่งถือหุนรอยละ 51 ใน DOT
และเปนผูบริหารและกรรมการใน DOT

ความสัมพันธระหวางผูขาย กับ DataOn Group


Mr. Gordon Enns และ Mr. Yook Chan Kim เปนผูกอตั้ง และผูถือหุนใหญของ DataOn Group
โดยมี Mr. Gordon Enns เปนผูบริหารสูงสุดในกลุม



Viko เป นบริ ษั ท โฮลดิ้ง ถื อ หุนโดย Mr. Gordon Enns และ Mr. Yook Chan Kim โดย Viko ถื อ
หุนใน DataOn Group และธุรกิจอื่นๆ



Mr. Benjamin Ho Chi Wai และ Ms. Piyalak Boonyoprakarn เป น ผู บ ริ หารและกรรมการของ
บริษัทฯในกลุม DataOn Group



โดยทั้งหมดมิไดเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ยกเวน Mr. Gordon Enns ที่จะเขามาเปน
กรรมการบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนจากผูขาย ทั้งนี้หากบุคคลใดไดรับการจัดสรรหุนมากกวารอยละ
10 ของทุนชําระแลว จะถือวาเปนบุคคลเกี่ยวโยง



บ ริ ษั ท Hunters International Sdn, Bhd. ซึ่ ง เ ป น ผู ถื อ หุ น ร อ ย ล ะ 4 5 ใ น บ ริ ษั ท Synergy
Outsourcing Sdn, Bhd. (มาเลเซี ย ) (“SGMY”) เป น พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ที่ ช ว ย DataOn Group
บริ หารงานในประเทศมาเลเซี ย โดยผู ถื อ หุ นของ Hunters International ได แ ก Mr. Chong Me
Yong ถือหุนรอยละ 50 และ Mr. Wong Wai Yuen ถือหุนรอยละ 50 ทั้งนี้ Hunters International
ไมไดมีความเกี่ยวโยงกับกรรมการ ผูถือหุน หรือผูมีอํานาจควบคุม ของ DataOn Group และบริษัท
ฯแตอยางใด
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ขอมูลของ Viko Technologies
วันที่จัดตั้ง: 19 ตุลาคม 2563
ที่อยู: 1 COLEMAN STREET, #06-02A, THE ADELPHI, SINGAPORE 179803
คณะกรรมการบริษัท: Mr. Gordon Enns และ Mr. Yook Chan Kim
จํานวนหุนจดทะเบียน: 1,482,646 หุน
จํานวนหุนชําระแลว: 1,482,646 หุน
มูลคาหุนที่ตราไว: SGD 1.00 (ดอลลารสิงคโปร) ตอหุน
รายชื่อผูถือหุน:
1. Mr. Gordon Enns อายุ 45 ป สัญ ชาติ แคนาดา ถื อ หุ น จํ า นวน 741,323 หุ น คิ ด เป นร อยละ
50 ของหุนที่ชําระแลว
2. Mr. Yook Chan Kim อายุ 51 ป สัญชาติอินโดนีเซีย ถือหุนจํานวน 741,323 หุน คิดเปนรอย
ละ 50 ของหุนที่ชําระแลว
ประกอบธุรกิจ: ถื อหุนเพื่อการลงทุน (Investment Holding Company) นอกจากลงทุนใน DataOn
Group แลว Viko ยังลงทุนใน ธุรกิจสรางใหม (Startup Company) อีกสองบริษัท ไดแก
1. ถื อ หุ น จํ า นวนร อ ยละ 64 ในบริ ษั ท ที่ ทํ า ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บกา ร พั ฒ นา Human Resource
Software บนมือ ถื อสํา หรั บ SMEs ในประเทศอิ นโดนีเซี ย ซึ่ งเป นผลิ ต ภั ณฑที่คลา ยคลึงกั บ
ซอฟทแวรของบริษัท ไทเกอรซอฟท (บริษัทยอยของบริษัทฯ) แตใชเทคโนโลยีในการพัฒนา
ที่แตกตางกัน และมีลักษณะเฉพาะในการใชงานตางกัน โดยบริษัทนี้ทาง บริษัทฯก็ถือหุนดวย
ในสั ด ส ว นร อ ยละ 16 โดยบริ ษั ท ดั ง กล า วไม มี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน กั บ บริ ษั ท ฯ
เนื่องจากบริษัทดังกลาวจะดําเนินการทําสัญญาแตงตั้งใหบริษัทฯเปนผูจัดจําหนายและติด ตั้ง
ซอฟทแวรดังกลาวแตเพียงรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งถือเปนการแบงแยกตลาดในการทํา
ธุรกิจ Human Resource Software สําหรับ SMEs อยางชัดเจน บริษัทฯโดยไทเกอรซอฟท
จะทําตลาดสําหรับ SMEs เฉพาะในประเทศไทย และบริษัทดังกลาวจะทําตลาดนอกประเทศ
ไทย โดยสัญญาดังกลาวจะดําเนินการใหแลวเสร็จกอนเขาทํารายการ
2. ถือ หุนจํานวนรอยละ 10 ในบริษัทในสิงคโปร ที่ทําธุรกิจ เกี่ยวกั บการทดสอบสารพันธุ ก รรม
ซึ่งไมเกี่ยวของกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ
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นอกจากนี้ Mr. Gordon Enns ผู ถื อ หุ นใหญ ข อง Viko ไม มีธุ รกิ จ อื่ นนอกเหนื อ จากนี้ สว น Mr.
Yook Chan Kim ผู ถื อ หุ น ใหญ อี ก คนของ Viko ยั ง ลงทุ น ในธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ได แ ก เคมี ภั ณ ฑ บรรจุ
ภั ณ ฑ เครื่ อ งสํ า อางค และ ธุรกิ จ พั ฒ นาอสั งหาริ มทรั พย ซึ่งไม เกี่ ย วข องกั บ ธุร กิจ หลัก และไมมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯแตอยางใด
ความสัมพันธกับบริษัท: ภายหลังการทํารายการแลว ผูขายจะเขามาถือหุนในบริษัทฯ คิดเปนรอยละ
21.61 ของหุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ รวมทั้งมีการสงตัวแทน 1 ทาน ไดแก Mr. Gordon Enns
ซึ่ ง เป น กรรมการและผู ถือ หุ น ของ Viko จะเข า มาเป น กรรมการ ในบริ ษั ท ฯ อย า งไรก็ ดี กรรมการ
ดังกลาว ไมไดเปนกรรมการที่มีอํานาจลงนามหรือไมไดเปนผูบริหารที่มีอํานาจในการตั ดสินใจในการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท ฯ ดั ง นั้ น จึ ง เข า ข า ยการเป น รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยง และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบีย นในรายการที่เกี่ย วโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติ ม (“เกณฑรายการที่
เกี่ยวโยงกัน”)
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ
3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริษัทฯ มีความประสงคเขาซื้อกิจการของ DataOn Group โดยเปนการเขาซื้อหุนสามัญของกลุม
บริษัท DataOn Groupไดแก
1. บริ ษั ท ฯจะซื้ อ หุ น สามั ญ ทั้ ง หมดของ บริ ษั ท PT. IndoDev Niaga Internet (อิ น โดนี เ ซี ย )
(“INI”) จํานวน 1,200,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10,000 รูเปยหอินโดนีเซีย ซึ่งรวมบริษัท
ยอยไดแก PT. Synergy Group Asia (อินโดนีเซีย) (“SGA”)
2. บริษัทฯจะซื้อหุนสามัญทั้งหมดของ บริษัท DataOn International Co., Ltd. (ฮองกง) (“DOI”)
จํานวน 500 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 ฮองกงดอลลาร
3. บริ ษั ท ฯจะซื้ อ หุ น สามั ญ ทั้ ง หมดของ บริ ษั ท DataOn (Thailand) Co., Ltd. (ประเทศไทย)
(“DOT”) จํานวน 50,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
4. บริ ษั ท Humanica Asia Pte Ltd. (บริษั ท ย อ ยของบริษั ท ฯ) จะซื้ อ หุ นสามั ญ ร อ ยละ 55 ของ
จํ า น ว น หุ น ส า มั ญ ทั้ ง ห ม ด ข อ ง บ ริ ษั ท Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. ( ม า เ ล เ ซี ย )
(“SGMY”) หรือจํานวน 275,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 ริงกิตมาเลเซีย
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จากผูขาย โดยมีมูลคาของสิ่งตอบแทนในการซื้อกิ จการของ DataOn Group จํา นวนมูลคา 60
ล า นเหรีย ญสหรั ฐ หรื อ เที ย บเทา 1,991.53 ล า นบาท โดยภายหลั งการเข า ทํ า รายการจะทํ าให
บริษัทในกลุม DataOn Group จะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ
3.2 ขนาดรายการ
การคํานวณขนาดรายการตามประกาศฯ เรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยในการ
คํ า นวณขนาดรายการ จะใช ง บการเงิ น ล า สุ ด ของ Human งวด 9 เดื อ นสิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 30
กั น ยายน 2564 และงบการเงิ น ล า สุ ด ของ DataOn Group งวด 12 เดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธ.ค.
2563 โดยรายละเอียดขอมูลทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯ และ DataOn Group มีดังนี้
ขอมูลทางการเงินจากงบสอบทานของ Human สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564
รายละเอียด

หนวย: ลานบาท
งบการเงินรวมสอบทาน ของ
Human สําหรับงวด 9 เดือน
สิ้นสุด 30 ก.ย. 64

สินทรัพยรวม

1,700.52

สินทรัพยที่ไมมีตัวตน

442.24

หนี้สินรวม

340.98

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

6.79

สินทรัพยที่มีตัวตน (สุทธิ)

910.51

กําไรสุทธิ 12 เดือนยอนหลัง

158.34

ข อ มู ล ทางการเงิ นที่ สํา คั ญ จากงบการเงิน รวมเสมื อ นที่ ป รั บ ปรุง รายการที่ มี นั ย สํ า คั ญ ตามความ
คิ ด เห็ น ของ บริ ษั ท RSM Corporate Advisory Pte. Ltd. (“ผู ส อบฯ”) ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ตรวจสอบ
บั ญ ชี ใ นประเทศ สิ ง คโปร และมี บ ริ ษั ท ในเครื อ อยู ใ นรายชื่ อ ผู ส อบที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากั บหลักทรัพย และตลาดหลักทรั พย ซึ่งบริษัทฯวาจางใหเปนผู ตรวจ
สอบสถานะทางการเงิน และภาษีของกลุมบริษัท DataOn Group สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ
วันที่ 30 กันยายน 2564 สรุปไดดังนี้
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งบการเงิ น รวมของ DataOn Group สิ้ น สุ ด
วันที่ 30 ก.ย. 2564
หนวย: ลานบาท
หนวย: ลาน USD

รายละเอียด
สินทรัพยรวม

6.88
-

230.01
-

4.05

135.48

-

-

สินทรัพยที่มีตัวตน (สุทธิ)

2.83

94.53

กําไรสุทธิ

1.81

60.64

สินทรัพยที่ไมมีตัวตน
หนี้สินรวม
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

โดยรายละเอียดการคํานวณขนาดรายการมีดังนี้
1) ขนาดรายการตามเกณฑมูลคาสินทรัพยที่มต
ี ัวตนสุทธิ
เกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ = สัดสวนการถือหุน x NTA ของ DataOn Group x 100
NTA ของบริษัทจดทะเบียน
= 100% x 94.53 x 100
910.51
= 10.38%
2) ขนาดรายการตามเกณฑกําไรสุทธิ
เกณฑกําไรสุทธิ

= สัดสวนการถือหุน x กําไรสุทธิของ DataOn Group x 100
กําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน
= 100% x 60.64 x 100
158.34
= 38.30%

3) ขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน
เกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน =
มูลคารายการที่จายหรือไดรับ x 100
สินทรัพยรวมตามงบการเงินรวมของบริษัทจดทะเบียน
=

1,991.53 x 100
1,700.52

= 117.11%
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4) ขนาดรายการตามเกณฑมูลคาหุนทุน
เกณฑมูลคาหุนทุน

= จํานวนหุนที่ออกเพื่อชําระคาสินทรัพย x 100
จํานวนหุนที่ออกและชําระแลวของบริษัทจดทะเบียน
=

187,443,576 x 100
680,000,000

= 27.57%
สรุปการคํานวณขนาดรายการเปรียบเทียบตาม 4 วิธีขางตน
เกณฑการคํานวณขนาดรายการ
รอยละ
1. ขนาดรายการตามเกณฑมูลคาสินทรัพย

10.38

2. ขนาดรายการตามเกณฑกําไรสุทธิ

38.30

3. ขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน

117.11

4. ขนาดรายการตามเกณฑมูลคาหุนทุน

27.57

จากการผลการคํา นวณขนาดรายการขางตน พบวา ขนาดรายการตามเกณฑมูล คารวมของสิ่ง
ตอบแทน มีขนาดรายการสูงที่สุด ซึ่งมีขนาดเทากับรอยละ 117.11 ซึ่งการไดมาซึ่งสินทรัพยของ
บริษัทฯ ที่มิใ ชบริษัทจดทะเบียน โดยมีขนาดรายการตั้งแต รอยละ 100 ขึ้นไป ถื อเปนการไดมา
ซึ่งทรัพยสินประเภทที่ 4 หรือการเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยโดยออม (Backdoor Listing)
และตองยื่นคําขอใหรับหลักทรัพยใหม ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551
เรื่ อ งหลั ก เกณฑ ใ นการทํ า รายการที่ มี นั ย สํ า คั ญ ที่ เ ข า ข า ยเป น การได ม าหรื อ จํ า หน า ยไปซึ่ ง
ทรั พ ย สิ น และประกาศ คณะกรรมการกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย เรื่ อ งการ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
พ.ศ. 2547
อยางไรก็ตาม การเขาทํารายการในครั้งนี้เขา หลักเกณฑ สําหรับการยกเวนการยื่นคําขอให รั บ
หลักทรัพยใหม ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย แ หงประเทศไทย เรื่องการเป ดเผย
ข อ มู ล และการปฏิ บั ติก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในการไดมาหรือ จํ า หน า ยไปซึ่ งสิ นทรั พย พ.ศ.
2547 (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม) ครบทั้ง 4 ขอ ดวยเหตุผลดังตอไปนี้
ก) ธุรกิจที่ไดมามีลักษณะของธุรกิจที่คลายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ
ธุรกิจของกลุม DataOn Group มีลักษณะของธุรกิจที่คลายคลึงกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่ง
ประกอบธุรกิจใหบ ริการระบบ Human Resource Management และใหบริการติดตั้งระบบ
ERP เหมือนกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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บริ ษั ท ฯมี HR Software ภายใต แบรนด “Humatrix” ในส ว นของ DataOn Group มี
HR Software ภายใตแบรนด “SunFish HR” โดยบริษัทฯมีตลาดหลักในประเทศไทย
สวน DataOn มีตลาดหลักในประเทศอินโดนีเซีย



บริษัทฯใหบริการติดตั้งระบบ ERP ซึ่งเปนซอฟทแวรของตางประเทศ ไดแก SAP B1
และ Oracle Netsuite มีตลาดหลักในประเทศไทย ในขณะที่ DataOn ไดพัฒนาระบบ
ERP ของตัวเองภายใตแบรนด “SunFish ERP” มีตลาดหลักในประเทศอินโดนีเซีย

ธุรกิจของ DataOn Group จะชวยสงเสริมธุรกิจหลักของบริษัทฯดังนี้


ขยายตลาดไปมากกวา 13 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย ผานทางเครือขายผูจัดจํา หนาย



ในตางประเทศของ DataOn นอกจากกลุมประเทศอาเซียนหลักแลว ยังครอบคลุมไป
ถึง ญี่ปุน เกาหลี และตะวันออกกลาง
สถานะทางการเงิ นมีค วามมั่นคงเพิ่ มขึ้น จากฐานลู ก ค า ที่ จะช ว ยสร า งรายไดประจํา
(recurring revenue) เพิ่มขึ้น โดยการรวมกลุมกันทําใหธุรกิจหลักมีฐานผูใชงานซึ่ง
เป นพนัก งานของลูก ค ามากกวา 2 ล า นราย และมีฐ านลู ก ค า รวมกันมากกว า 5,000
บริษัท



สรางเสริมการบูรณาการในดานการพัฒนาเทคโนโลยี เนื่องจาก DataOn มีทีมงานใน
ดานการพัฒนาซอฟทแวรและเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ เมื่อรวมทีมงานเทคโนโลยีเขา
ดวยกัน จะชวยสงเสริมและพัฒนาซอฟทแวรรวมกันใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย และ
จะชวยสรางนวัตกรรมใหมๆรวมกัน

ข) บริษัทฯ ไมมีนโยบายเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในธุรกิจหลัก เนื่องจากการเขาซื้อกิจการ DataOn
Group เปนการเขาทํารายการที่ทําใหธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีการเติบโต และสงผลใหบริษัท
ฯ มีผลกําไรที่ดีใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ

ข) กลุ มบริ ษั ท ที่ ไ ด มาซึ่ งสิ น ทรั พย มี คุณ สมบั ติเ หมาะสมที่จ ะจดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พย เนื่ อ งจาก
บริษัทฯ สามารถปฏิบัติไดตามเกณฑที่กําหนด คือ
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หลักเกณฑ
บริษท
ั ฯ (ภายหลังจากการเขาทํารายการ)
1. กรรมการ ผู บ ริ ห าร และผู มี อํ า นาจ กรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ควบคุมของบริษัทจดทะเบียนจะตอง
ฯต า งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนด ทั้ ง สอง
ก) มี คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ ไ ม มี ลั ก ษ ณ ะ หลักเกณฑสําหรับ บุคคลที่เปนตัวแทนจากผูขาย ที่
ต อ งห า ม หรื อ ลั ก ษณะที่ แ สดงถึ ง จะเข า มาเป น กรรมการบริ ษั ท หลั ง จากการเข า ทํ า
การขาดความเหมาะสมที่ จ ะได รั บ รายการเรียบรอยแลวนั้น บริษัทฯไดตรวจสอบแลว
พบว า บุ ค คลดั ง กล า วมี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสม และ
ความไววางใจใหบริหารกิจการที่มี
เ ป น ไ ป ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ ที่ กํ า ห น ด ทั้ ง ส อ ง ข อ
มหาชนเป น ผู ถื อ หุ น ตามกฎหมาย
เชนเดียวกัน
ว า ด ว ย ห ลั ก ท รั พ ย แ ล ะ ต ล า ด
ห ลั ก ท รั พ ย ห รื อ ต า ม เ ก ณ ฑ ที่
คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย
และตลาดหลักทรัพยกําหนด
ข) ไ ม เ ป น บุ ค ค ล ที่ ฝ า ฝ น ข อ บั ง คั บ
ร ะ เ บี ย บ ป ร ะ ก า ศ คํ า สั่ ง ม ติ
คณะกรรมการหรือขอตกลงการจด
ท ะ เ บี ย น ห ลั ก ท รั พ ย กั บ ต ล า ด
หลักทรัพยฯ ตลอดจนหนังสือเวียน
ที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดใหถื อ
ป ฏิ บั ติ ที่ อ า จ มี ผ ล ก ร ะ ท บ อ ย า ง
รายแรงตอสิทธิประโยชนหรือการ
ตั ด สิ น ใจของผู ถื อ หุ น และผู ล งทุ น
ห รื อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ร า ค า
หลักทรัพย

2. กรรมก ารจํ า นว นหนึ่ ง ในสามข อง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น
จะต อ งเป นกรรมการอิส ระและบริ ษั ท
จดทะเบี ย นจะต อ งมี ก รรมการอิ ส ระ
และกรรมการตรวจสอบทั้งหมดอย า ง
นอย 3 ทาน

ปจจุบัน ณ วันที่ 14 ธ.ค. 64 คณะกรรมการมีทั้งหมด
7 ทาน และหลังจากการเขาทํารายการ บริษัทฯจะมี
กรรมการทั้ ง หมด 8 ท า น ซึ่ ง จะมี ก รรมการอิ ส ระ
ทั้งหมด 5 ทานและเปนกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน

3. ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย น หลั ง จากเข า ทํ า รายการ บริ ษั ท ฯ ยั ง คงใช บ ริ ษั ท ดี
จ ะ ต อ ง ไ ด รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชี
ที่ไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงาน ก.ล.ต. สําหรับ
สํานักงาน ก.ล.ต
DataOn Group ป จ จุ บั น ใ ช บ ริ ษั ท ส อ บ บั ญ ชี ใ น
ประเทศอินโดนีเซียและฮองกงเปนผูสอบบัญชี ทั้งนี้
หลั งจากเข าทํ ารายการ จะเปลี่ ย นมาใช บริ ษัทสอบ
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หลักเกณฑ

บริษท
ั ฯ (ภายหลังจากการเขาทํารายการ)
บัญชีในเครือเดียวกั นกับผูสอบบัญชีของบริษั ทฯซึ่ง
เปนผูสอบบัญชีที่ไดรบ
ั ความเห็นชอบจาก สํานักงาน
ก.ล.ต. เชนเดียวกัน

4. ระบบการควบคุ ม ภายใน (Internal 
Control) ของบริษัทจดทะเบียนจะตอง
เป น ไปตามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน




5. บริษัทจดทะเบียนและบริษัทยอยตองไม
มี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน (ซึ่ ง
รวมถึ งความขั ด แย งทางผลประโยชน
กับกรรมการ ผูบริหารหรือผูถือหุนราย
ใ ห ญ ) ต า ม ที่ กํ า ห น ด ใ น ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน

บริ ษั ท ฯ มี ก ารจั ด การระบบการควบคุ ม ภายใน
ตามประกาศดังกลา วโดยการจั ดใหมีหนวยงาน
อิสระจากภายนอกเขามาตรวจติดตามตามแผน
ที่กําหนดไว โดยระหวางการตรวจสอบยังไมพบ
ประเด็ นข อสงสั ย ในความไมเพี ยงพอของระบบ
ควบคุมภายใน
ทั้งนี้ สํา หรั บ บริ ษั ท ย อ ยที่ จ ะได มานั้ น ได รั บ การ
ตรวจสอบสถานะทางการเงิน และการตรวจสอบ
สถานะทางกฎหมาย เสร็จสิ้นและครบถวนแลว
อย า งไรก็ ตาม ผู บ ริ หารของบริ ษั ท ฯจะนํ า เสนอ
ผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตอผูถื อหุน
ของบริ ษั ท ฯ และความเห็ นของที่ป รึ กษาฯ แก ผู
ถื อ หุ น ก อ นการอนุ มั ติ ร ายการดั ง กล า ว และ
บริษัทฯจะดําเนินการใหบริษัทยอยที่จะไดมา มี
ระบบควบคุ มภายในตามมาตรฐานเดี ย วกั น กั บ
ของบริษัทฯ

ภายหลังการเขาทํารายการ บริษัทฯและบริษัทยอย
จะไมมีค วามขั ด แย งทางผลประโยชนกั บกรรมการ
ผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
กรรมการใหม ข องบริ ษั ท ฯซึ่ ง เป น ตั ว แทน
จากผูขาย และผูถือหุนใหญของผูขาย มีธุรกิจอื่นๆที่
ไมเกี่ยวของกับธุรกิจหลักของบริษัทฯและบริษัทยอย
ยกเวน ธุรกิจที่ผูขายลงทุน ธุรกิจสรางใหม (Startup
Company) ที่ ทํ า ธุ ร กิ จ เกี่ ยวกั บการพั ฒ นา Human
Resource Software บนมื อ ถื อ สํ า หรั บ SMEs ใน
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่คลายคลึงกับ
ซอฟท แ วร ข องบริ ษั ท ไทเกอร ซ อฟท (บริ ษั ท ย อ ย
ของบริ ษั ท ฯ) แต ใ ช เ ทคโนโลยี ใ นการพั ฒ นาที่
แตกต า งกั น และมี ลั ก ษณะเฉพาะในการใช ง าน
ต า งกั น โดยบริ ษั ท ดั ง กล า วไม มี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนกับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทดังกลาวจะ
ดํ า เนิ น การทํ า สั ญ ญาแต ง ตั้ ง ให บ ริ ษั ท ฯเป น ผู จั ด
จํ า หนา ยและติดตั้ งซอฟท แวรดั งกลา วแต เพี ยงราย
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หลักเกณฑ

บริษท
ั ฯ (ภายหลังจากการเขาทํารายการ)
เดียวในประเทศไทย ซึ่งถือเปนการแบงแยกตลาด
ใ น ก า ร ทํ า ธุ ร กิ จ Human Resource Software
สํ า หรั บ SMEs อย า งชั ด เจน บริ ษั ท ฯโดยไทเกอร
ซอฟท จะทําตลาดสําหรับ SMEs เฉพาะในประเทศ
ไทย และบริษัทดังกลาวจะทําตลาดนอกประเทศไทย
โดยสัญ ญาดังกลา วจะดําเนิ นการให แล ว เสร็จก อน
เขาทํารายการ
ทั้ ง นี้ ร ะ บ บ Human Resource Software ข อ ง
บริษัทฯ และของ DataOn Group เปนระบบที่รองรับ
สํ า หรั บ ลู ก ค า ที่ เ ป น องค ก รขนาดใหญ ในขณะที่
ซอฟทแวรของบริษัทยอยจะเปนซอฟทแวรที่เหมาะ
สําหรับกลุมลูกคา SMEs

6. บริษัทจดทะเบียนจะตองมีคุณสมบัติใน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 บริษัทฯมีผูถือหุนรายยอย
ด า นก า รก ระจ าย การถื อ หุ น (Free จํ า นวน 3,368 ราย ซึ่ ง ถื อ หุ น รวมกั น ร อ ยละ 49.5
Float) โดยตองมีจํานวนผูถือหุนสามัญ ภายหลั ง การทํ า รายการ สั ด ส ว นของผู ถื อ หุ น ราย
รายยอยไมนอยกวา 150 ราย และผูถือ ยอยจะยังคงเปนไปตามเกณฑที่ตลาดฯกําหนด (ดัง
หุ น ดั ง กล า วต อ งถื อ หุ น รวมกัน ไม นอ ย รายละเอียดปรากฏตาม ขอ 4.2)
กว า ร อ ยละ 15 ของทุนชํ า ระแล ว ของ
บริษัทจดทะเบียน
7. บริ ษั ท จดทะเบี ย นจะต อ งมี ก องทุ น บริ ษั ท ฯ ไ ด จั ด ตั้ ง กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ให แ ก
สํ า รองเลี้ ย งชี พ ตามกฎหมายว า ด ว ย พนั ก งานของบริ ษั ท ฯ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม)

ง) ไม มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งมี นัย สํ า คั ญ ในคณะกรรมการของบริ ษั ท คณะผู บ ริ ห าร และใน
อํานาจการควบคุมบริษัทฯ หรือผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เนื่องจากหลังการเขาทํา
รายการจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยดังนี้


กรรมการเดิมทั้ง 7 ทานยังคงเปนบุคคลเดิม แตจะมีการเพิ่มกรรมการใหม ซึ่งเปนตัวแทน
จากผูขาย 1 ทาน ไดแก Mr. Gordon Enns เขามาเปนกรรมการของบริษัทฯ เมื่อรวมกับ
กรรมการชุดเดิม คณะกรรมการจะมีกรรมการทั้งหมด 8 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่
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เปนตัวแทนจากผูถือหุนเดิมจํานวน 2 ทาน กรรมการที่เปนตัวแทนจากผูขายจํานวน 1
ทาน และกรรมการอิสระจํานวน 5 ทาน


ภายหลั ง การเข า ทํ า รายการ บริ ษั ท ฯมี ค วามตั้ ง ใจจะแต ง ตั้ ง กรรมการอิ ส ระเพิ่ ม อี ก 1
ตํ า แหน ง โดยจะมอบหมายให ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทนเป น ผู

คั ด เลื อ กและนํา เสนอตอ คณะกรรมการและที่ ป ระชุ มสามั ญ ผู ถื อ หุ นประจํ า ป 2565 เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติตอไป
 นอกจากนี้จะไมมก
ี ารเปลี่ยนแปลงในกรรมการผูมีอํานาจลงนามแตอยางใด
 ณ ปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงในคณะผูบริหารบริษัทแต อยางใด แตใน
อนาคตบริษัทฯ อาจแตงตั้ง Mr. Gordon Enns เขามาเปนหนึ่งในผูบริหารของบริษัทฯ แต
ทั้งนี้จะไมมีการเปลี่ยนแปลงประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ
3.3 เกณฑรายการที่เกี่ยวโยงกัน
การเข า ซื้ อ กิ จ การทั้ ง หมดของ DataOn Group และการออกหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เพื่ อ ชํ า ระเป น
คาตอบแทนการเขาซื้อหุนดังกลาวเขาขายเปนการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกั น ตามเกณฑรายการที่
เกี่ ย วโยงกั น เนื่ อ งจากหลั ง จากการเข า ทํ า รายการแล ว ผู ข ายจะเข า มาเป น ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ใน
สั ด ส ว นร อ ยละ 21.61 ของจํ า นวนหุ น ที่ อ อกจํ า หน า ยแล ว ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง จะมี ก ารส ง
ตั ว แทนคื อ Mr. Gordon Enns เข า มาเป น กรรมการของบริ ษั ท ฯด ว ย โดยมี มู ล ค า ของสิ่ ง ตอบแทน
เท า กั บ 1,991.53 ล า นบาท คิ ด เปน ขนาดรายการเท ากั บร อ ยละ 218.73 ของ NTA ของบริ ษั ท ฯ ณ
วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งสูงกวา 20 ลานบาท หรือมากกวารอยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ จึง
ตองขออนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกั นจากที่ประชุมผูถือหุน ดว ยคะแนนเสีย งไมนอ ยกวา 3
ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมด ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวน
ของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย และจัดทํารายการเปดเผยสารสนเทศของรายการดังกลาว ทั้งนี้ ในการขอ
อนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาวจากผูถือหุน บริษัทฯ จะแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
(IFA) คื อ บริ ษั ท สี ล ม แอ ด ไวเซอรี่ จํ า กั ด เป น ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระซึ่ ง เป น บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงินไดรบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกลาวดวย
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4. รายละเอียดของสินทรัพยที่จะไดมา
4.1 รายละเอียดของกิจการที่ไดมา
หลั งจากที่ป ระชุมผูถื อหุ นของบริษั ท ฯมี มติ ให เข า ซื้อ กิ จการของ DataOn Group บริษัท ฯจะซื้อ
และรับโอนกิจการทั้งหมดของ DataOn Group จากผูขาย ไดแก ทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ หนา ที่
และความรับผิดชอบทั้งหมด ที่มีอยู ณ วันโอนกิจการ รวมทั้งหุนสามัญทั้งหมด ซึ่งคิดเปนรอยละ
100 ของหุนจดทะเบียนและชําระแลวของ INI DOI SGA และ DOT และหุนสามัญรอยละ 55 ของ
หุนสามัญทั้งหมดของ SGMY โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษท
ั

PT. INDODEV NIAGA INTERNET (“INI”)

วันจดทะเบียนจัดตั้ง
สถานทีต
่ ั้ง

29 กุมภาพันธ 2543
Nissi Bintaro Campus, Jl. Tegal Rotan No. 78, Sawah Baru,
Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten – 15413 Indonesia

ทุนจดทะเบียน

12,000,000,000 รูเปยหอน
ิ โดนีเซีย

ทุนชําระแลว

12,000,000,000 รูเปยหอน
ิ โดนีเซีย

มูลคาหุนทีต
่ ราไว

10,000 รูเปยหอินโดนีเซียตอหุน

คณะกรรมการ

1) Yook Chan Kim
2) Gordon Enns
3) Yus Wadi

ผูถือหุนและสัดสวนการถือหุน


1) Gordon Enns รอยละ 50
2) Yook Chan Kim รอยละ 17
3) PT. Nissi Lamandau Jaya (ถือหุน100% โดย Yook Chan
Kim) รอยละ 33
(อยูระหวางการปรับโครงสรางเพือ
่ ให Viko Technologies Pte. Ltd.
เข า ถื อ หุ น ร อ ยละ 100 ซึ่ ง เป น เงื่ อ นไขก อ นเข า ทํ า รายการ ดั ง
รายละเอียดปรากฏตาม ขอ 5.3)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นา จั ด จํ า หน า ย ติ ด ตั้ ง และให บ ริ ก าร Human
Resource Software สํ า หรั บ องค ก รขนาดใหญ ภายใต แ บรนด
“SunFish HR” และให บ ริ ก ารพั ฒ นา ติ ด ตั้ ง และบํ า รุ ง รั ก ษา ระบบ
วางแผนทรัพยากรองคก ร (ERP) ภายใต แบรนด “SunFish ERP”
ในประเทศอินโดนีเซีย

เว็ปไซต

(www.dataon.com)
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ชื่อบริษท
ั

DataOn International Co., Ltd. (“DOI”)

วันจดทะเบียนจัดตั้ง
สถานทีต
่ ั้ง

19 กุมภาพันธ 2562
RM 1401. 14/F Belgian Bank, BLDG 721-725 Nathan Rd
Mangkok KLN, Hong Kong

ทุนจดทะเบียน

500 ฮองกงดอลลาร

ทุนชําระแลว

500 ฮองกงดอลลาร

มูลคาหุนทีต
่ ราไว

1 ฮองกงดอลลาร ตอหุน

คณะกรรมการ

1) Gordon Enns
2) Benjamin Ho Chi Wai

ผูถือหุนและสัดสวนการถือหุน


1) Viko Technologies Pte. Ltd รอยละ 96
2) Gordon Enns รอยละ 2
3) Benjamin Ho Chi Wai รอยละ 2
(อยูระหวางการปรับโครงสรางเพื่อให Viko Technologies Pte. Ltd.
ถื อ หุ น ร อ ยละ 88. 07 และ Benjamin Ho Chi Wai ถื อหุ น ร อ ยละ
11.93 ซึ่งเปนเงื่อนไขกอนเขาทํารายการ ดังรายละเอียดปรากฏตาม

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ขอ 5.3)
ประกอบธุ ร กิ จ จั ด จํ า หน า ย และบริ ห ารช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย
SunFish HR Software ในตางประเทศ นอกเหนือจากอินโดนีเซีย

บริษัทยอย ของ INI มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษท
ั

PT. Synergy Group Asia (“SGA”)

วันจดทะเบียนจัดตั้ง
สถานทีต
่ ั้ง

18 มกราคม 2560
Nissi Bintaro Campus, Jl. Tegal Rotan No.78, Bintaro Sektor
9, Sawah Baru, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten –
15413 Indonesia

ทุนจดทะเบียน

200,000,000 รูเปยหอินโดนีเซีย

ทุนชําระแลว

200,000,000 รูเปยหอินโดนีเซีย

มูลคาหุนทีต
่ ราไว

1,000,000 รูเปยหอินโดนีเซีย ตอหุน

คณะกรรมการ

1. Yus Wadi 2. Gordon Enns 3. Benjamin Ho Chi Wai
4. Vidya Antariksa

ผูถือหุนและสัดสวนการถือหุน


PT. IndoDev Niaga Internet รอยละ 100

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ใหบริการจัดทําเงินเดือน (Payroll Outsourcing) ในประเทศ
อินโดนีเซีย
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ชื่อบริษท
ั

DataOn (Thailand) Co., Ltd. (“DOT”)

วันจดทะเบียนจัดตั้ง
สถานทีต
่ ั้ง

21 ธันวาคม 2561
96/62 Village, Flora Ville Park City, ซ.สุวินทวงศ 38, ถ.สุวินท
วงศ, แขวงลําผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

ทุนจดทะเบียน

5,000,000 บาท

ทุนชําระแลว

2,500,000 บาท

มูลคาหุนทีต
่ ราไว

100 บาทตอหุน

คณะกรรมการ

1. Pinyalak Boonyoprakarn
2. Gordon Enns

ผูถือหุนและสัดสวนการถือหุน


1. Pinyalak Boonyoprakarn รอยละ 51
2. Gordon Enns รอยละ 48
3. Benjamin Ho Chi Wai รอยละ 1

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ Human
Resource Software ในประเทศไทย

ชื่อบริษท
ั

Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. (“SGMY”)

วันจดทะเบียนจัดตั้ง
สถานทีต
่ ั้ง

25 มิถุนายน 2562
91M, Jalan SS 21/37, Damansara Utama, 47400 Petaling
Jaya, Selangor, Malaysia

ทุนจดทะเบียน

500,000 ริงกิตมาเลเซีย

ทุนชําระแลว

500,000 ริงกิตมาเลเซีย

มูลคาหุนทีต
่ ราไว

1 ริงกิตมาเลเซีย

คณะกรรมการ

1. Gordon Enns
2. Benjamin Ho Chi Wai
3. Chong Me Young
4. Wong Wai Yuen

ผูถือหุนและสัดสวนการถือหุน


1. Gordon Enns รอยละ 27.50
2. Benjamin Ho Chi Wai รอยละ 27.50
3. Hunters International Sdn, Bhd. รอยละ 45

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ใหบริการพื้นที่ในการนําเสนอขอมูลออนไลนผา นอินเตอรเน็ต
(Hosting) และใหบริการเทคโนโลยีการประมวลผล (Data
Processing Service)
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ขอมูลสําคัญทางการเงิน
1. งบการเงินรวมเสมือนที่ปรับปรุงตามความเห็นของผูสอบของ INI และ DOI
1.1 งบกําไรขาดทุน
หนวย: ลานบาท
งบกําไรขาดทุน

2562

2563

30 ก.ย. 2564

การคาดการณ
สําหรับป 2564

รายได

256.04

282.15

243.60

324.80

6.82

16.05

19.22

25.63

รวมคาใชจายใน
การดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี

211.60

207.00

153.50

204.67

37.63

59.10

70.87

94.49

กําไรหลังหักภาษี

33.14

54.99

60.64

80.86

ตนทุนขาย

ที่มา: รายงานตรวจสอบสถานะทางการเงินและภาษีจากผูสอบฯ ลงวันที่ 6 ม.ค. 2565
1.2 งบแสดงฐานะทางการเงิน
หนวย: ลานบาท
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

2562

2563

30 ก.ย. 2564

102.80

132.31

186.44

56.15

49.48

43.56

158.94

181.79

230.01

หนี้สินรวม

73.82

94.56

135.48

สวนของผูถือหุน

85.12

87.23

94.53

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

ที่มา: รายงานตรวจสอบสถานะทางการเงินและภาษีจากผูสอบฯ ลงวันที่ 6 ม.ค. 2565
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2. งบการเงินของ DOT
2.1 งบกําไรขาดทุน
หนวย: พันบาท
งบกําไรขาดทุน

2562

2563

30 ก.ย. 2564

รายได

6,167

7,412

11,077

ตนทุนขาย

2,135

6,457

5,311

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน

4,075

5,847

6,488

กําไร กอนภาษี

(44)

(4,892)

(722)

กําไรหลังหัก ภาษี

(71)

(4,892)

(722)

ที่มา: รายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงินของ DOT โดย HUMAN ลง วันที่ 7 ม.ค. 2565
2.2 งบแสดงฐานะทางการเงิน
หนวย: พันบาท
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

2562

2563

30 ก.ย. 2564

5,938

5,349

4,799

241

222

376

รวมสินทรัพย

6,180

5,571

5,176

หนี้สินรวม

5,001

9,264

8,361

สวนของผูถือหุน

1,179

(3,692)

(3,185)

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

ที่มา: รายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงินของ DOT โดย HUMAN ลง วันที่ 7 ม.ค. 2565
งบการเงินตรวจสอบ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 จากกระทรวงพาณิชย
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3. งบการเงินของ SGMY
3.1 งบกําไรขาดทุน
หนวย: พันบาท
งบกําไรขาดทุน

2563

30 ก.ย. 2564

การคาดการณ
สําหรับป 2564

รายได

3,179.84

1,281.12

4,239.78

ตนทุนขาย

1,312.83

367.50

1,750.44

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน

1,977.56

2,294.38

2,636.75

กําไร กอนภาษี

(110.55)

(1,371.10)

(147.41)

(83.23)

(1,371.10)

(110.97)

กําไรหลังหัก ภาษี

ที่มา: รายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงินของ DOT โดย HUMAN ลง วันที่ 9 ก.พ. 2565
3.2 งบแสดงฐานะทางการเงิน
หนวย: พันบาท
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

2563

30 ก.ย. 2564

2,039.78

3,534.99

81.31

96.84

รวมสินทรัพย

2,121.09

3,631.83

หนี้สินรวม

3,908.20

1,503.54

(1,817.70)

2,128.29

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

สวนของผูถือหุน

ที่มา: รายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงินของ DOT โดย HUMAN ลง วันที่ 9 ก.พ. 2565

4.2 รายละเอียดบริษัทฯ หลังจากเขาซื้อกิจการ DataOn Group
ภายหลังการเขาซื้อกิ จการ DataOn Group แลว บริษัทฯ ยังคงประกอบธุรกิ จเดิม คือใหบริการ
ดานบริหารทรัพยากรบุคคลและใหบริการดานบริหารจัดการบัญชีการเงิน โดยมีตลาดหลักอยูใน
ประเทศไทย โดยบริษัทในกลุม DataOn Group จะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ และดํา เนินธุรกิจ
เดี ย วกั น แต มี ต ลาดหลั ก อยู ใ นประเทศอิ น โดนี เ ซีย ทั้ ง นี้ ภ ายหลั ง การทํ า รายการเรี ย บร อ ยแล ว
บริษัทฯจะขยายตลาดไปยั งประเทศอื่นๆผานทางชอ งทางการจัดจํ า หนา ยของ DataOn Group
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โดยการบริหารงานใน DataOn Group นั้นบริษัทฯ จะยังคงใหผูบริหารงานชุดเดิมเปนผูดําเนิน
ธุ ร กิ จ เป น หลั ก และโดยเบื้อ งต น บริ ษั ท ฯจะมี ก ารแต ง ตั้ ง ตั ว แทนเข า เป น กรรมการและผู บ ริ หาร
จํ า นวน 2 ท า นในบริ ษั ท ในกลุ ม ของ DataOn Group ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ฯในฐานะผู ถื อ หุ น ใหญ ข อง
DataOn Group จะดําเนินการปรับเปลี่ยนโครงสรางกรรมการและผูบริหารของ DataOn Group
ใหเหมาะสมตอไป
นอกจากนี้ ผูขายจะมีการสงตัวแทนเขามาเป นกรรมการของบริษัทฯ จํ านวน 1 ทานคือ คือ Mr.
Gordon Enns โดยกรรมการท า นดั งกล า วไมมีอํา นาจในการตั ด สิ นใจในการดํ า เนิ นการธุร กิจ
ปกติของบริษัทฯ แตอยางใด ทั้งนี้ หลังจากไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการเปนที่เรียบรอยแลว ทาง
บริษัทฯ จะดําเนินการแจงตลาดหลักทรัพยทราบตอไป
ทั้งนี้ ภายหลังจากการเขาทํารายการแลว จะมีรายละเอียดกรรมการบริษัท และโครงสรางการถือ
หุน ของบริษัทฯ ดังนี้
รายละเอียดคณะกรรมการของบริษัทฯหลังการเขาทํารายการ
รายชือ
่ กรรมการบริษท
ั ฯหลังเขาทํารายการ

ตําแหนง

1. นายอโณทัย อดุลพันธุ

ประธานกรรมการ

2. นายสุนทร เดนธรรม

รองประธานกรรมการ

3. นายภัทร ยงวณิชย

กรรมการอิสระ

4. นายธนชาติ นุมนนท

กรรมการอิสระ

5. นายไผท ผดุงถิ่น

กรรมการอิสระ

6. *อยูระหวางการสรรหา

กรรมการอิสระ

7. น.ส.ปยพร พรรณเชษฐ

กรรมการอิสระ

8. Mr. Gordon Enns

กรรมการเพิ่มเติม (ซึ่งเปนตัวแทนจากผูขาย)

* หมายเหตุ เนื่องจาก นายอนุพันธ กิจนิจชีวะ ไดลาออกจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีผล
ตั้ งแต วั นที่ 23 ธ.ค. 64 ซึ่ งบริษัท ฯอยูร ะหว า งการสรรหาผู ที่ มี คุ ณ สมบั ติเ หมาะสมเพื่ อ ทํ า หน า ที่
กรรมการอิสระของบริษัทฯตอไป
ภายหลังการเขาทํารายการ บริษัทฯมีความตั้งใจจะแตงตั้งกรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ตําแหนง โดย
จะมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเป นผูคั ด เลือกและนําเสนอต อ ที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
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รายละเอียดโครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ
กอนการเขาทํารายการ
สัดสวน
จํานวนหุน

(รอยละ)

รายชือ
่ ผูถ
 อ
ื หุน


หลังการเขาทํารายการ
สัดสวน
จํานวนหุน

(รอยละ)

1. กลุมครอบครัวเดนธรรม
1.1 นายสุนทร เดนธรรม

261,277,200

38.42 261,277,200

30.12

1.2 นางเพ็ญศิริ เดนธรรม

500,000

0.07

500,000

0.06

1.3 นางสาวธัญญา เดนธรรม

500,000

0.07

500,000

0.06

1.4 นายภูรก
ิ ร เดนธรรม

381,000

0.06

381,000

0.04

2. ผูบ
 ริหารและกรรมการบริษัท

12,612,100

1.85

12,612,100

1.45

3. บริษัท บีทีเอส กรุป
 โฮลดิง้ ส
จํากัด (มหาชน)

68,100,000

10.01

68,100,000

7.85

-

- 187,443,576

21.61

336,629,700

49.50 336,629,700

38.81

680,000,000

100.00 867,443,576

100.00

4. Viko Technologies Pte. Ltd.
และ Mr. Ben Ho Chi Wai
5. ผูถ
 ือหุนรายยอยอืน
่ ๆ
รวม

โครงสรางของบริษัทฯ กอนเขาทํารายการ
Other Shareholders

BTS Group Holding

Dentham Family
38.63%

10.01%

51.36%

Other Investments
HUMANICA
PUBLIC COMPANY LIMITED

16%

Publica Holding Pte
(Singapore)

10%

Pragma & Will
Group

5%

nForce
Secure PCL.

Subsidiaries

Associates
Conicl
Pharmcare
Group
Human
Chess
Capital

100%
20%

25%

Professional
Outsourcing
Solution

100%
HUMANICA
FAS
70%
HUMANICA
EEC

50%

100%
HUMANICA
Asia Pte
(Singapore)
100%
HUMANICA
Sdn, Bhd.
(Malaysia)

100%
TigerSoft

51%
Benix

5%

Rabbit Cash

10%

Digital Asset
Management

13%

Thai Land
Development
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โครงสรางการถือหุนของ DataOn Group กอนเขาทํารายการ

หมายเหตุ โครงสรางของ DataOn Group ภายหลังจากมีการปรับโครงสรางภายในแลว

โครงสรางของบริษัทฯ ภายหลังการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูขาย
Viko Technologies and
Mr. Benjamin Ho

BTS Group Holding

Dentham Family
30.28%

7.85%

Other Shareholders

21.61%

40.26%

Other Investments
HUMANICA
PUBLIC COMPANY LIMITED

16%

Publica Holding Pte
(Singapore)

10%

Pragma & Will
Group

5%

nForce
Secure PCL.

Subsidiaries

Associates
Conicl
Pharmcare
Group
Human
Chess
Capital

100%
20%

Professional
Outsourcing
Solution

100%

25%

100%
HUMANICA
Asia Pte
(Singapore)

HUMANICA
FAS

100%
TigerSoft

70%
HUMANICA
EEC

50%

51%
Benix

100%
DataOn
International
(Hong Kong)

100%
PT.
IndoDev
Niaga
Internet
(Indonesia)

100%
DataOn
Thailand

5%

10%

Digital Asset
Management

13%

Thai Land
Development

100%
100%
HUMANICA
Sdn, Bhd.
(Malaysia)

55%
Synergy
Outsourcing
Sdn, Bhd.
(Malaysia)

PT.
Synergy
Group Asia
(Indonesia)

Rabbit Cash
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5. มูลคารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน วิธีและเงื่อนไขการชําระเงิน
5.1 เกณฑที่ใชกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน
บริษัทฯพิจารณามูลคากิจการของ DataOn Group โดย
5.1.1 ใชวิธีรายได(Income Approach) เปนวิธีหลัก ซึ่งเปนวิธีการประเมินโดยวิธีคํานวณมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)
5.1.2 ใช วิ ธี เปรี ย บเทีย บราคาตลาด (Market Approach) เป น วิ ธี ร องเพื่ อ สอบยันความถู กตอง
ได แ ก วิ ธี EV/EBITDA multiples โดยเปรี ย บเที ย บกั บบริ ษั ท จดทะเบีย นที่ ป ระกอบธุรกิจ
คลายกันกับกิจการของ DataOn Group
5.1.3 พิ จ ารณาป จ จั ย ต า งๆ ได แ ก ราคาหุ น ของบริ ษั ท ฯ ที่ มี ก ารซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย
ระหวางวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2564 และโอกาสในการขยาย
ตลาดไปยังประเทศอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย
5.2 วิธีและเงื่อนไขการชําระเงิน
บริษัทฯ จะชําระคาตอบแทนสําหรับการเขาซื้อกิจการ DataOn Group เปนมูลคาทั้งสิ้น 60 ลาน
เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา 1,991 53 ลานบาท บริษัทฯจะชําระโดย
1) การออกหุ นสามัญ เพิ่ ม ทุ นของบริ ษั ท ฯ จํ า นวนไม เกิ น 187,443,576 หุ น คิ ด เป นร อ ยละ
21.61 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกําหนดราคาเสนอขายที่หุนละ
10. 60 บ า ท ร ว ม เ ป น มู ล ค า ไ ม เ กิ น 1,986. 90 ล า น บ า ท ใ ห แ ก ผู ข า ย ไ ด แ ก Viko
Technologies Pte Ltd และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai สําหรับการซื้อหุนทั้งหมดของ
INI DOI และ SGA ทั้งนี้จํา นวนหุนเพิ่มทุนที่แนอาจลดลง ขึ้นอยูกั บการเจรจาตอรองกับ
ผู ข าย ซึ่ ง อาจมี ค วามเป น ไปได ที่ จ ะมี ก ารชํ า ระเป น เงิ น สดบางส ว น หากบริ ษั ท ฯทราบ
จํานวนหุนที่แนนอน บริษัทฯจะดําเนินการแจงใหผูถือหุนทราบ อยางไรก็ตามจํานวนหุน
เพิ่มทุนทั้งหมดจะตองไมเกิน 187,443,576 หุน
2) ชําระเปนเงินสดจํานวน 4.63 ลานบาทใหแกผูขายไดแก Mr. Gordon Enns Ms. Piyalak
Boonyoprakarn และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai สํ า หรั บ การซื้ อ หุ นทั้ งหมดของ DOT
และการซื้อหุนรอยละ 55 ของ SGMY
ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหมในราคาหุนละ 10.60 บาท ตอบุ คคลในวงจํ ากัดดังกลาว ไม
เป น การเสนอขายหุ น เพิ่ ม ทุ น ในราคาต่ํ า ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ
72/2558 เนื่องจากราคาเสนอขายเป นราคาที่ไ มต่ํากวา รอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ ย ถ ว ง
น้ําหนักของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการมี
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มติในครั้งนี้ (ราคาตลาดคํานวณจากราคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาด
หลั ก ทรั พย ฯ ย อ นหลั ง 15 วั นทํ า การก อ นวั นที่ ค ณะกรรมการมี มติ ใ นครั้ งนี้ คื อ ระหว า งวั นที่ 19
พฤศจิ กายน 2564 ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2564 คือราคา 10.66 บาทตอหุน) โดยราคาเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนที่ 10.60 บาทตอหุนคิดเปนสวนลดจากราคาตลาดที่รอยละ 0.61
ในการออกหุ นสามัญเพิ่มทุนตอ บุค คลในวงจํา กัด เพื่ อตอบแทนการเขา ซื้ อกิ จ การดั ง กล าว เป น
กรณีที่มีการกําหนดราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนไวอยางชัดเจน โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยคะแนน เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดสวนเสีย ในที่
ประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 31 มีนาคม 2565 และจะตองไดรับการ
อนุ ญ าตจากสํ า นั ก งาน ก.ล.ต. กอ นการออกหุ น สามั ญ เพิ่มทุ นเพื่ อ ชํ า ระค า ตอบแทนการเขาทํา
รายการดังกลาวอีกดวย
5.3 เงื่อนไขในการเขาทํารายการ
เงื่อนไขสําคัญที่ตองดําเนินการกอนเขาทํารายการ
1) ผูขายและผูถือหุนใหญของผูขายจะดําเนินการปรับโครงสรางการถือหุนภายใน เพื่อให Viko
Technologies Pte Ltd. เป น ผู ถื อ หุ น ร อ ยละ 100 ใน INI และร อ ยละ 88.07 ใน DOI และ
Benjamin Ho Chi Wai เปนผูถือหุนรอยละ 11.93 ใน DOI
2) บริษัทฯในฐานะผูซื้อตองไดรับการอนุมัติใหเขาทํารายการจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
3) การเสนอขายหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให แ ก บุ ค คลในวงจํ า กั ด ได รั บ การอนุ ญ าตจากสํ า นั ก งาน
ก.ล.ต.
4) การตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและทางการเงิน ตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยถูกตองและ
ครบถวน
5) ผูขายและผูถือหุนใหญของผูขายจะดําเนินการใหธุรกิ จสรางใหม (Startup company) ทํา
สั ญ ญาแต งตั้ งให บริษัท ฯเปนผู จั ด จํา หน ายแต เพี ย งผู เดีย วในประเทศไทย สํ า หรับ Human
Resource Software บนมื อ ถื อ สํ า หรั บ SMEs ที่ พั ฒ นาโดย ธุ ร กิ จ สร า งใหม (Startup
company) ที่ผูขายเปนผูถือหุนใหญและมีอํานาจควบคุม
เงื่อนไขสําคัญหลังเขาทํารายการเรียบรอยแลว
1) ผู ข ายจะส ง ตั ว แทนเข า มาเป น กรรมการจํ า นวน 1 ท า น ได แ ก Mr. Gordon Enns โดย
กรรมการที่เปนตัวแทนจากผูขายดังกลาว ไมไดเปนผูบริหารที่มีอํานาจในการตัดสินใจในการ
ดําเนินงาตามปกติของบริษัทฯแตอยางใด
2) ผูขายจะนําหุนเพิ่มทุนที่ไดรับจากการเสนอขายจํานวนรอยละ 80 ของหุนที่ไดรับทั้งหมด ฝาก
ไวกับบริษัทฯเปนระยเวลา 2 ป
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6. มูลคาของสินทรัพยที่ไดมา
มูลคาสินทรัพยที่ไดมาจากการเขาทํารายการในครั้งนี้ ไดแก หุนสามัญของบริษัทในกลุม DataOn
Group ดังนี้


PT. IndoDev Niaga Internet (อินโดนีเซีย) (“INI”) หุนสามัญรอยละ 100



DataOn International Co., Ltd. (ฮองกง) (“DOI”) หุนสามัญรอยละ 100



PT. Synergy Group Asia (“SGA”) หุนสามัญรอยละ 100



DataOn (Thailand) Co., Ltd. (“DOT”) หุนสามัญรอยละ 100



Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. หุนสามัญรอยละ 55

รวมถึ งสิทธิในสัญ ญากับลูกคา ตราสินคา ซอฟทแวร และทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ โดยมีมูลคารวม
ของสิ่งตอบแทนไมเกินมูลคากิจการสูงสุดที่ 60 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา 1,991.53 ลานบาท
7. ผลประโยชนที่คาดวาบริษัทฯจะไดรบ
ั


ช ว ยให งานบริก ารดา นทรัพยากรบุ คคล (Human Resource Solution) และงานบริก ารบริหาร
จัดการบัญชีและการเงิน (Financial Solution) ของกลุมบริษัทฯ มีความคลอบคลุมและหลากหลาย
มากขึ้น ซึ่งประกอบด วย ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล การ



จั ด ทํ า เงิ น เดื อ น การบริ ห ารการเข า ออกงาน ระบบงานวางแผนทรั พ ยากรองค ก ร (ERP) การ
บริหารผลประโยชนพนักงาน และการรับชวงงานบริการธุรกิจ
ขยายตลาดไปมากกว า 13 ประเทศทั่ ว ภู มิ ภ าคเอเชี ย ผ า นทางเครื อ ข า ยผู จั ด จํ า หน า ยใน
ตางประเทศของ DataOn นอกจากกลุมประเทศอาเซียนหลักแลว ยังครอบคลุมไปถึง ญี่ปุน เกาหลี
และตะวันออกกลาง



สถานะทางการเงินมี ค วามมั่ นคงเพิ่ มขึ้ น จากฐานลูก คา ที่จ ะช ว ยสร างรายไดป ระจํ า (recurring
revenue) เพิ่มขึ้น โดยการรวมกลุมกันทําใหธุรกิจหลักมีฐานผูใชงานซึ่งเปนพนักงานของลูกคา
มากกวา 2 ลานราย และมีฐานลูกคารวมกันมากกวา 5,000 บริษัท ซึ่งจะชวยเพิ่มรายไดและกําไร
สุทธิใหบริษัทฯในระยะยาว



สรางเสริมการบูรณาการในดานการพัฒนาเทคโนโลยี เนื่องจาก DataOn มีทีมงานในดานการ
พั ฒ นาซอฟท แ วร แ ละเทคโนโลยี ที่ มี ศั ก ยภาพ เมื่ อ รวมที ม งานเทคโนโลยี เ ข า ด ว ยกั น จะช ว ย
ส งเสริ มและพั ฒ นาซอฟทแ วรร ว มกัน ให มี ประสิ ท ธิ ภ าพและทั นสมั ย และจะช ว ยสร า งนวั ตกรรม
ใหมๆรวมกัน
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8. แหลงเงินทุนที่ใชในการไดมาซึ่งสินทรัพย และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
บริษัทฯ จะชําระคาตอบแทนสําหรับการไดมาซึ่งกิจการของ DataOn Group มูลคา 60 ลานเหรียญ
สหรัฐ หรือเทียบเทา 1,991.53 ล านบาท บริษัทฯจะชําระโดยการออกหุนสามัญ เพิ่มทุนของบริษั ท ฯ
จํานวนไมเกิน 187,443,576 หุน โดยกําหนดราคาเสนอขายที่หุนละ 10.60 บาทใหแกผูขาย รวม
เปนมูลคาไมเกิน 1,986.90 ลานบาท และชําระเปนเงินสดจํานวน 4.63 ลานบาท ทําใหบริษัท ฯ ไม
ตองมีภาระในการจัดหาแหลงเงินทุนและไมเกิดภาระตนทุนทางการเงิน
9. ลักษณะและขอบเขตสวนไดเสียของบุคคลที่เกี่ยวโยง
ภายหลั ง จากการเข า ทํ า รายการเรีย บร อ ยแล ว ผู ข ายจะเข า มาถื อ หุ น ในบริษั ท ฯในสั ด ส ว นร อ ยละ
21.61 ของทุนชําระแลว และทางผูขายจะมีการสงตัวแทนเขามาเปนกรรมการของ บริษัทฯจํานวน 1
ท า น โดยกรรมการที่ เ ป น ตั ว แทนจากผู ข าย ไม ไ ด เ ป น ผู บ ริ ห ารที่ มี อํ า นาจการตั ด สิ น ใจในการ
ดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
ในการเขาทํารายการบริษัทฯจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวา 3 ใน 4 ของ จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ไมนบ
ั สวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย อยางไรก็ตามในการประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติเขาทํารายการใน
ครั้งนี้ ผู ข ายในฐานะผูมีสว นได เสีย ยังมิ ไ ดเป นผู ถื อ หุ น และยั งไม มี สิท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในการ
ประชุมผูถือหุน ดังนั้นการประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการในครั้งนี้จึงไมมีผูถือ
หุนที่มีสวนไดเสียที่ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการ
ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 7/2564 ซึ่งได จั ด ประชุ มเมื่ อ วั น ที่ 14 ธั นวาคม 2564 ได มี มติ
อนุมัติการเข าทํารายการดั งกลาว เนื่องจากพิจารณาแลว เห็นวา การเขาทํารายการดังกลาวเปนไป
เพื่อประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุน การกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทนมีความเหมาะสม และรายการมี
ความสมเหตุ ส มผล สอดคล อ งกั บ แนวนโยบายการขยายธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ และจะสามารถสร า ง
ผลตอบแทนใหแกบริษัทฯและผูถือหุนของบริษัทฯไดในระยะยาว
11. ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการบริ ษั ท ที่ แ ตกต า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัท
-ไมมี-
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บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนทร เดนธรรม)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

28

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงิ นอิ สระเกียวกับ
รายการได้มาซึงสิ นทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ของ

บริษทั ฮิ วแมนิ ก้า จากัด (มหาชน)
HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED

โดย

บริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี จากัด
18 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
วันที

18 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริษ ัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)
เรือง ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ทีประชุมคณะกรรมการบริษ ัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “HUMAN”) ครังที 1/2565 เมือวันที
31 มกราคม 2565 (โดยเป็ นมติเปลียนแปลง Record date และวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของมติทีประชุม คณะกรรมการ
ครังที 7/2564 เกียวกับการเข้าซือกิจ การของกลุ่มบริษัท DataOn, การออกหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ Viko Technologies
Pte. Ltd. และ Mr. Ben Ho Chi Wai และเรืองทีเกียวข้อง) ได้มีมติอนุม ัติให้เ สนอต่อทีประชุมผู ้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุม ัติ
การเข้า ซื อกิ จ กา รของกลุ่ ม บริ ษั ท DataOn (“DataOn Group”) โดยกา รซื อหุ้ นสามัญ ขอ ง DataOn Group ตาม
รายละเอียดดังนี
1. บริษ ัทฯ จะซือหุ้นสามัญทังหมดของ บริษั ท PT. IndoDev Niaga Internet (อิน โดนีเ ซีย ) (“INI”) จานวน
1,200,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 10,000 รูเปี ยห์อินโดนีเซีย ซึงรวมถึงบริษัทย่อยได้แก่ PT. Synergy
Group Asia (อินโดนีเซีย ) (“SGA”)
2. บริษ ัทฯ จะซือหุ้นสามัญทังหมดของ บริษัท DataOn International Co., Ltd. (ฮ่องกง) (“DOI”) จานวน 500
หุ ้น มูล ค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 ฮ่องกงดอลล่าร์
3. บริษ ัทฯ จะซือหุ้นสามัญทังหมดของ บริษ ัท DataOn (Thailand) Co., Ltd. (ประเทศไทย) (“DOT”) จานวน
50,000 หุ ้น มูล ค่าทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท
4. บริษ ัท Humanica Asia Pte Ltd. ซึงเป็ น บริษัท ย่ อ ยของบริษ ัท ฯ จะซือหุ้น สามัญ ของบริษัท Synergy
Outsourcing Sdn, Bhd. (มาเลเซีย ) (“SGMY”) จานวน 275,000 หุ้น คิดเป็ น ร้อ ยละ 55 ของหุ้น สามัญ
ทังหมดของ SGMY มูล ค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย
โดยบริษ ัทฯ จะซือหุ้น สามัญดังกล่า วจาก Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Gordon Enns และ Mr. Chi
Wai Benjamin Ho และนางสาว ปิยะลักษณ์ บุณ โยประการ (เรียกรวมกันว่ า “กลุ่มผู้ขาย”) โดยมีมูลค่าของสิงตอบแทน
ในการซือกิจ การของ DataOn Group คิดเป็ นมูล ค่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทีย บเท่า 1,991.53 ล้า นบาท (อัตรา
แลกเปลียนที 33.1922 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) ทังนี สาหรับการซือหุ้นสามัญของ INI DOI และ SGA บริษัทฯ จะชาระ
ราคาแก่กลุ่มผู้ข ายโดยการออกหุ ้นสามัญเพิมทุน ของบริษัท ฯ ในจานวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น ให้แก่ บริษั ท Viko
Technologies Pte. Ltd. จานวนไม่เกิน 183,707,888 หุ้น และ Mr. Chi Wai Benjamin Ho จานวนไม่เกิน 3,735,688 หุ้น
โดยกาหนดราคาเสนอขายทีหุ้นละ 10.60 บาท รวมเป็ นมูลค่าไม่เกิน 1,986.90 ล้านบาท และชาระเป็นเงินสดสาหรับการ
ซือหุ้นทังหมดของ DOT คิดเป็นมูล ค่ า 2,500,000 บาท และการซือหุ้นร้อยละ 55 ของ SGMY คิดเป็ นมูลค่า 2,130,000
บาท รวมเป็นมูล ค่าจานวน 4.63 ล้านบาท
การเข้าทารายการดัง กล่า ว เข้าข่า ยเป็ นการทารายการได้ ม าซึงสิ น ทรัพ ย์ข องบริ ษัท ฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรืองหลักเกณฑ์ในการทารายการทีมีนัยสาคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึงสินทรัพย์ ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรืองการเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึงสินทรัพย์
พ.ศ. 2547 ลงวันที 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึงสินทรัพย์”) ซึงเมือคานวณขนาดรายการ
ตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึงสินทรัพย์ โดยคานวณตามเกณฑ์ต่างๆ โดยใช้ขนาดรายการสูงสุดทีคานวณ
ได้จากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทน ตามข้อมูลในงบการเงินรวมของบริษ ัทฯ งวดล่าสุด สินสุด ณ วันที 30 กันยายน
2564 พบว่ ามีข นาดรายการคิดเป็น ร้ อยละ 117.11 และเมือรวมกับรายการได้ มาอื นๆ ในรอบ 6 เดือนทีผ่ านมา ตาม
รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทนจะมีข นาดรายการเท่ ากับร้อ ยละ 128.58 จัดเป็ นรายการได้มาซึงทรัพย์สินทีมีขนาด
รายการเกินกว่าร้อยละ 100 ซึงเป็ น ไปตามหลักเกณฑ์การเข้า จดทะเบีย นกับตลาดหลักทรัพ ย์โดยอ้อ ม (Backdoor
Listing) ซึงบริษัท ฯ จะต้อ งมีหน้า ทียืนคาขอให้ตลาดหลักทรัพย์พ ิจารณารับหลักทรัพ ย์ใหม่ แต่เ นืองจากการได้มาซึง
สินทรัพย์ดังกล่ าว เข้าหลักเกณฑ์การยกเว้นให้ไม่ ต้องยืนคาขอให้พิจารณาหลักทรัพย์ใ หม่ ทัง 4 ข้อ (ดัง รายละเอีย ด
ปรากฎตามข้อ 3.4.1) บริษ ัทฯ จึงมีหน้าทีต้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกียวกับการเข้าทารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์
ฯ และต้องขออนุ มัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษ ัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู้
ถือ หุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับเสีย งของผู้ถือหุ ้นทีมีส่วนได้เสีย และแต่งตังทีปรึกษาทางการ
เงินอิสระเพือให้ความเห็นเกียวกับการเข้าทารายการดังกล่าว โดยบริษ ัทฯ จะนาเสนอต่อทีประชุม ผู้ถือหุ ้นเพือพิจารณาลง
มติในทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2565 ซึงกาหนดให้จัดขึนในวันที 31 มีนาคม 2565
นอกจากนี การเข้าทารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุ นที ทจ. 21/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเกียวโยงกัน ลงวันที 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทังทีมีการ
แก้ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัท จดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทังทีมีการแก้ไข
เพิ มเติ ม ) (“ประกาศรายการที เกียวโยงกั นฯ”) เนื องจาก บริษัท Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Chi Wai
Benjamin Ho จะเข้ามาเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่ว นร้อยละ 21.61 ของจานวนหุ้นทีออกและจาหน่ายแล้วทังหมด
ของบริษัท ฯ รวมทังจะมีการส่งตัวแทนคือ Mr. Gordon Enns เข้ามาเป็ น กรรมการของบริษัทฯ โดยมีมูลค่าของสิงตอบ
แทนเท่ากับ 1,991.53 ล้านบาท คิดเป็ นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 218.73 ของสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ
วันที 30 กันยายน 2564 ซึงสูงกว่า 20 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ท ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ทาให้
รายการดังกล่าวนีจัดเป็ นรายการทีเกียวโยงกันขนาดใหญ่ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทารายการทีเกียวโยงกัน จากทีประชุม
ผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสีย งไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสีย งทังหมด ของผู้ถือ หุ้น ทีมาประชุม และมีสิทธิออกเสีย ง
ลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสีย และจัดทารายการเปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวและแต่งตัง
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้ความเห็นเกียวกับการเข้าทารายการดังกล่ าว โดยบริษ ัทฯ จะนาเสนอต่อทีประชุมผู้ถือ
หุ ้นเพือพิจารณาลงมติในทีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นครังที 1/2565 ซึงกาหนดให้จดั ขึนในวันที 31 มีนาคม 2565
จากหลักเกณฑ์ข ้างต้น บริษัทฯ จึงได้แต่งตังบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี จากัด (“IFA” หรือ “ทีปรึกษาฯ”) เป็ นที
ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพือให้ความเห็นเกียวกับการเข้าทารายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันของ
บริษ ัทฯ ในครังนีต่อผู้ถือหุ้นของบริษ ัทฯ เพือเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงมติ
ทั งนี การคานวณตัวเลขต่างๆ ในรายงานฉบับนี ตัวเลขทศนิ ยมทีแสดงนัน อาจเกิดจากการปั ดเศษทศนิยม
ตาแหน่ งที 2 หรือตาแหน่งที 3 (แล้วแต่กรณี) ทาให้ผลลัพธ์ทีคานวณได้จริงนั น อาจไม่ตรงกับตัวเลขทีแสดงในรายงาน
ฉบับนี

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
สารบัญ
ส่ว นที 1
ส่ว นที 2
ส่ว นที 3

บทสรุปของผูบ้ ริหาร
แนวทางการปฏิ บตั ิ งานและข้อมูลทีใช้ในการจัดทารายงาน
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
3.1 ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
3.2 วัน เดือน ปี ทีเกิดรายการ
3.3 คู่สญ
ั ญาทีเกียวข้องและความสัมพันธ์กับบริษ ัท
3.4 ประเภทและขนาดของรายการ
3.5 รายละเอียดของสินทรัพย์ทได้
ี มา
3.6
มูล ค่าสิงตอบแทนและเกณฑ์ในการกาหนดมูลค่า สิงตอบแทน
3.7
แหล่งทีมาของเงินทุน
3.8 ผลประโยชน์ท ีคาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ
ส่ว นที 4 ความสมเหตุสมผลของรายการ
4.1 วัตถุประสงค์ของการเข้าทารายการ
4.2 ผลกระทบจากการเข้าทารายการ
4.3 ข้อดีของการเข้าทารายการ
4.4 ข้อด้อยของการเข้าทารายการ
4.5 ความเสียงจากการเข้าทารายการ
4.6 ข้อดีของการไม่เข้าทารายการ
4.7 ข้อด้อยของการไม่เข้าทารายการ
4.8 ข้อดีของการเข้าทารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน
4.9 ข้อด้อยของการเข้าทารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน
4.10 สรุป ความเห็นต่อความสมเหตุสมผลของรายการ
ส่ว นที 5 การประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
5.1 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มบริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)
5.2
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริษ ัท DataOn Group
5.2.1 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของ INI และ DOI
5.2.2 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของ DOT
5.2.3 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของ SGMY
5.3 สรุป ความเห็นทีปรึกษาฯ ทางการเงินอิสระ
ส่ว นที 6 สรุปความเห็นของทีปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 สรุป ข้อมูลของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 2 สรุป ข้อมูลของ บริษัท PT. IndoDev Niaga Internet
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เอกสารแนบ 6 สรุป ข้อมูลของ บริษัท Synergy Outsourcing Sdn, Bhd.
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คาย่อ
HUMAN
DataOn Group
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DOT
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DITTO
BOL
IIG
NETBAY
RUNS
ATIC
WGSH
MRR
IFA หรือ ทีปรึกษาฯ
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ผู้สอบฯ

:

IDR
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HKD
USD
THB

:
:
:
:
:

หมายถึง
บริษ ัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท DataOn ทีจะทารายการในครังนี ซึงประกอบด้วย
1. บริษ ัท PT. IndoDev Niaga Internet ซึงรวมถึงบริษัทย่อยได้แก่ PT. Synergy
Group Asia ที PT. IndoDev Niaga Internet ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00
2. บริษ ัท DataOn International Co., Ltd.
3. บริษ ัท DataOn (Thailand) Co., Ltd.
4. บริษ ัท Synergy Outsourcing Sdn, Bhd.
บริษ ัท PT. IndoDev Niaga Internet
บริษ ัท PT. Synergy Group Asia
บริษ ัท DataOn International Co., Ltd.
บริษ ัท ดาต้าออน (ประเทศไทย) จากัด
บริษ ัท Synergy Outsourcing Sdn, Bhd.
บริษ ัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษ ัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)
บริษ ัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษ ัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)
บริษ ัท Global Sukses Solusi Tbk.
บริษ ัท Anabatic Technologies Tbk.
บริษ ัท Wira Global Solusi Tbk.
รายรับทีเกิดขึนซาต่อเดือน (Monthly Recurring Revenue)
บริษ ัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี จากัด
กลุ่มผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษ ัททีจะเข้าทารายการ โดยประกอบด้วย
1. Viko Technologies Pte. Ltd.
2. Mr. Gordon Enns
3. Mr. Yook Chan Kim
4. Mr. Chi Wai Benjamin Ho
5. Ms. Piyalak Boonyoprakarn
บริษ ัท RSM Corporate Advisory Pte. Ltd.
ซึงเป็นผู้ตรวจสอบและจัดทารายงานตรวจสอบสถานะทางการเงิน และภาษีของ
1. บริษ ัท PT. IndoDev Niaga Internet
2. บริษ ัทPT. Synergy Group Asia
3. บริษ ัท DataOn International Co., Ltd.
สกุลเงิน รูเปียห์อินโดนีเซีย
สกุลเงิน ริงกิตมาเลเซีย
สกุลเงิน ดอลลาร์ฮ ่องกง
สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงิน บาทไทย
คานิยาม
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คาย่อ
หมายถึง
สานักงาน ก.ล.ต.
: สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายงานความเห็นของทีปรึกษาฯ : รายงานความเห็น ของทีปรึกษาทางการเงิน อิ ส ระเกี ยวกับ รายการได้ม าซึง
สินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันของบริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)
ป ร ะ ก า ศ ร า ย ก า ร ไ ด้ ม าห รื อ : ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรืองหลักเกณฑ์ในการทา
จาหน่ ายไปซึงสินทรัพย์
รายการทีมีนัยสาคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ ลงวันที
31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ ไขเพิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรืองการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบีย นในการได้ม าหรือ จาหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวัน ที 29
ตุลาคม 2547
ประกาศรายการทีเกียวโยงกันฯ : ประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรือง หลักเกณฑ์ใ นการ
ทารายการได้มาซึงสินทรัพ ย์และรายการทีเกียวโยงกัน ลงวัน ที 31 สิงหาคม
พ.ศ. 2551 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลัก ทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรือง การเปิ ดเผยข้อ มูล และการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการได้มาซึงสินทรัพย์แ ละรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ.
2546 ลงวันที 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
ประกาศเรืองการอนุ ญาตเสนอ : ประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที ทจ. 72/2558 เรือง การอนุ ญ าตให้
ขายหุ้น PP
บริษ ัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัดฯ
: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
: พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไข
เพิมเติม)
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ส่ว นที 1 : บทสรุปผูบ้ ริหาร
ทีประชุมคณะกรรมการบริษ ัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “HUMAN”) ครังที 1/2565 เมือวันที
31 มกราคม 2565 (โดยเป็ นมติเปลียนแปลง Record date และวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของมติทีประชุม คณะกรรมการ
ครังที 7/2564 เกียวกับการเข้าซือกิจ การของกลุ่มบริษัท DataOn, การออกหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ Viko Technologies
Pte. Ltd. และ Mr. Ben Ho Chi Wai และเรืองทีเกียวข้อง) ได้มีมติอนุม ัติให้เ สนอต่อทีประชุมผู ้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุม ัติ
การเข้า ซื อกิ จ กา รของกลุ่ ม บริ ษั ท DataOn (“DataOn Group”) โดยกา รซื อหุ้ นสามัญ ขอ ง DataOn Group ตาม
รายละเอียดดังนี
1. บริษ ัทฯ จะซือหุ้นสามัญทังหมดของ บริษั ท PT. IndoDev Niaga Internet (อิน โดนีเ ซีย ) (“INI”) จานวน
1,200,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 10,000 รูเปี ยห์อินโดนีเซีย ซึงรวมถึงบริษัทย่อยได้แก่ PT. Synergy
Group Asia (อินโดนีเซีย ) (“SGA”)
2. บริษ ัทฯ จะซือหุ้นสามัญทังหมดของ บริษ ัท DataOn International Co., Ltd. (ฮ่องกง) (“DOI”) จานวน 500
หุ ้น มูล ค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 ฮ่องกงดอลล่าร์
3. บริษ ัทฯ จะซือหุ้นสามัญทังหมดของ บริษ ัท DataOn (Thailand) Co., Ltd. (ประเทศไทย) (“DOT”) จานวน
50,000 หุ ้น มูล ค่าทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท
4. บริษ ัท Humanica Asia Pte Ltd. ซึงเป็ น บริษัท ย่ อ ยของบริษ ัท ฯ จะซือหุ้น สามัญ ของบริษัท Synergy
Outsourcing Sdn, Bhd. (มาเลเซีย ) (“SGMY”) จานวน 275,000 หุ้น คิดเป็ น ร้อ ยละ 55 ของหุ้น สามัญ
ทังหมดของ SGMY มูล ค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย
โดยบริษ ัทฯ จะซือหุ้นสามัญดังกล่าวจาก Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Gordon Enns และ Mr. Chi
Wai Benjamin Ho และนางสาว ปิยะลักษณ์ บุณ โยประการ (เรียกรวมกันว่ า “กลุ่มผู้ขาย”) โดยมีมูลค่าของสิงตอบแทน
ในการซือกิจ การของ DataOn Group คิดเป็ นมูล ค่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทีย บเท่า 1,991.53 ล้า นบาท (อัตรา
แลกเปลียนที 33.1922 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) ทังนี สาหรับการซือหุ้นสามัญของ INI DOI และ SGA บริษัทฯ จะชาระ
ราคาแก่กลุ่มผู้ข ายโดยการออกหุ ้นสามัญเพิมทุน ของบริษัท ฯ ในจานวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น ให้แก่ บริษั ท Viko
Technologies Pte. Ltd. จานวนไม่เกิน 183,707,888 หุ้น และ Mr. Chi Wai Benjamin Ho จานวนไม่เกิน 3,735,688 หุ้น
โดยกาหนดราคาเสนอขายทีหุ้นละ 10.60 บาท รวมเป็ นมูลค่าไม่เกิน 1,986.90 ล้านบาท และชาระเป็นเงินสดสาหรับการ
ซือหุ้นทังหมดของ DOT คิดเป็นมูล ค่ า 2,500,000 บาท และการซือหุ้นร้อยละ 55 ของ SGMY คิดเป็ นมูลค่า 2,130,000
บาท รวมเป็นมูล ค่าจานวน 4.63 ล้านบาท
ลักษณะรายการ
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การเข้าซือกิจ การของ DataOn Group จะทาให้บริษ ัทฯ ได้ร ับประโยชน์ทงในด้
ั
านการเพิมขึนของรายได้และ
กาไรจากการจัดทางบการเงินรวม (Consolidated Financial Statement) และในด้านการขยายตลาดของธุ รกิจหลัก ของ
กลุ่มบริษัทฯ จากฐานลู กค้าและช่องทางการจัดจาหน่ ายของ DataOn Group ซึงมีมากกว่า 13 ประเทศทัวภูมิภาคเอเชีย
นอกจากกลุ่มประเทศอาเซียนเป็ น หลักแล้ว ยังครอบคลุมไปถึง ประเทศญีปุ่น เกาหลี และประเทศในภู มิภาคตะวันออก
กลาง การรวมธุรกิจของบริษ ัทฯ และ DataOn Group จะทาให้ธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีฐานลูกค้ารวมกันมากกว่า 5,000
บริษัท ซึงมีพนักงานของบริษ ัทมากกว่า 2 ล้านราย นอกจากนี ยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
ร่วมกันในอนาคต
การเข้าทารายการดัง กล่า ว เข้าข่า ยเป็ นการทารายการได้ ม าซึงสิ น ทรัพ ย์ข องบริ ษัท ฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรืองหลักเกณฑ์ในการทารายการทีมีนัยสาคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึงสินทรัพย์ ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรืองการเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึงสินทรัพย์
พ.ศ. 2547 ลงวันที 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึงสินทรัพย์”) ซึงเมือคานวณขนาดรายการ
ตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึงสินทรัพย์ โดยคานวณตามเกณฑ์ต่างๆ โดยใช้ขนาดรายการสูงสุดทีคานวณ
ได้จากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทน ตามข้อมูลในงบการเงินรวมของบริษ ัทฯ งวดล่าสุด สินสุด ณ วันที 30 กันยายน
2564 พบว่ ามีข นาดรายการคิดเป็น ร้ อยละ 117.11 และเมือรวมกับรายการได้ มาอื นๆ ในรอบ 6 เดือนทีผ่ านมา ตาม
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทนจะมีข นาดรายการเท่ ากับร้อ ยละ 128.58 จัดเป็ นรายการได้มาซึงทรัพย์สินทีมีข นาด
รายการเกินกว่าร้อยละ 100 ซึงเป็ น ไปตามหลักเกณฑ์การเข้า จดทะเบีย นกับตลาดหลักทรัพ ย์โดยอ้อ ม (Backdoor
Listing) ซึงบริษัท ฯ จะต้อ งมีหน้า ทียืนคาขอให้ตลาดหลักทรัพย์พ ิจารณารับหลักทรัพ ย์ใหม่ แต่เ นืองจากการได้มาซึง
สินทรัพย์ดังกล่า ว เข้า หลักเกณฑ์การยกเว้น ให้ไม่ต้องยืนคาขอให้พิจารณาหลักทรัพ ย์ ใหม่ทัง 4 ข้อ (ดัง รายละเอีย ด
ปรากฎตามข้อ 3.4.1) บริษ ัทฯ จึงมีหน้าทีต้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกียวกับการเข้าทารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์
ฯ และต้องขออนุ มัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษ ัทฯ ด้วยคะแนนเสีย งไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู้
ถือ หุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับเสีย งของผู้ถือหุ ้นทีมีส่วนได้เสีย และแต่งตังทีปรึกษาทางการ
เงินอิสระเพือให้ความเห็นเกียวกับการเข้าทารายการดังกล่าว โดยบริษ ัทฯ จะนาเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาลง
มติในทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2565 ซึงกาหนดให้จัดขึนในวันที 31 มีนาคม 2565
นอกจากนี การเข้าทารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที ทจ.
21/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเกียวโยงกัน ลงวันที 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบ ัติการของบริษ ัทจด
ทะเบีย นในรายการทีเกี ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวัน ที 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั งทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
(“ประกาศรายการทีเกียวโยงกันฯ”) เนืองจาก บริษัท Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Chi Wai Benjamin Ho จะ
เข้ามาเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษ ัทในสัดส่วนร้อยละ 21.61 ของจานวนหุ ้นทีออกและจาหน่ายแล้วทังหมดของบริษัทฯ รวมทัง
จะมีการส่งตัวแทนคือ Mr. Gordon Enns เข้ามาเป็ นกรรมการของบริษ ัทฯ โดยมีมูลค่าของสิงตอบแทนเท่ากับ 1,991.53
ล้านบาท คิดเป็ นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 218.73 ของสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิ ของบริษัทฯ ณ วันที 30 กันยายน 2564
ซึงสูงกว่า 20 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิ ของบริษัทฯ ทาให้รายการดังกล่าวนีจัดเป็น
รายการทีเกียวโยงกันขนาดใหญ่ จึงต้องขออนุ มัติการเข้าทารายการทีเกียวโยงกัน จากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทังหมด ของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้
ถือ หุ้นทีมีส่ว นได้เสีย และจัดทารายการเปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวและแต่งตังทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพือให้ความเห็นเกียวกับการเข้าทารายการดังกล่า ว โดยบริษ ัทฯ จะนาเสนอต่ อทีประชุมผู้ถือหุ ้นเพือพิจารณาลงมติในที
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ ้นครังที 1/2565 ซึงกาหนดให้จัดขึนในวันที 31 มีนาคม 2565ทังนี โครงสร้างผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ก่อนและหลังทารายการและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนสรุปได้ดังนี
ก่ อนการเข้าทารายการ
หลังการเข้าทารายการ
รายชือผู้ถือหุ้น
สัดส่วน
สัดส่ว น
จานวนหุ้น
จานวนหุ้น
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1. กลุ่มครอบครัวเด่นธรรม
1.1 นายสุนทร เด่นธรรม
261,277,200
38.42
261,277,200
30.12
1.2 นางเพ็ญศิริ เด่นธรรม
500,000
0.07
500,000
0.06
1.3 นางสาวธัญญา เด่นธรรม
500,000
0.07
500,000
0.06
1.4 นายภูริกร เด่นธรรม
381,000
0.06
381,000
0.04
2. ผู้บริหารและกรรมการบริษัท
12,612,100
1.85
12,612,100
1.45
3. บริษ ัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิงส์ จากัด
68,100,000
10.01
68,100,000
7.85
(มหาชน)
4. กลุ่มผู้ขาย
187,443,576
21.61
4.1 Viko Technologies Pte. Ltd.
183,707,888
21.18
4.2 Mr. Chi Wai Benjamin Ho
3,735,688
0.43
5. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอืนๆ
336,629,700
49.50
336,629,700
38.81
รวม
680,000,000
100.00 867,443,576
100.00
จากการศึกษาข้อมูล ทีเกียวข้องต่า งๆ อาทิ เงือนไขต่างๆ ในการเข้าทารายการ ข้อดีและข้อเสีย ในการเข้าทา
รายการ ความเสียงจากการเข้าทารายการ ข้อดีและข้อเสียของการไม่เข้าทารายการ และการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย
ระหว่างการทารายการกับบุคคลเกียวโยงและบุคคลภายนอก รวมถึงความเหมาะสมของการเข้าทารายการในครังนี ทาให้
สามารถสรุปความเห็นของทีปรึกษาฯ ได้ดงั นี
1.1

ข้อดี ของการเข้าทารายการ

1.1.1

เพิ มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
ปัจ จุบ ันบริษ ัทฯ มีสินค้า และบริการหลัก 2 ประเภท คือ 1. การบริหารทรัพยากรบุ คคล (HR) 2. การบริห าร
จัดการบัญชีและการเงิน (ERP) โดยการซือหุ้นสามัญทังหมดของ INI DOI DOT และหุ้นสามัญร้อยละ 55 ของ SGMY ใน
ครังนีจะส่ง ผลให้บ ริษั ทฯ บริษัท ฯ ได้ร ับสิท ธิในการจาหน่ ายซอฟต์แวร์ Sunfish HR และ Sunfish ERP ซึงจะทาให้
ผลิตภัณฑ์ของบริษ ัทฯ สามารถความคลอบคลุมและหลากหลายมากขึน ทังในด้านของ ระบบบริห ารจัดการทรัพยากร
บุคคล, ระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล, การจัดทาเงินเดือน, การบริหารการเข้าออกงาน, ระบบงานวางแผนทรัพยากร
องค์กร, การบริหารผลประโยชน์พนักงาน และการรับช่วงงานบริการธุรกิจ
1.1.2

รายได้ทีเพิมขึนจากฐานลูกค้าของ INI และ DOI
INI และ DOI มีรายได้รวมสาหรับปี 2562 และ 2563 เท่ากับ 256.04 ล้านบาท และ 282.15 ล้านบาทตามลาดับ
และมีรายได้รวมสาหรับงบการเงินสินสุด วันที 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 243.60 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตของ
รายได้ทีร้อยละ 10.20 สาหรับอัตราการเติบโตของปี 2563 เมือเปรียบเทียบกับปี 2562 ในขณะทีมีกาไรสุ ทธิสาหรับปี
2562 และ 2563 เท่ากับ 33.14 ล้านบาท และ 54.99 ล้านบาท ตามลาดับ และมีกาไรสุทธิสาหรับงบการเงินสินสุดวันที
30 กันยายน 2564 เท่ากับ 60.64 ล้านบาท
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
การทีบริษ ัทฯ เข้าทารายการในครังนีจะทาให้บริษั ทฯ รับรู้รายได้และกาไรสุท ธิท ังหมดของ DataOn ในงบ
การเงินรวมของบริษ ัทฯ ซึงจะทาให้บริษ ัทฯ มีรายได้ท ีเพิมขึน นอกจากนีการที DataOn มีฐานลูกค้าทีจะช่วยสร้า งรายได้
ประจา (Recurring revenue) เพิมขึนจากรายได้ค่าใช้บริการซอฟต์แวร์รายเดือน นอกจากนีบริษัทฯ ยังมีโอกาสในการ
สร้างรายได้จากการที DataOn Group ดาเนินธุรกิจหลักในประเทศอินโดนีเซียซึงมีประชากรมากกว่า 270 ล้านคน และมี
วัยทางานกว่ าร้อ ยละ 50 ทาให้อิ นโดนีเ ซียเป็ นตลาดทีมีการเติบโตสู ง ธุรกิจ ของ DataOn จึงมีโอกาสเติบโตต่อ ไปใน
อนาคต การรวมกลุ่ มกันจะทาให้ธุรกิจหลักของบริษ ัทฯ มีฐานผู ้ใช้งานซึงเป็นพนักงานของลูกค้ามากกว่า 2 ล้านราย และ
มีฐานลูกค้ารวมกันมากกว่า 5,000 บริษ ัท ซึงจะช่วยเพิมรายได้และกาไรสุทธิให้บริษ ัทฯ ในระยะยาว
1.1.3

การขยายพืนทีตลาด
บริษ ัทฯ มีเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจทีต้องการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ การลงทุนใน DataOn Group จึง
เป็ นส่วนหนึงในการดาเนินการทีจะทาให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้ าหมายดังกล่าวได้ โดย DataOn Group มีรายได้จาก
ประเทศอินโดนีเซียและประเทศอืนมากกว่า 13 ประเทศทัวภูม ภิ าคเอเชีย ซึงครอบคลุมไปถึงประเทศ ญีปุ่น เกาหลี และ
ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ผ่านทางเครือข่ายผู้จัดจาหน่ายในต่างประเทศของ DataOn Gorup ซึงการเข้าทา
รายการในครังนีจะทาให้บริษ ัทฯ จะมีช่องทางการจัดจาหน่ ายสินค้าและบริการของบริษัทฯ เพิมขึนผ่านช่ องทางการจัด
จาหน่ ายของ DataOn Group
1.1.4

เพิ มประสิ ทธิ ภาพและความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษทั
DataOn Group เป็ นบริษ ัททีมีความสามารถในด้านการบริห ารจัดการทรัพยากรมนุ ษ ย์, การบริหารจัดการ
ทางด้านการเงินและการบัญ ชี และการพัฒนาซอฟต์ แวร์ โดยใช้เทคโนโลยีทีมีศักยภาพ ภายหลังการเข้า ทารายการ
DataOn Group จะเป็ นบริษ ัทย่อยของบริษัทฯ ซึงจะส่งผลให้ บุคลกรทีมีความสามารถจากกลุ่มบริษัท DataOn Group
เป็ นพนั กงานในเครือของบริษ ัทฯ เพือนาความรู้ความสามารถและเทคนิคในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ DataOn Group
มาสร้างเสริมบูรณาการในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เพือส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ และสร้างนวัตกรรมใหม่ เพือให้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็ นทียอมรับโดยทัวไปว่าเป็ นระบบทรัพยากรบุคคลทีดีทีสุดในเอเชีย ตามนโยบายของบริษัทฯ
1.1.5

ลดภาระการระดมทุนจากผู้ถอื หุ้นเดิ ม
การทารายการในครังนีคิดเป็ นมูล ค่าการลงทุ นทังสิน 1,991.53 ล้านบาท โดยบริษัท ฯ จะชาระโดยการออกหุ้น
สามัญเพิมทุนของบริษ ัทฯ จานวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น โดยกาหนดราคาเสนอขายทีหุ้นละ 10.60 บาท ให้แก่ บริษัท
Viko Technologies Pte Ltd และ Mr. Chi Wai Benjamin Ho รวมเป็ น มูลค่าไม่เกิน 1,986.90 ล้านบาท และชาระเป็ น
เงินสดสาหรับการซือหุ้นทังหมดของ DOT คิดเป็ นมูลค่า 2,500,000 บาท และการซือหุ้นร้อยละ 55 ของ SGMY คิดเป็ น
มูล ค่า 2,130,000 บาท รวมเป็นมูล ค่าจานวน 4.63 ล้านบาท แม้ว่าจะเกิดผลกระทบจากการเพิมทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมร้อยละ
21.61 แต่จะทาให้บริษัทฯ ไม่จาเป็ นต้องจัดหากระแสเงินสดเพือใช้ในการลงทุน
กรณี ทีบริษ ัท ฯ ไม่ ดาเนิ น การเพิ มทุ น และเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ มทุ น แบบเฉพ าะเจาะจงให้แ ก่ Viko
Technologies Pte Ltd และ Mr. Chi Wai Benjamin Ho บริษัทฯ อาจต้องระดมด้วยวิธีอืน หากมีความต้องการเข้าทา
รายการนี
1. การเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึงถือเป็ นวิธีการระดมทุน
ด้านส่วนของผู้ถือหุ้นทีใช้กันทัวไปตามปกติ โดยวิธีการดังกล่าวจะสร้างภาระการลงทุนเพิมเติมของผู้ถือหุ้น
เดิม และมีความเสียงทีบริษ ัทฯ จะไม่สามารถระดมทุน ได้เพียงพอต่อการลงทุน หรือ
2. การกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน ซึงจะส่ง ผลให้บริษ ทั ฯ จะมีภ าระหนีสินและดอกเบียจากการกู้ย ืมเพิมขึน
ดังนัน การอนุ ม ัตกิ ารเพิมทุน ในครังนีจะช่ว ยลดภาระการระดมทุนของผู้ถือหุ้นเดิม หรือลดภาระหนีสินและ
ส่วนที 1 - หน้า 4

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ดอกเบียเงินกู้จากการทารายการ โดยประมาณการว่า จะทาให้บริษัทมีสัดส่วนหนีสิน ต่อทุนเพิมขึนจาก 0.25
เท่า เป็น 1.50 เท่า
ปัจ จุบัน บริษัทฯ มีเงิดสดหมุนเวียนมูลค่า 352 ล้านบาท ตามงบการเงินสอบทานสินสุด ณ วันที 30 กัน ยายน
2564 สอบทานโดย วิมลพร บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีเลขที 2410 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ซึง
ไม่ เพีย งพอต่อ การทารายการในครั งนีทีมีมู ลค่ า 60 ล้าน ดอลลาร์ส หรัฐ หรือเทีย บเท่า 1,991.53 ล้ านบาท (อั ตรา
แลกเปลียนที 33.1922 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ) ดังนันการเพิมทุนในครังนี จะช่วยลดภาระของผู้ถือ หุ้น เดิมหรือลด
ภาระหนีสินและดอกเบียเงินกูเ้ พือให้บริษัทฯ สามารถทารายการเพือให้สอดคล้องกับนโยบายการขยายตลาดของบริษัทฯ
1.2
1.2.1

ข้อด้อยของการเข้าทารายการ
ด้านการบริหารจัดการเนื องจาก DataOn Group ตังอยู่ใ นต่างประเทศ
เนืองจากทังบริษัท INI, DOI และ SGMY ต่างเป็น บริษัททีมีทีตังและดาเนินการจดทะเบียนจัดตังตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึงเป็ นการลงทุนในต่ างประเทศทีมีกฎหมาย กฎเกณฑ์ อัตราภาษี และรูปแบบการดาเนินธุรกิจทีแตกต่ าง
จากประเทศไทย อีกทังเป็นการบริหารงานข้ามประเทศ จึงอาจทาให้เกิดข้อจากัดด้านการบริหารงานเกิดขึน ซึงอาจส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษ ัทฯ และค่า ใช้จ่ายในการบริหารทีอาจเพิมขึน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ
ได้มีการแต่งตังตัวแทนของบริษ ัทฯ เข้าดารงตาแหน่ง เป็ นกรรมการใน DataOn Group จานวน 2 ท่าน เพือร่วมพิจารณา
และให้ความเห็น ในเรื องสาคัญต่ างๆ เช่ น กาหนดนโยบาย แผนการดาเนินธุร กิจ ของ DataOn Group โดยหนึ งใน
กรรมการทีเป็นตัวแทนของบริษ ัทฯ จะเป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนามของ DataOn Group
1.2.2

ผลกระทบจากการเพิมทุน
เนืองจากในการเข้าลงทุนใน DataOn Group ในครังนี สาหรับการซือหุ้นสามัญของ INI และ DOI นัน บริษ ัทฯ
จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) เป็ นจานวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น
มูล ค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพือเสนอขายให้แก่ Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Chi Wai Benjamin Ho ใน
ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.60 บาท ซึงไม่ถือเป็ นการเสนอขายหุ้นในราคาตาเนืองจากมีมูลค่าไม่ตากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาด โดย ณ วันที 14 ธันวาคม 2564 ซึงทีประชุม คณะกรรมการได้มีมติอนุม ัติให้เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณา
อนุ ม ัติการเข้าซือกิจการของ DataOn Group นัน ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เท่ากับ 10.66 บาท ซึงคานวณ
จากราคาถัวเฉลียถ่วงนาหนักย้อนหลัง 15 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
อย่ างไรก็ตาม ณ วันทีทีปรึกษาฯ จัดทารายงาน ราคาตลาดเฉลียย้อนหลัง 15 วันของหุ้นสามัญของบริษ ัทฯ
เท่ากับ 13.10 บาทต่อหุ้น ดังนันในกรณีทีทีประชุม ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทารายการอาจเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของ
หุ ้น (Price Dilution) ได้ดังนี
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ภายหลังการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนต่อบุคคลในวงจากัด
=
=
=

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
10.66 – 10.65
10.66
ร้อยละ 0

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย คานวณโดยอ้างอิงกับราคาซือขายถัวเฉลียถ่วงนาหนัก 15 วัน ทาการก่ อนวันประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เมือวันที 14 ธันวาคม 2564 โดยเป็ นราคาทีคานวณระหว่างวันที 19 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที 13 ธันวาคม 2564 คือ
ราคา 10.66 บาทต่อหุ ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ใน WWW.SETSMART.COM ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ราคาตลาดหลังเสนอขาย คานวณโดย
= (จานวนหุ้นทีชาระแล้ว x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) + (หุ ้นเพิมทุน x ราคาเสนอขาย)
จานวนหุ้น ทีชาระแล้ว + จานวนหุ้นเพิมทุน
=
(680,000,000 x 10.66) + (187,443,576 x 10.60)
680,000,000 + 187,443,576
= 10.65 บาท
ดังนัน ภายหลังจากการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดดังกล่าวข้างต้น จะมีผลกระทบด้าน
ราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 0
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ในกรณีทกาหนดราคา
ี
ณ วันทีจัดทารายงาน
=
=
=

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
13.10 – 12.56
13.10
ร้อยละ 4.12

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย คานวณโดยอ้างอิงกับราคาซือขายถัวเฉลียถ่วงนาหนัก 15 วันทาการก่อนวันจัดทารายงาน ณ วันที
18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเป็ น ราคาทีคานวณระหว่างวันที 3 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที 17 กุมภาพันธ์ 2565 คือราคา 13.10
บาทต่อหุ ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ใน WWW.SETSMART.COM ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ราคาตลาดหลังเสนอขาย คานวณโดย
= (จานวนหุ้นทีชาระแล้ว x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) + (หุ ้นเพิมทุน x ราคาเสนอขาย)
จานวนหุ้น ทีชาระแล้ว + จานวนหุ้นเพิมทุน
=
(680,000,000 x 13.10) + (187,443,576 x 10.60)
680,000,000 + 187,443,576
= 12.56 บาท
ดังนัน ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด ในกรณีท ีกาหนดราคา ณ วันทีจัดทา
รายงาน จะมีผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 4.12
หมายเหตุ : หากวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที 31 มีนาคม 2565 ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริษัทฯ มีมูลสูงขึนหรือเท่ากับมูลค่า ณ
วันจัดทารายงาน จะส่ง ผลให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ ้น (Price Dilution)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earning Per Share Dilution) ภายหลังการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนต่อบุคคลในวงจากัด
=
=

EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย
0.25 – 0.20
0.25
ส่วนที 1 - หน้า 6

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
=

ร้อยละ 20

EPS ก่อนเสนอขาย คานวณโดย
=
กาไรสุทธิในรอบ 12 เดือนทีผ่านมา
จานวนหุ้นทีชาระแล้วก่อนเพิมทุน
=
172,007,484
680,000,000
=
0.25 บาท
EPS หลังเสนอขาย คานวณโดย
=
กาไรสุทธิในรอบ 12 เดือนทีผ่านมา
จานวนหุ้นทีชาระแล้วหลังเพิมทุน
=
172,007,484
867,443,576
=
0.20 บาท
ดังนัน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้บุคคลในวงจากัดจะทาให้ส่วนแบ่งกาไรต่อ หุ้น ลดลงในอัตรา
ร้อยละ 20
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ภายหลังการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนต่อบุคคลในวงจากัด
=
=
=

จานวนหุ้น เพิมทุน
(จานวนหุ้นทีชาระแล้ว + จานวนหุ้นเพิมทุน)
187,443,576
(680,000,000 + 187,443,576)
ร้อยละ 21.61

ดังนัน ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้เกิดการลดลง
ของสัดส่ว นการถือหุ ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 21.61 ส่งผลให้อานาจในการลงมติออกเสียงในวาระต่างๆ ของผู ้
ถือหุ้น น้อยลง
1.3
ข้อดี ของการทารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน
1.3.1

กลุ่มผู้ขายซึงเป็ นบุคคลทีมีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิ จเดียวกันกับธุรกิ จหลักของบริษทั ฯ
จะเข้ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษทั ฯ

หลังจากการเข้าทารายการ บริษ ัทฯ จะมีกลุ่ม บุคลากรทีมีความสามารถและประสบการณ์ ในการดาเนินธุ รกิจ
เช่น เดีย วกับ ธุร กิจ หลักของบริษ ัทฯ นาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และเทคนิ คในการพัฒนาซอฟต์แวร์ข อง
DataOn Group มาสร้างเสริมบู รณาการในด้า นการพัฒนาเทคโนโลยี เพือส่งเสริมและพัฒนาประสิท ธิภาพ และสร้าง
นวัตกรรมใหม่ และเมือกลุ่มผู้ข ายเข้ามาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ มีควำมเชือมันและไว้วำงใจใน
กำรทำหน้ำที ได้มำกกว่ำ บุคคลอืน
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
1.3.2

สามารถเจรจาต่อรองและผ่อนปรนเงือนไขในสัญญาซือขายหุ้นได้ง่ายและรวดเร็วกว่า การทารายการ
กับบุคคลอืน

ภำยหลังกำรเข้ำทำรำยกำรในครังนีของบริษัทฯ Viko Technologies Pte Ltd และ Mr. Chi Wai Benjamin Ho จะ
เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนกำรถื อหุ้นร้อยละ 21.61 ทำให้บริษัท ฯ สำมำรถเจรจำต่อรองเงื อนไขในสัญญำ
ขำยหุ ้นสำมัญ ของ DataOn Group ในฐำนะผู้ข ำยและผู้ทีจะเป็ นผู้ถือหุ้น ใหญ่ของบริษัทฯ สำมำรถผ่อนปรนเงือนไขใน
สัญญำให้แก่บริษัทฯ ได้ง่ำยและรวดเร็วกว่ำเมือเปรียบเทีย บกับกำรเข้ำทำรำยกำรกับบุคคลอืน
1.4
1.4.1

ข้อด้อยของการทารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน
อาจเกิ ดข้อส่งสัยว่าเป็ นช่องทางการถ่ายเทผลประโยชน์ หรือทาให้ไม่สามารถเจรจาต่อรองราคาและ
เงือนไขต่างๆ ได้อย่า งเต็มที อันเนืองมาจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การทารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกันอาจทาให้เกิดข้อสงสัยว่าเป็ นช่องทางการถ่ายเทผลประโยชน์ข องบริษัทฯ
หรือทาให้บริษ ัทฯ ไม่สามารถเจรจาต่อรองราคา และเงือนไขต่างๆ ในการซือหุ้นสามัญได้อย่างเต็มทีเหมือนกับการทา
รายการกับบุ คคลภายนอก ซึงอาจส่งผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท ฯ ทังนีคณะกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบของการทารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกันเป็ นอย่า งดี โดยจะไม่ทารายการใดๆ ทีไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือทาให้บริษัทฯ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ สูญเสียผลประโยชน์ โดยจะไม่ทารายการ
ซือหุ้น สามัญของ DataOn Group ในราคาทีไม่เหมาะสม ทังนีคณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท ฯ ได้พิจารณาเงือนไข และวิธ ีการเข้าทารายการอย่ างละเอียด โปร่ งใสจนเชือได้ว่าบริษ ัทฯ และผู้ถือหุ้นราย
ย่อยจะได้ประโยชน์ส ูงสุดในการเข้าทารายการในครังนี
โดยการเข้าทารายการครังนี บริษัท ฯ ได้ม ีการว่ า จ้า งทีปรึกษา และผู้ เชียวชาญทางด้านต่างๆ ในการจัดทา
รายงาน Financial Due Diligence เพือให้ทราบถึงข้อมูลทางการเงินทังทางด้านผลการดาเนิ นงาน ฐานะทางการเงิน
และสภาพการดาเนิน ธุรกิจของบริษ ัทตังแต่ อดีตจนถึงปั จจุบ ัน และจัดทารายงาน Legal Due Diligence เพือทาการ
ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลทางกฎหมาย เพือให้บริษัทฯ มั นใจว่าการลงทุน ในครังนีจะไม่ประสบปั ญหาทางกฎหมาย ไม่
มีป ระเด็นทีสาคัญทางกฎหมายทีอาจส่งผลต่อ การเข้าทารายการ นอกจากนีบริษ ัทฯ ยังได้ว่ าจ้างทีปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพือให้ความเห็นทังในเรืองความสมเหตุสมผลในการเข้า ทารายการ ผลกระทบ ข้อดี ข้อเสีย ความเสียงทีเกิดขึนจาก
การเข้าทารายการ ตลอดจนให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และเงือนไขต่า งๆ ทีเกียวข้องในการซือขายหุ ้น
สามัญในครังนี เพือเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงพิจารณาอนุ ม ัติการเข้าทารายการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครังนี
1.5
1.5.1

ความเสียงจากการเข้าทารายการ
ความเสียงจากการดาเนิ นธุรกิ จในต่างประเทศ
เนื องจากกลุ่มบริษัท DataOn Group เป็ นบริษัท ทีมีท ีตั งและจดทะเบีย นภายใต้กฎหมายต่า งประเทศ ซึงมี
รูปแบบการดาเนินธุรกิจทีแตกต่างจากประเทศไทย ทังในด้านบุคลากร ภาษา กฎหมาย กฎเกณฑ์ และอัตราภาษี อีกทัง
บริษัทฯ ซึงอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภ าพในการบริหารงาน และการควบคุมการดาเนินงานทีไม่สามารถดู แลได้อย่าง
ใกล้ชิดเหมือนบริษัท ภายในประเทศ อย่ างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงใช้บุคลากรชุดเดิมของกลุ่มบริษัท DatoOn Group ทีมี
ความเชียวชาญ ในแต่ล ะประเทศในการดาเนินงานของ DataOn Group ในด้านโครงสร้างกรรมการ กรรมการเดิมของ
DataOn Group จะยังคงสถานะเช่ นเดิมภายหลังการเข้าทารายการ แต่ จะมีการเพิมกรรมการใหม่ซึงเป็ นตัวแทนของ
บริษัทฯ เป็น คณะกรรมการของ DataOn Group จานวน 2 ท่าน คือ คุณ สุนทร เด่น ธรรม และ Ms. Bee Bee Lim ซึง
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
Ms. Bee Bee Lim จะดารงตาแหน่ ง กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม เพือร่ วมพิจารณาและให้ความเห็นในเรืองสาคัญต่างๆ
เช่น กาหนดนโยบาย แผนการดาเนินธุรกิจของ DataOn Group
ทั งนี บริษัท ฯ ได้ม ีการว่ าจ้ างบริษัท ทีปรึก ษากฎหมายอิ สระ เพื อทาการตรวจสอบเอกสารและข้อมูล ทาง
กฎหมาย (Legal Due Diligence) ของ INI, SGA และ DOI เพือให้บริษัทฯ มันใจว่าการลงทุนในครังนีจะไม่ประสบปั ญหา
ทางกฎหมาย ซึงผลจากการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารทางกฎหมาย ไม่พบประเด็นทีมีนัยสาคัญ
1.5.2

ความเสียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลียน
เนื องจากภายหลังการทารายการ INI, DOI และ SGMY จะกลายเป็ นบริษ ัทย่อยของบริษัท ฯ ดังนันรายได้
รายจ่ าย สินทรัพย์ และหนีสินของกลุ่ม DataOn Group ซึงจะเป็ นเงินในสกุลต่างประเทศ จะกลายมาเป็ นของบริษัทฯ
ภายใต้การจัดทางบการเงินรวมของบริษ ัทฯ (Consolidated Financial Statement) โดยรวมผลประกอบการและฐานะ
ทางการเงินของ INI, DOI และ SGMY ทีตังอยู่ในต่างประเทศเข้ามา ดังนันการจัดทางบการเงินรวมของบริษัทฯ จะต้องมี
การแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศกลับมาเป็ นสกุล เงินบาท ซึงจะส่งผลให้บ ริษัทฯ ได้ร ับผลกระทบจากผลต่ างของอัตรา
แลกเปลียน ซึงผลกระทบดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนในภายหลัง โดยจะแสดง
อยู่ ในรายการกาไรหรือขาดทุ นเบ็ดเสร็จ อืน (Other Comprehensive Income) ซึงจะแสดงต่อจากกาไรสาหรับงวดของ
บริษัทฯ โดยผลกระทบทีเกิดขึนจะส่งผลกาไรหรือขาดทุนต่องบการเงินของบริษัทฯ ขึนอยู่กับสถานะของค่าเงินบาทต่อ
สกุล เงินต่างประเทศนันๆ ในวันทีจัดทางบการเงิน
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้วางแผนการบริหารความเสียงโดยการพยายามให้ต้นทุน และค่าใช้จ่ายทังหมดของ
กลุ่ม DataOn Group เป็ นสกุล เงินเดียวกับรายได้ทีเกิดขึนในแต่ละประเทศทีบริษัท ตังอยู่ เช่น INI และ SGA จะบันทึก
รายได้และค่าใช้จ่ายในสกุล เงิน IDR เป็ น ต้น และธุรกรรมทีเกิดขึนนอกประเทศจะทารายการผ่า น DOI โดยใช้สกุลเงิน
USD เพือเป็ น การป้ องกันความเสียงโดยวิธ ีธรรมชาติ (Natural Hedge) และบริษัท ฯ ได้เปิ ดบัญชีสกุลเงิน USD เพือ
รองรับและลดความเสียงจากอัตราแลกเปลียนทีอาจเกิดขึน
1.5.3

ความเสียงด้านการบันทึกมูลค่าสิ นทรัพย์และคุณภาพสิ นทรัพย์ของ DataOn Group
ภายหลังการเข้าทารายการบริษ ัทฯ อาจมีความเสียงในเรืองของการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ต่า งๆ ของกลุ่ม
DataOn Group ว่าวิธีการบันทึกบัญชีทงในเรื
ั
องของ เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาประกัน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สิทธิการใช้
งาน ภาษีท ีต้องชาระ และอืนๆ ว่าเป็ นการบันทึกบัญชีทถูี กต้องครบถ้วน มีวิธีการบันทึกมูลค่าสินทรัพย์ทีเหมาะสม และ
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนีการค้าอย่างครบถ้วนและเหมาะสม
ทั งนีบริษัทฯ จะมีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของ DataOn Group ว่าถูกต้องครบถ้วนและมีมูลค่าตามทีควรจะ
เป็ นอย่างไร รวมถึงการสอบทานวิธกี ารบันทึกบัญชี และการบันทึกการด้อยค่าในส่วนของสินทรัพย์แต่ละประเภทให้แล้ว
เสร็จ ภายใต้มาตรฐานการบันทึกบัญชีของประเทศไทย เพือให้สินทรัพย์ของกลุ่ม DataOn Group สะท้อนมูลค่าทีแท้จริง
ได้อย่างเหมาะสมและเพือนาไปใช้ในการคานวณหาสินทรัพย์สุทธิสาหรับการบันทึกในรอบบัญชีถัดไป
1.5.4

ความเสียงด้านการบันทึกบัญชีของ INI
เนื องจากงบการเงินตรวจสอบของ INI สาหรับรอบปีส ินสุด ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2563 ตรวจสอบโดย Drs.
Suyamto, CPA., CA. รหัสผู้ส อบที AP.0427 จากบริษั ท KAP. MAKSUM, Suyamto and Hirdjan เป็ น งบการเงิน ที
ผู้สอบแสดงความเห็น (Qualified Report) ซึงมีความเห็นเกียวกับการไม่บ ันทึกประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนักงาน
ตามกฎหมายฉบับที 13 ปี พ.ศ. 2546 "กฎหมายแรงงาน" ของประเทศอินโดนีเซีย ดังนั นงบแสดงฐานะการเงินของ INI
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 จึงไม่สะท้อนประสิทธิภาพทางการเงินและกระแสเงินสดสาหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม
2563 ตามมาตรฐานการบัญชีการเงินและความรับผิดชอบต่อสาธารณะของบริษัท
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
อย่างไรก็ตาม INI ได้ว่าจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพือประเมินมูลค่า หนีสินผลประโยชน์ พนักงาน สาหรับปี
2563 และ 2564 เพือบันทึก หนีสินผลประโยชน์พนักงาน ในงบการเงิน สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
1.5.5
ที

ความเสียงจากการตรวจสอบสถานะทางการเงิ นโดยผู้สอบฯ
จากการสอบทานสถานะทางการเงินของ DataOn Group ในครังนี พบความเสียงสาคัญมีดังต่อไปนี
ประเภท

ความเสียง

สถานะปัจ จุบัน

1

การปรับปรุงการบันทึกบัญชี ผู้ ส อบฯ ตรวจพบการบัน ทึก บัญ ชี บริ ษั ท อยู่ ร ะ หว่ า งการดาเนิ น การ
หลายรายการทีควรปรับปรุ งจากงบ ปรับปรุงงบการเงินสาหรับปี 2564 ให้
การเงินเสมือนของ INI และ DOI
เหมาะสมตามคาแนะนาของผู ้สอบฯ

2

การชาระภาษี

ผู้ สอบฯ ตรวจพบการชาระภาษีของ
INI และ SGA ว่า มีการชาระตากว่ า
ก ฎห มา ย ซึ ง อ า จถู ก ป รั บ ภ า ษี
ย้อนหลังได้

3

ความปลอดภัยทางไซเบอร์

ผู้สอบฯ แนะนาให้มหี น่วยงานภายใน บริษั ทฯ จะดาเนิน การเพิมมาตรการ
ของตนเองเพือลดความเสียงและภัย และระบบป้ องกันภัย คุ กคามทางไซ
คุกคามทางไซเบอร์เพิมเติม
เบอร์ ใ ห้เหมาะสมเพือป้ อ งกันความ
เสียงทีอาจเกิดขึนในอนาคต

4

สารองค่า ใช้ จ่ า ยในการคืน ควรมีการตั งสารองค่า ใช้จ่ายในการ บริ ษั ท อยู่ ร ะหว่ า งการดาเนิ น กา ร
สภาพสถานทีเช่า
คื น สภา พพื นที เช่ า เนื องจา กใน ปรับปรุงงบการเงินสาหรับปี 2564 ให้
สัญญาเช่าสถานทีของมีข้อกาหนดใน เหมาะสมตามคาแนะนาของผู ้สอบฯ
การคืนสภาพพืนทีก่อนการคืนพืนที
เช่า

5

กลุ่มผู้บริหารทีสาคัญ

มี ก ลุ่ ม ผู้ บ ริ ห า ร ที สา คั ญ ใ น ก า ร
ดาเนินงาน ซึงหากมีการเปลียนแปลง
คว ามเป็ นเ จ้ า ของอ าจส่ ง ผลให้
DataOn Group ไม่ ส ามารถดาเนิ น
ธุรกิจต่อไปได้

6

สัญญาทีสาคัญ

สัญญาทีสาคัญของ DataOn Group บริษัท ฯ ได้ต รวจสอบและยืน ยัน ว่ า
อาจมี ก ารยกเลิ ก ภายหลั ง การทา สั ญ ญาทีสาคัญ ของ DataOn Group
รายการ
สาหรับ การดาเนิ น ธุ ร กิจจะไม่ มี การ
เปลียนแปลงจากการเปลียนแปลงผู้ ถือ
หุ้น
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บริษ ัท ฯ ได้กาหนดความรับผิ ดชอบ
ค่ า ใช้จ่ า ยที อาจเกิด ขึนดัง กล่า วเป็ น
ความรับ ผิดชอบของกลุ่ม ผู้ ข าย ใน
สัญญาจะซือจะขาย (SPA)

กลุ่มผู้ข าย ได้ลงนามในหนังสือแสดง
เจตจานง (LOI) ซึงมีเงือนไขว่า หลัง
การทารายการ Viko Technologies
Pte Ltd และ Mr. Chi Wai Benjamin
Ho ต้อ งนาหุ้น ทีได้ร ับ จากการเสนอ
ขายร้อยละ 80 ฝากไว้กับบริษ ัทฯ เป็ น
ระยะเวลา 2 ปี ซึงเงือนไขดังกล่ าวจะ
เป็ นเงือนไขในสั ญ ญาจะซื อจะขาย
(SPA) เช่นกัน

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
1.5.6

ความเสียงทีอาจเกิ ดความขัดแย้งผลประโยชน์ หลังจากการเข้าทารายการ
ปัจ จุบัน INI, DOI, DOT และ SGMY มีการทาธุรกรรมทีเป็ นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
กับบุคคลทีเกียวโยงกัน ภายหลังการเข้าทารายการบริษัท INI, DOI, DOT และ SGMY จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ
บริษ ัทฯ จึงทาให้การทาธุรกรรมกับบุคคลทีเกี ยวโยงกันดังกล่ าวถือเป็ นรายการทีเกียวโยงกัน ตามเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ฯ จึงมีห น้ าทีกากับ ดู แลการทาธุร กรรมดังกล่าวให้เป็ นไปตามหลักการกากับ ดูแล
กิจ การทีดีเพือป้ องกันการถ่ ายเทผลประโยชน์ และเปิ ดเผยข้อมูล ตามหลักเกณฑ์ท ีกาหนด ปัจจุ บัน DataOn Group มี
รายการทีคาดว่าจะเป็ นรายการเกียวโยงในอนาคต 3 รายการ โดยตามรายละเอียดดังนี
1. รายการทีเกิ ดขึนจากการจาหน่ ายซอฟต์แวร์ GreatDay
เนืองจากปัจจุบ ัน DataOn Group มีการจาหน่ายซอฟต์แวร์ GreatDay เป็ นผลิตภัณฑ์เสริมของกลุ่มบริษัท ซึง
ซอฟต์แวร์ GreatDay เป็ นผลิตภัณฑ์ทีถือครองโดยบริษ ัท Publica holding Pte. Ltd. ซึงเป็ นบริษัทที Viko Technologies
Pte. Ltd และบริ ษัทฯ ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 64 และร้อ ยละ 16 ของจานวนหุ้น สามัญทีออกและเรีย กชาระแล้ว
ตามลาดับ ทีปรึกษาฯ ได้ตรวจสอบสัญญาตัวแทนจาหน่ ายซอฟต์แวร์ GreatDay ระหว่าง DataOn Group และ Publica
holding Pte. Ltd. พบว่ามีอัตราค่านายหน้าเป็นไปตามทีระบุในสัญญา
ซอฟต์แวร์ GreatDay เป็ นผลิตภัณฑ์ทีคล้ายคลึงกับซอฟต์แวร์ ของบริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จากัด (บริษ ัท
ย่อยของบริษัทฯ) แต่ใ ช้เทคโนโลยีใ นการพัฒนาทีแตกต่างกัน และมีล ักษณะเฉพาะในการใช้งานต่างกัน อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ได้มีการกาหนดเงือนไขก่อนการเข้าทารายการให้ดาเนินการทาสัญญาแต่งตังให้บริษัท บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์
(1998) จากัดเป็นผู้จดั จาหน่ ายและติดตังซอฟต์แวร์ดังกล่าวแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย
2. ค่าใช้ จ่า ยค่าเช่าสานัก งาน
INI และ SGA ทาสัญญาเช่าพืนทีกับบริษัท PT. Bangun Properti Jaya ซึงเป็ นบริษัททีถือโดย Mr. Yook Chan
Kim จานวน 4 ฉบับ โดยทีปรึกษาฯ ได้ตรวจสอบสัญญาเช่า ทังหมดของ INI และ SGA รวมถึง สัญ ญาเช่ าระหว่า ง
PT.Bangun Properti Jaya กับ ผู้เช่ารายอืน พบว่า สัญญาเช่าระหว่าง INI, SGA กับ บริษัท PT. Bangun Properti Jaya
มีค่าเช่าสานักงานใกล้เคียงกับสัญญาเช่าที PT. Bangun Properti Jaya ทากับผู้เช่ารายอืน
3. รายได้จ ากการแบ่งพืนที ให้เช่า
INI แบ่ งพืนทีเช่า ของบริษัทให้แก่ PT. People Intelligence Indonesia ซึงมี Mr. Gordon Enns และ Mr. Yook
Chan Kim เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholders) ซึงสัญญาเช่าดังกล่าวจะสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 และ
อยู่ระหว่างการต่อสัญญาการแบ่งพืนทีให้เช่า อย่างไรก็ตามผู้บริหารของบริษัทฯ จะดาเนินการขยายสัญญาเช่าให้แก่ PT.
People Intelligence Indonesia เป็ นระยะเวลา 2 – 3 ปี และเมือมูลค่ารวมของรายได้จากการแบ่งพืนทีให้เช่าและรายการ
เกียวโยงอืนทีอาจเกิดขึนในอนาคตนอกเหนือจากรายการที 1 และ 2 มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิ
หรือเกินกว่า 20 ล้านบาท บริษัท ฯ จะนาเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุม ัติ และแต่งตังทีปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพือให้ความเห็นเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
1.5.7

ความเสียงด้านระบบควบคุมภายใน
เนืองจากกลุ่มบริษ ัท DataOn Group ไม่ได้เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศใด จึงอาจทาให้
ระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษ ัท DataOn Group ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานของบริษ ัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม บริษ ัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในอิสระ เพือเข้ามาตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายใน ซึงปัจ จุบ ันการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ DataOn Group อยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยฝ่ าย
บริหารจะนาเสนอผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ต่อผู ้ถือหุ้นของบริษ ัทฯ ก่อนการอนุมัติรายการดังกล่าวและหาก
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มีป ระเด็ นจากการตรวจสอบ บริษ ัท ฯ จะดาเนิน การให้ DataOn Group อยู่ภ ายใต้ม าตรฐานเดีย วกัน กับ บริษ ัทภาย
หลังจากการเข้าทารายการ ทั งนี ผู ้บริหารเชือมันว่ าการเข้าถือหุ ้นสามัญของ DataOn Group จะไม่ท าให้บริษัทฯ ขาด
คุณสมบัติการเป็ นบริษ ัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเสียงด้านความล่าช้าในการปฏิ บตั ิ ตามเงือนไขทีสาคัญให้สาเร็จก่อนการเข้าทารายการ
ตามเงือนไขการเข้าทารายการ กาหนดให้ทางบริษัทฯ ในฐานะผู้ซือ และผู้ถือหุ้นของ DataOn Group ในฐานะ
ผู้ข าย ดาเนินการตามเงือนไขบังคับก่อนการเข้าทารายการให้สาเร็จครบถ้วนก่อนการเข้า ทารายการในครังนี โดยสามารถ
สรุป เงือนไขบังคับก่อนทีสาคัญ และความคืบหน้าในการดาเนินการ ได้ดังนี
เงือนไขบังคับก่อน
ความคืบหน้ าในการดาเนิ นการ
• กลุ่มผู้ข ายจะดาเนิน การปรับ โครงสร้ างการถื อ หุ ้น ภายใน ดาเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ INI และ
เพือให้ Viko Technologies Pte Ltd. เป็ น ผู ้ถือหุ้น ร้อยละ 100 DOI เสร็จสมบูรณ์
ใน INI และร้อยละ 88.07 ใน DOI และ Chi Wai Benjamin Ho
เป็ นผู้ถือหุ ้นร้อยละ 11.93 ใน DOI
• บริษ ัทฯ ในฐานะผู้ซือต้องได้รับการอนุม ัติให้เข้าทารายการจาก วันที 31 ม.ค. 65 ทีประชุมคณะ กรรมการบริษัทฯ
มีม ติใ ห้นาเสนอต่ อทีประชุมผู้ถื อหุ ้นของบริษัทฯ
ทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษ ัทฯ
เพือพิจารณาอนุม ัติการเข้าทารายการโดยจะมีการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที 31 มี.ค. 65
• การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุ นให้แ ก่บุคคลในวงจากัด ได้รับ วันที 31 ม.ค. 65 ทีประชุมคณะ กรรมการบริษัทฯ
มีม ติใ ห้นาเสนอต่ อทีประชุมผู้ถื อหุ ้นของบริษัทฯ
การอนุญาตจากทีประชุม ผู้ถือหุ ้นของบริษัทฯ
เพือพิจารณาอนุม ัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน
ให้แก่บุคคลในวงจากัดโดยจะมีการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นในวันที 31 มี.ค. 65
• การตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและทางการเงิน ต้อ ง การตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและทางการเงิน
ได้ร ับการตรวจสอบเสร็จสินและครบถ้วน
ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยถูกต้องและครบถ้วน
• กลุ่มผู้ข ายจะดาเนิน การให้ Publica Holdings Pte. Ltd. ทา บริษัทฯ ร่างสัญญาแต่งตังการเป็ นผู้จัดจาหน่ายแต่
สัญญาแต่งตังให้ บริษ ัทฯ เป็ นผู้จัดจาหน่ า ยแต่เพียงผู้เดียวใน เพียงรายเดียวในประเทศไทย ระหว่างบริษัทฯ กับ
Publica Holdings Pte. Ltd. โดยจะลงนามหลังจาก
ประเทศไทยสาหรับการจัดจาหน่ายซอฟต์แวร์ GreatDay
ได้ร ับการอนุมัติจากผู้ถือหุ ้น
1.5.8

ทังนี หากบริษัทฯ ในฐานะผู้ซือและกลุ่มผู้ข ายไม่ส ามารถปฏิบัติตามเงือนไขข้อหนึงข้อใดหรือปฏิบัติได้แต่ล ่าช้า
อาจส่ง ผลให้การเข้า ทารายการต้อ งถู ก ยกเลิก หรือ วัน ที ทารายการต้องถู กเลือนออกไปไม่ท ันตามกาหนดทีทาง
บริษัทฯ กาหนดไว้ทีจะดาเนินการให้แล้ว เสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ทีมีมติอนุม ัติให้เข้า
ทารายการดังกล่าว
จากการพิจารณาข้อดีแ ละข้อด้อยของการเข้าทารายการ ข้อ ดีและข้อด้อ ยของการไม่ เข้า ทารายการ ทังที
เกียวกับลักษณะรายการและทีเกียวกับการทารายการกับบุคคลทีเกียวโยงเมือเทียบกับบุคคลภายนอก รวมถึงความเสียง
จากการเข้าทารายการ ที ปรึกษาฯ จึงมีความเห็นว่าการเข้าทารายการในครังนี มีความสมเหตุสมผล
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1.6

ในส่วนของการพิจารณาความเหมาะสมทางด้านราคาของ HUMAN และกลุ่ม DataOn สรุปได้ดังนี

จากการประเมินมูล ค่า ยุติธรรมของหุ้นสามัญของ HUMAN ด้วยวิธีการต่างๆ สามารถสรุปผลการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษ ัทฯ ณ วันที 30 กันยายน 2564 ได้ดังนี
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
วิ ธีการประเมิ น
ความเหมาะสม
ล้า นบาท
บาทต่อหุ้น
วิธีมูลค่าทางบัญชี
1,359.54
1.99
ไม่เหมาะสม
วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
1,359.54
1.99
ไม่เหมาะสม
วิ ธีมูลค่าตามราคาตลาด
7,110.94 – 7,564.73
10.46 – 11.12
เหมาะสม
วิธีอ ัตราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ ้น
6,707.44 – 8,416.92
9.86 – 12.38
ไม่เหมาะสม
วิธีอ ัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทาง
ไม่เหมาะสม
13,169.86 – 17,180.05
19.37 – 25.26
บัญชี
วิ ธีส่วนลดกระแสเงิ นสด
6,323.09 - 8,281.42
9.30 – 12.18
เหมาะสม
โดยสรุป ทีปรึกษาฯ เห็นว่ามูลค่าหุ้นสามัญของบริษ ัทฯ ทีประเมินด้วยวิธีมูลค่าตามราคาตลาด มีความเหมาะสม
เนืองจากเป็นกลไลทีถูกกาหนดโดยอุป สงค์และอุ ปทานของนักลงทุนทีมีต่อหุ ้นของกิจการซึงสามารถสะท้อนถึงมูลค่าหุ้น
ในขณะนั นๆ รวมถึงสะท้อนถึงปั จจัยพืนฐานและความต้องการของนักลงทุนทัวไปทีมีศักยภาพและการเติบโตของกิจการ
ในอนาคต และทีปรึกษาฯ เห็นว่ามูล ค่า หุ้นสามัญของบริษัท ฯ ทีประเมินด้วยวิธ ีส่วนลดกระแสเงินสด มีความเหมาะสม
เนืองจากวิธ ีส่วนลดกระแสเงินสด คานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงิน สดในอนาคตของบริษ ัทฯ
วิธีปรับปรุงมู ลค่าทางบัญชี จะมีการปรับปรุงมูล ค่ าทางบัญชีของสินทรัพย์ให้สะท้อนมูลค่า ตลาด อย่างไรก็ตาม
วิธีดังกล่าว ไม่ได้พิจารณาถึงความสามารถในการดาเนินธุรกิจและการทากาไรของบริษัทฯ ตลอดจนแนวโน้มของภาวะ
เศรษฐกิจ และภาวะอุตสาหกรรมในอนาคต จึงทาให้การประเมินมูลค่าหุ้น อาจจะยัง ไม่สะท้อนราคาหุ ้นทีแท้จริงของบริษัท
ฯ ดังนันการประเมินมูลค่ าหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ด้วยวิธีปรับปรุงมูล ค่า ทางบัญชีจ ึงอาจเป็น วิธีท ียังไม่เ หมาะสมในการ
ประเมินมูลค่าหุ้นในครังนี
ส่วนวิธ ีมูลค่าทางบัญชีและวิธ ีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด เป็ นการอ้า งอิงถึงข้อมูลในอดี ต โดยไม่ได้คานึงถึงผล
การดาเนินงานและแนวโน้ม การเติบโตของบริษ ัทฯ ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงมูล ค่าหุ้นสามัญของบริษ ัทฯ ได้อย่า ง
เหมาะสม
โดยมูลค่ากิ จการของบริ ษัทฯ ที คานวณได้จากวิ ธีทีเหมาะสมนันมีค่าอยู่ระหว่าง 6,323.09 – 8,281.42
ล้า นบาท หรือ 9.30 – 12.18 บาทต่อหุ้น
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
การประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ DataOn Group
บริษทั

วิ ธีทีใช้ในการ
ประเมิ นมูลค่า

มูลค่าหุ้น สัดส่ว นการ มูลค่าหุ้น
สามัญตาม ได้มาของ สามัญตาม
กรณี ฐาน หุ้นสามัญ สัดส่ว น
(ล้านบาท)
(%)
(ล้านบาท)

กลุ่มบริษทั ทีมีการดาเนิ นงานอย่างมีนัยสาคัญ (1)
1. บริษ ัท PT. IndoDev Niaga Internet
วิธีส่วนลดกระแสเงินสด
1,947.86 –
1,947.86 –
(อินโดนีเซีย), บริษ ัท DataOn International (Discounted Cash Flow
100%
2,155.52
2,155.52
Co., Ltd.
Approach)
รวมมูลค่า (1)
1,947.86 – 2,155.52
กลุ่มบริษทั ทีเพิ งจัดตัง และ/หรือมีสดั ส่วนผลการดาเนิ นงานต่อ DataOn Group อย่างไม่มีนัยสาคัญ (2)
1. บริษ ัท DataOn (Thailand) Co., Ltd.
วิธีมูลค่าทางบัญชี
0
100%
0
2. บริษ ัท Synergy Outsourcing Sdn, Bhd.
วิธีมูลค่าทางบัญชี
2.13
55%
1.17
รวมมูลค่า (2)
1.17
รวมมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญกลุม่ บริษทั DataOn Group (1) + (2)
1,949.03 – 2,156.69
หมายเหตุ: 1. อัตราแลกเปลียนเท่ากับ 33.4431 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที 13 ธันวาคม 2564

จากการประเมิน ข้างต้น ที ปรึ กษาฯเห็ นว่ามูลค่า ยุติธรรมของหุ้นสามัญของ DataOn Group ณ วันที 30
กันยายน 2564 เท่ากับ 1,949.03 – 2,156.69 ล้า นบาท
จากการประเมินมูล ค่ายุติธ รรมของหุ ้นสามัญของ HUMAN และ DataOn Group ด้ว ยวิธ ีการต่างๆ สามารถ
สรุป ผลการประเมินมูล ค่ายุติธรรมของหุ ้นสามัญ ณ วันที 30 กันยายน 2564 ได้ดังนี
บริษทั
HUMAN
DataOn Group

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
ล้านบาท
บาทต่อหุ้น
6,323.09 – 8,281.42
9.30 – 12.18
1,949.03 – 2,156.69
N.A.

โดยสรุ ป ทีปรึกษาฯ เห็นว่า มูลค่ายุติธรรมของ HUMAN อยู่ระหว่า ง 6,323.09 – 8,281.42 ล้านบาท หรือ 9.30
– 12.18 บาทต่ อหุ้น เมือพิจารณาการเสนอขายหุ้นสามัญในวงจากัดเพือชาระมู ลค่าหุ ้นสามัญของ DataOn Group ที
ราคา 10.60 บาทต่อหุ้น ที ปรึกษาฯ เห็นว่าเป็ นราคาทีเหมาะสม
ในส่วนมูล ค่ายุติธรรมของ DataOn Group ทีปรึกษาฯ ได้ประเมินมูลค่ายุติธรรม ซึงมีมูลค่าอยู่ระหว่าง 1,949.03
– 2,156.69 ล้า นบาท เมือพิจารณามูล ค่าการเข้าทารายการจาก 1. การเสนอขายหุ ้นสามัญในวงจากัดจานวนไม่เ กิน
187,443,576 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 10.60 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 1,986.90 ล้านบาท 2. เงินสดมูลค่า 4.63 ล้านบาท รวมเป็ น
มูลค่า 1991.53 ล้า นบาท ทีปรึกษาฯ เห็นว่าราคาในการเข้าทารายการอยู่ในช่วงราคาทีเหมาะสมของการประเมิน มูล ค่า
ของ DataOn Group ที ปรึกษาฯ จึงเห็นว่ามูลค่าการเข้าทารายการในครังนี มีความเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม มูลค่ากิจการและมูล ค่าหุ้น สามัญของบริษ ัทฯ ขึนอยู่กับฐานข้อมูลในอดีตทีได้รับจ ากทางบริษัทฯ
ตามทีได้กล่า วไปแล้วข้างต้น ซึงการประมาณการทางการเงินทีได้จะมีความใกล้ เคียงกับความเป็ นจริงหรือไม่ข ึนอยู่กับ
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ความถูกต้องและความเหมาะสมของสมมติฐ านทีใช้ในการจัดทาประมาณการทางการเงินในอนาคต โดยทีปรึกษาฯ ได้
สอบทานในรายละเอี ยดของสมมติฐ านทีใช้ใ นการประมาณการทังหมด ด้วยความรอบคอบตามจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพ และมีความเชือมันว่าสมมติฐานทีใช้มีความเหมาะสมและมีความเป็ นไปได้ ทังนี ผู้ถือหุ้นอาจใช้ว ิธีการ
ประเมินมูลค่าหุ้นวิธีอืนประกอบการพิจารณาด้วย
จากการพิจารณาความสมเหตุสมผล ข้อดีข้อเสียของการทารายการ ความเสียงจากการเข้าทารายการ มูลค่าที
เหมาะสมของการทารายการ ที ปรึก ษาฯ จึง มี ความเห็ น ว่า ผู้ถื อ หุ้น ควรลงมติ อ นุ ม ัติ ก ารทารายการตามที
คณะกรรมการบริษทั ฯ เสนอในครังนี
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ส่ว นที 2 : แนวทางการปฏิ บตั ิ งานและข้อมูลทีใช้ในการจัดทารายงาน
ทีปรึกษาฯ ได้ พิจ ารณาและศึกษาข้อ มูล ทีเกียวข้องกับ การเข้าทารายการในครังนี ซึงเป็ นรายการได้มาซึง
สินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันฯ จาก
ข้อ มูล ทีได้ร ับ จากบริษัท ฯ การสัม ภาษณ์ฝ่ายบริหาร และข้อมู ลทีเผยแพร่ต่ อสาธารณชนทัวไป รวมถึง ข้อมู ลอืนๆ ที
เกียวข้อง ซึงรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง
1. มติทีประชุมคณะกรรมการของบริษ ัทฯ และสารสนเทศทีเปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีเกียวข้องกับการ
เข้าทารายการในครังนี
2. เอกสารของบริษัททีเกียวข้องกับการทารายการในครังนี เช่น หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ และ
ข้อบังคับ เป็นต้น
3. รายงานตรวจสอบสถานะทางการเงินและภาษีทีเกียวข้องกับการเข้าทารายการในครังนี
4. รายงานตรวจสอบสถานะทางกฎหมายทีเกียวข้องกับการเข้าทารายการในครังนี
5. ข้อมูล ทางการเงินทีเกียวข้องกับการเข้าทารายการในครังนี
6. แผนธุรกิจของบริษ ัททีเกียวข้องกับการเข้าทารายการในครังนี
7. การสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษ ัทฯ รวมถึงบุคคลทีเกียวข้อง
8. ร่างสัญญาซือขายและร่างสัญญาตัวแทนจาหน่ ายแต่เพียงรายเดียว
9. ข้อมูล สถิติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และภาวะอุตสาหกรรม
ความเห็นของทีปรึกษาฯ ตังอยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมู ล และ/หรือ เอกสาร ซึงทีปรึกษาฯ ได้ร ับ ตลอดจนการ
สัม ภาษณ์ผู้บ ริห ารของบริษั ทฯ รวมถึงบุ คคลทีเกียวข้อ ง เป็ นข้อ มูล ทีถู กต้อ งและเป็ นความจริ ง โดยที ปรึ กษาฯ ได้
พิจารณาและศึกษาข้อมูล ดังกล่าวด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพ นอกจากนี
ทีปรึกษาฯ ถือว่ า สัญญาและข้อตกลงทางธุร กิจต่ างๆ มีผลบังคับใช้และผูกพันตามกฎหมาย และไม่มี การเปลียนแปลง
เงือนไข เพิกถอน หรือ ยกเลิก รวมถึงไม่ มีเหตุการณ์หรือเงือนไขใดๆ ทีอาจจะส่งผลกระทบอย่างมีน ัยสาคัญต่อการเข้า
ทารายการในครังนีของบริษัทฯ
ดังนัน หากข้อมูล และ/หรือ เอกสาร ซึงทีปรึกษาฯ ได้รบั ไม่ถูกต้อง และ/หรือ ไม่เป็ นความจริง หรือ สัญญาและ
ข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆ ไม่มีผลบังคับใช้ และ/หรือ ไม่ผูกพันตามกฎหมาย และ/หรือ มีการเปลียนแปลงเงือนไข เพิกถอน
หรือ ยกเลิก และ/หรือ มีเหตุการณ์หรือเงือนไขใดๆ ทีอาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ การเข้าทารายการในครังนี
ของบริษัทฯ ก็อ าจส่ง ผลต่อความเห็นของทีปรึกษาฯ ซึงทีปรึกษาฯ ไม่สามารถให้ความเห็นต่อผลกระทบดังกล่าวต่อ
บริษ ัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้
ความเห็นของทีปรึกษาฯ จัดทาขึนภายใต้ ข้อมูล ซึงทีปรึกษาฯ ได้ร ับ รวมถึงภาวะอุตสาหกรรม เงือนไขทาง
เศรษฐกิจ และปัจ จัยอืนๆ ทีเกิดขึนในระหว่า งการจัดทา ซึงอาจมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในภายหลัง และอาจ
ส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึกษาฯ โดยทีปรึกษาฯ ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงความเห็น ของรายงานความเห็น
ของทีปรึกษาฯ ฉบับนี
รายงานความเห็น ของทีปรึกษาฯ ฉบับนี จัดทาขึนเพือนาเสนอเป็ นข้อมู ลเพิมเติม ให้กับผู้ถือ หุ้นของบริษ ัทฯ
เท่านัน
อย่ า งไรก็ตาม รายงานความเห็นของทีปรึกษาฯ มิได้เป็ น การรับรองผลสาเร็ จของการเข้า ทารายการต่ างๆ
รวมถึง ผลกระทบทีอาจเกิดขึน และทีปรึกษาฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่ อผลกระทบใดๆ ทีอาจเกิดขึนจากการเข้าทา
รายการดังกล่าว ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ส่ว นที 3 : ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
3.1
ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
ทีประชุมคณะกรรมการบริษ ัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “HUMAN”) ครังที 1/2565 เมือวันที
31 มกราคม 2565 (โดยเป็ นมติเปลียนแปลง Record date และวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของมติทีประชุม คณะกรรมการ
ครังที 7/2564 เกียวกับการเข้าซือกิจ การของกลุ่มบริษัท DataOn, การออกหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ Viko Technologies
Pte. Ltd. และ Mr. Ben Ho Chi Wai และเรืองทีเกียวข้อง) ได้มีมติอนุม ัติให้เ สนอต่อทีประชุมผู ้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุม ัติ
การเข้า ซื อกิ จ กา รของกลุ่ ม บริ ษั ท DataOn (“DataOn Group”) โดยกา รซื อหุ้ นสามัญ ขอ ง DataOn Group ตาม
รายละเอียดดังนี
1. บริษ ัทฯ จะซือหุ้นสามัญทังหมดของ บริษั ท PT. IndoDev Niaga Internet (อิน โดนีเ ซีย ) (“INI”) จานวน
1,200,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 10,000 รูเปี ยห์อินโดนีเซีย ซึงรวมถึงบริษัทย่อยได้แก่ PT. Synergy
Group Asia (อินโดนีเซีย ) (“SGA”)
2. บริษ ัทฯ จะซือหุ้นสามัญทังหมดของ บริษ ัท DataOn International Co., Ltd. (ฮ่องกง) (“DOI”) จานวน 500
หุ ้น มูล ค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 ฮ่องกงดอลล่าร์
3. บริษ ัทฯ จะซือหุ้นสามัญทังหมดของ บริษ ัท DataOn (Thailand) Co., Ltd. (ประเทศไทย) (“DOT”) จานวน
50,000 หุ ้น มูล ค่าทีตราไว้หุ ้นละ 100 บาท
4. บริษ ัท Humanica Asia Pte Ltd. ซึงเป็ น บริษัท ย่ อ ยของบริษ ัท ฯ จะซือหุ้น สามัญ ของบริษัท Synergy
Outsourcing Sdn, Bhd. (มาเลเซีย ) (“SGMY”) จานวน 275,000 หุ้น คิดเป็ น ร้อ ยละ 55 ของหุ้น สามัญ
ทังหมดของ SGMY มูล ค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย
โดยบริษ ัทฯ จะซือหุ้นสามัญดังกล่าวจาก Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Gordon Enns และ Mr. Chi
Wai Benjamin Ho และนางสาว ปิ ยะลักษณ์ บุณ โยประการ (เรียกรวมกันว่ า “กลุ่มผู้ขาย”) โดยมีมูลค่าของสิงตอบแทน
ในการซือกิจ การของ DataOn Group คิดเป็ นมูล ค่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทีย บเท่า 1,991.53 ล้า นบาท (อัตรา
แลกเปลียนที 33.1922 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) ทังนี สาหรับการซือหุ้นสามัญของ INI DOI และ SGA บริษัทฯ จะชาระ
ราคาแก่กลุ่มผู้ข ายโดยการออกหุ ้นสามัญเพิมทุน ของบริษัท ฯ ในจานวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น ให้แก่ บริษั ท Viko
Technologies Pte. Ltd. จานวนไม่เกิน 183,707,888 หุ้น และ Mr. Chi Wai Benjamin Ho จานวนไม่เกิน 3,735,688 หุ้น
โดยกาหนดราคาเสนอขายทีหุ้นละ 10.60 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,986.90 ล้านบาท และชาระเป็นเงินสดสาหรับการ
ซือหุ้นทังหมดของ DOT คิดเป็นมูล ค่ า 2,500,000 บาท และการซือหุ้นร้อยละ 55 ของ SGMY คิดเป็ นมูลค่า 2,130,000
บาท รวมเป็นมูล ค่าจานวน 4.63 ล้านบาท
ลักษณะรายการ
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
โครงสร้างการถือหุ้นสามัญของ DataOn Group

การเข้าทารายการในครังนีบริษัทฯ จะเข้าซือหุ้น สามัญของกลุ่ม DataOn Group โดยมีรายละเอียดดังนี
ที
บริษทั
สัดส่ว น
ผู้ซือ
ผู้ขาย
1
2

PT. IndoDev Niaga Internet
DataOn International Co., Ltd.

100.00
100.00

HUMAN
HUMAN

3

DataOn (Thailand) Co., Ltd.

100.00

HUMAN

4

Synergy Outsourcing Sdn, Bhd.

55.00

Humanica Asia Pte Ltd.

1. Viko Technologies Pte. Ltd. 100%
1. Viko Technologies Pte. Ltd. 88.07%
2. Mr. Chi Wai Benjamin Ho 11.93%
1. Mr. Gordon Enns 48%
2. Ms. Piyalak B. 51%
3. Mr. Chi Wai Benjamin Ho 1%
1. Mr. Gordon Enns 27.50%
2. Mr. Chi Wai Benjamin Ho 27.50%

DataOn Group เป็ นผู้ น าใ นก ารให้ บ ริก าร ระบบ บริ ห ารจัด การทรั พ ยากรบุ ค คล (Human Resource
Management System) ภายใต้แบรนด์ “Sunfish HR” ในตลาดอินโดนีเซีย โดยมีฐานลูกค้ามากกว่า 2,000 บริษ ัท ซึงมี
พนักงานรวมกันมากกว่า 1 ล้านราย ทัวภูม ิภาคเอเชีย และเป็ นผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรณ์
(Enterprise Resource Planning:ERP) ภายใต้แบรนด์ “SunFish ERP”
ผลิ ตภัณฑ์และการให้บริการของ DataOn Group

ซอฟต์แวร์ทีจัดจาหน่ายโดย DataOn Group มี 3 โปรแกรมคือ 1. Sunfish HR 2. Sunfish ERP 3. Greatday
โดยซอฟต์แวร์ Sunfish HR และ Sunfish ERP เป็ นกรรมสิทธิของ INI ซึงอนุญ าตให้ DOI DOT SGMY มีส ิทธิในการ
จาหน่ายซอฟต์แวร์ดังกล่าว ในส่วนของซอฟต์แวร์ GreatDay เป็ นกรรมสิทธิของบริษัท Publica holding Pte. Ltd. ซึงมี
ผู้ถือหุน้ ใหญ่คือ Viko Technologies Pte. Ltd. ได้อนุญาตให้ บริษ ัทในกลุ่ม DataOn Group สามารถจาหน่ ายซอฟต์แวร์
GreatDay โดยบริการของ DataOn Group สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท โดยมีลกั ษณะการให้บริการดังต่อไปนี
ส่วนที 3 - หน้า 2

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
1.

Sunfish HR SAAS

เป็ นซอฟต์แวร์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลตามความต้อ งการของผู้ใ ช้งาน ซึงผู้ใ ช้สามารถเข้าใช้งาน
โปรแกรม Sunfish HR ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยชาระค่าบริการรายเดือนตลอดอายุ สัญญาการใช้งาน (Software as a
service:SaaS) ทั งนี Sunfish HR SAAS เหมาะสาหรับการใช้งาน 1. การเก็บ ข้อมู ลพนักงาน 2. การบริหารเวลาของ
บุคลากร 3. การจัดการผลประโยชน์พนักงาน 4. การจัดการองค์กร 5. การวิเคราะห์ข ้อมูลและผลกระทบจากการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2.

SunFish HCM

เป็ นซอฟต์แวร์สาหรับติดตังในสถานทีและระบบของผู ้ใ ช้งาน โดยผู้ใ ช้งานทีใช้ SunFish HCM จะชาระค่า
ผลิตภัณฑ์เพียงครังเดียวสาหรับการติดตังและใช้ซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง ลักษณะของซอฟต์แวร์ จะมุ่งเน้นการ
ใช้ งานด้าน 1. การประเมิน ประสิ ทธิภาพการทางาน 2. การจัดการข้อ มู ลการทางาน 3. การบริ หารการพั ฒ นา
ความสามารถของพนักงาน 4. การรับสมัครพนักงาน 5. การวิเ คราะห์ข้อมูลในการจัดการทรัพยากรบุคคล
3.

SunFish ERP

เป็ นซอฟต์แวร์ทีรวมและทาให้ข้อมูลทางด้าน การบัญชี การเงิน การขาย การจัดซือ การควบคุมสินค้า การผลิต
สินค้า และการขนส่ง เป็ นกระบวนการอัตโนมัติ ซึง SunFish ERP สามารถจัดการ 1. ระบบการบริหารทางการเงิน 2.
ระบบฝ่ ายขาย 3. ระบบการจัดซือ 4. การจัดการสินทรัพย์ 5. การควบคุม สินค้า 6. การจัดการระบบการผลิตสินค้า 7.
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของข้อมูลทีมีความหลากหลาย
4.

GreatDay HR

แอพพลิเคชันด้านการจัดการงานทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรบนระบบโทรศัพท์เคลือนที GreatDay HR เป็ น
ซอฟต์แวร์ทีมีความคล่องตัวและช่วยให้การจัดการทรัพยากรบุคคลของผู้ใช้งานง่า ยขึน โดยแอพพลิเคชันสามารถช่ว ยใน
การจัดการพฤติกรรมการใช้ชีว ิตของพนักงาน การคานวณเงินเดือนและภาษี ไปจนถึงบันทึกการเข้างาน คาขอลางาน
และการชาระเงินคืน เป็ นต้น
การเข้าซือกิจ การของ DataOn Group จะทาให้บริษ ัทฯ ได้ร ับประโยชน์ทังในด้านการเพิมขึนของรายได้และ
กาไรจากการจัดทางบการเงินรวม (Consolidated Financial Statement) และในด้านการขยายตลาดของธุ รกิจหลัก ของ
กลุ่มบริษัทฯ จากฐานลู กค้าและช่องทางการจัดจาหน่ายของ DataOn Group ซึงมีมากกว่า 13 ประเทศทัวภูมิภาคเอเชีย
นอกจากกลุ่มประเทศอาเซียนเป็ น หลักแล้ว ยังครอบคลุมไปถึง ประเทศญีปุ่น เกาหลี และประเทศในภูม ิภาคตะวันออก
กลาง การรวมธุรกิจของบริษ ัทฯ และ DataOn Group จะทาให้ธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีฐานลู กค้ารวมกันมากกว่า 5,000
บริษัท ซึงมีพนักงานของบริษ ัทมากกว่า 2 ล้านราย นอกจากนียังช่วยส่งเสริมและสนับสนุน ในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
ร่วมกันในอนาคต
การเข้าทารายการดัง กล่า ว เข้าข่า ยเป็ นการทารายการได้ ม าซึงสิ น ทรัพ ย์ข องบริ ษัท ฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรืองหลักเกณฑ์ในการทารายการทีมีนัยสาคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึงสินทรัพย์ ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรืองการเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่า ยไปซึงสินทรัพย์
พ.ศ. 2547 ลงวันที 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึงสินทรัพย์”) ซึงเมือคานวณขนาดรายการ
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึงสินทรัพย์ โดยคานวณตามเกณฑ์ต่างๆ โดยใช้ขนาดรายการสูงสุดทีคานวณ
ได้จากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทน ตามข้อมูลในงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดล่าสุด สินสุด ณ วันที 30 กันยายน
2564 พบว่ ามีข นาดรายการคิดเป็น ร้ อยละ 117.11 และเมือรวมกับรายการได้ มาอื นๆ ในรอบ 6 เดือนทีผ่ านมา ตาม
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทนจะมีขนาดรายการเท่า กับร้อยละ 128.58 จัดเป็ นรายการได้มาซึงทรัพย์ส ินทีมีข นาด
รายการเกินกว่าร้อยละ 100 ซึงเป็ น ไปตามหลักเกณฑ์การเข้า จดทะเบีย นกับตลาดหลักทรัพ ย์โดยอ้อ ม (Backdoor
Listing) ซึงบริษัท ฯ จะต้องมีห น้ าทียืนคาขอให้ตลาดหลักทรัพย์พ ิจารณารับหลัก ทรัพ ย์ใหม่ แต่เ นืองจากการได้มาซึง
สินทรัพย์ดังกล่า ว เข้า หลักเกณฑ์การยกเว้นให้ไม่ต้อ งยืนคาขอให้พิจ ารณาหลักทรัพ ย์ใ หม่ ท ัง 4 ข้อ (ดัง รายละเอีย ด
ปรากฎตามข้อ 3.4.1) บริษ ัทฯ จึงมีหน้าทีต้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกียวกับการเข้าทารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์
ฯ และต้องขออนุม ัติจากทีประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู้
ถือ หุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับเสีย งของผู้ถือหุ ้นทีมีส่วนได้เสีย และแต่งตังทีปรึกษาทางการ
เงินอิสระเพือให้ความเห็นเกียวกับการเข้าทารายการดังกล่าว โดยบริษ ัทฯ จะนาเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาลง
มติในทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2565 ซึงกาหนดให้จัดขึนในวันที 31 มีนาคม 2565
นอกจากนี การเข้าทารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุ นที ทจ. 21/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเกียวโยงกัน ลงวันที 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทังทีมีการ
แก้ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัท จดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทังทีมีการแก้ไข
เพิ มเติ ม ) (“ประกาศรายการที เกียวโยงกั นฯ”) เนื องจาก บริษัท Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Chi Wai
Benjamin Ho จะเข้ามาเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่ วนร้อยละ 21.61 ของจานวนหุ้นทีออกและจาหน่ายแล้วทั งหมด
ของบริษัท ฯ รวมทังจะมีการส่งตัวแทนคือ Mr. Gordon Enns เข้ามาเป็ น กรรมการของบริษัทฯ โดยมีมูลค่าของสิงตอบ
แทนเท่ากับ 1,991.53 ล้านบาท คิดเป็ นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 218.73 ของสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ
วันที 30 กันยายน 2564 ซึงสูงกว่า 20 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ท ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ทาให้
รายการดังกล่าวนีจัดเป็ นรายการทีเกียวโยงกันขนาดใหญ่ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทารายการทีเกียวโยงกัน จากทีประชุม
ผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสีย งไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสีย งทังหมด ของผู้ถือหุ้น ทีมาประชุมและมีสิท ธิออกเสีย ง
ลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสีย และจัดทารายการเปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวและแต่งตัง
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้ความเห็นเกียวกับการเข้าทารายการดังกล่ าว โดยบริษ ัทฯ จะนาเสนอต่อทีประชุมผู้ถือ
หุ ้นเพือพิจารณาลงมติในทีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นครังที 1/2565 ซึงกาหนดให้จดั ขึนในวันที 31 มีนาคม 2565
จากหลักเกณฑ์ข ้างต้น บริษัทฯ จึงได้แต่งตังบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี จากัด (“IFA” หรือ “ทีปรึกษาฯ”) เป็ นที
ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพือให้ความเห็นเกียวกับการเข้าทารายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันของ
บริษ ัทฯ ในครังนีต่อผู้ถือหุ้นของบริษ ัทฯ เพือเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงมติ
3.2

วัน เดือน ปี ทีเกิ ดรายการ
บริษัทฯ จะเข้าซือกิจการ DataOn Group คิดเป็ นมูล ค่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,991.53 ล้าน
บาท โดยเข้าซือหุ้นสามัญทังหมดของ INI DOI DOT และซือหุ้นสามัญร้อยละ 55 ของ SGMY
สาหรับการซือหุ ้นสามัญของ INI DOI และ SGA บริษัทฯ จะชาระราคาแก่กลุ่มผู้ขายโดยการออกหุ้นสามัญเพิม
ทุ นของบริษัทฯ ในจานวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น โดยกาหนดราคาเสนอขายทีหุ้น ละ 10.60 บาท ให้แก่บริษ ัท Viko
Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Chi Wai Benjamin Ho รวมเป็ นมูล ค่า ไม่ เกิน 1,986.90 ล้านบาท และสาหรับการซือ
หุ ้นสามัญของ DOT และ SGMY บริษัทฯ ชาระเป็ นเงิน สดจานวน 4.63 ล้านบาท ซึงจะดาเนินการหลังจากได้ร ับการ
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
อนุ ม ัติจากทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2565 ซึงกาหนดจะจัดประชุม ในวันที 31 มีนาคม 2565 โดยบริษัทฯ คาดหวัง
จะทารายการแล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังจากวันประชุม ผู้ถือหุ ้น
3.3
3.3.1

คู่สญ
ั ญาทีเกียวข้องและความสัมพันธ์กบั บริษัท
การซือหุ้นสามัญทั งหมดของบริษทั PT. IndoDev Niaga Internet (อิ นโดนี เซีย) (INI)
ผู้ซือ: บริษ ัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน) (“Human”)
ผู้ขาย: 1) Viko Technologies Pte. Ltd. (“Viko”) ซึงเป็ นบริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ มี
ผู้ถือหุ้นหลักคือ 1. Mr. Gordon Enns ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 และ Mr. Yook Chan Kim ในสัดส่ว น
ร้อยละ 50.00 ถือหุ้นสามัญของ INI ในสัดส่วนร้อยละ 100

หมายเหตุ : รวมถึงหุ้นสามัญของบริษ ัทย่อย PT. Synergy Group Asia (SGA) ซึ ง INI ถือหุ ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 100.00

3.3.2

การซือหุ้นสามัญทั งหมดของบริษทั DataOn International Co., Ltd. (ฮ่องกง) (DOI)
ผู้ซือ: บริษ ัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน) (“Human”)
ผู้ขาย: 1) Viko Technologies Pte. Ltd. (“Viko”) ซึงเป็ นบริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ มี
ผู้ถือหุ้นหลักคือ 1. Mr. Gordon Enns ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 และ Mr. Yook Chan Kim ในสัดส่ว น
ร้อยละ 50.00 ถือหุ้นสามัญของ DOI ในสัดส่วนร้อยละ 88.07
2) Mr. Chi Wai Benjamin Ho อายุ 49 ปี สัญชาติฮ่องกง ซึงเป็น ผู้ถือหุ้นร้อยละ 11.93
3.3.3 การซือหุ้นสามัญทั งหมดของ บริษทั DataOn (Thailand) Co., Ltd. (ประเทศไทย) (DOT)
ผู้ซือ: บริษ ัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน) (“Human”)
ผู้ขาย: 1) Mr. Gordon Enns อายุ 45 ปี สัญชาติแ คนาดา ถือ หุ้น ร้อ ยละ 48 ของหุ้นทีชาระแล้ ว และเป็ น
กรรมการ
2) นางสาว ปิ ยะลักษณ์ บุ ณโยประการ อายุ 49 ปี สัญชาติ ไทย ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นร้อยละ 51 และเป็ น
กรรมการผู้จดั การ
3) Mr. Chi Wai Benjamin Ho อายุ 49 ปี สัญชาติฮ่องกง ซึงเป็น ผู้ถือหุ้นร้อยละ 1 และเป็ นกรรมการ
3.3.4 การซือหุ้นสามัญร้อยละ 55 ของ บริษทั Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. (มาเลเซีย) (SGMY)
ผู้ซือ: บริษ ัท Humanica Asia Pte Ltd.
ผู้ขาย: 1) Mr. Gordon Enns อายุ 45 ปี สัญชาติแคนาดา ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นร้อยละ 27.50 และเป็ นกรรมการ
2) Mr. Chi Wai Benjamin Ho อายุ 49 ปี สัญชาติฮ่องกง ซึงเป็ ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 27.50 และเป็ นกรรมการ
รายละเอียดของผู้ขาย
1 Viko Technologies Pte. Ltd. (“Viko”)
วันทีจัดตัง
ทีอยู่
คณะกรรมการบริษ ัท
จานวนหุ้นจดทะเบียน
จานวนหุ้นชาระแล้ว
มูล ค่าหุ้นทีตราไว้
รายชือผู้ถือหุ ้น

: 19 ตุลาคม 2563
: 1 COLEMAN STREET, #06-02A, THE ADELPHI, SINGAPORE 179803
: Mr. Gordon Enns และ Mr. Yook Chan Kim
1,482,646 หุ้น
: 1,482,646 หุ้น
: SGD 1.00 (ดอลล่าร์สิงคโปร์) ต่อหุ้น
: 1. Mr. Gordon Enns อายุ 45 ปี สัญชาติแคนาดา ถือหุ้นจานวน 741,323 หุ้น
คิดเป็ นร้อยละ 50 ของหุ้นทีชาระแล้ว
ส่วนที 3 - หน้า 5

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
2. Mr. Yook Chan Kim อายุ 51 ปี สัญชาติอินโดนีเซีย ถือหุ้นจานวน 741,323
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นทีชาระแล้ว
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ถื อหุ ้ น เพื อการลงทุ น (Investment Holding Company) นอกจาก ลงทุ น ใน
DataOn Group แล้ว Viko ยังลงทุ นใน ธุร กิจสร้างใหม่ (Startup Company) อีก
สองบริษัท ได้แก่
1. ถือหุน้ สามัญร้อยละ 64 ในบริษัท Publica holding Pte. Ltd. ซึงมีซอฟต์แวร์
GreatDay เป็ นผลิต ภัณฑ์ทีคล้า ยคลึง กับ ซอฟต์แวร์ข องบริษัท บริษ ั ท ไท
เกอร์ ซอฟท์ (1998) จากัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) แต่ใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาทีแตกต่างกัน และมีล ักษณะเฉพาะในการใช้งานต่า งกัน ซึงบริษทั ฯ
ถื อหุ้น สามัญของบริษ ัท Publica holding Pte. Ltd. ในสัดส่ วนร้อ ยละ 16
โดย Publica holding Pte. Ltd. ไม่ม ีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ฯ เนื องจาก Publica holding Pte. Ltd. จะทาสัญ ญาแต่ งตังให้บริษ ัท ไท
เกอร์ ซอฟท์ (1998) จากัด เป็ นผู ้จัดจาหน่ายและติดตังซอฟต์แวร์ GreatDay
แต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย ซึงถือเป็ นการแบ่ง แยกตลาดในการทา
ธุรกิจ Human Resource Software สาหรับ SMEs อย่างชัดเจน โดย บริษัท
ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จากัด จะทาตลาดสาหรับ SMEs เฉพาะในประเทศ
ไทย และบริษ ัท Publica holding Pte. Ltd. จะทาตลาดนอกประเทศไทย
โดยสัญญาดังกล่าวจะดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเข้าทารายการ
2. ถือหุ้นจานวนร้อยละ 10 ในบริษัทในสิงคโปร์ ทีทาธุรกิจเกียวกับการทดสอบ
สารพันธุกรรม ซึงไม่เกียวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ
นอกจากนี Mr. Yook Chan Kim ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Viko ยัง ลงทุ นในธุรกิจอืนๆ
ได้แก่ สิงพิมพ์ เครืองสาอาง และ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึงไม่เกียวข้องกับ
ธุรกิจหลัก และไม่ม ีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด
ความสัมพันธ์กบั บริษทั :

: ภายหลังการทารายการแล้ว บริษ ัท Viko Technologies Pte. Ltd. จะเข้ามาถือ
หุ้นในบริษัทฯ คิดเป็ นร้อยละ 21.18 ของหุ้นชาระแล้วทังหมดของบริษ ัทฯ รวมทัง
มีการส่งตัวแทน 1 ท่าน ได้แก่ Mr. Gordon Enns ซึงเป็ นกรรมการและผู้ถือหุ ้น
ของ Viko จะเข้ามาเป็ นกรรมการ ในบริษัทฯ อย่างไรก็ดี กรรมการดังกล่าว ไม่ได้
เป็ นกรรมการทีมีอานาจลงนามและไม่ได้เป็นผู้บริห ารทีมีอานาจในการตัดสินใจ
ในการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ดังนันจึงเข้าข่ายการเป็ นรายการทีเกียวโยง
กัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที ทจ.21/2551 เรือง หลักเกณฑ์
ในการเข้าทารายการทีเกียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรือง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิมเติม (“ประกาศรายการทีเกียว
โยงกันฯ”)
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
2 Mr. Gordon Enns อายุ 45 ปี สัญชาติ แคนาดา
รายละเอียด

:

1. เป็ นผู้ก่อตัง DataOn Group
2. เป็ นผู้ถือหุ้น DOT ร้อยละ 48
3. เป็ นผู้ถือหุ้น SGMY ร้อยละ 27.50
4. เป็ นประธานกรรมการใน INI
5. เป็ นกรรมการใน DOI, DOT, SGMY และ VIKO
6. เป็ น ผู้ทีจะเข้ามาเป็ นกรรมการของบริษ ัทฯ ในฐานะตัว แทนจากกลุ่ ม
ผู้ข าย
3 Mr. Yook Chan Kim อายุ 51 ปี สัญชาติ อินโดนี เซีย
รายละเอียด

:

1. เป็ นผู้ก่อตัง DataOn Group
2. เป็ นกรรมาธิการใน INI
3.เป็ นกรรมการใน VIKO
4. เป็ นเจ้าของอาคารที INI ทาสัญญาเช่า (ปี 2016-2026)

4 Mr. Chi Wai Benjamin Ho อายุ 49 ปี สัญชาติ ฮ่องกง
รายละเอียด

:

1. เป็ นผู้ถือหุ้นใน SGMY ร้อยละ 27.50
2. เป็ นผู้ถือหุ้นใน DOT ร้อยละ 1
3. เป็ นกรรมการใน DOT และ SGMY
4. ภายหลังการทารายการแล้ว Mr. Chi Wai Benjamin Ho จะเข้ามาถือ
หุ้นในบริษัทฯ คิดเป็ นร้อยละ 0.43

5 นางสาว ปิ ยะลักษณ์ บุณโยประการ อายุ 49 ปี สัญชาติ ไทย
รายละเอียด

:

1. เป็ นผู้ถือหุ้นใน DOT ร้อยละ 51.00
2. เป็ นกรรมการผู ้จัดการของ DOT

หมายเหตุ: บริษัท Hunters International Sdn, Bhd. ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นร้อ ยละ 45 ใน SGMY และไม่ได้มีความเกียวโยง
กับกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอานาจควบคุม ของ DataOn Group และบริษัทฯ แต่อย่างใด แต่เป็ นพันธมิตร
ทางธุรกิจทีช่วย DataOn Group บริหารงานในประเทศมาเลเซีย
สรุปสาระสาคัญของสัญญาซือขายหุ้นสามัญที เกียวข้องกับการทารายการ
บริษ ัทฯ ดาเนินการร่างสัญญาซือขายหุ้นสามัญทังหมดของ INI DOI DOT และหุ้นสามัญร้อยละ 55 ของ SGMY
โดยในสัญญาระบุ ถึงมูล ค่าการซือขายทั งสิน 1,991.53 ล้านบาท โดยจะชาระโดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุ นของบริษัทฯ
ในจานวน 187,443,576 หุ ้น ให้แก่ บริษัท Viko Technologies Pte. Ltd. จานวนไม่เกิน 183,707,888 หุ้น และ Mr. Chi
Wai Benjamin Ho จานวนไม่เกิน 3,735,688 หุ้น โดยกาหนดราคาเสนอขายทีหุ้นละ 10.60 บาท รวมเป็นมูล ค่าไม่เ กิน
1,986.90 ล้านบาท และชาระเป็ นเงินสดสาหรับการซือหุ ้นทังหมดของ DOT คิดเป็ นมูลค่า 2,500,000 บาท และการซือ
หุ ้นร้อยละ 55 ของ SGMY คิดเป็ นมูล ค่า 2,130,000 บาท รวมเป็ นมูล ค่า จานวน 4.63 ล้านบาท สาหรับ ในด้า นความ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอืนทีไม่เกียวข้องกับการดาเนินธุรกิจและการเข้าทารายการในครังนี เช่น ค่าใช้จ่า ยเรียกปรับจากการ
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ชาภาษีตากว่าเกณฑ์ จะเป็ นความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ขาย และมีการกาหนดเงือนไขการทารายการทีชัดเจนตามเงือนไข
การเข้าทารายการทังก่อน-หลังการทารายการ ดังนี
เงือนไขสาคัญก่อนเข้าทารายการ
1. การปรับโครงสร้างการถือหุ ้นของ INI และ DOI
2. บริษ ัทฯ ต้องได้รับการอนุม ัติให้เข้าทารายการจากทีประชุมผู้ถือหุ ้นของบริษ ัทฯ
3. การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดต้องได้ร ับการอนุญาตจากทีประชุมผู้ถือหุ ้นของบริษัทฯ
4. การตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและทางการเงิน ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยถูกต้องและครบถ้วน
5. การทาสัญญาแต่งตั งให้ บริษ ัท ฯ เป็ น ผู้จัด จาหน่า ยแต่ เ พีย งผู ้เดีย วในประเทศไทย สาหรับ ซอฟต์ แวร์
GreatDay
เงือนไขสาคัญหลังเข้าทารายการ
1. กลุ่มผู้ขายจะส่งตัวแทนเข้ามาเป็ นกรรมการจานวน 1 ท่าน ได้แก่ Mr. Gordon Enns โดยกรรมการทีเป็ น
ตัวแทนจากกลุ่มผู้ขายจะไม่ได้เป็ นผู้บริหารทีมีอานาจในการตัดสินใจในการดาเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
2. Viko Technologies Pte Ltd และ Mr. Chi Wai Benjamin Ho จะนาหุ ้นเพิมทุน ทีได้ร ับจากการเสนอขาย
จานวนร้อยละ 80 ของหุ้นสามัญทีได้รับทังหมด ฝากไว้กับบริษัทฯ เป็ นระยะเวลา 2 ปี
ทีปรึกษาฯ ได้ท าการตรวจสอบร่างสัญญาซือขายหุ้นสามัญของกลุ่ม DataOn Group พบว่า ร่างสัญญาซือขายมี
ความสมบูรณ์ ครบถ้วน ซึงครอบคลุมเงือนไขในการเข้าทารายการทังหมด และได้กาหนดผูม้ ีหน้าทีรับผิดชอบค่า ใช้จ่า ย
นอกเหนือจากการดาเนิ นธุรกิจและการทารายการในครั งนี ทีปรึกษาฯ จึงเห็นว่า ร่างสัญญาซือขายหุ้นสามัญฉบับนีมี
ความเหมาะสมกับการเข้าทารายการในครังนี
3.4
3.4.1

ประเภทและขนาดของรายการ
รายการได้มาซึงสิ นทรัพย์
การคานวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่า ยไปซึงสินทรัพ ย์ โดยในการคานวณขนาด
รายการ จะใช้ง บการเงินล่าสุดของ HUMAN งวด 9 เดือนสินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2564 และงบการเงินรวมเสมือน
ของ INI และ DOI งวด 9 เดือนสินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2564 โดยรายละเอียดข้อมูลทางการเงินทีสาคัญของบริษัทฯ
และ INI และ DOI มีดังนี
ข้อมูล ทางการเงินจากงบสอบทานของ Human สาหรับงวด 9 เดือน สินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2564 สรุปได้ดังนี
งบการเงิ นรวมสอบทาน ของ HUMAN
รายละเอียด
สาหรับงวด 9 เดือน สิ นสุด ณ วันที 30 ก.ย. 64
(หน่ วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
1,700.52
สินทรัพย์ทีไม่มีตัวตน
442.24
หนีสินรวม
340.98
ส่วนได้เสียทีไม่ม ีอานาจควบคุม
6.79
สินทรัพย์ทีมีตัวตน (สุทธิ)
910.51
กาไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง
158.34
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ข้อมูล ทางการเงินทีสาคัญจากงบการเงินรวมเสมือนทีปรับปรุงรายการทีมีนัยสาคัญตามความคิดเห็นของ บริษัท
RSM Corporate Advisory Pte. Ltd. (“ผู้สอบฯ”) เป็ นบริษ ัทตรวจสอบบัญชีในประเทศสิงคโปร์ และมีบริษ ัทในเครือคือ
บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีท อยู
ี ่ในรายชือผู้สอบทีได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึงบริษัทฯว่าจ้างให้เป็นผูต้ รวจสอบสถานะทางการ
เงิ นและภาษีข องกลุ่มบริษั ท DataOn Group สาหรับงวด 9 เดือน สินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2564 สรุปได้ ดั งนี
รายละเอียด
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ทีไม่มีตัวตน
หนีสินรวม
ส่วนได้เสียทีไม่ม ีอานาจควบคุม
สินทรัพย์ทีมีตัวตน (สุทธิ)
กาไรสุทธิ

งบการเงิ นรวมของ DataOn Group สิ นสุดวันที 30 ก.ย. 2564
หน่ วย: ล้าน USD
หน่ วย: ล้านบาท
6.88
230.01
4.05
135.48
2.83
94.53
1.81
60.64

โดยรายละเอียดการคานวณขนาดรายการมีดังนี
1. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิ
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิ = สัดส่วนการถือหุ้น x NTA ของ DataOn Group x 100
NTA ของบริษัทจดทะเบียน
= 100% x 94.53 x 100
910.51
= 10.38%
2. ขนาดรายการตามเกณฑ์กาไรสุทธิ
เกณฑ์กาไรสุทธิ

= สัดส่วนการถือหุ้น x กาไรสุทธิของ DataOn Group x 100
กาไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน
= 100% x 60.64 x 100
158.34
= 38.30%

3. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทน
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทน
=
มูลค่ารายการทีจ่ายหรือได้รบั x 100
สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทจดทะเบียน
= 1,991.53 x 100
1,700.52
= 117.11%
4. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน
เกณฑ์มูล ค่าหุ้นทุน
=

จานวนหุ้นทีออกเพือชาระค่าสินทรัพย์ x 100
จานวนหุ้นทีออกและชาระแล้วของบริษ ัทจดทะเบียน
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=

187,443,576 x 100
680,000,000
= 27.57%
สรุป การคานวณขนาดรายการเปรียบเทียบตาม 4 วิธขี ้างต้น
เกณฑ์การคานวณขนาดรายการ
1. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์
2. ขนาดรายการตามเกณฑ์กาไรสุทธิ
3. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทน
4. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าหุ ้นทุน

ร้อยละ
10.38
38.30
117.11
27.57

จากการผลการคานวณขนาดรายการข้างต้นพบว่า ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิงตอบแทนมีขนาด
รายการสูงทีสุดซึงมีขนาดเท่ากับร้อยละ 117.11 เมือรวมกับรายการได้มาอืนๆ ในรอบ 6 เดือนทีผ่านมา ตามเกณฑ์มูลค่า
รวมของสิงตอบแทนจะมีข นาดรายการเท่ากับร้อยละ 128.58 ซึงการได้ม าซึงสินทรัพย์ข องบริษ ัทฯ ทีมิใ ช่ บริษ ัทจด
ทะเบียน โดยมีขนาดรายการตังแต่ร ้อยละ 100 ขึนไป ถือเป็ น การได้มาซึงทรัพย์สนิ ประเภทที 4 หรือการเข้าจดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพ ย์โดยอ้อม (Backdoor Listing) และต้ องยืนคาขอให้ร ับหลักทรัพย์ใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที ทจ.20/2551 เรืองหลักเกณฑ์ในการทารายการทีมีนัยสาคัญทีเข้าข่ายเป็ น การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง
ทรัพย์สิน และประกาศ คณะกรรมการกรรมการตลาดหลักทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทย เรืองการเปิ ดเผยข้อมู ลและการ
ปฏิบตั ิการของบริษ ัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
อย่ างไรก็ตาม การเข้าทารายการในครั งนีเข้า หลักเกณฑ์สาหรับการยกเว้นการยืนคาขอให้รับหลักทรัพ ย์ใหม่
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย เรืองการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบ ัติการของบริษัทจด
ทะเบีย นในการได้ มาหรือจาหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั งทีแก้ไ ขเพิมเติม ) ครบทั ง 4 ข้อ ด้ว ยเหตุ ผล
ดังต่อไปนี
ก)
ธุรกิจทีได้มามีล ักษณะของธุรกิจทีคล้ายคลึงและเสริมกัน กับธุรกิจของบริษัทฯ
ธุ รกิจ ของกลุ่ม DataOn Group มีล ักษณะของธุรกิจทีคล้ายคลึงกับ ธุรกิจ หลักของบริษัท ฯ ซึงประกอบธุรกิจ
ให้บริการระบบ Human Resource Management และให้บริการติดตังระบบ ERP เหมือนกัน โดยตามรายละเอียดดังนี
• บริษัทฯ มี HR Software ภายใต้แบรนด์ “Humatrix” ในส่วนของ DataOn Group มี HR Software ภายใต้
แบรนด์ “SunFish HR” โดยบริษัท ฯ มีตลาดหลักในประเทศไทย ส่ว น DataOn มีตลาดหลักในประเทศ
อินโดนีเซีย
• บริษัท ฯ ให้บ ริก ารติด ตั งระบบ ERP ซึงเป็ น ซอฟต์ แวร์ ข องต่างประเทศ ได้แก่ SAP B1 และ Oracle
Netsuite มีตลาดหลักในประเทศไทย ในขณะที DataOn Group ได้พัฒนาระบบ ERP ของตัวเองภายใต้
แบรนด์ “SunFish ERP” มีตลาดหลักในประเทศอินโดนีเซีย
ธุรกิจของ DataOn Group จะช่วยส่งเสริมธุรกิจหลักของบริษ ัทฯ ดังนี
• การขยายตลาดจากฐานลูกค้าและช่ องทางการจัดจาหน่ายของ DataOn Group ซึงมีมากกว่า 13 ประเทศ
ทั วภูม ิภาคเอเชีย นอกจากกลุ่มประเทศอาเซียนเป็ นหลักแล้ว ยังครอบคลุมไปถึงประเทศญีปุ่น เกาหลี และ
ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง การรวมธุรกิจของบริษัทฯ และ DataOn Group จะทาให้ธุรกิจหลักของ
บริษ ัทฯ มีฐานลูกค้ารวมกันมากกว่า 5,000 บริษ ัท ซึงมีพนักงานของบริษัทมากกว่า 2 ล้านราย
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
• สถานะทางการเงินมีความมันคงเพิมขึนจากฐานลูกค้าทีชาระค่าบริการรายเดือนกว่า 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ประมาณ 154.99 ล้านบาท จึงจะส่งผลให้รายได้ประจา (Recurring Revenue) ของบริษัทฯ มีความมันคง
เพิมขึน
• สร้างเสริม การบูรณาการในด้า นการพัฒ นาเทคโนโลยี เนืองจาก DataOn มีท ีมงานในด้านการพัฒ นา
ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีทีมีศักยภาพ เมือรวมทีมงานเทคโนโลยีเ ข้า ด้วยกันจะช่วยส่งเสริมและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ร่วมกันให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย และจะช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน
ข)
ค)

บริษัทฯ ไม่ม ีนโยบายเปลียนแปลงทีสาคัญในธุรกิจหลัก เนื องจากการเข้าซือกิจการ DataOn Group เป็ น การ
เข้าทารายการทีทาให้ธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีการเติบโต และส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกาไรทีดีให้แก่ผู้ถือหุ ้นของ
บริษ ัทฯ
กลุ่มบริษัททีได้มาซึงสิน ทรัพย์ ม ีคุณสมบัติเ หมาะสมทีจะจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์ เนืองจากบริษัท ฯ
สามารถปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ท ีกาหนด คือ

หลักเกณฑ์
1. กรรมการ ผู ้บริห าร และผู้ มีอานาจควบคุ มของ
บริษ ัท จดทะเบี ย นจะต้ อ งมี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ม ี
ลักษณะต้อ งห้า ม หรือ ลักษณะทีแสดงถึงการขาด
ความเหมาะสมทีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร
กิจ การทีมีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์หรือ ตามเกณฑ์ท ี
ค ณะก รร ม ก า รกากั บ หลั ก ท รั พ ย์ แล ะต ล า ด
หลักทรัพย์กาหนด
ไม่เ ป็ นบุ คคลทีฝ่ าฝืนข้อบังคับ ระเบีย บ ประกาศ
คาสั ง มติ ค ณะกรรมการ หรือ ข้อ ตกลงการจด
ทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจน
หนั ง สือเวีย นทีตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ กาหนดให้ ถือ
ปฏิบ ั ติท ี อาจมี ผ ลกระทบอย่ างร้า ยแรงต่ อ สิท ธิ
ประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุ น
หรือการเปลียนแปลงในราคาหลักทรัพย์

บริษทั ฯ (ภายหลังจากการเข้าทารายการ)
กรรมการ ผู ้บ ริห าร และผู้มีอ านาจควบคุ ม ของบริษัทฯ ต่า งมี
คุณ สมบัติตามหลักเกณฑ์ท ีกาหนดทังสองหลักเกณฑ์ สาหรับ
Mr. Gordon Enns ซึงเป็ นบุคคลทีเป็ นตัวแทนจากกลุ่ มผู้ข าย ที
จะเข้ามาเป็ น กรรมการบริ ษัท ฯ หลัง จากการเข้า ทารายการ
เรียบร้อยแล้วนั น บริษ ัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลดังกล่าว
มีคุณสมบัติทีเหมาะสม และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท ีกาหนดทัง
สองข้อเช่นเดียวกัน

กรรมการจานวนหนึงในสามของคณะกรรมการ
บริษัท จดทะเบีย นจะต้องเป็น กรรมการอิ สระและ
บริ ษั ท จดทะเบี ย นจะต้อ งมี ก รรมก ารอิ ส ระและ
กรรมการตรวจสอบทังหมดอย่างน้อย 3 ท่าน

ณ วันที 18 ก.พ. 65 โครงสร้างคณะกรรมการมีทังหมด 7 ท่าน
และหลัง จากการเข้ า ทารายการ บริ ษั ท ฯ จะมีโ ครงสร้ า ง
คณะกรรมการทังหมด 8 ท่าน โดย Mr. Gordon Enns ซึงเป็ น
ตัวแทนจากกลุ่มผู้ข ายจะเข้ามาเป็ นกรรมการบริษัท ฯ หลังจาก
การเข้าทารายการ ซึงจะมีกรรมการอิสระทังหมด 5 ท่านและเป็น
กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนจะต้องได้รับความ หลัง จากเข้า ทารายการ บริษ ัท ฯ ยัง คงใช้บริ ษัท ดีล อยท์ ทู้ช
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต
โธมัทสุ ไชยยศ จากัด ซึงเป็น ผู้สอบบัญชีทีได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต. สาหรับ DataOn Group ปัจจุบันใช้บริษัท
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ระบบการควบคุม ภายใน (Internal Control) ของ
บริษ ัทจดทะเบีย นจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท ี
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน

บริษ ัท จดทะเบี ย นและบริษั ทย่อ ยต้ อ งไม่ มี ความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (ซึงรวมถึงความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ กับกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ ้น
รายใหญ่) ตามทีกาหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน

บริษทั ฯ (ภายหลังจากการเข้าทารายการ)
สอบบัญชีในประเทศอินโดนีเซียและฮ่องกงเป็ นผู้สอบบัญชี ทังนี
หลังจากเข้าทารายการ จะเปลียนมาใช้บริษัทสอบบัญชีในเครือ
เดีย วกันกับ ผู้สอบบัญชีข องบริษ ัทฯซึงเป็ นผู้ส อบบัญชีท ีได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เช่นเดียวกัน
• บริษ ัทฯ มีการจัดการระบบการควบคุมภายในตามประกาศ
ดังกล่าวโดยการจัดให้มีหน่วยงานอิสระจากภายนอกเข้ามา
ตรวจติด ตามตามแผนที กาหนดไว้ โดยในระหว่ า งการ
ตรวจสอบยังไม่พบประเด็นข้อสงสัยในความไม่เพียงพอของ
ระบควบคุมภายใน
• ทังนี สาหรับบริษัท ย่ อยทีจะได้ม านั น ได้ร ับการตรวจสอบ
สถานะทางการเงิน (ดัง ในรายละเอียดข้อ 3.5.5) และการ
ตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (ดัง รายละเอีย ดข้อ 3.5.7)
เสร็จสินและครบถ้วน
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ จะนาเสนอผลการตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายในต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการของบริษัทฯ และความเห็นของทีปรึกษาฯ แก่ผู้ถือ
หุ้น ก่อนการอนุม ัติรายการดังกล่ าว และบริษ ัทฯ จะดาเนินการ
ให้บ ริษั ทย่ อยทีจะได้มา มีระบบควบคุม ภายในตามมาตรฐาน
เดียวกันกับของบริษัทฯ
ภายหลังการเข้าทารายการบริษัทฯ และบริษ ัทย่อยจะไม่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับกรรมการ ผู ้บริห ารหรือผู้ถือหุ ้นราย
ใหญ่
กรรมการใหม่ของบริษ ัทฯ ซึงเป็ นตัวแทนจากกลุ่ม ผู้ข ายมีธุ รกิจ
อืนๆ ทีไม่เกียวข้องกับธุรกิจ หลักของบริษัทฯ และบริษัท ย่ อย
ยกเว้นบริษั ท Publica holding Pte. Ltd. ถือหุ้นจานวนร้อยละ
64 ซึงมีซอฟต์แวร์ GreatDay เป็ นผลิตภัณ ฑ์ ทีคล้า ยคลึ งกับ
ซอฟต์แวร์ข องบริษ ัท บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ ( 1998) จากั ด
(บริ ษัท ย่ อ ยของบริษั ท ฯ) แต่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ใ นการพัฒ นาที
แตกต่างกัน และมีลักษณะเฉพาะในการใช้งานต่างกัน ซึงบริษัท
ฯ ถือหุ้น สามัญของบริษัท Publica holding Pte. Ltd. ในสัดส่ว น
ร้ อยละ 16 โดย Publica holding Pte. Ltd. ไม่ม ีค วามขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ เนื องจาก Publica holding Pte.
Ltd. จะทาสัญญาแต่งตังให้บ ริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จากัด
เป็ นผู้จ ัดจาหน่ ายและติดตังซอฟต์แ วร์ GreatDay แต่เพียงราย
เดีย วในประเทศไทย ซึงถือเป็ น การแบ่งแยกตลาดในการทา
ธุรกิจ Human Resource Software สาหรับ SMEs อย่างชัดเจน
โดย บริษ ัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จากัด จะทาตลาดสาหรับ
SMEs เฉพาะในประเทศไทย และบริษัท Publica holding Pte.
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บริษทั ฯ (ภายหลังจากการเข้าทารายการ)
Ltd. จะทาตลาดนอกประเ ทศไทย โด ยสัญ ญาดัง กล่ า วจะ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเข้าทารายการ
ณ วันที 11 มีนาคม 2564 บริษั ทฯ มีผู้ถือหุ้น รายย่อ ย จานวน
3,219 ราย ซึงถือหุ้นรวมกันร้อยละ 49.5 ภายหลังการทารายการ
สัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่ อยจะยังคงเป็ น ไปตามเกณฑ์ท ีตลาดฯ
กาหนด (ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2565)

. บริษ ัท จดทะเบีย นจะต้องมีคุ ณสมบัติใ นด้า นการ
กระจายการถือหุ้น (Free Float) โดยต้องมีจานวนผู้
ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือ
หุ ้นดังกล่าวต้องถือหุ ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
ของทุนชาระแล้วของ บริษัทจดทะเบียน
. บริษัทจดทะเบียนจะต้อ งมีกองทุน สารองเลียงชีพ บริษ ัทฯ ได้จัดตังกองทุนสารองเลียงชีพให้แก่พนักงานของบริษัท
ตามกฎหมายว่า ด้วยกองทุนสารองเลียงชีพ
ฯ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทัง
ทีแก้ไขเพิมเติม)
ง)

ไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในคณะกรรมการของบริษัท และในอานาจการควบคุมบริษ ัทฯ หรือผู้ถือ
หุ ้นทีมีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เนืองจากหลังการเข้าทารายการจะมีการเปลียนแปลงเพียงเล็กน้อยดังนี
• โครงสร้างกรรมการของบริษ ัทฯ จะยังคงสถานะโครงสร้างเช่น เดิม โดยบริษัท ฯ จะมีการเพิมตาแหน่ง
กรรมการใหม่อีกหนึงตาแหน่ งให้กับตัวแทนจากกลุ่ม ผู ้ขายได้แก่ Mr. Gordon Enns จึงทาให้โครงสร้าง
กรรมการทังหมดมี 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการทีเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ ้นเดิมจานวน 2 ท่าน กรรมการที
เป็ นตัวแทนจากผู้ขายจานวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระจานวน 5 ท่าน
• ภายหลังการเข้าทารายการบริษัทฯ มีความตังใจจะแต่ งตังกรรมการอิสระเพิมอีก 1 ตาแหน่ ง เมือรวมกับ
โครงสร้า งกรรมการภายหลังการเข้าทารายการ จึงทาให้โครงสร้างคณะกรรมการมีทังสิน 9 ท่าน โดยจะ
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้คัดเลือกและนาเสนอต่อ คณะกรรมการ
และทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 เพือพิจารณาอนุม ัติต่อไป
• ปัจจุบันบริษ ัทฯ มีกรรมการ 6 ท่าน จากเดิมทีมีกรรมการทังหมด 7 ท่าน เนืองจากกรรมการอิสระท่านหนึง
ได้แ ก่ นายอนุ พันธ์ กิ จนิจ ชีวะ ได้ล าออกในวันที 23 ธ.ค. 64 ปั จจุบัน บริษั ทฯ อยู่ระหว่างสรรหาผู้ ท ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมเพือทาหน้าทีกรรมการอิสระของบริษัทฯ
• นอกจากนีจะไม่ม ีการเปลียนแปลงในกรรมการผู้มีอานาจลงนามแต่อย่างใด

3.4.2

เกณฑ์รายการทีเกียวโยงกัน

การเข้าซือกิจ การทังหมดของ DataOn Group และการออกหุ ้นสามัญเพิมทุนเพือชาระเป็ นค่าตอบแทนการเข้า
ซือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเข้าทารายการทีเกียวโยงกัน ตามเกณฑ์รายการทีเกียวโยงกันเนืองจากหลังจากการเข้าทา
รายการแล้ว บริษัท Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Chi Wai Benjamin Ho จะเข้ามาเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทใน
สัดส่วนร้อยละ 21.61 ของจานวนหุ้นทีออกจาหน่ ายแล้วทังหมดของบริษัทฯ รวมทังจะมีการส่งตัวแทนคือ Mr. Gordon
Enns เข้ามาเป็ นกรรมการของบริษ ัทฯ ด้วย โดยมีมูลค่าของสิงตอบแทนเท่ากับ 1,991.53 ล้านบาท คิดเป็ นขนาดรายการ
เท่ากับร้อยละ 218.73 ของ สินทรัพย์ทีมีตัวตนสุ ทธิ (NTA) ของบริษ ัทฯ ณ วันที 30 กันยายน 2564 ซึงสูงกว่า 20 ล้าน
บาท หรือมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ สินทรัพย์ทีมีตัวตนสุ ทธิ (NTA) ของบริษ ัทฯ ดังนั น บริษัทฯ จึงมีห น้ าทีต้อ งเปิ ดเผย
สารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ทันที พร้อมทังแต่งตังทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้ความเห็น
เกียวกับการเข้าทารายการทีเกียวโยงกัน และดาเนินการให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพือขออนุม ัติการเข้าทารายการดังกล่าว
ส่วนที 3 - หน้า 13

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
โดยจะต้องได้รับการอนุม ตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น
ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสีย
3.5

รายละเอียดของสิ นทรัพย์ทีได้มา

หลัง จากทีประชุม ผู้ถือ หุ้น ของบริษั ทฯ มีม ติใ ห้เ ข้าซือกิจ การของ DataOn Group บริษ ัทฯ จะซือหุ้น สามัญ
ทั งหมดของ INI DOI DOT และหุ ้นสามัญร้ อยละ 55 ของ SGMY จากกลุ่ มผู้ข าย ซึงจะส่ง ผลให้ บ ริษ ัทฯจะต้องนา
ทรัพย์สิน หนีสิน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบทังหมด ทีมีอยูบ่ ันทึกลงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตามรายละเอียด
ดังนี
3.5.1 รายละเอียดของ INI
ชือบริษัท
วันจดทะเบียนจัดตัง
สถานทีตัง
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
มูล ค่าหุ้นทีตราไว้
คณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เว็ปไซต์

PT. INDODEV NIAGA INTERNET (“INI”)
29 กุมภาพันธ์ 2543
Nissi Bintaro Campus, Jl. Tegal Rotan No. 78, Sawah Baru, Ciputat,
Kota Tangerang Selatan, Banten – 15413 Indonesia
12,000,000,000 รูเปี ยห์อินโดนีเซีย
12,000,000,000 รูเปี ยห์อินโดนีเซีย
10,000 รูเปียห์อินโดนีเซียต่อหุ้น
1) Yook Chan Kim
2) Gordon Enns
3) Yus Wadi
1) Viko Technologies Pte. Ltd. ซึงเป็ นบริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย
ประเทศสิงคโปร์ มีผู้ถือหุ้นหลักคือ 1. Mr. Gordon Enns ในสัดส่ว นร้อย
ละ 50.00 และ Mr. Yook Chan Kim ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ถือหุ้นของ
INI ร้อยละ 100.00
2) Gordon Enns ร้อยละ 0.00
ประกอบธุร กิจพัฒนา จัดจาหน่า ย ติดตั ง และให้บ ริการ Human Resource
Software สาหรับ องค์ก รขนาดใหญ่ ภายใต้ แ บรนด์ “ SunFish HR” และ
ให้บริการพัฒนา ติดตังและบารุงรักษา ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)
ภายใต้แบรนด์ “SunFish ERP” ในประเทศอินโดนีเซีย
(www.DataOn.com)

รายละเอียดของ SGA ซึงเป็ นบริษทั ย่อยของ INI
ชือบริษัท
PT. Synergy Group Asia (“SGA”)
วันจดทะเบียนจัดตัง
18 มกราคม 2560
สถานทีตัง
Nissi Bintaro Campus, Jl. Tegal Rotan No.78, Bintaro Sektor 9, Sawah
Baru, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten – 15413 Indonesia
ทุนจดทะเบียน
200,000,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย
ทุนชาระแล้ว
200,000,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย
มูล ค่าหุ้นทีตราไว้
1,000,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย ต่อหุ้น
ส่วนที 3 - หน้า 14

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
คณะกรรมการ
ผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.5.2 รายละเอียดของ DOI
ชือบริษัท
วันจดทะเบียนจัดตัง
สถานทีตัง
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
มูล ค่าหุ้นทีตราไว้
คณะกรรมการ
ผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.5.3 รายละเอียดของ DOT
ชือบริษัท
วันจดทะเบียนจัดตัง
สถานทีตัง
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
มูล ค่าหุ้นทีตราไว้
คณะกรรมการ
ผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. Yus Wadi 2. Gordon Enns 3. Chi Wai Benjamin Ho
4. Vidya Antariksa
PT. IndoDev Niaga Internet ร้อยละ 100
ให้บริการจัดทาเงินเดือน (Payroll Outsourcing) ในประเทศอินโดนีเซีย
DataOn International Co., Ltd. (“DOI”)
19 กุมภาพันธ์ 2562
RM 1401. 14/F Belgian Bank, BLDG 721-725 Nathan Rd Mangkok KLN,
Hong Kong
545 ฮ่องกงดอลล่าร์
545 ฮ่องกงดอลล่าร์
1 ฮ่องกงดอลล่า ร์ ต่อหุ้น
1) Chi Wai Benjamin Ho
2) Gordon Enns
1) Viko Technologies Pte. Ltd ร้อยละ 88.07
2) Chi Wai Benjamin Ho ร้อยละ 11.93
ประกอบธุรกิจจัดจาหน่า ย และบริห ารช่องทางการจัดจาหน่ าย SunFish HR
Software ในต่างประเทศ ซึงมีมากกว่า 13 ประเทศทัวภูมิภาคเอเชีย นอกจาก
กลุ่มประเทศอาเซีย นเป็ นหลักแล้ว ยัง ครอบคลุมไปถึง ประเทศญีปุ่ น เกาหลี
และประเทศในภูม ิภาคตะวันออกกลาง
DataOn (Thailand) Co., Ltd. (“DOT”)
21 ธันวาคม 2561
96/62 Village, Flora Ville Park City, ซ.สุวินทวงศ์ 38, ถ.สุวินทวงศ์ , แขวงลา
ผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
5,000,000 บาท
2,500,000 บาท
100 บาทต่อหุ ้น
1. Pinyalak Boonyoprakarn
2. Gordon Enns
1. Pinyalak Boonyoprakarn ร้อยละ 51
2. Gordon Enns ร้อยละ 48
3. Chi Wai Benjamin Ho ร้อยละ 1
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทีเกียวข้องกับ Human Resource Software
ในประเทศไทย

ส่วนที 3 - หน้า 15

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
3.5.4 รายละเอียดของ SGMY
ชือบริษัท
วันจดทะเบียนจัดตัง
สถานทีตัง
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
มูล ค่าหุ้นทีตราไว้
คณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
หมายเหตุ :

Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. (“SGMY”)
25 มิถุนายน 2562
91M, Jalan SS 21/37, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya,
Selangor, Malaysia
500,000 ริงกิตมาเลเซีย
500,000 ริงกิตมาเลเซีย
1 ริงกิตมาเลเซีย
1. Gordon Enns
2. Chi Wai Benjamin Ho
3. Chong Me Young
4. Wong Wai Yuen
1. Gordon Enns ร้อยละ 27.50
2. Chi Wai Benjamin Ho ร้อยละ 27.50
3. Hunters International Sdn, Bhd. ร้อยละ 45
ให้บริการพืนทีในการนาเสนอข้อมูลออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต (Hosting) และ
ให้บริการเทคโนโลยีการประมวลผล (Data Processing Service)

บริษัท Hunters International Sdn, Bhd. ซึ งเป็ นผู ้ถือหุ้นร้อยละ 45 ใน SGMY ไม่ได้มคี วามเกี ยวโยงกับกรรมการ ผู ้ถือหุ้น หรือ
ผู้ม ีอานาจควบคุม ของ DataOn Group และบริษัทฯ แต่ อย่า งใด แต่เป็ นพันธมิตรทางธุร กิจทีช่ วย DataOn Group บริหารงาน
ในประเทศมาเลเซีย

3.5.5

การตรวจสอบสถานะทางการเงิ น (Financial Due Dilligence)
ทางบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษ ัท RSM Corporate Advisory Pte. Ltd. (“ผู้สอบฯ”) ซึงเป็ นบริษัทตรวจสอบบัญชีใน
ประเทศ สิงคโปร์ โดยมีบริษัทในเครือคือ บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด ซึงอยู่ใ นรายชือ
ผู้ส อบทีได้ร ับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพือทาการสอบทานงบ
การเงินรวมเสมือนของ INI ซึงรวมถึง SGA ที INI ถือ หุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 100.00 และ DOI โดยตามรายละเอียด
การสอบทานข้อมูลดังต่อไปนี
1.การตรวจสอบสถานะทางการเงิน
- งบกาไรขาดทุนรวมของ INI และ DOI สาหรับปีส ินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562, 31 ธันวาคม 2563
และ 30 กันยายน 2564
- งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของ INI และ DOI ณ วันที 31 ธันวาคม 2562, 31 ธันวาคม 2563 และ 30
กันยายน 2564
2.การตรวจสอบสถานะด้านภาษี
- การขอคืนภาษีและการชาระภาษีสาหรับปี 2564 ของ INI และ SGA
ขอบเขตการปฏิ บตั ิ งาน
การตรวจสอบสถานะทางการเงินเป็ นการตรวจสอบโดย การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การตรวจสอบเอกสารสาคัญ
การยืนยันข้อมูล การกระทบยอด และการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานทางการเงิน ทีจัดทาขึนโดยผู้บริหารของ DataOn
Group ซึงมีขอบเขตการปฏิบัติงานดังนี
ส่วนที 3 - หน้า 16

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
1. การศึกษาลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยศึกษาธุรกรรมในการดาเนินงานของบริษ ัทและ
โครงสร้างการจัดการของบริษัท รวมถึง การตรวจสอบการเปลียนแปลงทีมีนัยสาคัญในการดาเนินธุรกิจ
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อการดาเนินงาน การตรวจสอบลักษณะรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคล
เกียวโยง
2. การจัดทาข้อ มูล ทางการเงินของบริษัท โดยผู ้สอบฯ ศึก ษาลักษณะข้อ มูล ทางการเงิน ตรวจสอบการ
เปลียนแปลงของนโยบายทางบัญชีทีสาคัญและสอบทานความแตกต่างของนโยบายการจัดทางบการเงิน
ของบริษัท และชีแจงถึงประเด็นการบันทึกบัญชีทีไม่ตรงตามมาตรฐาน
3. การตรวจสอบคุณภาพของการบันทึกรายได้จากการดาเนิน งาน คุณภาพของการบันทึกสินทรัพย์และ
หนีสิน
4. การตรวจสอบภาษี การตรวจสอบเอกสารทางภาษีและชีแจงถึงภาระภาษีทีอาจเกิดขึน
การปฎิบ ัติงานในการตรวจสอบดังกล่าวมิใช่เ ป็ นการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีเพือแสดงความเห็น
ต่องบการเงินตามปกติ แต่เน้ นการตรวจสอบตามขอบเขตข้างต้น
ประเด็นสาคัญของผู้สอบฯ
1. ประเด็นสาคัญเชิ งปริมาณ
ที
รายการ
คาอธิ บาย
1 ด้า นรายได้และค่าใช้จ ่าย
1.1 รายได้และค่าใช้จ่ายไม่ประจา การบันทึกบัญชีสาหรับ รายได้/ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเฉพาะกับบางโครงการซึง
ไม่ใ ช่รายได้/ค่า ใช้จ่ายจากการดาเนินธุรกิจหลักไม่ควรนามาคานวณในกาไร
ก่อนหักดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาหน่าย ตามรายละเอียดดังนี
1. รายได้จากโฆษณา 1,000 USD
2. การจาหน่า ยยานยนต์ 2,000 USD
3. รายได้จากการให้บริการ Internet และติดตัง Server 1,000 USD
4. ค่าเช่าทีได้รบั การยกเว้นจากสถานการณ์ Covid-19 67,000 USD
1.2 โบนัสพนักงาน
INI และ DOI ไม่ม ีการบันทึก ค่ าใช้จ่ายค้างจ่ายสาหรับโบนัสพนักงานซึงโดย
ปกติจ ะชาระในเดือนธันวาคม จึงทาให้มูลค่าทีอาจเกิดขึนดังกล่าวจะไม่ปรากฎ
ในงบการเงินสินสุด ณ วัน ที 30 กันยายน 2564 โดยผู้ส อบฯ ประเมิน การ
จ่า ยเงินโบนัสจากข้อมูลในอดีต ซึงอยู่ระหว่าง 1.0 ถึง 1.4 เท่าของเงินเดือน ผู้
สอบฯ จึงคาดการณ์โดยใช้ค่าเฉลียที 1.2 เท่าของเงินเดือน และประมาณมูลค่า
โบนัสสาหรับพนักงาน ณ วันที 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 185,000 USD
1.3 หนีเสียทีอาจจะถูกตัด
ผู้ส อบฯ พบว่าลูกหนีการค้าบางส่วน ค้างการชาระเกินกว่าระยะเวลาในการ
จาหน่ าย
ชาระหนี ที กาหนด (ชาระภายใน 30 วัน ) เป็ นจานวน 173,000 USD โดย
21,000 USD เป็ นรายการทีเกิดขึนในปี 2562 และส่วนทีเหลือเป็ นรายการก่อน
ปี 2562
1.4 บัญชีเงินถอน
ผู้สอบฯ พบว่า INI และ DOI มีการบันทึกการจ่าย เงินปั นผลผู้ถือหุ้นเป็ นต้นทุน
(Owner Drawing)
ขายและค่าใช้จ่ายอืน ตามรายละเอียดดังนี
1. 220,000 USD สาหรับปีงบประมาณ 2562 (ต้นทุนขาย)
2. 240,000 USD สาหรับปีงบประมาณ 2563 (ต้นทุนขาย)
3. 240,000 USD สาหรับไตรมาส สินสุด 30 กันยายน 2564 (ค่าใช้จ่ายอืน)
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ที

รายการ

1.5 หนีสินค้างจ่ายทีไม่ได้บันทึก
1.6 เงินสารองผลประโยชน์
พนักงาน

คาอธิ บาย
ซึงการบันทึกบัญชีเงินถอนในรูป แบบดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่าย และภาษีเงินได้ท ีต้องชาระในแต่ละปีงบประมาณ
INI และ DOI ไม่บ ันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่าย แต่จะบันทึกเฉพาะยอดคงค้าง ณ สิน
ปี ซึงมีมูลค่า ประมาณ 52,000 USD ณ วันที 30 กันยายน 2564
INI ไม่ ได้บ ันทึกผลประโยชน์พ นักงานตามทีกฎหมายแรงงานของประเทศ
อินโดนีเซียกาหนด ซึงมีความเสียงทางกฎหมายทีอาจเกิดขึนรวมถึงค่าใช้จ่าย
และหนีสินทีเกียวข้องกับ ผลประโยชน์พนักงานอาจไม่ได้ระบุไว้ โดยผู้สอบฯ
ประมาณมูลค่ าเงินสารองผลประโยชน์พนักงานตามร่างรายงานคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซึงมีมูลค่าดังต่อไปนี
สาหรับปี 2563
สาหรับปี 2564
INI
1,100,000 USD
1,300,000 USD
SGA
27,000 USD
30,000 USD

2 เงิ นทุนหมุนเวียน
2.1 เงินสดทีมีภาระคาประกัน
(Restricted cash)

2.2
2.3

3
3.1

4
4.1

4.2

INI ได้บ ันทึกเงินสดทีมีภาระคาประกัน เป็ น เงินสดสุท ธิ ซึงรายการดังกล่าว
เกียวข้องกับ การรับประกันประสิท ธิภาพของผลิตภัณฑ์ ซึงเป็ นส่วนหนึงของ
ข้อ กาหนดในสัญญากับ ลูกค้า บางราย ผู้สอบฯ เสนอให้ม ีการปรับปรุ งเชิง
ปริมาณเพือไม่รวมเงินสดทีมีภาระคาประกันจากเงินสดสุท ธิรวมเป็ นส่วนหนึง
ของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนีทีมิใช่การค้าจากกิจการ มีการบันทึกรายการการค้าจากกิจการทีเกียวข้องกันในส่วนทีเกียวกับลูกหนีค่า
ทีเกียวข้องกัน
เช่าและทุนเรือนหุ้นทียังไม่ได้ชาระจากผู้ถือหุ้น ในรายการลูกหนีอืน
เงินคงค้างสาหรับการซือ
การซื อสิ น ทรัพ ย์ ถ าวร ( Mola2 Security Tools Software) มู ล ค่ า 400,000
สินทรัพย์ถาวร
ดอลลาร์สหรัฐ ไม่ ควรนามารวมในส่วนของเงินทุนหมุน เวียน เนืองจากเป็ น
หนีสินทีเกียวข้องกับเงินลงทุนในสินทรัพย์
รายการสาคัญทางการเงิ น
การบันทึก รายได้แ ละต้น ทุน บริษัทได้ทาการบันทึกรายได้จากการขายซอฟต์แวร์ GreatDay เป็ นรายเดือน
จาก GreatDay
ตลอดช่วงระเวลาตามสัญญาการให้บริการ อย่างไรก็ตามบริษัทได้บันทึกต้นทุน
เต็มจานวน ณ วันจาหน่ ายซอฟต์แวร์
ภาษี
ภาษีทีต้องชาระของ INI
ผู้ส อบฯ ตรวจพบการชาระภาษีและพบว่า มีการชาระภาษีตากว่า ทีกฎหมาย
กาหนด ซึงผู้ สอบฯ ประเมินมูล ค่ าภาษีท ีชาระตากว่า มูลค่าความเป็ นจริง ที
201,861 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 6,750,857.61 บาท
ภาษีทีต้องชาระของ SGA
ผู้ส อบฯ ตรวจพบการชาระภาษีและพบว่า มีการชาระภาษีตากว่า ทีกฎหมาย
กาหนด ซึงผู้สอบฯ ประเมิน มูลค่าภาษีท ีชาระตากว่ามูลค่าความเป็ นจริง ที
11,792 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 394,361.04 บาท

ส่วนที 3 - หน้า 18

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
2. ประเด็นสาคัญเชิ งคุณภาพ
ที
รายการ
1 บทบัญญัติสาหรับ
ค่าธรรมเนียมความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์

2

3
4

คาอธิ บาย
DataOn Group มีหน่วยงานภายในของตนเองเพือลดความเสียงและภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ โดยใช้ไฟร์วอลล์หลายชนิด รวมถึงซอฟต์แวร์จาก Fortigate ศูนย์
ตรวจสอบภายในและปริมาณการใช้ข้อมูลของแฮ็กเกอร์ อย่ างไรก็ตามผู้สอบฯ
มองว่ า ระบบความปลอดภัยควรได้ร ับการตรวจสอบตามข้อกาหนด ISO 2001
และอาจมีข้อกาหนดด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพิมเติมเพือให้สอดคล้องกับ
การดาเนินการหลังเสร็จสินของบริษัทฯ
ศักยภาพการเพิมขึน/ลดลง ผู้สอบฯ ไม่ได้รบั รายละเอียดการกาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารหลัก ดังนั นอาจ
ของเงินเดือนผู้บริหารหลัก มีการกาหนดเงินเดือนเพิมขึน/ลดลงได้ และหากผู้บริหารหลักบางคนไม่ท างานใน
DataOn Group หลักจากการเข้าทารายการ การดาเนินงานของ DataOn Group
อาจประสบปัญหาภายหลังการเข้าทารายการได้
สารองค่าใช้จ่ายในการคืน ควรมีการตั งสารองค่า ใช้จ่า ยในการคืนสภาพพืนทีเช่า เนืองจากในสัญ ญาเช่ า
สภาพสถานทีเช่า
สถานทีของมีข้อกาหนดในการคืนสภาพพืนทีก่อนการคืนพืนทีเช่า
การเปลียนแปลงความเป็ น เนื องจากการเปลียนแปลงความเป็ นเจ้า ของของ DataOn Group อาจทาให้
เจ้าของ
สัญญาทีสาคัญในการดาเนินธุรกิจอาจถูกยกเลิกสัญญาจากการเปลียนแปลง ซึง
บริษ ัทฯ ซึงประเด็นสาคัญทีต้องพิจารณา ได้แก่ :
- สัญญาของลูกค้าทีมีอยู่ท ังหมด;
- สัญญาซัพพลายเออร์ทีมีอยู่ทงหมด;
ั
- วงเงินสินเชือและสัญญารับประกันผลการปฏิบัติงานของธนาคาร

อย่างไรก็ตาม บริษ ัทอยู่ระหว่ างการปรับปรุงงบการเงินสาหรับปี 2564 ให้เหมาะสมตามความเห็นของผู้สอบฯ
สาหรับประเด็น เชิงปริม าณและในส่ว นของประเด็ นเชิง คุ ณภาพ บริษ ัทฯ จะดาเนิ นการเพิมมาตรการในด้านความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เหมาะสมกับการดาเนินธุร กิจ มีการระบุเงือนไขการนาหุ้นทีได้ร ับจากการเสนอขายร้อยละ 80
ฝากไว้กับบริษัทฯ เป็ นระยะเวลา 2 ปี ในสัญญาซือขายหุ้นสามัญ (SPA) และบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและยืนยันว่าสัญญาที
สาคัญของ DataOn Group สาหรับการดาเนินธุรกิจจะไม่มีการเปลียนแปลงจากการเปลียนแปลงผู้ถือหุ้น
3.5.6 ข้อมูลสาคัญทางการเงิ นของ DataOn Group
1. งบการเงิ นรวมเสมือนที ปรับปรุงตามความเห็นของผู้สอบของ INI และ DOI
1.1 งบกาไรขาดทุน
งบกาไรขาดทุน
รายได้
ต้นทุนขาย
รวมค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน
กาไร ก่อนภาษี
กาไรหลังหัก ภาษี

2562
256.04
6.82
211.60

2563
282.15
16.05
207.00

หน่ วย: ล้านบาท
30 ก.ย. 2564
243.60
19.22
153.50

37.63
33.14

59.10
54.99

70.87
60.64

ที มา: รายงานตรวจสอบสถานะทางการเงินและภาษีจากผู้สอบฯ ลงวันที 6 ม.ค. 2565
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
1.2 งบแสดงฐานะทางการเงิ น
งบแสดงฐานะทางการเงิ น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีสินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2562
102.80
56.15
158.94
73.82
85.12

2563
132.31
49.48
181.79
94.56
87.23

หน่ วย: ล้านบาท
30 ก.ย. 2564
186.44
43.56
230.01
135.48
94.53

2563
7,412
6,457
5,847
(4,892)
(4,892)

หน่ วย: พันบาท
30 ก.ย. 2564
11,077
5,311
6,488
(722)
(722)

ที มา: รายงานตรวจสอบสถานะทางการเงินและภาษีจากผู้สอบฯ ลงวันที 6 ม.ค. 2565

2. งบการเงิ นของ DOT
2.1 งบกาไรขาดทุน
งบกาไรขาดทุน
รายได้
ต้นทุนขาย
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กาไร ก่อนภาษี
กาไรหลังหัก ภาษี

2562
6,167
2,135
4,075
(44)
(71)

ที มา: รายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงินของ DOT โดย HUMAN ลง วันที 7 ม.ค. 2565

2.2 งบแสดงฐานะทางการเงิ น
งบแสดงฐานะทางการเงิ น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีสินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2562
5,938
241
6,180
5,001
1,179

หน่ วย: พันบาท
30 ก.ย. 2564
4,799
376
5,176
8,361
(3,185)

2563
5,349
222
5,571
9,264
(3,692)

ที มา: รายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงินของ DOT โดย HUMAN ลง วันที 7 ม.ค. 2565
งบการเงินตรวจสอบ สินสุด 31 ธันวาคม 2562 จากกระทรวงพาณิชย์

3. งบการเงิ นของ SGMY
3.1 งบกาไรขาดทุน

งบกาไรขาดทุน

2563

รายได้
ต้นทุนขาย
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กาไร ก่อนภาษี
กาไรหลังหัก ภาษี

3,179.84
1,312.83
1,977.56
(110.55)
(83.23)

ที มา: รายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงินของ SGMY โดย HUMAN ลง วันที 9 ก.พ. 2565
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หน่ วย: พันบาท
30 ก.ย. 2564
1,281.12
367.50
2,294.38
(83.24)
(83.24)

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
3.2 งบแสดงฐานะทางการเงิ น
งบแสดงฐานะทางการเงิ น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีสินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2563
2,039.78
81.31
2,121.09
3,908.20
(1,817.70)

หน่ วย: พันบาท
30 ก.ย. 2564
3,534.99
96.84
3,631.83
1,503.54
2,128.29

ที มา: รายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงินของ SGMY โดย HUMAN ลง วันที 9 ก.พ. 2565

3.5.7

การตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (Legal Due Dilligence)
ทางบริ ษัท ฯ ได้ ว่า จ้า งทีปรึกษากฎหมายอิส ระ 2 บริษ ัททาการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย โดยว่า จ้าง
สานักงานกฎหมายอิสระในประเทศอินโดนีเซียเพือตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ INI SGA และสานักกฎหมายระดับ
นานาชาติเพือตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ DOI เพือให้บริษัทฯ มันใจว่าการลงทุนในครังนีจะไม่ประสบปัญหาทาง
กฎหมาย ซึงมีขอบเขตการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายดังนี
• ตรวจสอบทะเบียนหุ้นและโครงสร้างการถือหุ้นของบริษ ัทเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีบังคับใช้
• ตรวจสอบข้อมูลเลขานุการบริษ ัทของบริษัท รวมถึงเอกสารรัฐธรรมนู ญและทะเบียนตามกฎหมายตังแต่ วันที
จัดตังบริษ ัทนันเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีใช้อยู่ใ นปั จจุบนั
• ตรวจสอบมติคณะกรรมการทีมีสาระสาคัญและมติผู้ถือหุ้น ของบริษัทในช่ว ง 3 ปี ท ีผ่านมาเป็ นไปตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับทีบังคับใช้
• ตรวจสอบข้อมูลสาธารณะทีเกียวข้องกับบริษ ัทในช่ว ง 3 ปี ท ีผ่านมาซึงดาเนินการสาหรับรายงานนี (ซึงรวมถึง
การข้อมูล บริษ ัท การเลิกกิจการ/การล้มละลาย และคดีความทีสานักทะเบียนทีเกียวข้อง) เป็ นหลักฐานว่า บริษ ัท
มีความชัดเจนจากกระบวนการทางกฎหมายทังหมด
• ตรวจสอบใบอนุ ญาตทีเป็ นสาระสาคัญ และการอนุ ญาตของบริษ ัท รวมถึง การอนุ ม ัติทีมีส าระสาคัญจาก
หน่วยงานทีมีอานาจนันไม่ม ีข้อกาหนดใดๆ ทีจากัดการเปลียนแปลงของผู้ถือหุ้นและ/หรือการควบคุมของบริษัท
• ตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยทีมีสาระสาคัญทีดาเนินการหรือยังคงมีอยู่ภายใน 3 ปี ท ีผ่านมาไม่มีข ้อกาหนดใด
ทีจากัดการเปลียนแปลงของผู้ถือหุ ้นและ/หรือการควบคุมของบริษ ัท
• ตรวจสอบสัญญาเช่าของบริษัท
• ตรวจสอบเอกสารเกียวกับทรัพย์ส ินทางปัญญาทีบริษ ัทเป็ นเจ้าของหรือได้รบั อนุญาตได้รบั การจดทะเบียนอย่าง
ถูกต้อง หรือได้รับอนุ ญาตหรือมอบหมาย (ตามความเหมาะสม) และเป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับเกียวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา
• ดูแลให้สัญญาจ้างงานของพนักงานของบริษัทและคู่มือพนักงานของบริษัทให้เ ป็นระเบียบ
จากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย พบว่าไม่มีความเสียงทีมีนัยสาคัญในการดาเนินธุรกิจของ INI SGA และ
DOI ต่อการดาเนินธุ รกิจหรือการเปลียนแปลงผู้ถือหุ้น ทีปรึกษาฯ ได้ร ับ รายงานตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย ซึงมี
ขอบเขตการตรวจสอบทีครอบคลุมรายละเอียดการทารายการในครังนีและไม่ม ีรายการทีมีนัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ
ของ INI SGA และ DOI
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3.5.8

การตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (Internal Control)

เนืองจากปัจจุบ ันการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ DataOn Group อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ส่งผลให้ที
ปรึกษาฯ ไม่สามารถให้ความเห็นเกียวกับระบบควบคุมภายในของ DataOn Group ได้ อย่างไรก็ตาม จากการสอบถาม
ฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ บริษัทฯ คาดว่าการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ DataOn Group จะแล้วเสร็จ ในวันที 10
มีนาคม 2565 โดยบริษัทฯ จะนารายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในฉบับสมบูรณ์ให้แก่ คณะกรรมการของบริษัท
และทีปรึกษาฯ เพือแสดงความคิดเห็นต่อระบบควบคุมภายในของ DataOn Group ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวาระใน
การอนุมัติการทารายการ
รายละเอียดบริษทั ฯ หลังจากเข้าซือกิ จการ DataOn Group
ภายหลังการเข้าซือกิจการ DataOn Group แล้ว บริษั ทฯ ยัง คงประกอบธุร กิจเดิม คือ ให้บ ริการด้านบริห าร
ทรัพยากรบุคคลและให้บริการด้ านบริห ารจัดการบัญชีการเงินโดยมีตลาดหลักอยู่ในประเทศไทย โดยบริษัท ในกลุ่ม
DataOn Group จะเป็ นบริษ ัทย่อยของบริษัทฯ และดาเนิน ธุ รกิจเดียวกัน แต่ม ีตลาดหลักอยู่ใ นประเทศอินโดนีเซีย ทั งนี
ภายหลังการทารายการ บริษัทฯ จะขยายตลาดไปยังประเทศอืนๆ ผ่านทางช่องทางการจัดจาหน่ ายของ DataOn Group
โดยการบริหารงานใน DataOn Group นันบริษัทฯ จะยังคงให้ผู้บริหารงานชุดเดิมเป็ นผู้ดาเนิน ธุรกิจเป็ นหลัก และโดย
เบืองต้น บริษัทฯ จะมีการแต่งตังตัวแทนจานวน 2 ท่านเข้าเป็ นกรรมการคือ 1. คุณ สุนทร เด่นธรรม ซึงเป็ นรองประธาน
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ 2. Ms. Bee Bee Lim ซึงเป็ น กรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้ าทีปฏิบัติการพาณิชย์และธุ รกิจระหว่างประเทศของบริษัทฯ โดย Ms. Bee Bee Lim จะดารงตาแหน่ ง
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม เพือร่วมพิจารณาและให้ความเห็นในเรืองสาคัญต่างๆ เช่น กาหนดนโยบาย แผนการดาเนิน
ธุ รกิจ ของ DataOn Group ร่ วมกับผู้บ ริหารของบริษัทในกลุ่ม DataOn Group ทังนี บริษัท ฯ ในฐานะผู ้ถือหุ ้นใหญ่ ของ
DataOn Group จะดาเนินการปรับเปลียนโครงสร้า งกรรมการและผู้บริหารของ DataOn Group ให้เหมาะสมต่อไป
นอกจากนี กลุ่ม ผู้ข ายจะมีการส่งตัวแทนเข้ามาเป็ นกรรมการของบริษัทฯ จานวน 1 ท่านคือ Mr. Gordon Enns
โดยกรรมการท่านดังกล่าวไม่มีอานาจในการตัดสินใจในการดาเนินการธุรกิจปกติของบริษัทฯ แต่อย่า งใด ทังนี หลังจาก
ได้ร ับการแต่งตังเป็นกรรมการเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว ทางบริษ ัทฯ จะดาเนินการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อ ไป
ทั งนี ภายหลังจากการเข้าทารายการแล้ว จะตามรายละเอียดกรรมการบริษัท และโครงสร้างการถือหุ้น ของ
บริษ ัทฯ ดังนี
รายละเอียดคณะกรรมการของบริษทั ฯ หลังการเข้า ทารายการ
ที
รายชือกรรมการบริษทั ฯหลังเข้าทารายการ
ตาแหน่ง
1 นาย อโณทัย อดุลพันธุ์
ประธานกรรมการ
2 นาย สุนทร เด่นธรรม
รองประธานกรรมการ
3 นาย ภัทร ยงวณิชย์
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
4 นาย ธนชาติ นุ่มนนท์
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
5 นาย ไผท ผดุงถิน
กรรมการอิสระ
6 *อยู่ระหว่างการสรรหา
กรรมการอิสระ
7 น.ส. ปิ ยพร พรรณเชษฐ์
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
8 Mr.
Gordon Enns
กรรมการเพิมเติม (ซึงเป็ นตัวแทนจากกลุ่ม ผู้ขาย)
* หมายเหตุ เนืองจาก นายอนุ พนั ธ์ กิจนิจชีวะ ได้ลาออกจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีผลตังแต่ วนั ที 23 ธ.ค. 64 ซึ งบริษัทฯ อยู่
ระหว่างการสรรหาผูท้ ี มีคุณสมบัติเหมาะสมเพือทาหน้าทีกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป
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ภายหลังการเข้าทารายการบริษ ัทฯ มีความตั งใจจะแต่งตั งกรรมการอิสระเพิมอีก 1 ตาแหน่ ง เมือรวมกับ
โครงสร้า งกรรมการภายหลังการเข้าทารายการ จึงทาให้โครงสร้างคณะกรรมการมีท ังสิน 9 ท่าน โดยจะมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้คัดเลือกและนาเสนอต่อคณะกรรมการและทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2565 เพือพิจารณาอนุ ม ัติต่อไป
รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษ ัทฯ ก่อนและหลังทารายการ
ก่ อนการเข้าทารายการ
รายชือผู้ถือหุ้น
สัดส่วน
จานวนหุ้น
(ร้อยละ)
1. กลุ่มครอบครัวเด่นธรรม
1.1 นายสุนทร เด่นธรรม
261,277,200
38.42
1.2 นางเพ็ญศิริ เด่นธรรม
500,000
0.07
1.3 นางสาวธัญญา เด่นธรรม
500,000
0.07
1.4 นายภูริกร เด่นธรรม
381,000
0.06
2. ผู้บริหารและกรรมการบริษัท
12,612,100
1.85
4. บริษ ัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิงส์ จากัด
68,100,000
10.01
(มหาชน)
4. กลุ่มผู้ขาย
4.1 Viko Technologies Pte. Ltd.
4.2 Mr. Chi Wai Benjamin Ho
5. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอืนๆ
336,629,700
49.50
รวม
680,000,000
100.00
โครงสร้างของบริษทั ฯ ก่อนเข้าทารายการ
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หลังการเข้าทารายการ
สัดส่ว น
จานวนหุ้น
(ร้อยละ)
261,277,200
500,000
500,000
381,000
12,612,100

30.12
0.06
0.06
0.04
1.45

68,100,000

7.85

187,443,576
183,707,888
3,735,688
336,629,700
867,443,576

21.61
21.18
0.43
38.81
100.00

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
โครงสร้างการถือหุ้นของ DataOn Group ก่ อนเข้าทารายการ

โครงสร้างของบริษทั ฯ ภายหลังการออกหุ้นสามัญเพิ มทุนให้แก่กลุ่มผู้ขาย

3.6
3.6.1

มูลค่าสิ งตอบแทนและเกณฑ์ในการกาหนดมูลค่าสิ งตอบแทน
เกณฑ์ทีใช้กาหนดมูลค่าสิ งตอบแทน
บริษ ัทฯ พิจารณามูลค่ากิจการของ DataOn Group โดย
1.1.1 ใช้วิธ ีรายได้ (Income Approach) เป็น วิธีหลัก ซึงเป็ นวิธีการประเมินโดยวิธ ีคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)
1.1.2 ใช้ว ิธีเ ปรีย บเทีย บราคาตลาด (Market Approach) เป็ นวิ ธีร องเพือสอบยัน ความถู กต้อง ได้แก่วิธี
EV/EBITDA multiples โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนทีประกอบธุรกิจคล้ายกันกับกิจการของ
DataOn Group
1.1.3 พิจารณาปั จจัย ต่างๆ ได้แก่ ราคาหุ้นของบริษ ัทฯ ทีมีการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที 19
พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที 13 ธันวาคม 2564 และโอกาสในการขยายตลาดไปยังประเทศอินโดนีเซีย
และประเทศอืนๆ ในภูมิภาคเอเชีย
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3.6.2

วิ ธีและเงือนไขการชาระเงิ น
บริษัทฯ จะชาระค่าตอบแทนสาหรับการเข้าซือกิจการ DataOn Group เป็ นมูลค่าทังสิน 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือเทียบเท่า 1,991.53 ล้านบาท บริษัทฯ จะชาระโดย
1) การออกหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ จานวนไม่ เกิน 187,443,576 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 21.61 ของจานวน
หุ ้นทีชาระแล้วทังหมดของบริษัท ฯ โดยกาหนดราคาเสนอขายทีหุ ้นละ 10.60 บาท รวมเป็ นมูลค่าไม่เกิน
1,986.90 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท Viko Technologies Pte. Ltd. จานวนไม่เกิน 183,707,888 หุ้น และ Mr.
Chi Wai Benjamin Ho จานวนไม่เกิน 3,735,688 หุ้น สาหรับการซือหุ้นทังหมดของ INI DOI และ SGA
2) ชาระเป็ นเงินสดจานวน 4.63 ล้านบาท ให้แก่ Mr. Gordon Enns, Ms. Piyalak Boonyoprakarn และ Mr.
Chi Wai Benjamin Ho สาหรับการซือหุ้นทังหมดของ DOT คิดเป็ นมูลค่า 2,500,000 บาท และการซือหุ ้น
ร้อยละ 55 ของ SGMY คิดเป็ นมูลค่า 2,130,000 บาท
ทังนี ราคาเสนอขายหุ้นเพิมทุนใหม่ในราคาหุ้นละ 10.60 บาท ต่อบุคคลในวงจากัดดังกล่าวไม่เป็ นการเสนอขาย
หุ ้นเพิมทุนในราคาตาตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที ทจ 72/2558 เนืองจากราคาเสนอขายเป็ นราคาทีไม่
ตากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลียถ่ว งนาหนักของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่ อกัน
ก่อนวันทีคณะกรรมการมีมติใ นครังนี (ราคาตลาดคานวณจากราคาเฉลียถ่วงนาหนักของหุ้นของบริษัท ฯ ทีซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทาการก่อนวันทีคณะกรรมการมีมติในครั งนี คือระหว่างวัน ที 19 พฤศจิกายน 2564
ถึง วันที 13 ธันวาคม 2564 คือราคา 10.66 บาทต่อหุ้น) โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนที 10.60 บาทต่อหุ ้นคิดเป็ น
ส่วนลดจากราคาตลาดทีร้อยละ 0.61
ในการออกหุ้นสามัญ เพิมทุ นต่อ บุคคลในวงจากัดเพือตอบแทนการเข้า ซือกิจ การดัง กล่าว เป็ น กรณีทีมีการ
กาหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิมทุนไว้อย่ างชัดเจน โดยจะต้องได้ร ับความเห็นชอบจากทีประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษ ัทฯ ด้วย
คะแนน เสียงไม่น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวม
ส่วนของผู้ถือหุ ้นทีมีส่วนได้เ สีย ในทีประชุม วิสามัญ ผู้ถือ หุ้น ครังที 1/2565 ซึงจะประชุมในวันที 31 มีนาคม 2565 และ
จะต้องได้รับการอนุ ญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการออกหุ ้นสามัญเพิ มทุนเพือชาระค่าตอบแทนการเข้าทารายการ
ดังกล่าวอีกด้วย
3.6.3

เงือนไขในการเข้าทารายการ
เงือนไขสาคัญทีต้องดาเนิ นการก่อนเข้าทารายการ
1) กลุ่ม ผู้ข ายจะดาเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้น ภายในเพือให้ Viko Technologies Pte Ltd. เป็ น ผู้ถือหุ ้น
ร้อยละ 100 ใน INI และร้อยละ 88.07 ใน DOI และ Chi Wai Benjamin Ho เป็ นผู้ถือหุ ้นร้อยละ 11.93 ใน
DOI
2) บริษ ัทฯ ในฐานะผู้ซือต้องได้รับการอนุม ัติให้เข้าทารายการจากทีประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดได้รับการอนุญ าตจากทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
4) การตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและทางการเงิน ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยถูกต้องและครบถ้วน
5) กลุ่มผู้ข ายจะดาเนินการให้บริษัท Publica holding Pte. Ltd. ทาสัญ ญาแต่ง ตั งให้ บริษัท ฯ เป็ น ผู้จ ัด
จาหน่ ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สาหรับซอฟต์แวร์ GreatDay ที Mr. Gordon Enns และ Mr. Yook
Chan Kim เป็ นผู้ถือหุ ้นใหญ่และมีอานาจควบคุม
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3.6.4

เงือนไขสาคัญหลังเข้าทารายการเรียบร้อยแล้ว
1) กลุ่ม ผู้ข ายจะส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการจานวน 1 ท่าน ได้แก่ Mr. Gordon Enns โดยกรรมการทีเป็ น
ตัวแทนจากกลุ่ม ผู้ข ายดังกล่าว ไม่ได้เป็ นผู้บริหารทีมีอานาจในการตัดสินใจในการดาเนินงานตามปกติของ
บริษ ัทฯ แต่อย่างใด
2) Viko Technologies Pte Ltd และ Mr. Chi Wai Benjamin Ho จะนาหุ้นเพิมทุนทีได้ร ับจากการเสนอขาย
จานวนร้อยละ 80 ของหุ้นสามัญทีได้รับทังหมด ฝากไว้กับบริษัทฯ เป็ นระยะเวลา 2 ปี
มูลค่าของสิ นทรัพย์ทีได้มา
มูล ค่าสินทรัพย์ท ีได้มาจากการเข้าทารายการในครังนี ได้แก่ หุ ้นสามัญของบริษัทในกลุ่ม DataOn Group ดังนี
• PT. IndoDev Niaga Internet (อินโดนีเซีย) (“INI”) หุ้นสามัญร้อยละ 100 ซึงรวมถึงหุ้นสามัญร้อยละ 100
ของ PT. Synergy Group Asia (“SGA”) หุ ้นสามัญร้อยละ 100 ซึงเป็ นบริษัทย่อยของ INI
• DataOn International Co., Ltd. (ฮ่องกง) (“DOI”) หุ้นสามัญร้อยละ 100
• DataOn (Thailand) Co., Ltd. (“DOT”) หุ ้นสามัญร้อยละ 100
• Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. หุ้นสามัญร้อยละ 55

รวมถึงสิทธิในสัญญากับลูกค้า ตราสินค้า ซอฟต์แวร์ และทรัพย์สินทางปัญญาอืนๆ โดยมีมูลค่ารวมของสิงตอบ
แทนไม่เกินมูลค่ากิจการสูงสุดที 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,991.53 ล้านบาท
3.7

แหล่งทีมาของเงิ นทุน
บริษัทฯ จะชาระค่าตอบแทนสาหรับการได้มาซึงกิจการของ DataOn Group มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
เทียบเท่า 1,991.53 ล้านบาท บริษัท ฯ จะชาระโดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เ กิน 187,443,576
หุ ้น โดยกาหนดราคาเสนอขายทีหุ ้นละ 10.60 บาท ให้แ ก่ บริษัท Viko Technologies Pte Ltd และ Mr. Chi Wai
Benjamin Ho รวมเป็ นมูลค่าไม่เกิน 1,986.90 ล้านบาท และชาระเป็ นเงินสดจานวน 4.63 ล้านบาท จากกระแสเงินสด
จากการดาเนินกิจ การของบริษัทฯ ซึง ณ วันที 30 กัน ยายน 2564 บริษ ัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานเท่ากับ
139.69 ล้านบาท ทาให้บริษัทฯ ไม่ต้องมีภาระในการจัดหาแหล่งเงินทุนและไม่เกิดภาระต้นทุนทางการเงิน
3.8

ผลประโยชน์ ทีคาดว่าจะเกิ ดกับบริษทั ฯ
• ช่วยให้งานบริการด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Solution) และงานบริการบริหารจัดการบัญชีและ
การเงิน (Financial Solution) ของกลุ่มบริษัท ฯ มีความคลอบคลุม และหลากหลายมากขึน ซึงประกอบด้วย
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดทาเงินเดือน การบริหารการเข้า ออก
งาน ระบบงานวางแผนทรัพ ยากรองค์กร (ERP) การบริหารผลประโยชน์พนักง่าน และการรับช่วงงานบริการ
ธุรกิจ
• ขยายตลาดไปมากกว่า 13 ประเทศทัวภูม ิภาคเอเชีย ผ่านทางเครือ ข่ายผู้จัดจาหน่ า ยในต่า งประเทศของ
DataOn นอกจากกลุ่มประเทศอาเซียนหลักแล้ว ยังครอบคลุมไปถึง ญีปุ่น เกาหลี และตะวันออกกลาง
• สถานะทางการเงินมีความมันคงเพิมขึน จากฐานลูกค้า ทีจะช่วยสร้างรายได้ประจา (recurring revenue) เพิมขึน
โดยการรวมกลุ่มกันทาให้ธุ รกิจหลักมีฐ านผู้ใช้งานซึงเป็ นพนักงานของลูกค้ามากกว่ า 2 ล้านราย และมีฐ าน
ลูกค้ารวมกันมากกว่า 5,000 บริษ ัท ซึงจะช่วยเพิมรายได้และกาไรสุทธิให้บริษ ัทฯในระยะยาว
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• สร้างเสริมการบูรณาการในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เนืองจาก DataOn มีทีมงานในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
และเทคโนโลยีทีมีศักยภาพ เมือรวมทีมงานเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกัน
ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย และจะช่วยสร้า งนวัตกรรมใหม่ๆร่ว มกัน
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ส่ว นที 4 : ความสมเหตุสมผลของรายการ
4.1
วัตถุประสงค์ของการเข้า ทารายการ
ตามเป้าหมายการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทีต้องการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยการซือกิจการ หรือการ
สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ บริษ ัทฯ จึงพิจารณาเข้าซือกิจการของ DataOn Group ซึงประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯ เพือเพิมประสิทธิภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ข องบริษัท ฯ และขยายตลาดของธุรกิจหลักของ
กลุ่มบริษัทฯ จากฐานลู กค้าและช่องทางการจัดจาหน่ ายของ DataOn Group ซึงมีมากกว่า 13 ประเทศทัวภูมิภาคเอเชีย
นอกจากกลุ่มประเทศอาเซียนเป็ น หลักแล้ว ยังครอบคลุมไปถึง ประเทศญีปุ่น เกาหลี และประเทศในภู มิภาคตะวันออก
กลาง การรวมธุรกิจของบริษ ัทฯ และ DataOn Group จะทาให้ธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีฐานลูกค้ารวมกันมากกว่า 5,000
บริษ ัท ซึงมีพนักงานของบริษทั มากกว่า 2 ล้านราย
4.2

ผลกระทบจากการเข้า ทารายการ
จากการเข้า ทารายการในครังนี บริษัท ฯ จะต้ องจัดทางบการเงินรวม ( Consolidated Financial Statement)
โดยรวมผลประกอบการและสถานะทางการเงินของกลุ่ม DataOn Group เข้ามารวมในงบการเงินของบริษัทฯ ซึงรวมถึง
โครงสร้า งรายได้และต้นทุนของ DataOn Group รวมถึงความแตกต่ างจากอัตราแลกเปลียน ทีจะเข้ามาเป็ นสัดส่วนที
สาคัญของผลประกอบการของบริษัท ฯ ซึงจะทาให้มมี ูล ค่าแปรผันตามอัตราแลกเปลียน ณ วันสินสุดงบการเงิน และใน
ส่ วนของโครงสร้างการถือหุ้น ของบริษั ทฯ จะมีการเปลียนแปลงจากการการออกหุ้นสามัญเพิมทุนในจานวนไม่เกิน
187,443,576 หุ ้น ซึงจะส่งผลให้ Viko Technologies Pte Ltd และ Mr. Chi Wai Benjamin Ho เป็ นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษ ัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 21.61 ของจานวนหุ ้นสามัญทีออกและชาระแล้วของบริษัทฯ
ทั งนี DataOn Group เป็ นบริษัททีประกอบกิจ การอยู่ในต่ างประเทศ ด้านการบริหารการจัดการอาจเกิดความ
ความแตกต่ างและความแปลกแยกทางวัฒนธรรมองค์กร จากการปรับโครงสร้าง เนืองจากการเพิมขึนของพนักงานและ
วัฒนธรรมทีมีความหลากหลายมากยิงขึน
4.3

ข้อดี ของการเข้าทารายการ

4.3.1

เพิ มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
ปัจ จุบ ันบริษ ัทฯ มีส ินค้าและบริการหลัก 2 ประเภท คือ 1. การบริหารทรัพยากรบุ คคล (HR) 2. การบริห าร
จัดการบัญชีและการเงิน (ERP) โดยการซือหุ้นสามัญทังหมดของ INI DOI DOT และหุ้นสามัญร้อยละ 55 ของ SGMY ใน
ครังนีจะส่งผลให้บริษ ัทฯ ได้ร ับสิทธิในการจาหน่ายซอฟต์แวร์ Sunfish HR และ Sunfish ERP ซึงจะทาให้ ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ สามารถความคลอบคลุมและหลากหลายมากขึน ทังในด้านของ ระบบบริห ารจัดการทรัพยากรบุ คคล, ระบบ
พัฒนาทรัพยากรบุ คคล, การจัดทาเงินเดือน, การบริห ารการเข้าออกงาน, ระบบงานวางแผนทรัพยากรองค์กร, การ
บริหารผลประโยชน์พนักงาน และการรับช่วงงานบริการธุรกิจ
4.3.2

รายได้ทีเพิมขึนจากฐานลูกค้าของ INI และ DOI
INI และ DOI มีรายได้รวมสาหรับปี 2562 และ 2563 เท่ากับ 256.04 ล้านบาท และ 282.15 ล้านบาทตามลาดับ
และมีรายได้รวมสาหรับงบการเงินสินสุด วันที 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 243.60 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตของ
รายได้ทีร้อยละ 10.20 สาหรับอัตราการเติบโตของปี 2563 เมือเปรียบเทียบกับปี 2562 ในขณะทีมีกาไรสุ ทธิสาหรับปี
2562 และ 2563 เท่ากับ 33.14 ล้านบาท และ 54.99 ล้านบาท ตามลาดับ และมีกาไรสุทธิสาหรับงบการเงินสินสุดวันที
30 กันยายน 2564 เท่ากับ 60.64 ล้านบาท
การทีบริษ ัทฯ เข้าทารายการในครังนีจะทาให้บริษั ทฯ รับรู้รายได้และกาไรสุท ธิท ังหมดของ DataOn ในงบ
การเงินรวมของบริษ ัทฯ ซึงจะทาให้บริษ ัทฯ มี รายได้ทีเพิมขึน นอกจากนีการที DataOn มีฐานลูกค้าทีจะช่วยสร้า งรายได้
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ประจา (Recurring revenue) เพิมขึนจากรายได้ค่าใช้บริการซอฟต์แวร์รายเดือน นอกจากนีบริษัทฯ ยังมีโอกาสในการ
สร้างรายได้จากการที DataOn Group ดาเนินธุรกิจหลักในประเทศอินโดนีเซียซึงมีประชากรมากกว่า 270 ล้านคน และมี
วัยทางานกว่ าร้อ ยละ 50 ทาให้อิ นโดนีเ ซียเป็ นตลาดทีมีการเติบโตสู ง ธุรกิจ ของ DataOn จึงมีโอกาสเติบโตต่อ ไปใน
อนาคต การรวมกลุ่มกันจะทาให้ธุรกิจหลักของบริษ ัทฯ มีฐานผู้ใช้งานซึงเป็ นพนักงานของลูกค้ามากกว่า 2 ล้านราย และ
มีฐานลูกค้ารวมกันมากกว่า 5,000 บริษ ัท ซึงจะช่วยเพิมรายได้และกาไรสุทธิให้บริษ ัทฯ ในระยะยาว
4.3.3

การขยายพืนทีตลาด
บริษ ัทฯ มีเป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจทีต้องการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ การลงทุนใน DataOn Group จึง
เป็ นส่วนหนึงในการดาเนินการทีจะทาให้บริษ ัทฯ สามารถบรรลุเป้ าหมายดังกล่า วได้ โดย DataOn Group มีรายได้จาก
ประเทศอินโดนีเซียและประเทศอืนมากกว่า 13 ประเทศทัวภูม ิภาคเอเชีย ซึงครอบคลุมไปถึงประเทศ ญีปุ่น เกาหลี และ
ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ผ่านทางเครือข่ายผู้จัดจาหน่ายในต่างประเทศของ DataOn Gorup ซึงการเข้าทา
รายการในครังนีจะทาให้บริษัทฯ จะมีช่องทางการจัดจาหน่า ยสินค้าและบริการของบริษัทฯ เพิมขึนผ่านช่องทางการจัด
จาหน่ ายของ DataOn Group
4.3.4

เพิ มประสิ ทธิ ภาพและความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษทั
DataOn Group เป็ นบริษ ัททีมีความสามารถในด้านการบริห ารจัดการทรัพยากรมนุ ษ ย์ , การบริหารจัดการ
ทางด้านการเงินและการบัญ ชี และการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยใช้เทคโนโลยีท ีมีศักยภาพ ภายหลังการเข้า ทารายการ
DataOn Group จะเป็ นบริษ ัทย่อยของบริษัทฯ ซึงจะส่งผลให้ บุคลกรทีมีความสามารถจากกลุ่มบริษัท DataOn Group
เป็ นพนั กงานในเครือของบริษัทฯ เพือนาความรู้ความสามารถและเทคนิคในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ DataOn Group
มาสร้างเสริมบูรณาการในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เพือส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ และสร้างนวัตกรรมใหม่ เพือให้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็ นทียอมรับโดยทัวไปว่าเป็ นระบบทรัพยากรบุคคลทีดีทีสุดในเอเชีย ตามนโยบายของบริษ ัทฯ
4.3.5

ลดภาระการระดมทุนจากผู้ถอื หุ้นเดิ ม
การทารายการในครังนีคิดเป็ นมูล ค่าการลงทุ นทังสิน 1,991.53 ล้านบาท โดยบริษ ัทฯ จะชาระโดยการออกหุ้น
สามัญเพิมทุนของบริษ ัทฯ จานวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น โดยกาหนดราคาเสนอขายทีหุ้นละ 10.60 บาท ให้แก่ บริษัท
Viko Technologies Pte Ltd และ Mr. Chi Wai Benjamin Ho รวมเป็ น มูลค่าไม่เกิน 1,986.90 ล้านบาท และชาระเป็ น
เงินสดสาหรับการซือหุ้นสามัญของ DOT และ SGMY จานวน 4.63 ล้านบาท แม้ว่าจะเกิดผลกระทบจากการเพิมทุนแก่ผู้
ถือหุ้นเดิมร้อยละ 21.61 แต่จะทาให้บริษัทฯ ไม่จาเป็ นต้องจัดหากระแสเงินสดเพือใช้ในการลงทุน
กรณี ทีบริษ ัท ฯ ไม่ ดาเนิ น การเพิ มทุ น และเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ มทุ น แบบเฉพาะเจาะจงให้ แ ก่ Viko
Technologies Pte Ltd และ Mr. Chi Wai Benjamin Ho บริษัทฯ อาจต้องระดมด้วยวิธีอืน หากมีความต้องการเข้าทา
รายการนี
1. การเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึงถือเป็ นวิธีการระดมทุน
ด้านส่วนของผู้ถือหุ้นทีใช้กันทัวไปตามปกติ โดยวิธีการดังกล่าวจะสร้างภาระการลงทุนเพิมเติมของผู้ถือหุ้ น
เดิม และมีความเสียงทีบริษ ัทฯ จะไม่สามารถระดมทุน ได้เพียงพอต่อการลงทุน หรือ
2. การกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน ซึงจะส่ง ผลให้บริษ ัทฯ จะมีภ าระหนีสินและดอกเบียจากการกู้ย ืมเพิมขึน
ดังนัน การอนุ ม ัตกิ ารเพิมทุน ในครังนีจะช่ว ยลดภาระการระดมทุนของผู้ถือหุ้นเดิม หรือลดภาระหนีสินและ
ดอกเบียเงินกู้จากการทารายการ โดยประมาณการว่า จะทาให้บริษัทมีส ัดส่วนหนีสินต่อทุน เพิมขึนจาก 0.25
เท่า เป็น 1.50 เท่า
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ปัจ จุบัน บริษัทฯ มีเงิดสดหมุนเวียนมูลค่า 352 ล้านบาท ตามงบการเงินสอบทานสินสุด ณ วันที 30 กัน ยายน
2564 สอบทานโดย วิมลพร บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีเลขที 2410 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ซึง
ไม่ เพีย งพอต่อ การทารายการในครั งนีทีมีมู ลค่ า 60 ล้าน ดอลลาร์ส หรัฐ หรือเทีย บเท่า 1,991.53 ล้ านบาท (อั ตรา
แลกเปลียนที 33.1922 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ) ดังนันการเพิมทุนในครังนี จะช่วยลดภาระของผู้ถือ หุ้น เดิมหรือลด
ภาระหนีสินและดอกเบียเงินกูเ้ พือให้บริษัทฯ สามารถทารายการเพือให้สอดคล้องกับนโยบายการขยายตลาดของบริษัทฯ
4.4
4.4.1

ข้อด้อยของการเข้า ทารายการ
ด้านการบริหารจัดการเนืองจาก DataOn Group ตังอยู่ใ นต่างประเทศ
เนืองจากทังบริษัท INI, DOI และ SGMY ต่างเป็น บริษัททีมีทีตังและดาเนินการจดทะเบียนจัดตังตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึงเป็ นการลงทุนในต่างประเทศทีมีกฎหมาย กฎเกณฑ์ อัตราภาษี และรูปแบบการดาเนินธุรกิจทีแตกต่ าง
จากประเทศไทย อีกทังเป็นการบริหารงานข้ามประเทศ จึงอาจทาให้เกิดข้อจากัดด้านการบริหารงานเกิดขึน ซึงอาจส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษ ัทฯ และค่า ใช้จ่ายในการบริหารทีอาจเพิมขึน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ
ได้มีการแต่งตังตัวแทนของบริษ ัทฯ เข้าดารงตาแหน่ง เป็ นกรรมการใน DataOn Group จานวน 2 ท่าน เพือร่วมพิจารณา
และให้ความเห็น ในเรื องสาคัญต่างๆ เช่น กาหนดนโยบาย แผนการดาเนิ นธุ ร กิจ ของ DataOn Group โดยหนึ งใน
กรรมการทีเป็นตัวแทนของบริษ ัทฯ จะเป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนามของ DataOn Group
4.4.2

ผลกระทบจากการเพิมทุน
เนืองจากในการเข้าลงทุนใน DataOn Group ในครังนี สาหรับการซือหุ้นสามัญของ INI และ DOI นัน บริษ ัทฯ
จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) เป็ นจานวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น
มูล ค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพือเสนอขายให้แก่ Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Chi Wai Benjamin Ho ใน
ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.60 บาท ซึงไม่ถือเป็ นการเสนอขายหุ้นในราคาตาเนืองจากมีมูลค่าไม่ตากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาด โดย ณ วันที 14 ธันวาคม 2564 ซึงทีประชุม คณะกรรมการได้มีมติอนุม ัติให้เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณา
อนุ ม ัติการเข้าซือกิจการของ DataOn Group นัน ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เท่ากับ 10.66 บาท ซึงคานวณ
จากราคาถัวเฉลียถ่วงนาหนักย้อนหลัง 15 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
อย่ างไรก็ตาม ณ วันทีทีปรึกษาฯ จัดทารายงาน ราคาตลาดเฉลียย้อนหลัง 15 วันของหุ้นสามัญของบริษ ัทฯ
เท่ากับ 13.10 บาทต่อหุ้น ดังนันในกรณีทีทีประชุม ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทารายการอาจเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของ
หุ ้น (Price Dilution) ได้ดังนี
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ภายหลังการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนต่อบุคคลในวงจากัด
=
=
=

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
10.66 – 10.65
10.66
ร้อยละ 0

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย คานวณโดยอ้างอิงกับราคาซือขายถัวเฉลียถ่วงนาหนัก 15 วัน ทาการก่ อนวันประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เมือวันที 14 ธันวาคม 2564 โดยเป็ นราคาทีคานวณระหว่างวันที 19 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที 13 ธันวาคม 2564 คือ
ราคา 10.66 บาทต่อหุ ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ใน WWW.SETSMART.COM ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ราคาตลาดหลังเสนอขาย คานวณโดย
= (จานวนหุ้นทีชาระแล้ว x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) + (หุ ้นเพิมทุน x ราคาเสนอขาย)
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
จานวนหุ้น ทีชาระแล้ว + จานวนหุ้นเพิมทุน
=
(680,000,000 x 10.66) + (187,443,576 x 10.60)
680,000,000 + 187,443,576
= 10.65 บาท
ดังนัน ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดดังกล่าวข้างต้น จะมีผลกระทบด้าน
ราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 0
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ในกรณีทกาหนดราคา
ี
ณ วันทีจัดทารายงาน
=
=
=

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
13.10 – 12.56
13.10
ร้อยละ 4.12

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย คานวณโดยอ้างอิงกับราคาซือขายถัวเฉลียถ่วงนาหนัก 15 วันทาการก่อนวันจัดทารายงาน ณ วันที
18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเป็ น ราคาทีคานวณระหว่างวันที 3 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที 17 กุมภาพันธ์ 2565 คือราคา 13.10
บาทต่อหุ ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ใน WWW.SETSMART.COM ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ราคาตลาดหลังเสนอขาย คานวณโดย
= (จานวนหุ้นทีชาระแล้ว x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) + (หุ ้นเพิมทุน x ราคาเสนอขาย)
จานวนหุ้น ทีชาระแล้ว + จานวนหุ้นเพิมทุน
=
(680,000,000 x 13.10) + (187,443,576 x 10.60)
680,000,000 + 187,443,576
= 12.56 บาท
ดังนัน ภายหลังจากการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด ในกรณีท ีกาหนดราคา ณ วันทีจัดทา
รายงาน จะมีผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 4.12
หมายเหตุ : หากวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษ ัทฯ ณ วันที 31 มีนาคม 2565 ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีมูล สูงขึนหรือเท่ากับมูลค่า ณ
วันจัดทารายงาน จะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earning Per Share Dilution) ภายหลังการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนต่อบุคคลในวงจากัด
=
=
=

EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย
0.25 – 0.20
0.25
ร้อยละ 20

ส่วนที 4 - หน้า 4

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
EPS ก่อนเสนอขาย คานวณโดย
=
กาไรสุทธิในรอบ 12 เดือนทีผ่านมา
จานวนหุ้นทีชาระแล้วก่อนเพิมทุน
=
172,007,484
680,000,000
=
0.25 บาท
EPS หลังเสนอขาย คานวณโดย
=
กาไรสุทธิในรอบ 12 เดือนทีผ่านมา
จานวนหุ้นทีชาระแล้วหลังเพิมทุน
=
172,007,484
867,443,576
=
0.20 บาท
ดังนัน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้บุคคลในวงจากัดจะทาให้ส่วนแบ่งกาไรต่อ หุ้น ลดลงในอัตรา
ร้อยละ 20
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ภายหลังการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนต่อบุคคลในวงจากัด
=
=
=

จานวนหุ้น เพิมทุน
(จานวนหุ้นทีชาระแล้ว + จานวนหุ้นเพิมทุน)
187,443,576
(680,000,000 + 187,443,576)
ร้อยละ 21.61

ดังนัน ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้เกิดการลดลง
ของสัดส่ว นการถือหุ ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 21.61 ส่งผลให้อานาจในการลงมติออกเสียงในวาระต่างๆ ของผู ้
ถือหุ้น น้อยลง
4.5
4.5.1

ความเสียงจากการเข้าทารายการ
ความเสียงจากการดาเนิ นธุรกิ จในต่างประเทศ
เนื องจากกลุ่มบริษัท DataOn Group เป็ นบริษัท ทีมีท ีตั งและจดทะเบีย นภายใต้กฎหมาย ต่า งประเทศ ซึงมี
รูปแบบการดาเนินธุรกิจทีแตกต่างจากประเทศไทย ทังในด้านบุคลากร ภาษา กฎหมาย กฎเกณฑ์ และอัตราภาษี อีกทัง
บริษัทฯ ซึงอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภ าพในการบริหารงาน และการควบคุมการดาเนินงานทีไม่สามารถดูแลได้อย่า ง
ใกล้ชิดเหมือนบริษัท ภายในประเทศ อย่ างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงใช้บุคลากรชุดเดิมของกลุ่มบริษ ัท DatoOn Group ทีมี
ความเชียวชาญ ในแต่ละประเทศในการดาเนินงานของ DataOn Group ในด้านโครงสร้างกรรมการ กรรมการเดิมของ
DataOn Group จะยังคงสถานะเช่ นเดิมภายหลังการเข้าทารายการ แต่ จ ะมีการเพิมกรรมการใหม่ซึงเป็ นตัวแทนของ
บริษ ัทฯ เป็ นคณะกรรมการของ DataOn Group จานวน 2 ท่าน คือ 1. คุณ สุนทร เด่นธรรม ซึงเป็นรองประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบริหารและผู้ถือ หุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ 2. Ms. Bee Bee Lim ซึงเป็ น กรรมการบริหารและประธาน
เจ้าหน้ าทีปฏิบัติการพาณิชย์และธุรกิจระหว่างประเทศของบริษ ัทฯ โดย Ms. Bee Bee Lim จะดารงตาแหน่งกรรมการผูม้ ี
อานาจลงนาม เพือร่วมพิจารณาและให้ความเห็นในเรืองสาคัญต่างๆ เช่น กาหนดนโยบาย แผนการดาเนิ นธุร กิจ ของ
DataOn Group
ส่วนที 4 - หน้า 5

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ทั งนี บริษัท ฯ ได้ม ีการว่ าจ้ างบริษัท ทีปรึก ษากฎหมายอิ สระ เพื อทาการตรวจสอบเอกสารและข้อมูล ทาง
กฎหมาย (Legal Due Diligence) ของ INI, SGA และ DOI เพือให้บริษัทฯ มันใจว่าการลงทุนในครังนีจะไม่ประสบปั ญหา
ทางกฎหมาย ทีปรึกษาฯ ได้ร บั รายงานตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย ซึงไม่พบประเด็นทีมีนัยสาคัญ
4.5.2

ความเสียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลียน
เนื องจากภายหลังการทารายการ INI, DOI และ SGMY จะกลายเป็ นบริษ ัทย่อยของบริษัท ฯ ดังนั นรายได้
รายจ่ าย สินทรัพย์ และหนีสินของกลุ่ม DataOn Group ซึงจะเป็ นเงินในสกุลต่า งประเทศ จะกลายมาเป็ น ของบริษัทฯ
ภายใต้การจัดทางบการเงินรวมของบริษ ัทฯ (Consolidated Financial Statement) โดยรวมผลประกอบการและฐานะ
ทางการเงินของ INI, DOI และ SGMY ทีตังอยู่ในต่างประเทศเข้ามา ดังนันการจัดทางบการเงินรวมของบริษ ัทฯ จะต้องมี
การแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศกลับมาเป็ น สกุลเงินบาท ซึงจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากผลต่างของอัตรา
แลกเปลียน ซึงผลกระทบดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนในภายหลัง โดยจะแสดง
อยู่ ในรายการกาไรหรือขาดทุ นเบ็ดเสร็จ อืน (Other Comprehensive Income) ซึงจะแสดงต่อจากกาไรสาหรับงวดของ
บริษัทฯ โดยผลกระทบทีเกิดขึนจะส่งผลกาไรหรือขาดทุนต่องบการเงินของบริษ ัทฯ ขึนอยู่กับสถานะของค่าเงินบาทต่อ
สกุล เงินต่างประเทศนันๆ ในวันทีจัดทางบการเงิน
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้วางแผนการบริหารความเสียงโดยการพยายามให้ต้นทุน และค่าใช้จ่ายทังหมดของ
กลุ่ม DataOn Group เป็ นสกุล เงินเดียวกับรายได้ทีเกิดขึนในแต่ละประเทศทีบริ ษัทตังอยู่ เช่น INI และ SGA จะบันทึก
รายได้และค่าใช้จ่ายในสกุล เงิน IDR เป็ น ต้น และธุรกรรมทีเกิดขึนนอกประเทศจะทารายการผ่า น DOI โดยใช้สกุลเงิน
USD เพือเป็ น การป้ องกันความเสียงโดยวิธ ีธรรมชาติ (Natural Hedge) และบริษัท ฯ ได้เปิ ดบัญชีสกุลเงิน USD เพือ
รองรับและลดความเสียงจากอัตราแลกเปลียนทีอาจเกิดขึน
4.5.3

ความเสียงด้านการบันทึกมูลค่าสิ นทรัพย์และคุณภาพสิ นทรัพย์ของ DataOn Group
ภายหลังการเข้าทารายการบริษ ัทฯ อาจมีความเสียงในเรืองของการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ต่า งๆ ขอ งกลุ่ม
DataOn Group ว่าวิธีการบันทึกบัญชีทงในเรื
ั
องของ เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาประกัน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สิทธิการใช้
งาน ภาษีท ีต้องชาระ และอืนๆ ว่าเป็ นการบันทึกบัญชีทถูี กต้องครบถ้วน มีวิธีการบันทึกมูลค่าสินทรัพย์ทีเหมาะสม และ
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนีการค้าอย่างครบถ้วนและเหมาะสม
ทั งนีบริษัทฯ จะมีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของ DataOn Group ว่าถูกต้องครบถ้วนและมีมูลค่าตามทีควรจะ
เป็ นอย่างไร รวมถึงการสอบทานวิธ ีการบันทึกบัญชี และการบันทึกการด้อยค่าในส่วนของสินทรัพย์แต่ล ะประเภทให้แล้ว
เสร็จ ภายใต้มาตรฐานการบันทึกบัญชีของประเทศไทย เพือให้สินทรัพย์ของกลุ่ม DataOn Group สะท้อนมูลค่าทีแท้จริง
ได้อย่างเหมาะสมและเพือนาไปใช้ในการคานวณหาสินทรัพย์สุทธิสาหรับการบันทึกในรอบบัญชีถัดไป
4.5.4

ความเสียงด้านการบันทึกบัญชีของ INI
เนื องจากงบการเงินตรวจสอบของ INI สาหรับรอบปีส ินสุด ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2563 ตรวจสอบโดย Drs.
Suyamto, CPA., CA. รหัสผู้ส อบที AP.0427 จากบริษั ท KAP. MAKSUM, Suyamto and Hirdjan เป็ น งบการเงิน ที
ผู้สอบแสดงความเห็น (Qualified Report) ซึงมีความเห็นเกียวกับการไม่บ ันทึกประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนักงาน
ตามกฎหมายฉบับที 13 ปี พ.ศ. 2546 "กฎหมายแรงงาน" ของประเทศอินโดนีเซีย ดังนั นงบแสดงฐานะการเงินของ INI
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 จึงไม่สะท้อนประสิทธิภาพทางการเงินและกระแสเงินสดสาหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม
2563 ตามมาตรฐานการบัญชีการเงินและความรับผิดชอบต่อสาธารณะของบริษัท
อย่างไรก็ตาม INI ได้ว่าจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพือประเมินมูลค่า หนีสินผลประโยชน์ พนักงาน สาหรับปี
2563 และ 2564 เพือบันทึก หนีสินผลประโยชน์พนักงาน ในงบการเงิน สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
4.5.5
ที

ความเสียงจากการตรวจสอบสถานะทางการเงิ นโดยผู้สอบฯ
จากการสอบทานสถานะทางการเงินของ DataOn Group ในครังนี พบความเสียงสาคัญมีดังต่อไปนี
ประเภท

ความเสียง

สถานะปัจ จุบัน

1

การปรับปรุงการบันทึกบัญชี ผู้ ส อบฯ ตรวจพบการบัน ทึก บัญ ชี บริ ษั ท อยู่ ร ะ หว่ า งการดาเนิ น การ
หลายรายการทีควรปรับปรุ งจากงบ ปรับปรุงงบการเงินสาหรับปี 2564 ให้
การเงินเสมือนของ INI และ DOI
เหมาะสมตามคาแนะนาของผู ้สอบฯ

2

การชาระภาษี

ผู้ สอบฯ ตรวจพบการชาระภาษีของ
INI และ SGA ว่า มีการชาระตากว่ า
ก ฎห มา ย ซึ ง อ า จถู ก ป รั บ ภ า ษี
ย้อนหลังได้

3

ความปลอดภัยทางไซเบอร์

ผู้สอบฯ แนะนาให้มหี น่วยงานภายใน บริษั ทฯ จะดาเนิน การเพิมมาตรการ
ของตนเองเพือลดความเสียงและภัย และระบบป้ องกันภัย คุ กคามทางไซ
คุกคามทางไซเบอร์เพิมเติม
เบอร์ ใ ห้เหมาะสมเพือป้ อ งกันความ
เสียงทีอาจเกิดขึนในอนาคต

4

สารองค่า ใช้ จ่ า ยในการคืน ควรมีการตั งสารองค่า ใช้จ่ายในการ บริ ษั ท อยู่ ร ะหว่ า งการดาเนิ น กา ร
สภาพสถานทีเช่า
คื นสภา พพื นที เช่ า เนื องจา กใน ปรับปรุงงบการเงินสาหรับปี 2564 ให้
สัญญาเช่าสถานทีของมีข้อกาหนดใน เหมาะสมตามคาแนะนาของผู ้สอบฯ
การคืนสภาพพืนทีก่อนการคืนพืนที
เช่า

5

กลุ่มผู้บริหารทีสาคัญ

มี ก ลุ่ ม ผู้ บ ริ ห า ร ที สา คั ญ ใ น ก า ร
ดาเนินงาน ซึงหากมีการเปลียนแปลง
คว ามเป็ นเ จ้ า ของอ าจส่ ง ผลให้
DataOn Group ไม่ ส ามารถดาเนิ น
ธุรกิจต่อไปได้

6

สัญญาทีสาคัญ

สัญญาทีสาคัญของ DataOn Group บริษัท ฯ ได้ต รวจสอบและยืน ยัน ว่ า
อาจมี ก ารยกเลิ ก ภายหลั ง การทา สั ญ ญาทีสาคัญ ของ DataOn Group
รายการ
สาหรับ การดาเนิ น ธุ ร กิจจะไม่ มี การ
เปลียนแปลงจากการเปลียนแปลงผู้ ถือ
หุ้น

4.5.6

บริษ ัท ฯ ได้กาหนดความรับผิ ดชอบ
ค่ า ใช้จ่ า ยที อาจเกิด ขึนดัง กล่ า วเป็ น
ความรับ ผิดชอบของกลุ่ม ผู้ ข าย ใน
สัญญาจะซือจะขาย (SPA)

กลุ่มผู้ข าย ได้ลงนามในหนังสือแสดง
เจตจานง (LOI) ซึงมีเงือนไขว่า หลัง
การทารายการ Viko Technologies
Pte Ltd และ Mr. Chi Wai Benjamin
Ho ต้อ งนาหุ้น ทีได้ร ับ จากการเสนอ
ขายร้อยละ 80 ฝากไว้กับบริษ ัทฯ เป็ น
ระยะเวลา 2 ปี ซึงเงือนไขดังกล่า วจะ
เป็ นเงือนไขในสั ญ ญาจะซื อจะขาย
(SPA) เช่นกัน

ความเสียงทีอาจเกิ ดความขัดแย้งผลประโยชน์ หลังจากการเข้าทารายการ
ปัจ จุบัน INI, DOI, DOT และ SGMY มีการทาธุรกรรมทีเป็ นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
กับบุคคลทีเกียวโยงกัน ภายหลังการเข้าทารายการบริษัท INI, DOI, DOT และ SGMY จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
บริษ ัทฯ จึงทาให้การทาธุรกรรมกับบุคคลทีเกี ยวโยงกันดังกล่ าวถือเป็ นรายการทีเกียวโยงกัน ตามเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ฯ จึงมีห น้ าทีกากับ ดู แลการทาธุร กรรมดังกล่าวให้เป็ นไปตามหลักการกากับ ดูแล
กิจ การทีดีเพือป้ องกันการถ่ ายเทผลประโยชน์ และเปิ ดเผยข้อมูล ตามหลักเกณฑ์ท ีกาหนด ปัจจุ บัน DataOn Group มี
รายการทีคาดว่าจะเป็นรายการเกียวโยงในอนาคต 3 รายการ โดยตามรายละเอียดดังนี
1. รายการทีเกิ ดขึนจากการจาหน่ ายซอฟต์แวร์ GreatDay
เนืองจากปัจจุบ ัน DataOn Group มีการจาหน่ายซอฟต์แวร์ GreatDay เป็ นผลิตภัณฑ์เสริมของกลุ่มบริษัท ซึง
ซอฟต์แวร์ GreatDay เป็ นผลิตภัณฑ์ทีถือครองโดยบริษ ัท Publica holding Pte. Ltd. ซึงเป็ นบริษัทที Viko Technologies
Pte. Ltd และบริ ษัทฯ ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 64 และร้อ ยละ 16 ของจานวนหุ้น สามัญทีออกและเรีย กชาระแล้ว
ตามลาดับ ทีปรึกษาฯ ได้ตรวจสอบสัญญาตัวแทนจาหน่ ายซอฟต์แวร์ GreatDay ระหว่าง DataOn Group และ Publica
holding Pte. Ltd. พบว่ามีอัตราค่านายหน้าเป็ นไปตามทีระบุในสัญญา
ซอฟต์แวร์ GreatDay เป็ นผลิตภัณฑ์ทีคล้ายคลึงกับซอฟต์แวร์ ของบริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จากัด (บริษ ัท
ย่อยของบริษัทฯ) แต่ใ ช้เทคโนโลยีใ นการพัฒนาทีแตกต่ างกัน และมีลักษณะเฉพาะในการใช้งานต่างกัน อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ได้มีการกาหนดเงือนไขก่อนการเข้าทารายการให้ดาเนินการทาสัญญาแต่งตังให้บริษัท บริษ ัท ไทเกอร์ ซอฟท์
(1998) จากัดเป็ นผู้จดั จาหน่ ายและติดตังซอฟต์แวร์ดังกล่าวแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย
2. ค่า ใช้ จ่ายค่า เช่าสานักงาน
INI และ SGA ทาสัญญาเช่าพืนทีกับบริษัท PT. Bangun Properti Jaya ซึงเป็ นบริษัททีถือโดย Mr. Yook Chan
Kim จานวน 4 ฉบับ โดยทีปรึกษาฯ ได้ต รวจสอบสัญญาเช่ า ทังหมดของ INI และ SGA รวมถึง สัญ ญาเช่ าระหว่า ง
PT.Bangun Properti Jaya กับ ผู้เช่ารายอืน พบว่า สัญญาเช่าระหว่าง INI, SGA กับ บริษัท PT. Bangun Properti Jaya
มีค่าเช่าสานักงานใกล้เคียงกับสัญญาเช่าที PT. Bangun Properti Jaya ทากับผู้เช่ารายอืน
3. รายได้จากการแบ่งพืนที ให้เช่า
INI แบ่ งพืนทีเช่า ของบริษัทให้แก่ PT. People Intelligence Indonesia ซึงมี Mr. Gordon Enns และ Mr. Yook
Chan Kim เป็ นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง (Ultimate Shareholders) ซึงสัญญาเช่าดังกล่าวจะสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 และ
อยู่ระหว่างการต่อสัญญาการแบ่งพืนทีให้เช่า อย่างไรก็ตามผู้บริหารของบริษัทฯ จะดาเนินการขยายสัญญาเช่าให้แก่ PT.
People Intelligence Indonesia เป็ นระยะเวลา 2 – 3 ปี และเมือมูลค่ารวมของรายได้จากการแบ่งพืนทีให้เช่าและรายการ
เกียวโยงอืนทีอาจเกิดขึนในอนาคตนอกเหนือจากรายการที 1 และ 2 มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิ
หรือเกินกว่า 20 ล้านบาท บริษัท ฯ จะนาเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุม ัติ และแต่งตังทีปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพือให้ความเห็นเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
4.5.7

ความเสียงด้านระบบควบคุมภายใน
เนืองจากกลุ่มบริษ ัท DataOn Group ไม่ได้เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศใด จึงอาจทาให้
ระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษ ัท DataOn Group ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานของบริษ ัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย แต่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในอิสระ เพือเข้ามาตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายใน ซึงปัจ จุบ ันการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ DataOn Group อยู่ระหว่า งการตรวจสอบ โดยฝ่ าย
บริหารจะนาเสนอผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ต่อผู ้ถือหุ้นของบริษ ัทฯ ก่อนการอนุมัติรายการดังกล่าวและหาก
มีป ระเด็ นจากการตรวจสอบ บริษ ัท ฯ จะดาเนิน การให้ DataOn Group อยู่ภ ายใต้ม าตรฐานเดีย วกัน กับ บริษ ัทภาย
หลังจากการเข้าทารายการ ทั งนี ผู ้บริหารเชือมันว่ าการเข้าถือหุ ้น สามัญของ DataOn Group จะไม่ท าให้บริษัทฯ ขาด
คุณสมบัติการเป็ นบริษ ัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ความเสียงด้านความล่าช้าในการปฏิ บตั ิ ตามเงือนไขทีสาคัญให้สาเร็จก่อนการเข้าทารายการ
ตามเงือนไขการเข้าทารายการ กาหนดให้ทางบริษัทฯ ในฐานะผู้ซือ และผู้ถือหุ้นของ DataOn Group ในฐานะ
ผู้ข าย ดาเนินการตามเงือนไขบังคับก่อนการเข้าทารายการให้สาเร็จครบถ้วนก่อนการเข้า ทารายการในครังนี โดยสามารถ
สรุป เงือนไขบังคับก่อนทีสาคัญ และความคืบหน้าในการดาเนินการ ได้ดังนี
เงือนไขบังคับก่อน
ความคืบหน้ าในการดาเนิ นการ
• กลุ่มผู้ข ายจะดาเนิน การปรับ โครงสร้ างการถื อ หุ้น ภายใน ดาเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ INI และ
เพือให้ Viko Technologies Pte Ltd. เป็ น ผู ้ถือหุ้น ร้อยละ 100 DOI เสร็จสมบูรณ์
ใน INI และร้อยละ 88.07 ใน DOI และ Chi Wai Benjamin Ho
เป็ นผู้ถือหุ ้นร้อยละ 11.93 ใน DOI
• บริษ ัทฯ ในฐานะผู้ซือต้องได้รับการอนุม ัติให้เข้าทารายการจาก วันที 31 ม.ค. 65 ทีประชุม คณะ กรรมการบริษัทฯ
มีม ติใ ห้นาเสนอต่ อทีประชุมผู้ถื อหุ ้นของบริษัทฯ
ทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษ ัทฯ
เพือพิจารณาอนุม ัติการเข้าทารายการโดยจะมีการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที 31 มี.ค. 65
• การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุ นให้แ ก่บุคคลในวงจากัด ได้รับ วันที 31 ม.ค. 65 ทีประชุมคณะ กรรมการบริษัทฯ
มีม ติใ ห้นาเสนอต่ อทีประชุมผู้ถื อหุ ้นของบริษัทฯ
การอนุญาตจากทีประชุม ผู้ถือหุ ้นของบริษัทฯ
เพือพิจารณาอนุม ัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน
ให้แก่บุคคลในวงจากัดโดยจะมีการประชุม วิสามัญ
ผู้ถือหุ้นในวันที 31 มี.ค. 65
• การตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและทางการเงิน ต้อ ง การตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและทางการเงิน
ได้ร ับการตรวจสอบเสร็จสินและครบถ้วน
ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยถูกต้องและครบถ้วน
• กลุ่มผู้ข ายจะดาเนิน การให้ Publica Holdings Pte. Ltd. ทา บริษัทฯ ร่างสัญญาแต่งตังการเป็ นผู้จัดจาหน่ายแต่
สัญญาแต่งตังให้ บริษ ัทฯ เป็ นผู้จัดจาหน่ า ยแต่เพียงผู้เดียวใน เพียงรายเดียวในประเทศไทย ระหว่างบริษัทฯ กับ
Publica Holdings Pte. Ltd. โดยจะลงนามหลังจาก
ประเทศไทยสาหรับการจัดจาหน่ายซอฟต์แวร์ GreatDay
ได้ร ับการอนุมัติจากผู้ถือหุ ้น
4.5.8

ทังนี หากบริษัทฯ ในฐานะผู้ซือและกลุ่มผู้ข ายไม่ส ามารถปฏิบัติตามเงือนไขข้อหนึงข้อใดหรือปฏิบัติได้แต่ล ่าช้า
อาจส่ง ผลให้การเข้า ทารายการต้อ งถู ก ยกเลิก หรือ วัน ที ทารายการต้องถู กเลือนออกไปไม่ท ันตามกาหนดทีทาง
บริษัทฯ กาหนดไว้ทีจะดาเนินการให้แล้ว เสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ทีมีมติอนุ มัติให้เข้า
ทารายการดังกล่าว
4.6

ข้อดี ของการไม่เข้าทารายการ

4.6.1

ผู้ถือหุ้นไม่เกิ ดผลกระทบจากการเพิ มทุน (Dilution Effect)
หากบริษัทฯ ไม่เข้าทารายการในครังนี ทาให้บริษัทไม่ต้องออกหุ้นสามัญเพิมทุนจานวน 187,443,576 หุ้น และ
เงินสดจานวน 4.63 ล้านบาท เพือนาไปจ่ ายชาระหนีค่าซือหุ้นสามัญของ DataOn Group ในครังนี ส่งผลให้กลุ่มผู้ถือหุ้น
เดิมไม่ได้รับผลกระทบจากผลกระทบการแบ่งส่วนกาไรทีจะลดลงในสัดส่วนร้อยละ 20.00 และสิทธิในการออกเสียงของผู้
ถือหุ้นเดิมทีจะลดลงในสัดส่วนร้อยละ 21.61
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
4.6.2

บริษทั ฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดทางบการเงิ นรวม ค่าใช้จ่ายผู้สอบบัญชีทีเพิมขึน ค่าประเมิ นมูลค่า
ยุติธรรมสิ นทรัพย์ทีระบุได้และหนี สิ นทีรับมา และการปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ
หากบริษัทฯ ไม่ล งทุนซือหุ้นสามัญของ DataOn Group ในครังนี บริษัทฯ ไม่จาเป็ นต้องประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของรายการทีได้มา และไม่จาเป็ นต้องจัดทางบการเงินรวมทีต้องรวมงบการเงินของ DataOn Group ซึงเป็นงบการเงินใน
สกุล เงิน ต่างประเทศเข้ามารวมกับงบการเงินของบริษัทฯ ทาให้บริษ ัทฯ ไม่ เสียค่าใช้จ่ายในการจัดทางบการเงิน และค่า
สอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเพิมเติม
4.6.3

บริษทั ไม่มีความเสียงจากการลงทุน
หากบริษัทฯ ไม่ เข้าทารายการในครังนี จะทาให้บริษ ัทฯ ไม่ต้องเผชิญความเสียงต่างๆ ทีเกิดขึนจากการลงทุน
ซึงมีรูปแบบการดาเนินธุรกิจทีแตกต่ างจากประเทศไทย ทังในด้านบุ คลากร ภาษา กฎหมาย กฎเกณฑ์ และอัตราภาษี
รวมถึงบริษัทฯ ไม่ต้องเผชิญความเสียงในด้านอัตราแลกเปลียนเงินสกุล ต่างประเทศ ความเสียงจากภาวะอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ เป็ นต้น
4.7

ข้อด้อยของการไม่เข้า ทารายการ

4.7.1

บริษทั สูญเสียโอกาสทีจะได้รบั รายได้และกาไรเพิม และเสีย โอกาสในการขยายตลาด
บริษัทฯ จะสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้และผลกาไรให้เพิมสูงขึนจากรายได้และกาไรจากการจาหน่ ายและ
ให้บริการของ DataOn Group จากเดิมก่อนทีจะทารายการบริษ ัทฯ ไม่เคยมีรายได้จากการจาหน่ายสินค้าดังกล่ าวแต่
อย่ า งใด นอกจากนี ยังเป็ นการสู ญเสีย โอกาสในการทาการตลาดและการจาหน่ า ยสิน ค้าอืนของบริษ ัทฯ ในประเทศ
อินโดนีเซีย และอีก 13 ประเทศทัวภูมิภาคเอเชีย ผ่านทางเครือข่ายผู้จัดจาหน่ายในต่างประเทศของ DataOn
DataOn Group มี ร ายได้ รวมสาหรับปี 2562 และ 2563 เท่ า กับ 256.04 ล้า นบาท และ 282.15 ล้ า นบาท
ตามลาดับ และมีรายได้รวมสาหรับงวด 9 เดือนสินสุด วันที 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 243.60 ล้านบาท โดยมีอตั ราการ
เติบโตของรายได้ทีร้อยละ 10.20 สาหรับอัตราการเติบโตของปี 2563 เมือเปรียบเทียบกับปี 2562 ในขณะทีมีกาไรสุทธิ
สาหรับปี 2562 และ 2563 เท่ากับ 33.14 ล้านบาท และ 54.99 ล้านบาท ตามลาดับ และมีกาไรสุ ทธิสาหรับงวด 9 เดือน
สินสุด วันที 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 60.64 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตของกาไรสุทธิทร้ี อยละ 65.93 สาหรับอัตรา
การเติบโตของปี 2563 เมือเปรียบเทียบกับปี 2562
4.8

ข้อดี ของการทารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน

4.8.1

กลุ่มผู้ขายซึงเป็ นบุคคลทีมีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิ จเดียวกันกับธุรกิ จหลักของบริษทั ฯ
จะเข้ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษทั ฯ

หลังจากการเข้าทารายการ บริษ ัทฯ จะมีกลุ่ม บุคลากรทีมีความสามารถและประสบการณ์ใ นการดาเนินธุรกิจ
เช่น เดีย วกับ ธุร กิจ หลักของบริษ ัทฯ นาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเทคนิคในการพัฒนาซอฟต์ แวร์ ข อง
DataOn Group มาสร้างเสริมบู รณาการในด้า นการพัฒนาเทคโนโลยี เพือส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ และสร้าง
นวัตกรรมใหม่ และเมือกลุ่มผู้ข ายเข้ามาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ มีควำมเชือมันและไว้วำงใจใน
กำรทำหน้ำที ได้มำกกว่ำ บุคคลอืน
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
4.8.2

สามารถเจรจาต่อรองและผ่อนปรนเงือนไขในสัญญาซือขายหุ้นได้ง่ายและรวดเร็วกว่า การทารายการ
กับบุคคลอืน

ภำยหลังกำรเข้ำทำรำยกำรในครังนีของบริษัทฯ Viko Technologies Pte Ltd และ Mr. Chi Wai Benjamin Ho จะ
เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนกำรถื อหุ้นร้อยละ 21.61 ทำให้บริษัท ฯ สำมำรถเจรจำต่อรองเงื อนไขในสัญญำ
ขำยหุ ้นสำมัญ ของ DataOn Group ในฐำนะผู้ข ำยและผู้ทีจะเป็ นผู้ถือหุ้น ใหญ่ของบริษัทฯ สำมำรถผ่อนปรนเงือนไขใน
สัญญำให้แก่บริษัทฯ ได้ง่ำยและรวดเร็วกว่ำเมือเปรียบเทียบกับ กำรเข้ำทำรำยกำรกับบุคคลอืน
4.9
4.9.1

ข้อด้อยของการทารายการกับบุคคลทีเกี ยวโยงกัน
อาจเกิ ดข้อส่งสัยว่าเป็ นช่องทางการถ่ายเทผลประโยชน์ หรือทาให้ไม่สามารถเจรจาต่อรองราคาและ
เงือนไขต่างๆ ได้อย่า งเต็มที อันเนืองมาจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การทารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกันอาจทาให้เกิดข้อสงสัยว่าเป็ นช่องทางการถ่ายเทผลประโยชน์ข องบริษัทฯ
หรือทาให้บริษ ัทฯ ไม่สามารถเจรจาต่อรองราคา และเงือนไขต่างๆ ในการซือหุ้นสามัญได้อย่างเต็มทีเหมือนกับการทา
รายการกับบุ คคลภายนอก ซึงอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น รายย่ อยของบริษัทฯ ทังนีคณะกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบของการทารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกันเป็ นอย่า งดี โดยจะไม่ทารายการใดๆ ทีไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือทาให้บริษัทฯ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ สูญเสียผลประโยชน์ โดยจะไม่ทารายการ
ซือหุ้น สามัญของ DataOn Group ในราคาทีไม่เหมาะสม ทังนีคณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท ฯ ได้พิจารณาเงือนไข และวิธ ีการเข้าทารายการอย่ างละเอียด โปร่ งใสจนเชือได้ว่าบริษ ัทฯ และผู้ถือหุ้นราย
ย่อยจะได้ประโยชน์ส ูงสุดในการเข้าทารายการในครังนี
โดยการเข้าทารายการครังนี บริษั ทฯ ได้ มีการว่ าจ้างทีปรึกษา และผู้เ ชียวชาญทางด้านต่ างๆ ในการจัดทา
รายงาน Financial Due Diligence เพือให้ทราบถึงข้อมูลทางการเงินทังทางด้านผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และ
สภาพการดาเนินธุรกิจของบริษ ัทตังแต่อดีตจนถึงปัจ จุบัน และจัดทารายงาน Legal Due Diligence เพือทาการตรวจสอบ
เอกสารและข้อมูลทางกฎหมาย เพือให้บริษัทฯ มันใจว่าการลงทุน ในครังนีจะไม่ป ระ สบปั ญหาทางกฎหมาย ไม่ม ีประเด็น
ทีสาคัญทางกฎหมายทีอาจส่งผลต่อการเข้าทารายการ นอกจากนีบริษัทฯ ยังได้ว่าจ้างทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้
ความเห็นทังในเรืองความสมเหตุสมผลในการเข้าทารายการ ผลกระทบ ข้อดี ข้อเสีย ความเสียงทีเกิดขึนจากการเข้าทา
รายการ ตลอดจนให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และเงือนไขต่างๆ ทีเกียวข้องในการซือขายหุ้นสามัญในครังนี
เพือเป็ นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงพิจารณาอนุ มัติการเข้าทารายการในการประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษ ัทฯ ในครังนี
4.10

สรุปความเห็นต่อความสมเหตุสมผลของรายการ
จากการพิจารณาข้อดีแ ละข้อด้อยของการเข้าทารายการ ข้อ ดีและข้อด้อ ยของการไม่ เข้า ทารายการ ทังที
เกียวกับลักษณะรายการและทีเกียวกับการทารายการกับบุคคลทีเกียวโยงเมือเทียบกับบุคคลภายนอก รวมถึงความเสียง
จากการเข้าทารายการ ที ปรึกษาฯ จึงมีความเห็นว่าการเข้าทารายการในครังนี มีความสมเหตุสมผล
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ส่ว นที 5 : การประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
5.1

บริษทั ฮิ วแมนิ ก้า จากัด (มหาชน) (HUMAN)

การประเมินมูลค่า ยุติธรรมของบริษ ัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน) (“HUMAN”) สามารถทาได้โดยการประเมิน
มูล ค่ายุติธ รรมของส่วนของผู้ถื อหุ ้นของ HUMAN ซึงทีปรึกษาฯ ได้ทาการประเมินมูล ค่ า ยุติธ รรมของหุ้น สามัญของ
HUMAN ด้วยวิธีการต่างๆ จานวน 5 วิธี ดังนี
1.
2.
3.
4.
5.

วิธีมูลค่าทางบัญชี (Book Value Approach)
วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
วิธีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Price Approach)
วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด (Market Comparable Approach)
วิธีส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

โดยตามรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ HUMAN แต่ละวิธี ดังนี
5.1.1

วิ ธีมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่า ยุติธรรมของหุ้นสามัญของ HUMAN ด้วยวิธีนี จะพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์ของ HUMAN
หักด้ว ยภาระหนีสินทางบัญชีท ังหมด โดยทีปรึกษาฯ ได้อ้า งอิงข้อ มูลสิน ทรัพย์และหนีสิน ของ HUMAN จากงบการเงิน
รายไตรมาสสินสุดวันที 30 กันยายน 2564 ซึงผ่า นการตรวจสอบโดยคุณวิมลพร บุ ณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 4067 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด โดยตามรายละเอียดการประเมิน มูลค่า ยุติธรรมของ
หุ ้นสามัญของ HUMAN ดังนี
สิ นทรัพย์รวม
หัก
หนีสินรวม
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
หาร จานวนหุ้นสามัญ
มูลค่าหุ้นสามัญ

ณ วันที 30 กันยายน 2564
1,700.52
340.98
1,359.54
680.00
1.99

หน่ วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านหุ้น
บาทต่อหุ้น

จากการประเมินด้วยวิธ ีมูลค่าทางบัญชี จะได้มูล ค่า ยุ ติธรรมของหุ้นสามัญของ HUMAN ณ วันที 30 กันยายน
2564 เท่ากับ 1,359.54 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่า ต่อหุ้นเท่ากับ 1.99 บาทต่อหุ้น ตามลาดับ
อย่ างไรก็ตาม การประเมินมูล ค่ายุติธ รรมของหุ้น สามัญของ HUMAN ด้วยวิธ ีมูล ค่ าทางบัญชี เป็ นการแสดง
มูล ค่าทางบัญชีข อง HUMAN ณ ช่ วงเวลาใดเวลาหนึง โดยไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของ
HUMAN ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรของ HUMAN ในอนาคต ดังนันทีปรึกษาฯ จึงเห็นว่า
วิธีมูลค่าทางบัญชีอาจเป็ นวิธ ีทีไม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่า ยุติธรรมของหุ้นสามัญของ HUMAN
5.1.2

วิ ธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี

การประเมินมูล ค่ายุ ติธรรมของหุ้นสามัญ ด้ว ยวิธ ีปรับปรุง มูลค่าหุ้น ตามบัญชี เป็ นการนามู ลค่าตามบัญชีข อง
HUMAN ตามงบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินสาหรับงวดปี สินสุดวันที 30 กันยายน 2564 ซึงผ่านการตรวจสอบโดย
คุณวิมลพร บุณยัษ เฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4067 บริษ ัท ดีล อยท์ ทู้ช โธมัท สุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด มา
ปรับปรุงเพือให้สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หนีสิน และรายการสาคัญต่างๆ ณ วันที 30 กันยายน 2564 โดยวิธีน ี
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
จะสะท้อนมูลค่ าสินทรัพย์สุท ธิข องกิจการได้เป็นปั จจุบ ันมากกว่าวิธ ีมูลค่าทางบัญชี ทาให้รายการตามงบการเงินสะท้อน
ถึงมูลค่าทีแท้จริงและเป็นปัจ จุบันมากทีสุด
ทั งนี ทีปรึกษาฯได้ใช้ข ้อ มูลตามบัญชีซึงปรากฏตามงบการเงินสอบทานล่าสุ ด สาหรับ งวดปี สินสุ ดวันที 30
กันยายน 2564 โดยมิได้มีการปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชีเ พิมเติม เนื องจากทีปรึกษาฯเห็นว่ าสินทรัพ ย์ส่ว นใหญ่ตามงบ
การเงินรวมล่าสุดเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ทางการเงิน ซึงถือเป็ นสินทรัพ ย์ท ีมีสภาพคล่องสูง โดยสิน ทรัพย์
หมุน เวียนส่วนใหญ่ป ระกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี การค้า และลูกหนีอืน สินทรัพ ย์ ทีเกิดจาก
สัญญา สินทรัพย์ท างการเงินหมุ น เวีย น โดยคิดเป็ น สัดส่วนร้อยละ 36.08 ของสินทรัพย์ร วม ในส่วนของสินทรัพย์ไม่
หมุน เวียน บริษัทยังมีการลงทุนในสินทรัพ ย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนซึงเป็ นสินทรัพย์ทีมีการวัดมูลค่ายุติธรรมตามราคา
ตลาด ณ วันบันทึกบัญชีในสัดส่วนร้อยละ 28.66 ของสินทรัพย์ร วมและมีสิน ทรัพย์สทิ ธิการใช้ในสัดส่วนร้อยละ 8.40 ของ
สินทรัพย์รวมซึงเป็ นการเช่าอาคารสานักงานตามสัญญาในราคาตลาด
ทังนี บริษัทฯมีสินทรัพย์ในส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ เพียงร้อยละ 2.61 ของสินทรัพย์รวมและสินทรัพย์ไม่
มีตัวตนทีไม่ ใช่ค่าความนิยมเป็ นร้อยละ 10.91 ของสินทรัพย์รวม ดังนัน ทีปรึกษาฯจึงเห็นว่าการประเมินสินทรัพย์ถาวร
ดังกล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อมูลค่าทางบัญชีของกิจการ
รายละเอียดสินทรัพย์รวมของบริษ ัทฯ
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิ นรวม

รายไตรมาส
สิ นสุด 30 กันยายน

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
เงินให้กู้ย ืมระยะสัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาประกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
เงินลงทุนในบริษ ัทร่วม
เงินลงทุนในบริษ ัทย่อย
เงินลงทุนระยาวอืน
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าความนิยม
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ร้อยละของสิ นทรัพย์
ทังหมด

352.93
155.99
35.34
4.38
14.58
69.32
1.34
633.88

20.75%
9.17%
2.08%
0.26%
0.86%
4.08%
0.08%
37.28%

0.69
487.41
64.53
44.46
142.88
108.62

0.04%
28.66%
3.79%
2.61%
8.40%
6.39%

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
งบการเงิ นรวม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืนนอกจากค่าความนิยม
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

รายไตรมาส
สิ นสุด 30 กันยายน
185.57
13.22
5.17
14.11
1,066.65
1,700.52

ร้อยละของสิ นทรัพย์
ทังหมด
10.91%
0.78%
0.30%
0.83%
62.72%
100.00%

นอกจากนี บริษ ัทฯ มิได้ม ีการจ้างผู้ประเมินอิสระมาทาการประเมินมูล ค่ายุติธ รรมของสินทรัพ ย์ เ พือใช้ใน
วัตถุประสงค์สาธารณะภายในรอบ 6 เดือน ดังนัน การประเมินมูลค่ายุต ิธรรมของหุ ้นสามัญของบริษัทฯ ด้วยวิธ ีปรับปรุง
มูล ค่าทางบัญชี จึงได้ผลลัพธ์เท่า กับวิธ ีมูลค่า ทางบัญชี ซึงจะได้มูลค่ายุติธ รรมของหุ ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันที 30
กันยายน 2564 เท่ากับ 1,359.54 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่า ต่อหุ้นเท่ากับ 1.99 บาท
ทั งนี การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ HUMAN ด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี จะแสดงให้เห็นถึง
มูล ค่าทางบัญชีของ HUMAN ซึงปรากฏตามงบการเงิน โดยได้ปรับปรุงรายการสาคัญต่างๆ ให้สะท้อนมูล ค่าทีแท้จริง ณ
วันที 30 กันยายน 2564 มากทีสุด อย่างไรก็ตามวิธ ีปรับปรุงมูล ค่าทางบัญชีไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนินงาน และแนวโน้ม
การเติบโตของ HUMAN ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรของ HUMAN ในอนาคต ดังนั นที
ปรึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีเป็ นวิธีทีไม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ
HUMAN
5.1.3

วิ ธีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Value Approach)

ข้อมูล ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทีทาการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และทาการคานวณราคาเฉลีย
ถ่วงนาหนักของหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ย้อ นหลัง 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน จากวันที 13 ธันวาคม
2564 ซึงเป็นวันทีคณะกรรมการของบริษ ัทฯ มีมติแต่งตังทีปรึกษาฯ และเข้าทารายการในครังนี
ราคาตลาดของหุ้นสามัญ
ร้อยละของปริมาณซือขาย
ของบริษทั ฯ (บาท)
ปริมาณการซือขายหุ้น เฉลียต่อวันต่อจานวนหุ้นที
เฉลีย
เฉลียต่ อวัน (ล้านหุ้น)
จาหน่ ายได้แล้วทังหมดของ
สูงสุด ตาสุด
ถ่วง
บริษทั ฯ
นาหนัก
ณ วันที 13 ธันวาคม
11.30 11.30 11.12
4.01
0.59%
2564
ย้อนหลัง 1 เดือน 11.30 10.00 10.62
0.95
0.14%
ย้อนหลัง 3 เดือน 11.30 10.00 10.59
0.85
0.13%
ย้อนหลัง 6 เดือน 11.60
9.00
10.58
1.27
0.19%
ย้อนหลัง 9 เดือน 11.60
9.00
10.46
1.33
0.20%
ย้อนหลัง 12 เดือน 11.60
8.85
10.51
2.20
0.32%
สูงสุด
11.60 11.30 11.12
4.01
0.59%
ตาสุด
11.30
8.85
10.46
0.85
0.13%
ที มา : SETSMART
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
จากการประเมินมูลค่ ายุติธ รรมของหุ้นสามัญของบริษ ัทฯ ด้ว ยวิธ ีเปรีย บเทียบราคาตลาดของหุ ้นสามัญ จะได้
มูล ค่ายุติธ รรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันที 13 ธันวาคม 2564 ระหว่าง 7,110.94 - 7,564.73 ล้าน บาท หรือคิดเป็น
มูล ค่าต่อ หุ้นระหว่าง 10.46 - 11.12 บาทต่อหุ ้น
ทั งนี ราคาตลาดเป็ นกลไกทีถู กกาหนดโดยอุ ปสงค์และอุปทานของนักลงทุนทีมีต่อหุ้น ของบริษ ัท ซึงสามารถ
สะท้อนถึงมูล ค่า หุ้นในขณะนั น รวมทังสะท้อนถึงปั จจัยพืนฐานและความต้อ งการของนักลงทุนทั วไปทีมีต่อศักยภาพและ
การเติบโตของบริษ ัทได้
ดังนันทีปรึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธีมูลค่าตามราคาตลาดเป็ นวิธ ีทีเหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้น
สามัญของ HUMAN
5.1.4

วิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
วิธีเปรีย บเทียบอัตราส่วนตลาด เป็ นวิธีการประเมินมูลค่าภายใต้สมมติฐานว่าบริษัททีประกอบธุรกิจคล้ายคลึง
กัน ควรจะมีอัตราส่ วนตลาดทีใกล้เคียงกัน โดยอัตราส่วนตลาดนั นสะท้อนถึงกลไกตลาดและมุ มมองของนักลงทุนทีมีต่อ
บริษ ัท ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง อย่างไรก็ตาม บริษ ัททีนามาเปรียบเทียบนั น ย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น แหล่งทีมาของ
รายได้ ขนาดของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน และนโยบายการบันทึกบัญชี เป็ นต้น ซึงเป็ นข้อจากัดของวิธีเปรียบเทียบ
อัตราส่วนตลาด
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ HUMAN ด้วยวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด ทีปรึกษาฯ ได้ท า
การประเมินมูลค่าโดยใช้อตั ราส่วนตลาด ดังนี
1 อัตราส่วนราคาต่อกาไร (Price to Earnings Ratio: P/E)
2 อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio: P/BV)
เนืองจาก HUMAN เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท ีอยู่ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร และเป็ นบริษัทจดทะเบีย นเพียงรายเดีย วทีประกอบธุรกิจ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ( Human Resource
Management) และธุรกิจบริการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) เป็ นธุรกิจหลัก
ทีปรึกษาฯ จึงได้ทาการพิจารณาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร ทีซึงประกอบธุร กิจ ทีเกียวข้อ งกับการให้บริ การด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล ซึง
คล้ายคลึงคล้ายคลึงกันกับธุรกิจหลักของ HUMAN เพือนาอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทดังกล่าวมาประเมินมูลค่าหุ้น
สามัญของ HUMAN โดยบริษัทจดทะเบียนทีนามาเปรียบเทียบนัน ได้แก่
1 บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) (“BOL”)
บริษัท บิซิเ นส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) ประกอบธุร กิจ การให้บ ริการข้อมูล เพือการตัดสินใจทางธุรกิจ ที
ครอบคลุมทังด้านโอกาสและความเสียงในการทาธุรกิจ โดยให้บริการข้อมู ลเชิงลึกผ่านซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชันที
ทันสมัย ตลอดจนเป็น ผู ้ออกแบบและพัฒนาโซลูชันสาหรับผู ้ประกอบการและสถาบันการเงิน รวมถึงเป็ นทีปรึ กษาทาง
ธุรกิจทังในประเทศและภูม ิภาคอาเซียน
2 บริษทั ไอแอนด์ไอ กรุป๊ จากัด (มหาชน) (“IIG”)
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ธุร กิจ ทีปรึกษาด้านดิจ ิทัลและเทคโนโลยีใ ห้แก่ภาค
ธุรกิจต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งออกตามประเภทของการดาเนินธุรกิจได้ ดังนี
1. ธุรกิจทีปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตังระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
2. ทีปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตังระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)
3. ธุ ร กิจ ทีปรึก ษาด้ านการวางแผนกลยุท ธ์ แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริห ารประสบการณ์
(Experience Management) และการตลาดดิจิทลั (Digital Marketing)
4. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ
3 บริษทั เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน) (“NETBAY”)
บริษ ัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ การให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) แบ่งเป็ น
(1) กลุ่มบริการ e-Logistics Trading : การให้บริ การพิธีการศุล กากรทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ แบบไร้เ อกสาร (eCustoms Paperless), การให้บริการชาระค่ าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการระบบรายงาน
บัญชีสินค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสาร เป็ นต้น
(2) กลุ่ม บริการ e-Business Services: ระบบการให้บ ริก ารตรวจสอบเพือทราบข้อ เท็จ จริงเกียวกับ ลู กค้า
(Customer Due Diligence Gateway) และระบบการให้บริการบริหารจัดการข้อมูลเพือส่งรายงานธุ รกรรม
ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (สาหรับสถาบันการเงิน)
ตารางแสดงข้อมูลทางการเงินทีสาคัญของบริษทั จดทะเบียนทีมีลกั ษณะคล้างคลึงกับบริษทั ฯ
(หน่วย: ล้านบาท)
สิ นสุด ณ วันที 30 กันยายน 2564
งบการเงิ นรวม
สิ นทรัพย์รวม
รายได้รวม
กาไรสุทธิ
BOL
998.46
517.15
196.62
IIG
778.60
494.54
56.39
NETBAY
583.62
299.12
120.50
HUMAN
1,700.52
559.98
124.28
ทีมา: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที 14 มกราคม 2565

ทั งนี ทีปรึกษาฯ ได้รวบรวมข้อมูลอัตราส่วนตลาดระหว่า งวันที 13 ธันวาคม 2563 ถึงวันที 13 ธันวาคม 2564
สาหรับบริษัทต่างๆ ดังกล่าวเพือนามาเปรียบเทียบหามูลค่าหุ ้นสามัญของ HUMAN โดยตามรายละเอียดดังนี
อัตราส่ว นราคาต่อ กาไร
ย้อนหลังจากวันที 13 ธันวาคม 2564
ณ วันที 13
ธันวาคม 2564 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

บริษทั ฯ

หน่ วย

BOL

เท่า

56.08

54.51

50.63

44.97

43.59

41.98

IIG

เท่า

61.71

53.39

50.21

45.03

43.97

42.78

NETBAY

เท่า

29.01

53.39

30.15

30.84

31.95

32.22

ค่า เฉลีย

เท่ า

48.93

45.82

43.66

40.28

39.83

38.99

HUMAN*

เท่า

44.67

41.47

41.57

41.57

42.01

41.97

ที มา : SETSMART
หมายเหตุ: อัตราส่วนราคาต่อกาไรของบริษัทฯ (HUMAN) เป็ นเพียงการเปิ ดเผยข้อมูลเพือการเปรียบเทียบ และอัตราส่วนดังกล่าวจะไม่ถูก
นามาคานวณค่าเฉลียอัตราส่วน
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
อัตราส่ว นราคาต่อ มูลค่าทางบัญชี
ย้อนหลังจากวันที 13 ธันวาคม 2564
ณ วันที 13
ธันวาคม 2564 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

บริษทั ฯ

หน่ วย

BOL

เท่า

17.23

16.73

14.71

12.94

12.20

11.54

IIG

เท่า

9.59

8.32

7.54

6.43

6.09

5.87

NETBAY

เท่า

11.09

11.29

12.19

11.56

11.46

11.66

ค่า เฉลีย

เท่ า

12.64

12.12

11.48

10.31

9.92

9.69

HUMAN*

เท่า

5.68

5.27

5.44

5.26

5.31

5.37

ที มา : SETSMART
หมายเหตุ: อัตราส่วนราคาต่อกาไรของบริษัทฯ (HUMAN) เป็ นเพียงการเปิ ดเผยข้อมูลเพือการเปรียบเทียบ และอัตราส่วนดังกล่าวจะไม่ถูก
นามาคานวณค่าเฉลียอัตราส่วน

5.1.4.1 วิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกาไร (Price to Earnings Ratio: P/E)
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ ้นสามัญด้วยวิธีเปรียบเทียบ P/E จะนากาไรสุทธิของ HUMAN ในงวด 12 เดือน
งวดใดงวดหนึง คูณกับ P/E ของบริษัททีนามาเปรียบเทีย บ ซึงการเปรียบเทียบด้วยวิธีนี ทีปรึกษาฯ เลือกใช้กาไรสุทธิ
ย้อนหลัง 12 เดือน สินสุดวันที 30 กันยายน 2564 โดยอ้างอิงจากงบการเงินทีได้รับการสอบทานรายไตรมาสล่าสุด สินสุด
วันที 30 กันยายน 2564 งบการเงิน ทีได้รับการสอบทานรายไตรมาสสินสุดวันที 30 กันยายน 2563 และงบการเงิน
ตรวจสอบสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยคุณวิมลพร บุณยัษเฐียร ผู้ส อบบัญชีร ับอนุ ญาตเลข
ทะเบียน
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด โดยตามรายละเอียดการประเมิน มูลค่ายุติธรรมของ
หุ ้นสามัญของ HUMAN ดังนี
หน่ วย
กาไรสุทธิ ย้อนหลัง 12
เดือนของ HUMAN ราย
ไตรมาสสิ นสุดวันที 30
กันยายน 2564
P/E Ratio
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น

ล้านบาท

หาร

ล้านหุ้น

มูลค่าหุ้นสามัญ

ย้อนหลังจากวันที 13 ธันวาคม 2564
1 เดือน

ล้านบาท

เท่า

จานวนหุ ้นสามัญ

ณ วันที 13
ธันวาคม 2564

บาทต่อหุ้น

3 เดือน

1 เดือน

9 เดือน

1 เดือน

38.99

172.01
48.93
8,416.92

45.82

43.66

40.28

39.83

7,880.74

7,510.63

6,928.74

6,851.79 6,707.44

10.19

10.08

680.00
12.38

11.59

11.05

9.86

จากการประเมินด้ว ยวิธ ีเปรียบเทียบ P/E Ratio จะได้มูล ค่ ายุติธ รรมของหุ้นสามัญของ HUMAN อยู่ระหว่ าง
6,707.44 - 8,416.92 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่า ต่อหุ้นระหว่าง 9.86 - 12.38 บาทต่อหุ้น
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
อย่ างไรก็ตาม การประเมินยุ ติธรรมของหุ้น สามัญของ HUMAN ด้วยวิธ ีเปรียบเทียบ P/E Ratio นัน บริษัทที
นามาเปรียบเทียบนั น ย่ อมมีความแตกต่างกัน เช่น แหล่งทีมาของรายได้ ขนาดของกิจ การ โครงสร้างทางการเงิน และ
นโยบายการบันทึกบัญชี เป็ นต้น นอกจากนี วิธีเปรียบเทียบ P/E Ratio เป็ นเพียงการเปรียบเทียบราคากับกาไรสุทธิ
เท่านั น ซึงสะท้อนส่ วนเพิมทีนักลงทุนให้แก่กาไรสุทธิของบริษัททีนามาเ ปรียบเทียบ และนา P/E Ratio ไปคูณกับกาไร
สุทธิ 12 เดือนย้อนหลังสินสุดวันที 30 กัน ยายน 2564 ของ HUMAN โดยไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนินงานและแนวโน้ ม
การเติบโตของ HUMAN ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรของ HUMAN ในอนาคต
ดังนันทีปรึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธ ีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกาไรเป็ นวิธ ีทีไม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของหุ้นสามัญของ HUMAN
5.1.4.2 วิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio: P/BV)
การประเมินมูล ค่ ายุ ติธรรมของหุ้นสามัญ ของ HUMAN ด้ว ยวิธ ีเ ปรีย บเทียบราคาต่ อมู ลค่าทางบัญชี (P/BV
Ratio) จะนามูลค่าทางบัญชีของ HUMAN ณ ช่ว งเวลาใดเวลาหนึง คูณกับ P/BV ของบริษ ัททีนามาเปรียบเทียบ ซึงการ
ประเมินในครังนี ทีปรึกษาฯ เลือกมูลค่าทางบัญชี ณ วันที 30 กันยายน 2564 โดยอ้างอิงจากงบการเงินสอบทานล่าสุด
สาหรับปี 2564 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี คุณวิมลพร บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาตเลขทะเบียน
บริษัท ดีลอยท์ ทู ้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด โดยตามรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ ้นสามัญของ
HUMAN ดังนี
หน่ วย
มูลค่าทางบัญชี
ณ วันที 30 กันยายน 2564
P/BV Ratio

เท่า
ล้านบาท

หาร

ล้านหุ้น

มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น

ย้อนหลังจากวันที 13 ธันวาคม 2564
1 เดือน

ล้านบาท

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
จานวนหุ ้นสามัญ

ณ วันที 13 ธันวาคม
2564

บาทต่ อหุ้น

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

1,359.54
12.64
17,180.05

12.12
16,472.14

11.48
15,604.04

10.31

9.92

9.69

14,019.84 13,483.04 13,169.86

680.00
25.26

24.22

22.95

20.62

19.83

19.37

จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ HUMAN ด้วยวิธีเปรียบเทียบ P/BV จะได้มูลค่า ยุติธรรมของ
หุ ้นสามัญของ HUMAN อยู่ระหว่าง 13,169.86 - 17.180.05 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุ้นระหว่าง 19.37-25.26 บาท
ต่อหุ้น
ทั งนี การประเมิน มูล ค่า ยุ ติธ รรมของหุ้ นสามัญของ HUMAN ด้ว ยวิ ธีเ ปรีย บเทีย บ P/BV บริ ษัท ที นามา
เปรีย บเทีย บนัน ย่อ มมีความแตกต่างกัน เช่น แหล่งทีมาของรายได้ ขนาดของบริษัท ฯ โครงสร้า งทางการเงิน และ
นโยบายการบันทึกบัญชี เป็ นต้น นอกจากนี วิธีเปรียบเทียบ P/BV เป็ นเพียงการเปรียบเทียบราคากับมูลค่าทางบัญชี
เท่านั น ซึงสะท้อนส่ วนเพิมทีนักลงทุนให้แก่มูลค่าทางบัญชีของบริษัททีนามาเปรียบเทียบ และนา P/BV ไปคูณกับมูลค่า
ทางบัญชี ณ วันที 30 กันยายน 2564 ของ HUMAN โดยไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนินงาน และแนวโน้มการเติบโตของ
HUMAN ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรของ HUMAN ในอนาคต
ดังนันทีปรึกษาฯ จึงเห็นว่า วิธีเปรียบเทียบอัตราส่ วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีเป็ นวิธีท ีไม่เหมาะสมสาหรับการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ HUMAN
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
5.1.5

วิ ธีส่วนลดกระแสเงิ นสด
การประเมินมูลค่า หุ ้นสามัญด้วยวิธ ีมูล ค่าปั จจุบันสุท ธิข องกระแสเงินสด เป็ นการประเมิน มูล ค่า หุ้นโดยคานึงถึง
ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของ HUMAN โดยการคิดลดกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow to
Firm) ที HUMAN คาดว่าจะได้รับ จากการจัดทาประมาณการทางการเงินด้วยต้นทุนทางการเงินถัวเฉลียถ่วงนาหนัก
(Weighted Average Cost of Capital : WACC) ของ HUMAN เพือหามูล ค่าปัจจุบ ันสุทธิของหุ้นสามัญของ HUMAN ซึง
ทีปรึกษาฯ ได้จัดทาประมาณการทางการเงินของ HUMAN ในปี 2564 – 2569 หรือในอนาคต 5 ปี 3 เดือนข้างหน้า ซึงที
ปรึกษาฯ มีความเห็นว่า เป็นระยะเวลาประมาณการทีเหมาะสมเมือพิจารณาถึงมูล ค่ าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและ
ครอบคลุมวัฏจักรของธุรกิจ ในปัจ จุบ ันของ HUMAN โดยตังอยู่บ นพืนฐานว่ าธุรกิจ ของ HUMAN จะยังคงดาเนิ นต่อไป
อย่ างต่อเนือง (Going Concern Basis) และไม่มีการเปลียนแปลงอย่ างมีนัยสาคัญเกิดขึน รวมทังเป็ น ไปภายใต้ภาวะ
เศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน
การประมาณการในครังนี ทีปรึกษาฯ ได้อ้างอิงสมมติฐานจากงบการเงิน รวมของบริษ ัทฯ ในปี 2561 ซึงผ่านการ
ตรวจสอบโดยคุณ ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีร ับอนุ ญาตเลขทะเบียน 5419 บริษ ัท สานั กงาน อีวาย จากัด งบ
การเงินรวมของบริษ ัทฯ ในปี 2562 – 2563 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยคุณวิมลพร บุณยัษเฐียร ผู้ส อบบัญชีร ับอนุญ าต
เลขที 4067 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และงบการเงินรวมสาหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30
กันยายน 2564 ซึงผ่านการสอบทานโดยคุณวิมลพร บุ ณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4067 บริษ ัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และอ้างอิงจากประมาณการผลการดาเนินงานจากการเติบโตของอุตสาหกรรม แผนการ
ลงทุน แผนการดาเนินงาน และพิจารณาข้อมูลภาวะอุต สาหกรรม การสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมถึงเอกสาร
ต่างๆ ทีเกียวข้อง
ทั งนี ทีปรึกษาฯ ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความน่า เชือถือและความสมเหตุสมผลของสมมติฐ านต่ างๆ ที
ได้รับจากการสัมภาษณ์ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เ ป็น ไปตามหลักความระมัดระวัง
(Conservative Basis) อย่ างไรก็ ตาม ประมาณการทางการเงิ น ทังหมดนี จัดทาขึนภายใต้สมมติฐ านว่ า จะไม่ ม ีก าร
เปลียนแปลงใดๆ ทีมีนัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริษ ัทฯ นอกจากนีในกรณีทีมีเ หตุการณ์ใ ดๆ ทีอาจส่ งผลกระทบ
อย่ างมีนัยสาคัญต่อการดาเนิ นธุรกิจของบริษ ัทฯ อาจส่ง ผลให้การประเมิน มูล ค่า หุ้นสามัญของบริษัทฯ เปลียนแปลงไป
ด้วยเช่นเดียวกัน โดยการประเมินมูลค่าบริษ ัทฯ ของทีปรึกษาฯ ตามรายละเอียดดังนี
สมมติ ฐานทีสาคัญ
สมมติ ฐานรายได้
ทีปรึกษาฯ ได้ประมาณการรายได้โดยจาแนกด้วยส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษ ัท โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1 รายได้ทางตรงจากผลการดาเนินงานของบริษ ัทฯ
2 รายได้จากผลการดาเนินงานของบริษัทย่อย และ
3 รายได้อืน
ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้ในแต่ล ะส่วนงานธุรกิจ โดยตามรายละเอียดดังนี
1.

รายได้ทางตรงของบริษทั ฯ
รายได้ทางตรงของบริษ ัทฯ ประกอบด้วย 2 ส่วนงาน ได้แก่
1.1 รายได้ส่วนงานบริการบริหารทรัพยากรบุคคล (HPO)
1.2 รายได้ส่วนงานบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)
โดย รายได้ทางตรงของบริษัทตามรายละเอียดดังนี
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
1.1

ส่วนงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HPO)
ส่วนงานบริหารทรัพยากรมนุ ษย์มีรายได้ 2 ประเภทคือ 1. รายได้ประจา 2. รายได้ไม่ประจา ซึงประกอบด้วย

ที
ประเภท
1.1.1 รายได้ประจา

1.1.2 รายได้ไม่ประจา

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3

องค์ประกอบของรายได้
รายได้จากการให้บริการจัดทาเงินเดือน
รายได้จากการให้บริการเช่าซอฟต์แวร์
รายได้จากการให้บริการด้านซอฟต์แวร์บนเครือข่ายคลาวด์ (SaaS)
รายได้จากการให้เช่าซอฟต์แวร์ระบบ Application Service Provider
(ASP)
รายได้จากการให้บริการดูแลและซ่อมบารุง
รายได้ประจาอืนๆ
รายได้จ ากการให้ บ ริ การขึ นระบบและย้ายฐานข้อ มูล ลู กค้า ใหม่
(Implementation)
รายได้ค่าบริการปรับปรุงระบบ (Change Request)
รายได้ไม่ประจาอืน (Other Non-recurring)

ทีปรีกษาฯ ประมาณการรายได้ในส่วนงานบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ ตามรายละเอียดดังนี
1.1.1 รายได้ประจา
1.1.1.1 รายได้จากการให้บริการจัดทาเงิ นเดือน
จานวนพนักงานในระบบ (Headcount): จากข้อมูลพนักงานในระบบย้อนหลัง 5 ปี 9 เดือน หรือ 23 ไตรมาส
ตั งแต่ไตรมาสที 1 ปี 2559 ถึ งไตรมาสที 3 ปี 2564 พบว่าอัตราการเติบโตเฉลียของจานวนพนักงานในระบบมีอัตรา
เพิมขึนทีร้อยละ 8.56 ต่อปี ทีปรึกษาฯ จึงประมาณการจานวนพนักงานสาหรับปี 2564 ตามจานวนพนักงานเฉลียในไตร
มาส 1 – 3 ปี 2564 โดยจานวนพนักงานเฉลียสาหรับปี 2564 คือ 151.72 พันคน และการประมาณการสาหรับปี 2565
เป็ นต้นไป ทีปรึกษาฯ ประมาณการอัตราการเติบโตของจานวนพนั กงานทีร้อยละ 8.56 ต่อปี โดยอ้างอิงอัตราการเติบโต
จานวนพนักงานในระบบเฉลียย้อนหลัง 23 ไตรมาส
ค่าบริ การต่อหัว : จากข้อมูลพนักงานย้อนหลัง 5 ปี 9 เดือน หรือ 23 ไตรมาส ตังแต่ไตรมาสที 1 ปี 2559 ถึง
ไตรมาสที 3 ปี 2564 ทีปรึกษาฯ พบว่าอัตราการเติบโตเฉลียของค่ าบริการต่อหัวมีอัตราเพิมขึนทีร้อ ยละ 0.25 ต่อปี ที
ปรึกษาฯ จึงประมาณการให้ค่า บริการต่อหัวสาหรับปี 2564 ตามค่าบริการต่อหัวเฉลียในไตรมาส 1 – 3 ปี 2564 โดย
ค่าบริการต่อหัวเฉลียสาหรับปี 2564 คือ 62.14 บาทต่อคน และการประมาณการสาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ทีปรึกษาฯ
ประมาณการอัตราการเติบโตของค่าบริการต่อหัวทีร้อยละ 0.25 ต่อปี โดยอ้างอิงอัตราการเติบโตค่าบริการต่อหัว เฉลีย
ย้อนหลัง 23 ไตรมาส
ปี 2564
อัตราการเติ บโตของจานวนพนักงานในระบบ
อัตราการเติ บโตของค่าบริการต่อหัว
จานวนพนักงานในระบบ (หน่วย: พันคน)
ค่าบริการต่อหัว (หน่วย: บาทต่อหัวต่อเดือน)
รายได้จากการให้บริ การจจัดทาเงิ นเดือน
(หน่ วย: ล้านบาท)

151.72
62.14

ปี 2565
8.56%
0.25%
164.70
62.29

ปี 2566
8.56%
0.25%
178.80
62.45

ปี 2567
8.56%
0.25%
194.11
62.61

ปี 2568
8.56%
0.25%
210.72
62.76

ปี 2569
8.56%
0.25%
228.76
62.92

113.13

123.12

133.99

145.83

158.71

172.72
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
1.1.1.2 รายได้จากการให้บริการเช่าซอฟต์แวร์
จานวนพนักงานในระบบ (Headcount): จากข้อมูลพนักงานในระบบย้อนหลัง 5 ปี 9 เดือน หรือ 23 ไตรมาส
ตั งแต่ไตรมาสที 1 ปี 2559 ถึ งไตรมาสที 3 ปี 2564 พบว่าอัตราการเติบโตเฉลียของจานวนพนักงานในระบบมีอัตรา
เพิมขึนทีร้อยละ 8.56 ต่อปี ทีปรึกษาฯ จึงประมาณการจานวนพนักงานสาหรับปี 2564 ตามจานวนพนักงานเฉลียในไตร
มาส 1 – 3 ปี 2564 โดยจานวนพนักงานเฉลียสาหรับปี 2564 คือ 151.72 พันคน และการประมาณการสาหรับปี 2565
เป็ นต้นไป ทีปรึกษาฯ ประมาณการอัตราการเติบโตของจานวนพนั กงานทีร้อยละ 8.56 ต่อปี โดยอ้างอิงอัตราการเติบโต
จานวนพนักงานในระบบเฉลียย้อนหลัง 23 ไตรมาส
ค่าบริ การต่อหัว : จากข้อมูลพนักงานย้อนหลัง 5 ปี 9 เดือน หรือ 23 ไตรมาส ตังแต่ไตรมาสที 1 ปี 2559 ถึง
ไตรมาสที 3 ปี 2564 ทีปรึกษาฯ พบว่าอัตราการเติบโตเฉลียของค่ าบริการต่อหัวมีอัตราเพิมขึนทีร้อ ยละ 0.25 ต่อปี ที
ปรึกษาฯ จึงประมาณการให้ค่า บริการต่อหัวสาหรับปี 2564 ตามค่าบริการต่อหัวเฉลียในไตรมาส 1 – 3 ปี 2564 โดย
ค่าบริการต่อหัวเฉลียสาหรับปี 2564 คือ 45.85 บาทต่อคน และการประมาณการสาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ทีปรึกษาฯ
ประมาณการอัตราการเติบโตของค่าบริการต่อหัวทีร้อยละ 0.25 ต่อปี โดยอ้างอิงอัตราการเติบโตค่าบริการต่อหัว เฉลีย
ย้อนหลัง 23 ไตรมาส
ปี 2564
อัตราการเติ บโตของจานวนพนักงานในระบบ
อัตราการเติ บโตของค่าบริการต่อหัว
จานวนพนักงานในระบบ (หน่วย: พันคน)
ค่าบริการต่อหัว (หน่วย: บาทต่อหัวต่อเดือน)
รายได้จากการให้บริ การเช่าซอฟต์แวร์
(หน่ วย: ล้านบาท)

151.72
45.85

ปี 2565
8.56%
0.25%
164.70
45.97

ปี 2566
8.56%
0.25%
178.80
46.08

ปี 2567
8.56%
0.25%
194.11
46.20

ปี 2568
8.56%
0.25%
210.72
46.31

ปี 2569
8.56%
0.25%
228.76
46.43

83.48

90.85

98.87

107.60

117.11

127.45

1.1.1.3 รายได้จากการให้บริการด้านซอฟต์แวร์บนเครือข่ายคลาวด์ (“SaaS”)
ซอฟต์แวร์บนเครือข่ายคลาวด์ เป็ นการให้บริการการใช้งานซอฟต์แวร์ของบริษ ัทฯ บนระบบคลาวด์เพือความ
สะดวกและใช้ง านซอฟต์ แ วร์ไ ด้อ ย่างเต็ม ประสิทธิภ าพ รายได้ดัง กล่ า วมิไ ด้ ข ึนอยู่กับ จานวนพนั กงานในระบบ
(Headcount) และค่ าบริการต่อหัว เท่ านัน แต่ย ังมีปัจจัยอืนๆ ทีกระทบต่อการกาหนดราคาค่าบริการ อาทิเช่น บริการ
หลักและบริการเสริมอืนๆ ภายในระบบทีลูกค้าแต่ล ะรายเลือกใช้ ทาให้การกาหนดราคาค่าบริการของลูกค้า แต่ล ะราย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
นอกจากนีบริษัทฯ เพิงให้บริการดังกล่าวอย่า งเต็มประสิทธิภาพในปี 2563 ทีปรึกษาฯ จึงตรวจสอบข้อมูลรายได้
ย้อนหลัง 1 ปี 9 เดือน หรือ 7 ไตรมาส พบว่าอัตราการเติบโตเฉลียย้อนหลัง 1 ปี 9 เดือน เพิมขึนร้อยละ 48.15 แม้จะเป็น
อัตราการเติบโตทีสูงอย่างมีนัยสาคัญ แต่หากพิจารณารายได้รายการดังกล่าวสาหรับปี 2563 และ 3 ไตรมาสของปี 2564
จะพบว่า รายได้ดังกล่ าวถือเป็ นสัดส่วนเพีย งร้อยละ 2.15-2.87 ของรายได้รวมของบริษัท ดังนัน ทีปรึกษาฯ จึงประมาณ
การรายได้จ าก SaaS สาหรับปี 2564 ตามรายได้จาก SaaS เฉลียในไตรมาส 1 – 3 ปี 2564 โดยรายได้สาหรับปี 2564
คือ 20.74 ล้านบาท
สาหรับการประมาณการรายได้สาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ทีปรึกษามีความเห็นว่า บริการดังกล่าวเป็ นบริการ
รูป แบบใหม่ ทีบริษัทมีเป้า หมายทีจะให้มีรายได้เติบโตต่ อเนื องและเข้า มาทดแทนรายได้จ ากการให้เช่าซอฟต์ แวร์ ซึง
สอดคล้องกับสภาวะของธุรกิจบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต ซึ งจะให้บริการผ่านระบบคลาวด์มากขึนอย่างมีนัยสาคัญ
ประกอบกับรายได้รายการนี ยังอยู่ใ นฐานทีตาเมือเปรียบเทียบกับ รายได้ร วมของบริษ ัท ทีปรึกษาฯ จึง เห็นว่ า รายได้
รายการนีสามารถเติบโตได้สูงในช่ว งระยะเวลาประมาณการ ทีปรึกษาฯ จึงได้ประมาณการอัตราการเติบโตของรายได้
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
รายการนีทีร้อยละ 45.00 และให้อ ัตราการเติบโตดังกล่าวถดถอยลงสู่อัตราการเติบ โตของอุ ตสาหกรรมการให้บริการ
บริหารทรัพยากรบุคคลลทีร้อยละ 9.20 (อ้างอิง IMAP Insight, 2564) ในปีสินสุดประมาณการ ดังนี
อัตราการเติ บโตของรายได้จาก SaaS
รายได้จากการให้บริ การด้านซอฟต์แวร์บนเครือข่าย
คลาวด์ (หน่ วย: ล้านบาท)

ปี 2564

ปี 2565
45.00%

ปี 2566
36.05%

ปี 2567
27.10%

ปี 2568
18.15%

ปี 2569
9.20%

20.74

30.07

40.92

52.00

61.44

67.10

1.1.1.4 รายได้จากการให้เ ช่าซอฟต์แวร์ระบบ Application Service Provider (ASP)
ทีปรึกษาฯ ได้รับข้อมูลจากผู้บริหารว่าตังแต่ปี 2564 เป็ นต้นไป บริษ ัทจะยุติการให้บริการดังกล่า ว ทีปรึกษาฯ
จึงมิได้ประมาณการรายได้รายการนีตลอดช่วงประมาณการ
1.1.1.5 รายได้จากการให้บริการดูแลและซ่ อมบารุง
การบริการดูแลและซ่อมบารุงเป็นการให้บริการดูแลระบบสาหรับฐานลูกค้าทังหมดของบริษัท ซึงมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับรายได้จากการให้บริการจัดทาเงินเดือน รายได้จ ากการให้บริการเช่าซอฟต์แวร์ และรายได้จากการให้บริการ
ด้านซอฟต์แวร์บนเครือข่ายคลาวด์ (“SaaS”) ซึงรายได้ทงสามรายการดั
ั
งกล่า วเป็ นรายได้ประจารายการหลักของบริษัท
ทีปรึกษาฯ จึงประมาณการรายได้ซ่อมบารุงสาหรับปี 2564 โดยกาหนดอัตราการเติบโตของรายได้เฉลียในไตร
มาส 1 – 3 ปี 2564 โดยรายได้สาหรับปี 2564 คือ 12.55 ล้านบาท
สาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้โดยอ้างอิงอัตราการเติบโตของรายได้ประจารายการ
หลัก โดยอัตราการเติบโตดังกล่าวสาหรับปี 2565 - 2569 ได้แก่ร้อยละ 12.28 12.19 11.56 10.42 และ 8.90 ตามลาดับ
ปี 2564
รายได้จากการให้บริการจจัดทาเงินเดือน
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการเช่าซอฟต์แวร์
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการด้านซอฟต์แวร์บนเครือข่าย
คลาวด์ (หน่วย: ล้านบาท)
รวม รายได้ประจาหลัก (หน่ วย: ล้านบาท)
อัตราการเติ บโตของรายได้ประจาหลัก
รายได้จากการให้บริ การดูแลและซ่อมบารุง
(หน่ วย: ล้านบาท)

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

113.13

123.12

133.99

145.83

158.71

172.72

83.48

90.85

98.87

107.60

117.11

127.45

20.74
217.35

30.07
244.05
12.28%

40.92
273.78
12.19%

52.00
305.44
11.56%

61.44
337.26
10.42%

67.10
367.27
8.90%

12.55

14.09

15.81

17.64

19.48

21.21

1.1.1.6 รายได้ประจาอืนๆ
ทีปรึกษาฯ ได้รับข้อมูล จากผู้บริหารว่ารายได้ประจาอืนๆ เกิดจากลูกค้าบางรายมีการขอให้บริษัทให้บริการเสริม
อืนๆ เช่น การจัดทาสลิปเงินเดือนในแต่ละเดือน เป็นต้น รายได้ประจาอืนๆ นีจะสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้
ประจารายการหลัก อันได้แก่ รายได้จากการให้บริการจัดทาเงินเดือน รายได้จากการให้เช่าซอฟต์แวร์ และรายได้จากการ
ให้บริการด้านซอฟต์แวร์บนเครือข่ายคลาวด์ (SaaS: Software-as-a-Service)
ทีปรึกษาฯ จึงได้ประมาณการรายได้ประจาอืนๆ โดยประมาณการให้มีอตั ราการเติบโตตามสัดส่ว นรายได้ประจา
อืนต่ อรายได้ประจารายการหลักสาหรับปี 2564 ตามสัดส่วนรายได้ประจาอืนต่อรายได้ประจารายการหลัก เฉลียในไตร
ส่วนที 5 - หน้า 22

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
มาส 1 – 3 ปี 2564 โดยรายได้สาหรับปี 2564 คือ 12.91 ล้านบาท และสาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ทีปรึกษาฯ ประมาณ
การรายได้โดยอ้างอิงตามสัดส่วนรายได้ประจาอืนต่อรายได้ประจารายการหลักย้อนหลัง 1 ปี 9 เดือน (2563 - 2564) ที
ร้อยละ 5.23
รวม รายได้ประจารายการหลัก (หน่ วย: ล้านบาท)
สัดส่วนของรายได้ประจาอื น ต่อ รายได้ประจาหลัก
รายได้ประจาอืน
(หน่ วย: ล้านบาท)

ปี 2564
217.35

ปี 2565
244.04
5.23%

ปี 2566
273.78
5.23%

ปี 2567
305.44
5.23%

ปี 2568
337.26
5.23%

ปี 2569
367.27
5.23%

12.91

12.75

14.35

15.96

17.63

19.19

1.1.2 รายได้ไม่ประจา
ทีปรึกษาฯ ได้ร บั ข้อมูลจากผู้บริหารว่ารายได้ไม่ประจา ได้แก่
1.1.2.1 รายได้จากการให้บริการขึนระบบใหม่และย้ายฐานลูกค้าใหม่ (implementation)
1.1.2.2 รายได้จากการให้บริการปรับปรุงระบบ (Change Request) และ
1.1.2.3 รายได้จากการให้บริการอืนๆ เช่ น รายได้จากการจาหน่ายลิขสิท ธิระบบปฏิบัติการ การให้บริการต่อ
อายุหนังสือเดินทาง เป็นต้น
ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้ไม่ป ระจาในแต่ละรายการ โดยตามรายละเอียดดังต่อไปนี
1.1.2.1 รายได้จากการให้บริการขึนระบบและย้ายฐานข้อมูลลูกค้าใหม่ (Implementation)
รายได้จากการให้บริการขึนระบบใหม่และย้ายฐานลูกค้าใหม่ เป็ นรายได้ท ีเกิดขึนเมือลูกค้าทาสัญญาเช่าหรือใช้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เนื องด้วยรายได้ขึนระบบใหม่สาหรับลูกค้าสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ประจารายการหลัก
ทีปรึกษาฯ จึงประมาณการรายได้รายการนีสาหรับปี 2564 ที 52.65 ล้านบาทตามอัตราการเติบโตเฉลียในไตรมาสที 1 –
3 ปี 2564 สาหรับปี 2565 – 2569 นัน ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้โดยอ้างอิงอัตราการเติบโตของรายได้ประจาหลัก
ในแต่ละปีป ระมาณการ ดังตารางต่อไปนี
ปี 2564
อัตราการเติ บโตของรายได้ประจาหลัก
รายได้จากการให้บริ การขึนระบบและย้าย
ฐานข้อมูลลูกค้าใหม่ (Implementation)
(หน่ วย: ล้านบาท)

52.65

ปี 2565
12.28%

ปี 2566
12.19%

ปี 2567
11.56%

ปี 2568
10.42%

ปี 2569
8.90%

59.12

66.32

73.99

81.70

88.96

1.1.2.2 รายได้ค่าบริการปรับปรุงระบบ (Change Request)
รายได้จากการให้บริการปรับปรุงระบบ เกิดขึนเมือลู กค้าขอเปลียนแปลงการใช้บ ริการผลิตภัณฑ์ของบริษ ัทฯ
เช่น การเพิม/ลดบริการ การเพิม/ลดปริมาณพนักงานในระบบ เป็ นต้น ซึงเป็ นบริการเสริมสาหรับลู กค้าของบริษัท ที
ปรึกษาฯ จึงเห็นว่ารายได้ดงั กล่าวเป็ นรายได้ทีสอดคล้องกับรายได้ประจารายการหลักของบริษัท
ทีปรึกษาฯ จึงได้ประมาณการรายได้จากการให้บริการปรับปรุงระบบ โดยประมาณการให้มีอัตราการเติบโตตาม
สัดส่วนรายได้จากการให้บริการปรับปรุงระบบต่ อรายได้ประจารายการหลักสาหรับปี 2564 ตามสัดส่วนรายได้จากการ
ให้บริการปรับปรุงระบบต่อรายได้ประจารายการหลัก เฉลียในไตรมาส 1 – 3 ปี 2564 โดยรายได้สาหรับปี 2564 คือ
21.10 ล้านบาท และสาหรับปี 2565 เป็ น ต้น ไป ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้โ ดยอ้างอิงตามสัดส่วนรายได้จ ากการ
ให้บริการปรับปรุงระบบต่อรายได้ประจารายการหลักย้อนหลัง 1 ปี 9 เดือน (2563 - 2564) ทีร้อยละ 9.38
ส่วนที 5 - หน้า 23

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
รวม รายได้ประจารายการหลัก
(หน่ วย: ล้านบาท)
สัดส่วนของรายได้ค ่าบริการปรับปรุงระบบต่อรายได้
ประจารายการหลัก
รายได้ค่าบริการปรับปรุงระบบ
(หน่ วย: ล้านบาท)

ปี 2564
217.35

ปี 2565
244.04

ปี 2566
273.78

ปี 2567
305.44

ปี 2568
337.26

ปี 2569
367.27

21.10

9.38%
22.89

9.38%
25.68

9.38%
28.65

9.38%
31.64

9.38%
34.45

1.1.2.3 รายได้ไม่ประจาอืน (Other Non-Recurring)
ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้ไม่ประจาอืนให้มีอตั ราการเติบโตตามสัดส่ว นรายได้ไม่ประจาอืนต่อรายได้ประจา
รายการหลักสาหรับปี 2564 ตามสัดส่วนรายได้ไม่ประจาอืนต่อรายได้ประจารายการหลัก เฉลียในไตรมาส 1 – 3 ปี 2564
โดยรายได้สาหรับปี 2564 คือ 6.49 ล้านบาท และสาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้โดยอ้างอิง
ตามสัดส่วนรายได้ไม่ประจาอืนต่อรายได้ประจารายการหลักย้อนหลัง 1 ปี 9 เดือน (2563 - 2564) ทีร้อยละ 5.20
รายได้ประจารายการหลัก (หน่ วย: ล้านบาท)
สัดส่วนรายได้ค ่าบริการต่อ รายได้ประจาหลัก
รายได้ไม่ประจาอืน
(หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2564
217.35

ปี 2565
244.05
5.20%

ปี 2566
273.78
5.20%

ปี 2567
305.44
5.20%

ปี 2568
337.26
5.20%

ปี 2569
367.27
5.20%

10.0

12.69

14.24

15.89

17.54

19.10

1.2
ส่วนงานบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP)
ทีปรึกษาฯ ได้รับข้อมูล ว่า ส่ว นงานบริหารทรัพยากรองค์กรมีรายได้ประจาจากการให้บริการดูแลและซ่อมบารุง
ระบบปฏิบัติการ และมีรายได้ไม่ประจาได้แก่ รายได้จากการจาหน่ายลิขสิทธิซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรองค์กร รายได้
บริการขึนระบบใหม่ และรายได้ไม่ประจาอืนๆ ได้แก่ รายได้ค่าคอมมิชชันและค่าการตลาดจากการจาหน่ายซอฟต์แวร์
Netsuite และรายได้จากการจาหน่ายอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารได้ให้ข้อมูลว่า ตังแต่ปี 2565 เป็ นต้นไปบริษัทจะไม่
มีร ายได้ไม่ ประจาอื นๆ เนื องจากบริษ ัท มิได้เป็ นตัวแทนจาหน่ าย Netsuite ในประเทศไทยอีกต่อไป ทีปรึกษาจึงมิได้
ประมาณการรายได้ไม่ประจาอืนๆ ตังแต่ปี 2565 เป็ นต้นไป
ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้จากส่วนงานบริหารทรัพยากรองค์กรสาหรับปี 2564 ตามอัตราการเติบโตเฉลีย
ในไตรมาสที 1 – 3 ปี 2564 ทั งนี สาหรับปี 2564 นัน ทีปรึกษาได้ประมาณการรายได้ประจาจากการให้บริการดูแลและ
ซ่อมบารุงระบบปฏิบัติการ 46.4 ล้านบาท และรายได้ไม่ประจา 37.8 ล้านบาท
สาหรับปี 2565 – 2569 นัน ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้ทุกรายการโดยกาหนดอัตราการเติบโตของรายได้
ทุ กรายการทีร้อยละ 5 ซึงพิจารณาจากอัตราการเติบโตในระยะยาวของอุตสาหกรรมบริห ารทรัพยากรองค์กร (อ้า งอิง:
IMAP, 2564)
อัตราการเติ บโตของรายได้จากส่วนงานบริหารทรัพยากร
องค์กร
รายได้ประจา (หน่วย: ล้านบาท)
รายได้ไม่ประจา (หน่ วย: ล้านบาท)
รายได้จากส่วนงานบริ หารทรัพยากรองค์กร (หน่ วย: ล้าน
บาท)

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

46.4
37.6

5.00%
48.7
39.5

5.00%
51.2
41.4

5.00%
53.7
43.5

5.00%
56.4
45.7

5.00%
59.2
48.0

84.0

88.2

92.6

97.2

102.1

107.2
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
2.

รายได้จากบริษทั ย่อย
รายได้จากบริษัทย่อยของบริษ ัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจการให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ธุรกิจการบริหารจัดการบัญชีและการเงิน และธุรกิจนายหน้าประกันภัย
2.1.1 รายได้จากบริษทั โปรเฟสชันแนล เอ้าท์ซอสซิ ง โซลูชนั จากัด (POS)
บริษัท โปรเฟสชันแนล เอ้าท์ซ อสซิง โซลูชัน จากัด ให้บริการรับช่วงจัดทาเงิน เดือนให้กับองค์กรต่า งๆ โดยมี
รายได้ประจาจากการให้บริการรับช่วงจัดทาเงินเดือน และมีรายได้ไม่ประจาจากการให้บริการเสริมต่า งๆ เช่น บริการขึน
ระบบใหม่
รายได้ประจาจากการให้บริการรับช่วงจัดทาเงิ นเดือน
จานวนพนักงานในระบบ (Headcount): ทีปรึกษาฯ ได้ร ับข้อมูลจานวนพนักงานในระบบย้อนหลัง 5 ปี 9
เดือน หรือ 23 ไตรมาส ตังแต่ไตรมาสที 1 ปี 2559 ถึงไตรมาสที 3 ปี 2654 ทีปรึกษาฯได้อ้างอิงอัตราการเติบโตดังกล่า ว
ประกอบกับข้อมูลประมาณการ 5 ปี 3 เดือน ตั งแต่ไตรมาส 4 ปี 2564-2569 ทีได้ร ับจากผู้บริห าร ทีปรึกษาฯ จึงได้
ประมาณการอัตราการเติบโตของจานวนพนักงานในระบบคงทีในไตรมาสที 4 ปี 2564 คงทีซึงอ้างอิงตามจานวนพนักงาน
ในระบบทีเกิดขึนจริงในไตรมาสที 1 ถึง 3 ของปี 2564 และได้กาหนดอัตราการเติบโตของจานวนพนักงานลดลงร้อยละ
0.88 ตลอดช่วงประมาณการทีเหลือ
ค่าบริ การต่อหัว : ทีปรึกษาฯ ได้รับข้อมูลค่า บริการต่อหัวย้อนหลัง 5 ปี 9 เดือน หรือ 23 ไตรมาส ตังแต่ไตร
มาสที 1 ปี 2559 ถึงไตรมาสที 2 ปี 2654 ทีปรึกษาฯได้อ้างอิงอัตราการเติบโตดังกล่าวประกอบกับข้อมูลประมาณการ 5
ปี ตังแต่ ปี 2565-2569 ทีได้ร ับจากผู้บริหาร จึงได้ประมาณการอัตราการเติบโตของค่าบริการต่อหัวคงทีในไตรมาสที 4 ปี
2564 คงทีซึงอ้า งอิงตามค่าบริการต่อหัวทีเกิดขึนจริงในไตรมาสที 1 ถึง 3 ของปี 2564 และได้กาหนดอัตราการเติบโต
ของค่าบริการต่อหัวเป็ น ร้อยละ 7.10 ตลอดช่วงประมาณการทีเหลือ
ปี 2564
อัตราการเติ บโตของจานวนพนักงานในระบบ
อัตราการเติ บโตของค่าบริ การต่อหัว
จานวนพนักงานในระบบ (หน่ วย: พันคน)
ค่าบริการต่อหัว (หน่ วย: บาทต่อหัวต่อเดือน)
รายได้จากการให้บริ การจจัดทาเงิ นเดือน
(หน่ วย: ล้านบาท)

28.84
199.41

ปี 2565
-0.88%
7.10%
28.58
213.57

ปี 2566
-0.88%
7.10%
28.33
228.73

ปี 2567
-0.88%
7.10%
28.08
244.97

ปี 2568
-0.88%
7.10%
27.83
262.36

ปี 2569
-0.88%
7.10%
27.59
280.99

69.00

73.25

77.76

82.55

87.63

93.03

รายได้ไม่ประจา
สาหรับ 3 ไตรมาสแรกทีปรึกษาฯ ได้ร ับข้อมูลจากผู้บริหารว่ารายได้ไม่ประจา ได้แ ก่ รายได้จ ากการให้บริการ
ขึนระบบใหม่ และรายได้จากการให้บริการย้ายฐานลูกค้าใหม่ สาหรับ 3 ไตรมาสแรกนัน บริษัทมีรายได้ไม่ประจาคือ 0.8
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ทีปรึกษาได้พิจ ารณาข้อมูล รายได้รายการดังกล่า วย้อ นหลังตังแต่ ปี 2561 ถึง ไตรมาสที 3 ปี
2564 พบว่ า รายได้รายการดังกล่า วเป็น รายได้ทีเกิดขึนเป็ นครังคราว รายได้รายการดังกล่าวมิได้มีการเติบโตไปใน
ทิศทางเดีย วกันกับรายได้ประจา และรายได้รายการดังกล่าวมิได้เป็ นรายได้ทีมีนัยสาคัญของบริษัท ทีปรึกษาฯ จึงมิได้
ประมาณการรายได้รายการดังกล่าวตลอดช่วงระยะเวลาประมาณการ
2.1.2 รายได้จากบริษทั ไทเกอร์ซอฟท์ (1998) จากัด (TIGER)
บริษ ัท ไทเกอร์ซอฟท์ (1998) จากัดประกอบธุรกิจวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีกลุ่มเป้ าหมายหลักคือ
ผู้ประกอบการรายย่อย บริษ ัทมีรายได้จากการจาหน่ายอุป กรณ์ควบคุมการเข้าออกและอุป กรณ์บันทึกเวลาเข้าออกงาน
ส่วนที 5 - หน้า 25

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
รายได้จากการจาหน่ายซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลและเงินเดือนโดยการใช้งานผ่า นโทรศัพท์มือถือ รายได้จากบริการดูแล
และซ่อมบารุงระบบ และรายได้จากบริการขึนระบบใหม่
ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้ทุกรายการของบริษ ัทสาหรับปี 2564 ตามอัตราการเติบโตเฉลียในไตรมาสที 1 –
3 ปี 2564 ทังนี สาหรับปี 2564 นัน ทีปรึกษาได้ประมาณการรายได้จากการจาหน่า ยอุปกรณ์ 69.46 ล้านบาท รายได้จาก
การจาหน่ายซอฟต์แวร์ 40.55 ล้านบาท รายได้จากบริการและซ่อมบารุงระบบ 26.32 ล้านบาท และรายได้จากบริการขึน
ระบบใหม่ 9.14 ล้านบาท
สาหรับปี 2565 – 2569 นัน ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้จากการจาหน่ายอุปกรณ์ โดยให้มีอัตราการเติบโต
คงทีทีร้อยละ 15.80 โดยอ้า งอิงคาดการณ์ อัตราการเติบโตระยะยาวของอุตสาหกรรมอุป กรณ์ควบคุ มการเข้าออกและ
อุ ปกรณ์ บ ันทึกเวลาเข้าออกงาน (อ้ างอิง : Research Dive, 2564) สาหรับรายได้ร ายการอื น ทีปรึกษาฯ ประมาณการ
รายได้รายการอืน โดยให้มีอัตราการเติบโตทีร้อยละ 5 โดยพิจารณาจากอัตราการเติบโตตังแต่ปี 2563 และ 2564 ของ
บริษัทซึงเป็นระยะเวลาทีบริษัทได้รวมรายได้จากบริษ ัทไทเกอร์ซอฟต์ (1998) จากัดในงบการเงินรวมของบริษัทได้เต็ม
รอบบัญชี
อัตราการเติ บโตของรายได้จากการจาหน่ ายอุปกรณ์
อัตราการเติ บโตของรายได้รายการอืน
รายได้จากการจาหน่ายเครืองอุปกรณ์ค วบคุมการเข้าออก
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการดูแลและซ่อมบารุง
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้จากการจาหน่ายลิขสิทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้จากการขึนระบบใหม่
(หน่วย: ล้านบาท)
รวม รายได้ของบริ ษทั

ปี 2564

ปี 2565
15.80%
5.00%

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
15.80% 15.80% 15.80% 15.80%
5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

69.46

80.43

93.14

107.85

124.89

144.63

26.32

27.64

29.02

30.47

31.99

33.59

40.55

42.57

44.70

46.94

49.29

51.75

9.14
145.46

9.60
160.24

10.08
176.94

10.58
195.84

11.11
217.28

11.67
241.64

2.1.3 รายได้จากบริษทั ย่อยในต่างประเทศ (Oversea)
ทีปรึกษาฯ ได้รับข้อมูลจากผู้บริห ารว่า กลุ่มบริษัทฯ ได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อ ยในต่ างประเทศ ได้แก่
Humanica Asia Pte.Ltd. ซึงให้บริการจัดทาเงินเดือนในประเทศสิงคโปร์ และ Humanica SDN.BHD. ซึงให้บริการจัดทา
เงินเดือ นในประเทศมาเลเซีย ทีปรึกษาฯ ได้ร ับข้อมู ลจากผู้บริห ารว่ า บริษัทได้ร วมรายได้ข องทังสองบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศเป็ นประเภทของรายได้ท ีมาจากบริษัทย่อยในต่า งประเทศ
รายได้จากบริษ ัทย่อยในต่างประเทศนัน ได้แก่ รายได้ประจาจากการให้บริการรับจัดทาเงินเดือน และรายได้ไม่
ประจาจากบริหารขึนระบบใหม่ ทีปรึกษาประมาณการรายได้แต่ล ะรายการ ดังนี
รายได้จากบริการจัดทาเงิ นเดือน
จานวนพนักงานในระบบ (Headcount): ทีปรึกษาฯ ได้ร ับข้อมูลจานวนพนักงานในระบบย้อนหลัง 3 ปี 9
เดือน หรือ 15 ไตรมาส ตังแต่ไตรมาสที 1 ปี 2561 ถึงไตรมาสที 3 ปี 2654 ทีปรึกษาฯได้อ้างอิงอัตราการเติบโตดังกล่า ว
และได้ ประมาณการอัตราการเติบโตของจานวนพนักงานในระบบคงทีในไตรมาสที 4 ปี 2564 ซึงอ้างอิง ตามจานวน
พนักงานในระบบทีเกิดขึนจริงในไตรมาสที 1 ถึง 3 ของปี 2564 และได้กาหนดอัตราการเติบโตของจานวนพนักงานร้อย
ละ 13.57 ตลอดช่ วงประมาณการทีเหลือ
ค่าบริ การต่อหัว : ทีปรึกษาฯ ได้คานวณค่าบริการต่ อหัวย้อนหลัง 3 ปี 9 เดือน หรือ 15 ไตรมาส ตังแต่ ไตร
มาสที 1 ปี 2559 ถึงไตรมาสที 2 ปี 2654 และอ้างอิงอัตราการเติบโตดังกล่าวในการประมาณการ ทีปรึกษาฯจึงให้อ ัตรา
ส่วนที 5 - หน้า 26

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
การเติบโตของค่ าบริการต่อหัวคงทีในไตรมาสที 4 ปี 2564 ซึงอ้างอิงตามค่าบริการต่อหัวทีเกิดขึนจริงในไตรมาสที 1 ถึง
3 ของปี 2564 และได้กาหนดอัตราการเติบโตของค่าบริการต่อหัวลดลงร้อยละ 4.83 ตลอดช่วงประมาณการทีเหลือ
ปี 2564
อัตราการเติ บโตของจานวนพนักงานในระบบ
อัตราการเติ บโตของค่าบริการต่อหัว
จานวนพนักงานในระบบ (หน่วย: พันคน)
ค่าบริการต่อหัว (หน่วย: บาทต่อหัวต่อเดือน)
รายได้จากบริการจัดทาเงินเดือน (หน่ วย: ล้านบาท)

24.43
240.41
70.47

ปี 2565
13.57%
-4.83%
27.74
228.81
76.16

ปี 2566
13.57%
-4.83%
31.50
217.76
82.32

ปี 2567
13.57%
-4.83%
35.78
207.25
88.97

ปี 2568
13.57%
-4.83%
40.63
197.24
96.16

ปี 2569
13.57%
-4.83%
46.14
187.72
103.94

รายได้จากบริการขึนระบบใหม่
ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้จากบริการขึนระบบใหม่ โดยอ้างอิงอัตราการเติบโตของรายได้จากบริการจัดทา
เงินเดือน ซึงทีปรึกษาฯ มีความเห็นว่ารายได้จากการบริการขึนระบบใหม่นันจะเกิดขึนสอดคล้องกับการเติบโตของฐาน
ลู กค้า ทีเพิมขึน ดังนั น ทีปรึกษาฯ จึงประมาณการรายได้จากบริการขึนระบบใหม่ สาหรับปี 2564 ตามอัตราการเติบโต
เฉลียในไตรมาสที 1 – 3 ปี 2564 ซึงประมาณการรายได้สาหรับปี 2564 คือ 5.15 ล้านบาท
รายได้จากบริก ารจัดทาเงินเดือน (หน่วย: ล้านบาท)
อัตราการเติบโตของรายได้จากบริการจัดทาเงินเดือน
รายได้จากบริการขึนระบบใหม่ (หน่ วย: ล้านบาท)

ปี 2564
70.47
5.15

ปี 2565
76.16
8.08%
5.60

ปี 2566
82.32
8.08%
6.10

ปี 2567
88.97
8.08%
6.60

ปี 2568
96.16
8.08%
7.10

ปี 2569
103.94
8.08%
7.70

2.1.4 รายได้จากบริษทั ฮิ วแมนิ ก้า เอฟเอเอส จากัด (FAS)
บริษัท ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จากัด(FAS) ประกอบธุรกิจบริหารจัดการบัญชีและการเงินสาหรับผู้ประกอบการ
รายย่อย ทีปรึกษาฯ ได้ร ับข้อมู ลประมาณการ 5 ปี 3 เดือน ตังแต่ไตรมาส 4 ปี 2564-2569 และข้อมูล รายได้ย ้อนหลัง
ตังแต่ปี 2562 จากผู้บริหาร
ทีปรึกษาฯ จึงพิจารณาข้อมูลทังสองชุดประกอบกัน และได้ประมาณการรายได้โดยกาหนดอัตราการเติบโตของ
รายได้ให้คงทีในไตรมาสที 4 ปี 2564 ซึงอ้างอิงตามรายได้ทีเกิดขึนจริงในไตรมาสที 1 ถึง 3 ของปี 2564 และได้กาหนด
อัตราการเติบโตของรายได้ดงั กล่าวเป็ นร้อยละ 5 ตลอดช่วงประมาณการทีเหลือ
ปี 2564
อัตราการเติ บโตของรายได้
รายได้จากบริษัท ฮิวแมนิก ้า เอฟเอเอส จากัด
(FAS) (หน่วย: ล้านบาท)

19.61

ปี 2565
5.00%
20.59

ปี 2566
5.00%

ปี 2567
5.00%

ปี 2568
5.00%

ปี 2569
5.00%

21.62

22.70

23.83

25.03

2.1.5 รายได้จากบริษทั เบนนิ กซ์ จากัด (Benix)
ทีปรึกษาฯ ได้รับ ข้อมู ลจากผู้บ ริหารว่า ในปี 2564 บริษ ัทได้เ ข้าซือกิจ การของบริษ ัท เบนนิกซ์ จากัด ซึง
ประกอบกิจ การให้บริการนายหน้าประกัน ภัยชีวิตและวินาศภัย โดยบริษัทมีเป้ าหมายทีเพิมรายได้จ ากการให้บริการ
นายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย โดยตั งเป้ าหมายทีจะจาหน่า ยกรมธรรม์ ให้ กับพนักงานในระบบทีบริษัท
ให้บริการอยู่ บริษ ัทคาดว่าในปี 2565 บริษัทจะสามารถให้บริการจาหน่ายกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ได้
เต็ม รูปแบบ โดยบริษัท ประมาณการว่าจะมี ร ายได้จ ากธุร กิจ ดัง กล่า ว 10 ล้า นบาทในปี 2565 ตามแผนธุ รกิจ ทีจะ
ดาเนินการเพิมผลิตภัณฑ์ของ Benix ในช่องทางทีลูกค้าของบริษัทฯ ใช้บริการ
ทีปรึกษาฯ เห็นว่ าจากแผนธุรกิจ ดังกล่า วมีความเป็ น ไปได้ โดยพิจ ารณาจากรายได้ค่ากาเหน็จ และจานวน
สัญญาทีบริษ ัทรับรู้ร ายได้ใ นปี 2564 แม้บริษัท ยังมิได้เปิ ดให้บ ริการอย่ างเต็มรู ปแบบ แต่ บริษัท สามารถรับรู้รายได้
611,626 บาทจากการดาเนิ น งาน และมีฐ านผู้ ใช้งานในปี 2564 กว่า 150,000 คน นอกจากนี ฐานลูกค้า ดังกล่า วก็ม ี
แนวโน้มทีจะเพิมขึนในอนาคต ประกอบกับกรมธรรม์ทีบริษัทจาหน่ ายมีความหลากหลาย ทังกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
กรมธรรม์ประกันวินาศภัย และเมือบริษัทสามารถเปิ ดจาหน่ายกรมธรรม์ให้กับฐานลูกค้าทังหมดของบริษ ัทได้อย่างเต็ม
ประสิท ธิภาพนัน ทีปรึกษาฯ จึงเห็นว่า เป้ าหมายรายได้ทีบริษ ัทตังไว้ในปี 2565 ที 10.0 ล้านบาทนั น มีความเป็ นไปได้
และธุรกิจใหม่นีสามารถเติบโตในระดับสูงอย่างต่อเนืองได้ในอนาคต
ทีปรึกษาฯ จึงได้ประมาณรายได้ของธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ในปี 2565 ตามประมาณ
การทีได้ร ับจากผู้บริห าร และได้กาหนดอัตราการเติบโตของรายได้จากธุร กิจนายหน้า ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
สาหรับปี 2566 เป็ นร้อยละ 50 และร้อยละ 20 ตลอดระยะเวลาประมาณการทีเหลือตามประมาณการ 5 ปี ตังแต่ปี 25652569 ทีได้รับจากบริษ ัท
ปี 2564
อัตราการเติ บโตของรายได้ค่ากาเหน็จ
รายได้จากธุร กิจนายหน้าประกันชีวิตและประกัย
วินาศภัย (Benix) (หน่ วย: ล้านบาท)

ปี 2565

0.6

ปี 2566
50.00%

ปี 2567
20.00%

ปี 2568
20.00%

ปี 2569
20.00%

15.0

18.0

21.6

25.9

10.0

หมายเหตุ : เนืองจาก Benix เป็นบริษัทย่อยที บริษ ัทถือหุ ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 51 จึงจาเป็ นต้องหักส่วนได้เสียที ไม่มอี านาจควบคุมสาหรับ
สัดส่วนร้อยละ 49 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของประมาณการของทีปรึกษาฯ ไม่สามารถหักส่ วนได้เสียทีไม่ม ีอานาจควบคุม เนื องจาก ข้อจากัด
ของวิธีประเมิน โดย Benix เป็นบริษัทที Human ลงทุนในปี 2563 และคาดว่าจะสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปี 2565 และ
Benix มีผลประกอบการขาดทุนในปี 2563 และรายไตรมาสล่าสุด อย่างไรก็ตาม รายได้จาก Benix คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.09 ของรายได้ร วม
ของบริษัทฯ ตามงบการเงินไตรมาสล่าสุ ด ดังนั น ที ปรึกษาฯ จึง มองว่าข้อจากัดดังกล่ าว ไม่ม ีนัย สาคัญต่อการประมาณการมูลค่ ายุติธรรม
บริษัทฯ

3.

รายได้อืน
รายได้อืนของบริษ ัทฯ ประกอบด้วย ดอกเบียรับ เงินปั นผล กาไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และ
กาไรจากเงินลงทุนและรายได้อืนๆ โดยทีปรึกษาฯประมาณการรายได้อืนเฉพาะรายได้จากดอกเบียรับ โดยประมาณการ
ให้ดอกเบียรับในไตรมาสที 4 ตามสัดส่วนของดอกเบียรับทีเกิดขึนจริงใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2564 ทังนี ดอกเบียรับ
สาหรับปี 2564 คือ 6.10 ล้านบาท
สาหรับปี 2565 – 2569 ทีปรึกษาฯ ได้ประมาณการรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ทางการเงิน
อืนๆ และเงินฝากธนาคารทีถูกจากัดในแต่ละปีประมาณการ และประมาณการดอกเบียรับโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบียรับ
ในสามไตรมาสแรกของปี 2564 ทีคานวณจากรายการเงินสดและเทียบเท่าเงิน สด สินทรัพย์ทางการเงินอืนๆ และเงินฝาก
ธนาคารทีมีภาระคาประกัน ซึงอัตราดอกเบียทีคานวณได้เท่ากับร้อยละ 0.50%
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการประมาณการกาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ กาไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศ และเงินปั นผลจากเงินลงทุน ทีปรึกษาฯ มิได้ประมาณการเนืองจากเป็ นรายได้ทีไม่ได้เกิดจากการดาเนินงาน
และมีความไม่แน่ นอนจึงไม่สามารถประมาณการได้
ปี 2564
ผลรวมของ เงินสดและเทียบเท่าเงิ นสด สิ นทรัพย์ทาง
การเงินอืนๆ และเงินฝากธนาคารทีมีภาระคาประกัน
(หน่ วย: ล้านบาท)
อัตราดอกเบียรับ
ดอกเบียรับ (หน่ วย: ล้านบาท)

999
0.50%
6.10

ปี 2565

1,068
0.50%
5.37
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ปี 2566

1,181
0.50%
5.94

ปี 2567

1,291
0.50%
6.49

ปี 2568

1,402
0.50%
7.04

ปี 2569

1,514
0.50%
7.60

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ทีปรึกษาฯ ได้สรุปประมาณการรายได้ในแต่ละส่วนธุรกิจในตารางต่อไปนี
ตารางสรุปประมาณการรายได้ของบริษ ัทฯ
รายได้ทางตรงของบริษทั
รายได้จากส่วนงานบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (HPO)
อัตราการเติบโตของรายได้
สัดส่วนต่อรายได้รวม
รายได้จากส่วนงานบริ หารทรัพยากรองค์กร (ERP)
อัตราการเติบโตของรายได้
สัดส่วนต่อรายได้รวม
รวม รายได้ทางตรงของบริษทั
อัตราการเติบโตของรายได้
สัดส่วนต่อรายได้รวม
รายได้จากบริษทั ย่อย
รายได้จากบริษทั โปรเฟสชันแนล เอ้าท์ซอสซิ ง
โซลูชนั จากัด (POS)
อัตราการเติบโตของรายได้
สัดส่วนต่อรายได้รวม
รายได้จากบริษทั ไทเกอร์ซอฟท์ (1998) จากัด
(TIGER)
อัตราการเติบโตของรายได้
สัดส่วนต่อรายได้รวม
รายได้จากบริษทั ย่อยในต่างประเทศ (Oversea)
อัตราการเติบโตของรายได้
สัดส่วนต่อรายได้รวม
รายได้จากบริษทั ฮิ วแมนิ ก้า เอฟเอเอส จากัด (FAS)
อัตราการเติบโตของรายได้
สัดส่วนต่อรายได้รวม

ปี 2564
327.25

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2565
365.79
11.7%
45.4%
88.2
5.00%
10.94%
453.98
10.35%
56.31%

ปี 2566
410.15
12.2%
46.2%
92.6
5.00%
10.42%
502.32
10.79%
56.58%

ปี 2567
457.57
11.6%
46.9%
97.2
5.00%
9.96%
553.77
10.35%
56.84%

ปี 2568
505.24
10.4%
47.3%
102.1
5.00%
9.56%
605.90
9.47%
56.86%

ปี 2569
550.19
8.9%
47.3%
107.2
5.00%
9.22%
655.99
8.24%
56.55%

74.04
6.09%
9.19%

77.76
5.02%
8.75%

82.55
6.16%
8.46%

87.63
6.16%
8.20%

93.03
6.16%
8.00%

160.24
10.16%
19.88%
81.80
8.18%
10.15%
20.59
5.00%
2.55%

176.94
10.42%
19.91%
88.50
8.19%
9.96%
21.62
5.00%
2.43%

195.84
10.68%
20.06%
95.70
8.14%
9.80%
22.70
5.00%
2.33%

217.28
10.95%
20.34%
103.40
8.05%
9.68%
23.83
5.00%
2.23%

241.64
11.21%
20.79%
111.80
8.12%
9.62%
25.03
5.00%
2.15%

รายได้จากบริษทั เบนนิ กซ์ จากัด
อัตราการเติบโตของรายได้
สัดส่วนต่อรายได้รวม

10.00
1494.22%
0.08%
1.24%

15.00
50.00%
1.69%

18.00
20.00%
1.84%

21.60
20.00%
2.02%

25.92
20.00%
2.23%

รวม รายได้จากบริ ษทั ย่อย
อัตราการเติบโตของรายได้
สัดส่วนต่อรายได้รวม
รวม รายได้จากการให้บริการ
อัตราการเติบโตของรายได้
สัดส่วนต่อรายได้รวม
ดอกเบียรับ
อัตราการเติบโตของรายได้
สัดส่วนต่อรายได้รวม
รายได้อืน
สัดส่วนต่อรายได้รวม
รวม รายได้ของบริ ษทั

311.10

379.81
9.56%
42.75%
882.57
10.26%
99.33%
5.94
10.64%
0.67%
0.0
0.00%
888.51

414.79
9.21%
42.50%
969.59
9.86%
99.33%
6.49
9.29%
0.67%
0.0
0.00%
976.08

453.75
9.39%
42.48%
1,061.08
9.44%
99.34%
7.05
8.57%
0.66%
0.0
0.00%
1,068.13

497.41
9.62%
42.79%
1,154.80
8.83%
99.35%
7.61
7.96%
0.65%
0.0
0.00%
1,162.41

43.6%
84.0
11.19%
411.24
54.80%

69.79
9.30%
145.46
19.38%
75.61
10.08%
19.61
2.61%
0.63

41.46%
722.35
96.26%
6.10
0.81%
22.0
3.02%
750.45

346.67
11.43%
43.02%
800.46
10.81%
99.33%
5.37
-12.02%
0.67%
0.0
0.00%
805.83
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
รายได้ทางตรงของบริษทั
อัตราการเติบโตของรายได้

ปี 2564

ปี 2565
7.38%

ปี 2566
10.26%

ปี 2567
9.86%

ปี 2568
9.43%

ปี 2569
8.83%

สมมติ ฐานต้นทุนจาหน่ ายและบริการ
ต้นทุนพนักงานปฏิ บตั ิ งาน
ทีปรึกษาฯ ประมาณการต้นทุนพนักงานในส่วนต้นทุนจาหน่ายทางตรง โดยกาหนดอัตราการเติบโตของต้นทุน
ดังกล่าวให้คงทีในไตรมาสที 4 ปี 2564 ซึงอ้างอิงต้นทุนพนักงานทีเกิดขึนจริงในไตรมาสที 1 ถึง 3 ของปี 2564 และได้
กาหนดอัตราการเติบโตของต้ น ทุนดังกล่าวเป็น ร้ อยละ 10.00 ตลอดช่ว งประมาณการ โดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารของบริษัทฯ เกียวกับนโยบายการปรับผลตอบแทนของพนักงาน
ปี 2564
อัตราการเติ บโตของต้นทุนพนักงาน
ต้นทุนพนักงาน (หน่วย: ล้านบาท)

243.42

ปี 2565
10.00%
267.77

ปี 2566
10.00%
294.54

ปี 2567
10.00%
324.00

ปี 2568
10.00%
356.40

ปี 2569
10.00%
392.04

ต้นทุนจาหน่ ายและบริการ
ต้นทุนจาหน่ายและบริการ ได้แ ก่ ค่าอุ ปกรณ์ ค่ าวัสดุ ค่าสาธารณูป โภค ค่าซ่อมบารุง ค่ารับรอบลูกค้า และ
ค่าบริการวิชาชีพ ทีปรึกษาฯ จึงประมาณการต้นทุนจาหน่ายและบริการ โดยกาหนดอัตราส่วนของต้นทุนดังกล่าวเป็นร้อย
ละ 9.46 ของรายได้จากการดาเนินงานในไตรมาสที 4 ปี 2564 ซึงอ้างอิงสัดส่วนต้น ทุนจาหน่ ายและบริการทีเกิดขึนจริง
ในไตรมาสที 1 ถึง 3 ของปี 2564 และได้กาหนดอัตราส่ วนของต้นทุนดังกล่าวเป็ นร้อ ยละ 9.28 ของรายได้จ ากการ
ดาเนิ นงานตลอดช่ วงประมาณการทีเหลือ โดยพิจ ารณาจากข้อ มูลต้ นทุน จาหน่ ายและบริ การในอดีตตังแต่ปี 2561
ประกอบกับข้อมูล ประมาณการ 5 ปี 3 เดือนทีได้รับจากผู้บริหาร
ปี 2564

อัตราส่วนของต้นทุนจาหน่ ายและบริการ
ต่อรายได้จากการจาหน่ ายและบริ การ
รายได้จากการดาเนิ นงาน
(หน่ วย: ล้านบาท)
ต้นทุนจาหน่ ายและบริการ (หน่วย: ล้านบาท)

9.46%
722.35
68.35

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

9.28%

9.28%

9.28%

9.28%

9.28%

800.46
74.30

882.57
81.91

969.59
89.99

1,061.08
98.48

1,154.80
107.18

ต้ นทุน ค่าอุปกรณ์
ทีปรึกษาฯ ได้รับข้อมูล จากผู้บริหารว่า ต้นทุนค่าอุปกรณ์หมายถึงต้นทุนค่าอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออก ซึงเป็น
หนึงในรายได้ของบริษัท ไทเกอร์ซอฟต์ (1999) จากัด
ทีปรึกษาฯ จึงประมาณการต้นทุนค่าอุปกรณ์ใ นไตรมาสที 4 ปี 2564 โดยกาหนดอัตราส่วนต้นทุนค่าอุปกรณ์ต่อ
รายได้จากการจาหน่ ายอุปกรณ์ท ีร้อยละ 58.32 ซึงอ้างอิงต้นทุนทีเกิดขึนจริงในไตรมาสที 1 ถึง 3 ของปี 2564 สาหรับปี
2565-2569 ทีปรึกษาฯ ได้กาหนดอัตราส่วนต้น ทุนดังกล่า วเท่า กับร้อ ยละ 57.09 ซึงเป็ นอัตราส่วนเฉลียของต้นทุน ค่ า
อุปกรณ์ต่อรายได้จากการจาหน่า ยอุปกรณ์ ระหว่างปี 2563 ถึงไตรมาสที 3 ของปี 2564
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ปี 2564
รายได้จากการจาหน่ายเครืองอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออก
(หน่ วย: ล้านบาท)
อัตราส่ว นต้นทุนค่าอุปกรณ์ต่อรายได้จากการจาหน่ ายเครื อง
อุปกรณ์ควบคุมการเข้าออก
ต้นทุนค่าอุปกรณ์
(หน่ วย: ล้านบาท)

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

69.46

80.43

93.14

107.85

124.89

144.63

58.32%

57.09%

57.09%

57.09%

57.09%

57.09%

40.51

45.91

53.17

61.57

71.30

82.56

ค่า เสือมราคาและค่าตัดจาหน่าย (ต้นทุน)
ทีปรึกษาฯ ประมาณการต้น ทุนค่าเสือมราคาและค่าตัดจาหน่ายให้ม ีค่ากับร้อยละ 51.75 ของต้นทุนค่าเสือม
ราคาและค่าตัดจาหน่ายทังหมด โดยอ้างอิงจากสัดส่วนต้นทุนค่าเสือมราคาและค่าตัดจาหน่ า ยต่อค่าเสือมราคาและค่าตัด
จาหน่ายทังหมดทีเกิดขึนจริงในช่ว ง 9 เดือนแรกของปี 2564 สาหรับการประมาณการต้นทุนค่าเสือมราคาตังแต่ปี 2565
เป็ นต้นไป ตลอดระยะเวลาประมาณการ กาหนดให้ม ีค่าเท่ ากับร้อ ยละ 50.89 ของค่าเสือมราคาโดยอ้างอิงจากสัดส่วน
ต้นทุนค่าเสือมราคาและค่ าตัดจาหน่ายต่อ ค่าเสือมราคาและค่า ตัดจาหน่ายทังหมดเฉลียย้อนหลัง 2 ปี (ตังแต่ปี 2563 2564)
ทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าเสือมราคาของสินทรัพย์ถาวรและค่าตัดจาหน่ ายของสินทรัพย์ไม่ม ีตัวตนของบริษัทฯ
โดยใช้ว ิธีเส้นตรงและคิดค่าเสือมราคาตามนโยบายทางบัญชีของ HUMAN โดยอ้างอิงจากการประมาณการค่าเสือมราคา
กับทะเบียนทรัพย์ส ินของบริษ ัท
ตารางสรุปประมาณการต้นทุนจาหน่ายและบริการทังหมดของบริษัทฯ
หน่วย : ล้านบาท
ต้นทุน จาหน่ ายและบริการ
ต้นทุน พนักงาน
ต้นทุน อุปกรณ์

ปี 2564
68.35
243.42

ปี 2565
74.30
267.77

ปี 2566
81.91
294.54

ปี 2567
89.99
324.00

ปี 2568
98.48
356.40

ปี 2569
107.18
392.04

40.51
43.07
395.36

45.91
40.74
428.72

53.17
37.70
467.32

61.57
33.43
508.98

71.30
34.22
560.39

82.56
32.15
613.93

ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
ต้นทุนจาหน่ ายและบริการรวม

สมมติ ฐานค่าใช้จ่ายในการจาหน่ าย
ค่า ใช้จ ่ายพนักงานฝ่ ายจาหน่า ยและการตลาด
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ประกอบด้วย เงินเดือน สวัสดิการต่างๆ รวมถึงผลตอบแทนทังหมดจ่ายให้แก่พนักงานจาหน่ าย
และการตลาดของบริษัทฯ โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการให้ค่าใช้จ ่ายดังกล่าว มีอ ัตราการเติบโตร้อยละ 10.00 ต่อปี ตลอด
การประมาณการ โดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ เกียวกับนโยบายการปรับผลตอบแทนของพนักงาน
ค่า ใช้จ ่ายในการจาหน่ายอืน
ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายอืนๆ ประกอบด้วย ค่าโฆษณา ค่าการตลาด การส่งเสริมการจาหน่า ย และค่าใช้จ่ายการ
จาหน่ายอืนๆ โดยทีปรึกษาฯประมาณ การค่า ใช้จ่ายในปี 2564 มีค่าเท่ากับร้อยละ 0.73 ของรายได้จากการจาหน่ายและ
บริการ ตามสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายต่อรายได้จากการจาหน่ ายและบริการ ทีเกิดขึนจริงในช่ว ง 9 เดือนแรกของปี
2564 สาหรับการประมาณการรายได้อืนตั งแต่ปี 2565 เป็ นต้นไป ตลอดระยะเวลาประมาณการ กาหนดให้มีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 0.83 ของรายได้จากการจาหน่ายและบริการ โดยอ้างอิงจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายอืนต่อรายได้จากการ
จาหน่ ายและบริการของบริษ ัทฯ เฉลียย้อนหลัง 2 ปี (ตังแต่ ปี 2563 – 2564)

ส่วนที 5 - หน้า 31

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ตารางสรุปประมาณการค่าใช้จ่ายในการจาหน่ ายของบริษทั ฯ
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายอืน
ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ ายรวม

ปี 2564
25.19
5.27
30.46

ปี 2565
27.71
6.66
34.37

ปี 2566
30.48
7.34
37.82

ปี 2567
33.53
8.07
41.59

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2568
36.88
8.83
45.71

ปี 2569
40.57
9.61
50.17

สมมติ ฐานค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายพนักงานฝ่ ายบริหาร
ค่าใช้จ่ ายดังกล่าว ประกอบด้วย เงินเดือน สวัสดิการต่า งๆ รวมถึงผลตอบแทนทังหมดจ่ ายให้แก่พนักงานของ
บริ ษัท ฯ โดยเป็ นค่ าตอบแทนของพนักงานทังหมดในฝั ง Back office ของบริษัท ฯ โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการให้
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว มีอ ัตราการเติบโตร้อยละ 10.00 ต่อปี ตลอดการประมาณการ โดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ
บริษ ัทฯ เกียวกับนโยบายการปรับผลตอบแทนของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอืนๆ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ประกอบด้วย ค่าเดินทางของพนักงานและผู้บริหาร ค่าอุปกรณ์ สานักงาน ค่าจ้างทีปรึกษาด้าน
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการบริหารทีไม่ใช่ค่าใช้จ่ายข้างต้น โดยทีปรึกษาฯประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
บริหารอืนๆ ในปี 2564 เท่ากับร้อยละ 3.59 ตามสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารอืนต่อรายได้จากการจาหน่ายและบริการที
เกิดขึนจริงในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 สาหรับการประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารอืนๆตังแต่ปี 2565 เป็ นต้นไป
ตลอดระยะเวลาประมาณการ กาหนดให้มีค่าเท่ากับร้อยละ 3.84 ของรายได้จากการจาหน่ายและบริการ โดยอ้างอิงจาก
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารอืนต่อ รายได้จากการจาหน่ ายและบริการเฉลียย้อนหลัง 2 ปี (ตังแต่ปี 2563 - 2564)
ค่า เช่าสานักงานและค่าสาธารณูปโภคในสานักงาน
ทีปรึกษาฯประมาณการค่าเช่าสานักงานและค่าสาธารณูปโภคในสานักงานในปี 2564 เท่ากับ 3.97 ล้านบาท
อ้างอิงอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายดังกล่าวทีเกิดขึนจริงในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 สาหรับการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายรายการนีตังแต่ปี 2565 เป็ นต้นไป ตลอดระยะเวลาประมาณการ กาหนดให้มีอตั ราการเติบโตตามประมาณ
การเงินเฟ้ อของปี 2565-2569 (อ้างอิง: IMF, 2565)
ค่า เสือมราคาและค่าตัดจาหน่าย (ค่าใช้จ ่าย)
ทีปรึกษาฯ ประมาณการต้นทุนค่าเสือมราคาและค่าตัดจาหน่ ายให้มีค่ากับร้อยละ 48.25 ของต้นทุนค่าเสือม
ราคาและค่าตัดจาหน่ ายทังหมด โดยอ้างอิงจากสัดส่วนต้นทุนค่าเสือมราคาและค่าตัดจาหน่ายต่อค่าเสือมราคาและค่าตัด
จาหน่ายทังหมดทีเกิดขึนจริงในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 สาหรับการประมาณการต้นทุนค่าเสือมราคาตังแต่ปี 2565
เป็ นต้นไป ตลอดระยะเวลาประมาณการ กาหนดให้มีค่าเท่ากับร้อยละ 49.11 ของค่าเสือมราคาโดยอ้างอิงจากสัดส่วน
ต้นทุนค่าเสือมราคาและค่าตัดจาหน่ายต่อค่าเสือมราคาและค่าตัดจาหน่ายทังหมดเฉลียย้อนหลัง 2 ปี (ตังแต่ปี 2563 2564)
ทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าเสือมราคาของสินทรัพย์ถาวรและค่าตัดจาหน่ ายของสินทรัพย์ไม่ม ีตัวตนของบริษัทฯ
โดยใช้วธิ ีเส้นตรงและคิดค่าเสือมราคาตามนโยบายทางบัญชีของบริษ ัทฯ โดยอ้างอิงจากการประมาณการค่าเสือมราคา
กับทะเบียนทรัพย์ส ินของบริษัท
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ตารางสรุปประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ
1. ค่าใช้จ่ายพนักงานฝ่ ายบริหาร
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารอืนๆ
3. ค่าเช่าสานักงานและค่าสาธารณูปโภคในสานักงาน
4.. ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารรวม

ปี 2564
67.33
25.97
3.97
40.16
137.43

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2565
74.06
30.76
4.02
39.32
148.16

ปี 2566
81.47
33.91
4.06
36.38
155.82

ปี 2567
89.62
37.26
4.13
32.26
163.25

ปี 2568
98.58
40.77
4.20
33.02
176.57

ปี 2569
108.44
44.37
4.28
31.02
188.11

สมมติ ฐานอืนๆ
หนี สิ นทางการเงิ นและดอกเบียจ่าย
ทีปรึกษาฯ ประมาณการหนีสินทางการเงินและดอกเบียจ่ายของบริษ ัทฯ โดยอ้างอิงจากสัญญาเช่าทางการเงินของ
บริษ ัทฯ มีอยู่ ณ ปัจ จุบัน และจากการประมาณการของผู้บริหารของบริษัทฯ
1. ดอกเบียตามสัญญาเช่า

ปี 2564
9.34

ปี 2565
8.19

ปี 2566
7.08

ปี 2567
5.99

ปี 2568
4.74

ปี 2569
3.44

ค่า ใช้จ ่ายในการลงทุน
ทีปรึกษาฯ ประมาณการให้บริษัทฯ มีเงินลงทุน ในสินทรัพ ย์ถาวร โดยอ้างอิงจากประมาณการของผู้บริห ารของ
บริษ ัทฯ เกียวกับนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่ม ีตัวตนของบริษัทฯ ดังนี
เงินลงทุนในการพัฒนาซอฟแวร์
เงินลงทุนในอุปกรณ์สานักงาน
เงินลงทุนในสิทธ์การเช่า
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน

ปี 2564
14.72
17.43
33.91
66.06

ปี 2565
16.19
19.17
0
35.36

ปี 2566
17.81
21.09
0
38.90

ปี 2567
19.59
23.20
0
42.79

ปี 2568
21.55
25.52
0
47.07

ปี 2569
23.70
28.07
0
51.78

ค่า เสือมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาหน่า ย ประกอบด้วย ค่ าเสือมราคาจากสินทรัพ ย์ถาวร ค่า เสือมราคาจากสิทธิการเช่า
และค่ า ตัดจาหน่ ายจากสิน ทรัพ ย์ ไม่ มีตัวตน โดย ทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าเสือมราคาของสินทรัพ ย์ถาวรและค่ าตัด
จาหน่า ยของสินทรัพย์ไม่ม ีตัวตนของบริษ ัทฯ โดยใช้ว ิธีเส้น ตรงตามนโยบายทางบัญชีของบริษ ัท ฯ โดยอ้างอิงจากการ
ประมาณการค่าเสือมราคากับทะเบีย นทรัพย์สินของบริษัท และประมาณการค่ าเสือมราคาจากสิทธิการเช่ า โดยใช้ว ิธี
เส้นตรงตามทะเบียนสินทรัพย์สิทธ์การเช่า ดังนี
1. ค่าเสือมราคาของสินทรัพย์ถาวร
2. ค่าเสือมราคาของสิทธ์การเช่า
3. ค่าตัดจาหน่ ายของสินทรัพย์ไม่มีต ัวตน
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาหน่ายทั งหมด

ปี 2564
20.78
27.75
34.70
83.24

ปี 2565
22.68
22.92
34.46
80.06
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ปี 2566
19.20
20.57
34.32
74.08

ปี 2567
19.12
19.80
26.75
65.68

ปี 2568
21.92
19.70
25.62
67.24

ปี 2569
25.04
19.70
18.44
63.17

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
เงิ นทุนหมุนเวียน
ทีปรึกษาฯ ประมาณการเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละประเภท โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษ ัทฯ ในปี 2563
– 2564 โดยในปี 2564 ทีปรึกษาฯ ประมาณการให้ระยะเวลาเก็บหนีจากลูกค้า คงที เท่ ากับ 69 วัน, ระยะเวลาชาระหนี
ของเจ้าหนี การค้าคงที เท่ ากับ 51 วัน และระยะเวลาของสินค้าคงเหลือคงที เท่ากับ 133 วัน ตามผลการดาเนินงานที
เกิดขึนจริงของไตรมาส 1 - 3 ปี 2564
สาหรับการประมาณการตังแต่ปี 2565 เป็ นต้น ไปตลอดระยะเวลาประมาณการ ทีปรึกษาฯ ประมาณการให้
ระยะเวลาเก็บหนีจากลูกหนีการค้าเฉลียอยู่ท ี 64 วัน ระยะเวลาชาระหนีของเจ้าหนีการค้าอยู่ท ี 51 วัน และระยะเวลาของ
สินค้าคงเหลืออยู่ที 118 วัน โดยอ้างอิงจากระยะเวลาเก็บหนีจากลูกหนีการค้า ระยะเวลาชาระหนีของเจ้าหนีการค้า และ
ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือของบริษ ัทฯ เฉลียย้อนหลัง 2 ปี (ตั งแต่ปี 2563 – 2564)
การจ่ายเงิ นปันผล
ทีปรึกษาฯ ประมาณการให้บริษ ัทฯ มีการจ่ ายเงินปั นผลเท่ากับ 95.2 ล้านบาทในปี 2564 โดยอ้างอิ งจากการ
จ่า ยเงินปั นผลทีเกิดขึนจริงในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 สาหรับการประมาณการจ่ายเงินปันผลตังแต่ปี 2565 เป็ นต้น
ไป ตลอดระยะเวลาประมาณการ กาหนดให้มีค่าเท่ากับร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ ตลอดการประมาณการ โดยอ้างอิงจาก
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษ ัทฯ
อัตราภาษีเงิ นได้นิติบุคคล
ทีปรึกษาฯ ประมาณการอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษ ัทฯ ในปี 2564 เท่ากับร้อยละ 11.40 โดยอ้างอิงจาก
สัดส่วนอัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริง (Effective Tax Rate) ของงวด 9 เดือนของปี 2564 เนืองจากทางบริษัทฯ ได้รับการ
ยกเว้นภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจประเภทที 5.8 กิจกรรมซอฟแวร์ โดยมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วันที 12
กรกฎาคม 2559 ถึง 11 กรกฎาคม 2567 (เป็นระยะเวลา 8 ปี นับตังแต่วันทีเริมมีรายได้จากการประกอบกิจการ) และ
ประมาณการให้อัตราภาษีเงินได้เท่ากับร้อยละ 11.40 ตังแต่ปี 2565 – 2566 โดยอ้างอิงสัดส่วนอัตราภาษีเงินได้งวด 9
เดือนล่าสุด ซึงสามารถสะท้อนอัตราภาษีท ีแท้จริงทีเป็นปั จจุบันมากทีสุด
เนืองจากบัตรส่งเสริมการลงทุนหมดอายุใ นวันที 12 กรกฎาคม 2567 ทีปรึกษาฯ จึงคานวณอัตราภาษีเ งินได้ใน
ปี 2567 เท่ากับร้อยละ 15.69 อ้างอิงจากค่าเฉลียของอัตราภาษี ในช่วง 6 เดือนแรก ทีอัตราภาษีท ีร้อยละ 11.40 และ
ร้อยละ 20 ในช่วง 6 เดือนถัดไป
ทีปรึกษาฯ ประมาณการให้อัตราภาษีเงินได้เท่ากับร้อยละ 20 โดยอ้างอิงตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ
ปัจจุบัน ตังแต่ปี 2568 เป็ นต้นไป ตลอดการประมาณการ
สมมติ ฐานอัตราคิ ดลด (Discount Rate)
อัตราส่ว นคิดลดทีใช้ในการประเมินมูล ค่าปั จจุบ ันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระของบริษ ัทฯ จะคานวณมาจากอัตรา
ถัวเฉลียถ่วงนาหนักของทุน (WACC) และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) โดยตามรายละเอียดการคานวณดังนี
WACC
โดยที
WACC

=

(D/(D+E))* Kd* (1-T) + (E/(D+E)) *Ke

= อัตราต้น ทุนถัวเฉลียถ่วงนาหนัก
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
D

= หนีสินทางการเงินของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงิน รวม
ของบริษัทฯ สาหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564
เท่ากับ 155.72 ล้านบาท
= ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงิน รวมของ
บริษ ัทฯ สาหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564
เท่ากับ 1,359.54 ล้านบาท
= อัตราดอกเบียจากหนีสินทีมีภาระดอกเบีย ประกอบด้ว ยอัตรา
ดอกเบียเฉลียจากหนี สินสัญญาเช่ าทางการเงิน โดยมีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 4.56 ต่อปี (ค่าเฉลียต้นทุนทางการเงินสาหรับงวดเก้าเดือน
สินสุดวันที 30 กันยายน 2564)
= อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลทีแท้จริง (Effective Tax Rate)
สาหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวัน ที ณ 30 กันยายน 2564 เท่ากับร้อย
ละ 11.40
= อัตราผลตอบแทนทีผู้ถือหุ้น ต้องการซึงคานวณมาจากสูตร
CAPM ได้เท่ากับร้อยละ 5.46 โดยตามรายละเอียดการคานวณค่า
Ke ดังนี

E
Kd

T
Ke

Ke
โดยที
Ke

=

Rf + β( Rm – Rf )

= อัตราผลตอบแทนทีผู้ถือหุ้น ต้องการ

Risk Free Rate (Rf)

= อัตราผลตอบแทนจากการลงทุ นทีไม่ม ีความเสียง อ้างอิงจาก
อัตราดอกเบียพันธบัตรรัฐบาลของประเทศไทยอายุ 20 ปี ซึงเป็น
ระยะเวลาทีครอบคลุมวัฎจักรของเศรษฐกิจในระยะยาว โดยอัตรา
ผลตอบแทนดัง กล่ า ว เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 2.81 (อ้า งอิง ข้อ มู ล จาก
www.thaibma.or.th ณ วันที 13 ธันวาคม 2564)

Rm

= อัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เฉลียย้อนหลัง 20 ปี ตังแต่ปี 2544-2564 ซึงเท่ากับร้อยละ 12.20
ซึงเป็ นช่ว งระยะเวลาสะท้อนภาวะการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์ใน
ระยะยาว
(อ้างอิงข้อมูลจาก www.set.or.th)

Beta (β)

= เป็ นค่าเฉลียความแปรปรวนของผลตอบแทนรายสัปดาห์ข อง
HUMAN เทียบกับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แ ห่ง ประเทศ
ไทย ย้อ นหลัง 2 ปี ตังแต่ วันที 14 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที 13
ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.28 (ทีมา: S&P Capital IQ)
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ทังนี จากสูตรการคานวณและค่าตัวแปรต่างๆ ทีนามาใช้ดังกล่าวข้างต้นจะคานวณได้ผลตอบแทนทีผู้ถือหุ้น
ต้องการ (Ke) เท่ากับร้อยละ 5.46 ต่อปี
แทนค่าตัวแปรในสมการเพือคานวณหาผลตอบแทนทีผู้ถือหุ้นต้องการ
Ke
= Rf + β( Rm – Rf )
= 2.81% + 0.28 (12.21% - 2.81%)
= 5.46%
แทนค่าตัวแปรในสมการเพือคานวณหาอัตราต้น ทุน ถัวเฉลียถ่วงนาหนัก
WACC
= (D/(D+E))* Kd* (1-T) + (E/(D+E)) *Ke
= 10.32%*4.56%*(1-11.40%) + 89.68%*5.46%
= 5.32%
สมมติ ฐานกระแสเงิ นสดกิ จการหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)
ทีปรึกษาฯ กาหนดให้อัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดของกิจการภายหลังระยะเวลาประมาณการ
(Terminal Growth Rate) เท่ากับร้อยละ 1.90 โดยอ้างอิงตามประมาณการเงินเฟ้ อของประเทศไทยทีจัดทาโดยกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) สาหรับปี 2569
ทั งนี ทีปรึกษาฯ ได้มีการวิเคราะห์ความไวเพือหาช่ว งมูลค่ายุ ติธรรมทีเหมาะสมโดยการเปลียนค่าตัวแปรอัตรา
การเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดด้วยเช่นกัน
ผลการประมาณทางการเงิ น
หน่ วย : ล้านบาท
รายได้จากการจาหน่ายและบริการ
รายได้อืน
รายได้ร วม
ต้นทุนจาหน่ายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ส่ว นแบ่ง กาไรจากเงินลงทุนในบริษ ัท
ย่อย
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อ นหักดอกเบียจ่ายและภาษี
ดอกเบียจ่าย
กาไรก่อ นหักภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษี
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
หน่ วย : ล้านบาท
กาไรสุทธิ จากการดาเนิ นงานหลัง
ภาษี
+ ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาหน่าย
- ค่าใช้จ่ายลงทุน
- การเปลียนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
กระแสเงินสดอิ สระของบริษทั ฯ
Terminal Value
กระแสเงินสดอิ สระรวมของบริษัทฯ
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงิ นสดอิ สระ
รวมมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
อิ สระ

3Q 2564
542.25
26.57
568.82
(296.49)
(22.85)
(103.02)

Q4 2564F
180.10
1.53
181.63
(98.87)
(7.61)
(34.41)

0.86
(421.50)
147.32
(7.10)
140.23
(15.95)
124.28

0
(140.88)
40.74
(2.24)
38.50
(4.38)
34.12

ปี 2564F

ปี 2565F

ปี 2566F

ปี 2567F

ปี 2568F

ปี 2569F

722.35
28.10
750.45
(395.36)
(30.46)
(137.43)

800.46
5.37
805.83
(428.71)
(34.37)
(148.16)

882.56
5.94
888.51
(467.32)
(37.82)
(155.83)

969.59
6.49
976.08
(508.98)
(41.59)
(163.25)

1,061.08
7.04
1,068.13
(560.39)
(45.71)
(176.57)

1,154.80
7.60
1,162.41
(613.93)
(50.17)
(188.11)

0.86
(562.38)
188.06
(9.34)
178.72
(20.32)
158.40

0
(611.26)
194.59
(8.18)
186.41
(21.20)
165.21

0
(660.91)
227.54
(7.08)
220.45
(25.07)
195.39

0
(713.68)
262.26
(5.99)
256.27
(40.20)
216.07

0
(782.47)
285.46
(4.74)
280.72
(56.14)
224.58

0
(852.02)
310.20
(3.44)
306.76
(61.35)
245.41

Q42564F

2565F

2562F

2563F

2564F

36.11
20.95
(1.23)
(3.80)
52.03

172.47
80.06
(35.36)
(1.78)
215.40

201.66
74.08
(38.90)
(1.35)
235.50

221.12
65.68
(42.79)
(0.97)
243.04

228.37
67.24
(47.07)
(0.56)
247.98

52.03
51.36

215.40
201.90

235.50
209.59

243.04
205.39

247.98
198.98

6,961.50
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2565F
248.16
63.17
(51.78)
0.06
259.61
7,739.14
7,998.75
6,094.29

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
การคานวณมูลค่าหุ้นสามัญของบริษทั ฯ
จากข้อมูลและสมมติฐานดังกล่าวข้างต้น สามารถคานวณหามูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามวิธีมูลค่าปัจจุบ ัน
สุทธิของกระแสเงินสด ได้ดงั นี
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด ตังแต่ 30 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2569
มูลค่าปั จจุบนั ณ สินระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)
เพิม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน 2564
เพิม เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาประกัน ณ 30 กันยายน 2564
หัก หนีสินทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2564
มูลค่ากิ จการของบริษทั ฯ (ล้านบาท)
จานวนหุ ้นของบริษ ัทฯ (ล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นสามัญของบริษทั ฯ (บาทต่อหุ้น)

หน่ วย: ล้านบาท
1,065.02
5,896.49
352.93
0.69
(155.72)
7,159.40
680.00
10.53

จากประมาณการกระแสเงินสดทีได้จากการกาหนดสมมติฐานต่ างๆ ข้า งต้น โดยใช้อ ัตราต้น ทุ นถัวเฉลียถ่วง
นาหนัก (WACC) สามารถคานวณหามู ลค่า ปั จจุบัน สุท ธิข องกระแสเงิน สดได้ เท่ า กับ 1,065.02 ล้า นบาท โดยมีการ
คานวณมูล ค่าปั จจุบ ัน ณ สินระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) ได้เท่ากับ 5,896.49 ล้านบาท บวกด้วยมูลค่าเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน 2564 จานวน 352.93 ล้านบาท และเงินฝากธนาคารทีมีภาระคาประกัน
ณ 30 กันยายน 2564 จานวน 0.69 ล้านบาท ทาให้มีมูล ค่า ปัจ จุบ ันของกระแสเงินสดก่อนหักหนีสินทางการเงินจานวน
7,315.12 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ 30 กันยายน 2564 บริษ ัทฯ มีหนีสินทางการเงินเป็นจานวนทังสิน 155.72 ล้านบาท
ทาให้ได้มูล ค่ากิจการของบริษัทฯ เท่ากับ 7,159.40 ล้านบาท หรือเท่ากับ 10.53 บาทต่อหุ้น
การวิ เคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)
การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะถูกต้องหรือมีมูลค่าใกล้เคียงความเป็ นจริงนัน ขึนอยู่กับความถูกต้อง
และความเหมาะสมของสมมติฐ านทีใช้ใ นการประมาณการทางการเงิน และแผนการดาเนิน ธุรกิจ และนโยบายการ
บริห ารงานในอนาคต ภายใต้ส ภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ ปัจ จุ บัน ดัง นั น หากมีเ หตุก ารณ์ ทีส่ งผลให้เกิดการ
เปลียนแปลงใดๆ เกียวกับสภาวะเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อ มทางธรรมชาติ และนโยบายของรัฐบาลทีเปลียนแปลงไป อาจ
ทาให้ประมาณการทีกาหนดขึนภายใต้สมมติฐานทีกล่าวมาข้างต้นเปลียนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ และอาจส่งผลกระทบ
ให้มูลค่าหุ ้นสามัญของบริษ ัทฯ ทีประเมินได้เปลียนแปลงไปด้วยเช่นกัน และด้วยสาเหตุและปั จ จัยต่างๆ ทีอาจเกิ ดการ
เปลียนแปลงและอาจส่งผลกระทบกับการประเมินมูล ค่าหุ้น สามัญของบริษ ัทฯ ทีปรึกษาฯ จึงได้ทาการวิเคราะห์ความไว
(Sensitivity Analysis) ของการประเมิ น มูล ค่ าหุ ้ นสามัญ เพือศึกษาถึงผลกระทบโดยปั จ จัย ต่า งๆ ที อาจเกิด การ
เปลียนแปลง โดยศึกษาและวิเคราะห์การเปลียนแปลงของมูลค่าหุ ้นสามัญจากการเปลียนแปลงของปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย
ได้แก่ อัตราถัวเฉลียถ่วงนาหนักของทุ น (WACC) ของบริษ ัทฯ และอัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate)
ซึงสามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญด้วยวิธ ีส่ว นลดกระแสเงินสดตามกรณี ต่างๆ ได้
ดังนี

ส่วนที 5 - หน้า 37

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ตารางแสดงผลการวิ เคราะห์ความไวของการประเมิ นมูลค่ากิ จการของบริษทั ฯ
(หน่วย : ล้านบาท)
อัตราการเติ บโตระยะยาว
(Terminal Growth Rate)

อัตราถัวเฉลียถ่วงนาหนักของทุน
(WACC)
+ 0.5%
+ 0.25%
Base
- 0.25%
- 0.5%

-0.5%
7,294.70
6,807.08
6,381.71
6,007.41
5,675.51

-0.25%
7,785.42
7,226.64
6,744.06
6,323.09
5,952.66

Base
8,360.22
7,712.41
7,159.40
6,681.80
6,265.19

+ 0.25%
9,042.73
8,281.42
7,640.29
7,092.98
6,620.31

+0.5%
9,866.35
8,957.05
8,203.58
7,569.06
7,027.37

จากการวิเ คราะห์ ความไว ( Sensitivity Analysis) ของการประเมินมู ล ค่าหุ้ นสามัญ ของบริษั ท ฯ โดยการ
เปลียนแปลงของอัตราถัวเฉลียถ่วงนาหนักของทุน (WACC) ของบริษ ัทฯ ทีเพิมขึนและลดลงร้อยละ 0.25 และอัตราการ
เติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) ทีเพิมขึนและลดลงร้อยละ 0.25 อัตราการเพิมขึนและลดลงทีร้อยละ 0.25 นีที
ปรึกษาฯ เห็นว่าเป็ นอัตราทีเหมาะสมในการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ซึงอ้างอิงตามอัตราการเพิมลดของ
ดอกเบียนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงจะส่งผลกระทบต่อ ผลตอบแทนของสินทรัพย์ท างการเงิน ตลอดจน
อัตราการเติบโตในระยะยาว
ซึงการวิเคราะห์ความไวทาให้มูล ค่า กิจการของบริษ ัทฯ ทีคานวณได้จะมีค่าระหว่า ง 6,323.09 - 8,281.42 ล้ า น
บาท โดยมีมูลค่าตามกรณีฐานเท่ากับ 7,159.40 ล้า นบาท
ตารางแสดงผลการวิ เคราะห์ความไวของการประเมิ นมูลค่าหุ้นสามัญของบริษทั ฯ
(หน่วย : บาทต่อหุ ้น)
อัตราการเติ บโตระยะยาว
(Terminal Growth Rate)

อัตราถัวเฉลียถ่วงนาหนักของทุน
(WACC)
+ 0.5%
+ 0.25%
Base
- 0.25%
- 0.5%

-0.5%
10.73
10.01
9.38
8.83
8.35

-0.25%
11.45
10.63
9.92
9.30
8.75

Base
12.29
11.34
10.53
9.83
9.21

+ 0.25%
13.30
12.18
11.24
10.43
9.74

+0.5%
14.51
13.17
12.06
11.13
10.33

จากการวิ เคราะห์ ความไว ( Sensitivity Analysis) ของการประเมิน มู ลค่ าหุ้น สามัญ ของบริษัท ฯ โดยการ
เปลียนแปลงของอัตราถัวเฉลียถ่วงนาหนักของทุน (WACC) ของบริษ ัทฯ ทีเพิมขึนและลดลงร้อยละ 0.25 และอัตราการ
เติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) ทีเพิมขึนและลดลงร้อยละ 0.25 ทาให้มูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทีคานวณได้
จะมีค่าระหว่าง 9.30 – 12.18 บาทต่อหุ้น โดยมีมูลค่า ตามกรณีฐานเท่ากับ 10.53 บาทต่อหุ้น
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
สรุปมูลค่าหุ้นสามัญของ HUMAN
จากการประเมินมูล ค่า ยุติธรรมของหุ้นสามัญของ HUMAN ด้วยวิธีการต่างๆ สามารถสรุปผลการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษ ัทฯ ณ วันที 30 กันยายน 2564 ได้ดังนี
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
วิ ธีการประเมิ น
ความเหมาะสม
ล้า นบาท
บาทต่อหุ้น
วิธีมูลค่าทางบัญชี
1,359.54
1.99
ไม่เหมาะสม
วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
1,359.54
1.99
ไม่เหมาะสม
วิ ธีมูลค่าตามราคาตลาด
7,110.94 – 7,564.73
10.46 – 11.12
เหมาะสม
วิธีอ ัตราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ ้น
6,707.44 – 8,416.92
9.86 – 12.38
ไม่เหมาะสม
วิธีอ ัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทาง
ไม่เหมาะสม
13,169.86 – 17,180.05
19.37 – 25.26
บัญชี
วิ ธีส่วนลดกระแสเงิ นสด
6,323.09 - 8,281.42
9.30 – 12.18
เหมาะสม
โดยสรุป ทีปรึกษาฯ เห็นว่ามูลค่าหุ้นสามัญของบริษ ัทฯ ทีประเมินด้วยวิธีมูลค่าตามราคาตลาด มีความเหมาะสม
เนืองจากเป็นกลไลทีถูกกาหนดโดยอุป สงค์และอุ ปทานของนักลงทุนทีมีต่อหุ ้นของกิจการซึงสามารถสะท้อนถึงมูลค่าหุ้น
ในขณะนั นๆ รวมถึงสะท้อนถึงปั จจัยพืนฐานและความต้องการของนักลงทุนทัวไปทีมีศักยภาพและการเติบโตของกิจการ
ในอนาคต และทีปรึกษาฯ เห็นว่ามูล ค่า หุ้นสามัญของบริษัท ฯ ทีประเมินด้วยวิธ ีส่วนลดกระแสเงินสด มีความเหมาะสม
เนืองจากวิธ ีส่วนลดกระแสเงินสด คานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงิน สดในอนาคตของบริษ ัทฯ
วิธีปรับปรุงมูล ค่าทางบัญชี จะมีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ให้สะท้อนมูลค่าตลาด อย่างไรก็ตาม
วิธีดังกล่าว ไม่ได้พิจารณาถึงความสามารถในการดาเนินธุรกิจและการทากาไรของบริษัทฯ ตลอดจนแนวโน้มของภาวะ
เศรษฐกิจ และภาวะอุตสาหกรรมในอนาคต จึงทาให้การประเมินมูลค่ าหุ้นอาจจะยังไม่สะท้อนราคาหุ้นทีแท้จริงของบริษัท
ฯ ดังนันการประเมินมูลค่ าหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ด้วยวิธีปรับปรุงมูล ค่า ทางบัญชีจ ึงอาจเป็น วิธีท ียังไม่เ หมาะสมในการ
ประเมินมูลค่าหุ้นในครังนี
ส่วนวิธ ีมูลค่าทางบัญชีและวิธ ีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด เป็ นการอ้า งอิง ถึงข้อมูลในอดีต โดยไม่ได้คานึงถึงผล
การดาเนินงานและแนวโน้ม การเติบโตของบริษ ัทฯ ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงมูล ค่าหุ้นสามัญของบริษ ัทฯ ได้อย่า ง
เหมาะสม
โดยมูลค่ากิ จการของบริ ษัทฯ ที คานวณได้จากวิ ธีทีเหมาะสมนันมีค่าอยู่ระหว่าง 6,323.09 – 8,281.42
ล้า นบาท หรือ 9.30 – 12.18 บาทต่อหุ้น
อย่างไรก็ตาม มูลค่ากิจการและมูล ค่าหุ้น สามัญของบริษ ัทฯ ขึนอยู่กับฐานข้อมูลในอดีตทีได้รับจากทางบริษัทฯ
ตามทีได้กล่า วไปแล้วข้างต้น ซึงการประมาณการทางการเงินทีได้จะมีความใกล้เคียงกับความเป็ นจริงหรือไม่ข ึนอยู่กับ
ความถูกต้องและความเหมาะสมของสมมติฐ านทีใช้ในการจัดทาประมาณการทางการเงินในอนาคต โดยทีปรึกษาฯ ได้
สอบทานในรายละเอี ยดของสมมติฐ านทีใช้ใ นการประมาณการทั งหมด ด้ว ยความรอบคอบตามจรร ยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพ และมีความเชือมันว่าสมมติฐานทีใช้มีความเหมาะสมและมีความเป็ นไปได้ ทังนี ผู้ถือหุ้นอาจใช้ว ิธีการ
ประเมินมูลค่าหุ้นวิธีอืนประกอบการพิจารณาด้วย
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
5.2

กลุ่มบริษทั DataOn Group

การประเมินมูล ค่ายุ ติธรรมของกลุ่มบริษัท DataOn Group สามารถทาได้โดยการประเมินมูลค่ายุ ติธรรมของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของ INI, DOI, DOT และ SGMY ซึงทีปรึกษาฯ ได้ทาการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้น สามัญของ INI,
DOI, DOT และ SGMY ด้วยวิธีการต่างๆ จานวน 4 วิธี ดังนี
1.
2.
3.
4.

วิธีมูลค่าทางบัญชี (Book Value Approach)
วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด (Market Comparable Approach)
วิธีส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

ทังนี ทีปรึกษาฯ อ้างอิงงบการเงินสาหรับใช้ในการประเมินกลุ่มบริษ ัท DataOn Group โดยตามรายละเอียดดังนี
1.

2.
3.

งบการเงินรวมเสมือนทีปรับปรุงตามรายงานตรวจสอบสถานะทางการเงินของ INI ซึงรวมถึงหุ้นสามัญ
ของ SGA ซึงเป็ น บริ ษัท ย่อ ยของ INI ในสั ดส่ ว นร้อ ยละ 100 และ DOI ทีจัดทาโดยบริษัท RSM
Corporate Advisory Pte. Ltd. ซึงเป็ น ข้อมูล ทางการเงินทีสาคัญทีใช้ใ นการประเมินราคาหุ้นสามัญ
ของ INI และ DOI ในสกุ ลเงิน USD โดยทีปรึกษาฯ จะแปลงสกุล เงิน ของมูล ค่ ายุ ติธ รรมจากการ
ประเมินด้วยอัตราแลกเปลียน 33.4431 บาทต่อ 1 USD อ้างอิงจากอัตราแลกเปลียนจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วันที 13 ธันวาคม 2564 ซึงเป็ นวันทาการสุดท้ายก่อ นวันประชุม คณะกรรมการบริษัท
ฯ
งบการเงินเฉพาะกิจ การไตรมาสสินสุ ดวันที 30 กันยายน 2564 ของ DOT ทีได้รับการสอบทานโดย
ฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ
งบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาสสินสุดวันที 30 กันยายน 2564 ของ SGMY ทีได้ร ับการสอบทานโดย
ฝ่ ายบริห ารของบริษัทฯ ซึงบันทึกในสกุลเงิน RM โดยทีปรึกษาฯ จะแปลงสกุลเงินของรายการทาง
บัญชีตามงบการเงินจากสกุลเงิน RM เป็ นสกุลเงินบาท โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลียนของธนาคาร
แห่ งประเทศไทย ณ วัน ที 13 ธัน วาคม พ.ศ. 2564 ซึงเป็ นวันทาการสุด ท้า ยก่ อ นวั น ประชุ ม
คณะกรรมการบริษ ัท ซึงมีค่าเท่ากับ 8.0585 บาทต่อ RM

โดยทีปรึกษาฯ พิจารณาปรับปรุงงบการเงินเสมือนตามความเห็นของผู้สอบฯ ในประเด็นสาคัญดังนี
การแปลงอัตราแลกเปลียนงบการเงิ นรวมเสมือนของปี 2562
จากรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงิน ( Financial Due Diligence) ที ปรึกษาฯได้ตรวจสอบอัตรา
แลกเปลียนที ใช้ ในการแปลงค่างบการเงินจากรู เ ปี ย ต่อ ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2562 และพบว่ ามีความจาเป็ น ทีจะต้อง
ปรับเปลียนอัตราแลกเปลียนทีปรากฏในรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงิน (Financial Due Diligence) ให้
สอดคล้องกับอัตราแลกเปลียนทีใช้ในการจัดทางบการเงินปี 2563 และงบการเงินรายไตรมาสปี 2564 โดยทีปรึกษาฯ
กาหนดอัตราแลกเปลียนสาหรับปี 2562 ที 14,565 รูเ ปี ยต่อดอลลาร์สหรัฐ เพือให้อัตราแลกเปลียนในปี 2562 – 2564 มี
ความสอดคล้องกัน
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
การปรับปรุงค่าใช้จ่า ยโบนัสค้า งจ่าย
จากรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงิน (Financial Due Diligence) เนืองจากบริษัทมีการประกาศและ
จ่า ยโบนัสให้พนักงานในเดือนธันวาคม บริษัทไม่มีการตั งค่าใช้จ่ายโบนัสค้างจ่ายในงบการเงินรวมเสมือนสินสุดวันที 30
กันยายน 2564 ทีปรึกษาฯ จึงทาการปรับปรุงยอดโบนัสค้างจ่ายจานวน 0.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐในงบการเงินรวมเสมือน
ไตรมาส 3 ปี 2564 โดยอ้างอิงจากการประมาณการจากผู้สอบฯ
การปรับปรุงค่าใช้จ่า ยค้างจ่ายอืน
จากรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงิน (Financial Due Diligence) ผู้สอบฯให้ความเห็นว่าบริษัทมียอด
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจานวน 0.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึงประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายสาธารณูโภค ค่า จัดจ้างบุคคลภายนอก และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีไม่ถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในงวด 9 เดือนปี 2564 เนืองจากบริษัทมีนโยบายในการตั งค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย ณ ปลายปี ทีปรึกษาฯจึงทาการปรับ ปรุงยอดค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในไตรมาส 3 ปี 2564 โดยอ้างอิงจากผลการ
ตรวจสอบจากผู้สอบฯ
การปรับปรุงลูกหนีสงสัยจะสูญและยอดลูกหนี การค้า
จากรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงิน (Financial Due Diligence) ผู้สอบฯให้ความเห็นว่าบริษัทมียอด
ลู กหนีการค้าค้างชาระจานวน 0.17 ล้านดอลลาร์ส หรัฐ ทีมีกาหนดดชาระตังแต่ปี 2562 แต่ย ังไม่ได้รับการชาระจนถึงวัน
รายงานการตรวจสอบของผู้สอบฯ โดย 0.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็ นรายการทีเกิดขึนในปี 2562 และส่วนทีเหลือเป็ น
รายการก่อ นปี 2562 ฝ่ ายบริหารของ DataOn Group ให้ความเห็น ว่ ายอดลูกหนีคงค้างนีมีความเป็ นไปได้ว่าจะไม่
สามารถเรียกชาระคืนได้ ทีปรึกษาฯ จึงทาการปรับปรุงยอดหนีสงสัยจะสูญ ในปี 2562 และปรับปรุงยอดลูกหนีการค้าใน
งบการเงินรวมเสมือนในปี 2562 – 2564 โดยอ้างอิงจากผลการตรวจสอบจากผู้สอบฯ
การปรับปรุงยอดรายได้บริการ
จากรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงิน (Financial Due Diligence) บริษัทได้ให้บริการแก่ลูกค้ารายหนึง
ซึงมีการให้บริการเสร็จสินในรอบ 9 เดือนปี 2564 แต่ย ังไม่ได้เรียกชาระเงิน ผู้สอบฯจึงมีความเห็นว่า ควรบันทึกรายการ
ดังกล่าวเป็นรายได้และลูกหนีการค้าในงวด 9 เดือนปี 2564 จานวน 0.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
การปรับปรุงเงิ นลงทุนในบริษทั ย่อยของบริษทั Synergy Group Asia Indonesia
เนืองจากงบการเงินรวมเสมือนจัดทาขึนเพือสะท้อนให้เห็นภาพรวมของ INI SGA และ DOI ในฐานะที INI ถือ
หุ ้นในสัดส่วนร้อ ยละ 100 ของ SGA และ DOI เพราะผู ้ถือหุ้น ทีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ของบริษัท ของบริษ ัท
ดังกล่าวเป็นกลุ่มเดียวกัน จากการทางบการเงินรวมเสมือนจึงนาเงินลงทุนในบริษ ัทย่อยของบริษัท Synergy Group Asia
Indonesia ออกจากงบการเงิน
การปรับปรุงเงิ นสารองผลประโยชน์พนักงาน
จากรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงิน (Financial Due Diligence) งบการเงินรวมเสมือนทีสอบทานโดย
ผู้ส อบฯ ไม่มีการบันทึกเงินสารองผลประโยชน์ พนั กงาน ตามทีกฎหมายแรงงานในประเทศอินโดนีเ ซีย กาหนด ทังนี
DataOn Group ว่า จ้างนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยเพือประเมิน เงินสารองผลประโยชน์พนักงานสาหรับปี 2563 – 2564
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และผู้สอบฯแนะนาให้ควรปรับปรุงรายการดังกล่าวในปี งบการเงิน 2563 – 2564 ซึงมีมูลค่า 1.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ
1.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลาดับ
จากการปรับปรุงหนีสินผลประโยชน์ พนักงานจะส่ งผลให้มีรายการค่าชดเชยผลประโยชน์ พนั กงานในงบกาไร
ขาดทุนในงบการเงิน รวมเสมือนสาหรับ ปี 2563 – 2564 ซึงจะมีค่า ใช้จ่า ยทีเพิมขึนมูล ค่า 0.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ
(0.04) ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลาดับ และผู้ประเมิน ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในปี 2565 มูลค่า 0.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
การปรับปรุงยอดภาระทางภาษีทีอาจเกิ ดขึน
จากรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงิน (Financial Due Diligence) ผู ้สอบฯมีความเห็นว่ าบริษ ัทอาจมี
ภาระทางภาษีสาหรับงวด 9 เดือนปี 2564 จานวน 0.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทีปรึกษาฯ จึงทาการปรับปรุงภาษีจ่ายในงวด
9 เดือนปี 2564 ตามความเห็นของผู้สอบฯ
การปรับปรุงการบันทึกบัญชี Owner Drawing
จากรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงิน (Financial Due Diligence) ผู้สอบฯมีความเห็นว่ า INI และ DOI
มีการบันทึก Owner Drawing ในปี 2562 – 2563 จานวน 0.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 0.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลาดับ
ลงในส่วนต้น ทุนจากการขาย และมีการบันทึก Owner Drawing จานวน 0.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 ลงในส่ วน
ค่าใช้จ่ายอืน ทีปรึกษาฯจึงทาการปรับปรุงรายการดังกล่าวเพือให้สะท้อนต้นทุนและค่า ใช้จ่ายตามลักษณะในปี 2562 –
2564
รายการอืนๆทีไม่ มีน ัยสาคัญ
สาหรับรายการอืนๆ ทีปรากฏในรายงานตรวจสอบสถานะทางการเงิน จากการตรวจสอบของทีปรึกษาฯ พบว่า
เป็ นรายการทีมีข นาดเล็ก ไม่กระทบต่อมูลค่าการประเมินในระยะเวลาประมาณการ ทีปรึกษาฯ จึงไม่ป รับปรุงรายการที
ไม่ม ีนัยสาคัญ
การประเมินมูลค่า ยุติธรรมของหุ้นสามัญ ของ DataOn Group ตามวิธีที 1 ถึง 4 ทีสรุปข้างต้น สามารถอธิบาย
รายละเอียดแต่ละวิธีได้ดงั นี
5.2.1

การประเมิ นมูลค่า INI และ DOI

5.2.1.1 วิ ธีมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูล ค่ ายุ ติธ รรมของหุ้นสามัญของ INI และ DOI ด้วยวิธ ีนี จะพิจารณาจากมูล ค่า สินทรัพย์ของ INI
และ DOI หักด้วยภาระหนีสินทางบัญชีทงหมด
ั
โดยทีปรึกษาฯ ได้อ้างอิงข้อมูลสินทรัพย์และหนีสินของ INI และ DOI จาก
งบการเงินรวมเสมือนทีปรับปรุงรายการทีมีนัยสาคัญตามความคิดเห็นของบริษัท RSM Corporate Advisory Pte. Ltd.
(“ผู้สอบฯ”) ซึงเป็นบริษ ัทตรวจสอบบัญชีในประเทศ สิงคโปร์ โดยมีบริษ ัทในเครือคือ บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส
เซส (ประเทศไทย) จากัด อยู่ ในรายชือผู้สอบทีได้ร ับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึงบริษัทฯว่าจ้างให้เป็ นผู้ตรวจสอบสถานะทางการเงินและภาษีของกลุ่มบริษ ัท DataOn Group สาหรับ
งวด 9 เดือน สินสุด ณ วันที 30 ก.ย. 2564 โดยตามรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ INI และ
DOI ดังนี
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สิ นทรัพย์รวม
หัก หนีสินรวม
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
หาร จานวนหุ้นสามัญ
มูลค่าหุ้นสามัญ

ณ วันที 30 กันยายน 2564
ดอลลาร์สหรัฐ
บาท
6.88
230.01
4.05
135.48
2.83
94.53
1.20
1.20
2.36
78.78

หน่ วย
ล้าน
ล้าน
ล้าน
ล้านหุ้น
หน่ วยต่อหุ้น

จากการประเมิน ด้ วยวิ ธีมู ลค่ า ทางบัญ ชี จะได้มูล ค่า ยุ ติธ รรมของหุ ้นสามัญของ INI และ DOI ณ วัน ที 30
กันยายน 2564 เท่ากับ 94.53 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่า ต่อหุ้นเท่ากับ 78.78 บาทต่อหุ้น ตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่า ยุติธรรมของหุ้นสามัญของ INI และ DOI ด้วยวิธีมูลค่าทางบัญชี เป็ น การแสดง
มูล ค่าทางบัญชีข อง INI และ DOI ณ ช่ วงเวลาใด เวลาหนึง โดยไม่ ได้คานึงถึงผลการดาเนิ นงานและแนวโน้มการเติบโต
ของ INI และ DOI ในอนาคต จึงอาจไม่ สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรของ INI และ DOI ในอนาคต ดังนันที
ปรึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธ ีมูลค่าทางบัญชีอาจเป็ นวิธ ีทีไม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูล ค่า ยุ ติธรรมของหุ้นสามัญของ INI
และ DOI
5.2.1.2 วิ ธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ ้นสามัญด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี เป็น การนามูล ค่าตามบัญชีของ INI
และ DOI ตามงบการเงินรวมเสมือ นทีปรับ ปรุง รายการทีมีนั ย สาคัญตามความคิดเห็น ของ บริษ ัท RSM Corporate
Advisory Pte. Ltd. (“ผู้สอบฯ”) ซึงเป็นบริษ ัทตรวจสอบบัญชีในประเทศ สิงคโปร์ โดยมีบริษัทในเครือคือ บริษัท อาร์เ อส
เอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด อยู่ในรายชือผู้สอบทีได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึงบริษ ัทฯว่าจ้างให้เป็ นผู้ตรวจสอบสถานะทางการเงินและภาษีของกลุ่มบริษ ัท DataOn
Group สาหรับงวด 9 เดือน สินสุด ณ วันที 30 ก.ย. 2564 โดยวิธ ีนีจะสะท้อนมูล ค่าสินทรัพย์สุท ธิข องกิจ การได้เ ป็ น
ปัจจุบันมากกว่าวิธีมูลค่าทางบัญชี ทาให้รายการตามงบการเงินสะท้อนถึงมูลค่าทีแท้จริงและเป็ นปัจจุบันมากทีสุด
ทั งนี ทีปรึกษาฯได้ใช้ข้อมูลตามบัญชีซึงปรากฏตามงบการเงินรวมเสมือนทีปรับปรุงรายการทีมีน ัยสาคัญตาม
ความคิดเห็นของ บริษ ัท RSM Corporate Advisory Pte. Ltd. (“ผู้สอบฯ”) สาหรับงวดปี สินสุดวันที 30 กัน ยายน 2564
โดยมิได้ม ีการปรับปรุงมูลค่ าตามบัญชีเพิมเติม เนื องจากทีปรึกษาฯเห็นว่า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตามงบการเงินรวมล่าสุด
เป็ น สินทรัพย์หมุนเวียนซึงถือเป็ นสินทรัพย์ท ีมีสภาพคล่องสูง โดยสินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วย เงิน สดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน สินค้าคงเหลือ ภาษีจ่ายล่วงหน้า และค่า ใช้จ่ายจ่ายล่ วงหน้ า โดยคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 81.06 ของสินทรัพย์รวม ในส่ว นของสินทรัพย์ไม่ห มุนเวียน บริษ ัทยังมีเงินคาประกัน เงินฝากธนาคาร ซึง
ได้สะท้อนมูลค่ายุต ิธรรม ณ วันบันทึกบัญชี โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.91 ของสินทรัพย์รวม
ทังนี บริษ ัทฯมีสินทรัพย์ในส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ เพียงร้อยละ 5.69 ของสินทรัพย์รวม ดังนั น ทีปรึกษา
ฯจึงเห็นว่าการประเมินสินทรัพย์ถาวรดังกล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อมูลค่าทางบัญชีของกิจการ
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
รายละเอียดสินทรัพย์รวมของบริษ ัท INI และ DOI
(หน่วย: ล้าน USD)
งบการเงิ นรวมเสมือน

รายไตรมาส
สิ นสุด 30 กันยายน

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีการค้าอืน
สินค้าคงเหลือ
ภาษีจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ถาวร - สุทธิ
เงินคาประกัน
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในบริษ ัทย่อย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

ร้อยละของสิ นทรัพย์
ทังหมด

3.28
1.62
0.34
0.01
0.26
0.07
5.57

47.63%
23.61%
4.89%
0.11%
3.73%
1.08
81.06%

0.39
0.00
0.06
0.07
0.78
1.30
6.88

5.69%
0.04%
0.87%
1.05%
11.28%
18.94%
100.00%

นอกจากนี INI และ DOI ไม่ม ีการจ้างผู้ป ระเมินอิสระมาทาการประเมินมูล ค่า ยุติธ รรมของสินทรัพย์เพือใช้ใน
วัตถุประสงค์สาธารณะภายในรอบ 6 เดือน ดังนัน การประเมินมูลค่ายุต ิธรรมของหุ ้นสามัญของบริษัทฯ ด้วยวิธ ีปรับปรุง
มูล ค่าทางบัญชี จึงได้ผลลัพธ์เท่า กับวิธ ีมูลค่า ทางบัญชี ซึงจะได้มูลค่า ยุติธ รรมของหุ้นสามัญของบริษ ัทฯ ณ วันที 30
กันยายน 2564 เท่ากับ 94.53 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่า ต่อหุ้นเท่ากับ 78.78 บาท
ทังนี การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ INI และ DOI ด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี จะแสดงให้เห็น
ถึง มูล ค่าทางบัญชีของ INI และ DOI ซึงปรากฏตามงบการเงิน โดยได้ปรับปรุงรายการสาคัญต่างๆ ให้สะท้อ นมูล ค่าที
แท้จริง ณ วันที 30 กันยายน 2564 มากทีสุด อย่ างไรก็ตามวิธีปรับปรุงมูล ค่าทางบัญชีไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนิน งาน
และแนวโน้ มการเติบโตของ INI และ DOI ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรของ INI และ DOI
ในอนาคต ดังนั นทีปรึกษาฯ จึงเห็นว่า วิธ ีปรับปรุงมู ลค่าทางบัญชีอาจเป็ น วิธีทีไม่เ หมาะสมสาหรับการประเมิน มูล ค่า
ยุติธรรมของหุ้นสามัญของ INI และ DOI
5.2.1.3 วิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
วิธีเปรีย บเทียบอัตราส่วนตลาด เป็ นวิธีการประเมินมูลค่าภายใต้สมมติฐานว่าบริษัททีประกอบธุรกิจคล้ายคลึง
กัน ควรจะมีอัตราส่ วนตลาดทีใกล้เคียงกัน โดยอัตราส่วนตลาดนั นสะท้อนถึงกลไกตลาดและมุ มมองของนักลงทุนทีมีต่อ
บริษ ัท ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง อย่างไรก็ตาม บริษ ัททีนามาเปรียบเทียบนั น ย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น แหล่งทีมาของ
รายได้ ขนาดของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน และนโยบายการบันทึกบัญชี เป็ นต้น ซึงเป็ นข้อจากัดของวิธีเปรียบเทียบ
อัตราส่วนตลาด
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ INI และ DOI ด้วยวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด ทีปรึกษาฯได้
ทาการประเมินมูลค่าโดยใช้อ ัตราส่วนตลาด ดังนี
1 อัตราส่วนราคาต่อกาไร (Price to Earnings Ratio: P/E)
2 อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio: P/BV)
เนืองจาก INI และ DOI ประกอบธุรกิจบริการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) และ
บริการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล
ทีปรึกษาฯ ได้ทาการพิจารณาบริษัทจดทะเบียนใน Indonesia Stock Exchange ทีอยู่ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศ และประกอบธุ ร กิจ บริการบริหารทรัพ ยากรบุค คล พบว่ า มีเ พี ย งบริ ษัท Anabatic Technologies Tbk.
(“ATIC”) เท่านันทีเป็นบริษัทจดทะเบียนทีประกอบธุ รกิจเดียวกันกับ INI และ DOI
ทีปรึกษาฯ จึงพิจ ารณาบริษัท จดทะเบียนซึงเป็ น หมวดธุ รกิจเดีย วกันกับ INI และ DOI เพิมเติม ประกอบกับ
พิจ ารณาถึงลักษณะการประกอบธุ ร กิจซทีเกียวข้อ งกับการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ฐานข้อมูล ซึงคล้ายคลึงกันกับ ธุรกิจ หลักของ คล้ายคลึงกันกับ INI และ DOI เพือนาอัตราส่วนทางการเงิน ของบริษัท
ดัง กล่า วมาประเมินมู ลค่ าหุ้น สามัญ ของ INI และ DOI โดยบริ ษัท จดทะเบีย นทีนามาเปรีย บเทีย บนั น ได้แก่ ซึง
ประกอบด้วย
1 บริษทั Global Sukses Solusi Tbk. (“RUNS”)
บริษ ัท Global Sukses Solusi Tbk. ประกอบธุร กิ จการให้บริการโซลู ชันซอฟต์แวร์ ERP สาหรับ ธุร กิจ ขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมการผลิต การจัดจาหน่ าย การค้าขาย และบริการ ผลิตภัณฑ์หลัก คือ RUN System
ซึงเป็ นซอฟท์แวร์สาหรับการวางแผน ออกแบบ สร้างและนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้สาหรับกระบวนการทางธุรกิจ
แบบบูรณาการ
2 บริษทั Anabatic Technologies Tbk. (“ATIC”)
บริษัท Anabatic Technologies Tbk. ประกอบธุรกิจให้บริการการเอาท์ซ อร์สกระบวนการทางธุรกิจแบบครบ
วงจรและครอบคลุมด้านต่างๆ ซึงประกอบไปด้วย 1. ทรัพยากรบุคคล (การจัดหาผู้มีความสามารถ, การฝึกอบรมและการ
พัฒนา, การบริหารพนักงาน) 2. ลู กค้าสัมพันธ์ (กลยุทธ์, แคมเปญ, การวิเคราะห์ข ้อมูล) 3. เทคโนโลยีและบริการเสริม
(ระบบข้อมูล ทรัพยากรบุคคล)
3 บริษทั Wira Global Solusi Tbk. (“WGSH”)
บริษัท Wira Global Solusi Tbk. ประกอบธุรกิจสร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านไอทีสาหรับธุรกิจขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง โดยจะให้คาปรึกษาตังแต่แนวคิดจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ใ ห้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ตารางแสดงข้อมูลทางการเงิ นทีสาคัญของบริษทั จดทะเบียนทีมีลกั ษณะคล้างคลึงกับ INI และ DOI
งบการเงิ น
รวม
RUNS (IDR)
ATIC (IDR)
WGSH (IDR)

สิ นทรัพย์รวม
สกุลเงิน
(ล้านหน่ วย)
75,146.78
4,110,885.35
N.A.

ล้า นบาท
182.71
9,995.21
N.A.

สิ นสุด ณ วันที 30 กันยายน 2564
รายได้รวม
สกุลเงิน
ล้านบาท
(ล้านหน่ วย)
2,679.77
6.52
4,245,085.83
10,321.50
N.A.
N.A.
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(หน่วย: ล้าน)
กาไรสุทธิ

สกุลเงิน
(ล้านหน่ วย)
(5,303.48)
(48,530.78)
N.A.

ล้า นบาท
(12.89)
(118.00)
N.A.

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
งบการเงิ น
รวม

สิ นสุด ณ วันที 30 กันยายน 2564
รายได้รวม
สกุลเงิน
ล้านบาท
(ล้านหน่ วย)

สิ นทรัพย์รวม

INI & DOI
(USD)

สกุลเงิน
(ล้านหน่ วย)

ล้า นบาท

6.88

230.01

7.28

กาไรสุทธิ
สกุลเงิน
(ล้านหน่ วย)

243.60

ล้า นบาท

1.81

60.64

ที มา:
Indonesia Stock Exchange ณ วันที 14 มกราคม 2565
หมายเหตุ : WGSH เข้าจดทะเบียนใน Indonesia Stock Exchange วันที 6 ธันวาคม 2564 จึงไม่มขี ้อมูลทางการเงินสาหรับไตรมาส 3/2564
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลียน 2.4314 บาทต่อ 1000 อินโดนีเซียรูเปียห์ และอัตราแลกเปลี ยน 33.4431 บาทต่อกอลลาร์สหรัฐจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วันที 13 ธันวาคม 2564

ทั งนี ทีปรึกษาฯ ได้รวบรวมข้อมูลอัตราส่วนตลาดระหว่า งวันที 14 ธันวาคม 2563 ถึงวันที 13 ธันวาคม 2564
สาหรับบริษัทต่างๆ ดังกล่าวเพือนามาเปรียบเทียบหามูลค่าหุ ้นสามัญของ INI และ DOI โดยตามรายละเอียดดังนี
อัตราส่ว นราคาต่อ มูลค่าทางบัญชี

ที มา :

ย้อนหลังจากวันที 2 มิ ถนุ ายน 2564
ณ วันที 13
ธันวาคม 2564 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

บริษทั ฯ

หน่ วย

RUNS

เท่า

3.90

4.04

9.15

N.A.

N.A.

N.A.

ATIC

เท่า

8.90

8.56

8.57

7.49

7.28

6.95

WGSH

เท่า

7.31

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Bloomberg

หมายเหตุ : 1. เนืองจาก RUNS จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย วันที 8 กันยายน 2564 จึงไม่สามารถระบุ อัตราส่วนราคาต่อ
มูลค่าทางบัญชี ก่อนการจดทะเบียนได้ ทีปรึกษาฯ จึงไม่นาอัตราส่วนของ RUNS มาใช้ในการเปรียบเทียบ
2. เนืองจาก WGSH จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย วันที 6 ธันวาคม 2564 จึงไม่สามารถระบุ อัตราส่วนราคาต่อ
มูลค่าทางบัญชีก่อนการจดทะเบียนได้ ทีปรึกษาฯ จึงไม่นาอัตราส่วนของ WGSH มาใช้ในการเปรียบเทียบ

1 วิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกาไร
การประเมินมูลค่า ยุติธรรมของหุ้นสามัญด้วยวิธีเ ปรีย บเทียบ P/E จะนากาไรสุทธิของ INI และ DOI ในงวด 12
เดือน งวดใดงวดหนึ ง คูณกับ P/E ของบริษัททีนามาเปรียบเทีย บ ซึงการเปรียบเทียบด้วยวิธีนี ทีปรึกษาฯ ไม่สามารถ
ประเมินราคาตามวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกาไร เนืองจากไม่มีบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย
ทีสามารถนาข้อมูลอัตราส่วนราคาต่อกาไรเปรียบเทียบกับกาไรสุทธิของ INI และ DOI ย้อนหลังได้
การประเมินยุติธ รรมของหุ้นสามัญของ INI และ DOI ด้ว ยวิธีเปรีย บเที ย บ P/E Ratio นันเป็ นเพีย งการ
เปรียบเทียบราคากับกาไรสุทธิเท่านัน ซึงสะท้อนส่ว นเพิมทีนักลงทุนให้แก่กาไรสุทธิของบริษ ัททีนามาเปรีย บเทีย บ และ
นา P/E Ratio ไปคูณกับกาไรสุท ธิสาหรับงวดปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 ของ INI และ DOI โดยไม่ได้คานึงถึงผล
การดาเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของ INI และ DOI ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรของ
INI และ DOI ในอนาคต
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
2 วิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่ว นราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่า ยุติธรรมของหุ้นสามัญของ INI และ DOI ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV
Ratio) จะนามูลค่าทางบัญชีของ INI และ DOI ณ ช่ว งเวลาใดเวลาหนึง คูณกับ P/BV ของบริษ ัททีนามาเปรียบเทียบ ซึง
การประเมินในครังนี ทีปรึกษาฯ เลือกมูล ค่า ทางบัญ ชี ณ วันที 30 กันยายน 2564 โดยอ้างอิงงบการเงิน รวมเสมือนที
ปรับปรุงรายการทีมีนั ย สาคัญตามความคิด เห็นของ บริษ ัท RSM Corporate Advisory Pte. Ltd. (“ผู้สอบฯ”) ซึงเป็ น
บริษัทตรวจสอบบัญชีในประเทศ สิงคโปร์ โดยมีบริษัทในเครืออยู่ใ นรายชือผู้สอบทีได้ร ับความเห็นชอบจากสานั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึงบริษ ัทฯว่าจ้างให้เป็ นผู้ตรวจสอบสถานะทางการเงินและภาษีของ
กลุ่มบริษัท DataOn Group สาหรับงวด 9 เดือน สินสุด ณ วันที 30 ก.ย. 2564 โดยตามรายละเอียดการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของหุ้นสามัญของ INI และ DOI ดังนี
หน่ วย

ณ วันที 13
ธันวาคม 2564

ย้อนหลังจากวันที 13 ธันวาคม 2564
1 เดือน

มูลค่าทางบัญชีของ INI และ
DOI ณ วันที 30 กันยายน
ล้านบาท
2564
P/BV Ratio

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน 12 เดือน

94.53

เท่า

8.90

8.56

8.57

7.49

7.28

6.95

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น

ล้านบาท

841.32

809.02

810.14

707.56

687.72

657.02

หาร

ล้านหุ้น

589.64

573.10

547.51

จานวนหุ ้นสามัญ

มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น

บาทต่ อหุ้น

1.20
701.10

674.18

675.12

จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ ้นสามัญของ INI และ DOI ด้วยวิธีเปรียบเทียบ P/BV จะได้มูลค่า ยุติธรรม
ของหุ้น สามัญของ INI และ DOI อยู่ร ะหว่ าง 657.02 ล้านบาท ถึง 841.32 ล้านบาท หรือคิดเป็ น มู ลค่าต่อหุ้น ระหว่า ง
547.51 บาทต่อหุ้น และ 701.10 บาทต่อหุ้น
อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่า ยุติธรรมของหุ้นสามัญของ INI และ DOI ด้วยวิธีเปรียบเทียบ P/BV บริษ ัทที
นามาเปรียบเทียบนั น ย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น แหล่งทีมาของรายได้ ขนาดของบริษัทฯ โครงสร้างทางการเงิน และ
นโยบายการบันทึกบัญชี เป็ นต้น นอกจากนี วิธีเปรียบเทียบ P/BV เป็ นเพียงการเปรียบเทียบราคากับมูลค่าทางบัญชี
เท่านั น ซึงสะท้อนส่ วนเพิมทีนักลงทุนให้แก่มูลค่าทางบัญชีของบริษัททีนามาเปรียบเทียบ และนา P/BV ไปคูณกับมูลค่า
ทางบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ของ INI และ DOI โดยไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนินงาน และแนวโน้มการเติบโตของ
INI และ DOI ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรของ INI และ DOI ในอนาคต ดังนันทีปรึกษาฯ
จึงเห็นว่าวิธเี ปรียบเทียบอัตราส่ว นราคาต่อมูลค่าทางบัญชี เป็ นวิธีทีไม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ ้น
สามัญของ INI และ DOI
5.2.1.4 วิ ธีส่วนลดกระแสเงิ นสด
การประเมินมูลค่า หุ ้นสามัญด้วยวิธ ีมูล ค่าปั จจุบันสุท ธิข องกระแสเงินสด เป็ นการประเมิน มูล ค่า หุ้นโดยคานึงถึง
ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของ INI และ DOI โดยการคิดลดกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow
to Firm) ทีผู้บริหาร DataOn Group คาดว่าจะได้ร ับจากการจัดทาประมาณการทางการเงิน ด้ว ยต้นทุ นทางการเงินถัว
เฉลียถ่วงนาหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) ของ INI และ DOI เพือหามูลค่าปัจจุบันสุทธิของหุ้น
สามัญของ INI และ DOI ซึงทีปรึกษาฯ ได้จัดทาประมาณการทางการเงินของ INI และ DOI ในปี 2564 – 2569 หรือใน
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
อนาคต 5 ปี 3 เดือน ข้างหน้า โดยตังอยู่บนพืนฐานว่าธุรกิจของ INI และ DOI จะยังคงดาเนินต่อไปอย่างต่อเนือง (Going
Concern Basis) และไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสาคัญเกิดขึน รวมทังเป็ น ไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์
ในปั จจุบันซึงการประมาณการในครังนี ทีปรึกษาฯ ได้อ้างอิงสมมติฐานจากงบการเงินรวมเสมือนทีปรับปรุงรายการทีมี
นัยสาคัญตามความคิดเห็นของ บริษัท RSM Corporate Advisory Pte. Ltd. (“ผู้สอบฯ”) ซึงเป็ นบริษ ัทตรวจสอบบัญชีใน
ประเทศ สิงคโปร์ โดยมีบ ริษัทในเครือคือ บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด อยู่ ในรายชือ
ผู้ส อบทีได้ร ับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึงบริษ ัทฯว่าจ้างให้เป็ น
ผู้ตรวจสอบสถานะทางการเงินและภาษีของกลุ่มบริษัท DataOn Group สาหรับปี 2562 – 2563 และรายไตรมาสสินสุ ด
ณ วันที 30 กันยายน 2564 อ้า งอิงจากประมาณการผลการดาเนินงานจากการเติบโตของอุ ตสาหกรรม แผนการลงทุน
แผนการดาเนินงาน และพิจารณาข้อมูลภาวะอุตสาหกรรม การสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของ INI และ DOI รวมถึงเอกสาร
ต่างๆ ทีเกียวข้องทีได้รับจากผู้บริหารของ INI และ DOI
ทั งนี ทีปรึกษาฯ ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความน่า เชือถือและความสมเหตุสมผลของสมมติฐ านต่ างๆ ที
ได้ ร ับ จากผู้ บริห ารของ INI และ DOI และปรับ ปรุ งสมมติฐ านบางรายการให้เ ป็ นไปตามหลัก ความระมัด ระวั ง
(Conservative Basis) อย่ างไรก็ ตาม ประมาณการทางการเงิ น ทังหมดนี จัดทาขึนภายใต้สมมติฐ านว่ า จะไม่ ม ีก าร
เปลียนแปลงใดๆ ทีมีนัยสาคัญต่อการดาเนิน ธุรกิจของ INI และ DOI นอกจากนีในกรณีท ีมีเหตุการณ์ใดๆ ทีอาจส่งผล
กระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของ INI และ DOI อาจส่งผลให้การประเมินมูล ค่าหุ้นสามัญของ INI และ DOI
เปลียนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกัน โดยการประเมินมูลค่าของ INI และ DOI ของทีปรึกษาฯ ตามรายละเอียดดังนี
สมมติ ฐานหลัก
สมมติ ฐานรายได้
ทีปรึกษาฯ ได้ประมาณการรายได้โดยจาแนกด้วยส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษ ัท โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. รายได้จากการขายและการบริการ
2. รายได้อืน
ทีปรึกษาฯ ประมารการรายได้ในแต่ล ะกลุ่มดังนี
ที
ประเภท
องค์ประกอบของรายได้
1 รายไ ด้ จ าก กา ร ขา ยแ ละ 1.1 รายได้จากบริการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริการ
1.1.1.รายได้ จ า กการให้ บ ริก ารด้ า นซอฟต์ แ วร์ บ นเครื อ ข่ า ยคลาวด์
(HR SaaS)
1.1.2 รายได้จากการจาหน่ ายลิขสิทธิ
1.1.3 รายได้จากบริการซอฟต์แวร์บนมือถือ (GreatDay Software)
1.1.4 รายได้จากการดูแลและซ่อมบารุง
1.1.5 รายได้จากบริการสนับสนุ นลูกค้า
1.1.6 รายได้จากบริษัทย่อย PT. Grafido Solusindo
1.2 รายได้จากบริการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)
1.3 รายได้จากบริการรับช่ว งจัดทาเงินเดือน (Payroll Outsourcing)
1.4 รายได้จากบริการดูแลฐานข้อมูล (Hosting)
1.5 รายได้จากการขายและบริการอืนๆ
2 รายได้อืน
2.1 รายได้ค่าเช่า
2.2 ดอกเบียรับ
ส่วนที 5 - หน้า 48

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
1
1.1

รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากบริการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1 รายได้จากการให้บริการด้านซอฟต์แวร์บนเครือข่ายคลาวด์ (HR SaaS)
รายได้ จากการให้บริการ HR SaaS คือ รายได้ จากการให้บริการ Sunfish HR Software แก่ลู กค้าสมาชิกใน
ระบบซึงเป็นรายได้จากการให้บริการต่อ เนืองในแต่ละปี
ทีปรึกษาฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินย้อนหลังตังแต่ปี 2562 ถึงงบการเงิน 9 เดือนแรกของปี 2564 พบว่า รายได้
จากบริการ HR SaaS มีการเติบโตอย่างต่อเนือง ทีปรึกษาฯ จึงประมาณการรายได้จากบริการ HR SaaS สาหรับปี 2564
ตามรายได้จาก SaaS เฉลียในไตรมาส 1 – 3 ปี 2564 โดยรายได้สาหรับปี 2564 คือ 1.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สาหรับการประมาณการรายได้สาหรับ ปี 2565 เป็ นต้น ไป ทีปรึกษาฯ จึง ประมาณการอัตราการเติบ โตของ
รายได้รายการนี ทีร้อยละ 18.79 ซึงเป็ นอัตราการเติบโตเฉลียตั งแต่ปี 2562 ถึงปี 2564 และให้อัตราการเติบโตดังกล่า ว
ถดถอยลงสู่อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการให้บริการบริหารทรัพยากรบุคคลลทีร้อยละ 9.20 (อ้างอิง IMAP Insight,
2564) ในปี สินสุดประมาณการ ดังนี
ปี 2564
อัตราการเติ บโตของรายได้จาก SaaS
รายได้จากการให้บริ การ HR SaaS
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

1.92

ปี 2565
18.79%
2.28

ปี 2566
16.40%
2.65

ปี 2567
14.00%
3.03

ปี 2568
11.60%
3.38

ปี 2569
9.20%
3.69

1.1.2. รายได้จากการจาหน่ ายลิ ขสิ ทธิ
รายได้จากการจาหน่ายลิขสิทธิ คือรายได้จากการจาหน่ายลิขสิทธิ Sunfish HR Software แบบขายขาด ลูกค้าที
ซือซอฟท์แวร์ดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตลอดไป แต่ลูกค้าจะต้องทาสัญญาดูแลและซ่อมบารุ งรายปีเพิมเติมกับบริษัท
ในปี แรก และสามารถต่อสัญญาการดูแลและซ่อมบารุงในปี ถัดไป
ทีปรึกษาฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินย้อนหลังตังแต่ปี 2562 ถึงงบการเงิน 9 เดือนแรกของปี 2564 พบว่า รายได้
รายการดังกล่ าวมีความผันผวนสูง โดยเฉพาะในปี 2564 ซึงรายได้รายการนีลดลงอย่ างมีนัย สาคัญ ทีปรึกษาฯ จึง
สอบถามทางผู้บริหาร ถึง สาเหตุของการลดลงดังกล่าว และประมาณการในอนาคตทีผู้บริหารยังคงมี มุมมองว่ า รายได้
รายการนียังเติบโตได้ในระดับสูง ผู้บริหารชีแจงว่า ในปี 2564 รายได้รายการดังกล่าวได้รับผลกระทบเนืองจากการชะลอ
เซ็นสัญญาซือขายหลายรายทาให้ในปี 2564 มีรายได้ลดลงอย่างมีน ัยสาคัญ ทีปรึกษาฯ จึงประมาณการรายได้สาหรับปี
2564 ตามรายได้จากการจาหน่ ายลิขสิทธิ HR License เฉลียในไตรมาส 1 – 3 ปี 2564 โดยรายได้สาหรับปี 2564 คือ
1.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สาหรับการประมาณการตังแต่ปี 2565 เป็ น ต้น ไป ทีปรึกษาฯ ได้ตรวจสอบแผนการประมาณการรายได้ 5 ปี
ตังแต่ปี 2565 – 2569 พบว่า ประมาณการรายได้ของบริษัทในปี 2565 นัน มีอัตราการเติบโตทีสูงขึนจากปีก่อนหน้าอย่าง
มีนัย สาคัญ โดยบริษัทได้ประมาณการรายได้ดังกล่าวไว้ที 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทีปรึกษาฯ จึงได้สอบถามข้อมูล จาก
ผู้บริหารในประเด็นดังกล่าว
ผู้บริหารชีแจงว่าอัตราการเติบโตทีสูงขึนมากในปี ดังกล่าวเกิดจากบริษ ัทมี ลูกค้าทีเซ็นสญญาแล้วแต่ย ังไม่ได้
เรียกชาระเงินภายในปี 2564 และบริษ ัทคาดการณ์ว่าลูกค้าทีชะลอการเซ็นสัญญาในปี 2564 นัน จะเซ็นสัญญาในปี 2565
พร้อมทังได้ให้ข้อมูลสนับสนุนแก่ท ีปรึกษาฯ ได้แก่ มูลค่าสัญญาของลูกค้าใหม่ท ีบริษัทได้เซ็นสัญญาแล้วแต่ย ังไม่ได้เรียก
ชาระการบริการ (Client Backlog) มูลค่ า 0.36 ล้านดอลลาร์ส หรัฐฯ และมูล ค่าลูกค้าใหม่ท ีรอเซ็นสัญญาในระบบ (Client
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
Pipeline) สาหรับปี 2565 มูล ค่า 1.25 ล้านดอลลาร์ส หรัฐฯ ทังนี บริษัทฯ ได้ประเมิน ความเป็ นไปได้ของการเซ็นสัญญา
ซือขายของลูกค้าใหม่ทีรอเซ็นสัญญา (Client Pipeline) ไว้ทีร้อยละ 80-90 เนืองจากอยู่ในกระบวนการปรับแก้สัญญาซือ
ขายขันสุดท้าย ทีปรึกษาฯ จึงนาร้อยละของความเป็ นไปได้ในการเซ็น สัญญาดังกล่า วมาปรับกับมูลค่ารวมของสัญญาใน
ระบบ (Client Pipeline) ดังนัน มูลค่าของรายได้ทีบริษ ัทคาดว่าจะรับรู้จากการจาหน่า ยลิขสิทธิเท่ากับ 1.00 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ จึงทาให้ผลรวมรายได้ท ีคาดว่าจะได้รับภายในสองไตรมาสของปี 2565 เท่ากับ 1.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทีปรึกษาฯ จึงประมาณการรายได้จากอัตราการเติบ โตปี 2565 ทีร้อยละ 30.00 ซึงเป็ นอัตราการเติบโตซึงที
ปรึกษาฯ เห็น ว่ามีความเป็ นไปได้ เมือพิจารณาหลักฐานทีได้ร ับจากบริษัท โดยทีปรึกษาได้ปรับอัตราการเติบโตของ
รายได้ ดังกล่า วให้สอดคล้อ งกับหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) และกาหนดให้อัตราการเติบโตดังกล่ าว
ถดถอยลงสู่อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการให้บริการบริหารทรัพยากรบุคคลลทีร้อยละ 9.20 (อ้างอิง IMAP Insight,
2564) ในปี สินสุดประมาณการ ดังนี
ปี 2564
อัตราการเติ บโตของรายได้จากการ
ขายลิ ขลิทธิ
รายได้จากการจาหน่ ายลิขสิ ทธิ
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ปี 2565

1.24

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

30.00%

24.80%

19.60%

14.40%

9.20%

1.61

2.01

2.41

2.75

3.01

1.1.3 รายได้จากบริการซอฟต์แวร์บนมือถือ (GreatDay Software)
ซอฟต์แวร์ GreatDay นัน เป็ นโปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคลทีทางานบนมือถือ (Mobile Application) รายได้
จากบริการของซอฟต์แ วร์ GreatDay ประกอบไปด้วย รายได้จ ากบริการ GreatDay SaaS รายได้ จากการจาหน่ า ย
ลิขสิทธิซอฟต์แวร์ GreatDay รายได้จากการดูแลซ่อมบารุง และรายได้จากบริการเสริมอืนๆ บนซอฟต์แวร์ GreatDay
ทีปรึกษาฯ ได้รับข้อมูลว่า บริการของซอฟต์แวร์ GreatDay นัน เป็ นบริการเสริมทีบริษ ัทตังใจจะจาหน่ ายควบไป
กับการให้บริการซอฟต์แวร์บนเครือข่ายคลาวด์ (HR SaaS) และการจาหน่ายลิขสิทธิซอฟต์แวร์ ดังนั น การเติบโตของ
รายได้รายการนึ จึงมีความสอดคล้องกับรายได้จากการให้บริการซอฟต์แวร์บนเครือข่า ยคลาวด์ (HR SaaS) และรายได้
จากการจาหน่ ายลิขสิทธิ (HR License) ซึงถือเป็ นรายได้หลักของบริษัท
ทีปรึกษาฯ จึงอ้างอืงอัตราการเติบโตของรายได้หลักดังกล่าวในการประมาณการรายได้รายการนี โดยทีปรึกษาฯ
ประมาณการรายได้จากบริการของซอฟต์แวร์ GreatDay สาหรับปี 2564 ตามสัดส่วนรายได้จากบริการของซอฟต์แวร์
GreatDay ต่อรายได้หลักทีเกิดขึนจริงในไตรมาสที 1 – 3 ปี 2564 ทังนี สาหรับปี 2564 นัน ทีปรึกษาได้ประมาณการ
รายได้ดงั กล่าวใว้ท ี 0.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สาหรับปี 2565 – 2569 นัน ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้รายการนีตามอัตราการเติบโตของ รายได้ห ลัก โดยมี
อัตราการเติบโตตามตารางต่อไปนี
รายได้จากบริก ารซอฟต์แวร์บนเครือข่ายคลาวด์
(HR SaaS)
(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
รายได้จากการจาหน่ายลิขสิทธิ
(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
รวม รายได้หลัก (หน่ว ย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
อัตราการเติ บโตของรายได้หลัก

ปี 2564
1.92

ปี 2565
2.28

ปี 2566
2.65

ปี 2567
3.03

ปี 2568
3.38

ปี 2569
3.69

1.24

1.61

2.01

2.41

2.75

3.01

3.16

3.89
23.19%

4.67
19.88%

5.43
16.41%

6.13
12.84%

6.69
9.20%
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
รายได้จากบริก ารซอฟต์แวร์บนเครือข่ายคลาวด์
(HR SaaS)
(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
รายได้จากการจาหน่ายลิขสิทธิ
(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
รายได้จากบริการซอฟต์แวร์บนมือถือ
(GreatDay Software)
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ปี 2564
1.92

ปี 2565
2.28

ปี 2566
2.65

ปี 2567
3.03

ปี 2568
3.38

ปี 2569
3.69

1.24

1.61

2.01

2.41

2.75

3.01

0.64

0.79

0.95

1.10

1.24

1.36

1.1.4 รายได้จากการดูแลและซ่อมบารุง
รายได้จากการดูแลซ่อมบารุงเกิดจากค่า บริการดูแลและซ่อมบารุงทีเก็บรายปี กับลูกค้าทีซือลิขสิทธิ เมือบริษัท
จาหน่ ายซอฟต์แวร์แบบขายขาดออกไป บริษัทจะทาสัญญาซ่อมบารุงรายปี กับลูกค้า และลูกค้าจะสามารถต่อสัญญารายปี
ในปี ถ ัดไป ดังนัน รายได้รายการนีจึงสัมพันธ์โดยตรงกับรายได้จากการจาหน่ายลิขสิทธิ
ทีปรึกษาฯ จึงประมาณการรายได้จ ากการดูแลและซ่อมบารุงให้เติบโตไปตามอัตราการเติบโตของรายได้จาก
การจาหน่ า ยลิขสิทธิ โดยประมาณการรายได้ซ่อมบารุงสาหรับปี 2564 โดยกาหนดอัตราการเติบโตของรายได้เฉลียใน
ไตรมาส 1 – 3 ปี 2564 โดยรายได้สาหรับปี 2564 คือ 1.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ปี 2564
อัตราการเติ บโตของรายได้จากการขายลิขลิทธิ
รายได้จากการดูแลและซ่อมบารุง
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

1.44

ปี 2565
30.00%
1.88

ปี 2566
24.80%
2.34

ปี 2567
19.60%
2.80

ปี 2568
14.40%
3.20

ปี 2569
9.20%
3.50

1.1.5 รายได้จากบริการสนับสนุนลูกค้า(HR Services)
รายได้ จากบริการสนับสนุน แก่ล ูกค้าของบริษ ัท ทังลูกค้า ทีใช้ บริการแบบต่ อเนืองจากบริการซอฟต์แ วร์ บน
เครือข่ายคลาวด์ (HR SaaS) และลูกค้าทีซือซอฟต์แวร์แบบขายขาด (HR License) บริการสนั บสนุนนีได้แก่ บริการขึน
ระบบใหม่ บริการให้คาปรึกษา บริการฝึ กอบรม และบริการปรับแต่งโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า ดังนัน รายได้
รายการนีจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับรายได้จากบริการ HR SaaS และรายได้จากการจาหน่ายลิขสิทธิ HR License ซึง
ถือเป็ นรายได้หลักของบริษัท
ทีปรึกษาฯ จึงประมาณการรายได้ซ่อมบารุงสาหรับปี 2564 โดยกาหนดอัตราการเติบโตของรายได้ตามอัตรา
การเติบโตเฉลียในไตรมาส 1 – 3 ปี 2564 โดยรายได้สาหรับปี 2564 คือ 2.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้โดยอ้างอิงอัตราการเติบโตของรายได้หลัก โดยอัตรา
การเติบโตดังกล่าวสาหรับปี 2565 - 2569 ได้แก่ร้อยละ 23.19 19.88 16.41 12.84 และ 9.20 ตามลาดับ
รายได้จากบริก ารซอฟต์แวร์บนเครือข่ายคลาวด์
(HR SaaS)
(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
รายได้จากการขายลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์
(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
รวม รายได้หลัก
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ปี 2564
1.92

ปี 2565
2.28

ปี 2566
2.65

ปี 2567
3.03

ปี 2568
3.38

ปี 2569
3.69

1.24

1.61

2.01

2.41

2.75

3.01

3.16

3.89

4.67

5.43

6.13

6.69
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
รายได้จากบริก ารซอฟต์แวร์บนเครือข่ายคลาวด์
(HR SaaS)
(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
รายได้จากการขายลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์
(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
อัตราการเติ บโตของรายได้หลัก
รายได้จากการให้บริ การดูแลและซ่อมบารุง
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ปี 2564
1.92

ปี 2565
2.28

ปี 2566
2.65

ปี 2567
3.03

ปี 2568
3.38

ปี 2569
3.69

1.24

1.61

2.01

2.41

2.75

3.01

23.19%

19.88%

16.41%

12.84%

9.20%

3.33

3.99

4.65

5.25

5.73

2.71

1.1.6 รายได้จากบริษทั ย่อย PT. Grafido Solusindo
ทีปรึกษาฯ ได้รับข้อมูลว่า ณ วันทีทาการประเมิน บริษัท PT. Grafido Solusindo ซึงเป็ นบริษัทย่อยทีให้บริการ
จาหน่า ยและขึนระบบซอฟต์ แวร์ Sunfish HR นัน มิได้ดาเนินกิจการอีกต่อไป และจะโอนย้า ยธุรกิจทีคงค้า งอยู่ไปยัง
บริษัท INI ทีปรึกษาฯ จึงมิได้ประมาณการรายได้ดังกล่าวตลอดช่วงระยะเวลาประมาณการ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมี
รายได้รายการดังกล่าวสาหรับ 9 เดือนแรกของปี 2564 ที 0.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
1.2 รายได้จากบริการบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP)
ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้จากบริการบริหารทรัพยากรองค์กรสาหรับปี 2564 ตามอัตราการเติบโตเฉลียใน
ไตรมาสที 1 – 3 ปี 2564 ทังนี สาหรับปี 2564 นัน ทีปรึกษาได้ประมาณการรายได้ดังกล่าวที 0.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สาหรับปี 2565 – 2569 นัน ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้โดยกาหนดอัตราการเติบโตของรายได้ทีร้อยละ 5 ต่อปี
ปี 2564
อัตราการเติ บโตของรายได้จากบริ การบริหารทรัพยากร
องค์กร
รายได้จากบริการบริหารทรัพยากรองค์กร
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

0.31

0.32

0.34

0.35

0.37

0.29

1.3

รายได้จากบริการรับช่วงจัดทาเงิ นเดือน (Payroll Outsourcing)
ทีปรึกษาฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินย้อนหลังตังแต่ปี 2562 ถึงงบการเงิน 9 เดือนแรกของปี 2564 พบว่า รายได้
รายการดังกล่าวมีการเติบโตสูงมาก โดยมีอัตราการเติบโตเฉลียต่อปีตงแต่
ั ปี 2562 ถึง 2564 ถึงร้อยละ 43.25 ทีปรึกษาฯ
จึงพิจารณาข้อมูล ดังกล่าวประกอบกับประมาณการรายได้ 5 ปี ตังแต่ปี 2565 – 2569 ทีได้ร ับจากผู้บริหาร พบว่า อัตรา
การเติบโตทีผู้บริหารได้ประมาณการไว้ทีร้อยละ 31.11 สาหรับปี 2565 นัน มีความเป็ นไปได้ ทีปรึกษาฯ จึงประมาณการ
รายได้รายการดังกล่าวสาหรับปี 2564 ตามรายได้เ ฉลียในไตรมาส 1 – 3 ปี 2564 โดยรายได้สาหรับปี 2564 คือ 0.59
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
การประมาณการรายได้สาหรับ ปี 2565 เป็ นต้น ไป ทีปรึกษาฯ จึงประมาณการอัตราการเติบโตของรายได้
รายการนีทีร้อยละ 31.11 ซึงเป็ นอัตราการเติบโตทีผู้บริหารประมาณการ และให้อัตราการเติบโตดังกล่าวถดถอยลงสู่
อัตราการเติบโตของอุ ตสาหกรรมการให้บริการบริหารทรัพยากรบุคคลลทีร้อยละ 9.20 (อ้างอิง IMAP Insight, 2564) ใน
ปี ส ินสุดประมาณการ ดังนี
ปี 2564
อัตราการเติ บโตของรายได้จากบริ การรับช่วงจัดทาเงินเดือน
รายได้จากการให้บริ การรับช่วงจัดทาเงินเดือน
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

0.59
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ปี 2565
31.10%
0.78

ปี 2566
25.63%
0.98

ปี 2567
20.15%
1.18

ปี 2568
14.68%
1.35

ปี 2569
9.20%
1.47

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
1.4 รายได้จากบริการดูแลฐานข้อมูล (Hosting)
รายได้จากบริการดูแลฐานข้อมูลคือรายได้ทีบริษ ัทให้เช่าและดูแลฐานข้อมู ลของลูกค้าทีใช้บริการทังในบริการ
บริหารทรัพ ยากรบุคคล และบริการบริหารทรัพยากรองค์กร ดังนัน รายได้จ ากบริการดูแลฐานข้อมูลจึงมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับรายได้จากบริการบริหารทรัพยากรบุคคล และบริการบริหารทรัพยากรองค์กร
ทีปรึกษาฯ จึงประมาณการรายได้จากบริการดูแลฐานข้อมูล ตามอัตราการเติบ โตเฉลียในไตรมาสที 1 – 3 ปี
2564 ทังนี สาหรับปี 2564 นัน ทีปรึกษาได้ประมาณการรายได้ดังกล่าว ที 0.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สาหรับปี 2565 – 2569 นัน ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้โดยอ้างอิงอัตราการเติบโตของรายได้จ ากบริการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและบริการบริหารทรัพยากรองค์กร ตามตารางต่อไปนี
ปี 2564
รายได้จากบริก ารบริหารทรัพยากรบุคคล
(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
รายได้จากบริก ารบริหารทรัพยากรองค์ก ร
(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
รวม รายได้ทงสองรายการ
ั
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
อัตราการเติ บโตของรายได้ทงสองรายการ
ั
รายได้บริ การดูแลฐานข้อมูล (Hosting)
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

7.95

9.89

11.95

13.98

15.82

17.28

0.29

0.31

0.32

0.34

0.35

0.37

8.24

10.20
23.74%

12.27
20.34%

14.32
16.72%

16.18
12.96%

17.65
9.11%

0.27

0.34

0.41

0.47

0.54

0.58

1.5

รายได้จากการขายและบริการอืนๆ
รายได้ จากการขายและบริการอืนๆ ได้แ ก่ รายได้จ ากการขายอุป กรณ์ควบคุมการเข้า ออกและอุปกรณ์ว ัด
อุณหภูม ิ และรายได้จากการติดตังอุปกรณ์ดังกล่าว ทังนี รายได้รายการนีเติบโตขึนอย่า งมีน ัยสาคัญในปี 2564 เนืองจาก
มีการสังซืออุปกรณ์ว ัดอุณหภูม ิในปริมาณมากขึนตามสถานการณ์ Covid-19
อย่างไรก็ตาม ทีปรึกษาฯ มีความเห็นว่าการเติบโตดังกล่า วมิได้ม ีความยังยืน ประกอบกับรายได้รายการนีเป็ น
สัดส่วนรายได้ท ีไม่ม ีนัยสาคัญ และบริษัทก็มิได้ให้ความสาคัญกับการเติบโตของรายได้รายการนีแต่อย่างใด
ทีปรึกษาฯ จึงประมาณการรายได้รายการนี สาหรับปี 2564 ตามสัดส่วนของรายได้รายการนีต่อรายได้จากการ
ขายและบริการในทุกส่วนงานเฉลียในไตรมาสที 1 – 3 ปี 2564 ทังนี สาหรับปี 2564 นัน ทีปรึกษาได้ประมาณการรายได้
ดังกล่าว ที 0.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สาหรับปี 2565 – 2569 นัน ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้ดังกล่า วโดยกาหนดสัดส่วนของรายได้รายการนีต่อ
รายได้จากการขายและบริการในทุกส่วนงานทีร้อยละ 0.85 ซึงเป็ นสัดส่วนเฉลียย้อนหลังตังแต่ปี 2562 ถึงไตรมาสที 3 ปี
2564
ปี 2564
รายได้จากบริก ารบริหารทรัพยากรบุคคล
(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
รายได้จากบริก ารบริหารทรัพยากรองค์ก ร
(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
รายได้จากบริก ารดูแลฐานข้อมูล
รายได้จากบริก ารรับช่วงจัดทาเงินเดือน
รวม รายได้จากการขายและบริการในทุกหน่ วย
บริการ

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

7.95

9.89

11.95

13.98

15.82

17.28

0.29
0.27
0.59

0.31
0.33
0.78

0.32
0.40
0.98

0.34
0.46
1.18

0.35
0.52
1.35

0.37
0.56
1.47

9.18

11.31

13.65

15.97

18.06

19.70
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ปี 2564
รายได้จากบริก ารบริหารทรัพยากรบุคคล
(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
รายได้จากบริก ารบริหารทรัพยากรองค์ก ร
(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
รายได้จากบริก ารดูแลฐานข้อมูล
สัดส่วนของรายได้ต่อรายได้จากการขายและ
บริการในทุกหน่ วย
รายได้บริ การดูแลฐานข้อมูล (Hosting)
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

7.95

9.89

11.95

13.98

15.82

17.28

0.29
0.27

0.31
0.33

0.32
0.40

0.34
0.46

0.35
0.52

0.37
0.56

0.85%

0.85%

0.85%

0.85%

0.85%

0.10

0.12

0.14

0.15

0.17

0.19

2.

รายได้อืน
รายได้ อืนของบริษัท ทีนอกเหนือจากรายได้จ ากการขายและบริการได้แก่ รายได้ค่า เช่า และดอกเบียรับ ที
ปรึกษาได้ประมาณการรายได้อืนในแต่ละรายการดังนี
2.1
รายได้ค่าเช่า
จากการตรวจสอบงบการเงินตังแต่ปี 2562 ถึงไตรมาสที 3 ปี 2564 ทีปรึกษาฯ พบว่าบริษัทมีรายได้ค่าเช่าจาก
การให้เช่าช่วงพืนทีสานักงานบางส่ วนทีบริษ ัทมิได้ใช้งานให้แก่บ ริษัท People Intelligence Indonesia (“PII”) ซึงเป็ น
บุคคลเกียวโยง ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้ค่าเช่า สาหรับปี 2564 ตามอัตราการเติบโตเฉลียในไตรมาสที 1 – 3 ปี
2564 ทังนี สาหรับปี 2564 นัน ทีปรึกษาได้ประมาณการรายได้ดังกล่าว ที 0.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สาหรับปี 2565 – 2569 นัน ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้โดยกาหนดอัตราการเติบโตอ้างอิงตามประมาณ
การเงินเฟ้ อในแต่ล ะปี ของระยะเวลาประมาณการ (อ้างอิง : IMF, 2565) ตามตารางต่อไปนี
ปี 2564
อัตราการเติ บโตของรายได้ค่าเช่า
รายได้จากการให้บริ การรับช่วงจัดทา
เงินเดือน
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ปี 2565
2.80%

ปี 2566
3.20%

ปี 2567
3.00%

ปี 2568
3.00%

ปี 2569
3.00%

0.26

0.27

0.28

0.29

0.30

0.26

2.2
ดอกเบียรับ
ทีปรึกษาฯ ประมาณการดอกเบียรับ โดยประมาณการให้ดอกเบียรับในไตรมาสที 4 ตามสัดส่วนของดอกเบียรับ
ทีเกิดขึนจริงใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2564 ทังนี ดอกเบียรับสาหรับปี 2564 คือ 6.10 ล้านบาท
สาหรับปี 2565 – 2569 ทีปรึกษาฯ ได้ประมาณการรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ทางการเงิน
อืนๆ และเงินฝากธนาคารทีถูกจากัดในแต่ละปีประมาณการ และประมาณการดอกเบียรับโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบียรับ
สุทธิในสามไตรมาสแรกของปี 2564 ทีคานวณจากรายการเงินสดและเทียบเท่า เงิน สด โดยอัตราดอกเบียรับสุทธิเฉลีย
ตังแต่ปี 2562 ถึงไตรมาสที 3 ปี 2564 ทีคานวณได้เท่ากับร้อยละ 1.57
ปี 2564
ผลรวมของ เงิน
สดและเที ยบเท่า
เงินสด สิ นทรัพย์
ทางการเงินอืนๆ

6.42

ปี 2565

ปี 2566

9.63

14.11
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ปี 2567

19.38

ปี 2568

25.17

ปี 2569

30.89

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ปี 2564
และเงินฝาก
ธนาคารทีมีภาระ
คาประกัน
(หน่ วย: ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ)
อัตราดอกเบียรับ
สุทธิ
ดอกเบียรับ
(หน่ วย: ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ)

0.07

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

1.57%

1.57%

1.57%

1.57%

1.57%

0.15

0.22

0.30

0.40

0.49

ตารางสรุปประมาณการรายได้ของบริษทั ฯ
ประมาณการรายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากบริการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายได้จากการให้บริการด้านซอฟต์แวร์บน
เครือข่ายคลาวด์ (HR SaaS)
อัตราการเติบโตของรายได้
สัดส่วนต่อรายได้รวม
รายได้จากการจาหน่ายลิขสิทธิ
อัตราการเติบโตของรายได้
สัดส่วนต่อรายได้รวม
รายได้จากบริก ารซอฟต์แวร์บนมือถือ (GreatDay
Software)
อัตราการเติบโตของรายได้
สัดส่วนต่อรายได้รวม
รายได้จากการดูแลและซ่อมบารุง
อัตราการเติบโตของรายได้
สัดส่วนต่อรายได้รวม
รายได้จากบริก ารสนับสนุ นลูกค้า
อัตราการเติบโตของรายได้
สัดส่วนต่อรายได้รวม
รายได้จากบริษัทย่อย PT. Grafido Solusindo
อัตราการเติบโตของรายได้
สัดส่วนต่อรายได้รวม
รวม รายได้จากบริ การบริหารทรัพยากรบุคคล
อัตราการเติ บโตของรายได้
สัดส่วนต่ อรายได้รวม
รายได้จากบริการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)
อัตราการเติ บโตของรายได้

2564

1.92
19.82%
1.24
12.80%
0.64

6.62%
1.44
14.89%
2.71
27.92%
0.07
0.73%
8.02
82.77%
0.29

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

2565

2566

2567

2568

2569

2.28
18.79%
19.29%
1.61
30.00%
13.63%
0.79

2.65
16.40%
18.61%
2.01
24.80%
14.10%
0.95

3.03
14.00%
18.13%
2.41
19.60%
14.41%
1.10

3.38
11.60%
17.87%
2.75
14.40%
14.56%
1.24

3.69
9.20%
17.85%
3.01
9.20%
14.55%
1.36

23.19%
6.68%
1.88
30.00%
15.86%
3.33
23.19%
28.18%

19.88%
6.64%
2.34
24.80%
16.41%
3.99
19.88%
28.01%

16.41%
6.61%
2.80
19.60%
16.77%
4.65
16.41%
27.86%

12.84%
6.58%
3.20
14.40%
16.95%
5.25
12.84%
27.77%

9.20%
6.58%
3.50
9.20%
16.93%
5.73
9.20%
27.74%

9.89
23.33%
83.65%
0.31
5.00%

11.95
20.81%
83.77%
0.32
5.00%

13.98
17.04%
83.78%
0.34
5.00%

15.82
13.15%
83.73%
0.35
5.00%

17.28
9.20%
83.65%
0.37
5.00%
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ประมาณการรายได้
สัดส่วนต่ อรายได้รวม
รายได้จากบริการดูแลฐานข้อมูล (Hosting)
อัตราการเติ บโตของรายได้
สัดส่วนต่ อรายได้รวม
รายได้จากบริการรับช่วงจัดทาเงินเดือน (Payroll
Outsourcing)
อัตราการเติ บโตของรายได้
สัดส่วนต่ อรายได้รวม
รายได้จากการขายและบริการอืนๆ
อัตราการเติ บโตของรายได้
สัดส่วนต่ อรายได้รวม
รวม รายได้จากการขายและบริ การ
อัตราการเติ บโตของรายได้
สัดส่วนต่ อรายได้รวม
รายได้อืน
รายได้ค่าเช่า
อัตราการเติบโตของรายได้
สัดส่วนต่อรายได้รวม
ดอกเบียรับ
อัตราการเติ บโตของรายได้
สัดส่วนต่ อรายได้รวม
รวม รายได้อืน
อัตราการเติ บโตของรายได้
สัดส่วนต่ อรายได้รวม
รวม รายได้ของบริ ษทั
อัตราการเติ บโตของรายได้

2564
3.01%
0.27
2.81%
0.59

6.14%
0.19
1.92%
9.36
96.66%

0.26
2.66%
0.07
0.68%
0.32
3.34%
9.69

2565
2.59%
0.33
22.69%
2.83%
0.78

2566
2.25%
0.40
20.34%
2.82%
0.98

2567
2.02%
0.47
16.72%
2.82%
1.18

2568
1.87%
0.53
12.96%
2.81%
1.35

2569
1.80%
0.58
9.11%
2.80%
1.47

31.10%
6.60%
0.10
-48.07%
0.82%
11.41
21.82%
96.48%

25.63%
6.87%
0.12
20.70%
0.82%
13.77
20.70%
96.53%

20.15%
7.05%
0.14
16.97%
0.82%
16.11
16.97%
96.49%

14.68%
7.14%
0.15
13.09%
0.82%
18.21
13.09%
96.37%

9.20%
7.14%
0.17
9.11%
0.82%
19.87
9.11%
96.21%

0.26
2.80%
2.24%
0.15
128.08%
1.28%
0.42
28.46%
3.52%

0.27
3.20%
1.91%
0.22
46.58%
1.55%
0.49
18.97%
3.47%

0.28
3.00%
1.69%
0.30
37.30%
1.82%
0.59
18.37%
3.51%

0.29
3.00%
1.53%
0.40
29.87%
2.09%
0.69
16.97%
3.63%

0.30
3.00%
1.44%
0.49
22.75%
2.35%
0.78
14.40%
3.79%

11.82
22.04%

14.26
20.64%

16.69
17.02%

18.90
13.22%

20.66
9.31%

สมมติ ฐานต้นทุนขายและบริการ
1. ต้นทุนขายและบริการของซอฟต์แวร์บนมือถือ (GreatDay Software)
ทีปรึกษาฯ ได้ประมาณการต้นทุนขายและบริการของซอฟต์แวร์ GreatDay ตามสัดส่วนต้นทุนการให้บริการต่อ
รายได้จากการบริการซอฟต์แวร์ บนมือถือ (GreatDay Software) ทีเกิดขึนจริงในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 ทังนี ที
ปรึกษาฯ ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวสาหรับปี 2564 เท่ากับ 0.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สาหรับปี 2565 เป็ นต้นไปนัน ในการให้บริการซอฟต์แวร์บนมือถือ (GreatDay Software) บริษ ัทได้ทาสัญญา
เป็ นตัวแทนจาหน่ายซอฟต์แวร์ด ังกล่าวจากบริษ ัท People Intelligence Indonesia โดยบริษัท จะได้รับส่วนแบ่ งจากการ
ขายและบริการเป็ นร้อยละ 20 ของรายได้ ดังนั น ทีปรึกษาฯ จึงประมาณการให้ต้นทุนการให้บ ริการซอฟต์แ วร์บนมือถือ
(GreatDay Software) เป็น ร้อยละ 80 ของรายได้จากบริการซอฟแวร์บนมือถือ (GreatDay Software) ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ
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รายได้จากบริก ารซอฟต์แวร์บนมือถือ
(GreatDay Software)
สัดส่วนต้นทึนการให้บริการ
ต้นทุนขายและบริการของซอฟต์แวร์บน
มือถือ (GreatDay Software)

ปี 2564
0.64

ปี 2565
0.79

ปี 2566
0.95

ปี 2567
1.10

ปี 2568
1.24

ปี 2569
1.36

0.63

80%
0.63

80%
0.76

80%
0.88

80%
1.00

80%
1.09

2. ต้นทุนการเชือมต่อเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ต (Internet Service Provider)
ทีปรึกษาฯ ได้ประมาณการค่าใช้จ ่ายดังกล่าวสาหรับปี 2564 เท่ากับ 0.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอ้า งอิง จาก
ค่าบริการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตเกิดขึนจริงในไตรมาสที 1 ถึง 3 ของปี 2564
สาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ทีปรึกษาฯ ได้ข ้อมูลจากผู้บริห ารว่าระบบการเชือมต่ออินเตอร์ เน็ตในปั จจุ บันของ
บริษ ัทนันมีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลเพียงพอต่อการให้บริการในปั จจุบันและสามารถรองรับการให้บริการเพิมเติมใน
อนาคตได้เพิมขึนประมาณ 6 เท่าของการให้บริการในปัจจุบัน ผู้บริหารจึงคาดการณ์ ว่าต้นทุนดังกล่าวจะคงที อย่างไรก็
ตาม ทีปรึกษาฯ ได้กาหนดให้ต้นทุน การเชือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีอตั ราการเติบโตตามอัตราการเงินเฟ้ อคาดการณ์
ของปี 2565-2569 ตลอดระยะเวลาประมาณการ (อ้างอิง: IMF, 2565)
ปี 2564
อัตราเงินเฟ้ อคาดการณ์
ต้นทุนการเชือมต่อเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ต
(Internet Service Provider)

0.05

ปี 2565
2.80%
0.05

ปี 2566
3.20%
0.05

ปี 2567
3.00%
0.06

ปี 2568
3.00%
0.06

ปี 2569
3.00%
0.06

3. ต้นทุนในส่วนบริษทั PT. Grafido Solusindo
ทีปรึกษาฯ ได้รับข้อมูลว่า ณ วันทีทาการประเมิน บริษ ัท PT. Grafido Solusindo ซึงเป็ นบริษัทย่อยทีให้บริการ
จาหน่า ยและขึนระบบซอฟต์ แวร์ Sunfish HR นัน มิได้ดาเนินกิจการอีกต่อไป และจะโอนย้า ยธุรกิจทีคงค้า งอยู่ไปยัง
บริษ ัท INI ทีปรึกษาฯจึงไม่ได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าวในช่วงการประมาณการทีเหลือ
4. ต้ นทุน ค่าซอฟต์แวร์ (Software license)
ต้นทุนค่าซอฟต์แวร์ คือต้นทุ นการใช้ซ อฟต์แวร์ภ ายนอก โดยจากการสัมภาษณ์ผู้ บริหารพบว่าบริษัทไม่ม ีการ
จัดซือซอฟต์ แวร์จ ากภายนอกตั งแต่ปี 2564 เนืองจากบริษัท ได้พ ัฒนาซอฟต์แวร์ ทีใช้ บนเครือข่ายคลาวด์ และใช้บน
ฐานข้อมูลด้วยบริษัทเอง ดังนั น ทีปรึกษาฯจึงไม่ได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าวในช่วงการประมาณการทีเหลือ
5. ต้นทุนในการขายและบริการอื น (Other COGS)
ทีปรึกษาฯ ประมาณการต้นทุนในการขายและบริการอืน โดยกาหนดอัตราส่วนของต้น ทุนดังกล่าวเป็น ร้ อยละ
0.89 ของรายได้จากการขายและบริการในไตรมาสที 4 ปี 2564 ซึงอ้างอิงสัดส่วนต้นทุนในการขายและบริการอืนทีเกิดขึน
จริงในไตรมาสที 1 ถึง 3 ของปี 2564 ทีปรึกษาฯ ประมารการต้นทุนดังกล่าวสาหรับปี 2564 เท่ากับ 0.08 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ
สาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ทีปรึกษาฯกาหนดให้อัตราส่วนของต้นทุนในการขายและบริการอืนเป็ นร้อยละ 1.08
ของรายได้จ ากการขายและบริการตลอดช่ว งประมาณการ โดยอ้างอิงจากสัดส่ วนต้น ทุนในการขายและบริการอื นต่อ
รายได้จากการขายและบริการเฉลีย 2 ปี 9 เดือนย้อนหลัง (2562 - 2564) ทีร้อยละ 1.08
รายได้จากการการขายและบริการ
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
สัดส่วนของค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการขายและ
บริการ

ปี 2564
9.36

ปี 2565
11.41

ปี 2566
13.77

ปี 2567
16.11

ปี 2568
18.21

ปี 2569
19.87

0.89%

1.08%

1.08%

1.08%

1.08%

1.08%
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ต้นทุนในการขายและบริ การอืน (Other
COGS) (หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ปี 2564
0.08

ปี 2565
0.12

ปี 2566
0.15

ปี 2567
0.17

ปี 2568
0.20

ตารางสรุปประมาณการต้นทุนขายและบริการทังหมดของบริษทั ฯ
ปี 2564
ต้นทุนขายและบริการของซอฟต์แวร์บนมือถือ
(GreatDay Software)
ต้นทุนการเชือมต่อเครือข่ายอิน เตอร์เน็ต (Internet
Service Provider)
ต้นทุนในการขายและบริการอืน (Other COGS)
รวม ต้นทุนขายและบริ การ (หน่ วย: ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ)
สัดส่วนของต้นทุนขายต่อ รายได้จากการขายและบริการ

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2569
0.21

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2568

ปี 2569

0.63

0.63

0.76

0.88

1.00

1.09

0.05

0.05

0.05

0.06

0.06

0.06

0.08

0.12

0.15

0.17

0.20

0.21

0.77

0.81

0.96

1.11

1.25

1.36

8.18%

7.08%

6.98%

6.90%

6.86%

6.85%

สมมติ ฐานค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
1. ค่าใช้ จ่ายการขาย
ค่าใช้จ่ายการขายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับพนักงานขายและค่าใช้จ่ายการขายอืน โดยตาม
รายละเอียดดังนี
ค่า ใช้จ ่ายพนักงานขาย
ทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับพนักงานขาย โดยอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้คงที
ในไตรมาสที 4 ปี 2564 ซึงอ้า งอิง ค่าใช้จ่า ยพนัก งานทีเกิดขึนจริงในไตรมาสที 1 ถึง 3 ของปี 2564 ทีปรึกษาฯ ได้
ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวสาหรับปี 2564 เท่ากับ 0.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ทีปรึกษาประมาณการค่าใช้จ ่ายพนักงานขายโดยอ้างอิงตามจานวนพนักงานตาม
แผนการเพิมบุคลากรของบริษัท และกาหนดให้ม ีอัตราการเติบโตของค่า จ้างทีร้อยละ 7.00 ตลอดช่ว งประมาณการซึง
อ้างอิงนโยบายการปรับค่าจ้างของบริษ ัท
จานวนพนักงานในแผนก (หน่ วย: คน)
อัตราการเติ บโตของค่าจ้างพนักงาน
ค่าจ้างพนักงาน (ดอลลาร์สหรัฐต่อหัวต่อเดือน)
ค่าใช้จ่ายพนักงานขาย
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ปี 2564
58
842.61
0.59

ปี 2565
66
7.00%
901.59
0.71

ปี 2566
77
7.00%
964.70
0.89

ปี 2567
90
7.00%
1,032.23
1.11

ปี 2568
96
7.00%
1,104.49
1.27

ปี 2569
108
7.00%
1,181.80
1.53

ค่า ใช้จ ่ายการขายอืน
ค่าใช้จ่ายการขายอืน ประกอบด้วย ค่ารับรองลู กค้า ค่าเดินทางเพือพบลูกค้า และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ที
ปรึกษาฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายการขายอืนสาหรับไตรมาสที 4 ปี 2564 โดยกาหนดอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ น
ร้อยละ 0.57 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึงอ้างอิงสัดส่วนค่า ใช้จ่ายการขายอืนทีเกิดขึนจริงในไตรมาสที 1 ถึง 3
ของปี 2564 ทีปรึกษาฯ ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวสาหรับปี 2564 เท่ากับ 0.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ทีปรึกษาฯกาหนดให้อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายการขายอืนเป็น ร้อยละ 0.59 ของรายได้
จากการขายและบริการตลอดช่วงประมาณการ โดยอ้า งอิงจากสัดส่ว นค่ าใช้จ่า ยการขายอืนต่อรายได้จ ากการขายและ
บริการเฉลีย 2 ปี 9 เดือนย้อนหลัง (2562 - 2564)

ส่วนที 5 - หน้า 58

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ทีปรึกษาฯ มีความเห็นว่าค่าใช้จ่ายรายการนีมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อรายได้จากการขายและบริการของบริษัท
จึงได้ประมาณการให้ค่าใช้จ่ายรายการนีเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการการขายและบริการ
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการการขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายการขายอืน

ปี 2564
9.36

ปี 2565
11.41

ปี 2566
13.77

ปี 2567
16.11

ปี 2568
18.21

ปี 2569
19.87

0.57%
0.05

0.59%
0.07

0.59%
0.08

0.59%
0.09

0.59%
0.11

0.59%
0.12

ทีปรึกษาฯ ได้สรุปค่าใช้จ่ายการขายไว้ดังตารางต่อไปนี

(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
ปี 2564
0.59
0.05
0.64

ค่าใช้จ่ายพนักงานขาย
ค่าใช้จ่ายการขายอืน
รวม ค่าใช้จ่ายการขาย

ปี 2565
0.71
0.07
0.78

ปี 2566
0.89
0.08
0.97

ปี 2567
1.11
0.09
1.21

ปี 2568
1.27
0.11
1.38

ปี 2569
1.53
0.12
1.65

2. ค่าคอมมิชชันจากการขาย (Commissions)
ค่าคอมมิชชันจากการขายเป็ นค่าใช้จ ่ายทีบริษ ัทจ่า ยให้พนักงานเมือสามารถเซ็นสัญญาขายได้สาเร็จ จากการ
สัมภาษณ์ ผู้บริหารพบว่า บริษัท มีนโยบายในการให้ค่าคอมมิชชันแก่พนักงานอยู่ระหว่างร้อยละ 1 ถึง 3 ของรายได้ จาก
การตรวจสอบข้อมูล ย้อนหลัง 2 ปี 9 เดือน (2562 - 2564) ทีปรึกษาฯ พบว่าค่าคอมมิชชันจากการขายทีเกิดขึนในอดีต
สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ทีปรึกษาฯจึงประมาณการค่าคอมมิชชัน โดยกาหนดอัตราคอมมิชชันเป็ นร้อ ยละ 2.79
ของรายได้จากการขายและบริการในไตรมาสที 4 ปี 2564 ซึงอ้างอิงสัดส่วนค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงในไตรมาสที 1 ถึง 3
ของปี 2564 ทีปรึกษาฯ ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวสาหรับปี 2564 เท่ากับ 0.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ทีปรึกษาฯกาหนดให้อ ัตราคอมมิชชันเป็ นร้อ ยละ 1.97 ของรายได้จากการขายและ
บริการตลอดช่วงประมาณการ โดยอ้างอิงจากสัดส่วนค่าคอมมิชชันต่ อรายได้จากการขายและบริการเฉลีย 2 ปี 9 เดือน
ย้อนหลัง (2562 – 2564)
รายได้จากการการขายและบริการ
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
อัตราคอมมิชชั น
ค่าคอมมิชชัน

ปี 2564
9.36

ปี 2565
11.41

ปี 2566
13.77

ปี 2567
16.11

ปี 2568
18.21

ปี 2569
19.87

2.79%
0.26

1.97%
0.22

1.97%
0.27

1.97%
0.32

1.97%
0.36

1.97%
0.39

3. ค่า การตลาด (Marketing)
ค่าการตลาดประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับพนักงานการตลาดและค่าการตลาดอืน โดยตามรายละเอียด
ดังนี
ค่า ใช้จ ่ายพนักงานการตลาด
ทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายพนักงานการตลาด โดยกาหนดอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้คงที
ในไตรมาสที 4 ปี 2564 ซึ งอ้ างอิงค่าใช้จ่ ายพนั กงานทีเกิดขึนจริง ในไตรมาสที 1 ถึง 3 ของปี 2564 ทีปรึกษาฯ ได้
ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวสาหรับปี 2564 เท่ากับ 0.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ส่วนที 5 - หน้า 59

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
สาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ทีปรึกษาประมาณการค่าใช้จ ่ายพนักงานการตลาด โดยอ้างอิงตามจานวนพนักงาน
ตามแผนการเพิมบุคลากรของบริษัท และกาหนดให้มีอตั ราการเติบโตของค่าจ้างทีร้อยละ 7.00 ตลอดช่วงประมาณการซึง
อ้างอิงนโยบายการปรับค่าจ้างของบริษ ัท
จานวนพนักงานในแผนก (หน่วย: คน)
อัตราการเติบโตของค่าจ้างพนักงาน
ค่าจ้างพนักงาน (ดอลลาร์สหรัฐต่อหัวต่อเดือน)
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ปี 2564
3
993.81
0.04

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

3
7.00%
1,063.37
0.04

4
7.00%
1,137.81
0.05

6
7.00%
1,217.45
0.09

7
7.00%
1,302.68
0.11

8
7.00%
1,393.86
0.13

ค่า ใช้จ ่ายการตลาดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายการตลาดอืนๆ ประกอบด้วย ค่าโฆษณา ค่าสมาชิกในแฟลตฟอร์มเพือการโฆษณา ค่าสปอนเซอร์ ที
ปรึกษาฯ ประมาณการค่า การตลาดอืน โดยกาหนดอัตราส่ว นของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นร้อยละ 0.28 ของรายได้จากการ
ขายและบริการในไตรมาสที 4 ปี 2564 ซึงอ้างอิงสัดส่วนค่าการตลาดอืนทีเกิดขึนจริงในไตรมาสที 1 ถึง 3 ของปี 2564 ที
ปรึกษาฯ ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวสาหรับปี 2564 เท่ากับ 0.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ทีปรึกษาฯกาหนดให้ อัตราส่ วนของค่า ใช้จ่ายการตลาดอืนๆ เป็นร้อยละ 0.85 ของ
รายได้จากการขายและบริการลอดช่วงประมาณการ โดยอ้างอิงจากสัดส่วนค่า ใช้จ่ายการตลาดอืนต่อรายได้จากการขาย
และบริการเฉลีย 2 ปี 9 เดือนย้อนหลัง (2562 – 2564)
ทีปรึกษาฯ มีความเห็นว่าค่าใช้จ่ายรายการนีมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อรายได้จากการขายและบริการของบริษัท
จึงได้ประมาณการให้ค่าใช้จ่ายรายการนีเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการการขายและบริการ
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการการขายและ
บริการ
ค่าใช้จ่ายการตลาดอืนๆ

ปี 2564
9.36

ปี 2565
11.41

ปี 2566
13.77

ปี 2567
16.11

ปี 2568
18.21

ปี 2569
19.87

0.28%

0.85%

0.85%

0.85%

0.85%

0.85%

0.03

0.10

0.12

0.14

0.15

0.17

ทีปรึกษาฯ ได้สรุปค่าการตลาดไว้ดงั ตารางต่อไปนี

ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายการตลาดอืนๆ
รวม ค่าการตลาด

(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ปี 2564
0.04
0.03
0.06

ปี 2565
0.04
0.10
0.14

ปี 2566
0.05
0.12
0.17

ปี 2567
0.09
0.14
0.22

ปี 2568
0.11
0.15
0.26

ปี 2569
0.13
0.17
0.30

4. ค่าใช้จา่ ยในส่วนงานปฏิ บตั ิ งานและบริการดูแลลูกค้า (Services and Support)
ค่าใช้จ่ายในส่วนงานปฏิบัติงานและบริการดูแลลูกค้า ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับพนักงานปฏิบัติงาน
และบริการดูแลลูกค้า และค่าใช้จ่ายในส่วนงานปฏิบัติงานและบริการดูแลลูกค้าอืน โดยตามรายละเอียดดังนี
ค่า ใช้จ ่ายพนักงานปฏิ บตั ิ งานและบริการดูแลลูกค้า

ส่วนที 5 - หน้า 60

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าใช้จ่ ายพนักงานปฏิบัติงานและบริการดูแลลูกค้า โดยกาหนดอัตราการเติบโตของ
ค่าใช้จ ่ายดังกล่าวให้คงทีในไตรมาสที 4 ปี 2564 ซึงอ้า งอิงค่า ใช้จ่า ยพนักงานทีเกิดขึนจริงในไตรมาสที 1 ถึง 3 ของปี
2564 ทีปรึกษาฯ ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวสาหรับปี 2564 เท่ากับ 2.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ทีปรึกษาประมาณการค่าใช้จ่ายพนักงานปฏิบัติงานและบริการดูแลลู กค้า โดยอ้างอิง
ตามจานวนพนั กงานตามแผนการเพิมบุคลากรของบริษ ัท และกาหนดให้ม ีอัตราการเติบ โตของค่าจ้างทีร้อยละ 7.00
ตลอดช่วงประมาณการซึงอ้างอิงนโยบายการปรับค่าจ้างของบริษ ัท
จานวนพนักงานในแผนก (หน่วย: คน)
อัตราการเติบโตของค่าจ้างพนักงาน
ค่าจ้างพนักงาน (ดอลลาร์สหรัฐต่อหัวต่อเดือน)
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ปี 2564
160
1,218.85
2.34

ปี 2565
173
7.00%
1,304.17
2.71

ปี 2566
197
7.00%
1,395.46
3.30

ปี 2567
222
7.00%
1,493.14
3.98

ปี 2568
248
7.00%
1,597.66
4.75

ปี 2569
274
7.00%
1,709.50
5.62

ค่า ใช้จ ่ายอืนๆ ในแผนก
ทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายในส่ว นงานปฏิบ ัติงานและบริการดูแลลูกค้า อืน โดยกาหนดอัตราส่วนของ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นร้อยละ 0.72 ของรายได้จากการบริการและดูแลซ่อมบารุงในไตรมาสที 4 ปี 2564 ซึงอ้างอิงสัดส่วน
ค่าใช้จ ่ายในส่ว นงานปฏิบัติงานและบริการดูแลลู กค้า อืนทีเกิดขึนจริงในไตรมาสที 1 ถึง 3 ของปี 2564 ทีปรึกษาฯ ได้
ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวสาหรับปี 2564 เท่ากับ 0.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ทีปรึกษาฯกาหนดให้อัตราส่วนของค่าใช้จ่า ยในส่ว นงานปฏิบ ัติงานและบริการดูแล
ลู กค้าอืนเป็น ร้อยละ 1.42 ของรายได้จ ากการบริการและดูแลซ่อมบารุงตลอดช่วงประมาณการ โดยอ้างอิงจากสัดส่วน
ค่าใช้ จ่า ยในการปฏิบัติง านและบริการดูแ ลลูกค้า อืนต่ อรายได้จากการบริการและดู แลซ่อ มบารุงเฉลีย 2 ปี 9 เดือ น
ย้อนหลัง (2562 – 2564)
ทีปรึกษาฯ มีความเห็นว่าค่าใช้จ่ายรายการนีมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อรายได้จากการขายและบริการของบริษัท
จึงได้ประมาณการให้ค่าใช้จ่ายรายการนีเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการการขายและบริการ
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการการขายและ
บริการ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในแผนก

ปี 2564
9.36

ปี 2565
11.41

ปี 2566
13.77

ปี 2567
16.11

ปี 2568
18.21

ปี 2569
19.87

0.72%

1.42%

1.42%

1.42%

1.42%

1.42%

0.03

0.07

0.09

0.11

0.12

0.13

ทีปรึกษาฯ ได้สรุปค่าใช้จ่ายในส่วนงานปฏิบัติงานและบริการดูแลลูกค้าไว้ดังตารางต่อ ไปนี
(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในแผนก
รวม ค่าใช้จา่ ยในส่วนงานปฏิ บตั ิ งานและ
บริ การดูแลลูกค้า

ปี 2564
2.34
0.03
2.37

ปี 2565
2.71
0.07
2.78

ปี 2566
3.30
0.09
3.39

ปี 2567
3.98
0.11
4.08

ปี 2568
4.75
0.12
4.87

ปี 2569
5.62
0.13
5.75

5. ค่า ใช้ จ่ายในส่วนงานพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)
ค่าใช้จ่ายในส่วนงานพัฒนาซอฟต์แวร์ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับพนักงานพัฒนาซอฟต์แวร์และ
ค่าใช้จ่ายในส่วนพัฒนาซอฟต์แวร์อืน โดยตามรายละเอียดดังนี
ส่วนที 5 - หน้า 61

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ค่า ใช้จ ่ายพนักงานพัฒนาซอฟต์แวร์
ทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับพนักงานพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยกาหนดอัตราการเติบโตของ
ค่าใช้จ ่ายดังกล่าวให้คงทีในไตรมาสที 4 ปี 2564 ซึงอ้า งอิงค่า ใช้จ่า ยพนักงานทีเกิดขึนจริงในไตรมาสที 1 ถึง 3 ของปี
2564 ทีปรึกษาฯ ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวสาหรับปี 2564 เท่ากับ 0.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ทีปรึกษาประมาณการค่า ใช้จ ่ายพนักงานพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยอ้างอิงตามจานวน
พนักงานตามแผนการเพิมบุ คลากรของบริษัท และกาหนดให้มีอัตราการเติ บโตของค่าจ้างทีร้อยละ 7.00 ตลอดช่ว ง
ประมาณการซึงอ้างอิงนโยบายการปรับค่าจ้างของบริษัท
จานวนพนักงานในแผนก (หน่วย: คน)
อัตราการเติบโตของค่าจ้างพนักงาน
ค่าจ้างพนักงาน (ดอลลาร์สหรัฐต่อหัวต่อ
เดือน)
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ปี 2564
73.00
909.74

ปี 2565
79.00
7.00%
973.42

ปี 2566
82.00
7.00%
1,041.56

ปี 2567
85.00
7.00%
1,114.47

ปี 2568
90.00
7.00%
1,192.48

ปี 2569
97.00
7.00%
1,275.96

0.80

0.92

1.02

1.14

1.29

1.49

ค่า ใช้จ ่ายอืนๆ ในแผนก
ทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าใช้จ่ ายอืนๆในแผนก โดยกาหนดอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายดังกล่าว ซึงอ้างอิง
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวทีเกิดขึนจริงในไตรมาสที 1 ถึง 3 ของปี 2564 ทีปรึกษาฯ ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวสาหรับปี
2564 เท่ากับ 0.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ทีปรึกษาฯกาหนดให้อัตราค่าใช้จ่ายอืนในส่วนงานบริหารเติบโตร้อ ยละ 6.50 โดย
อ้างอิงนโยบายการปรับต้นทุนของบริษัท
ทีปรึกษาฯ มีความเห็นว่าค่าใช้จ่ายรายการนีมิได้มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อรายได้จากการขายและบริการของ
บริษ ัท จึงได้ประมาณการให้ค่าใช้จ่ายรายการนีตามอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายซึงอ้างอิงตามนโยบายของบริษ ัท
ปี 2564
อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในแผนก

0.02

ปี 2565
6.50%
0.02

ปี 2566
6.50%
0.02

ปี 2567
6.50%
0.02

ปี 2568
6.50%
0.02

ปี 2569
6.50%
0.02

ทีปรึกษาฯ ได้สรุปค่าใช้จ่ายในส่วนงานปฏิบัติงานและบริการดูแลลูกค้าไว้ดังตารางต่อ ไปนี
(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในแผนก
รวม ค่าใช้จา่ ยในส่วนงานปฏิ บตั ิ งานและ
บริ การดูแลลูกค้า

ปี 2564
0.80
0.02
0.81

ปี 2565
0.92
0.02
0.94

ปี 2566
1.02
0.02
1.04

ปี 2567
1.14
0.02
1.16

ปี 2568
1.29
0.02
1.31

ปี 2569
1.49
0.02
1.51

6. ค่า ใช้จ ่ายในส่ วนงานดูแลฐานข้อมูล (Hosting and DataCenter)
ค่าใช้จ่ายในส่วนงานดูแลฐานข้อมูล ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับพนักงานดูแลฐานข้อมูลและค่าใช้จ่า ยใน
ส่วนงานดูแลฐานข้อมูล อืน โดยตามรายละเอียดดังนี

ส่วนที 5 - หน้า 62

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ค่า ใช้จ ่ายพนักงานดูแลฐานข้อมูล
ทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าใช้จ่ ายทีเกียวข้องกับ พนั กงานดูแลฐานข้อมูล โดยกาหนดอัตราการเติ บโตของ
ค่าใช้จ ่ายดังกล่าวให้คงทีในไตรมาสที 4 ปี 2564 ซึงอ้า งอิงค่า ใช้จ่า ยพนักงานทีเกิดขึนจริงในไตรมาสที 1 ถึง 3 ของปี
2564 ทีปรึกษาฯ ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวสาหรับปี 2564 เท่ากับ 0.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ทีปรึกษาประมาณการค่าใช้จ่ายพนักงาน ดูแลฐานข้อมูล โดยอ้างอิงตามจานวน
พนักงานตามแผนการเพิมบุคลากรของบริษัท ซึงบริษ ัทได้ประเมิณว่ าจานวนพนักงานในปั จจุบ ันเพียงพอต่อการเติบโต
ของบริษัทในอนาคตแล้ว จึงมิได้มีแผนในการเพิมจานวนพนักงานในแผนกแต่อย่างใด นอกจากนี ที ปรึกษากาหนดให้มี
อัตราการเติบโตของค่าจ้างทีร้อยละ 7.00 ตลอดช่วงประมาณการซึงอ้างอิงนโยบายการปรับค่าจ้างของบริษัท
ปี 2564
อัตราการเติบโตของค่าจ้างพนักงาน
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

0.08

ปี 2565
7.00%
0.08

ปี 2566
7.00%
0.09

ปี 2567
7.00%
0.09

ปี 2568
7.00%
0.10

ปี 2569
7.00%
0.11

ค่า ใช้จ ่ายอืนๆ ในแผนก
ทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายอืนในแผนก โดยกาหนดอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นร้อยละ 0.47 ของ
รายได้จากการขายและบริการในไตรมาสที 4 ปี 2564 ซึงอ้างอิงสัดส่วนค่าใช้จ่ายในส่วนงานดูแลฐานข้อมูล อืนทีเกิดขึน
จริงในไตรมาสที 1 ถึง 3 ของปี 2564 ทั งนี ทีปรึกษาฯ ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวสาหรับปี 2564 เท่า กับ 0.04
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ทีปรึกษาฯกาหนดให้อตั ราส่วนของค่าใช้จ่ายในส่วนงานดูแลฐานข้อมูล อืนเป็ นร้อยละ
0.49 ของรายได้จากการขายและบริการลอดช่วงประมาณการ โดยอ้างอิงจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการดูแลฐานข้อมูลอืนต่อ
รายได้จากการขายและบริการเฉลีย 2 ปี 9 เดือนย้อนหลัง (2562 – 2564)
ทีปรึกษาฯ มีความเห็นว่าค่าใช้จ่ายรายการนีมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อรายได้จากการขายและบริการของบริษัท
จึงได้ประมาณการให้ค่าใช้จ่ายรายการนีเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการการขายและบริ การ
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการการขายและ
บริการ
ค่าใช้จ่ายๆ อืนในแผนก

ปี 2564
9.36

ปี 2565
11.41

ปี 2566
13.77

ปี 2567
16.11

ปี 2568
18.21

ปี 2569
19.87

0.47%

0.49%

0.49%

0.49%

0.49%

0.49%

0.04

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

ทีปรึกษาฯ ได้สรุปค่าใช้จ่ายในส่วนงานดูแลฐานข้อมูลไว้ดังตารางต่อไปนี

(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายอืนในแผนก
รวม ค่าใช้จ่ายในส่วนงานดูแลฐานข้อ มูล

ปี 2564
0.08
0.04
0.12

ปี 2565
0.08
0.06
0.14

7. ค่าใช้จา่ ยในส่วนงานบริหาร (Administration)

ปี 2566
0.09
0.07
0.15

ปี 2567
0.09
0.08
0.17

ปี 2568
0.10
0.09
0.19

ปี 2569
0.11
0.10
0.20

ค่าใช้จ่ายในส่วนงานบริหารประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับพนักงานบริหารและค่าใช้จ่ายอืนในแผนก โดย
ตามรายละเอียดดังนี
ส่วนที 5 - หน้า 63

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ค่าใช้จ่ายพนักงานส่วนบริหาร
ทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับพนักงานบริหาร โดยกาหนดอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่าย
ดังกล่ าวให้คงทีในไตรมาสที 4 ปี 2564 ซึงอ้า งอิงค่า ใช้จ่า ยพนักงานทีเกิดขึนจริงในไตรมาสที 1 ถึง 3 ของปี 2564 ที
ปรึกษาฯ ได้ประมารการค่าใช้จ่ายดังกล่าวสาหรับปี 2564 เท่ากับ 0.39 ล้านดอลาร์สหรัฐฯ
สาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ทีปรึกษาประมาณการค่าใช้จ่ายพนักงาน ดูแลฐานข้อมูล โดยอ้างอิงตามจานวน
พนักงานตามแผนการเพิมบุคลากรของบริษัท ซึงบริษ ัทได้ประเมิณว่ าจานวนพนักงานในปั จจุบ ันเพียงพอต่อการเติบโต
ของบริษัทในอนาคตแล้ว จึงมิได้มีแผนในการเพิมจานวนพนักงานในแผนกแต่อย่างใด นอกจากนี ที ปรึกษากาหนดให้มี
อัตราการเติบโตของค่าจ้างทีร้อยละ 7.00 ตลอดช่วงประมาณการซึงอ้างอิงนโยบายการปรับค่าจ้างของบริษัท
ปี 2564
อัตราการเติบโตของค่าจ้างพนักงาน
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ปี 2565
7.00%
0.42

0.39

ปี 2566
7.00%
0.45

ปี 2567
7.00%
0.48

ปี 2568
7.00%
0.52

ปี 2569
7.00%
0.55

ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในส่วนงานบริหาร
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในส่วนงานบริหาร ประกอบด้วย ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอุปกรณ์สานักงาน ค่าทีปรึกษา และ
ค่าใช้จ ่ายในฝ่ ายบริห ารอืนๆ ทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าใช้จ่า ยอืนในส่วนงานบริหาร โดยกาหนดอัตราการเติบโตของ
ค่าใช้จ ่ายดังกล่าวให้คงทีในไตรมาสที 4 ปี 2564 ซึงอ้างอิงค่าใช้จ่ายพนักงานทีเกิดขึนจริงในไตรมาสที 1 ถึง 3 ของปี
2564 ทีปรึกษาฯ ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวสาหรับปี 2564 เท่ากับ 0.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป สาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ทีปรึกษาฯกาหนดให้อัตราค่าใช้จ่ายอืนในส่วนงานบริหาร
เติบโตร้อยละ 6.50 โดยอ้างอิงนโยบายการปรับต้นทุนของบริษัท
ทีปรึกษาฯ มีความเห็นว่าค่าใช้จ่ายรายการนีมิได้มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อรายได้จากการขายและบริการของ
บริษ ัท จึงได้ประมาณการให้ค่าใช้จ่ายรายการนีตามอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายซึงอ้างอิงตามนโยบายของบริษทั
ปี 2564
อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในแผนก

0.23

ปี 2565
6.50%
0.24

ปี 2566
6.50%
0.26

ค่าใช้จ่ายพนัก งาน
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในแผนก
รวม ค่าใช้จ่ายในส่วนงานบริหาร

ปี 2565
0.42
0.24
0.67

ปี 2568
6.50%
0.30

ปี 2569
6.50%
0.31

(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ทีปรึกษาฯ ได้สรุปค่าใช้จ่ายในส่วนงานบริหารไว้ดังตารางต่อไปนี
ปี 2564
0.39
0.23
0.62

ปี 2567
6.50%
0.28

ปี 2566
0.45
0.26
0.71

ปี 2567
0.48
0.28
0.76

ปี 2568
0.52
0.30
0.81

ปี 2569
0.55
0.31
0.87

8. ค่า เช่าสานักงานและค่าสาธารณูปโภค (Occupency Expense)
ทีปรึกษาฯประมาณการค่าเช่าสานั กงานและค่ า สาธารณูปโภคในปี 2564 เท่า กับ 0.53 ล้า นดอลลาร์สหรัฐฯ
อ้า งอิงอัตราการเติบโตของค่าใช้จ ่ายดังกล่าวทีเกิดขึนจริงในช่ว ง 9 เดือนแรกของปี 2564 ทีปรึกษาฯ ได้ป ระมาณการ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสาหรับปี 2564 เท่ากับ 0.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สาหรับการประมาณการค่าใช้จ่ายรายการนีตังแต่ปี 2565 เป็ นต้นไป ตลอดระยะเวลาประมาณการ กาหนดให้มี
อัตราการเติบโตตามประมาณการเงินเฟ้ อของปี 2565-2569 (อ้างอิง: IMF, 2565)
ปี 2564
อัตราเงินเฟ้ อคาดการณ์
ค่าเช่าสานักงาน

0.53

ปี 2565
2.80%
0.54

ส่วนที 5 - หน้า 64

ปี 2566
3.20%
0.56

ปี 2567
3.00%
0.58

ปี 2568
3.00%
0.59

ปี 2569
3.00%
0.61

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
9. ค่า เสือมราคาและค่าตัดจาหน่ าย (Depreciation Expense)
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาหน่ า ย ประกอบด้วย ค่าเสือมราคาจากสินทรัพย์ถาวร ค่าเสือมราคาจากค่าปรับปรุง
พืนทีสานักงาน และค่าตัดจาหน่ายจากสินทรัพย์ไม่ม ีตัวตน โดยทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าเสือมราคาของสินทรัพย์ถาวร
และค่าตัดจาหน่ ายของสินทรัพย์ไม่ม ีตัวตนของบริษ ัทฯ โดยใช้วิธ ีเส้นตรงตามนโยบายทางบัญชีข องบริษ ัท ฯ โดยอ้างอิง
จากการประมาณการค่าเสือมราคากับทะเบียนทรัพย์สินของบริษ ัท ดังนี
1. ค่าเสือมราคาของสินทรัพย์ถาวร
2. ค่าเสือมราคาค่าปรับปรุง พืนทีสานักงาน
3. ค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาหน่ ายทังหมด

ปี 2564
0.19
0.13
0.08
0.40

ปี 2565
0.28
0.13
0.08
0.49

ปี 2566
0.31
0.13
0.08
0.52

ปี 2567
0.34
0.13
0.46

ปี 2568
0.34
0.13
0.47

ปี 2569
0.30
0.06
0.37

10. โบนัสพนักงาน (Bonus expense)
จากการบันทึกโบนัสพนักงานค้างจ่ายในงวด 9 เดือนปี 2564 จานวน 0.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามความเห็น
ของผู้สอบ ทีปรึกษาฯ จึงประมาณการโบนัสพนักงานในไตรมาสที 4 ปี 2564 ตามสัดส่วนโบนัสพนักงานทีเกิดขึนในช่วง
ระยะเวลา 9 เดือนแรกของปี 2564 ทีปรึกษาฯ ได้ประมาณการโบนัสพนักงานสาหรับปี 2564 เท่ากับ 0.25 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ
สาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ทีปรึกษาฯ ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยกาหนดให้มีอตั ราการเติบโตตาม
อัตราการเติบโตของค่าจ้างพนักงานในทุกแผนกของบริษ ัท โดยมีอัตราการเติบโตของค่าจ้างดังตารางต่อไปนี

ค่าจ้างพนักงานในทุกแผนก
อัตราการเติบโตของค่าจ้าง
โบนัส พนักงาน

ปี 2564
4.23

ปี 2565
4.89
15.51%
0.28

0.25

ปี 2566
5.81
18.88%
0.34

ปี 2567
6.89
18.68%
0.40

ปี 2568
8.04
16.65%
0.47

ปี 2569
9.43
17.29%
0.55

11. ผลประโยชน์ พนักงาน (Severance)
จากการบันทึกผลประโยชน์พนักงานค้างรับสาหรับปี 2564 จานวน 0.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และปลระโยชน์
พนักงานค้างจ่ายสาหรับปี 2565 จานวน 0.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามความเห็นทีปรากฎในรายงานการประเมินโดยนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ทีปรึกษาฯ ได้อ้างอิงตัวเลขดังกล่าวในการประมาณการผลประโยชน์ พนักงานสาหรับปี 25642565
สาหรับปี 2566 ทีปรึกษาฯ ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยคานวณจากสัดส่วนผลประโยชน์ พนักงานต่อ
ค่าจ้างพนักงานในทุกแผนกในปี 2565 ทังนี สัดส่วนดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 5.67 ตลอดระยะเวลาประมาณการ
ค่าจ้างพนักงานในทุกแผนก
สัดส่วนต่อค่าจ้างพนักงานในทุกแผนก
ผลประโยชน์พนักงาน

ปี 2564
4.23
(0.04)

ปี 2565
4.89
5.67%
0.28

ปี 2566
5.81
5.67%
0.33

ปี 2567
6.89
5.67%
0.39

ปี 2568
8.04
5.67%
0.46

ปี 2569
9.43
5.67%
0.53

12. ค่าใช้จ ่ายอืนๆ (Other operating costs)
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ประกอบด้วย ค่าอาหารสาหรับพนักงาน ค่าขนส่งพัสดุ ค่า ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายอืน โดยกาหนดอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นร้อยละ 1.31 ของรายได้จาก
การขายและบริการในไตรมาสที 4 ปี 2564 ซึงอ้างอิงสัดส่วนค่าใช้จ่ายอืนทีเกิดขึนจริงในไตรมาสที 1 ถึง 3 ของปี 2564 ที
ปรึกษาฯ ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวสาหรับปี 2564 เท่ากับ 0.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ส่วนที 5 - หน้า 65

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
สาหรับปี 2565 เป็ นต้นไป ทีปรึกษาฯกาหนดให้อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายอืนๆ เป็ นร้อยละ 2.30 ของรายได้จาก
การขายและบริการลอดช่วงประมาณการ โดยอ้างอิงจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายอืนต่อรายได้จากการขายและบริการเฉลีย 2 ปี
9 เดือนย้อนหลัง (2562 – 2564)
รายได้จากการการขายและบริการ
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการการขายและ
บริการ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ

ปี 2564
9.36

ปี 2565
11.41

ปี 2566
13.77

ปี 2567
16.11

ปี 2568
18.21

ปี 2569
19.87

1.31%

2.30%

2.30%

2.30%

2.30%

2.30%

0.12

0.26

0.32

0.37

0.42

0.46

ตารางสรุปประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษทั ฯ
ค่าใช้จ่ายการขาย
ค่าคอมมิชชันจากการขาย
ค่าการตลาด
ค่าใช้จ่ายในส่วนงานปฏิบตั ิงานและบริการ
ดูแลลูกค้า
ค่าใช้จ่ายในส่วนงานพัฒนาซอฟต์แวร์
ค่าใช้จ่ายในส่วนงานดูแลฐานข้อมูล
ค่าใช้จ่ายในส่วนงานบริหาร
ค่าเช่าสานักงานและค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
โบนัสพนักงาน
ผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายอืนๆ
รวม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
สัดส่วนต่อรายได้จากการขายและบริการ

ปี 2564
0.64
0.26
0.06
2.37

ปี 2565
0.78
0.22
0.14
2.78

ปี 2566
0.97
0.27
0.17
3.39

ปี 2567
1.21
0.32
0.22
4.08

ปี 2568
1.38
0.36
0.26
4.87

ปี 2569
1.65
0.39
0.30
5.75

0.81
0.12
0.62
0.53
0.40
0.25
(0.04)
0.12
6.15
65.66%

0.94
0.14
0.67
0.54
0.49
0.28
0.28
0.26
7.52
65.90%

1.04
0.15
0.71
0.56
0.52
0.34
0.33
0.32
8.77
63.70%

1.16
0.17
0.76
0.58
0.46
0.40
0.39
0.37
10.12
62.86%

1.31
0.19
0.81
0.59
0.47
0.47
0.46
0.42
11.59
63.64%

1.51
0.20
0.87
0.61
0.37
0.55
0.53
0.46
13.19
66.39%

สมมติ ฐานอืนๆ
หนี สิ นทางการเงิ น
บริษ ัทไม่ม ีหนีสินทีมีภาระดอกเบีย ณ วันที 30 กันยายน 2564 และไม่มีแผนในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ที
ปรึกษาฯ จึงไม่มีการประมาณการเงินกู้ยืมและดอกเบียจ่าย ตลอดประมาณการ
ค่า ใช้จ ่ายในการลงทุน
ทีปรึกษาฯ ประมาณการให้บริษัทฯ มีเงินลงทุน ในสินทรัพ ย์ถาวร โดยอ้างอิงจากประมาณการของผู้บริห ารของ
บริษ ัทฯ เกียวกับนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ดังนี
เงินลงทุนในอุปกรณ์และการดูแลซ่อมบารุง

ปี 2564
0.313

ปี 2565
0.298

ปี 2566
0.297

ปี 2567
0.295

ปี 2568
0.295

ปี 2569
0.332

เงิ นทุนหมุนเวียน
ทีปรึกษาฯ ประมาณการเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละประเภท โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษ ัทฯ ในปี 2562
– 2564 โดยในปี 2564 ทีปรึกษาฯ ประมาณการให้ระยะเวลาเก็บหนีจากลูกหนีการค้าคงที เท่ากับ 44 วัน, ประมาณการ
ส่วนที 5 - หน้า 66

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ให้ระยะเวลาเก็บหนีจากลู กหนีอืนคงทีเท่า กับ 7 วัน, ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือคงที เท่ากับ 2 วัน, ระยะเวลาชาระหนี
ของเจ้าหนี คงที เท่ากับ 1 วัน และระยะเวลาของในการบันทึกรายได้จากรายได้ค้างรับคงทีเท่ากับ 57 วัน ตามผลการ
ดาเนินงานทีเกิดขึนจริงของไตรมาส 1 - 3 ปี 2564
สาหรับการประมาณการตังแต่ปี 2565 เป็ นต้น ไปตลอดระยะเวลาประมาณการ ทีปรึกษาฯ ประมาณการให้
ระยะเวลาเก็บหนีจากลูกหนีการค้าเท่ากับ 41 วัน, ประมาณการให้ระยะเวลาเก็บหนีจากลูกหนีอืนเท่ากับ 4 วัน, ระยะเวลา
ของสินค้าคงเหลือคงที เท่ากับ 13 วัน, ระยะเวลาชาระหนีของเจ้าหนีคงที เท่ากับ 1 วัน และระยะเวลาของในการบันทึก
รายได้จากรายได้ค้างรับคงทีเท่ากับ 50 วัน โดยอ้างอิงจากระยะเวลาเฉลียย้อนหลัง 2 ปี 9 เดือน (2562 - 2564)
อัตราภาษีเงิ นได้นิติบุคคล
เนืองจากบริษัทประกอบไปด้วยบริษ ัทย่อยซึงตังอยู่ในเขตภาษีทีแตกต่างกัน ทีปรึกษาฯ จึงคานวณอัตราภาษีเ งิน
ได้นิติบุคคลตามสัดส่วนของกาไรก่อนหักภาษีทีเกิดขึนจริงในแต่ละปีตามทีปรากฎในงบการเงินเฉพาะของกิจการ แล้ว
นามาเฉลียเป็ นอัตราภาษีของบริษ ัทซึงทีปรึกษาใช้ในการประมาณการที 14.40% รายละเอียดการคานวณดังกล่าว ที
ปรึกษาฯได้แจกแจงตามรายละเอียดต่อไปนี
สาหรับงวดปี 2562
บริ ษทั

กาไรก่อนหักภาษี
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) สัดส่วนของกาไรก่อนหักภาษี

อัตราภาษี

อัตราภาษี ถ วั เฉลีย

DataOn International

0.42

40.61%

-

0.00%

PT. IndoDev

0.63

60.28%

22%

13.26%

PT. Synergy

(0.01)

(0.89%)

22%

(0.20%)

รวม

1.05

13.07%
สาหรับงวดปี 2563

บริ ษทั

กาไรก่อนหักภาษี
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) สัดส่วนของกาไรก่อนหักภาษี

อัตราภาษี

อัตราภาษี ถ วั เฉลีย

DataOn International

0.64

42.55%

-

0.00%

PT. IndoDev

0.78

52.07%

22%

11.45%

PT. Synergy

0.08

5.38%

22%

1.18%

รวม

1.50

12.64%
สาหรับงวด 9 เดือนปี 2564

บริ ษทั

กาไรก่อนหักภาษี
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) สัดส่วนของกาไรก่อนหักภาษี

รวม

อัตราภาษี

อัตราภาษี ถ วั เฉลีย

DataOn International

0.38

20.45%

-

0.00%

PT. IndoDev

1.40

75.98%

22%

16.72%

PT. Synergy

0.07

3.57%

22%

0.79%

1.85
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17.50%

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
อัตราภาษีทีใช้ในการประมาณการ
อัตราภาษีของบริษัทสาหรับปี 2562
อัตราภาษีของบริษัทสาหรับปี 2563
อัตราภาษีของบริษัทสาหรับปี 2564
อัตราภาษี เฉลียซึงใช้ในการประมาณการ

13.07%
12.64%
17.50%
14.40%

สมมติ ฐานอัตราคิ ดลด (Discount Rate)
อัตราส่ว นคิดลดทีใช้ในการประเมินมูล ค่าปั จจุบ ันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระของบริษ ัทฯ จะคานวณมาจากอัตรา
ถัวเฉลียถ่วงนาหนักของทุน (WACC) และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) โดยตามรายละเอียดการคานวณดังนี
WACC

=

(D/(D+E))* Kd* (1-T) + (E/(D+E)) *Ke

WACC
D

=
=

E

=

Kd

=

T

=

Ke

=

อัตราต้น ทุนถัวเฉลียถ่วงนาหนัก
หนีสินทางการเงินของบริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมเสมือน
ของบริษัท สาหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564
เท่ากับ 0 ดอลลาร์สหรัฐ เนืองจาก บริษัทไม่ม ีหนีสินทางการเงิน
สาหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงิน รวมเสมือน
ของบริษัท สาหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564
เท่ากับ 2.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อัตราดอกเบียจากหนีสินทีมีภาระดอกเบีย ประกอบด้ว ยอัตรา
ดอกเบียเฉลียจากหนี สินสัญญาเช่ าทางการเงิน โดยมีค่าเท่ากับ
ร้อ ยละ 0 เนืองจาก บริษัท ไม่ มีหนีสินทางการเงินสาหรับงวดเก้า
เดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564
อัตราภาษีถัวเฉลียย้อนหลัง 2 ปี 9 เดือน(2562 - 2564) ตาม
สัดส่วนกาไรก่อนหักภาษีของ INI SGA และ DOI เท่ากับร้อยละ
14.40
อัตราผลตอบแทนทีผู้ถือหุ้น ต้องการซึงคานวณมาจากสูตร CAPM
ได้เท่ากับร้อยละ 11.36 โดยตามรายละเอียดการคานวณค่า Ke
ดังนี

โดยที

Ke
โดยที
Ke
Risk Free Rate (Rf)

=

Rf + β( Rm – Rf )

=

อัตราผลตอบแทนทีผู้ถือหุ้น ต้องการ

=

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุ นทีไม่ม ีความเสียง อ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบียพันธบัตรรัฐบาลของประเทศอินโดนีเซียอายุ 20 ปี ซึงเป็น
ช่ว งระยะเวลาทีครอบคลุมวัฎจักรของเศรษฐกิจในระยะยาว โดย
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
อัตราผลตอบแทนดังกล่ าวมีค่าเท่ากับร้อยละ 7.09 (อ้างอิงข้อมูล
จาก Bloomberg ณ วันที 13 ธันวาคม 2564)
Rm

=

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพ ย์ อินโดนี เซียเฉลีย
ย้อนหลัง 20 ปี ตังแต่ปี 2544-2564 ซึงเท่ากับร้อยละ 14.33 ซึง
เป็ นช่ว งระยะเวลาสะท้อนภาวะการลงทุน ในตลาดหลักทรัพ ย์ใ น
ช่ ว งเวลาต่ า งๆ ได้ ดี ก ว่ า การใช้ ข้ อ มู ล ในช่ ว งระยะเวลาสั น
(อ้างอิงข้อมูลจาก Bloomberg)

Beta (β)

=

เป็ นค่าเฉลียความแปรปรวนของผลตอบแทนของ ATIC เทียบกับ
ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย ย้อนหลัง 2 ปี จนถึง
วัน ที 13 ธั น วาคม 2564 (ที มา: S&P Capital IQ) ที สะท้ อ น
โครงสร้า งทางการเงินของบริษัท ทีมี DE Ratio เท่ากับ 0 เท่า ทา
ให้ได้ค่า Beta เท่ากับ 0.59 โดยทีปรึกษาฯ เลือกใช้ค่า Beta ของ
ATIC ในช่ วงระยะเวลาดัง กล่ า ว เนืองจากเป็ น ช่วงระยะเวลาที
สะท้อนค่าเฉลียความแปรปรวนของผลตอบแทนของ ATIC เทียบ
กับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียย้อนหลัง รวมถึง
สภาพคล่องของ ATIC ในช่วงเวลาต่ างๆ ได้ดีกว่าการใช้ข ้อมูล
ในช่วงระยะเวลาสัน รายละเอียดการคานวณแสดงในตารางดังนี
บริษทั

ATIC

Levered อัต ราส่ ว นหนี สิ น ที มี ภ าระ Unlevered
Beta ดอกเบียต่อส่วนของผู้ถื อหุ้น
Beta
ณ วันที 30 กันยายน 2564
1.36
1.67
0.59

เนืองจาก INI และ DOI ไม่ม ีหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนผู้ถือ
หุ้น ทีปรึก ษาฯ จึง ใช้ข ้อมูล Unleverd Beta ทีคานวณได้ใ นการ
กาหนดค่า Beta สาหรับ INI และ DOI
ทังนี จากสูตรการคานวณและค่าตัวแปรต่างๆ ทีนามาใช้ดังกล่าวข้างต้นจะคานวณได้ผลตอบแทนทีผู้ถือหุ ้น
ต้องการ (Ke) เท่ากับร้อยละ 11.36 ต่อปี
แทนค่าตัวแปรในสมการเพือคานวณหาผลตอบแทนทีผู้ถือหุ้นต้องการ
Ke
=
Rf + β( Rm – Rf )
=
7.09% + 0.59 (14.33% - 7.09%)
=
11.36%
แทนค่าตัวแปรในสมการเพือคานวณหาอัตราต้น ทุน ถัวเฉลียถ่วงนาหนัก
WACC
=
(D/(D+E))* Kd* (1-T) + (E/(D+E)) *Ke
=
0% + 100%*11.36%
=
11.36%
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
สมมติ ฐานกระแสเงิ นสดกิ จการหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)
ทีปรึกษาฯ กาหนดให้อ ัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดของกิจการภายหลังระยะเวลาประมาณการ
(Terminal Growth Rate) เท่ากับร้อยละ 3.00 โดยอ้างอิงตามประมาณการเงินเฟ้ อของประเทศอินโดนีเซียทีจัดทาโดย
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) สาหรับปี 2569
ทั งนี ทีปรึกษาฯ ได้มีการวิเคราะห์ความไวเพือหาช่ว งมูลค่ายุ ติธรรมทีเหมาะสมโดยการเปลียนค่าตัวแปรอัตรา
การเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดด้วยเช่นกัน
ผลกำรประมำณทำงกำรเงิน
หน่ วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ

3Q 2564

Q4 2564F

ปี 2564F

ปี 2565F

ปี 2566F

ปี 2567F

ปี 2568F

ปี 2569F

รายได้จากการจาหน่ายและบริการ

7.04

2.32

9.36

11.41

13.77

16.11

18.21

19.87

รายได้อืน

0.24

0.08

0.32

0.42

0.49

0.59

0.69

0.78

รายได้รวม

7.28

2.40

9.69

11.82

14.26

16.69

18.90

20.66

ต้นทุนจาหน่ ายและบริการ

(0.57)

(0.19)

(0.77)

(0.81)

(0.96)

(1.11)

(1.25)

(1.36)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

(4.59)
(5.16)

(1.56)
(1.75)

(6.15)
(6.91)

(7.52)
(8.32)

(8.77)
(9.73)

(10.12)
(11.24)

(11.59)
(12.84)

(13.19)
(14.55)

ดอกเบียจ่าย

1.77
-

2.12
-

0.65
-

2.77
-

3.50
-

4.53
-

5.46
-

6.06
-

กาไรก่อนหักภาษี

2.12

0.65

2.77

3.50

4.53

5.46

6.06

6.10

(0.31)

(0.09)

(0.40)

(0.50)

(0.65)

(0.79)

(0.87)

(0.88)

1.81

0.56

2.37

3.00

3.88

4.67

5.19

5.22

รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนหักดอกเบียจ่ายและ
ภาษี

ค่าใช้จ่ายภาษี
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
หน่ วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Q42564F

2565F

2562F

2563F

2564F

2565F

กาไรสุทธิ จากการดาเนิ นงาน
หลังภาษี
+ ค่าเสือมราคาและค่า ตัดจาหน่ าย

0.56

3.00

3.88

4.67

5.19

5.22

0.11

0.49

0.52

0.46

0.47

0.37

- ค่าใช้จ่ายลงทุน
- การเปลียนแปลงเงินทุน
หมุนเวียน
กระแสเงินสดอิ สระของบริ ษทั ฯ

(0.22)

(0.30)

(0.30)

(0.29)

(0.30)

(0.33)

0.36

0.02

0.39

0.43

0.43

0.46

0.81

3.21

4.48

5.26

5.79

5.72
70.53

Terminal Value
กระแสเงินสดอิ สระรวมของ
บริ ษทั ฯ
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงิ นสด
อิ สระ
รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงิ นสดอิ สระ

0.81

3.21

4.48

5.26

5.79

76.25

0.79

2.80

3.52

3.71

3.66

43.34

57.83
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเรืองรายการทีเกียวโยงกัน
กำรคำนวณมูลค่ำหุ้นสำมัญของบริษัทฯ�
จำกข้อมูลและสมมติฐำนดังกล่ำวข้ำงต้น สำมำรถคำนวณหำมูลค่ำหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ตำมวิธีม ูลค่ำปั จจุบัน
สุทธิของกระแสเงินสด ได้ดังนี
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด ตังแต่ 30 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2569
มูลค่าปั จจุบนั ณ สินระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)
เพิ ม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน 2564
เพิ ม เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาประกัน ณ 30 กันยายน 2564
หัก หนีสินทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2564
มูลค่ากิ จการของบริ ษทั ฯ (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
อัตราแลกเปลียน ณ วันที 13 ธันวาคม 2564 (บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ)
มูลค่ากิ จการของบริ ษทั ฯ (หน่ วย: ล้านบาท)
จานวนหุ้นของบริษัทฯ (ล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ (บาทต่อหุ้น)

หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
17.74
40.09
3.28
0.06
61.17
33.44
2,045.56
1.20
1,704.64

จำกประมำณกำรกระแสเงินสดทีได้จำกกำรกำหนดสมมติฐำนต่ำงๆ ข้ำงต้น โดยใช้อัตรำต้นทุนถัวเฉลียถ่วงนำหนัก
(WACC) สำมำรถคำนวณหำมูล ค่ำปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดได้เท่ำกับ 17.74 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ โดยมีกำรคำนวณ
มูลค่ำปัจ จุบัน ณ สินระยะเวลำประมำณกำร (Terminal Value) ได้เท่ำกับ 40.09 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ บวกด้วยมูลค่ำเงินสด
และรำยกำรเทีย บเท่ำเงิน สด ณ 30 กันยำยน 2564 จำนวน 3.28 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ฯ และเงินฝำกธนำคำรทีมีภ ำระคำ
ประกัน ณ 30 กันยำยน 2564 จำนวน 0.06 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ อย่ำงไรก็ตำม ณ 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ ไม่มีหนี สิน
ทำงกำรเงิน ทำให้ได้มูลค่ำกิจกำรของบริษัทฯ เท่ำกับ 61.17 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ซึงสำมำรถแปลงมูลค่ำกิจกำรของบริษัทฯ
เท่ำกับ 2,045.56 ล้ำนบำทโดยอ้ำงอิงอัตรำแลกเปลียน ณ วันที 13 ธันวำคม 2564 ทีอัตรำ 33.44 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐฯ
และสำมำรถคำนวนเป็นมูลค่ำหุ ้นสำมัญเท่ำกับ 1,704.64 บำทต่อหุ ้น
5.2.5.3 การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)
กำรประเมินมูลค่ำหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จะถูกต้องหรือมีมูลค่ำใกล้เคียงควำมเป็ นจริงนัน ขึนอยู่กับควำมถูกต้องและ
ควำมเหมำะสมของสมมติฐ ำนทีใช้ในกำรประมำณกำรทำงกำรเงิน และแผนกำรดำเนินธุรกิจ และนโยบำยกำรบริหำรงำนใน
อนำคต ภำยใต้สภำวะเศรษฐกิจ และสถำนกำรณ์ปัจ จุบ ัน ดังนั น หำกมีเ หตุกำรณ์ทีส่งผลให้เกิดกำรเปลียนแปลงใดๆ
เกียวกับสภำวะเศรษฐกิจ สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ และนโยบำยของรัฐบำลทีเปลียนแปลงไป อำจทำให้ประมำณกำรที
กำหนดขึนภำยใต้สมมติฐำนทีกล่ำ วมำข้ำงต้นเปลียนแปลงไปอย่ำงมีนัยสำคัญ และอำจส่งผลกระทบให้มูลค่ำหุ้นสำมัญของ
บริษัทฯ ทีประเมินได้เปลี ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน และด้วยสำเหตุและปัจ จัยต่ำงๆ ทีอำจเกิดกำรเปลี ยนแปลงและอำจส่ งผล
กระทบกับกำรประเมินมูลค่ำหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ทีปรึกษำฯ จึงได้ทำกำรวิเครำะห์ควำมไว (Sensitivity Analysis) ของกำร
ประเมินมูลค่ำ หุ ้นสำมัญ เพือศึกษำถึ งผลกระทบโดยปั จจัยต่ำงๆ ทีอำจเกิ ดกำรเปลี ยนแปลง โดยศึกษำและวิ เครำะห์กำร
เปลียนแปลงของมูลค่ำ หุ ้นสำมัญจำกกำรเปลียนแปลงของปั จจัย หลัก 2 ปั จจัย ได้แก่ อัตรำถัวเฉลี ยถ่วงนำหนักของทุน
(WACC) ของบริษัท และอัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) ซึงสำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมไวของ
กำรประเมินมูลค่ำหุ้นสำมัญด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสดตำมกรณีต่ำงๆ ได้ดังนี
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเรืองรายการทีเกียวโยงกัน
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ากิจการของบริษทั ฯ
(หน่วย : ล้ำนบำท)
อัตราการเติ บโตระยะยาว
(Terminal Growth Rate)

อัตราถัวเฉลียถ่วงนาหนักของทุน
(WACC)
+ 0.5%
+ 0.25%
Base
- 0.25%
- 0.5%

-0.5%
2,079.50
2,019.95
1,963.77
1,910.68
1,860.45

-0.25%
2,125.05
2,062.44
2,003.48
1,947.86
1,895.31

Base
2,173.49
2,107.55
2,045.56
1,987.19
1,932.13

+ 0.25%
2,225.11
2,155.52
2,090.24
2,028.88
1,971.10

+0.5%
2,280.24
2,206.66
2,137.77
2,073.14
2,012.39

จำกกำรวิเครำะห์ควำมไว (Sensitivity Analysis) ของกำรประเมินมูลค่ำหุ้นสำมัญของบริษัทฯ โดยกำรเปลียนแปลง
ของอัตรำถัวเฉลียถ่วงนำหนักของทุน (WACC) ของบริษัทฯ ทีเพิมขึ นและลดลงร้อยละ 0.25 และอัตราการเติบโตระยะยาว
(Terminal Growth Rate) ทีเพิมขึ นและลดลงร้อยละ 0.25 อัตราการเพิมขึนและลดลงทีร้อยละ 0.25 นีทีปรึกษาฯ เห็นว่า
เป็ นอัตราทีเหมาะสมในการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ซึงอ้างอิงตามอัตราการเพิมลดของดอกเบียนโยบาย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงจะส่งผลกระทบต่ อผลตอบแทนของสินทรัพย์ทางการเงิน ตลอดจนอัตราการเติบโตใน
ระยะยาว
ซึงกำรวิเครำะห์ควำมไวทำให้มูลค่ำกิจกำรของบริษัทฯ ทีคำนวณได้จะมีค่ำระหว่ำง 1,947.86 - 2,155.52 ล้านบาท
โดยมีม ูลค่ำตำมกรณีฐำนเท่ำกับ 2,045.56 ล้า นบาท
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ
(หน่วย : บำทต่อหุ ้น)
อัตราการเติ บโตระยะยาว
(Terminal Growth Rate)

อัตราถัวเฉลียถ่วงนาหนักของทุน
(WACC)
+ 0.5%
+ 0.25%
Base
- 0.25%
- 0.5%

-0.5%
1,732.92
1,683.29
1,636.47
1,592.24
1,550.38

-0.25%
1,770.87
1,718.70
1,669.56
1,623.22
1,579.42
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Base
1,811.24
1,756.29
1,704.64
1,656.00
1,610.11

+ 0.25%
1,854.26
1,796.27
1,741.87
1,690.73
1,642.58

+0.5%
1,900.20
1,838.88
1,781.47
1,727.62
1,676.99

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเรืองรายการทีเกียวโยงกัน
จำกกำรวิเครำะห์ควำมไว (Sensitivity Analysis) ของกำรประเมินมูลค่ำหุ้นสำมัญของบริษัทฯ โดยกำรเปลียนแปลง
ของอัตรำถัวเฉลียถ่วงนำหนักของทุน (WACC) ของบริษัทฯ ทีเพิมขึ นและลดลงร้อยละ 0.25 และอัตราการเติบโตระยะยาว
(Terminal Growth Rate) ทีเพิมขึ นและลดลงร้อยละ 0.25 อัตราการเพิมขึนและลดลงทีร้อยละ 0.25 นีทีปรึกษาฯ เห็นว่า
เป็ นอัตราทีเหมาะสมในการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ซึงอ้างอิงตามอัตราการเพิมลดของดอกเบียนโยบาย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงจะส่งผลกระทบต่ อผลตอบแทนของสินทรัพย์ทางการเงิน ตลอดจนอัตราการ เติบโตใน
ระยะยาว
ทำให้มูลค่ำ หุ้นสำมัญ ของบริษัทฯ ทีคำนวณได้จะมีค่ำระหว่ำง 1,623.22 – 1,796.27 บาทต่อ หุ้น โดยมีมูลค่ำตำม
กรณี ฐำนเท่ำกับ 1,704.64 บาทต่อหุ้น
สรุปมูลค่ายุติธรรมของ INI และ DOI
จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ INI และ DOI ด้วยวิธีการต่างๆ สามารถสรุปผลการประเมิน
มูล ค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษ ัทฯ ณ วันที 30 กันยายน 2564 ได้ดังนี
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
วิ ธีการประเมิ น
ความเหมาะสม
ล้า นบาท
บาทต่อหุ้น
วิธีมูลค่าทางบัญชี
94.53
78.78
ไม่เหมาะสม
วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
94.53
78.78
ไม่เหมาะสม
วิธีอ ัตราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ ้น
ไม่สามารถประเมินได้
ไม่สามารถประเมินได้
ไม่เหมาะสม
วิธีอ ัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
657.02 – 841.32
547.51 – 701.10
ไม่เหมาะสม
วิ ธีส่วนลดกระแสเงิ นสด
1,947.86 – 2,155.52
1,623.22 – 1,796.27
เหมาะสม
ทีปรึกษาฯ เห็น ว่ ามูล ค่ายุติธ รรมของหุ ้นสามัญ ทีประเมิน ด้ว ยวิธ ีส่ วนลดกระแสเงินสด มีความเหมาะสม
เนื องจากวิธ ีส่วนลดกระแสเงินสด คานึง ถึงความสามารถในการสร้า งกระแสเงิน สดในอนาคตของบริษัทฯ ในขณะทีวิธี
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี จะมีการปรับปรุงมูล ค่า ทางบัญชีข องสินทรัพ ย์ให้สะท้อนมูลค่าตลาด อย่างไรก็ตาม วิธีดังกล่าว
ไม่ได้พ ิจารณาถึงความสามารถในการดาเนินธุ รกิจและการทากาไรของบริษ ัทฯ ตลอดจนแนวโน้ มของภาวะเศรษฐกิจและ
ภาวะอุตสาหกรรมในอนาคต จึงทาให้การประเมินมูล ค่ าหุ้นอาจจะยังไม่ส ะท้อนราคาหุ้นทีแท้จริงของบริษัทฯ ดังนั นการ
ประเมินมูล ค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ด้วยวิธ ีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีจึงอาจเป็น วิธ ีทียังไม่เหมาะสมในการประเมินมูลค่า
หุ ้นในครังนี ส่วนวิธีมูลค่าทางบัญชีและวิธ ีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด เป็น การอ้างอิงถึงข้อมูลในอดีต โดยไม่ได้คานึงถึง
ผลการดาเนินงานและแนวโน้ม การเติบโตของบริษ ัทฯ ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงมูลค่า หุ ้นสามัญของบริษัทฯ ได้อย่าง
เหมาะสม
โดยมู ล ค่ า กิ จ การของ INI และ DOI ที คานวณได้ จ ากวิ ธี ส่ ว นลดกระแสเงิ น สดนั นมี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง
1,947.86 – 2,155.52 ล้า นบาท หรือ 1,623.22 – 1,796.27 บาทต่อหุ้น
อย่ างไรก็ตาม มูลค่ากิจ การและมูล ค่า หุ้น สามัญของ INI และ DOI ขึนอยู่กับฐานข้อมูล ในอดีตทีได้รับจากทาง
บริษัทฯ ตามทีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึงการประมาณการทางการเงินทีได้จ ะมีความใกล้เคียงกับความเป็ น จริงหรือไม่
ขึนอยู่กับความถูกต้องและความเหมาะสมของสมมติฐานทีใช้ใ นการจัดทาประมาณการทางการเงินในอนาคต โดยที
ปรึกษาฯ ได้สอบทานในรายละเอียดของสมมติฐานทีใช้ในการประมาณการทังหมด ด้วยความรอบคอบตามจรรยาบรรณ
ของผู ้ประกอบวิชาชีพ และมีความเชือมั นว่าสมมติฐานทีใช้ม ีความเหมาะสมและมีความเป็ นไปได้ ทั งนี ผู้ถือ หุ้น อาจใช้
วิธีการประเมินมูลค่าหุ ้นวิธ ีอืนประกอบการพิจารณาด้วย
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
5.2.2 การประเมิ นมูลค่า DOT
5.2.2.1 วิ ธีมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ DOT ด้วยวิธีนี จะพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์ของ DOT หักด้วย
ภาระหนีสินทางบัญชีทงหมด
ั
โดยทีปรึกษาฯ ได้อ้างอิงข้อมูล สินทรัพย์และหนีสินของ DOT จากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของ DOT ทีได้ร ับการสอบทานโดยฝ่ า ยบริห ารของบริษัทฯ สินสุดวันที 30 กันยายน 2564 โดยตามรายละเอีย ดการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ ้นสามัญของ DOT ดังนี
สิ นทรัพย์รวม
หัก หนีสินรวม
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
หาร จานวนหุ้นสามัญ
มูลค่าหุ้นสามัญ

ณ วันที 30 กันยายน 2564
5.18
8.36
(3.19)
50,000
(63.70)

หน่ วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
หุ้น
บาทต่อหุ้น

จากการประเมินด้วยวิธ ีมูลค่าทางบัญชี จะได้มูลค่า ยุติธรรมของหุ้นสามัญของ DOT ณ วันที 30 กัน ยายน
2564 เท่ากับ (3.19) ล้านบาท หรือคิ ดเป็ นมูลค่าต่อหุ้นเท่ากับ (63.70) บาทต่อหุ้น เนืองจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น มี
มูล ค่าตากว่าศูนย์ ทีปรึกษาฯ จึงไม่สามารถประเมินมูล ค่าด้วยวิธีมูลค่าทางบัญชีได้
5.2.3 การประเมิ นมูลค่า SGMY
5.2.3.1 วิ ธีมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่า ยุติธ รรมของหุ้นสามัญของ SGMY ด้วยวิธีนี จะพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์ของ SGMY หัก
ด้วยภาระหนีสินทางบัญชีทงหมด
ั
โดยทีปรึกษาฯ ได้อ้างอิงข้อมูลสินทรัพย์และหนีสินของ SGMY จากงบการเงินเฉพาะ
กิจ การของ SGMY ทีได้ร ับการสอบทานโดยฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ สินสุดวันที 30 กันยายน 2564 ซึงบันทึกในสกุลเงิน
RM โดยทีปรึกษาฯ จะแปลงสกุ ลเงินของรายการทางบัญชีตามงบการเงินจากสกุลเงิน RM เป็ นสกุล เงินบาท โดยอ้างอิง
จากอัตราแลกเปลียนของธนาคารแห่ งประเทศไทย ณ วันที 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึงเป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริษ ัท ซึงมีค่าเท่ ากับ 8.0585 บาทต่อ RM โดยตามรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้น
สามัญของ SGMY ดังนี
โดยตามรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ SGMY ดังนี
ณ วันที 30 กันยายน 2564
สิ นทรัพย์รวม
3.63
หัก หนีสินรวม
1.50
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
2.13
หาร จานวนหุ้นสามัญ
500,000
มูลค่าหุ้นสามัญ
4.26

หน่ วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
หุ้น
บาทต่อหุ้น

จากการประเมินด้วยวิธ ีมูลค่าทางบัญชี จะได้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ SGMY ณ วันที 30 กันยายน
2564 เท่ากับ 2.13 ล้านบาท หรือคิ ดเป็ นมูลค่าต่อหุ้นเท่ากับ 4.26 บาทต่อหุ้น ตามลาดับ
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5.2.4

สรุปการประเมิ นมูลค่าหุ้นสามัญของ DataOn Group

การประเมินมูล ค่า หุ้น สามัญ ของ บริ ษัท PT. IndoDev Niaga Internet (อิ น โดนีเ ซีย ) และ บริษั ท DataOn
International Co., Ltd. ทีมีการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญ ทีปรึกษาฯ จะนามูลค่าทีประเมินได้จ ากการประเมิน ตามข้อ
5.1.1 มาใช้ ในขณะทีสาหรับกลุ่มบริษ ัททีไม่มีการดาเนิน งานอย่างเป็ น นัยสาคัญ ทีปรึกษาฯ จะพิจารณาใช้ว ิธีมูลค่าทาง
บัญชี โดยอ้างอิงข้อมูลสินทรัพ ย์และหนีสินจากงบการเงินตรวจสอบสาหรับงวดปี สินสุดวันที 30 กันยายน 2564 ของแต่
ละบริษัทมาใช้ในการประเมินมูลค่ าตามข้อ 5.1.2 และ 5.1.3 ทังนี ทีปรึกษาฯ มิได้ทาการประเมินมูลค่าบริษ ัททีไม่ม ีการ
ดาเนินการอย่างมีนัยสาคัญดังกล่าวด้วยวิธ ีอืน เนืองจากทีปรึกษาฯ มีข้อจากัดในการได้ร ับข้อมูลทีครบถ้วน และเพียงพอ
ต่อการประเมินมูลค่าตามวิธ ีการต่างๆ อีกทังยังเป็ นบริษ ัททีเพิงจัดตังและยังมีผลการดาเนินงานไม่ครบ 3 ปี จึงทาให้ยัง
ไม่ม ีข้อมูลแนวโน้ มผลการดาเนินงานในอดีตเพือใช้ในการประเมินมูลค่าตามวิธ ีการต่างๆ ได้อย่างแน่ชัด และมิได้มีรายได้
จากการดาเนินงานในช่ว งระยะเวลาทีผ่านมา ดังนัน จากข้อจากัดในการได้ร ับข้อมูลดังกล่าว ทีปรึกษาฯ จึงพิจารณาว่า
การประเมินมูลค่าตามวิธีมูลค่าทางบัญชี เป็นวิธีท ีเหมาะสมทีสุด
การประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ DataOn Group
บริษทั

วิ ธีทีใช้ในการ
ประเมิ นมูลค่า

มูลค่าหุ้น สัดส่ว นการ มูลค่าหุ้น
สามัญตาม ได้มาของ สามัญตาม
กรณี ฐาน หุ้นสามัญ สัดส่ว น
(ล้านบาท)
(%)
(ล้านบาท)

กลุ่มบริษทั ทีมีการดาเนิ นงานอย่างมีนัยสาคัญ (1)
1. บริษ ัท PT. IndoDev Niaga Internet
วิธีส่วนลดกระแสเงินสด
1,947.86 –
1,947.86 –
(อินโดนีเซีย), บริษ ัท DataOn International (Discounted Cash Flow
100%
2,155.52
2,155.52
Co., Ltd.
Approach)
รวมมูลค่า (1)
1,947.86 – 2,155.52
กลุ่มบริษทั ทีเพิ งจัดตัง และ/หรือมีสดั ส่วนผลการดาเนิ นงานต่อ DataOn Group อย่างไม่มีนัยสาคัญ (2)
1. บริษ ัท DataOn (Thailand) Co., Ltd.
วิธีมูลค่าทางบัญชี
0
100%
0
2. บริษ ัท Synergy Outsourcing Sdn, Bhd.
วิธีมูลค่าทางบัญชี
2.13
55%
1.17
รวมมูลค่า (2)
1.17
รวมมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญกลุม่ บริษทั DataOn Group (1) + (2)
1,949.03 – 2,156.69
หมายเหตุ: 1. อัตราแลกเปลียนเท่ากับ 33.4431 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที 13 ธันวาคม 2564

จากการประเมิน ข้างต้น ที ปรึ กษาฯเห็ นว่ามูลค่า ยุติธรรมของหุ้นสามัญของ DataOn Group ณ วันที 30
กันยายน 2564 เท่ากับ 1,949.03 – 2,156.69 ล้า นบาท
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5.3

สรุปความเห็นของทีปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ

จากการประเมินมูล ค่ายุติธ รรมของหุ ้นสามัญของ HUMAN และ DataOn Group ด้ว ยวิธ ีการต่างๆ สามารถ
สรุป ผลการประเมินมูล ค่ายุติธรรมของหุ ้นสามัญ ณ วันที 30 กันยายน 2564 ได้ดังนี
บริษทั
HUMAN
DataOn Group

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
ล้านบาท
บาทต่อหุ้น
6,323.09 – 8,281.42
9.30 – 12.18
1,949.03 – 2,156.69
N.A.

โดยสรุ ป ทีปรึกษาฯ เห็นว่า มูลค่ายุติธรรมของ HUMAN อยู่ระหว่า ง 6,323.09 – 8,281.42 ล้านบาท หรือ 9.30
– 12.18 บาทต่ อหุ้น เมือพิจารณาการเสนอขายหุ้นสามัญในวงจากัดเพือชาระมู ลค่าหุ ้นสามัญของ DataOn Group ที
ราคา 10.60 บาทต่อหุ้น ที ปรึกษาฯ เห็นว่าเป็ นราคาทีเหมาะสม
ในส่วนมูล ค่ายุติธรรมของ DataOn Group ทีปรึกษาฯ ได้ประเมินมูลค่ายุติธรรม ซึงมีมูลค่าอยู่ระหว่าง 1,949.03
– 2,156.69 ล้า นบาท เมือพิจารณามูล ค่าการเข้าทารายการจาก 1. การเสนอขายหุ ้นสามัญในวงจากัดจานวนไม่เ กิน
187,443,576 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 10.60 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 1,986.90 ล้านบาท 2. เงินสดมูลค่า 4.63 ล้านบาท รวมเป็ น
มูลค่า 1991.53 ล้า นบาท ทีปรึกษาฯ เห็นว่าราคาในการเข้าทารายการอยู่ในช่วงราคาทีเหมาะสมของการประเมิน มูล ค่า
ของ DataOn Group ที ปรึกษาฯ จึงเห็นว่ามูลค่าการเข้าทารายการในครังนี มีความเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม มูลค่ากิจการและมูล ค่าหุ้น สามัญของบริษ ัทฯ ขึนอยู่กับฐานข้อมูลในอดีตทีได้รับจากทางบริษัทฯ
ตามทีได้กล่า วไปแล้วข้างต้น ซึงการประมาณการทางการเงินทีได้จะมีความใกล้เคียงกับความเป็ นจริงหรือไม่ข ึนอยู่กับ
ความถูกต้องและความเหมาะสมของสมมติฐ านทีใช้ในการจัดทาประมาณการทางการเงินในอนาคต โดยทีปรึกษาฯ ได้
สอบทานในรายละเอี ยดของสมมติฐ านทีใช้ใ นการประมาณการทั งหมด ด้ว ยความรอบคอบตามจรรยาบรรณของผู ้
ประกอบวิชาชีพ และมีความเชือมันว่าสมมติฐานทีใช้ม ีความเหมาะสมและมีความเป็ นไปได้ ทังนี ผู้ถือหุ้นอาจใช้วิธ ีการ
ประเมินมูลค่าหุ้นวิธีอืนประกอบการพิจารณาด้วย

ส่วนที 5 - หน้า 76

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
เอกสารแนบ 1 : สรุปข้อมูลของ บริษทั ฮิ วแมนิ ก้า จากัด (มหาชน)
1.1

ข้อมูลเบืองต้น
ชือบริษทั
ชือย่อ
เลขทะเบียนนิ ติบุคคล
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ทีตังบริษทั
ทุน จดทะเบียน
ทุน ทีออกและชาระแล้ว

1.2

:
:
:
:

บริษ ัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)
HUMAN
0107560000338
กลุ่ ม บริษัท ประกอบธุ ร กิจ เป็ นผู้พ ัฒนาซอฟต์แ วร์เ พือจาหน่ า ยและ
ให้ บ ริก ารติ ด ตั งซอ ฟต์ แ วร์ ร ะบบบริห ารงานทรั พ ยากรบุ ค คลและ
ทรัพยากรองค์กร รวมทังให้บริการจัดทาเงินเดือนและจัดทาบัญชี
: เลขที 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.
10330
: 345,000,000.00 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 690,000,000 หุ้น
มูล ค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ณ วันที 22 ธันวาคม 2564)
: 340,000,000.00 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 680,000,000 หุ้น
มูล ค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ณ วันที 22 ธันวาคม 2564)

ประวัติความเป็ นมา

บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “HUMAN” ) จัดตังขึนเมือวันที 29 กรกฎาคม 2546 ด้วย
ทุนจดทะเบียนเริมต้นจานวน 30.00 ล้านบาท โดยคุณสุนทร เด่นธรรม อดีตหุ ้นส่วนและผู้บริหารของ Pricewaterhouse
Coopers Thailand (PWC) ซึงเคยดูแลงานด้า นการบริหารความเสียง (Global Risk Management Solutions) โดยเป็ น
ผูร้ ิเริมพัฒนาธุรกิจ ใหม่ๆ ให้กับ PWC ในประเทศไทย ซึงรวมถึงการบริหารความเสียงของธุรกิจด้านการปฏิบัติการ
(Operation Risk) และความเสียงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk) และได้เป็ นผู ้เริมธุรกิจการรับช่วงบริหารด้านการ
จัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรของธุรกิจขนาดใหญ่ (Big Scale Business Process Outsourcing : BPO) ในการ
จัดการด้านการบริหารจัดการทรัพยาบุคคลในองค์กร (Human Solutions) ของ PWC ต่อมาในปี 2546 PWC ได้ปรับ
โครงสร้างธุรกิจและยกเลิกธุรกิจ BPO มีการแก้ไขปรับปรุงกฏเกณฑ์เกียวกับบริษัทผู้สอบบัญชี ทาให้บริษัทสอบบัญชี
ทั วโลกมีก ารปรับ โครงสร้ า งธุร กิ จ คุ ณ สุ นทร เด่น ธรรม จึง แยกตัว ออกมาจัด ตังบริษ ัท เพือให้ บ ริ การจัด การ
ด้า นทรัพ ยากรบุ คคลภายในองค์ก ร (Business Process Outsourcing in Human Resource) โดยมีบริ ษัท ซี เ กท
เทคโนโลยี จากัดเป็ นลูกค้ารายแรก ในปี 2563 บริษัท ขยายการลงทุนในธุรกิจเกียวกับประกันชีวิตและประกันวิน าศภัย
โดยบริษ ัท จัดตังบริษ ัท เบนนิกซ์ จากัดซึงเป็ นบริษัทนายหน้าประกันภัยยุคใหม่ท ีบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีเ ข้า
มาบริ ห ารจัด การ (Pure Digital and Single Platform Broker) โดยบริษ ัท มีส ัด ส่ว นการถื อ หุ้น คิด เป็ น ร้ อ ยละ 51
นอกจากนีบริษัทยังได้รับรางวัลชนะเลิศ “Best Innovation Company Award” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง
เป็ นสิงทียืนยัน นโยบายและการประกอบธุรกิจของบริษัทในปั จจุบนั และต่อไปในอนาคต
ปัจ จุบ ันบริษัทเป็ นผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีเ กียวกับงานทรัพยากรบุ คคล และให้บริการ การบริห าร
กระบวนการจัดการชันนาของประเทศไทย รวมทังเป็ นตัวแทนจาหน่ายซอฟต์แวร์ระบบงานวางแผนทรัพยากรองค์กร
SAP Business One แล ะ Oracle NetSuite on Cloud Solution บริ ษั ท มี พ นั กงาน 580 คน โดย ประ มาณ แ ละ
ดาเนินงานจัดตังสาขาในประเทศสิงคโปร์ละประเทศมาเลเซีย
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1.3

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีหน่ วยงานทางธุรกิจหลักสองหน่วยงาน คือการให้บริการ
บริหารด้านทรัพยากรบุคคลและการให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน การให้บริการด้าน บริหารทรัพยากร
บุคคลประกอบด้วยซอฟต์แวร์ สาหรับจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลและให้บ ริการรับช่วงบริหารจัดการทรัพ ยากร
บุคคลและการจัดทาเงินเดือน ด้านบริการจัดการบัญชีและการเงิน จะรวมถึงบริการวางระบบการใช้ซอฟต์แ วร์ SAP
Business One (SAPB1) ระบบวางแผนทรัพ ยากรองค์กร (ERP) การวางแผนระบบทรัพ ยากรองค์กรผ่านคลาวด์โดย
Oracle NetSuite (Oracle NetSuite Cloud ERP systems) และการบริการรับช่วงบริหารจัดการทางการเงินและบัญชี
ก). การให้บริการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
เมือเริมก่ อ ตัง บริษ ัท เป็ นผู้ ร ิเ ริ มรูป แบบธุ รกิ จรับช่ว งบริห ารจัด การทรัพยากรบุ ค คลขนาดใหญ่โ ดยใช้
แพลตฟอร์ มด้านเทคโนโลยีท รัพยากรบุคคลขันสู งจากประเทศอิ นเดีย และได้พัฒนาซอฟต์แวร์ใ ห้เ หมาะกับ ความ
ต้องการของบริษัท ไทยเมือตระหนักว่ าการหาเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลขันสูงทีดีทีสุ ดเพื อตอบสนองความ
ต้องการทีซับซ้อนของบริษ ัทใหญ่ต่างๆ อีกทังต้องเป็ นไปตามแรงงาน กฎหมายด้านภาษี และประกันสังคมของประเทศ
ไทยไม่ใช่เรืองง่าย บริษัทจึงกล้าดาเนินการพัฒนาเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลขึนเอง
บริษ ัทมีเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลเป็นของตนเอง คือ Humatrix ซึงเป็ นระบบจัดการทรัพยากรบุคคลอัน
โดดเด่นของบริษ ัท ทาตามความต้องการทีซับซ้อนของลูกค้าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ หรือลูกค้าทีมีกฎการทางานหรือ
ขันตอนการทางานทีซับซ้อนได้ Humatrix หลังการวิจัยและการทางานหนักอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนือยเป็ นเวลาหลายปี
ในปี 2554 บริษทั ได้เปิดตัว Humatrix 5 ทีทางานบนเว็บไซต์อย่างเต็มรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีดอทเน็ต Humatrix 5
เป็ นการพัฒนาอย่างยอดเยียมในประเทศไทยทังด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่นี ทาให้บริษัทติดอันดับ
หนึงในสิบด้านนวัตกรรมทางธุรกิจในปี 2553 จากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
บริษัท ได้ค้นคว้าอย่างต่ อ เนืองเพือปรับปรุ ง Humatrix เป็ นเวลาหลายปี และในปี 2558 บริษ ัทได้ เ ปิ ดตัว
Humatrix 8 ซึงเป็ นรุ่นต่อจาก Humatrix 5 นอกจากการปรับปรุงชุดหน้าจอให้มีรูปลักษณ์และความรู้สึกทันสมัย แล้ว
ชุดคาสังของ Humatrix 8 ยังได้พัฒนาขึนเพือรองรับหลายบริษ ัท หลายประเทศทีมีขีดความสามารถในหลายมิติ บริษ ัท
ให้ความสาคัญกับสมรรถนะของเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลทีมีชือเสียงมีความเท่าเทียมกันหรือโดดเด่นกว่า บริษัท
จึงได้พ ัฒนาเทคโนโลยีด้า นทรัพ ยากรบุคคลของตนให้เป็น บริการระดับโลก ในปี 2559 บริษ ัทได้พัฒนา Humatrix 8
เพือ ให้เหมาะกับการให้บริการนอกประเทศ ในปัจ จุบ ัน มีการให้บริการลูกค้าในสิงคโปร์ มาเลเซียและญีปุ่น และในปี
เดี ย วกั น บริ ษั ทได้ร ับรางวัล แอพพลิเ คชันเชิ ง อุ ต สาหกรรมดีเ ด่น โดยได้ร ับจากสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศไทย ซึงเป็น สมาคมผู้เชียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งแรกของประเทศ
ปี 2562 บริษัท ได้เปลียนรู ปแบบการบริการโดยเน้ นประสบการณ์ข องพนักงานทีมีต่อการออกแบบทีให้
ความสาคัญกับโทรศัพท์ม ือถือเป็นอันดับแรกได้เป็ นผลสาเร็จ ในปี 2563 บริษัทเริมพัฒนามาตรฐานการสรรหาบุคลากร
และมาตรฐานการวางแผนกาลังคน เนืองจากเป็ นส่วนหนึงในแผนของบริษ ัททีจะทาให้ช่วงเวลาของพนักงานตังแต่ก่อน
การจ้างงานจนถึงการเกษียณอายุเป็ นไปอย่างครบวงจรโดยสมบูรณ์
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ลักษณะของ Humatrix
Humatrix เป็ นการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลทีทางานบนเว็บไซต์อย่างแท้จริง สามารถเข้าถึงได้ทุกทีทุก
เวลาและทุกอุปกรณ์ เป็ นการออกแบบขันตอนการทางานทีไม่เ หมือ นใคร เพือความสะดวกในขันตอนการทางานที
ต่างกันตามประเภทและลาดับชันของพนักงาน และทาธุร กรรมดิจิท ัลได้อย่า งครบวงจร ความเหมาะสม เงือนไขของ
แอพพลิเคชันและการอนุ มัติขนตอนการทางานล้
ั
วนเป็ นส่วนหนึงของส่วนประกอบทีทาให้การทางานมีประสิทธิภาพ มี
ความยืดหยุ่นทีดีเพือตอบสนองกฎการทางานตามทีต้องการมากทีสุด
● ความคล่อ งตัว
Humatrix มีแอพพลิเคชันรองรับการใช้งานบนโทรศัพท์ม ือถือ ทั ง iOS และ Android ทาให้เกิดความคล่องตัว
ทางด้านแรงงาน เป็น การเปลี ยนรูปแบบเมือ พนักงานต้องการเข้าถึง บันทึก ของฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและวิธปี ฏิบตั ใิ น
การทาธุรกรรมทีเกียวข้องกับฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ปัจ จุบ ันพนักงานสามารถมีทุกสิงทีเหมาะสมและเข้าถึงทุก สิงได้แค่
ปลายนิว
● การเชือมต่อ กับระบบอืนผ่าน Humatrix Utility Gateway (HUG)
Humatrixได้อ อกแบบมาเพือเชือมต่อ กับ ระบบทรัพยากรบุคคลของทีอืน เช่ น SAP SuccessFactors, IBM
Kenexa, Workday, PeopleSoft, Oracle เป็ นต้น สามารถเชือมต่อเพือแลกเปลียนข้อมูลทีมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ทั งข้อมู ลองค์กรและข้อมูลพนักงานได้ โดยอัตโนมัติโดยใช้ต ัว กาหนดเวลา ระบบของบริษ ัทสามารถเชือมต่อแบบ
เรียลไทม์ผ่า นช่องทางการเชือมต่อ (API) หรือการให้บริการเว็บไซต์
● ซอฟต์แวร์ Add-ons
ฮิวแมนิก้าเป็นหุ ้นส่วนรายแรกในประเทศไทยทีได้ร ับแต่งตังให้เป็ น หุ้นส่ วนทีให้บริการจัดการภายในองค์กร
ของ SuccessFactors ซึงเป็ นแบรนด์ทีมีชือเสียงระดับสากลของผู้นาทางด้านพัฒนาชันนาของซอฟต์ แวร์ HRD ของ
บริษ ัท SAP การแต่ง ตังครังนีทาให้บริษัทสามารถเชือมโยงระบบการบริห ารจัดการทีมีความสามารถโดดเด่น ของ
SuccessFactor เข้ากับ Humatrixได้อ ย่ างสมบูรณ์ เป็ น การเสนอบริการทีหลากหลายให้แก่กลุ่มด้านทรัพ ยากรบุคคล
การร่วมมือกับ SuccessFactors ไม่เพียงทาให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการทางานร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ระดับโลก
ในด้านทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรเท่า นัน ยังช่ วยเรืองการให้ คาปรึกษาเกียวกับมาตรฐานทรัพยากรบุคคลด้านอืน
เพือเพิมคุณค่าทีสมบูรณ์แก่ล ูกค้าของบริษัท
2.การให้บริการรับช่วงบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการจัดทาเงิ นเดือน
ฮิวแมนิก้าเป็ นผู้ร บั ผิดชอบในการทาธุรกรรมและงานทีต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดเกียวกับการให้บริการรับช่วง
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการจัดทาเงินเดือนอย่างครบวงจร และส่งมอบสิงสาคัญทีสุดให้แก่ลูกค้าเพือลูกค้าจะ
ได้ให้ความสาคัญกับธุรกิจของตน ในฐานะทีเป็ นหุ้นส่วน BPO บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับลูกค้าเพือสนับสนุ นการเติบโตของ
บริษ ัทลูกค้าโดยใช้การบริหารจัดการ BPO ชันสูง ทีมผู้เชียวชาญของบริษัทฯ มีความรู้ลึกซึงเกียวกับกฎต่าง ๆ ในทาง
กฎหมายและมีแนวปฏิบ ัติท ีเป็ นเลิศ ได้ทางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนือยเพือรับประกันว่าการจัดทาเงินเดือนของลูกค้า
ต้อ งเป็ นไปอย่างถูกต้องและตรงเวลาเสมอลูกค้าสามารถเชือถือบริษัทได้ว่าบริษ ัทจะดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
และการจัดทาเงินเดือนได้ท ันเวลา สิงสาคัญทีสุด บริษ ัทมีทีมผู ้เชียวชาญทีจะช่ว ยเพิมประสิทธิภาพการทางานโดยใช้
เทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลพร้อมทังลดความเสียงให้กับลูกค้าของบริษัท
บริการของบริษัทยังรวมถึงการตอบคาถามหรือการแก้ ปัญหาทางด้านไอที โดยตรงให้แก่พ นักงานของลู กค้ า
บริษ ัทประกอบธุรกิจด้านบริการระบบงานภายในองค์กรตามมาตรฐาน ISO 27001 ซึงเป็ นมาตรฐานทีได้รับการรับรอง
ว่า จ้างบุ คลากรทีมีจุดประสงค์เดีย วกันในการให้บริการลูกค้า สานักงานของบริษัททีสิงคโปร์เ ป็ นหนึงในผู้ใ ห้บริการ
ระบบงานภายในองค์กรซึงมีจานวนไม่มากในสิงคโปร์ท ีได้รับการรับรองจาก Outsource Service Provider’s Auditor
Report (OSPAR) ซึงได้รับการยอมรับจากสมาคมธนาคารในสิงคโปร์
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ข). การให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิ น
ฮิวแมนิก้าให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน รวมถึงระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรและบริการทาง
บัญชี ดังต่อไปนี
1.ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)
ฮิว แมนิก้า เป็ น ตัวแทนจาหน่ ายและเป็ นผู้ใ ห้ บริการวางระบบการใช้ซ อฟต์แ วร์ SAP B1 ระบบวางแผน
ทรัพยากรองค์กร (ERP) การวางแผนระบบทรัพยากรองค์ กรผ่านคลาวด์โดย Oracle NetSuite (Oracle NetSuite
Cloud ERP systems) ฮิว แมนิ ก้า เป็น ตัวแทนจาหน่ ายซอฟต์แวร์ SAP B1 ซึงเป็ นซอฟต์ แวร์ชันนาของโลกตังแต่ปี
2549 บริษัทได้รับสถานะเป็ น Gold Partner ของ SAP ซึงเป็ นรางวัลยกย่องชมเชยระดับสูงสุดที SAP ได้มอบให้แก่
หุ ้นส่ว นด้านระบบซอฟต์แวร์ นอกจากนีบริษ ัทยังได้ร ับรางวัลฐานะหุ ้นส่ วนของ SAP B1 ในปี 2563 ท่ามกลางหลาย
รางวัลทีบริษัท ภาคภูม ิใจทีได้รับจาก SAP ในช่วงหลายปี ท ีผ่า นมา นอกเหนือ จากฟั งก์ชนมาตรฐานแล้
ั
ว บริษั ทยังได้
พัฒนาซอฟต์แวร์ Add-ons เพือรองรับความต้องการของผู้ประกอบการไทย เช่น กฎระเบียบของไทย ภาษีมูล ค่าเพิม
และภาษีหัก ณ ทีจ่าย) การฝากขาย การรวมสมุดบัญชีแยกประเภททัวไป การบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวร เอกสารขอ
ซือ ใบแจ้งค่าบริการและการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้บริหารทีควบคุมทีมวางแผนทรัพยากรองค์กรมีประสบการณ์ด้านนี
มากว่ า 25 ปี แ ละมีประสบการณ์ม ากกว่า 10 ปี ใ นการให้บริการวางระบบ SAP ทีมงานของฮิวแมนิก้าได้เข้ารับการ
อบรมแอพพลิเคชันทีได้รับการรับรองจาก SAP เกียวกับซอฟต์แวร์ SAP B1 และยังได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของ SAP
อีกหลายหลักสูตร เช่น การอบรมการขายซอฟต์แวร์ SAPB1 การอบรมเกียวกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ SAP เป็ น ต้น
และทีมฮิวแมนิก้ายังให้คาแนะนาในการติดตังระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรให้กับลูกค้าในประเทศไทยมากกว่า 100
กิจการ/โครงการในช่วง 10 ปี ท ีผ่านมา
ในปี 2562 บริษ ัทเล็งเห็นโอกาสจากระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรบนคลาวด์จ ึงได้ร่วมมือกับ NetSuite เพือ
เสนอระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรบนคลาวด์ซึงเป็ นทียอมรับให้แก่ตลาดไทย นอกจากนี NetSuite ได้รับการชืนชม
จาก Gartner ซึงเป็นหนึงในผูน้ าด้านรายงานการวิจยั ทางการตลาดบริษัทได้สร้างและพัฒนาทีมงานผู้ให้ คาปรึกษาซึงมี
ความเชียวชาญในการให้บริการเพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและร่ว มพัฒนาระบบเพือปรับปรุงขันตอนการ
ทางานและกฎระเบียบต่า งๆ ให้สอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้า รายได้หลักของธุรกิจนี มาจากค่าธรรมเนียมการให้ใช้ลขิ
สิทธิ ซอฟต์แวร์ ค่า บริการวางระบบและค่าบารุ งรักษารายปี ส่วนรายได้เพิมเติมมาจาก การปรับปรุ งซอฟต์แวร์ให้
เป็ นไปตามความต้องการของลูกค้า
2.การให้บริการทางการเงิ นและการบัญชี
ในปัจ จุบ ัน บริษัท ฮิว แมนิก้า เอฟเอเอส จากัด (FAS) เป็ นหนึงในบริษัท ย่อยของบริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด
(มหาชน) FAS ให้บริการทางการเงินและการบัญชีอย่ างครอบคลุม ประกอบด้วยการจัดการข้อมูลทางบัญชี บริการให้
คาปรึกษาการวางแผนทางการเงิน ให้บริการด้านบัญชี การบริหารจัดการทางการเงิน ให้บริการด้านภาษี และให้บริการ
การจัดทาเงินเดือน FAS ให้บริการองค์กรระหว่ างประเทศและองค์กรในประเทศขนาดใหญ่ด้านระบบงานหรือบริการ
ภายในองค์ กรโดยใช้ระบบสารสนเทศทางบัญชีและระบบปฏิบ ัติการภายในทีออกแบบเพือลดเวลาและ/หรือประหยัด
ต้นทุนในการดาเนินการของลูกค้า
นอกจากนี FAS ยัง ให้บ ริการครอบคลุ ม ถึง SMEs ตั งแต่ การวางแผนธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การ
บริหารเชิงมูล ค่า การเตรียมพร้อมทางบัญชี การบริหารเงินสดหรือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและบริการจัดทา
เงินเดือนและยังจัดหาเครืองมือและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ลูกค้า FAS ให้ความสาคัญกับการให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จในทีเดียว ซึงเรียกว่า การให้บริการโดยมีเจ้าหน้ าทีดูแลระบบเป็ นผู้จัดการข้อมูลทังหมด โดยให้บริการ
ลูกค้า SME เพือให้ลูกค้าให้ความสาคัญกับธุรกิจหลักของตนและทาให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าต่อไป
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ในปี 2563 บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง จากัด (มหาชน) ในการจัดตังกิจการร่วมค้า
มุ่งเน้นการให้บริการโดยมีเจ้าหน้าทีดูแลระบบเป็ นผู้จ ัดการข้อมูลทังหมดให้แก่ บริษัททีอยู่ในThe Eastern Economic
Corridor (EEC) บริษัทเชือในการเป็นผู้นารายต้นๆ ในการเข้าร่วมโครงการขนาดใหญ่ซึงรัฐบาลไทยเป็ นผู้ริเริมเพือ
ดึงดูดการลงทุนในเทคโนโลยีขนสู
ั งในอุตสาหกรรมคลืนลูกใหม่ ทีกาหนดเป้ าหมายโดย EEC
1.4

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
บริษทั

ถือหุ้นโดยตรง
1. บริษ ัท โปรเฟสชัน
แนล เอ้าท์ซอสซิง
โซลูช ัน จากัด
2. บริษ ัท ฮิวแมนิก้า
เอฟเอเอส จากัด
3. Humanica Asia
Pte. Ltd.

ประเทศ

ไทย

ไทย

ลักษณะธุรกิ จ

ให้บริการรับช่วงใน
การจัดทาเงินเดือน

ให้บริการรับช่วงด้าน
บัญชีและการเงิน
สิงคโปร์ ให้บริการรับช่วงใน
การจัดทาเงินเดือน
และให้คาปรึกษาด้าน
งานซอฟต์แวร์บริหาร
ทรัพยากรบคคล
4. บริษ ัท ไทเกอร์
ไทย บริการวางระบบ
ซอฟท์ (1998) จากัด
ซอฟต์แวร์ทรัพยากร
บุคคลและเงินเดือน
และขายเครือง
อุปกรณ์ควบคุมการ
เข้าออก
5. บริษ ัท เบนนิกซ์ กัด
ไทย ให้บริการเป็ น
นายหน้าประกันชีวิต
และวินาศภัย
ถือหุ้นโดย Humanica Asia Pte. Ltd.
1. Humanica SDN.
มาเลเซีย ให้บริการรับช่วงใน
BHD.
การจัดทาเงินเดือน
และให้คาปรึกษาด้าน
ซอฟต์แวร์งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ถือหุ้นโดย บริษทั ฮิ วแมนิ ก้าเอฟเอเอส จากัด
1. บริษ ัท ฮิวแมนิก้า อี
ไทย ให้บริการรับช่วงด้าน
อีซี จากัด
บัญชีและการเงิน

ทุนจด
ทะเบียน

จานวนหุ้น
สามัญที
ออกจาหน่ าย
(หุ้น)

10,000,000

100,000

99.98

20,000,000

2,000,000

99.98

200,000

200,000

100.00

5,000,000

50,000

99.99

50,000,000

500,000

51.00

500,000 RM

500,000

100.00

30,000,000

3,000,000

70.00
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สัดส่ว นการ
ถือหุ้น
(ร้อยละ)

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน

บริษทั
บริษทั ร่วม
1. บริษ ัท โคนิเคิล
จากัด

ประเทศ

ลักษณะธุรกิ จ

ไทย

ให้บริการแพลตฟอร์ม
ระบบจัดการเรียนรู้
ออนไลน์สาหรับ
องค์กร
ให้บริการเป็ นตัวกลาง
การกู้ยืมระหว่า งผู้กู้
และผู้ให้กู้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์
ให้บริการแพลตฟอร์ม
สาหรับปรึกษาบุคลกร
ทางการแพทย์
ออนไลน์และร้านขาย
ยาออนไลน์

2. บริษ ัทฮิวแมนเชส
แคปปิตอล จากัด

ไทย

3. บริษ ัท ฟาร์มแคร์
กรุ๊ป จากัด

ไทย

ทุนจด
ทะเบียน

จานวนหุ้น
สามัญที
ออกจาหน่ าย
(หุ้น)

3,264,600

32,646

20.00

20,000,000

2,000,000

50.00

4,000,000

40,000

25.00

1.5

สัดส่ว นการ
ถือหุ้น
(ร้อยละ)

โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ประเภทธุรกิ จ
ล้า นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1.รายได้จากการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล
1.1 รายได้ จากการให้บ ริก ารรับ ช่ ว ง 237.35
45.4 257.09
41.90 266.41
36.00
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการ
จัดทาเงินเดือน
1.2 รายได้จากค่าซอฟต์แวร์
159.64
30.50 212.30
34.60 269.93
36.50
1.3 รายได้จากการขายสินค้า
25.66
4.20
75.76
10.20
รวมรายได้ทรัพยากรบุคคล
396.99
75.90 495.05
80.60 612.10
82.70
2.รายได้จากการให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิ น
2.1 ระบบงานวางแผนทรัพยากรองค์กร
98.94
18.90
81.44
13.30
85.36
11.50
2.2 บริหารจัดทาบัญและการเงิน
19.18
3.70
23.03
3.80
22.35
3.00
รวมรายได้บญ
ั ชีการเงิ น
118.12
22.60 104.47
17.10 107.71
14.50
3.รายได้อืนๆ
8.12
1.50
14.34
2.30
20.53
2.80
รวมรายได้
523.23 100.00 613.86 100.00 740.34 100.00

ที มา: แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 ของบริษ ัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)
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1.6

รายชือคณะกรรมการ
ณ วันที 16 กุมภาพันธ์ 2564 HUMAN มีคณะกรรมการบริษัทจานวน 7 ท่าน โดยมีรายชือดังนี
ชือ - นามสกุล
ตาแหน่ง
1 นาย อโณทัย อดุลพันธุ ์
ประธานกรรมการ
2 นาย สุนทร เด่นธรรม
รองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
3 นาย ภัทร ยงวณิชย์
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
4 นาย ธนชาติ นุ่ มนนท์
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
5 นาย ไผท ผดุงถิน
กรรมการอิสระ
6 น.ส. ปิ ยพร พรรณเชษฐ์
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
ที มา : ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูล ณ วันที 16 กุมภาพันธ์ 2565

1.7

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันที 4 มกราคม 2565 HUMAN มีรายชือผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี
ชือ - นามสกุล
1 นาย สุนทร เด่นธรรม
2 บริษ ัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิงส์ จากัด (มหาชน)
3 BNY Mellon Nominees Limited
4 State Street Europe Limited
5 บริษ ัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
6 South East Asia UK (Type A) Nominees Limited
7 South East Asia UK (Type C) Nominees Limited
8 นาย เชิงชัย เจริญจิตเสรีวงศ์
9 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
10 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ ้นระยะยาว
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
11 ผู้ถือหุ้นอืน
รวมผู้ถือหุ้นทังหมด
ที มา : ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูล ณ วันที 16 กุมภาพันธ์ 2565
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หุ้น
261,277,200
33,300,000
29,410,500
24,335,200
31,258,353
17,622,200
14,449,100
10,084,000
9,934,900
9,902,400
475,178,583
204,821,417
680,000,000

ร้อยละ
38.42
4.9
4.33
3.58
4.6
2.59
2.12
1.48
1.46
1.46
69.88
30.12
100.00

งบการเงิ นรวม

งบการเงิ น
งบแสดงฐานะการเงิ น

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
เงินให้กู้ย ืมระยะสัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาประกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
เงินลงทุนในบริษ ัทร่วม
เงินลงทุนในบริษ ัทย่อย
เงินลงทุนระยาวอืน
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้

1.8
1.8.1

1.05
558.38
24.63
40.11
-

4.89
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22.70
569.79
51.21
-

159.47
114.23
24.58
9.42
83.07
4.50
395.28

2562

111.34
100.00
118.32
2.14
331.79

2561

งวดปี สิ นสุด 31 ธันวาคม

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน

0.86
392.29
28.57
44.65
128.83

246.80
118.44
30.35
14.98
227.77
15.07
653.40

2563

0.69
487.41
64.53
44.46
142.88

352.93
155.99
35.34
4.38
14.58
69.32
1.34
633.88

หน่วย: ล้านบาท
รายไตรมาส สิ นสุด
30 กันยายน
2564

ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืนนอกจากค่าความนิยม
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี สิ นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี สิ นหมุนเวียน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
หนีสินทีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาหนดชาระภายในหนึงปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนี สิ นหมุนเวียน
หนี สิ นไม่หมุนเวียน
หนีสินตามสัญญาเช่า
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนี สิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนี สิ น

งบการเงิ นรวม

48.50
47.17
1.24
7.25
12.06
116.20
2.64
19.36
38.71
4.74
65.44
181.64

58.91
5.88
3.23
9.33
77.35
3.88
9.39
15.13
1.56
29.96
107.31
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2562
108.62
200.99
27.43
5.55
13.54
980.31
1,375.59

2561
53.39
165.45
12.03
3.89
11.64
895.00
1,226.79

งวดปี สิ นสุด 31 ธันวาคม

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน

117.39
16.64
39.67
173.70
324.80

58.54
47.82
20.24
10.55
13.95
151.10

2563
108.62
176.16
34.19
10.98
13.09
938.25
1,591.65

133.65
14.43
44.38
0.30
192.75
340.98

53.26
50.45
22.07
5.70
16.75
148.23

รายไตรมาส สิ นสุด
30 กันยายน
2564
108.62
185.57
13.22
5.17
14.11
1,066.65
1,700.52

340.00
340.00
649.12
5.15
(12.67)
22.71
176.18
13.45
1,193.94
0.00
1,193.94
1,375.59

340.00
649.12
5.15
(12.67)
16.75
122.55
(1.42)
1,119.48
0.00
1,119.48
1,226.79

2562

340.00

2561

34.00
258.78
(8.76)
1,265.62
1.23
1,266.85
1,591.65

340.00
649.12
5.15
(12.67)

340.00

2563

เอกสารแนบ 1 - หน้า 10

หมายเหตุ: งบการเงินตรวจสอบของ HUMAN สาหรับงวดปีสินสุด 31 ธันวาคม 2561 - 2563 และงบการเงินระหว่างกาลของ HUMAN ประจางวด 30 กันยายน 2564

ส่ว นของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 690,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
หุ ้นสามัญ 680,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนทีออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 680,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ชาระครบแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สามัญ
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ส่วนตากว่าทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียทีไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ว นของผู้ถือหุ้น
รวมหนี สิ นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงิ นรวม

งวดปี สิ นสุด 31 ธันวาคม

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน

34.00
300.80
36.35
1,352.76
6.79
1,359.54
1,700.52

340.00
649.12
5.15
(12.67)

345.00
-

รายไตรมาส สิ นสุด
30 กันยายน
2564

(17.74)
121.75

รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงิน ลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

8.34
(0.43)
1.93
158.26
(14.52)
143.73

11.10
(8.37)
0.93
187.70
(22.84)
164.86

384.97
29.19
131.06
545.21
184.04

9.43
729.26

6.00
605.53

335.26
19.11
102.75
457.11
148.42

719.82

2563

599.53

งวดปี สิ นสุด 31 ธันวาคม
2562

เอกสารแนบ 1 - หน้า 11

285.52
4.64
75.98
16.97
0.63
383.74
139.49

ค่า ใช้จ ่าย
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน

2561
515.11
1.61
6.51
523.23

งบการเงินรวม

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ
เงินปั นผลรับ
รายได้อืน
รวมรายได้

1.8.2

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน

8.03
(6.28)
1.66
136.16
(14.82)
121.33

294.13
12.50
92.78
399.40
132.75

7.64
532.15

524.51

8.84
(7.10)
0.86
140.23
(15.95)
124.28

296.49
22.85
103.02
422.36
137.62

17.74
559.98

542.25

หน่วย: ล้านบาท
รายไตรมาส สิ นสุด 30 กันยายน
2563
2564

14.88

-

(2.55)
12.33
156.06

(1.10)

-

1.99
0.89
122.64

121.75
0.00
121.75

การแบ่งปัน กาไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ ้นของบริษัทใหญ่
ส่ว นทีเป็ นของส่ วนได้เสียที ไม่มีอ านาจควบคุม
กาไรสาหรับงวด

เอกสารแนบ 1 - หน้า 12

143.73
143.73

(2.43)
17.30

(0.76)
(0.35)

2561

งวดปี สิ นสุด 31 ธันวาคม
2562

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง
ผลต่า งของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาหนดให้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
- กาไร (ขาดทุน ) เบ็ดเสร็จอืนสาหรับงวด - สุทธิจากภาษี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

งบการเงินรวม

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน

165.75
(0.90)
164.86

2.47
(16.39)
148.47

-

(18.86)

0.71
(19.57)

2563

121.33
121.33

(22.16)
(20.03)
101.30

(22.16)

2.13

2.13
-

127.59
(3.31)
124.28

47.03
54.75
179.03

47.03

7.72

7.72
-

รายไตรมาส สิ นสุด 30 กันยายน
2563
2564

0.18

122.64
0.00
122.64

2561

0.21

156.06
156.06

งวดปี สิ นสุด 31 ธันวาคม
2562

0.24

148.47
148.47

2563

งบการเงินรวม

งบกระแสเงิ นสด

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เป็ นเงินได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผือผลขาดทุน ด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
ค่าเผือการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์

1.8.3

55.26
(0.83)
(0.52)
0.63
-

46.56
(4.13)
0.09
(1.17)

เอกสารแนบ 1 - หน้า 13

158.26

139.49

2561

งวดปี สิ นสุด 31 ธันวาคม
2563

78.01
1.14
1.93
0.29
0.55
-

187.70

2563

0.19

182.33
(3.31)
179.03

58.01
1.14
0.31
0.55
(0.01)

136.16

62.29
0.02
-

140.23

หน่วย: ล้านบาท
รายไตรมาส สิ นสุด 30 กันยายน
2563
2564

0.18

101.30
101.30

รายไตรมาส สิ นสุด 30 กันยายน
2563
2564

หมายเหตุ: งบการเงินตรวจสอบของ HUMAN สาหรับงวดปีสินสุด 31 ธันวาคม 2561 - 2563 และงบการเงินระหว่างกาลของ HUMAN ประจางวด 30 กันยายน 2564

กาไรต่อหุ้น
กาไรส่วนทีเป็ นของบริษัทต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)

การแบ่งปัน กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มอี านาจควบคุม
กาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

งบการเงินรวม

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ร ะยะยาวของพนักงาน
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ ายสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอืนและไม่หมุนเวียนอืน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงิน ลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริง
รายได้ทางการเงิน
ดอกเบียรับ
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์และ
หนีสินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนิน งาน (เพิมขึน) ลดลง
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสินดาเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
หนีสินทีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
หนีสินหมุนเวียนอืน
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
จ่ายประมาณการหนีสินสาหรับผลประโยชน์พ นักงาน

งบการเงินรวม

0.43
211.18

(2.18)
(2.22)
2.54
(5.56)
(10.17)
26.42
(8.66)
3.17
-

0.63
181.55

31.13
(2.62)
(0.31)
(7.60)
0.75
1.56
-

เอกสารแนบ 1 - หน้า 14

(0.93)
3.63
(0.60)

(1.93)
2.59
(5.28)

0.62
(1.61)

9.36
0.65
1.90
(0.81)
1.74

(3.15)
(5.77)
(7.50)
(5.80)
(6.59)

8.37
274.60

2.56
(2.85)

2563

งวดปี สิ นสุด 31 ธันวาคม
2561
2563
2.95
7.43
(1.88)
(4.85)

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน

4.43
(6.03)
2.40
(0.81)
(1.74)

(17.25)
1.60
(10.55)
3.12
(11.89)

6.28
196.70

(1.66)
(0.32)
(8.03)

1.79
2.63
2.80
0.30
-

(29.30)
(4.99)
(2.80)
5.94
(1.02)

7.10
191.69

(0.86)
(9.86)
(8.84)

รายไตรมาส สิ นสุด 30 กันยายน
2563
2564
0.00
3.20
4.08
4.55
0.19
(6.13)

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาประกัน (เพิมขึน) ลดลง
เงินสดจ่ายซือสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืนและไม่
หมุนเวียนอืน
เงินสดรับจากการจาหน่ ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
และไม่หมุนเวียนอืน
เงินสดจ่ายเพือซือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในการพัฒนา/ซือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสัน
รับชาระเงินให้กู้ยืมระยะสัน
เงินปั นผลรับ
เงินสดจ่ายค่าซือธุรกิจ
เงินสดจ่ายเพือลงทุนในบริษ ัทร่วม
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการดาเนินงาน
จ่ายดอกเบีย
เงินสดจ่ายเพือภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน

งบการเงินรวม

732.10
(5.01)
(19.20)
5.28
(99.11)
(62.03)

911.22
(37.19)
1.33
(22.94)
1.61
(24.60)
(22.70)
(123.10)

เอกสารแนบ 1 - หน้า 15

3.84
(679.92)

0.22
(930.04)

2561
204.47
(0.63)
(7.52)
4.53
200.85

งวดปี สิ นสุด 31 ธันวาคม
2563
214.52
(0.43)
(18.72)
4.69
200.06

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน

(25.45)
0.10
(15.99)
5.78
(3.00)
(45.26)

481.80

0.19
(488.69)

2563
255.15
(15.56)
0.49
240.08

(14.31)
0.06
(11.63)
4.63
(3.00)
(10.26)

392.52

0.18
(378.71)

(13.20)
(14.06)
(4.38)
8.81
(35.10)
77.55

478.34

0.18
(343.05)

รายไตรมาส สิ นสุด 30 กันยายน
2563
2564
159.98
167.04
(14.04)
(27.49)
0.37
0.14
146.31
139.69

2561
(0.86)
(0.04)
(5.66)
(47.60)
(54.16)
(0.39)
23.19
88.14
111.34

งวดปี สิ นสุด 31 ธันวาคม
2563
2563
(5.88)
(18.22)
(8.37)
(81.60)
(81.60)
(87.48)
(108.19)
(2.41)
0.69
48.14
87.32
111.34
159.47
159.47
246.80

รายไตรมาส สิ นสุด 30 กันยายน
2563
2564
(13.23)
(15.83)
(6.28)
(7.10)
(81.60)
(95.20)
(101.11)
(118.12)
2.01
7.01
36.95
106.13
159.47
246.80
196.43
352.93
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หมายเหตุ:งบการเงินตรวจสอบของ HUMAN สาหรับงวดปีสินสุด 31 ธันวาคม 2561 - 2563 และงบการเงินระหว่างกาลของ HUMAN ประจางวด 30 กันยายน 2563-2564

จ่ายคืนเงิน เบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินทดรองจ่ายคืน กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดจ่ายหนีสิน ตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายดอกเบียหนีสินตามสัญญาเช่า
เงินปั นผลจ่าย
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
- ผลต่า งของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
- เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ สิ นงวด

งบการเงินรวม

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
1.8.4

อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนทางการเงิ น

หน่ วย

งวดปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
2561
2562
2563

อัตราส่ว นสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
8.26
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่า
8.17
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
เท่า
2.51
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า
เท่า
4.08
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย
วัน
89.40
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
เท่า
0.00
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย
วัน
0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี
เท่า
6.86
ระยะเวลาชาระหนี
วัน
53.19
วงจรเงินสด
วัน
36.21
อัตราส่ว นความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไร (ขาดทุน) ขันต้น
%
44.57
อัตรากาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
%
0.27
อัตรากาไร (ขาดทุน) อืน
%
0.00
อัตราส่วนเงินสดต่อการทาไร
%
1.44
อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิ
%
121.91
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
%
11.27
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%
11.78
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
%
0.78
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่า
43.93
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
0.09
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย
เท่า
221.24
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
เท่า
0.18
อัตราการจ่ายเงินปันผล
%
39.10
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30 กันยายน
2564

3.40
2.36
2.07
5.16
69.82
70.59
5.10
6.24
57.67
17.25

4.32
3.98
1.80
5.99
60.14
31.56
11.41
7.19
50.05
21.49

4.28
3.90
0.93
3.84
93.69
22.42
16.06
5.30
67.87
41.88

24.76
23.97
0.99
139.19
23.74
12.43

25.57
22.90
1.29
145.63
22.61
13.40

25.38
22.92
3.17
112.40
22.19
9.46

11.05
108.95
46.54

11.11
56.85
49.15

7.55
25.85
34.02

0.15
378.38
0.22
56.77

0.26
23.43
0.38
49.50

0.25
20.76
0.27
67.25

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
1.9
1.9.1

การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น
ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น

1. รายได้
บริษ ัทฯ มีร ายได้ 613.86 ล้า นบาท (ปี 2561: 523.23 ล้านบาท) เพิมขึน 90.63 ล้า นบาทหรือ คิดเป็ นร้อยละ
17.3 สาหรับปี 2562 รายได้จากธุ รกิจด้านทรัพยากรบุคคลเพิมขึน 98.06 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 24.7 มาจากการ
รวมผลประกอบการของบริษ ัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จาากัด (“ไทเกอร์ซอฟท์”) บริษัทย่อยทีบริษัทฯเพิงซือกิ จการเข้า
มา ในขณะทีรายได้จากธุรกิจให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงินลดลง 14.32 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 12.1
บริษัทฯ มีรายได้ท ีเกิดขึนประจาา (Recurring Revenue) 449.58 ล้านบาท (ปี 2561: 403.58 ล้านบาท) เพิมขึนร้อยละ
11.4 ซึงรายได้ทีเกิดขึนประจาาของธุรกิจด้านทรัพ ยากรบุคคลเพิมขึน 41.65 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 12.2 ซึงการ
ได้ม าซึงไทเกอร์ซ อฟท์ เปลียนองค์ประกอบของรายได้ทีเกิดขึนประจาาและทีเกิดขึนไม่ป ระจาาสาาหรับธุ รกิจด้าน
ทรัพยากรบุคคล เนืองจากรูปแบบธุ รกิจของไทเกอร์ซอฟท์ มีรายได้ทีเกิดขึ นไม่ประจาาค่อนข้างมาก ทาาให้รายได้ที
เกิดขึนไม่ประจาาเพิมขึน 37.97 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 33.8 รายได้ทีเกิดขึนประจาาของธุรกิจให้บริการด้านบริหาร
จัดการบัญชีและการเงินเพิมขึน 4.35 ล้า นบาท หรือคิดเป็ นร้อ ยละ 7.0อย่างไรก็ตามการเพิมขึนของรายได้ทีเกิ ดขึน
ประจาาหักกลบกับการลดลงของรายได้ทีเกิดขึนไม่ประจาาจาานวน 18.67 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 33.3
รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากการขายและบริการ และรายได้อืน เพิมขึน 126.48 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 20.6 อยู่ท ี 740.34 ล้านบาท (ปี 2562: 613.86 ล้านบาท) ซึงรายได้จากการขายและบริการเพิมขึน 120.29 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 20.1 และรายได้อืนเพิมขึน 6.19 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 43.2
2. ค่า ใช้ จ่าย
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจาานวน 120.70 ล้านบาท เพิมขึน 23.11 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 23.6 โดยค่ าใช้จ ่า ยในการขายและบริหารประกอบด้วย ค่ าใช้จ่า ยพนักงาน ค่าเช่า สาานักงาน ค่า เสือมราคาและค่า
ตัดจาาหน่าย โดยการเพิมขึนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนันส่วนใหญ่มาจากการรวมผลประกอบการของไทเกอร์
ซอฟท์ ค่าเช่าสาานักงานทีเพิมขึน และค่า ใช้จ่า ยในส่ วนของคอมพิวเตอร์ เนืองจากการขยายบริษัท ตลอดจนการรับรู้
รายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนจาานวน 4.14 ล้านบาทจากรายการทีเป็ นเงินตราต่างประเทศของบริษ ัทฯ เนืองจาก
การแข็งค่าของเงินบาท
บริษ ัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจานวน 160.25 ล้านบาท เพิมขึน 38.40 ล้านบาท หรือคิดเป็ น ร้อยละ
31.5 ค่าใช้จ ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมคิดเป็น ร้อยละ 21.6 ซึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของไทเกอร์
ซอฟท์และค่าตัดจาหน่ ายความสัมพันธ์กับลู กค้า จากการปรับมูลค่ายุติธรรมจากการจัดทา Purchase Price Allocation
จากการได้มาไทเกอร์ซอฟท์คิดเป็น 29.59 ล้านบาท ทีทาให้ภาพรวมค่าใช้จ่า ยในการขายและบริหารเพิมขึน (ผลกระทบ
ของครึงปี หลังปี 2562 เปรียบเทียบกับ ปี 2563) ถ้าไม่รวมผลกระทบเหล่านีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิมขึน 8.81
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 8.8 ซึงค่าใช้จา่ ยทีเพิมขึนมาจากค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่า ใช้จ่ายทีปรึกษา ค่าเช่าเกียวข้องกันการ
ขยายพืนทีเช่าสานักงานเพิมขึน และค่าใช้จ่ายพนักงานและหักกลบบางส่ วนกับกาไร (ขาดทุน ) จากอัตราแลกเปลียนที
ลดลงทีเป็ นส่วนหนึงในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
3. กาไร
บริษัทฯ มีกาาไรสุทธิหลังหักภาษีเป็ นจานวน 146.98 ล้านบาท เพิมขึน 25.23 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อ ยละ
20.7 ส่วนหนึงเป็ นผลจากการรวมผลประกอบการของไทเกอร์ซอฟท์ ทีมีส่วนในการเพิมขึนของรายได้จากการขายและ
บริการและรายได้อืน หักกลบกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทีเพิมขึน
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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
บริษ ัทฯ มีกาไรสุทธิหลังหักภาษีเป็ นจานวน 164.86 ล้านบาท เพิมขึน 21.14 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 14.7
อัตราก าไรสุทธิลดลงอยู่ทีร้อยละ 22.3 สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 16 เรืองสัญญาเช่ าทีมี
การนามาปฏิบ ัติใช้ใ นปีนีและการปรับ ปรุงมูลค่ า การได้มาซึงไทเกอร์ ซ อฟท์ ถ้าไม่รวมผลประกอบการไทเกอร์ซอฟท์
ผลกระทบจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมจากการได้มาซึงไทเกอร์ซ อฟท์ใ นส่วนของการรับรู้ค่าตัดจาหน่ายซอฟท์แวร์และ
ความสัมพันธ์ของลูกค้า (สุทธิจากภาษีเงินได้) และการรับรู ้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 16 เรืองสัญญาเช่า บริษัทฯ จะ
มีกาไรสุทธิเท่ากับ 168.31 ล้านบาท (อัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้อ ยละ 28.4) เพิมขึน 30.62 ล้านบาท หรือคิดเป็ น ร้อยละ
22.1 จากปี 2562 (กาไรสุทธิหลังหักภาษีเท่ากับ 137.88 ล้านบาท และอัตราไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 25.2)
1.9.2 ฐานะทางการเงิ น
1. สิ นทรัพย์
สินทรัพ ย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที 1,372.78 ล้านบาท เพิมขึน 145.99 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
11.9 เนืองจากการเพิมขึนของลูกหนีการค้า สิน ค้าคงเหลือและเงินสด จากการรวมกิจการของไทเกอร์ซอฟท์ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน 48.13 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 43.2 เนืองจากกระแสเงินสดทีเกิดจากการดาเนินงาน
และการบริหารเงินทุนหมุนเวียนทีดีขึน
สินทรัพย์ร วม ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที 1,591.66 ล้านบาท เพิมขึน 216.07 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
15.7 เนืองจากการเพิมขึนจากสินทรัพย์ส ิทธิการใช้ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที 16 จากสัญญาเช่าออฟฟิ สของบริษัทฯ เงิน
สดและสินทรัพย์ทางการเงิน เพิมขึน 65.94 ล้านบาท
2. หนี สิ น
หนีสินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที 175.59 ล้านบาท เพิมขึน 68.28 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 63.6
เนืองจากการบันทึกรายได้รับล่ วงหน้าสาหรับโครงการใหม่ๆ และรายได้ร ับล่วงหน้า จากไทเกอร์ซอฟท์ซึงจะทยอยรับ รู้
เป็ นรายได้ภายใน 12 เดือน
หนีสินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 อยู่ ที 324.80 ล้านบาท เพิมขึน 143.16 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
78.8 เนืองจากการรับรู้หนีสินตาม สัญญาเช่าตามมาตรฐานบัญชีฉบับที 16
3. ส่ว นของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู ้ถือหุ้นรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,197.19 ล้านบาท เพิมขึน 77.71 ล้านบาทหรือคิด
เป็ นร้อยละ 6.9 ซึงเป็นผลมาจากการเพิมขึนของกาาไรจากการดาเนินงาน
ส่วนของผู ้ถือหุ้นรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1,266.86 ล้านบาท เพิมขึน 72.91 ล้านบาทหรือคิด
เป็ นร้อยละ 6.1 ซึงเป็นผลมาจากการเพิมขึนของกาไรจากการดาเนินงานหลักกับการจ่ายเงินปั นผล
1.10

ภาวะอุตสาหกรรม

1.10.1 อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันทีใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยทัวไปไม่ต้องการใช้งานซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชัน
ทีจะต้องปรับแต่งก่อนการใช้งาน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม เช่น ซอฟต์แวร์ ทีใช้ในการสือสาร การวางแผนทรัพยากร
องค์กร (ERP), การบริหารทรัพยากรมนุ ษ ย์ (HCM), การวางแผนและควบคุมขันตอนของสินค้า (SCM) ซึงในปั จจุบันมี
การเปลียนแปลงในรูปแบบดิจ ิทัลมากขึน ส่ งผลให้ซอฟต์แวร์ทีใช้งานในปั จ จุบนั มีประสิทธิภาพมากขึนและสามารถช่วย
ลดต้นทุนของบริษัททีใช้งาน จึงส่งผลให้ตลาดซอฟต์แวร์มกี ารเติบโตทีสูงในช่วงไม่กีปี ทีผ่านมา
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ซอฟต์แวร์ทีใช้ในการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)
จากข้อมูล Software & IT service โดย IMAP เมือเดือน กรกฎาคม ปี 2564 พบว่าบริษัททีให้บริการซอฟต์แวร์
ทีรองรับ ระบบการจัดซื อ การผลิต การขายหรือ การจัดการคลังสิ นค้า ของบริษ ั ท ซึงมีความต้องการในการใช้ ง าน
ซอฟต์แวร์เพิมขึนสาหรับซอฟต์แวร์ ERP เนืองจากมีการเพิมประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ ERP เพือทีจะทาให้ใช้ง านได้
ง่ายและรวดเร็ว โดยมีประมานการอัตราการเติบโตของรายได้จากซอฟต์แวร์ ERP ทีร้อยละ 4 – 8

ที มา: Q2/2021 Sector report: Software & IT Service, กรกฎาคม 2021)

ซอฟต์แวร์ทีใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HCM)
ซอฟต์แวร์การบริหารทรัพยากรมนุษ ย์ (HCM) มีว ัตถุป ระสงค์เพือจัดการกับพนักงานจานวนมาก ซึงจะทา
หน้ าทีต่ างๆ ในการเข้าถึ ง พฤติ กรรมของมนุ ษ ย์ ประสิทธิภ าพและการรวบรวมกิจ กรรมในแต่ ละวัน ของพนัก งาน
นอกจากนี ซอฟต์แวร์การจัดการทุนมนุ ษย์ยังทาให้งานง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึน เพือการบริหารพนักงาน การควบ
รวมกิจการ และการเพิมประสิทธิภาพของบุคลากร โดยซอฟต์แวร์ HCM มีอัตราการเติบโตเฉลียต่อปี ทีร้อยละ 9.20 ซึง
ประเมินและเก็บรวบรวมข้อมูลโดย IMAP (IMAP Insight: 2564)

ที มา: IMAP Insight, มกราคม 2564

1.10.2 อุตสาหกรรมไบโอเมตริกซ์
ระบบไบโอเมตริกซ์เป็น วิธ ีการตรวจสอบ จดจา และระบุตัวบุคคลตามลักษณะทางกายภาพหรือพฤติกรรม เพือ
เปรียบเทีย บบุคคลกับข้อ มูลไบโอเมตริกซ์ท ีเคยจัดเก็บ ไว้ใ นฐานข้อมู ล ตามลักษณะทางสรีรวิทยาและพฤติกรรม ซึง
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ลักษณะทางสรีรวิทยาเป็ นสิงทีบ่งชีทางชีวภาพ เช่น ลายนิวมือ รูปร่างของมือ เส้นเลือด ใบหน้า ม่านตา ดีเอ็นเอ เรตินา
ในขณะทีการจดจาเสียงและลายเซ็นและรูปแบบการพิมพ์เป็น ลักษณะพฤติกรรม
ผลกระทบของ Covid-19 ต่อตลาดไบโอเมตริกซ์
การระบาดของโรค Covid - 19 ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักและการเปลียนแปลงครั งใหญ่ในหลายธุรกิจ รวมถึง
ธุ รกิจเกียวกับไบโอเมตริกซ์ทีช่วยลดการสัมผัส โดยเฉพาะในด้านการดูแลสุขภาพ เนืองจากความแม่นยาและความ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเว้นระยะห่างทางสังคมของ Covid - 19 ในขณะเดียวกันภาครัฐและองค์กรต่างๆ มีนโยบายใน
การหลีกเลียงการใช้การพิม พ์ฝ่ ามือ ลายนิ วมือ และเครืองสแกนนิวมือ เพือป้ องกันการสัมผัสทางกายภาพและการ
แพร่กระจายของไวรัส โดยเปลียนรูปแบบเป็ นระบบการสแกนม่านตาทีใช้งานง่ายและเทคโนโลยีการจดจาใบหน้ าทีอาจใช้
ในการตังค่าทีหลากหลาย จึงทาให้ ความต้อ งการระบบไบโอเมตริกจึงมีแนวโน้ มเพิมขึน ตลาดไบโอเมตริกซ์ใ นภูมิภ าค
เอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะมีอตั ราการเติบโตเฉลียต่อปี ร้อยละ 15.8 ตลาดไบโอเมตริกซ์ในเอเชีย แปซิฟิกมีการขยายตัวทีสูง
จากระบบควบคุมการเข้า - ออก โดยจะเป็ นระบบทีใช้เพือตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมของผู้ใช้ ตาม
นโยบายการลดการสัมผัสทางกายภาพ

ทีมา: Research Dive, 2564
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เอกสารแนบ 2 : สรุปข้อมูลของบริษทั PT. IndoDev Niaga Internet
2.1

ข้อมูลเบืองต้ น
ชือบริษทั

: บริษ ัท PT. IndoDev Niaga Internet

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

: ประกอบธุ ร กิจ พัฒ นา จัด จาหน่ าย ติ ด ตั ง และให้ บ ริก าร Human
Resource Software สาหรับองค์กรขนาดใหญ่ ภายใต้แบรนด์ “SunFish
HR” และให้บริการพัฒนา ติดตั งและบารุงรักษา ระบบวางแผนทรัพยากร
องค์กร (ERP) ภายใต้แบรนด์ “SunFish ERP”

วันจดทะเบียนจัดตังบริษทั

: 10 กรกฎาคม 2002

เลขทะเบียนนิ ติบุคคล

: 090316232375

ทีตังบริษทั

: Nissi Bintaro Campus, Jl. Tegal Rotan No. 78, Sawah Baru, Ciputat,
Kota Tangerang Selatan, Banten – 15413 Indonesia

ทุน จดทะเบียน

: 12,000,000,000 รู เปี ย ห์ อิ น โด นี เซี ย แ บ่ ง เป็ น หุ้ น สามั ญ จาน วน
1,200,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 10,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย

ทุน ทีออกและชาระแล้ว

: 12,000,000,000 รู เปี ย ห์ อิ น โด นี เซี ย แ บ่ ง เป็ น หุ้ น สามั ญ จาน วน
1,200,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 10,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย

2.2

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
บริษัท PT. IndoDev Niaga Internet เป็ น ผู้ใ ห้บ ริการชั นนา ในเทคโนโลยี ท างเลือ กด้าน HR, ERP และการ
จัดการบัญ ชีในอินโดนีเซีย กลุ่มผลิตภัณฑ์ SunFish ถูกใช้โดยบริษัทหลายพันแห่ง ในอิ นโดนีเซีย และเอเชีย แปซิฟิก
SunFish พร้อมใช้งานเป็ น โซลู ชันระบบคลาวด์ SaaS หรือเป็ นโซลูชันทีได้ร ับอนุ ญาตในองค์กร ครอบคลุม ปรับแต่ งได้
และโดยทัวไปแล้วจะแข่งขันกับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ธุรกิจระหว่างประเทศระดับบนสุด
2.3

โครงสร้างการถือหุ้นของ INI และบริษทั ย่อย
บริษทั

ประเทศ

ทุนจดทะเบียน
(IDR)

บริษ ัท PT. Synergy Group Asia
บริษ ัท PT. Grafido Solusindo
บริษ ัท Dekorey Niaga Abadi

อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย

200,000,000
150,000,000
650,000,000

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
(ร้อยละ)
100.00
50.00
32.50

สถานะ
ดาเนินกิจการ
หยุดดาเนินกิจการ
ปิ ดกิจการในปี 2564

ที มา: 1. งบการเงินตรวจสอบประจาปี 2563 โดยผู ้สอบบัญชีเลขที 353/KM.1/2014 ของประเทศอินโดนีเซีย
2. ข้อมูลจากผู้บริหารของ DataOn Group

2.4

รายชือคณะกรรมการ
บริษ ัท PT. IndoDev Niaga Internet มีคณะกรรมการบริษัทจานวน 3 ท่าน โดยมีรายชือดังนี
ที

ชือ – นามสกุล

1 Mr. Gordon Enns

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
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ที

ชือ – นามสกุล

2 Mr. Yus Wadi

ตาแหน่ง
กรรมการ

3 Mr. Yook Chan Kim

กรรมาธิการ

ที มา : เอกสารรับรองเอกสารสาธารณะของ INI ลงวันที 5 มกราคม 2565]

2.5

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บริษ ัท PT. IndoDev Niaga Internet มีรายชือผู้ถือหุ้น ดังนี
ที
ชือ – นามสกุล
1 Viko Technologies Pte. Ltd.
2 Mr. Gordon Enns
รวม
ที มา : เอกสารรับรองเอกสารสาธารณะของ INI ลงวันที 5 มกราคม 2565
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หุ้น
1,199,999
1
1,200,000

ร้อยละ
100.00
0.00
100.00

งบการเงิ น

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีการค้าอืน
สินค้าคงเหลือ
ภาษีจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่า ยล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ถาวร, สุทธิ

งบการเงิ นรวม

2.6.1.1 งบแสดงฐานะการเงิ น

16.19

0.48
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67.70
31.27
1.98
0.57
0.25
1.04
102.80

THB

2.02
0.94
0.06
0.02
0.01
0.03
3.07

USD

2562

0.44

3.14
0.69
0.06
0.00
0.01
0.06
3.96

USD

งวดปี สิ นสุด 31 ธันวาคม
2563

14.55

105.13
23.01
1.94
0.05
0.33
1.87
132.31

THB

0.39

3.28
1.62
0.34
0.01
0.26
0.07
5.57

13.09

109.55
54.32
11.25
0.25
8.58
2.49
186.44

หน่วย: ล้าน
รายไตรมาส สิ นสุด 30 กันยายน
2564
USD
THB

งบการเงิ นรวมเสมือนที ปรับปรุงรายการทีมีนัยสาคัญตามความเห็นของผู้สอบฯ
ทีปรึกษาฯ ปรับปรุงงบการเงินรวมเสมือนอ้างอิงตามรายงานสอบทานสถานะทางการเงินของ INI ซึงรวมถึงหุ้นสามัญของ SGA ทีเป็ นบริษัทย่อยของ INI ในสัดส่วนร้อยละ
100 และ DOI ทีสอบทานโดยโดยบริษ ัท RSM Corporate Advisory Pte. Ltd. ซึงเป็ นบริษัทตรวจสอบบัญชีใ นประเทศ สิงคโปร์ โดยมีบริษ ัทในเครือ คือ บริษัท อาร์เ อสเอ็ม ออดิท
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด อยู่ในรายชือผู้สอบทีได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึงทีปรึกษาฯ กาหนดอัตราแลกเปลียนที
33.4431 บาทต่อ 1 USD อ้างอิงจากอัตราแลกเปลียนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที 13 ธันวาคม 2564 ซึงเป็ นวันทาการสุดท้ายก่ อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยงบ
การเงินรวมเสมือนทีปรับปรุงรายการทีมีนัยสาคัญตามความเห็นของผู้สอบฯ มีรายละเอียดดังนี

2.6.1

2.6

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน

THB
0.10
1.84
38.02
56.15
158.94

4.92
0.82
32.25
34.93
0.90
73.82
85.12

USD
0.00
0.05
1.14
1.68
4.75

0.15
0.02
0.96
1.04
0.03
2.21
2.55

2562

0.15
0.01
1.11
0.22
1.31
0.03
2.83
2.61

USD
0.00
0.05
0.05
0.93
1.48
5.44

2563

5.03
0.30
37.16
7.36
43.81
0.90
94.56
87.23

THB
0.10
1.84
1.84
31.15
49.48
181.79
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หมายเหตุ:งบการเงินรวมเสมือนทีปรับปรุง รายการทีมีนัยสาคัญตามความเห็นของผู้สอบฯ ตามรายงานตรวจสอบสถานะทางการเงินและภาษี ลงวันที 6 มกราคม 2565

เงินคาประกัน
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในบริษ ัทย่อย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม
หนี สิ น
หนี สิ นหมุนเวียน
ภาษีค้างจ่าย
เจ้าหนีอืน
รายได้รบั ล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนีสินผลประโยชน์พนักงาน
เจ้าหนีจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน
หนี สิ นหมุนเวียน
ส่ว นของผู้ถือหุ้น

งบการเงิ นรวม

งวดปี สิ นสุด 31 ธันวาคม

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน

0.57
0.04
1.92
0.29
1.08
0.15
4.05
2.83

19.01
1.31
64.37
9.56
36.12
5.10
135.48
94.53

รายไตรมาส สิ นสุด 30 กันยายน
2564
USD
THB
0.00
0.10
0.06
2.00
0.07
2.41
0.78
25.96
1.30
43.56
6.88
230.01

THB
255.28
0.77
256.04
6.82
211.60
37.63

37.63
(4.49)
33.14

USD
7.63
0.02
7.66
0.20
6.33
1.13

1.13
(0.13)
0.99

2562

1.77
(0.12)
1.64

-

USD
8.37
0.06
8.44
0.48
6.19
1.77

งวดปี สิ นสุด 31 ธันวาคม
2563

59.10
(4.11)
54.99

-

THB
279.98
2.17
282.15
16.05
207.00
59.10

เอกสารแนบ 2 - หน้า 5

หมายเหตุ:งบการเงินรวมเสมือนทีปรับปรุง รายการทีมีนัยสาคัญตามความเห็นของผู้สอบฯ ตามรายงานตรวจสอบสถานะทางการเงินและภาษี ลงวันที 6 มกราคม 2565

รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้อืน (ดอกเบียรับ)
รายได้รวม
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กาไรจากการดาเนิ นงาน (EBIT)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนภาษี
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
กาไรสุทธิ

งบการเงิ นรวม

2.6.1.2 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน

2.12
(0.31)
1.81

-

70.87
(10.23)
60.64

-

หน่วย: ล้าน
รายไตรมาส สิ นสุด 30 กันยายน
2564
USD
THB
7.23
241.94
0.05
1.66
7.28
243.60
0.57
19.22
4.59
153.50
2.12
70.87

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
เอกสารแนบ 3 : สรุปข้อมูลของบริษทั PT. Synergy Group Asia
3.1

3.2

ข้อมูลเบืองต้ น
ชือบริษทั

: บริษ ัท PT. Synergy Group Asia

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

: ประกอบธุรกิจจากการให้บริการรับช่วงจัดทาเงินเดือน

วันจดทะเบียนจัดตังบริษทั

: 26 มกราคม 2560

เลขทะเบียนนิ ติบุคคล

: AHU-0010754.AH.01.11TAHUN 2017

ทีตังบริษทั

: Jl. Tegal Rotan Bintaro Sektor 9 No. 78, RT 002, RW 008, Sawah
Baru, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

ทุน จดทะเบียน

: 200,000,000 รูเปี ยห์อินโดนีเซีย แบ่งเป็ น หุ้นสามัญจานวน 200 หุ้น มูล
ค่าทีตราไว้หุ้น ละ 1,000,000 รูเปี ยห์อินโดนีเซีย

ทุน ทีออกและชาระแล้ว

: 200,000,000 รูเปี ยห์อินโดนีเซีย แบ่งเป็ น หุ้นสามัญจานวน 200 หุ้น มูล
ค่าทีตราไว้หุ้น ละ 1,000,000 รูเปี ยห์อินโดนีเซีย

รายชือคณะกรรมการ
บริษ ัท PT. Synergy Group Asia มีคณะกรรมการบริษัทจานวน 9 ท่าน โดยมีรายชือดังนี
ชือ – นามสกุล
ตาแหน่ง
1 Mr. Gordon

Enns

ประธานกรรมการ

2 Mr. Chi Wai Benjamin Ho

กรรมการ

3 Ms. Vidya

Antariksi

กรรมการ

4 Mr. Yus

Wadi

กรรมาธิการ

ที มา : หนังสือรับรองบริษ ัท SGA

3.3

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บริษ ัท PT. Synergy Group Asia มีรายชือผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี
ชือ – นามสกุล
1 PT Indodev Niaga Internet
2 Mr. Yook Chan Kim
รวม
ที มา : หนังสือรับรองบริษ ัท SGA

เอกสารแนบ 3 - หน้า 1

หุ้น
199
1

200

ร้อยละ
99.50
0.50
100

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
เอกสารแนบ 4 : สรุปข้อมูลของบริษทั DataOn International Co., Ltd.
4.1

4.2

ข้อมูลเบืองต้ น
ชือบริษทั

: บริษ ัท DataOn International Co., Ltd.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

: จาหน่ ายลิขสิทธิซอฟต์แวร์ บริการสมัครสมาชิกและบารุงรักษาให้กับ ผู ้
จัดจาหน่ายและบริษัทในเครือ

วันจดทะเบียนจัดตังบริษทั

: 19 กุมภาพันธ์ 2562

เลขทะเบียนนิ ติบุคคล

: 2796504

ทีตังบริษทั

: Room 1405, 14/F., C C Wu Building, 302-308 Hennessy Road,
Wanchai, Hong Kong

ทุน จดทะเบียน

: 545.00 ดอลลาร์ ฮ่อ งกง แบ่ งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 545 หุ้น มู ลค่าทีตรา
ไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง

ทุน ทีออกและชาระแล้ว

: 545.00 ดอลลาร์ ฮ่อ งกง แบ่ งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 545 หุ้น มู ลค่าทีตรา
ไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง

รายชือคณะกรรมการ
บริษ ัท DataOn International Co., Ltd. มีคณะกรรมการบริษัทจานวน 9 ท่าน โดยมีรายชือดังนี
ชือ – นามสกุล

ตาแหน่ง

1 Mr. Chi Wai Benjamin Ho

กรรมการ

2 Mr. Gordon Enns

กรรมการ

ที มา : หนังสือรับรองบริษ ัท DOI

4.3

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บริษ ัท DataOn International Co., Ltd. มีรายชือผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี
ชือ – นามสกุล
1 Viko Technologies Pte. Ltd.
2 Mr. Chi Wai Benjamin Ho
รวม
ที มา : หนังสือรับรองบริษ ัท DOI

เอกสารแนบ 4 - หน้า 1

หุ้น
480
65
545

ร้อยละ
88.07
11.93
100.00

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
เอกสารแนบ 5 : สรุปข้อมูลของ บริษทั ดาต้ าออน (ประเทศไทย) จากัด
5.1

ข้อมูลเบืองต้ น
ชือบริษทั

: บริษ ัท ดาต้าออน (ประเทศไทย) จากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

: จาหน่า ยและให้เช่าซอฟต์แวร์ สาเร็จรูปด้านการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์
รวมทังการให้บริการหลังการขาย

วันจดทะเบียนจัดตังบริษทั

: 21 ธันวาคม 2561

เลขทะเบียนนิ ติบุคคล

: 0105561213139

ทีตังบริษทั

: 96/62 หมู่บ้านฟลอล่าวิลล์ พาร์ค ซิตี ซอยสุวินทวงศ์ 38 ถนนสุวินทวงศ์
แขวงลาผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

ทุน จดทะเบียน

: 5,000,000.00 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 50,000 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท (ณ วันที 22 ธันวาคม 2564)

ทุน ทีออกและชาระแล้ว

: 250,000,000.00 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 50,000 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ณ วันที 22 ธันวาคม 2564)

ที มา: ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที

5.2

มกราคม

รายชือคณะกรรมการ
บริษ ัท ดาต้าออน (ประเทศไทย) จากัด มีคณะกรรมการบริษัทจานวน 9 ท่าน โดยมีรายชือดังนี
ชือ – นามสกุล
1 นางสาว ปิ ยะลักษณ์
2 นาย กอรดอน
3 นาย ชิไว เบนชามิน

บุณโยประการ
อินส
โฮ

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ที มา : ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที 17 มกราคม 2565

5.3

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บริษ ัท ดาต้าออน (ประเทศไทย) จากัด มีรายชือผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี
ชือ – นามสกุล
1 นางสาว ปิ ยะลักษณ์
บุณโยประการ
2 นาย กอรดอน
อินส
3 นาย ชิไว เบนชามิน โฮ
รวม
ที มา: กระทรวงพาณิช ย์ ณ วันที 17 มกราคม 2565

เอกสารแนบ 5 - หน้า 1

หุ้น
25,500
24,000
500
50,000

ร้อยละ
51.00
48.00
1.00
100.00

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
5.4
5.4.1

งบการเงิ น
งบแสดงฐานะการเงิ น
สาหรับปี สิ นสุด
งบแสดงฐานะการเงิ น

31 ธันวาคม
2562

สิ นทรัพย์
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี สิ น
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
รายได้รบั ล่วงหน้า
เงินกู้ยืมระยะสัน
รวมหนี สิ น
ส่ว นของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน มูลค่าทีตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ ้น
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว มูลค่าทีตราไว้ 50.00 บาทต่อหุ ้น
กาไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่ว นของผู้ถือหุ้น
รวมหนี สิ นและส่วนของผู้ถอื หุ้น

31 ธันวาคม
2563

หน่วย: ล้านบาท
รายไตรมาส
สิ นสุด
30 กันยายน
2564

0.82
5.12
5.94
0.11
0.24
6.18

3.69
1.23
0.43
5.35
0.10
0.13
0.22
5.57

3.44
0.79
0.57
4.80
0.26
0.11
0.38
5.18

3.53
1.47
5.00

6.01
0.30
2.65
0.30
8.26

5.07
0.24
3.05
8.36

5.00
1.25
(0.07)
1.18
6.18

5.00
2.50
(6.19)
(3.69)
5.57

5.00
2.50
(5.69)
(3.19)
5.18

ที มา: รายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงินของ DOT โดย HUMAN ลง วันที 7 ม.ค. 2565
งบการเงินตรวจสอบ สินสุด 31 ธันวาคม 2562 จากกระทรวงพาณิชย์

เอกสารแนบ 5 - หน้า 2

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
5.4.2

งบกาไรขาดทุน
งบกาไรขาดทุน

รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อืน
รายได้รวม
ต้ นทุน และค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่า ใช้จ ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
ภาษี
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

สาหรับปี สิ นสุด
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563

หน่วย: ล้านบาท
รายไตรมาส สิ นสุด
30 กันยายน 2564

6.17
0.00
6.17

7.37
0.05
7.41

10.62
0.46
11.08

2.14
4.08
6.21
(0.04)
(0.03)
(0.07)

6.46
5.85
12.30
(4.89)
(4.89)

5.31
6.49
11.80
(0.72)
(0.72)

ที มา: รายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงินของ DOT โดย HUMAN ลง วันที 7 ม.ค. 2565
งบการเงินตรวจสอบ สินสุด 31 ธันวาคม 2562 จากกระทรวงพาณิชย์

เอกสารแนบ 5 - หน้า 3

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
เอกสารแนบ 6 : สรุปข้อมูลของ บริษทั Synergy Outsourcing Sdn, Bhd.
6.1

6.2

ข้อมูลเบืองต้ น
ชือบริษทั

: Synergy Outsourcing SDN. BHD.

เลขทะเบียนนิ ติบุคคล

: 201901022183 (1331512-M)

หมายเลขอ้างอิ งสานักงาน

: ROM2911202100448

ทีตังบริษทั

: 91M, JALAN SS21/37 Damansara Utama Petaling Jaya 47400
Selangor Malaysia

ทุน จดทะเบียน

: 500,000.00 RM แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 500,000 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 RM

ทุน ทีออกและชาระแล้ว

: 500,000.00 RM แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 500,000 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 RM

รายชือคณะกรรมการ
บริษ ัท Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. มีคณะกรรมการบริษัทจานวน 4 ท่าน โดยมีรายชือดังนี
ที

ชือ – นามสกุล

ตาแหน่ง

1 Mr. Gordon Enns

กรรมการ

2 Mr. Chi Wai Benjamin Ho

กรรมการ

3 Mr. Chong Me Young

กรรมการ

4 Mr. Wong Wai Yuen

กรรมการ

ที มา : ข้อมูลจากผู้ขาย

6.3

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บริษ ัท Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. มีรายชือผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี
ที
1
2
3
4
5

ชือ – นามสกุล
Hunters International SDN. BHD.
Chong Me Yong
Wong Wai Yuen
Gordon Enns
Chi Wai Benjamin Ho
รวม

ที มา : ข้อมูลจากผู้ขาย

เอกสารแนบ 6 - หน้า 1

หุ้น
224,998
1
1
137,500
137,500
500,000

ร้อยละ
45.00
0.00
0.00
27.50
27.50
100.00

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
6.4
6.4.1

งบการเงิ น
งบแสดงฐานะการเงิ น

งบแสดงฐานะการเงิ น
สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนีการค้า
เงินฝากธนาคาร
ค่าใช้จ่าย – จ่ายล่วงหน้า
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อุปกรณ์สานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม
หนี สิ นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี สิ น
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
รายได้รบั ล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี สิ นรวม
ส่ว นของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
กาไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่ว นของผู้ถือหุ้น
รวมหนี สิ นและส่วนของผู้ถอื หุ้น

สาหรับปี สิ นสุด
31 ธันวาคม 2563
RM
THB
0.06
0.19
0.01
0.25

หน่วย: ล้าน
รายไตรมาส สิ นสุด
30 กันยายน 2564
RM
THB

0.01
(0.00)
0.01

0.46
1.51
0.07
2.04
0.05
(0.01)
0.06

0.01
(0.00)
0.01

0.65
2.84
0.04
3.53
0.06
(0.02)
0.11

0.44
0.01
0.04
0.48

3.52
0.06
0.34
3.91

0.09
(0.01)
0.10
0.19

0.75
(0.05)
0.80
1.50

0.00
(0.23)
(0.23)
0.26

0.00
(1.82)
(1.82)
2.09

0.50
(0.24)
0.26
0.45

4.03
(1.90)
2.13
3.63

ที มา: รายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงินของ SGMY โดย HUMAN ลง วันที 9 ก.พ. 2565

เอกสารแนบ 6 - หน้า 2

0.08
0.35
0.01
0.44

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
6.4.2

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกาไรขาดทุน
รายได้
ต้นทุน
กาไรขันต้น
รายได้อืน
ค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษี
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

สาหรับปี สิ นสุด
31 ธันวาคม 2563
RM
THB
0.16
1.28
0.05
0.37
0.11
0.91
0.00
0.01
0.28
2.29
(0.17)
(1.37)
(0.17)
(1.37)

ที มา: รายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงินของ SGMY โดย HUMAN ลง วันที 9 ก.พ. 2565

เอกสารแนบ 6 - หน้า 3

หน่วย: ล้าน
รายไตรมาส สิ นสุด
30 กันยายน 2564
RM
THB
0.39
3.18
0.16
1.31
0.23
1.87
0.00
0.03
0.25
1.98
(0.01)
(0.08)
(0.01)
(0.08)

สิ่งที่สงมาดวย 4
สารสนเทศการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมใหแกบุคคลในวงจํากัด
(Private Placement)
ของ
บริษัท ฮิวแมนิกา จํากัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิกา จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “HUMAN”) ครั้งที่
1/2565 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 (โดยเปนมติเปลี่ ยนแปลง Record date และวันประชุมวิสามัญผู
ถื อ หุ น ของมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ ครั้ งที่ 7/2564 เกี่ ย วกั บ การเข า ซื้ อ กิ จ การของกลุ ม บริ ษั ท
DataOn, การออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Ben Ho Chi Wai
และเรื่องที่เกี่ยวของ) ไดมีมติอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ การเขาซื้อกิจการ
ของกลุ ม บริ ษั ท DataOn (“DataOn Group”) โ ดยกา รซื้ อหุ น สา มั ญ ของ DataOn Group ตา ม
รายละเอียดดังนี้
1. บริ ษั ท ฯจะซื้ อ หุ น สามั ญ ทั้ ง หมดของ บริ ษั ท PT. IndoDev Niaga Internet (อิ น โดนี เ ซี ย )
(“INI”) จํานวน 1,200,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10,000 รูเปยหอินโดนีเซีย ซึ่งรวมบริษัท
ยอยไดแก PT. Synergy Group Asia (อินโดนีเซีย) (“SGA”)
2. บริษัทฯจะซื้อหุนสามัญทั้งหมดของ บริษัท DataOn International Co., Ltd. (ฮองกง) (“DOI”)
จํานวน 500 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 ฮองกงดอลลาร
3. บริ ษั ท ฯจะซื้ อ หุ นสามั ญ ทั้ ง หมดของ บริ ษั ท DataOn (Thailand) Co., Ltd. (ประเทศไทย)
(“DOT”) จํานวน 500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
4. บริษัท Humanica Asia Pte Ltd. (บริษัทยอยของบริษัทฯ) จะซื้อหุนสามัญจํา นวนรอยละ 55
ของหุนสามัญ ทั้งหมดของ บริษัท Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. (มาเลเซีย ) (“SGMY”)
เปนจํานวน 275,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 ริงกิตมาเลเซีย
จากบริษัท Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Gordon Enns และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai
(“ผูขาย”) โดยมีมูลคา ของสิ่งตอบแทนในการซื้อกิจการของ DataOn Group จํานวนมูลคา 60 ล าน
เหรี ย ญสหรั ฐ หรือ เที ย บเท า 1,991.53 ล า นบาท (อัต ราแลกเปลี่ ย นที่ 33.1922 บาทต อ 1 เหรี ย ญ
สหรัฐ) บริษัทฯจะชําระโดยการออกหุ นสามัญ เพิ่มทุ นของบริ ษัทฯ จํา นวนไม เกิน 187,443,576 หุ น
โดยกําหนดราคาเสนอขายที่ หุนละ 10.60 บาทใหแกผูขาย รวมเปนมูลคาไมเกิน 1,986.90 ลานบาท
สําหรับการซื้อหุ นสามัญของ INI DOI และ SGA และชําระเปนเงินสดจํานวน 4.63 ลานบาท เฉพาะ
สําหรับการซื้อหุนสามัญของ DOT และ SGMY

DataOn Group เป นผู นํา ในการให บ ริ ก าร Human Resource Management System ภายใตแ บ
รนด “SunFish HR” ในตลาดอิ นโดนี เซี ย โดยมี ผูใช งานในระบบมากกวา 1 ลา นราย และมีลู กค า
มากกวา 2,000 บริ ษัททั่ ว ภู มิ ภาคเอเชี ย และเป น ผู ใ ห บริก ารระบบ ERP ภายใตแบรนด “SunFish
ERP”
โดยกลุมบริษัท DataOn Group ประกอบดวย
1) บริษัท PT. IndoDev Niaga Internet (อินโดนีเซีย) (“INI”)
INI ประกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นา จั ด จํ า หน า ย ติ ด ตั้ ง และให บ ริ ก าร Human Resource Software
สํ า หรั บ องค กรขนาดใหญ ภายใตแ บรนด “SunFish HR” และให บริ การพั ฒ นา ติดตั้ งและ
บํ า รุ ง รั ก ษา ระบบวางแผนทรั พ ยากรองค ก ร (ERP) ภายใต แ บรนด “SunFish ERP” ใน
ประเทศอินโดนี เซีย โดยมีบริษัทยอย ไดแก บริษัท PT. Synergy Group Asia (“SGA”) (ถือ
หุนรอยละ 100 โดย INI) ประกอบธุรกิจใหบริการจัดทําเงินเดือน (Payroll Outsourcing) ใน
ประเทศอินโดนีเซีย
2) DataOn International Co., Ltd. (ฮองกง) (“DOI”)
DOI ประกอบธุรกิจจัดจํา หนาย และบริหารช องทางการจัดจําหนา ย SunFish HR Software
ในตางประเทศ นอกเหนือจากประเทศอินโดนีเซีย
3) DataOn (Thailand) Co., Ltd. (ประเทศไทย) (“DOT”)
DOT ประกอบธุ ร กิ จ ให บ ริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ Human Resource
Software ในประเทศไทย
4) Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. (มาเลเซีย) (“SGMY”)
SGMY ให บ ริ ก ารพื้ น ที่ ใ นการนํ า เสนอข อ มู ล ออนไลน ผ า นอิ น เตอร เ น็ ต (Hosting) และ
ใหบริการเทคโนโลยีการประมวลผล (Data Processing Service)
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติอนุมัติให เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การเขาซื้อหุนดังกลาวขางตนนั้น จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ อีก
จํา นวน 93,721,788 บาท (เกาสิ บสามล า นเจ็ ดแสนสองหมื่ น หนึ่ งพันเจ็ดรอยแปดสิบแปดบาทถว น)
จ า ก ทุ นจ ด ท ะ เ บี ย น เ ดิ ม 345,000,000 บ า ท โด ย ก า ร อ อ ก หุ น ส า มั ญ เ พิ่ ม ทุ นจํ า นว น ไ ม เ กิ น
187,443,576 หุน ซึ่งมีมูลคา ที่ตราไวหุนละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ให แ ก
บุคคลในวงจํา กั ด (Private Placement) โดยจะนําเสนอต อที่ ประชุมวิสามัญ ผู ถือหุ น ครั้งที่ 1/2565
ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อพิจารณาตอไป
ในการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งเปน
นั ก ลงทุ น โดยเฉพาะเจาะจงเป น เรื่ อ งที่ สํ า คั ญ ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง ได จั ด เตรี ย มสารสนเทศที่ เ ป น
สาระสําคัญต อการตั ดสิ นใจของผู ถือหุ นตามประกาศคณะกรรมการกํา กับตลาดทุ นที่ ทจ.73/2558

เรื่อง รายการในหนังสื อนั ดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รายละเอียดของการเสนอขายหุนสามัญ เพิ่มทุนให แกบุคคลในวงจํากัด การกํา หนดราคาเสนอ
ขาย ความเหมาะสมของราคาหุนเสนอขายที่ออกใหม และราคาตลาด
1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย
บริษัทฯ จะออกหุนสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรใหแกผูขาย เพื่อเปนสวนหนึ่งของคาตอบแทนในการ
เขาซื้ อกิ จ การของ DataOn Group เป นจํ า นวนไม เกิ น 187,443,576 หุน มูล คา ที่ตราไว หุ น ละ
0.5 บาท ราคาเสนอขายหุ นละ 10.60 บาท ซึ่ งไมเป นการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในราคาต่ํา ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากั บตลาดทุน ที่ ทจ 72/2558 โดยภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯแลว ผูขายหรือผูถือหุนเดิมของ DataOn Group จะมีสัดสวนการถือหุน
ในบริษัทฯ เปนจํานวนรวมกันเทากับรอยละ 21.61 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว
โครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ หลังจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูขาย
รายชื่อผูถ
 ือหุน

จํานวนหุน

สัดสวน
(รอยละ)

1. กลุมครอบครัวเดนธรรม
1.1 นายสุนทร เดนธรรม

261,277,200

30.12

1.2 นางเพ็ญศิริ เดนธรรม

500,000

0.06

1.3 นางสาวธัญญา เดนธรรม

500,000

0.06

1.4 นายภูริกร เดนธรรม

381,000

0.04

2. ผูบริหารและกรรมการบริษัท

12,612,100

1.45

3. บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

68,100,000

7.85

4. Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Ben Ho Chi Wai

187,443,576

21.61

5. ผูถือหุนรายยอยอื่นๆ

336,629,700

38.81

867,443,576

100.00

รวม

การเขาซื้อกิจการของ DataOn Group และการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระเปนคาตอบแทน
การเขาซื้อหุ นดั งกลาวเขาขายเป นการเขา ทํารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ตามเกณฑ รายการที่ เกี่ ยว
โยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ นที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการเขา ทํา
รายการที่เกี่ยวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผย
ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบีย นในรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน พ.ศ.2546 และที่แกไ ข
เพิ่มเติม (“เกณฑรายการที่เกี่ยวโยงกั น”) เนื่องจากหลั งจากการเขาทํารายการแลว ผูขายจะเขา
มาเป นผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ฯ ในสั ด ส ว นร อ ยละ 21.61 ของจํ า นวนหุ น ที่ อ อกและจํ า หน า ยแล ว

ทั้ งหมดของบริ ษัทฯ รวมทั้ งจะมี การส งตัว แทนคื อ Mr. Gordon Enns เขา มาเปนกรรมการของ
บริษัทฯดว ย โดยมีมูลคารายการเทา กับ 1,991.53 ลานบาท คิดเปนขนาดรายการเทากั บรอยละ
218.73 ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งสูงกวา 20 ลานบาท หรือมากกวา
รอยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ (ดูรายละเอียดการคํานวณไดในสารสนเทศรายการไดมาซึ่ง
สิ นทรั พย แ ละรายการที่ เกี่ ยวโยงกั นของบริ ษั ทฯ ในการซื้ อกิ จการ DataOn Group) จึงตอ งขอ
อนุมัติการเขาทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกันจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของ
ผูถือหุนที่มีสว นไดเสียและจัดทํารายการเปดเผยสารสนเทศของรายการดังกลาว ทั้งนี้ ในการขอ
อนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล าวจากผูถือหุน บริษัทฯ จะแต งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิ น
อิ สระ (IFA) คื อ บริ ษั ท สี ล ม แอ ด ไวเซอรี่ จํ า กั ด เป นที่ ป รึ ก ษาทางการเงิน อิ ส ระซึ่ งเป นบริ ษั ท ที่
ปรึ ก ษาทางการเงิ น ได รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งานก.ล.ต. ให ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการ
ดังกลาวดวย
1.2 การกําหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุนที่ออกใหม
บริษัท ฯ กํ า หนดราคาเสนอขายหุ น เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ จํ า นวนไมเกิ น 187,443,576 หุ น ซึ่ งมี
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.5 บาท โดยมีราคาเสนอขายเทากับ 10.60 บาทตอหุ น ซึ่งราคาเสนอขาย
ดังกลาวเปนราคาเสนอขายที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ และผูขาย โดยอางอิงจากราคาถัวเฉลี่ย
ถวงน้ํา หนักของบริษั ทฯ ในตลาดหลั กทรัพ ย แ ห ง ประเทศไทย ยอนหลัง 15 วันทําการติด ตอ กั น
กอนวันที่ 14 ธันวาคม 2564 คือตั้งแตวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ซึ่ง
มีราคาอยูที่ 10.66 บาทตอหุน ทั้งนี้ราคาเสนอขายที่กํา หนดไว คือ 10.60 บาทตอหุน เปนราคาที่
ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัว เฉลี่ยถ ว งน้ํา หนั กในช ว งเวลาดังกลา วจึ งกํา หนดให เ ป น
ราคาเสนอขายที่เหมาะสม
เนื่องจากการเสนอขายหุ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกผูขายในครั้งนี้ ถือเปนการเสนอขาย
และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุ นใหม ของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัด โดยที่ประชุมผูถือหุ น มีม ติ
กําหนดราคาขายไว ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกํา กั บตลาดทุ นที่ ทจ.72/2558 เรื่องการ
อนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด (“ประกาศคณะกรรมการ
กํ า กั บตลาดทุ นที่ ทจ.72/2558”) ดังนั้น นอกเหนื อ จากที่ บ ริ ษั ทฯ จะตองไดรั บ การอนุ มัติ จากที่
ประชุมผูถือหุนใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัดครั้งนี้แลว บริษัท
ฯ จะต อ งได รั บ อนุ ญ าตให เ สนอขายหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ แก บุ ค คลในวงจํ า กั ด จาก
สํ า นั ก งา นคณะกร รมการกํ ากั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย (ก.ล.ต.) ตามประกา ศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 ขางตนกอนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว

1.3 การกําหนดราคาตลาด
ราคาตลาด หมายถึ ง ราคาซื้ อขายถั ว เฉลี่ ยถ ว งน้ํา หนั กของหุ นของบริษั ทฯในตลาดหลั กทรั พ ย
ยอนหลัง 15 วันทําการ ติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมวิสามัญ ผู
ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 1 /2565 เพื่ อ ขออนุ มั ติ ใ ห บ ริ ษั ท ฯ เสนอขายหุ น สํ า มั ญ เพิ่ ม ทุ น คื อ ตั้ ง แต วั น ที่ 19
พฤศจิ ก ายน 2564 ถึ งวั นที่ 13 ธันวาคม 2564 ซึ่ง เท ากับ 10.66 บาท โดยราคาเสนอขายหุ น
สามัญเพิ่มทุนที่ 10.60 บาทตอหุนคิดเปนสวนลดจากราคาตลาดที่รอยละ 0.61 ถือเปนการเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่ม ทุ นในราคาที่ ไมมีสว นลดเกิ นกวารอยละ10 จากราคาตลาด ตามที่กํา หนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํ า กั บตลาดทุ นที่ ท จ. 72/2558 โดย เป นการเสนอขายหุ น ต อ บุ ค คลใน
วงจํากัด โดยใช ราคาเสนอขายหุ นตามราคาตลาดของหุ นสามัญ ของบริษัทฯ กําหนดไวเ ทา กั บ
ราคาถั วเฉลี่ ยน้ําหนั ก ของหุ นในตลาดหลักทรั พยฯ ยอนหลั งไมนอ ยกวา เจ็ดวั นทํา การติดต อ กั น
แต ไม เกิ นสิ บห า วั นทํ า การติ ดต อ กั น ก อนวั นกํา หนดราคาเสนอขายหุ นนั้ น โดยราคาที่นํา มาถั ว
เฉลี่ยดังกลาวตองใชราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุนนั้นในแตละวัน

ทั้งนี้หากราคาเสนอขายหุ นสามัญ เพิ่มทุนให แก บุคคลในวงจํา กัด (Private Placement) ต่ํากวา
รอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนของบริษัทฯ กอนที่ตลาดหลักทรัพยฯจะสั่งรับหุนสามัญเพิ่มทุ น
ดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯมีหนาที่หามมิใหผูลงทุนขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
ทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปนับแตวันที่หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรั พ ย ครบกํา หนดระยะเวลา 6 เดือน ผูลงทุ นจึงจะสามารถทยอยขายหุน ที่ถูกสั่ งหา มขาย
ดังกลา วได ใ นจํา นวนร อยละ 25 ของจํ า นวนหุ นทั้ งหมดที่ถู กสั่ งหา มขายทั้งนี้ต ามหลัก เกณฑ ที่
กํ า หนดในประกาศตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย เรื่ อ งหลั ก เกณฑ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก าร
พิ จ ารณาคํ า ขอใหรั บ หุ นสามั ญ หรื อ หุ นบุ ริมสิ ทธิ ใ นสว นเพิ่ม ทุ นเป นหลัก ทรั พ ย จดทะเบีย นพ.ศ.
2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)
2. วัตถุประสงคของการออกหุนและแผนการใชทุน
วัตถุประสงคในการออกหุนสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้เพื่อเปนสวนหนึ่งของคาตอบแทน
สํ า หรั บ การเข า ซื้ อ กิ จ การของ DataOn Group โดยการออกหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จํ า นวนไม เ กิ น
187,443,576 หุน ซึ่ งมี มู ลค าที่ต ราไว หุนละ 0.5 บาท ราคาเสนอขาย 10.60 บาทตอ หุน ซึ่งคิ ด
เปนสัดสวนรอยละ 21.61 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้และ
จัดสรรใหแกผูขาย ซึ่งเปนผูถือหุนเดิมของ DataOn Group ดังนั้น บริษัทฯจะไมไดรับเงินสดใน
การออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัดในครั้งนี้ และจากที่บริษัทฯ เลือกชําระคาตอบแทน
สํ าหรับการเขาซื้อกิ จการโดยส วนใหญ เป นการออกหุนสามัญ เพิ่มทุนดังกลาวนั้น ทําใหบ ริษัท ฯ
ชําระคา ตอบแทนที่ เป นเงิ นสดในส ว นน อย ทําให บริ ษัทฯมีส ภาพคลองทางการเงิ นเพื่อ นํา ไปใช
หมุนเวียนในบริษัทฯได

3. หลักเกณฑการเพิม
่ ทุนหรือจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด
บริษัทฯ พิจารณาจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 187,443,576 หุน มูลคา 10.60 บาทตอหุน คิด
เปนมูลคาไมเกิน 1,986.90 ลานบาทใหแกผูขายไดแก บริษัท Viko Technologies Pte. Ltd. และ
Mr. Benjamin Ho Chi Wai เพื่ อ เป น ค า ตอบแทนการเข า ซื้ อ หุ น ของบริ ษั ท ในกลุ ม DataOn
Group ไดแ ก บริ ษัท PT. IndoDev Niaga Internet (อิ นโดนี เซี ย) (“INI”) และ บริษัท DataOn
International Co., Ltd. (ฮองกง) (“DOI”) โดยมีวัตถุประสงคในการขยายธุรกิจตามรายละเอี ย ด
ขางตน
4. บุคคลในวงจํากัดที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
1) Viko Technologies Pte. Ltd. (“Viko”) ซึ่ งเป น บริ ษั ท จดทะเบี ย นภายใต ก ฎหมายประเทศ
สิงคโปร ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน INI และรอยละ 88.07 ใน DOI
2) Mr. Benjamin Ho Chi Wai อายุ 49 ป สัญชาติ ฮองกง ซึ่งถือหุ นรอ ยละ 11.93 ใน DOI ถือ
หุนรอยละ 27.50 ใน SGMY และถือหุนรอยละ 1 ใน DOT และเปนผูบริหารและกรรมการใน
DOI SGA DOT และ SGMY
ขอมูลของ Viko Technologies
วันที่จัดตั้ง: 19 ตุลาคม 2563
ที่อยู: 1 COLEMAN STREET, #06-02A, THE ADELPHI, SINGAPORE 179803
คณะกรรมการบริษัท: Mr. Gordon Enns และ Mr. Yook Chan Kim
จํานวนหุนจดทะเบียน: 1,482,646 หุน
จํานวนหุนชําระแลว: 1,482,646 หุน
มูลคาหุนที่ตราไว: SGD 1.00 (ดอลลารสิงคโปร) ตอหุน
รายชื่อผูถือหุน:
1. Mr. Gordon Enns อายุ 45 ป สัญชาติแคนาดา ถือหุนจํานวน 741,323 หุน คิดเปนร อย
ละ 50 ของหุนที่ชําระแลว
2. Mr. Yook Chan Kim อายุ 51 ป สัญชาติอินโดนีเซีย ถือหุนจํานวน 741,323 หุน คิดเป น
รอยละ 50 ของหุนที่ชําระแลว
ประกอบธุรกิจ: ถือหุนเพื่อการลงทุน (Investment Holding Company)
ความสัมพันธกับบริษัท: ภายหลังการทํารายการแลว ผูขายจะเขามาถือหุนในบริษัทฯ คิดเปนรอย
ละ 21.61 ของหุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ รวมทั้งมีการสงตัวแทน 1 ทาน ไดแก Mr. Gordon
Enns ซึ่ งเป น กรรมการและผู ถื อ หุ น ของ Viko จะเข า มาเป น กรรมการ ในบริ ษั ท ฯ อย า งไรก็ ดี
กรรมการดังกลาว ไมไดเปนกรรมการที่มีอํานาจลงนามหรือไมไดเปนผูบริหารที่มีอํานาจในการ
ตัดสินใจในการดําเนิ นธุรกิจปกติของบริษัทฯ ดังนั้นจึงเขาขายการเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํา กับตลาดทุ น ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑใ นการเขาทํา รายการที่
เกี่ยวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพยแห งประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยข อมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
(“เกณฑรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)
5. ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัด
การออก เสนอขาย และการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม ทุ นใหแ ก บุคคลในวงจํากั ดในครั้งนี้ อาจส งผล
กระทบต อ การลดลงของราคาหุ น (Price Dilution) การลดลงของสั ดส ว นการถื อ หุ น (Control
Dilution) และการลดลงของกําไรตอหุน (Earnings per Share Dilution) ดังนี้

5.1) การลดลงของราคาหุน (Price Dilution)
=

ราคาตลาดกอนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดกอนเสนอขาย

=

10.66 – 10.65
10.66

=
รอยละ 0
ราคาตลาดกอนเสนอขาย คํานวณโดยอางอิ งกับราคาซื้อขายถัว เฉลี่ยถวงน้ําหนัก 15 วัน
ทํา การก อนวั นประชุ มคณะกรรมการบริษัท เมื่ อวั นที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยเปนราคาที่
คํา นวณระหว างวั นที่ 19 พฤศจิก ายน 2564 ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2564 คือราคา 10.66
บาทตอหุน (ขอมูลจาก SETSMART ใน WWW.SETSMART.COM ของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย)
ราคาตลาดหลังเสนอขาย คํานวณโดย
=

(จํานวนหุนที่ชําระแลว x ราคาตลาดกอนเสนอขาย) + (หุนเพิ่มทุน xราคาเสนอขาย)
จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนเพิ่มทุน

= (680,000,000 x 10.66) + (187,443,576 x 10.60)
680,000,000 + 187,443,576
=

10.65

ดังนั้น ภายหลังจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดดังกลาวขางตน จะ
มีผลกระทบดานราคา (Price Dilution) เทากับรอยละ 0

5.2) การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution)
=

จํานวนหุนเพิ่มทุน
_
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนเพิ่มทุน)

=

187,443,576

_

(680,000,000 + 187,443,576)
=
รอยละ 21.61
ดังนั้น ภายหลังจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดดังกลาวขางตน จะ
สงผลใหเกิดการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) เทากับรอยละ 21.61

5.3) การลดลงของกําไรตอหุน (Earnings per Share Dilution)
= EPS กอนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย
EPS กอนเสนอขาย
=

0.25 – 0.20
0.25

=

รอยละ 20

EPS กอนเสนอขาย คํานวณโดย
=

กําไร 4 ไตรมาส (ไตรมาส 4 ป 2563 – ไตรมาส 3 ป 2564)
จํานวนหุนที่ชําระแลวกอนเพิ่มทุน

=

172,007,484
680,000,000

=

0.25

EPS หลังเสนอขาย คํานวณโดย
=

กําไร 4 ไตรมาส (ไตรมาส 4 ป 2563 – ไตรมาส 3 ป 2564)
จํานวนหุนที่ชําระแลวหลังเพิ่มทุน

=

172,007,484
867,443,576

=

0.20

ดังนั้น หลังการเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัดแลวจะทําใหกําไรตอหุน ลดลงในอัตรารอยละ 20

6. ความเห็นของคณะกรรมการเกีย
่ วกับการออก เสนอขาย และการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกบค
ุ คลใน
วงจํากัด
6.1 เหตุผลและความจําเปนของการเพิม
่ ทุน
การออกและเสนอขายหุ นสามัญ เพิ่ม ทุ นใหม ของบริษัทฯ ใหแกผูขายในครั้งนี้ เพื่อเปนการจ า ย
คาตอบแทนสําหรับการเขาซื้อกิจการ DataOn Group ทําใหไมกระทบตอสถานะทางการเงินของ
บริษัทฯ และทํ าใหบริษัทฯไมตองมีภาระดอกเบี้ยจากการกูยืมเงินแตอยางใด นอกจากนี้การเพิ่ ม
ทุ น ดั ง กล า วเป น ไปเพื่ อ สนั บ สนุ น นโยบายการขยายธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯโดยการเข า ซื้ อ กิ จ การ
ดังกลาว จะทําใหบริษัทฯไดรับประโยชนทั้งในดานการเพิ่มขึ้นของรายไดและกําไร และสามารถ
ขยายตลาดของธุรกิจหลักไปทั่วภูมิภาคเอเชี ยและยังชวยสงเสริมและสนับสนุนในดานการพัฒนา
ซอฟทแวรรวมกันในอนาคต
6.2 แผนการใชเงินและความเปนไปไดของแผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุ น เพิ่ ม ทุ น แก บุ ค คลในว งจํ า กั ด ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เป นการชํ า ระ
คาตอบแทนในการเขาซื้อกิจการ DataOn Group โดยบริษัทฯคาดวาจะดําเนินการทํารายการรับ
โอนกิจการใหแ ลว เสร็จตามเงื่อนไขในการเขาทํารายการ ภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2565
6.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหลงเงินทุน
คณะกรรมการบริษั ท พิ จารณาแล ว เห็ นวา มู ลค า การเข า ซื้ อ กิ จ การของ DataOn Group ที่ 60
ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา 1,991.53 ลานบาท โดยเกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคารวมของ
สิ่งตอบแทนไดแก วิธีคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) และใช
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด มีความเหมาะสม นอกจากนี้การกําหนดวิธีการชําระคาตอบแทนโดย
การออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 187,443,576 หุน ที่ราคาเสนอขาย 10.60 บาท รวมเปน
มูลคาไมเกิน 1,986.90 ลานบาท และชําระเปนเงินสดจํานวน 4.63 ลานบาท ใหแกผูขายมีความ
เหมาะสม เนื่องจากเปนราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของ
บริษัทฯยอนหลัง 15 วันกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท และไมเปนการเสนอขายราคาต่ํา ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดครั้งที่ ทจ.72/2558 และไมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมี
สาระสําคัญในโครงสรางของผูถือหุ น และอํานาจควบคุมของบริษัทฯ อีกทั้งการออกหุนสามัญ เพิ่ม
ทุนแทนการชําระดวยเงินสดเปนสวนใหญนั้น จะสงผลใหบริษัทฯไมตองมีภาระตนทุนทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นวาการออกหุนเพิ่มทุนดังกลาวมีความเหมาะสมและมีความเพียงพอ

6.4 ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ
การออกหุนสามัญเพิ่มทุ นของบริษัทฯใหแก บุคคลในวงจํากัด ในครั้งนี้ จะทําใหบริษัทฯไดมาซึ่ ง
กิ จการทั้ งหมดของ DataOn Group รวมทั้ งซอฟท แวร แบรนด ทรัพยสินทางปญ ญาอื่ นๆ ชอ ง
ทางการจัดจํ าหนา ยซอฟท แ วร ใ นต า งประเทศ และกลุมลูก ค า ป จ จุบั น ของ DataOn Group ที่มี
ผูใชงานมากกวา 1 ลานรายและมีลูกคามากกวา 2,000 บริษัท ทําใหบริษัทฯสามารถรับรูรายได
และกํ า ไรได ทันที หลั งจากเข า ซื้ อ หุ น โดยคาดว าบริ ษัทฯจะมี รายไดแ ละกํา ไรเพิ่มขึ้น เนื่ องจาก
DataOn Group มีผลประกอบการที่มีกําไรมาอยางตอเนื่องมาตลอด นอกจากนี้ DataOn Group
มีทีมงานในดา นการพั ฒนาซอฟทแวรและเทคโนโลยี ที่มี ศักยภาพซึ่งจะช วยส งเสริม และพั ฒ นา
ซอฟทแวรรวมกันใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย และจะชวยสรางนวัตกรรมใหมๆรวมกัน สวนการ
ชําระคา ตอบแทนจากการซื้อ กิ จการโดยการออกหุนสามัญ เพิ่มทุน จะไมสงผลกระทบตอสภาพ
คลองและโครงสรา งเงิ นทุนของบริษัทฯ โดยอัตราสว นหนี้ สินตอทุนของบริษัทฯยังอยูในระดั บต่ํา
และมีความมั่นคงสูง
6.5 ทีม
่ าของการกําหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุนที่ออกใหมใหแกบุคคล
ในวงจํากัด
ราคาหุนสามัญเพิ่มทุนใหมของบริษัทฯ ที่เสนอขายใหแ กบุคคลในวงจํา กัดในครั้งนี้ที่ราคาเสนอ
ขาย 10.60 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯและผูขาย เปนราคาที่เหมาะสม
เมื่ อเปรี ย บเทีย บกั บราคาถัวเฉลี่ ยถว งน้ํ า หนั กของหุ นของบริ ษัทฯที่ซื้อขายในตลาดหลัก ทรัพ ย ฯ
รวม 15 วันทําการยอนหลัง กอนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
พิ จ ารราอนุ มั ติ ก ารออก เสนอขาย และจั ดสรรหุ นสามั ญ ที่ อ อกใหม ใ นครั้ ง นี้ คือ ตั้ งแต วั น ที่ 19
พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีราคาอยูที่ 10.66 บาทตอหุน โดยราคาเสนอ
ขายหุ นสามั ญ เพิ่ มทุ นที่ 10.60 บาทต อ หุ นคิ ด เป นส ว นลดจากราคาตลาดที่ ร อ ยละ 0.61 ดั ง นั้ น
ราคาที่เสนอขายขางตน เปนราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไมมีสวนลดเกินกวารอยละ 10 จาก
ราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558
7. คํารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกีย
่ วกับการเพิม
่ ทุน
ในกรณี ที่ ก รรมการบริ ษั ท ไม ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และระมั ด ระวั ง รั ก ษาผล
ประดยชนของบริ ษั ทฯ ในเรื่องที่เกี่ ยวกั บการเพิ่ม ทุน หากการไมปฏิบัติหนาที่ดังกลา วกอให เกิ ด
ความเสียหายแก บริษัทฯ ผูถือหุนสามารถฟองเรียกรองคาเสียหายจากกรรมการคนดังกลา วแทน
บริษัทฯได ตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 และหากการไม
ปฏิบัติหนาที่นั้นเปนเหตุให กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของไดประโยชนไปดดยมิชอบ ผูถือ
หุ น สามารถใช สิ ท ธิ ฟ อ งเรี ย กร อ งคื น ประโยชน จ ากกรรมการนั้ น แทนบริ ษั ท ฯ ได ต ามมาตรา
89/148 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุนเพิม
่ ทุนใหบุคคลใน
วงจํากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา
ประชุมครบทั้ง 3 ทาน และไดซักถามในรายละเอียดจนเปนที่พอใจ ในวาระที่เกี่ยวของกับการเพิ่ม
ทุนและการจัดสรรหุ นสามัญเพิ่ มทุ น คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน มีความเห็นไมแตกต า ง
จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนทร เดนธรรม)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

สิ่งที่สงมาดวย 5
(F53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ฮิวแมนิกา จํากัด (มหาชน)
ข า พเจ า บริ ษั ท ฮิ ว แมนิ ก า จํ า กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ” หรื อ “Human”) ขอรายงา นม ติ
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุ นและจัดสรรหุ น
เพิ่มทุนดังตอไปนี้
1. การเพิ่มทุน
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการได มี ม ติ ใ ห เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จาก 345,000,000 บาท เป น
438,721,788 บาท โดยออกหุ นสามั ญ จํ า นวนไม เกิ น 187,443,576 หุ น มู ล ค า ที่ ต ราไวหุน ละ 0.50
บาท โดยเปนการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิม
่ ทุน

แบบกําหนด
วัตถุประสงคใน
การใชเงินทุน
แบบมอบอํานาจ
ทั่วไป
(General Mandate)

จํานวนหุน

มูลคาที่ตราไว
(บาทตอหุน)

รวม
(บาท)

หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

187,443,576
-

0.50
-

93,721,788
-

หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

-

-

-

ประเภทหุน

2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน
จัดสรรใหแก
Viko Technologies Pte.
Ltd.
Mr. Ben Ho Chi Wai
รวม

จํานวนหุน

อัตราสวน
(เดิม : ใหม)

ราคาขาย
(บาทตอ
หุน)

วัน เวลา จอง
ซื้อ และชําระ
เงินคาหุน

183,707,888

-

10.60

หมายเหตุ 2)

3,735,688

-

10.60

หมายเหตุ 2)

187,443,576

-

10.60

หมายเหตุ 2)

หมาย
เหตุ

หมายเหตุ:
1) บริษัทฯจะเขาซื้อกิจการของกลุมบริษัท DataOn (“DataOn Group”) โดยเปนการเขาซื้อหุนสามัญ
ของกลุมบริษัท DataOn Groupไดแก
1. บริษัทฯจะซื้อหุนสามัญทั้งหมดของ บริษัท PT. IndoDev Niaga Internet (อินโดนีเซีย) (“INI”)
จํ า นวน 1,200,000 หุ น มู ล ค า ที่ ต ราไว หุน ละ 10,000 รู เป ย ห อิ นโดนี เซี ย ซึ่ งรวมบริ ษั ท ย อ ย
ไดแก PT. Synergy Group Asia (อินโดนีเซีย) (“SGA”)
2. บริษัทฯจะซื้อหุนสามัญทั้งหมดของ บริษัท DataOn International Co., Ltd. (ฮองกง) (“DOI”)
จํานวน 500 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 ฮองกงดอลลาร
3. บริ ษั ท ฯจะซื้ อ หุ น สามั ญ ทั้ ง หมดของ บริ ษั ท DataOn (Thailand) Co., Ltd. (ประเทศไทย)
(“DOT”) จํานวน 50,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
4. บริษัท Humanica Asia Pte Ltd. (บริษัทยอยของบริ ษัทฯ) จะซื้อหุนสามัญ จํานวนรอ ยละ 55
ของหุ นสามั ญทั้ งหมดของ บริ ษั ท Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. (มาเลเซีย ) (“SGMY”)
เปนจํานวน 275,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 ริงกิตมาเลเซีย
จากบริ ษั ท Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Gordon Enns และ Mr. Benjamin Ho Chi
Wai และ Ms. Piyalak Boonyoprakarn (“ผูขาย”) โดยมีมูลคาของสิ่งตอบแทนในการซื้อกิ จการ
ของ DataOn Group จํานวนมูลคา 60 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา 1,991.53 ลานบาท (อัตรา
แลกเปลี่ยนที่ 33.1922 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐ) บริษัทฯจะชําระโดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯในจํานวนไมเกิน 187,443,576 หุน โดยกําหนดราคาเสนอขายที่หุนละ 10.60 บาทใหแก
ผูขาย รวมเปนมูลคาไมเกิน 1,986.90 ลานบาท สําหรับการซื้อหุนสามัญของ INI DOI และ SGA
และชําระเปนเงินสดจํานวน 4.63 ลานบาท เฉพาะสําหรับการซื้อหุนสามัญของ DOT และ SGMY
(โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กระบวนการโอนหุ น ทั้ ง หมดและโครงสร า งการถื อ หุ น ของ
DataOn Group ไดในสารสนเทศรายการไดมาซึ่งสินทรัพย และการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัท ฮิวแมนิกา จํากัด (มหาชน) ในการเขาซื้อหุนกิจการของกลุมบริษัท DataOn Group)
2) คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจพิจารณาและดําเนินการใน
เรื่องตางๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ และ/หรือ ตอเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ซึ่งรวมแตไมจํากัดเพียงเรื่องดังตอไปนี้
ก) กําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนซึ่งรวมถึง
แตไมจํากัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชําระเงินคาหุน ตลอดจนกําหนดเงื่อนไข
และรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ข) ลงนามในแบบคําขออนุญาต หนังสือบอกกลาว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่
เกี่ยวของกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารตางๆ

ที่เกี่ยวของ การติดตอ และ/หรือ การรับเอกสารจากตอเจาหนาที่หรือตัวแทนของหนวยงานใดๆ ที่
เกี่ยวของ ตลอดจนการนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ค) ดํ า เนินการอื่ นใดที่ จําเป น เกี่ ยวข อง และ/หรือ ต อเนื่ องกับ การเพิ่ม ทุนและการจัดสรรหุ น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
3) การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัดในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุ นที่
ออกใหมของบริษัทฯ ตอบุคคลในวงจํากัด โดยที่ประชุมผูถือหุ นมีมติกําหนดราคาเสนอขายไวชัดเจน
ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บตลาดทุ น ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญ าตใหบริ ษั ท จดทะเบี ย น
เสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด (“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”)
ดังนั้น นอกจากบริษัทฯ จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัดครั้งนี้แลว บริษัทฯ จะตองไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่
ออกใหม ของบริษัทใหแ ก บุค คลในวงจํ า กั ดจากสํ า นั กงานคณะกรรมการกํา กับหลักทรัพ ย และตลาด
หลั ก ทรั พ ย ต ามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น ข า งต น ก อ นการเสนอขายหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น
ดังกลาวใหแกบุคคลในวงจํากัด
4) การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ใหแกบุคคลในวงจํากัดขางตนนั้น เปนการ
จัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอบุคคลในวงจํากัด โดยกําหนดราคาเสนอขายไวอยางชัดเจน
และเปนราคาเสนอขายที่ไมตา่ํ กวารอยละ 90 ของราคาตลาด
ทัง้ นี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแ ห ง
ประเทศไทยยอ นหลั ง 15 วั นทํ าการติ ดต อกั น ก อ นวันที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติ ใหเสนอวาระต อ ที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2565 เพื่อขออนุมัติการเขาทํารายการเขาซื้อหุนของ DataOn Group
และเสนอขายหุ นสามัญ เพิ่ มทุ น คือระหวา ง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564
(ขอมูลจาก SETSMART ใน WWW.SETSMART.COM) ซึ่งมีมูลคา10.66 บาทตอหุน
ทั้งนี้หากราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ต่ํากวารอยละ
90 ของราคาตลาดของหุนของบริษัทฯ กอนที่ตลาดหลักทรัพยฯจะสั่งรับหุนสามัญ เพิ่มทุนดังกลา วเปน
หลักทรัพยจ ดทะเบี ยน บริษัทฯมีหนาที่ หามมิใ ห ผูลงทุนขายหุ นสามัญ เพิ่มทุนดังกลาวทั้ง หมดภายใน
ระยเวลา 1 ป นั บ แต วั นที่ หุนสามั ญ เพิ่ ม ทุ นของบริ ษั ท ฯ เริ่ ม ทํ า การซื้ อ ขายในตลาดหลั กทรั พย ครบ
กําหนดระยะเวลา 6 เดื อน ผูลงทุนจึ งจะสามารถทยอยขายหุนที่ถู กสั่งหามขายดังกลา วไดในจํา นวน
รอ ยละ 25 ของจํ า นวนหุ น ทั้ ง หมดที่ ถู ก สั่ ง ห า มขายทั้ ง นี้ ต ามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดในประกาศตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคําขอใหรับหุนสามัญหรือ
หุนบุริมสิทธิในสว นเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนพ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่
ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)
5) การจั ดสรรและเสนอขายหุ นสามั ญ เพิ่ มทุ นของบริ ษั ท ให แก ผูซื้อ ในครั้ ง นี้ เขา ข า ยเป นรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบีย นตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย เรื่ อ ง การเป ด เผยข อ มู ล และการปฏิ บั ติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้ง ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกั น”)
เนื่องจากหลั งเขา ทํารายการเรียบร อยแลว DataOn Group จะเข ามาถือหุนของ Human ในสัด ส ว น
รอยละ 21.61 ของจํา นวนหุ นที่ ออกและจํา หน า ยแลว ทั้ งหมดของบริษัทฯ จะมีการสงตัวแทนคือ Mr.
Gordon Enns เขา มาเป นกรรมการของบริ ษัทฯดว ย โดยมีมู ลคารายการเทา กับ 1,991.53 ลา นบาท
คิ ด เป น ขนาดรายการเท า กั บ ร อ ยละ218.73 ของ มู ล ค า สิ นทรั พ ย ที่ มี ตั ว ตนสุ ท ธิ ข องบริ ษั ท (“Net
Tangible Assets” หรือ NTA”) ของบริ ษั ทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งสูงกวา 20.00 ลา นบาท
หรือมากกวารอยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ
(โปรดพิจารณารายละเอียดของของบุคคลในวงจํากัด ความสัมพันธกับบริษัท และหลักเกณฑการ
กําหนดราคาขายตอหุน ปรากฏตาม สารสนเทศการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม
ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ของบริษัท ฮิวแมนิกา จํากัด (มหาชน))
2.2 การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีมีเศษหุน
เนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เปนการเสนอขายใหแก
บุคคลในวงจํากัด จึงไมมีเศษหุน
3. กําหนดวันประชุ มวิสามัญผูถอ
ื หุนเพื่อขออนุมัตก
ิ ารเพิม
่ ทุนและจัดสรรเพิม
่ ทุน
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ กํ า หนดวั น ประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 1/2565 ในวั น ที่ 31
มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดวยระบบการประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยกําหนดรายชื่อผู
ถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม
2565 รวมทั้ง มอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร มีอํานาจพิจารณา อนุมัติแกไข หรือเปลี่ยนแปลงวัน
เวลา และสถานที่สํา หรับการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2565 หากบริษัทฯ ประสบปญหาในการ
จัดเตรียมเอกสารและขอมู ล ซึ่งทําใหการจั ด เตรี ยมเอกสารและขอมูลดังกลาวเพื่อสงใหแ กผูถื อหุ น ที่
จะตองทําภายในระยะเวลาที่ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ เกิดความลาชา หรือเกิดเหตุการณ ที่
ทําใหมีความจําเปนตองแกไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกลาวตามความเหมาะสม
4. การขออนุญาตเพิม
่ ทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่ อนไข การขอ
อนุญาต
4.1 บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวง พาณิชย
4.2 บริษัทฯ จะขออนุมัติตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหรับหุนสามัญเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
4.3 บริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัดจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ทจ. 72/2558
5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินในสวนที่เพิ่ม
ตามที่บริษัทฯ มีโครงการเขาซื้อกิจการของ DataOn Group จํานวนมูลคา 60 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ
เทียบเทา 1,991.53 ลานบาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 33.1922 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐ) บริษัทฯจะชําระ
โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 187,443,576 หุน โดยกําหนดราคาเสนอ
ขายที่หุนละ 10.60 บาทใหแกผูขาย รวมเปนมูลคาไมเกิน 1,986.90 ลานบาท สําหรับการซื้อหุน
สามัญของ INI DOI และ SGA และชําระเปนเงินสดจํานวน 4.63 ลานบาท เฉพาะสําหรับการซื้อหุน
สามัญของ DOT และ SGMY ดังนั้น บริษัทฯจะไมไดรับเงินสดในการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหบุคคล
ในวงจํากัดในครั้งนี้ และจากที่บริษัทฯ เลือกชําระคาตอบแทนสําหรับการเขาซื้อกิจการโดยสวนใหญ
เปนการออกหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวนั้น ทําใหบริษัทฯชําระคาตอบแทนที่เปนเงินสดในสวนนอย ทํา
ใหบริษัทฯมีสภาพคลองทางการเงินเพื่อนําไปใชหมุนเวียนในบริษัทฯได
6. ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรบ
ั จากการเพิม
่ ทุน/จัดสรรหุนเพิม
่ ทุน
ในการออกหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ใหม เพื่ อ ใช ชํา ระเป น ค า ตอบแทนในการเข า ซื้ อ หุ น ทั้ ง หมดในครั้ ง นี้
บริษัทฯ จะไดรับประโยชนจาการเขาทํารายการดังนี้


ชวยใหงานบริการดานทรัพยากรบุคคล (Human Resource Solution) และงานบริการบริหาร
จั ด การบั ญ ชี แ ละการเงิ น (Financial Solution) ของกลุ ม บริ ษั ท ฯ มี ค วามคลอบคลุ ม และ
หลากหลายมากขึ้ น ซึ่ ง ประกอบด ว ย ระบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คล ระบบพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล การจัดทําเงินเดือน การบริหารการเขาออกงาน ระบบงานวางแผนทรัพยากร



องคกร (ERP) การบริหารผลประโยชนพนักงาน และการรับชวงงานบริการธุรกิจ
ขยายตลาดไปมากกว า 13 ประเทศทั่ ว ภู มิ ภ าคเอเชี ย ผ า นทางเครื อ ข า ยผู จั ด จํ า หน า ยใน
ต า งประเทศของ DataOn นอกจากกลุ มประเทศอาเซี ย นหลักแลว ยั งครอบคลุม ไปถึ ง ญี่ปุ น
เกาหลี และตะวันออกกลาง



สถานะทางการเงินมี ความมั่นคงเพิ่มขึ้ น จากฐานลูกคาที่จะชวยสรางรายไดประจํา (recurring
revenue) เพิ่ มขึ้ น โดยการรวมกลุ ม กั น ทํ า ให ธุ ร กิ จหลั ก มีฐานผูใ ช งานซึ่ งเป นพนั กงานของ
ลูกคามากกวา 2 ลานราย และมีฐานลูกคารวมกันมากกวา 5,000 บริษัท ซึ่งจะชวยเพิ่มรายได
และกําไรสุทธิใหบริษัทฯในระยะยาว



สรางเสริมการบูรณาการในดานการพัฒนาเทคโนโลยี เนื่องจาก DataOn มีทีมงานในดานการ
พัฒ นาซอฟท แวร แ ละเทคโนโลยี ที่มี ศัก ยภาพ เมื่ อรวมทีม งานเทคโนโลยี เข า ด ว ยกั น จะชว ย
สงเสริมและพัฒนาซอฟทแวรรวมกันใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย และจะชวยสรางนวัตกรรม
ใหมๆรวมกัน

7. ประโยชนที่ผูถอ
ื หุนจะพึงไดรับจากการเพิม
่ ทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปนผล บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองตางๆ
ทั้งหมด อยางไรก็ดี บริษัทฯ อาจกําหนดใหมีการจายเงินปนผล นอยกวาอัตราที่กําหนดไวขางตน
ขึ้นอยูกับความจําเปนในการใชเงินหมุนเวียน
7.2 ผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงาน เริ่มตั้งแตเมื่อผูจองซื้อหุนเพิ่ม
ทุน/ผูที่ไดรับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ไดรับการจดทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทฯ แลวกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงพาณิชย เปนตน
7.3 อื่นๆ
-ไมม-ี
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาํ เปนสําหรับผูถ
 ือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมต
ั ิการเพิม
่ ทุน/
จัดสรรหุนเพิ่มทุน
การออก เสนอขาย และการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดในครั้งนี้ อาจสงผลกระทบ
ตอการลดลงของราคาหุน (Price Dilution) การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และ
การลดลงของกําไรตอหุน (Earnings per Share Dilution) ดังนี้
8.1) การลดลงของราคาหุน (Price Dilution)
=
ราคาตลาดกอนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดกอนเสนอขาย
=
10.66 – 10.65
10.66
=

รอยละ 0

ราคาตลาดกอนเสนอขาย คํานวณโดยอางอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 15 วันทําการกอน
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยเปนราคาที่คํานวณระหวางวันที่ 19
พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 คือราคา 10.66 บาทตอหุน (ขอมูลจาก SETSMART
ใน WWW.SETSMART.COM ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)
ราคาตลาดหลังเสนอขาย คํานวณโดย
=

(จํานวนหุนที่ชําระแลว x ราคาตลาดกอนเสนอขาย) + (หุนเพิ่มทุน x ราคาเสนอขาย)
จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนเพิ่มทุน

=

(680,000,000 x 10.66) + (187,443,576 x 10.60)
680,000,000 + 187,443,576
10.65

=

ดังนั้น ภายหลังจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดดังกลาวขางตน จะมีผลกระทบ
ดานราคา (Price Dilution) เทากับรอยละ 0

8.2) การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution)
=

จํานวนหุนเพิ่มทุน
_
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนเพิ่มทุน)

=

187,443,576

_

(680,000,000 + 187,443,576)
=

รอยละ 21.61

ดังนั้น ภายหลังจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดดังกลาวขางตน จะสงผลให
เกิดการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) เทากับรอยละ 21.61
8.3) การลดลงของกําไรตอหุน (Earnings per Share Dilution)
=

EPS กอนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย
EPS กอนเสนอขาย

=

0.25 – 0.20
0.25

=

รอยละ 20

EPS กอนเสนอขาย คํานวณโดย
=

กําไร 4 ไตรมาส (ไตรมาส 4 ป 2563 – ไตรมาส 3 ป 2564)
จํานวนหุนที่ชําระแลวกอนเพิ่มทุน

=

172,007,484
680,000,000

=

0.25

EPS หลังเสนอขาย คํานวณโดย
=

กําไร 4 ไตรมาส (ไตรมาส 4 ป 2563 – ไตรมาส 3 ป 2564)
จํานวนหุนที่ชําระแลวหลังเพิ่มทุน

=

172,007,484
867,443,576

=

0.20

ดังนั้น หลังการเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัดแลวจะทําใหกําไรตอหุน ลดลงในอัตรารอยละ 20

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
ลําดับ
1
2

ขั้นตอนการดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564
วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2565 (Record Date)

3

วันประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2565

4

จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย

วัน เดือน ป
14 ธันวาคม 2564
2 มีนาคม 2565
31 มีนาคม 2565
ภายใน 14 วันหลังจาก
วันประชุมวิสามัญผูถือ
หุน ครั้งที่ 1/2565

บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนทร เดนธรรม)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6
รายละเอียดข้ อมูลบุคคลที่ได้ รับเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม
ชื่อ – นามสกุล
อายุ
สัญชาติ

Mr. Gordon Enns
45 ปี
แคนาดา

คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม
•

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Victoria, Canada

ประสบการณ์ ทํางาน
2543 – ปั จจุบนั

PT. IndoDev Niaga Internet

President Director

2561 – ปั จจุบนั

Publica Holding Pte Ltd

Director

2562 – ปั จจุบนั

DataOn International Co Ltd

Director

2561 – ปั จจุบนั

PT People Intelligence Indonesia

President Director

2560 – ปั จจุบนั

Pt. Synergy Group Asia

President Director

2561 – ปั จจุบนั

DataOn Thailand Co. Ltd

Director

2562 – ปั จจุบนั

GreatDay Malaysia Sdn. Bhd.

Director

2562 – ปั จจุบนั

Synergy Malaysia Sdn. Bhd.

Director

2563 – ปั จจุบนั

Viko Technologies

President Director

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
• ในบริษัทจดทะเบียนอื่น:
• ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง
จานวน 9 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้ างต้ น)

การถือหลักทรัพย์ ของบริษัท
ภายหลังการทารายการแล้ ว บริษัท Viko Technologies ซึ่ง Mr. Gordon Enns เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ จะเข้ ามาถือหุ้นในบริษทั ฯ คิด
เป็ นร้ อยละ 21.61 ของหุ้นชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:

ไม่มี

สิง่ ทีส
่ ง มาดวย 7
ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกีย
่ วกับการประชุมผูถอ
ื หุน

ขอ 17. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ
(2) ผูถือหุนแต ละคนจะใช คะแนนเสียงที่มีอ ยูเลื อกตั้งบุ คคลคนเดียวหรือ หลาย
คนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบง
คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุ ดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปน
กรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี
ที่ บุ ค คลซึ่ ง ได รั บ การเลื อ กตั้ ง ในลํ า ดั บ ถั ด ลงมามี ค ะแนนเสี ย งเท า กั น เกิ น
จํานวนกรรมการที่ จะพึ งมี หรื อจะพึ ง เลื อกตั้ งในครั้ งนั้ นให เลื อกโดยวิ ธี จั บ
ฉลากเพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่พึงจะมี
ขอ 23. ที่ประชุมผูถือหุ นอาจลงมติ ให กรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออก
ตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และมี หุนนั บรวมกันได ไมน อยกวากึ่ ง หนึ่ง
(1/2) ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ขอ 34. การประชุมผูถือหุนของบริษัทใหจัดขึ้น ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของ
บริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง
ขอ 35. คณะกรรมการบริษัทต องจัดใหมีการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง การ
ประชุมเชนวานี้ใหเรียกวา “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกลาวใหจัดใหมี
ขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่น ๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรีย กประชุ มวิ สามั ญเมื่อ ใดก็ไดสุดแตจ ะเห็นสมควร หรือผูถือ
หุนคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีหุน นับรวมกัน ได ไมนอยกว ารอ ยละสิบ (10) ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดเขาชื่อกันทําหนังสือ ขอใหคณะกรรมการเรีย ก
ประชุมวิส ามั ญ เมื่ อใดก็ ได โดยจะต องระบุ เรื่องและเหตุผ ลในการที่ข อให เรีย ก
ประชุ ม ไว ใ ห ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กล า วด ว ย คณะกรรมการต อ งจั ด ให มี ก าร
ประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหา (45) วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในสี่สิบหา (45) วันนับแตวันที่
ไดรับหนังสือจากผูถือหุน ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหรือผูถือหุนอื่นๆ รวมกัน

ไดจํานวนหุนตามที่ บังคั บไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ไ ดภายในสี่สิ บหา (45) วัน
นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคขางตน และใหถือวาเปนการประชุมผู
ถือหุนที่คณะกรรมการเปนผูเรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอัน
จําเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้
หากจํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมดังกลาวไมครบเปนองคประชุม ผูถือหุน
ทั้ ง หลายซึ่ ง เป น ผู ร อ งขอให เ รี ย กประชุ ม ผู ถื อ หุ น ในครั้ ง นั้ น จะต อ งร ว มกั น
รั บ ผิ ด ชอบชดใช ค า ใช จ า ยที่ เ กิ ด จากการจั ด ให มี ก ารประชุ ม ในครั้ งนั้ น ให แ ก
บริษัท
ขอ 36. ในการบอกกล าวเรี ย กประชุ มผู ถื อ หุ น นั้ น ให คณะกรรมการจั ด ทํ า หนัง สื อ นั ด
ประชุมระบุ สถานที่ วั น เวลา ระเบี ยบวาระการประชุ ม และเรื่องที่จะเสนอต อ ที่
ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่เสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่องดังกล า ว และจัดสง ใหผู ถื อหุ นและนายทะเบี ยนบริษัท มหาชนจํา กั ด ทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาเจ็ ด (7) วันกอนวันประชุม และใหโ ฆษณาคําบอกกลาวนัด
ประชุ ม ในหนั ง สื อ พิ ม พ ไ ม น อ ยกว า สาม (3) วั น ก อ นวั น ประชุ ม โดยจะต อ ง
โฆษณาเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน
ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุนตองมีจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถา
มี ) เข า ร ว มประชุ ม ไม น อ ยกว า ยี่ สิ บ ห า (25) คนหรื อ ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของ
จํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3)
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม
ในกรณีที่ ป รากฏว า ประชุมผู ถื อ หุ นครั้ง ใด เมื่อล วงเวลานัด ไปแล ว ถึ ง หนึ่ ง (1)
ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนด
ไว หากวาการประชุมผู ถือ หุนนั้นไดเรีย กนัด เพราะผูถือหุนรองขอ การประชุ ม
เปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุน
รองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา
เจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมจําเปนตองครบองคประชุม
ขอ 38. ในการประชุ มผู ถือ หุ น ผูถือหุนจะมอบฉั นทะใหผู อื่นเข าประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนแทนตนก็ ได การมอบฉันทะจะต องทําเปนหนัง สือลงลายมือชื่อผูมอบ
ฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยใหมอบแก
ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว ณ สถานที่ประชุม
กอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้
(1) จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะนั้นถืออยู
(2) ชื่อผูรับมอบฉันทะ

(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ขอ 39. การประชุมผูถื อหุนใหเปนไปตามลําดั บระเบียบวาระที่กํา หนดไวในหนังสื อนั ด
ประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติ ใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิ จ ารณาเรื่ องตามระเบี ย บวาระที่กํ า หนดไวในหนัง สื อนั ด ประชุ ม
ครบถว นแลว ผู ถือหุนซึ่งมีหุ นนั บรวมกั น ได ไ มนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด อาจขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่
กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมได
ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาเรื่ อ งตามระเบี ย บวาระที่ กํ า หนดไว ใ นหนั ง สื อ นั ด
ประชุ ม หรื อ เรื่ อ งที่ ผู ถื อ หุ น เสนอเพิ่ ม เติ ม ไม เ สร็ จ และจํ า เป น ต อ งเลื่ อ นการ
พิจารณา ใหที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งตอไป และให
คณะกรรมการสงหนังสื อนัด ประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบีย บวาระการ
ประชุมไปยังผูถือหุนไม นอยกวาเจ็ ด (7) วันกอนการประชุม ทั้งนี้ใหโฆษณาคํา
บอกกลาวนัด ประชุมในหนังสื อพิมพไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดว ย
โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน
ขอ 40 ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุ มผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไม
อยูในที่ประชุ ม หรือไมอ าจปฏิบั ติ หน าที่ ไ ด ถามีร องประธานกรรมการ ใหร อง
ประธานกรรมการเป น ประธาน ถ า ไม มี ร องประธานกรรมการ หรื อ มี แ ต ไ ม
สามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ให ผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มาประชุ ม เลื อ กผู ถื อ หุ น คนหนึ่ ง เป น
ประธานในที่ประชุม
ขอ 41 ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน
ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนจะไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ขอ 42 เวนแตจ ะกํ าหนดไวเ ป น อย างอื่น ในข อบัง คั บ นี้ หรือกรณี อื่ นตามที่กฎหมายจะ
กําหนดไว การออกเสี ยงลงมติใด ๆ หรืการอนุ มัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู ถือ
หุ น จะต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบด ว ยคะแนนเสี ย งข า งมากของผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มา
ประชุมและออกเสีย งลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเทา กัน ใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคล
อื่น

(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของ
บริษัท
(3) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด
หรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท
หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
(4) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท
(5) การเพิ่มทุนและการลดทุน
(6) การออกหุนกู
(7) การควบบริษัทหรือการเลิกบริษัท
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
ปดอากร
แสตมป 20
บาท

เขียน
วันที่

(1) ขาพเจา
ถนน
จังหวัด

เดือน

สัญชาติ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย

พ.ศ.

อยูบานเลขที่
อําเภอ/เขต

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท ฮิวแมนิกา จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
หุนและออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
ดังนี้
หุนสามัญ
หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
หุนบุริมสิทธิ

-

หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

เสียง

-

เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให


1.

อายุ

ป อยูบานเลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง
จังหวัด

รหัสไปรษณีย

2.

อายุ

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

3.

อายุ

ถนน

ตําบล/แขวง
จังหวัด

อํ า เภ อ / เ ข ต
หรือ

ป อยูบานเลขที่
รหัสไปรษณีย

หรือ

ป อยูบานเลขที่
อํ า เภ อ / เ ข ต
รหัสไปรษณีย

หรือ

 กรรมการอิสระของบริษัทฯ นายภัทร ยงวณิชย (ขอมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง
มาดวย 13)
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ขาพเจาในการประชุมวิ สามัญ ผู ถือหุ นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.30 น. ใน
รูปแบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

สิ่งที่สงมาดวย 8

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุก
ประการ
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูมอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks: ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ปดอากร
แสตมป 20
บาท

เขียน
วันที่

(1) ขาพเจา
ถนน
จังหวัด

ตําบล/แขวง

เดือน

พ.ศ.

สัญชาติ
อยูบานเลขที่
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท ฮิวแมนิกา จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
หุนและออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
ดังนี้
หุนสามัญ
หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
เสียง
หุนบุริมสิทธิ
หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให


1.
ถนน
อําเภอ/เขต
หรือ

อายุ
ป อยูบานเลขที่
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย

2.
ถนน
อําเภอ/เขต
หรือ

อายุ ป อยูบานเลขที่
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย

3.
อายุ
ป อยูบานเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
หรือ
 กรรมการอิสระของบริษัทฯ นายภัทร ยงวณิชย (ขอมูลกรรมการอิสระปรากฏ
ตามสิ่งที่สงมาดวย 13)
คนหนึ่ งคนใดเพี ยงคนเดีย ว เป นผู แทนของขา พเจ า เพื่อเขา ประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนแทนขา พเจ าในการประชุมวิสามั ญ ผูถือหุ นครั้ งที่ 1/2565 ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.
2565 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชุมผานสื่ ออิเล็กทรอนิ กส (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ
ประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอ
ื หุนประจําป 2564
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของ
ขาพเจาดังนี้ไมมีการลงคะแนนในวาระนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 2 พิ จ ารณาอนุ มัติ เข า ซื้ อ กิจ การของกลุม บริษัท DataOn Group ซึ่ง
เปนการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา
ดังนี้
 เห็นดวย

ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมต
ั เิ พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 345,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจาํ นวน 438,721,788 บาท
โดยการออกหุนสามัญเพิม
่ ทุนใหมจํานวน 187,443,576 หุนมูลคาทีต
่ ราไวหุน
ละ 0.50 บาท
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา
ดังนี้
 เห็นดวย

ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 4 พิจารณาเห็นชอบใหเสนอที่ประชุมผูถอ
ื หุน พิจารณาอนุมัตก
ิ ารแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพือ
่ ให
สอดคลองกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนตามรายละเอียดในวาระที่ 3
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา
ดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมต
ั ก
ิ ารจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหมใหกับบุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) ซึ่งเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
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 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจํานวนกรรมการ และแตงตั้งกรรมการใหม จํานวน 1
ทาน
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร
 (ข)
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูรับมอบฉั นทะในวาระใดที่ ไมเปนไปตามที่ระบุใ นหนั งสื อ
มอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสีย งของขาพเจา ใน
ฐานะผูถือหุน
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงค ใ นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว
หรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณี ที่ที่ประชุ มมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือ จาก
เรื่องที่ระบุ ไว ขางต น รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ ยนแปลงหรือ เพิ่ม เติม ขอเท็ จจริงประการใด
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไม
ออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุก
ประการ
ลงชื่อ...............................................................ผูมอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ...............................................................ผูรับมอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ...............................................................ผูรับมอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ...............................................................ผูรับมอบฉันทะ
(.................................................................)
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หมายเหตุ :

.1 ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสียงได
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
3.

ในกรณีที่มว
ี าระที่พิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะ
สามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท ฮิวแมนิกา จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.30
น. ในรูปแบบการประชุ มผา นสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส (E-EGM) หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่น
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ใหผูรบ
ั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ใหผูรบ
ั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น)
ปดอากร
แสตมป 20
บาท

เขียน
วันที่

(1)

ขาพเจา
ถนน
จังหวัด

สัญชาติ
ตําบล/แขวง

เดือน

พ.ศ.

อยูบานเลขที่
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย

ในฐานะผูประกอบการธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ
ซึ่งเปนผูถือหุนของ บริษัท ฮิวแมนิกา จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
ดังนี้
 หุนสามัญ
หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
 หุนบุริมสิทธิ
หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

หุน
เสียง

-

เสียง
เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให
 1
ถนน
จังหวัด

อายุ ป อยูบานเลขที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย

หรือ

 2
ถนน
จังหวัด

อายุ ป อยูบานเลขที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย

หรือ

 3
อายุ ป อยูบานเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
 กรรมการอิสระของบริษัทฯ นายภัทร ยงวณิชย (ขอมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส ง
มาดวย 13)
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.30 น.
ในรูปแบบการประชุมผานสื่ ออิเล็กทรอนิ กส (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อ นไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นดวย
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(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม
ครั้งนี้ ดังนี้
 (ก) มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
 (ข) มอบฉันทะบางสวน คือ
 หุนสามัญ
หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
 หุนบุริมสิทธิ
หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
รวมสิทธิคะแนนออกเสียงไดทั้งหมด
เสียง

เสียง
เสียง

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม
ครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอ
ื หุนประจําป 2564
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่
เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 2 พิ จารณาอนุ มั ติเข าซื้ อกิ จการของกลุ มบริ ษัท DataOn Group ซึ่ งเป นการเข าทํา
รายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่
เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมต
ั เิ พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
345,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจาํ นวน 438,721,788 บาท โดยการออกหุน
สามัญเพิม
่ ทุนใหมจาํ นวน 187,443,576 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่
เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 4 พิจารณาเห็นชอบใหเสนอที่ประชุมผูถอ
ื หุน พิจารณาอนุมัตก
ิ ารแกไขเพิม
่ เติม
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนตามรายละเอียดในวาระที่ 3
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่
เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมต
ั ก
ิ ารจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหมใหกับบุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) ซึ่งเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน
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 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่
เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจํานวนกรรมการ และแตงตั้งกรรมการใหม จํานวน 1 ทาน
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่
เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 7
พิจารณาเรือ
่ งอื่น ๆ ถามี
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่
เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสี ย งของผู รั บ มอบฉั นทะในวาระใดที่ ไม เ ป น ไปตามที่ ร ะบุ ใ นหนั ง สื อ มอบ
ฉันทะนี้ให ถือวา การลงคะแนนไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจ า ใน
ฐานะผูถือหุน
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุ
ไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่
ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ให
ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูรับมอบฉั นทะได กระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไม ออก
เสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ.................................................................ผูมอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ.................................................................ผูรับมอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ.................................................................ผูรับมอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ.................................................................ผูรับมอบฉันทะ
(.................................................................)
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หมายเหตุ:
1. หนั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ค. นี้ ใ ช เ ฉพาะกรณี ที่ ผู ถื อ หุ น ที่ ป รากฎชื่ อ ในทะเบี ย นเป น ผู ล งทุ น
ตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุ น
ใหเทานั้น
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํ า นาจจากผูถื อหุนให คัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดํา เนิ นการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนั ง สื อ ยื น ยั น ว า ผู ล งนามในหนั ง สื อ มอบฉั น ทะแทนได รั บ อนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ คั ส
โตเดียน (Custodian)
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตอ งมอบฉั นทะให ผูรั บมอบฉั นทะเพี ยงรายเดียวเปนผูเขาประชุม และ
ออกเสี ยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํา นวนหุ นให ผูรั บมอบฉั นทะหลายคนเพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสียงได
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
5. ในกรณี ที่ มี ว าระที่ จ ะพิ จ ารณาในการประชุ ม มากกว า วาระที่ ร ะบุ ไ ว ข า งต น ผู ม อบฉั น ทะ
สามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท ฮิวแมนิกา จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.30 น.
ในรูปแบบการประชุ ม ผ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส (E-EGM) หรื อที่ จะพึ งเลื่ อ นไปในวั น เวลา และ
สถานที่อื่นดวย
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย



งดออกเสียง

 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย



งดออกเสียง

 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย



งดออกเสียง
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 12
ข้ อปฎิบัติสาหรับการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้ าร่วมประชุมต้ องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท
ภายใน วันที่ 23 มีนาคม 2565 เมื่อบริษัทได้ ตรวจสอบข้ อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้ อมูลปิ ดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ี
สิทธิเข้ าร่วมประชุมฯ ถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว ผู้ให้ บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สาหรับการเข้ าร่วมประชุม
และคู่มือการเข้ าใช้ งานไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ ส่งมาแจ้ งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้ า 2 วันก่อนวันประชุม
การแจ้ งความประสงค์ เข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้ าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้ องแจ้ งความประสงค์ที่จะเข้ าร่วมประชุม ด้ วยวิธีส่งข้ อมูลทาง
E-Mail หรื อไปรษณีย์
กรณีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการแจ้ งความประสงค์ เข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้ วยวิธีการส่ งข้ อมูลทาง EMail หรือไปรษณีย์
1. โปรดกรอกเอกสารแจ้ งความประสงค์เข้ าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9) โดยขอให้
ท่านระบุ อีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ ชดั เจน สาหรับใช้ ในการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
2. แนบสาเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้ าร่วมประชุม E-EGM
2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
• กรณีผ้ ถู ือหุ้นประสงค์เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
o สาเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตร
ประจาตัวราชการ หรื อใบอนุญาตขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นแนบหลักฐานประกอบด้ วย
• กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลง
ลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้ วนแล้ ว
o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ องของผู้มอบฉันทะ
o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ องของผู้รับมอบฉันทะ
2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คล
• กรณีผ้ มู ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ประสงค์เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( EMeeting)

o สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่

รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ที่มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบคุ คล(กรรมการ) เช่นสาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาบัตร
ประจาตัวข้ าราชการ หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุและลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
• กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ เข้ าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลง
ลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้ วนแล้ ว
o สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ที่มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบคุ คล(กรรมการ) เช่นสาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาบัตร
ประจาตัวข้ าราชการ หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุและลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น
กรณีที่เอกสารหรื อหลักฐานที่ได้ กล่าวข้ างต้ น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้ องแสดงเอกสารคา
แปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึง่ ลงนามรับรองคาแปล โดยผู้ถือหุ้น หรื อ โดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ (ในกรณีเป็ นนิติ
บุคคล)
3. ส่งเอกสารแจ้ งความประสงค์เข้ าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้ อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้ อมเอกสาร
ประกอบต่าง ๆ (ข้ อ2) โดยจัดส่งมาให้ บริษัท 23 มีนาคม 2565
• ช่องทาง E-Mail : ACCOUNT@HUMANICA.COM
• ช่องทางไปรษณีย์ : คุณธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช
เลขานุการบริษัท
บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
การเข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่แจ้ งความประสงค์เข้ าร่วมประชุมและได้ รับการตรวจสอบครบถ้ วนแล้ ว ท่านจะได้ รับ
E-Mail จากทางผู้ให้ บริการจัดประชุมฯ ซึง่ จะเป็ น Link สาหรับการเข้ าร่วมประชุม และคู่มือการเข้ าใช้ งานระบบ ก่อน
วัน ประชุม 2 วัน โปรดศึก ษาคู่มื อวิธี การใช้ งานระบการประชุม E-EGM โดยละเอี ยด กรณี ที่ ยัง ไม่ได้ รับ E-Mail
ดังกล่าวภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ให้ ติดต่อบริษัทโดยทันที

2. การเข้ าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ ได้ กบั คอมพิวเตอร์ / โน๊ ตบุ๊ค (Notebook)
/ แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้ วยอินเตอร์ เน็ตความเร็ว 4G หรื ออินเตอร์ เน็ต
บ้ านพื ้นฐาน
หมายเหตุ : กรณี เข้ าร่ วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้ องติดตั ้งโปรแกรม Zoom Cloud
Meeting ก่อนเข้ าร่วมประชุม ซึง่ สามารถ download ได้ ดงั นี ้
ระบบ iOS

ระบบ Android

https: / / apps. apple. com/ th/ app/ zoom- cloud- https://play.google.com/store/apps/details?id=us.
meetings/id546505307
zoom.videomeetings

3. ระบบจะเปิ ดให้ เข้ าร่วมประชุมล่วงหน้ า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลา
ประชุมเท่านัน้
4. การเข้ าสู่ระบบผู้เข้ าร่วมประชุมจะต้ องใช้ ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บตั รประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ กรณีที่ไม่ได้ ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็ นเห็น
ด้ วยโดยทันที (ใช้ วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้ วย)
6. กรณี ที่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมมีเหตุขัดข้ องหรื อติดปั ญหาในการใช้ งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริ ษัท โอเจ
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ตามเบอร์ โทรศัพท์ที่ระบุไว้ ใน E-Mail ที่จดั ส่งคู่มือการใช้ งานระบบไปให้ ท่าน
*** การประชุม E-AGM นีจ้ ะเป็ นการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เท่ านัน้ และจะไม่ มีการจัดสถานที่การประชุมใน
รูปแบบเดิม ขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้นไม่ เดินทางมาที่บริษัท***

กรณีผ้ ถู ือหุ้นมีความประสงค์ จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมแบบ E-EGM ด้ วยตนเองหรื อไม่สามารถมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะท่านอื่น
เข้ าร่ วมประชุมแบบ E-EGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่ง
มาด้ วย 8 หรื อ 9) โดยระบุผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นกรรมการอิสระตามที่บริษัทได้ กาหนดไว้ พร้ อมเอกสารประกอบ ให้ บริษัท ภายใน
วันที่ 23 มีนาคม 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้
• ทางอีเมล์ : ACCOUNT@HUMANICA.COM
• ทางไปรษณีย์:

คุณธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช
เลขานุการบริษัท
บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเหตุ : กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทาการลงคะแนนเสี ยงตามที่ท่านได้ ระบุมาใน
หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง เพียง
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านันไม่
้ สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็ นบางส่วนได้ (เว้ นแต่เป็ นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)
กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
กรุณานาส่งข้ อมูลต่อไปนี ้
1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน ลงลายมือชื่อผู้มอบ
ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มี
อานาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรื อผู้รับมอบอานาจ พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ามี)
3. หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทo
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
6. จัดส่งข้ อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี ้
• ทางอีเมล์ : ACCOUNT@HUMANICA.COM
• ทางไปรษณีย์:

คุณธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช
เลขานุการบริษัท
บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การส่ งคาแนะนาหรือคาถามเกี่ยวข้ องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้ องกับวาระใดๆ
ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-EGM
กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคาแนะนาหรื อคาถามต่าง ๆ สามารถกระทาได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี ้
1. ส่งคาแนะนาหรื อคาถามล่ วงหน้ าให้ บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้
• อีเมล์ : ACCOUNT@HUMANICA.COM
• โทรศัพท์ : 02-636-6999 ต่อ 1616
• ทางไปรษณีย์ :

คุณธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช
เลขานุการบริษัท
บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2. ส่งคาแนะนาหรื อคาถามระหว่างการประชุม สาหรับผู้ที่เข้ าร่ วมประชุม E-EGM โดยผู้เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องระบุชื่อ
และนามสกุล พร้ อมแจ้ งว่าเป็ นผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเอง หรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคาแนะนาหรื อ
คาถามทุกครัง้ บริษัทเปิ ดช่องทางในการส่งคาแนะนาและคาถามระหว่างประชุม ดังนี ้
• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้ าร่ วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิ ดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ ของ
ตนเอง หลังจากที่เจ้ าหน้ าที่ควบคุมระบบส่งคาเชิญให้ ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิ ดไมค์โครโฟนหลังจากที่
สนทนาเสร็ จทุกครัง้ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากคู่มือการเข้ าร่ วมประชุ มที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมล์
ของผู้เข้ าร่วมประชุม)
ทังนี
้ ้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ดังนี ้
1. เรื่ องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการ
บริษัทเพื่อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้ างต้ น
2. เรื่ องขันตอนการเข้
้
าร่ วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตน
อย่างถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ตามเบอร์ โทรศัพท์ที่ระบุไว้ ใน E-Mail
ที่จดั ส่งคู่มือการใช้ งานระบบไปให้ ท่าน

สิ่งที่สง มาดวย 13
รายละเอียดกรรมการอิสระทีเ่ ปนตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ชื่อ – นามสกุล
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46 ป
ไทย

คุณวุฒท
ิ างการศึกษาและหลักสูตรการอบรม


ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Cornell University, U.S.A.



ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ Stanford University, U.S.A.



ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล Cornell University, U.S.A.



หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่
134/2017

ประสบการณทาํ งาน
2563 - ปจจุบัน

กรรมการ - บริษัท เงินติดลอ จํากัด (มหาชน)
บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจดานเงินทุนและหลักทรัพย

2562 - ปจจุบัน

กรรมการ - บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพบ
ั บลิค จํากัด
บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจดานที่ปรึกษาดานการบริหาร
ความสัมพันธลูกคา

2557 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษท
ั ฮิวแมนิกา
จํากัด (มหาชน)
บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจดานซอฟตแวรองคกรและบริการจัดทํา
เงินเดือน

2556 - ปจจุบัน

กรรมการ - บริษัท ไรป เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจดานตัวแทนจําหนายซอฟตแวร

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร


ในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

จํานวน 1 บริษัท (โปรดดูขอมูลขางตน)




ในบริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนอื่น:
ในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ

จํานวน 2 บริษัท (โปรดดูขอมูลขางตน)

ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ:

จํานวน 1 บริษัท
บริษัท ไรป เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด

การถือหลักทรัพยของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:


ตนเอง

จํานวน 500,000 หุน

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบ
 ริหาร:

ไมมี

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม


ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 7/7 ครั้ง

ประวัตก
ิ ารทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผา นมา:
การมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอ


ไมมีสวนไดเสียพิเศษที่แตกตางจากกรรมการคนอื่นๆ

ไมมี

