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ค าย่อ 
ช่ือเต็ม ช่ือย่อ 

บริษัท บลบูิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) : บริษัทฯ หรือ กิจการ หรือ BBIK หรือ ผูซ้ือ้ 
บริษัท อินโนวิซ โซลชูั่นส ์จ ากดั : Innoviz หรือ บริษัทเป้าหมาย 
การเขา้ลงทนุในหุน้สามญัจ านวน 100,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 
100.00 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท อินโนวิซ โซลชูั่นส ์จ ากดั จากผูถ้ือหุน้เดิมของ Innoviz 

: การเขา้ลงทนุใน Innoviz หรือ การเขา้ท ารายการ 

ผูถ้ือหุน้ปัจจบุนัของ Innoviz ซึ่งมีรายชื่อดงันี ้
1. บริษัท ทวีวฒัน ์กรุ๊ป จ ากดั 
2. นางวนัดี    วณิคพนัธุ ์
3. นางสาวพสัรา   อมรจารุสนธิกลุ 
4. นางสาวปิยะรตัน ์        กญัญะลา 
5. นางสาวศรีวิไล             คงคารตัน ์
6. นายสรุเกติ์                  เกษมประศาสนพ์ร 
7. นายสมเกียรติ             อภิวฒันอ์ดุมคณุ 
8. นายอคัรพล                กสิวิทยานนัท ์

: รวมเรียกว่า “ผู้ขาย” หรือ “ผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ 
Innoviz” 

ผูถ้ือหุน้บคุคลธรรมดาของ Innoviz มีรายชื่อดงันี ้
1. นางวนัดี    วณิคพนัธุ ์
2. นางสาวพสัรา   อมรจารุสนธิกลุ 
3. นางสาวปิยะรตัน ์        กญัญะลา 
4. นางสาวศรีวิไล             คงคารตัน ์
5. นายสรุเกติ ์                 เกษมประศาสนพ์ร 
6. นายสมเกียรติ             อภิวฒันอ์ดุมคณุ 
7. นายอคัรพล                กสิวิทยานนัท ์

: ผูถ้ือหุน้บคุคลธรรมดาของ Innoviz 
 

การเขา้ซือ้หุน้ Innoviz ในสดัส่วนรอ้ยละ 55.00 
จะเกิดขึน้ภายหลงัจากการไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ และท าการซือ้หุน้ 
Tranche A ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื ้อขายหุ้น  (Share Sale and 
Purchase Agreement) และสญัญาระหว่างผูถ้ือหุน้ (Shareholders Agreement) และ/หรือ
ขอ้ตกลง และ/หรือสญัญาอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้งกับการซือ้ขายหุน้ของ Innoviz หรือวนัที่บริษัทฯ 
และ Innoviz จะตกลงกนั โดยเป็นการซือ้หุน้สามญัจ านวน 55,000 หุน้ คิดเป็นมลูค่ารายการ
ไม่เกิน 290,000,000 บาท การช าระเงินซือ้หุน้ Tranche A แบ่งการช าระเงินเป็น 2 งวดโดย
งวดแรกจะช าระดว้ยเงินสดในจ านวน 264,000,000 บาท ณ วนัที่ซือ้ขายหุน้ส าเรจ็ ในสดัส่วน
รอ้ยละ 55.00 และงวดที่สองช าระดว้ยเงินสดภายใน 7 วนันบัจากวนัที่ประชมุสามญัประจ าปี
ของ Innoviz พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 2565 ทัง้นี ้มูลค่าการซือ้ขายจะเป็นไปตาม
สูตรการปรบัปรุงราคาซือ้ขายหุน้ที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขายหุน้ (Share Sale and Purchase 
Agreement) กล่าวคือ ในกรณีที่ก าไรสุทธิของ Innoviz ตามที่ปรากฏในงบการเงินประจ าปี 
2565 นอ้ยกว่า 44.00 ลา้นบาท ใหท้ าการปรบัปรุง ราคาซือ้ขายหุน้ เพ่ือช าระราคาซือ้ขายหุน้
ในงวดที่สองตามก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จริงของ Innoviz ในปี 2565 คณูดว้ย P/E ในอตัรา 12 เท่า 
ตามหลกัเกณฑด์งันี ้
การช าระราคางวดที่สอง = (ก าไรสทุธิปี 2565*12*55%) – 264.00 ลา้นบาท 
อนึ่ง หากราคาซือ้ขายหุน้ภายหลงัการปรบัปรุงราคาต ่ากว่า 264.00 ลา้นบาท ใหถ้ือเอาราคา 
264.00 ลา้นบาทเป็นราคาซือ้ขายหุน้ Tranche A 

: การซือ้หุน้ Tranche A 

การเขา้ซือ้หุน้ Innoviz เพ่ิมเติมในสดัส่วนรอ้ยละ 30.00 : การซือ้หุน้ Tranche B 
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ช่ือเต็ม ช่ือย่อ 
มูลค่าซือ้หุน้เท่ากับก าไรสุทธิของ Innoviz ในปี 2566 คูณดว้ย P/E ในอตัรา 16 เท่าคูณดว้ย
สดัส่วนรอ้ยละ 30.00 ทัง้นี ้ไม่เกินกว่า 384,000,000 บาท โดยจะช าระดว้ยเงินสดภายใน 15 
วนันับจากวนัที่บริษัทฯ น าส่งงบการเงินประจ าปี 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
แลว้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
การเขา้ซือ้หุน้ Innoviz เพ่ิมเติมในสดัส่วนรอ้ยละ 15.00  
มูลค่าซือ้หุน้เท่ากับก าไรสุทธิของ Innoviz ในปี 2567 คูณดว้ย P/E ในอตัรา 16 เท่าคูณดว้ย
สดัส่วนรอ้ยละ 15.00 ทัง้นี ้ไม่เกินกว่า 230,000,000 บาท โดยจะช าระดว้ยเงินสดภายใน 15 
วนันับจากวนัที่บริษัทฯ น าส่งงบการเงินประจ าปี 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
แลว้ต่อตลาดหลกัทรพัย ์

: การซือ้หุน้ Tranche C 

สญัญาซือ้ขายหุน้ในการเขา้ซือ้หุน้ Innoviz ณ วนัที่ 5 มกราคม 2565 : สญัญาซือ้ขายหุน้ฯ หรือ SPA 
สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ในการเข้าซือ้หุ้น Innoviz ณ วันที่ 5 
มกราคม 2565 

: SHA 

บริษัท วลัแคน ดิจิทลั เดลิเวอรี่ จ ากดั  : VDD 
บริษัท อีสทว์ินด ์โฮลดิง้ จ ากดั : อีสทว์ินด ์โฮลดิง้ส ์
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากดั (มหาชน)  : MFEC  
การเขา้ลงทนุในหุน้สามญัจ านวน 500,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 
100.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท วัลแคน ดิจิทัล เดลิเวอรี่ จ ากัด โดยมีมูลค่าการเขา้
ลงทุนรวมจ านวน 691,000,000 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุน้ละ 1,382 บาท โดยวิธีการโอน
กิจการทัง้หมดใหแ้ก่กนั (Entire Business Transfer หรือ EBT  

: การเขา้ลงทนุใน VDD 

บริษัท เบริล 8 พลสั จ ากดั (มหาชน) : BE8 
บริษัท ฮิวแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) : HUMAN 
บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) : IIG 
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากดั (มหาชน) : MFEC 
บริษัท เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) : NETBAY 
การเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเพื่อซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็น
ครัง้แรก 

: IPO 

Enterprise Resource Planning : ERP 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการที่ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (Non-Publicly 
Accountable Entities) 

: NPAEs 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Publicly 
Accountable Entities) 

: PAEs 

ก าไรก่อนดอกเบีย้ ค่าเสื่อม และภาษี  :  EBITDA 
ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั  : depa 
บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั : ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ หรือ Discover 
บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ ที่ปรกึษา จ ากดั : Deloitte 
บริษัท วนั ลอว ์ออฟฟิศ จ ากดั : One Law 
รายงานการตรวจสอบฐานะทางการเงินของ Innoviz (รายงานวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565) 
จดัท าโดย Deloitte 

: Financial Due Diligence Report 

รายงานการตรวจสอบดา้นภาษี Innoviz (รายงานวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565) จัดท าโดย 
Deloitte 

: Tax Due Diligence Report 

รายงานการตรวจสอบกิจการดา้นกฎหมายของ Innoviz (รายงานวนัที่ 6 พฤศจิกายน 2565) 
จดัท าโดย One Law 

: Legal Diligence Report 
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ช่ือเต็ม ช่ือย่อ 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มี
นัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 
(และที่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2547 (และที่ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม)  

: รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน” 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย:์ : ส านกังาน ก.ล.ต. หรือ SEC  
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย : ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือ SET 
ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ : mai  
ประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ : EGM 

 

  



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ บริษัท บลบูิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 6/99 
 

ความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระต่อรายการได้มาซ่ึงสินทรัพยเ์กี่ยวกับ 
ธุรกรรมการซือ้หุน้สามัญของบริษัท อนิโนวิซ โซลชูั่นส ์จ ากดั 

ของบริษทั บลูบคิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

   6 มกราคม 2566 
ที่ IMAPDM007/2023 
 
เรื่อง: ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระต่อรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกบัธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของบรษิทั อินโน

วิซ โซลชูั่นส ์จ ากดั ของบรษิัท บลบูิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
เรียน: คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผูถื้อหุน้บรษิัท บลบูิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ: 1)  สรุปขอ้มลูของ บรษิัท บลบูิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
  
อา้งถึง:           

1) มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2565 ของบรษิัทฯ เมื่อวนัท่ี 1 ธันวาคม 2565 
2) สารสนเทศของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เรื่อง การไดม้าซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกับธุรกรรมการซือ้หุน้

สามญัของบรษิัท อินโนวิซ โซลชูั่นส ์จ ากดั วนัท่ี 1 ธันวาคม 2565 (รวมทัง้ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม) 
3) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี ของบรษิัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
4) งบการเงินที่ตรวจสอบแลว้โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ส าหรับงวด 12 เดือน สิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 – 2564  
5) งบการเงินที่สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สุดวันที่  30 

กนัยายน 2565  
6) งบการเงินที่ตรวจสอบแลว้โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ Innoviz ส าหรับงวด 12 เดือน สิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 – 2564 
7) สญัญาซือ้ขายหุน้ในการเขา้ซือ้หุน้ Innoviz ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2565 
8) สญัญาระหว่างผูถื้อหุน้ (Shareholders Agreement) ในการเขา้ซือ้หุน้ Innoviz ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2565 
9) รายงานการตรวจสอบฐานะทางการเงินของ Innoviz (รายงานวันที่  24 พฤศจิกายน 2565) จัดท าโดย 

Deloitte (“Financial Due Diligence Report”) 
10) รายงานการตรวจสอบดา้นภาษีของ Innoviz (รายงานวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2565) จดัท าโดย Deloitte (“Tax 

Due Diligence Report”) 
11) รายงานการตรวจสอบกิจการดา้นกฎหมายของ Innoviz (รายงานวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2565) จดัท าโดย One 

Law (“Legal Due Diligence Report”) 
12) เอกสาร และสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารและเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งของบรษิัทฯ และ 

Innoviz 
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ขอบเขตและขอ้จ ากดัความรับผิดชอบ (Disclaimers) 
 

1. ผลการศกึษาของ บรษิัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ หรือ Discover) ในรายงานฉบบันี ้
อยู่บนพืน้ฐานของขอ้มลูและสมมติฐานที่ไดร้บัจากบริษัทฯ และ Innoviz และขอ้มลูที่บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 
หรือเปิดเผยในเว็บไซตข์องส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (www.sec.or.th) เว็บไซต์
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และขอ้มลูที่ประกาศต่อสาธารณะผ่านช่องทางอื่นๆ ของบรษิัท
ฯ รวมทัง้ขอ้มลูจากการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารและเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งของบรษิัทฯ  

2. เนื่องจากรายงานฉบบันีถู้กเผยแพร่สู่สาธารณะในระหว่างการเกิดสงครามและขอ้พิพาทระหว่างรสัเซีย และ ยูเครน 
โดยผลของสงครามท าใหร้าคาน า้มนั ราคาแก๊สธรรมชาติและค่าไฟฟ้า มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั ปัจจุบนั
สถานการณด์งักล่าวยงัคงมีความไม่แน่นอนและอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา ซึ่งอาจส่งผลอย่างมีนยัส าคญั 
ต่อตน้ทนุการบรกิาร ค่าใชจ้่ายต่างๆ และความสามารถในการหารายไดข้องบรษิัทฯ และ Innoviz ในอนาคต 

3. เนื่องจากในระหว่างปี 2564 – 30 มิถุนายน 2565 Innoviz ไดม้ีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานบัญชีโดยจากเดิมในงบ
การเงินปี 2564 ไดใ้ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (“Non-Publicly 
Accountable Entities” หรือ “NPAEs”)  แต่งบการเงินงวด 6 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 ไดเ้ปล่ียนมาใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (“Publicly Accountable Entities” หรือ 
“PAEs”) (งบการเงินภายในงวด 6 เดือน สิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นงบการเงิน PAEs ที่ถูกสอบทาน
เบือ้งตน้จากผูส้อบบัญชีปัจจุบันของ Innoviz เท่านั้น) โดยผลของการเปล่ียนแปลงดังกล่าวท าใหง้บการเงินในช่วง
ระยะนัน้ไม่สามารถเปรียบเทียบไดอ้ย่างสมบรูณ ์อย่างไรก็ดี หากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานบญัชีดงักล่าวมีผลกระทบ
ต่องบการเงินของ Innoviz อย่างมีนยัส าคญัในอนาคตภายหลงัจากถกูตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ อาจท าใหส่้งผล
ต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดว้ยเช่นกัน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่รบัรองต่อรายงาน
ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระหากผลกระทบดงักล่าวเกิดขึน้ 

4. รายงานฉบบันีม้ิไดม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อชีแ้นะการพิจารณาตดัสินใจใดๆ เก่ียวกบัการด าเนินการของธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับ
บริษัทฯ หรือไม่ไดม้ีวตัถุประสงคใ์นการชกัชวนใหซ้ือ้หรือขายหุน้ของบริษัทฯ หรือบริษัทที่เก่ียวขอ้งกับรายงานฉบบันี ้
แต่อย่างใด 

5. ในการจัดท ารายงานฉบับนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการโดยใชค้วามรู ้
ความสามารถ และความระมดัระวงั ตัง้มั่นอยู่บนพืน้ฐาน เยี่ยงผูป้ระกอบการวิชาชีพที่มีความเป็นอิสระและกระท าการ
เพื่อประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้อย่างเป็นธรรม โดยอาศยัการศกึษาขอ้มลูและเอกสารที่ไดร้บัจากบรษิัทฯ  Innoviz และรวมถึง
การสัมภาษณผ์ูบ้ริหารของบริษัทฯ และ Innoviz ที่ปรึกษาในดา้นต่างๆ ของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ และ
สารสนเทศที่เก่ียวขอ้งกับรายการ ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระตัง้อยู่บนสมมติฐานว่าขอ้มลูและเอกสาร
ทัง้หมดที่ไดร้บัจากบรษิัทฯ และ Innoviz ภายในวนัท่ีจดัท ารายงาน รวมทัง้จากการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารของบรษิัทฯ และ 
Innoviz เป็นจรงิ ถกูตอ้ง และครบถว้น โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในสาระส าคญั ทัง้นี ้ท่ีปรกึษาทางการเงนิอิสระไม่
สามารถรบัผิดชอบต่อความถูกตอ้งและความสมบูรณข์องขอ้มูลดังกล่าวไดต้ลอดจนเป็นการพิจารณาจากสภาวะ
แวดลอ้มทางเศรษฐกิจและขอ้มูลเกิดขึน้ในขณะที่ท าการศึกษาเท่านั้น หากปัจจัยดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลงจาก
ปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญ หรือขอ้มูลภายหลังวันที่ในงบการเงินมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมีสาระส าคญั อาจส่งผล
กระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อบริษัทฯ และ Innoviz ซึ่งอาจส่งผลอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ ประมาณการทาง
การเงิน รวมถึงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ได ้ทั้งนี ้ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระไดจ้ดัท าความเห็นตน้ฉบบัเป็นภาษาไทยและไดท้ าการแปลเป็นภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของผู้

http://www.set.or.th/
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ถือหุน้ต่างชาติ ทั้งนี ้หากมีขอ้ความในฉบับภาษาอังกฤษที่ไม่ตรงกับขอ้ความในตน้ฉบับภาษาไทยใหย้ึดถือตน้ฉบบั
ภาษาไทยเป็นหลกั  
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
แมว้่าตลอด 3 ปีที่ผ่านมา BBIK มีการเติบโตของรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และผลการด าเนินงานมี

ก าไรสทุธิอย่างสม ่าเสมอ อย่างไรก็ดี เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน และเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมใหค้รบวงจร BBIK จึงมีแผนท่ีจะขยาย
ธุรกิจที่ไปยงัธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเดิมของบรษิัทฯ ซึ่งไดแ้ก่ ที่ปรกึษาดา้นกลยทุธ ์และการจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยี และ
ธุรกิจอื่นที่เก่ียวขอ้ง  โดยมุ่งเนน้การน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร  มาใชเ้ป็นเครื่องมือส าคญัในการพฒันาธุรกิจ เพื่อ
สรา้งประโยชนส์งูสดุ ใหแ้ก่องคก์รและลกูคา้ ดงันัน้ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2565 ของบรษิัทฯเมื่อวนัท่ี 1 ธันวาคม 
2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติใหค้วามเห็นชอบรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์โดยการเขา้ลงทุนในหุน้สามญัจ านวน 
100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ Innoviz จากผู้ถือหุ้นเดิมของ 
Innoviz  

ทั้งนี ้Innoviz ประกอบธุรกิจ และเป็นหนึ่งในผูน้  าตลาดในการใหค้  าปรึกษาดา้นการพัฒนาระบบ ERP ในระบบหลกั 
ไดแ้ก่ระบบ Microsoft Dynamics 365 โดยมีประสบการณม์าไม่นอ้ยกว่า 17 ปี และมีฐานลกูคา้องคก์รไม่นอ้ยกว่า 200 ราย ซึ่ง
จะช่วยเสริมศักยภาพของการเป็น End-to-end digital transformation partner ให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งยังช่วยขยายฐานลูกคา้
ใหแ้ก่บรษิัทฯ ส าหรบัการใหบ้รกิารหลกัเดิมของบรษิัทฯ ไดอ้ีก โดยบริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทนซึ่งค านวณตามผลก าไรสทุธิของ 
Innoviz ส าหรบัปี 2565 - 2567 ใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้เดิมของ Innoviz โดยเป็นการทยอยเขา้ซือ้หุน้ตามสดัส่วนและก าหนดระยะเวลา 
ดงันี ้

(1) การเขา้ซือ้หุน้ Innoviz ในสดัส่วนรอ้ยละ 55 (Tranche A) จะเกิดขึน้ภายหลงัจากการไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อ
หุ้นของบริษัทฯ และท าการซือ้หุ้น Tranche A ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ลงนามในสัญญาซือ้ขายหุ้น  (Share Sale and 
Purchase Agreement) และสัญญาระหว่างผูถื้อหุน้ (Shareholders Agreement) และ/หรือขอ้ตกลง และ/หรือสัญญาอื่นใดที่
เก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายหุน้ของ Innoviz หรือวนัท่ีบรษิัทฯ และ Innoviz จะตกลงกนั โดยเป็นการซือ้หุน้สามญัจ านวน 55,000 หุน้ 
คิดเป็นมลูค่ารายการไม่เกิน 290,000,000 บาท การช าระเงินซือ้หุน้ Tranche A แบ่งการช าระเงนิเป็น 2 งวดโดยงวดแรกจะช าระ
ดว้ยเงินสดในจ านวน 264,000,000 บาท ณ วนัท่ีซือ้ขายหุน้ส าเรจ็ ในสดัส่วนรอ้ยละ 55 และงวดที่สองช าระดว้ยเงินสดภายใน 7 
วนันบัจากวนัที่ประชุมสามญัประจ าปีของ Innoviz พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 2565 ทัง้นี ้มลูค่าการซือ้ขายจะเป็นไป
ตามสตูรการปรบัปรุงราคาซือ้ขายหุน้ท่ีก าหนดในสญัญาซือ้ขายหุน้ (Share Sale and Purchase Agreement) กล่าวคอื ในกรณี
ที่ก าไรสุทธิของ Innoviz ตามที่ปรากฏในงบการเงินประจ าปี 2565 นอ้ยกว่า 44 ลา้นบาท ใหท้ าการปรบัปรุง ราคาซือ้ขายหุน้ 
เพื่อช าระราคาซือ้ขายหุน้ในงวดที่สองตามก าไรสุทธิที่เกิดขึน้จริงของ Innoviz ในปี 2565 คูณดว้ย P/E ในอัตรา 12 เท่า ตาม
หลกัเกณฑด์งันี ้

การช าระราคางวดที่สอง = (ก าไรสทุธิปี 2565*12*55%) – 264 ลา้นบาท 
อนึ่ง หากราคาซือ้ขายหุน้ภายหลงัการปรบัปรุงราคาต ่ากว่า 264 ลา้นบาท ใหถื้อเอาราคา 264 ลา้นบาทเป็นราคาซือ้

ขายหุน้ Tranche A  
(2) การเขา้ซือ้หุน้ Innoviz เพิ่มเติมในสดัส่วนรอ้ยละ 30 (Tranche B) มลูค่าซือ้หุน้เท่ากับก าไรสทุธิของ Innoviz ในปี 

2566 คูณดว้ย P/E ในอัตรา 16 เท่าคูณดว้ยสัดส่วนรอ้ยละ 30 ทั้งนี ้ไม่เกินกว่า 384,000,000 บาท โดยจะช าระดว้ยเงินสด
ภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีบรษิัทฯ น าส่งงบการเงินประจ าปี 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(3) การเขา้ซือ้หุน้ Innoviz เพิ่มเติมในสดัส่วนรอ้ยละ 15 (Tranche C) มลูค่าซือ้หุน้เท่ากับก าไรสทุธิของ Innoviz ในปี 
2567 คูณดว้ย P/E ในอัตรา 16 เท่าคูณดว้ยสัดส่วนรอ้ยละ 15 ทั้งนี ้ไม่เกินกว่า 230,000,000 บาท โดยจะช าระดว้ยเงินสด
ภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีบรษิัทฯ น าส่งงบการเงินประจ าปี 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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Tranche วันทีค่าดว่าน่าจะเสร็จสิน้ สัดส่วนการเข้าลงทุนใน Innoviz 
(ร้อยละ) 

มูลค่าของส่ิงตอบแทน 
(ล้านบาท) 

Tranche A 15 มีนาคม 2566 55.00 ไม่เกิน 290.00 
Tranche B 15 มีนาคม 2567 30.00 ไม่เกิน 384.00 
Tranche C 15 มีนาคม 2568 15.00 ไม่เกิน 230.00 

รวม 100.00 ไม่เกิน 904.00  

 
มลูค่ารวมของการเขา้ซือ้หุน้ของ Innoviz ทัง้หมดที่บรษิัทฯ ตอ้งจ่ายช าระ จะตอ้งค านวณตามผลก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ของ 

Innoviz ส าหรบัปี 2565 - 2567 โดยถกูก าหนดมลูค่าสงูสดุไวท้ี่ไม่เกิน 904,000,000 บาท โดยในการเขา้ท ารายการครัง้นี ้บรษิัท
ฯ จะช าระค่าตอบแทนการเขา้ท ารายการโดยใชแ้หล่งเงินทุนจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินส าหรบัการซือ้หุน้ Tranche A และ
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานส าหรบัการซือ้หุน้ Tranche B และ Tranche C 

 
ตวัอย่างการค านวณราคาซือ้ขาย ในกรณีที่มีก าไรสทุธิในแต่ละปีเป็นดงันี ้

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 มูลค่าการซือ้ขายรวม1/ 
(ล้านบาท) ก าไรสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ราคาซือ้ขาย 
Tranche A 
(ล้านบาท) 

ก าไรสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ราคาซือ้ขาย 
Tranche B 
(ล้านบาท) 

ก าไรสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ราคาซือ้ขาย 
Tranche C 
(ล้านบาท) 

30 264 30 144 30 72 480 
40 264 40 192 40 96 552 
50 290 50 240 50 120 650 
60 290 60 288 60 144 722 
70 290 70 336 70 168 794 
80 290 80 384 80 192 866 
90 290 90 384 90 216 890 
100 290 100 384 100 230 904 

หมายเหต:ุ 1/ มลูค่าการซือ้ขายรวมตามตวัอย่างการค านวณ เกิดจากการรวมยอดราคาซือ้ขายหุน้ Innoviz ทัง้ 3 Tranche ในประมาณการณก์ าไรสทุธิ
 ที่เท่ากนัในแตล่ะปี ในการจ่ายช าระจรงิ จะตอ้งค านวณมลูค่าการซือ้ขายรวมจากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จริงในแตล่ะปี 

 
โครงสรา้งการถือหุน้ของ Innoviz ก่อนเขา้ท ารายการ 
 

 
 

โครงสรา้งการถือหุน้ของ Innoviz ภายหลงัการซือ้หุน้ Tranche A เสรจ็สมบรูณ ์
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โครงสรา้งการถือหุน้ของ Innoviz ภายหลงัการซือ้หุน้ Tranche B เสรจ็สมบรูณ ์
 

 
 

โครงสรา้งการถือหุน้ของ Innoviz ภายหลงัการซือ้หุน้ Tranche C เสรจ็สมบรูณ ์(หลงับรษิัทฯ เขา้ซือ้หุน้ Innoviz ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของจ านวนหุน้สามญัทัง้หมด) 

 

 
 
อนึ่ง การเขา้ท าธุรกรรมเขา้ลงทนุใน Innoviz ดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 
ตุลาคม 2547 (และที่ไดม้ีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า ประกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์น) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาขนาดของรายการดงักล่าวดว้ยวิธีการค านวณตามเกณฑต์่างๆ ภายใตป้ระกาศเรื่องรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยสิ์นแลว้ พบว่า การเขา้ท ารายการดงักล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับรอ้ยละ 116.71 ตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิง
ตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินงวด 9 เดือนของบรษิัทฯ ฉบบัสอบทานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยย์อ้นหลงั 6 เดือนตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2565 เป็นตน้มา และมีรายการไดม้า
ซึ่งสินทรพัยร์ายการอื่น ที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2565 ท าใหม้ีขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย์
รวมเท่ากับรอ้ยละ 206.68 (ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนรอ้ยละ 206.68 ประกอบดว้ย การเขา้
ลงทนุใน Innoviz รอ้ยละ 116.71 การเขา้ลงทนุใน VDD รอ้ยละ 89.21 และ การจดัตัง้บรษิัทย่อยอื่นจ านวน 6 บรษิัท รวมรอ้ยละ  
0.76 ) ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่  4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ โดยทางอ้อม 
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(Backdoor Listing) (ขนาดรายการมีมลูค่าเท่ากบัรอ้ยละ 100 หรือสงูกว่า) ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป อย่างไรก็
ดี ธุรกรรมนีเ้ขา้หลกัเกณฑข์อ้ยกเวน้ส าหรบัการยื่นค าขอใหพ้ิจารณารบัหลกัทรพัยใ์หม่ ตามขอ้ 24 ของประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงมีหนา้ที่ตอ้งไดร้บัอนุมตัิการเขา้ท ารายการจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ ์2566 โดยตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงอนมุตัิไม่ต  ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย รวมถึงแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
(IFA) ซึ่งตอ้งมีรายชื่อเป็นท่ีปรกึษาทางการเงินท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  

นอกจากนี ้การเขา้ท าธุรกรรมเขา้ลงทนุใน Innoviz มีลกัษณะเป็นการซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชนมาเป็นของ
บริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ 
จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนึ่ง การเข้าท าธุรกรรมเข้าลงทุนใน Innoviz ไม่เข้าข่ายเป็นการท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจด
ทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวนัที่ 31 
สิงหาคม 2551 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยฯ์ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ .ศ. 2546 ลงวันที่  19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) 
 นอกเหนือจากมติพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าท าธุรกรรมเข้าลงทุนใน Innoviz ข้างต้นแล้ว ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทฯ ยงัไดม้ีมติในเรื่องดงัต่อไปนี ้ 
 (1) มีมติอนุมัติการแต่งตัง้ บริษัท ดิสคัฟเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากัด (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ Discover) ซึ่งมี
รายชื่อเป็นท่ีปรกึษาทางการเงินท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เป็นท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อใหค้วามเห็นต่อผู้
ถือหุน้ของบริษัทฯ เก่ียวกับการเขา้ท าธุรกรรมเขา้ลงทุนใน Innoviz ในเรื่อง (ก) ความสมเหตุสมเผลและประโยชนข์องรายการ 
(ข) ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของราคา และ (ค) ผูถื้อหุน้ควรลงมติเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัรายการ  

(2) มีมติอนมุตัิเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิมอบอ านาจให ้คณะกรรมการของบรษิัทฯ หรือ คณะกรรมการ
บริหาร หรือ กรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ 
คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัทฯ เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือ
จ าเป็นในการท าธุรกรรมการเขา้ลงทุนใน Innoviz ซึ่งรวมถึงการเจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาซือ้ขายหุน้ ขอ้ตกลง 
สญัญา และเอกสารอื่นๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท าธุรกรรมเขา้ลงทนุใน Innoviz การก าหนดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับธุรกรรมเขา้ลงทุนใน Innoviz ดังกล่าวตามที่จ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง 

 
ดงันัน้ ในการพิจารณาอนุมตัิรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกับธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของบริษัท อินโนวิซ โซลชูั่นส ์

จ ากัด ที่มูลค่ารวมทั้งสิน้ไม่เกิน 904.00 ลา้นบาท ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ามีขอ้ดี ขอ้ดอ้ย และความเส่ียงต่อบริษัทฯ 
และผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปนี:้ 
 

ข้อดีของการเข้าท ารายการ 
1) เป็นการลงทนุตามแผนกลยทุธ์เพือ่การเตบิโตในระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ: 
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ตามกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่มุ่งจะพัฒนาผลิตภัณทด์า้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัยและพัฒนาของ
หน่วยงานภายในองคก์รเพื่อรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสดงักล่าวจากการเขา้ลงทุนใน Innoviz ซึ่ง
เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้ค าปรึกษาดา้นการพัฒนาระบบ ERP ในระบบหลัก ได้แก่ ระบบ Microsoft Dynamics 365 โดยมี
ประสบการณม์าไม่นอ้ยกว่า 17 ปี และมีฐานลกูคา้องคก์รไม่นอ้ยกว่า 200 ราย ซึ่งน่าจะช่วยเสรมิศกัยภาพของการเป็น End-to-
end digital transformation partner ใหแ้ก่บริษัทฯ ช่วยขยายฐานลกูคา้ พรอ้มทัง้สามารถลดค่าใชจ้่ายและเพิ่มรายไดจ้ากการ
ด าเนินงานที่เก่ียวเนื่องกัน และเพิ่มศักยภาพในการท าก าไรให้แก่กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชนต์่อบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ทกุรายได ้

2) บริษัทฯ สามารถรบัรูผ้ลการด าเนนิงานของ Innoviz ในงบการเงนิรวมของบริษทัฯ ไดท้นัท ีและ เพิ่มโอกาสในการสรา้ง

รายไดแ้ละผลก าไรก าไรจากการด าเนนิงานของบริษัทฯ ไดใ้นระยะยาว: 

Innoviz เป็นบริษัทที่มีรายไดแ้ละผลก าไรจากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้ การเขา้ลงทุนใน Innoviz จะท าให้
บริษัทฯ รับรูร้ายไดแ้ละก าไรของ Innoviz ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ไดท้ันทีภายหลังเสร็จสิน้จากการเข้าท ารายการใน 
Tranche A อย่างไรก็ดี แมว้่าบริษัทฯ จะรบัรูร้ายไดแ้ละก าไรทัง้หมดของ Innoviz ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ จะ
รบัรูผ้ลตอบแทนจรงิตามสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทฯ ณ ขณะนัน้ 

3) บริษัทฯ จะไดร้บัผลประโยชน์จากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ (Synergy) ซึ่งจะช่วยให ้BBIK เป็นที่ปรึกษา

ดา้น Digital Transformation ทีส่มบูรณ์ยิ่งขึน้และยงัเป็นการช่วยขยายฐานลูกคา้ซึ่งกนัและกนั: 

บริษัทฯ ไดศ้ึกษาโอกาสที่จะเขา้ไปร่วมลงทุนใน Innoviz ซึ่งมีความช านาญและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรบัจากกลุ่มลกูคา้ 
และเชื่อมั่นว่า Innoviz น่าจะสามารถท างานร่วมกัน (Synergy) และต่อยอดกับธุรกิจหลกัในปัจจุบนัของบริษัทฯ ไดเ้ป็นอย่างดี 
เพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถใหบ้ริการดา้น Digital transformation พ่วงการติดตัง้ระบบ ERP ใหแ้ก่ลกูคา้ไดค้รบวงจร ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชง้านของลกูคา้ของบริษัทฯ ไดส้มบูรณม์ากขึน้ ทัง้นี ้จากกลุ่มลกูคา้ของ บริษัทฯ และ Innoviz ยงัมีลกูคา้
หลายรายที่มิใช่ลกูคา้รายเดียวกนั ดงันัน้ การเขา้ลงทนุใน Innoviz น่าจะสามารถช่วยขยายฐานลกูคา้ซึ่งกนัและกนัได ้ 

4) บริษัทฯ จะมีการใหบ้ริการและผลิตภณัฑ์ Microsoft Dynamics 365 (ERP) เพิ่มเติมซึ่งเป็นการบริการทีแ่ตกต่างจาก

ธุรกิจปัจจุบนัของ BBIK: 

แม้ว่าปัจจุบัน บริษัทฯ จะมีธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการให้บริการระบบ ERP (SAP) แก่ลูกคา้อยู่แลว้ แต่ขอบเขตการ
ใหบ้รกิารของบรษิัทฯ ณ ปัจจบุนัเป็นเพียงแค่การเพิ่มประสิทธิภาพ (Enhancement) บน Software เท่านัน้ ดงันัน้ การเขา้ลงทุน
ใน Innoviz จึงเปรียบเสมือนเป็นการเขา้ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีการใหบ้ริการ ERP ที่ครบวงจรเพิ่มขึน้แตกต่างจากธุรกิจเดิมของ
บริษัทฯ โดย Innoviz เป็นผูใ้หบ้รกิารแกไ้ขปัญหาในธุรกิจระดบัองกรณ์ ตัง้แต่การใหบ้ริการ implementations, configurations, 
development, และ integration ส าหรบั Microsoft Dynamic 365  

5) บริษัทฯ ไดบ้คุลากรใหม่ทีม่ีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้: 

การเข้าลงทุนใน Innoviz เปรียบเสมือนบริษัทฯ ได้รับบุคลากรทางดา้นเทคนิคจาก Innoviz กว่า 130 คนซึ่งเป็น
บคุลากรท่ีมีความรูแ้ละมีความเชี่ยวชาญในการพฒันา ออกแบบ และติดตัง้ (Implementation) ซอฟตแ์วร ์Microsoft Dynamics 
365 ซึ่งเป็นระบบ ERP ที่นิยมใชก้ันอย่างแพร่หลายและเป็นผลิตภัณฑห์ลักของ  Innoviz นอกจากนี ้บุคคลากรของ Innoviz 
พรอ้มที่จะให้บริการและท างานให้กับลูกคา้ไดท้ันทีโดยบริษัทฯ ไม่ตอ้งสูญเสียค่าใช้จ่ายและเวลาในการอบรมเพื่อพัฒนา
บคุลากรเหล่านีเ้พิ่มเติมซึ่งท าใหส้ามารถเพิ่มโอกาสในการขยายขอบเขตการท าธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบับรษิัทฯ 

6) เป็นการลงทนุในบริษัททีม่ ีRecurring Income: 

จากการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ท าใหห้ลายองคก์รในภาคเอกชนปรบัเปล่ียนลกัษณะการท างานมาเป็นรูปแบบ 
Work from home เพิ่มมากขึน้ หลายบรษิัทไดเ้ปล่ียนรูปแบบการใชง้านระบบ ERP จากเดิมในรูปแบบ On-Premise (ระบบท่ีถกู
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ติดตัง้ไวบ้นเซิฟเวอร ์และ บน Hardware หรืออุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้งที่องคก์ร ซึ่งยากล าบากต่อการเรียกใชข้อ้มลูนอกสถานที่) มา
เป็นรูปแบบ On-Cloud ที่เพิ่มความสะดวกสบายสามารถเขา้ถึงระบบ ERP ไดทุ้กอุปกรณ ์ทัง้บนเว็บเบราวเ์ซอร ์แท็บเล็ตหรือ
อุปกรณม์ือถือ ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นคอมพิวเตอรเ์ครื่องใดเครื่องหนึ่ง ซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นในการท างาน ช่วยใหพ้นกังานสามารถ
ท างานไดจ้ากทกุที่ ทกุเวลา นอกจากนี ้ลกูคา้ไม่จ าเป็นตอ้งลงทนุดา้นเซิรฟ์เวอรเ์อง ท าใหอ้งคก์รสามารถประหยดัค่าใชจ้่ายดา้น 
IT ได้อย่างมาก โดยผู้ที่ต้องการใช้งานระบบ ERP ในรูปแบบ On-Cloud นั้นจะต้องช าระค่าบริการ Software เป็นหลายปี 
(Subscription) ให้แก่ผู้ให้บริการนอกเหนือจากค่า Implementation ระบบ ERP ในครั้งแรก ซึ่งท าให้ Innoviz มีรายไดจ้าก 
Subscription ซึ่งถือเป็นรายไดท้ี่เขา้มาต่อเนื่องเป็นรายปีค่อนขา้งมั่นคงและแน่นอน (Recurring Income)  

7) เป็นการลงทนุในธุรกิจทีอ่ยู่ในอตุสหากรรมทีม่ีศกัยภาพในการเตบิโต: 

จากข้อ 3.7. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต  ข้อมูลสภาวะ
อุตสาหกรรมของตลาดซอฟตแ์วร ์ERP ทั่วโลก อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์ERP ทั่วโลกมีมลูค่าประมาณ 50.57 พันลา้นดอลลาร์
สหรฐัในปี 2564 และคาดว่าในระหว่างปี 2565 ถึง ปี 2573 จะมีอัตราการเติบโตทบตน้เฉล่ีย (“CAGR”)  ที่รอ้ยละ 10.7 ต่อปี 
(ที่มา : www.grandviewresearch.com ) ซึ่งสอดคลอ้งกับขอ้มลูของส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (“depa”) ที่เปิดเผยว่า
ตลาดอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรใ์นประเทศไทยมีมลูค่าประมาณ 163,877 ลา้นบาท และคาดว่าในระหว่างปี 2565 – 2567 จะมี
อตัราการเติบโตที่รอ้ยละ 11.70 , 12.10 และ 11.90 ตามล าดบั ดงันัน้ การเขา้ลงทุนใน Innoviz ของบรษิัทฯ จึงถือเป็นการลงทนุ
ในธุรกิจที่มีศกัยภาพและมีโอกาสเติบโตดีไดใ้นระยะยาว 

8) บริษัทฯ ไม่ตอ้งจ่ายค่าหุน้ Innoviz ในคราวเดียว โดยสามารถจ่ายค่าหุน้ตามผลการด าเนินงานในอนาคต และท าให้

บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการบริหารงาน Innoviz ภายหลงัจากเขา้ซือ้หุน้บางส่วน: 

จากเงื่อนไขการเขา้ลงทนุใน Innoviz ผูซ้ือ้และผูข้ายไดก้ าหนดเงื่อนไขการช าระราคาซือ้ขายหุน้ Innoviz ที่มลูค่าไม่เกิน 
904.00 บาทไว ้3 ช่วง ท าใหบ้ริษัทฯ ไม่ตอ้งรบัภาระการจดัหาแหล่งเงินทุนจ านวนไม่เกิน 904.00 ลา้นบาทในคราวเดียวและท า
ให ้บริษัทฯ มั่นใจในผลการด าเนินงานของ Innoviz ภายหลังจากเขา้ซือ้หุน้บางส่วน ซึ่งหาก ผูข้ายก าหนดเงื่อนไขให้บริษัทฯ 
ช าระเงินค่าหุน้ในคราวเดียว อาจท าให้บริษัทฯ ตอ้งเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยอาจเป็นการเพิ่มทนุแบบ RO หรือ การเพิ่มทุนแบบ 
PP เพื่อน าเงินช าระค่าหุน้ Innoviz ทั้งหมด ซึ่งจะเกิดภาระและผลกระทบแก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ โดยตรงทั้งในดา้นการจดัหา
เงินทุนเพื่อใชช้ าระค่าหุน้เพิ่มทุนของบริษัทฯ (กรณีเพิ่มทุนแบบ RO) หรือ จะท าใหเ้กิด Dilution Effect (กรณีเพิ่มทุนแบบ PP) 
นอกจากนี ้การทยอยเขา้ถือหุน้ จะท าใหบ้รษิัทฯ สามารถส่งตวัแทนไปเป็นกรรมการใน Innoviz ตัง้แต่การซือ้หุน้ Tranche A ซึ่ง
ท าใหบ้ริษัทฯ มีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจของ Innoviz ไดอ้ย่างใกลช้ิด เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานในปีต่อไป เป็นไปตามแผนที่
วางไว ้

9) บริษัทฯ เขา้ลงทนุใน Innoviz ดว้ยราคาซือ้ขายหุน้ทีม่ี PE Ratio เฉลีย่ต ่ากว่าบริษัทฯ และอตุสากรรม: 

เมื่อเปรียบเทียบมลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนของการซือ้หุน้ Innoviz ที่ค  านวณจากค่า P/E เฉล่ียตามสดัส่วนรอ้ยละของ
หุน้ที่เขา้ซือ้ในแต่ละ Tranche ที่ 13.8 เท่า (Tranche A มีราคาซือ้ขายหุน้ที่ P/E 12 เท่า Tranche B และ C มีราคาซือ้ขายหุน้ที่ 
P/E 16 เท่า) ซึ่งต ่ากว่าค่าเฉล่ียของอตุสาหกรรมเทคโนโลยีของ mai เท่ากบัรอ้ยละ 76.02 และต ่ากว่าบรษิัทจดทะเบียนที่ด  าเนิน
ธุรกิจใกลเ้คียงกับ Innoviz  ที่จดทะเบียนใน mai ซึ่งไดแ้ก่ BBIK, BE8, IIG และ NETBAY ที่รอ้ยละ 85.95, 87.74, 68.87 และ 
58.62 ตามล าดบั 

 
ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

1) บริษัทฯ จะมีหนีส้นิจากสถาบนัการเงนิเพิ่มขึน้อย่างนอ้ย 264.00 ลา้นบาทและมีดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้ภายหลงัจากการ

เขา้ลงทนุใน Innoviz: 



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ บริษัท บลบูิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 15/99 
 

การเขา้ลงทุนใน Innoviz บริษัทฯ คาดว่าจะตอ้งใชเ้งินลงทุนทัง้หมดไม่เกิน 904.00 ลา้นบาท โดยการเขา้ท ารายการ
ครัง้นี ้บริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทนการเขา้ท ารายการโดยใชแ้หล่งเงินทุนจากเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงินส าหรบัการซือ้หุ้น 
Tranche A และใชก้ระแสเงินสดจากการด าเนินงานส าหรบัการซือ้หุน้ Tranche B และ Tranche C 

ส าหรับการซือ้หุ้น Tranche A บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนอยู่ระหว่าง 264.00 – 290.00 ลา้นบาท ขึน้อยู่กับผล
ประกอบการของ Innoviz ในงวด 12 เดือน สิน้สุด 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติเงินกูจ้าก
สถาบนัการเงิน โดยขณะนีบ้ริษัทฯ ไดร้บัเงื่อนไขเงินกูเ้บือ้งตน้จากสถาบนัการเงินแลว้ดว้ยเงื่อนไขอตัราดอกเบีย้ที่รอ้ยละMLR - 
0.50% ต่อปี ซึ่งคิดเป็นดอกเบีย้จ่ายประมาณ  15.50 - 17.02 ลา้นบาทต่อปี (ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2565 สถาบนัการเงินดงักล่าว
มีอตัราดอกเบีย้ MLR เท่ากบัรอ้ยละ 6.37 ต่อปี) ท าให ้ภายหลงัจากการซือ้หุน้ Tranche A BBIK อาจมีเงินกูจ้ากสถาบนัการเงนิ
เพิ่มขึน้ 264.00 – 290.00 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนที่หนีท้ี่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (DE Ratio) ที่ 0.44 – 0.48 เท่า 
(ณ 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ ไม่มีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน) อย่างไรก็ดี จากเงื่อนไขเงินกูเ้บือ้งตน้ดงักล่าวสถาบนัการเงนิยงั
มิไดร้ะบถุึงเงื่อนไขการหา้มจ่ายเงินปันผล หรือการก าหนดอตัราส่วนทางการเงินที่บรษิัทฯ ตอ้งด ารงไว ้เป็นตน้ 

2) บริษัทฯ อาจเสยีโอกาสในการลงทนุในธุรกิจอืน่ๆ: 

การเขา้ลงทนุใน Innoviz บรษิัทฯ คาดว่าจะตอ้งใชเ้งินลงทนุทัง้หมดไม่เกิน 904.00 ลา้นบาท ซึ่งอาจท าใหบ้รษิัทฯ เสีย
โอกาสในการน าเงินจ านวนดงักล่าวไปลงทุนหรือขยายธุรกิจดา้นอื่นที่อาจใหผ้ลตอบแทนสูงกว่าการซือ้หุน้ Innoviz อย่างไรก็
ตาม ลักษณะการประกอบธุรกิจของ Innoviz สอดคลอ้งกับนโยบายการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งน่าจะท าใหเ้กิดการร่วมมือ
ทางธุรกิจ ช่วยส่งเสรมิซึ่งกนัและกนั และจะส่งผลใหบ้รษิัทฯ มีรายไดแ้ละผลก าไรเพิ่มขึน้ได ้

3) ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลอาจลดลง: 

การเขา้ลงทุนใน Innoviz บริษัทฯ คาดว่าจะตอ้งใชเ้งินลงทุนทัง้หมดไม่เกิน 904.00 ลา้นบาท โดยการเขา้ท ารายการ
ครัง้นี ้บริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทนการเขา้ท ารายการโดยใชแ้หล่งเงินทุนจากเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงินส าหรบัการซือ้หุ้น 
Tranche A และใช้กระแสเงินสดจากการด าเนินงานส าหรับการซือ้หุน้ Tranche B และ Tranche C ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ ในอนาคต 

 
ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการ 

1) ความเสีย่งจากกระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานไม่เพยีงพอส าหรบัการซือ้หุน้ Tranche B และ Tranche C: 

การเขา้ลงทุนใน Innoviz บริษัทฯ คาดว่าจะตอ้งใชเ้งินลงทุนทัง้หมดไม่เกิน 904.00 ลา้นบาท โดยการเขา้ท ารายการ
ครัง้นี ้บริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทนการเขา้ท ารายการโดยใชแ้หล่งเงินทุนจากเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงินส าหรบัการซือ้หุ้น 
Tranche A ที่มลูค่าไม่เกิน 290 ลา้นบาท และใชก้ระแสเงินสดจากการด าเนินงานส าหรบัการซือ้หุน้ Tranche B  ที่มลูค่าไม่เกิน 
384.00 ลา้นบาท  (คาดว่าจะเกดิขึน้ในเดือนมีนาคม 2567) และ Tranche C ที่มลูค่าไม่เกิน 230.00 ลา้นบาท (คาดว่าจะเกิดขึน้
ในเดือนมีนาคม 2568) ท าให้บริษัทฯ มีความเส่ียงจากการมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานไม่เพียงพอส าหรับการซือ้หุน้ 
Tranche B และ Tranche C โดยหากพิจารณาถึงกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงานยอ้นหลงัระหว่าง
งวด 12 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 - งวด 6 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ของบรษิัทฯ จะเท่ากบั 45.14, 
80.62 และ 33.72 ลา้นบาท ตามล าดบั   

ทัง้นี ้จากการซือ้หุน้ Tranche B  และ Tranche C บรษิัทฯ มีแผนจะใชแ้หล่งเงินทนุในการเขา้ท ารายการจากกระแสเงนิ
สดจากการด าเนินงานซึ่งจะมาจากผลการด าเนินงานในอนาคตของปี 2566 และ 2567 อย่างไรก็ดี ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่าหาก บรษิัทฯ มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานไม่เพียงพอ บรษิัทฯ ยงัมีทางเลือกในการจดัหาแหล่งเงินทุนทางอื่น
เพื่อน ามาช าระค่าหุน้ส าหรบัการซือ้หุน้ Tranche B  และ Tranche C  เช่น การใชเ้งินเพิ่มทนุคงเหลือจากการออกและเสนอขาย
หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนโดยไม่จัดสรรให้ผูถื้อหุ้นที่จะท าใหบ้ริษัทมีหนา้ที่ตามกฎหมาย
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ต่างประเทศ (PPO) และ/หรือประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวนไม่เกนิ 
10,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท มลูค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท โดย การออกและจดัหุน้เพิ่มทนุดงักล่าวของ
บรษิัทฯ มีวตัถปุระสงคเ์พื่อ 1.) เพื่อใชใ้นการลงทนุหรือในกิจการ และ/หรือ บรษิัทอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การลงทนุในหุน้
สามญั หรือสินทรพัย ์เป็นตน้ 2.) เพื่อใชใ้นการขยายกิจการในอนาคตของบรษิัทฯ และ 3.) เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวยีนของบรษิทั
ฯ โดยหากบริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไดค้รบถว้นจะไดร้บัเงินเพิ่มทุนจ านวน 1,003.99 – 
1,051.54  ลา้นบาท (ค านวนจาก รอ้ยละ 90.00 ของราคาตลาดถวัเฉล่ีย 7 – 15 วนัท าการ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็น 
1 วันก่อนหนา้ ที่คณะกรรมการของ BBIK อนุมัติการเขา้ท ารายการจะไดมู้ลค่าหุน้อยู่ระหว่าง 100.40 – 105.15 บาทต่อหุน้) 
และภายหลงัจากน าเงินเพิ่มทนุดงักล่าวใชช้ าระค่าหุน้ VDD แลว้จะท าให ้BBIK มีเงินเพิ่มทนุคงเหลือ  706.79  –  754.34  ลา้น
บาท ทัง้นี ้การเพิ่มทนุดงักล่าวยงัมีความเส่ียงที่บรษิัทฯ อาจด าเนินการเพิ่มทนุไม่ประสบความส าเรจ็หรืออาจเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทนุไดไ้ม่ครบถว้น ซึ่งหากเกิดเหตกุารณด์งักล่าวพรอ้มกบักระแสเงนิสดจากการด าเนินงานไม่เพียงพอต่อการซือ้หุน้ Tranche 
B ในปี 2567  และ Tranche C ในปี 2568 ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าบริษัทฯ อาจตอ้งกูเ้งินจากสถาบนัการเงิน
บางส่วนเพื่อน ามาช าระค่าหุน้ส าหรบัการซือ้หุน้ Tranche B  และ Tranche C เช่นเดียวกบัการซือ้หุน้ Tranche A เพื่อใหก้ารเขา้
ท ารายการเสรจ็สมบรูณต์ามเงื่อนไขใน SPA 

2) ความเสีย่งจากผลการด าเนนิงานของ Innoviz ไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว:้ 

ภายหลงัการเขา้ท ารายการ หากผลการด าเนินงานของ Innoviz ไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ คาดการณไ์วจ้ะส่งผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของบรษิัทฯ ในฐานะผูถื้อหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ของ Innoviz ได ้ทัง้นี ้ 
เนื่องจากรายไดใ้นอดีตของ Innoviz มีแนวโนม้เติบโตขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยใน 2563 – งวด 6 เดือน สิน้สดุ 30 มิถุนายน 2565 
Innoviz มีรายไดเ้ท่ากบั  235.27  ลา้นบาท 248.82 ลา้นบาท และ 137.30 ลา้นบาท ตามล าดบั และมีผลก าไรสทุธิ 17.73 ลา้น
บาท  2.64 ลา้นบาท และ 19.14 ลา้นบาท ตามล าดับ (ปี 2564 Innoviz  มีก าไรสุทธิต ่าสุดในช่วง 3 ปียอ้นหลัง แต่เหตุการณ์
ดงักล่าวเป็นผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงวิธีการบญัทึกบัญชี) อีกทัง้ Innoviz ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโต 
โดยอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์ERP ทั่วโลกมีมลูค่าประมาณ 50.57 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัในปี 2564 และคาดว่าในระหว่างปี 2565 
ถึง ปี 2573 จะมีอัตราการเติบโตทบตน้เฉล่ีย (“CAGR”)  ที่รอ้ยละ 10.7 ต่อปี (ที่มา : www.grandviewresearch.com ) ซึ่ง
สอดคลอ้งกับขอ้มลูของส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (“depa”) ที่เปิดเผยว่าตลาดอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรใ์นประเทศไทยมี
มูลค่าประมาณ 163,877 ลา้บาท และคาดว่าในระหว่างปี 2565 – 2567 จะมีอัตราการเติบโตที่รอ้ยละ 11.70 , 12.10 และ 
11.90 ตามล าดับ นอกจากนี ้ ธุรกิจของ บริษัทฯ และ Innoviz น่าจะช่วยเสริมศักยภาพของการเป็น End-to-end digital 
transformation partner ใหแ้ก่บรษิัทฯ ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงมั่นใจว่าจะสามารถบรหิารธุรกิจของ Innoviz ใหเ้ป็นไปตามที่คาดการณ์
ไวไ้ด ้

3) ความเสีย่งจากการถูกตัง้ส ารองหรือการดอ้ยค่ารายการทางบญัชีบางรายการ ทีอ่าจจะเกิดขึน้หากมีการเปลีย่นแปลง

มาตรฐานบญัชี: 

งบการเงินงวด 12 เดือน สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Innoviz จัดท าโดยใช้ NPAEs อย่างไรก็ดี ณ ปัจจุบัน 
Innoviz ไดเ้ปล่ียนผูส้อบบัญชีเป็นบริษัท พราวด ์อิน โปร และไดเ้ปล่ียนแปลงมาตรฐานบญัชีของบริษัทเป็น PAEs ซึ่งผลการ
เปล่ียนแปลงมาตรฐานบัญชีดังกล่าวท าใหง้บการเงินภายในส าหรบั งวด 6 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 (บริษัท 
พราวด ์อิน โปร จ ากัด ไดส้อบทานงบการเงินภายในเบือ้งตน้แลว้ ) เกิดการปรบัปรุงรายการทางบัญชีบางรายการ เช่น การ
เปล่ียนแปลงวิธีการรูร้ายไดแ้ละรายจ่ายทางบญัชี การบนัทึกค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมจากการตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ที่จ่าย และการ
บนัทึกสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เป็นตน้ ซึ่งมีผลท าใหก้ าไรสะสมของ Innoviz ไดถ้กูปรบัลดลงสทุธิจ านวน 12.64 ลา้น
บาท นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดว้่าจา้ง Deloitte ใหจ้ดัท า Financial Due Diligence Report และ Tax Due Diligence Report เพื่อ
ตรวจสอบรายการทางบัญชีที่อาจจะส่งผลถึงงบแสดงผลการด าเนินงานและงบแสดงฐานะทางการเงินของ Innoviz ทั้งนี ้ที่
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ปรกึษาทางการเงินอิสระไดส้อบทาน Financial Due Diligence Report ส าหรบังวด 6 เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 
แลว้ไม่พบว่ามีรายการทางบญัชีใดที่อาจจะโดนดอ้ยค่าและมีผลกระทบทางบญัชีของ Innoviz อย่างมีนยัส าคญั เวน้แต่ รายการ
ตดัจ าหน่ายงานระหว่างท า เงินประกันค่าเช่าที่จะถูกยึดจากการยกเลิกสญัญาเช่าส านกังาน  และ ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู รวม
จ านวน 2.60 ลา้นบาท  ทัง้นี ้จากเงื่อนไขใน SPA ผูข้ายตกลงที่จะรบัผิดชอบค่าเสียหายต่อรายการทางบญัชีที่อาจจะเกิดขึน้และ
ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของ Innoviz โดยการหกัจากราคาซือ้ขายหุน้ และ จากเงื่อนไขการช าระราคาซือ้ขายหุน้ บรษิัท
ฯ จะช าระค่าหุน้ตามผลก าไรสทุธิของ Innoviz ส าหรบัปี 2565 – 2567 นอกจากนี ้จากเงื่อนไขการช าระราคาซือ้ขายหุน้หากมี
รายการใดทางบญัชีที่ถกูตัง้ส ารองหรือดอ้ยค่าและส่งผลต่อก าไรสทุธิของ Innoviz จะท าใหร้าคาซือ้ขายหุน้จะถกูปรบัตามก าไร
สทุธิที่เปล่ียนแปลงไปของ Innoviz ซึ่งการก าหนดเงื่อนไขดงักล่าวจะช่วยลดความเส่ียงที่จะส่งผลต่อบริษัทฯ ได ้อย่างไรก็ตาม 
ดว้ยเงื่อนไขการช าระราคาซือ้ขายหุน้ดงักล่าว ราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz ยงัมีความไม่แน่นอนและอาจเปล่ียนแปลงไปไดอ้ย่าง
มีนยัส าคญัในอนาคต 

4) ความเสีย่งจากการพึ่งพงิสนิคา้จาก Microsoft ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์และการใหบ้ริการหลกัของ Innoviz: 

ณ ปัจจุบนั รายไดข้อง Innoviz มากกว่ารอ้ยละ 95.00 มีส่วนที่เก่ียวขอ้งกับผลิตภณัฑ ์Microsoft Dynamics 365 โดย 
Innoviz และ Microsoft ได้ท าสัญญาแบบ Partnership Agreement รวมทั้งสัญญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องเป็นรายปี ดังนั้น หาก 
Innoviz ไม่สามารถพฒันา ออกแบบ และติดตัง้ (Implementation) บนซอฟตแ์วร ์Microsoft Dynamics 365 ใหแ้ก่ลกูคา้ได ้จะ
ส่งผลอย่างมีนยัส าคญัต่อรายไดแ้ละผลก าไรของ Innoviz ทนัที อย่างไรก็ดี ความเส่ียงในการยกเลิกการจ าหน่ายผลิต Microsoft 
Dynamics 365 ของ Microsoft นัน้มีความเป็นไปไดต้  ่า เนื่องจาก Innoviz และ Microsoft เป็นคู่คา้อย่างเป็นทางการคา้นบัตัง้แต่
ปี 2548 เป็นตน้มา นอกจากนี ้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายอดขายของ Innoviz เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจากการให้บริการบน
ผลิตภณัฑ ์Microsoft Dynamics 365 ซึ่งถือเป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยให ้Innoviz ไดร้บัรางวลั Partner of the year จาก Microsoft 
Thailand อย่างสม ่าเสมอตัง้แต่ปี 2552 ปี 2559 ปี 2561 ปี 2562 และล่าสดุในปี 2564  

5) ความเสีย่งจากการพึ่งพงิผูบ้ริหารในการด าเนนิงาน: 

เนื่องจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ Innoviz มีสองรายไดแ้ก่ 1) นางวนัดี วณิคพนัธุ ์และ 2) นางสาวพสัรา อมรจารุสนธิกลุ 
ซึ่งทัง้สองท่านเป็นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ ดงันัน้ ภายหลงัจากการซือ้หุน้ Tranche A และ Tranche B ของบริษัทฯ จะ
ท าใหส้ดัส่วนผูถื้อหุน้ของนางวนัดี วณิคพนัธุ ์และ นางสาวพสัรา อมรจารุสนธิกลุ  ลดลงจากเดิม ซึ่งการลดอ านาจในการมีส่วน
ไดเ้สียในการบรหิารจดัการดงักล่าวอาจท าใหเ้กิดความเส่ียงที่จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการบรหิารจดัการของผูม้ีส่วนไดเ้สียลดลง
เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของความเส่ียงขา้งตน้จึงไดก้ าหนดเงื่อนไขกับ นางวนัดี วณิคพนัธุ ์
และ นางสาวพัสรา อมรจารุสนธิกุล ใน SHA ว่าจะใหผู้บ้ริหารทัง้สองท่านด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร (Management) ใน Innoviz 
รวมกบัผูท้ี่ BBIK แต่งตัง้ เพื่อสนบัสนนุการด าเนินกิจการและการส่งมอบการบรหิารใหแ้ก่ BBIK ตลอดระยะเวลาที่ SHA ยงัมีผล
อยู่นับจากวันที่การซือ้หุ้น Tranche A เสร็จสมบูรณ์ และผู้ขายตกลงจะไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ 
Innoviz ตลอดระยะเวลาที่ยงัเป็นผูถื้อหุน้หรือด ารงต าแหน่งใน Innoviz และเป็นระยะเวลา 6 ปีหลงัจากการซือ้หุน้ Tranche C 
เสรจ็สมบรูณ ์  

6) ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีอ่าจจะเพิ่มขึน้ในอนาคต: 

เพื่อมุ่งเป้าต่อการควบคมุภาวะเงินเฟ้อ กนง.ไดแ้ถลงผลการประชมุ กนง. ครัง้ที่ 6 ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 โดยมี
มติเป็นเอกฉันทใ์หข้ึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายรอ้ยละ 0.25 ต่อปี จากรอ้ยละ 1.00 เป็นรอ้ยละ 1.25 ต่อปี โดยใหม้ีผลทนัที ดงันัน้ 
การปรบัเพิ่มของอตัราดอกเบีย้นโยบายของ กนง. จะส่งผลต่อก าไรสทุธิของ BBIK ทนัที เนื่องจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน
ของ BBIK ที่จะน ามาใชส้ าหรบัการซือ้หุน้ Tranche A ที่จ  านวนอยู่ระหว่าง 264.00 – 290.00 ลา้นบาทนั้น มีดอกเบีย้จ่ายใน
อตัราที่อา้งอิงกบัอตัราดอกเบีย้ MLR  โดยหากอตัราดอกเบีย้เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.00 ต่อปี จะส่งผลให ้BBIK มีภาระดอกเบีย้เพิ่มขึน้ 
2.64 – 2.90 ลา้นบาทต่อปี   
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7) ความเสีย่งจากการความไม่ส าเร็จของเงือ่นไขบงัคบัก่อน: 

บริษัทฯ และ ผูข้ายมีการก าหนดเงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ส าหรบัการเขา้ลงทุนใน Innoviz ดังนั้น ในกรณีที่เงื่อนไข
บงัคบัก่อนขอ้ใดขอ้หน่ึงไม่บรรล ุบรษิัทฯ ก็จะไม่สามารถเขา้ลงทนุใน Innoviz ได ้

8) ความเสีย่งจากการไม่มีอ านาจควบคมุเบ็ดเสร็จจากการทีธุ่รกรรมการซือ้หุน้ Tranche B และ Tranche C ไม่แลว้เสร็จ

ในอนาคต: 

ภายหลังการเข้าลงทุนใน Innoviz โดยการซือ้หุ้น Tranche A บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นที่รอ้ยละ 55.00 ใน 
Innoviz ซึ่งหากเกิดเหตุการณใ์ดๆ ที่ ส่งผลใหก้ารซือ้หุน้ Tranche B และ Tranche C ไม่แลว้เสร็จในอนาคต เช่น บริษัทฯ ไม่
ด าเนินการซือ้หุน้ Innoviz ในส่วนท่ีเหลือ หรือ ผูข้ายไม่ขายหุน้ Innoviz ในส่วนท่ีเหลือ เป็นตน้ ซึ่งเป็นเหตกุารณท์ี่มีโอกาสเกิดขึน้
ไดต้  ่า จะส่งผลใหบ้รษิัทฯ ไม่ไดร้บัอ านาจควบคมุเบ็ดเสรจ็ใน Innoviz และหากบรษิัทฯ ตอ้งการเสนอมติในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของ 
Innoviz ที่ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงอนุมตัิไม่ต  ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สียอาจจะท าใหม้ติดงักล่าวไม่ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของ Innoviz 
ได ้

9) ความเสีย่งดา้นค่าใชจ้่ายทางภาษี: 

จากการสอบทาน Tax Due Diligence Report ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพบว่า Innoviz มีความเส่ียงทางดา้นภาษี 
สาเหตเุนื่องจากการบนัทึกรายละเอียดบญัชีทางภาษีไม่ถกูตอ้ง เช่นการรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่ไม่เป็นไปตามเกณฑภ์าษี การ
ปรบัปรุงมาตรฐานบญัชีและ การไม่ช าระอากรณแ์สตมป์ในการจา้งงานบริการ เป็นตน้ ซึ่งมีรายการทางภาษีที่มีความเส่ียงสงูที่
อาจจะถกูเรียกใหช้ าระเพิ่มเติมที่ 6.21 ลา้นบาท (ณ ปัจจบุนั Innoviz ไดช้ าระค่าอากรณแ์สตมป์ที่จ  าเป็นตอ้งช าระตามกฎหมาย
เพิ่มเติมแลว้จ านวน 0.19 ลา้นบาท) ทั้งนี ้จากเงื่อนไขใน SPA ผูข้ายตกลงไดใ้หค้  ารบัรองและค ารบัประกันกับผูซ้ือ้ (บริษัทฯ 
สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายตามค ารบัรองและค ารบัประกนัใน SPA ไดเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี ภายหลงัจากการซือ้หุน้ Tranche A 
เสรจ็สมบรูณ)์ ว่าหากมีรายการค่าใชจ้่ายทางภาษีเกิดขึน้ ผูข้ายตกลงที่จะรบัผิดชอบค่าเสียหายต่อรายการภาษีดงักล่าวโดยเป็น
การช าระเงินค่าชดเชย หรือ หกัจากราคาซือ้ขายหุน้ (ในกรณีที่ค่าเสียหายเกิดก่อนการซือ้หุน้ Tranche C เสรจ็สมบรูณ)์ และจาก
เงื่อนไขการช าระราคาซือ้ขายหุน้ที่บรษิัทฯ จะช าระค่าหุน้ตามผลก าไรสทุธิของ Innoviz ส าหรบัปี 2565 - 2567 ซึ่งหากมีรายการ
ใดทางภาษีที่อาจถกูใหเ้รียกช าระเพิ่มเติมและส่งผลต่อก าไรสทุธิของ Innoviz จะท าใหร้าคาซือ้ขายหุน้จะถกูปรบัตามก าไรสทุธิที่
เปล่ียนแปลงไปของ Innoviz ซึ่งการก าหนดเงื่อนไขดงักล่าวจะช่วยลดความเส่ียงที่จะส่งผลต่อ บริษัทฯ ได ้อย่างไรก็ตาม ดว้ย
เงื่อนไขการช าระราคาซือ้ขายหุน้ดังกล่าว ราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz จึงมีความไม่แน่นอนและอาจเปล่ียนแปลงไปไดอ้ย่างมี
นยัส าคญัในอนาคต 

10) ความเสีย่งดา้นกฎหมายอืน่ๆ : 

จากการสอบทาน Legal Due Diligence Report Innoviz มีประเด็นทางดา้นกฎหมายที่ส าคญัและอาจจะส่งผลต่อการ
เขา้ท ารายการหากผูข้าย และ Innoviz ไม่สามารถแกไ้ขหรือป้องกันความเส่ียงประเด็นต่างๆ ไดค้รบถว้น ทั้งนี ้ผูข้ายไดใ้หค้  า
รับรองและตกลงที่จะแก้ไขประเด็นต่างๆ ตามเงื่อนไขบังคับก่อนใน SPA ให้ครบถ้วนก่อนวันที่การซือ้หุ้น Tranche A เสร็จ
สมบูรณ์ นอกจากนี ้ จากเงื่อนไขใน SPA ผู้ขายตกลงได้ให้ค  ารับรองและค ารับประกันกับผู้ซือ้  (บริษัทฯ สามารถเรียกรอ้ง
ค่าเสียหายตามเงื่อนไขใน SPA ไดเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี ภายหลังจากการซือ้หุ้น Tranche A เสร็จสมบูรณ์) ว่าหากมีรายการ
ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้งทางกฎหมายหรือเรียกรอ้ง ต่อ Innoviz ที่เกิดจากการด าเนินการของผูข้ายหรือ 
Innoviz ก่อนวันที่การซือ้หุ้น Tranche A เสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายตกลงที่จะรบัผิดชอบค่าเสียหายต่อรายการดังกล่าวซึ่งเงื่อนไข
ดงักล่าวท าใหช้่วยลดความเส่ียงของการเขา้ลงทนุใน Innoviz ได ้
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ข้อดีของการไม่เข้าท ารายการ 
1) บริษัทฯ จะไม่มีหนีส้นิจากสถาบนัการเงนิเพิ่มขึน้อย่างนอ้ย 264 ลา้นบาท และไม่มีภาระดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้: 

หากบริษัทฯ ไม่เขา้ลงทุนใน Innoviz  บริษัทฯ จะไม่ตอ้งกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินอย่างนอ้ย 264 ลา้นบาท ส าหรบั
การซือ้หุน้ Tranche A และไม่ตอ้งมีภาระดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้จากเงินกูย้ืมดงักล่าว ซึ่งจะท าใหบ้รษิัทฯ มีวงเงินกูย้ืมคงเหลือกบั
สถาบันการเงิน เพื่อใชใ้นการลงทุนบริษัทอื่น ๆ ในอนาคต อย่างไรก็ดี การเขา้ลงทุนใน Innoviz นั้นถือเป็นการขยายธุรกิจใน
ตลาดที่มีศกัยภาพ และน่าจะส่งผลดีต่อบรษิัทฯ ในระยะยาว 

2) บริษัทฯ ไม่เสยีโอกาสในการลงทนุในธุรกิจอืน่ๆ: 

หากบรษิัทฯ ไม่เขา้ลงทนุใน Innoviz  จะไม่ตอ้งใชเ้งินลงทนุทัง้หมดไม่เกิน 904.00 ลา้นบาท ซึ่งจะท าใหบ้รษิัทฯ ไม่เสีย
โอกาสในการน าเงินจ านวนดงักล่าวไปลงทุนหรือขยายธุรกิจดา้นอื่นที่อาจใหผ้ลตอบแทนสูงกว่าการซือ้หุน้ Innoviz อย่างไรก็
ตาม ลักษณะการประกอบธุรกิจของ Innoviz สอดคลอ้งกับนโยบายการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งน่าจะท าใหเ้กิดการร่วมมือ
ทางธุรกิจ ช่วยส่งเสรมิซึ่งกนัและกนั และจะส่งผลใหบ้รษิัทฯ มีรายไดแ้ละผลก าไรเพิ่มขึน้ 

 

ข้อด้อยของการไม่เข้าท ารายการ 

1) บริษัทฯ เสียโอกาสทีจ่ะขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจของ Innoviz ทีจ่ะเกิดการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ (Synergy) ซึ่ง

ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีการใหบ้ริการทางดา้นเทคโนโลยีทีห่ลากหลายครบวงจร 

หากบริษัทฯ ไม่เขา้ลงทนุใน Innoviz อาจท าใหบ้รษิัทฯ เสียโอกาสการในการเขา้สู่ตลาดซอฟตแ์วร ์ERP ซึ่งเป็นธุรกิจที่
มีศกัยภาพและมีโอกาสเติบในอนาคต นอกจากนี ้ยงัเป็นการปิดโอกาสในการต่อยอดธุรกิจหลกัในปัจจบุนัของบริษัทฯ ที่บริษัท
ตอ้งการเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้น Digital transformation พ่วงการติดตัง้ระบบ ERP ใหแ้ก่ลกูคา้ไดค้รบวงจร 

2) บริษัทฯ เสยีโอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละผลก าไรเพิ่มเตมิในระยะยาว: 

Innoviz เป็นบรษิัทท่ีมีรายไดแ้ละผลก าไรจากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้ หากบรษิัทฯ ไม่เขา้ลงทนุใน Innoviz 
อาจท าใหบ้รษิัทฯ เสียโอกาสการในการสรา้งรายไดแ้ละผลก าไรเพิ่มเติมในระยะยาว  

 

ความเหมาะสมของการเข้าท ารายการ 

จากการวิเคราะห ์ขอ้ดี ขอ้เสีย และความเส่ียงของการเขา้ลงทนุในหุน้สามญัจ านวน 100,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
100 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนของบรษิัท อินโนวิซ โซลชูั่นส ์จ ากดั จากผูถื้อหุน้เดิมของ Innoviz ดว้ยมลูคา่
ไม่เกิน 904.00 ลา้นบาท โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะมปีระโยชนต์่อบรษิัทฯ และผู้
ถือหุน้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะช่วยใหบ้ริษัทฯ มีโอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละผลก าไรจากการลงทุนได้
ในระยะยาว อีกทั้งยังจะช่วยให ้BBIK เป็นที่ปรึกษาดา้น Digital Transformation ที่สมบูรณ์ยิ่งขึน้ ตามแผนกลยุทธ์ิเพ่ือการ
เติบโตระยะยาวของบรษิัทฯ ดังน้ัน ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระจึงเหน็ว่าการเข้าท ารายการในคร้ังนีจึ้งมีความเหมาะสม  
 

ความเหมาะสมของเงือ่นไขการเข้าท ารายการ 

เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขการท ารายการต่างๆ แลว้พบว่าเงื่อนไขส่วนใหญ่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้ปกติทั่วไป โดย
มีเงื่อนไขการช าระเงินซึ่งเป็นประโยชนแ์ก่บริษัทฯ เนื่องจากการแบ่งการซือ้หุน้เป็น 3 Tranche และการก าหนดเงื่อนไขราคาซือ้
ขายใหเ้ป็นไปตามผลการด าเนินงานของ Innoviz จะช่วยลดผลกระทบและความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานบัญชี 
สภาพวะเศรษฐกิจและการบริหารงานของผูข้ายในช่วงเปล่ียนถ่ายส่งมอบงานใหแ้ก่ บริษัทฯ  ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของ Innoviz ได ้ซึ่งเปรียบเสมือนผูข้ายรบัประกนัผลการด าเนินงานของ Innoviz ใหแ้ก่บรษิัทฯ ดงันัน้ หากมีเหตปัุจจยั
ท าให้ Innoviz มีผลการด าเนินงานต ่าลง บริษัทฯ ก็จะช าระค่าหุ้น Innoviz ได้ในราคาต ่าลงเช่นกัน ซึ่งถือเป็นการปกป้อง
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ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เป็นอย่างดี  แต่ดว้ยเงื่อนไขการช าระเงินดงักล่าว ราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz จึงมีความไม่

แน่นอนและอาจเปล่ียนแปลงไปไดอ้ย่างมีนยัส าคญั ดังน้ัน ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระมีความเหน็ว่าเงือ่นไขในการเข้าท า
รายการได้มาซ่ึงสินทรัพยค์ร้ังนีม้ีความเหมาะสม  
 

ความเหมาะสมของราคาในการเข้าท ารายการ 

ตารางสรุปเปรียบเทียบมลูค่าบรษิัทตามการประเมินมลูค่าหุน้ดว้ยวิธีต่างๆ กบัมลูค่าซือ้ขาย 
           (หน่วย: ลา้นบาท) 

วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น มูลค่ายุติธรรม1/  ราคาซือ้ขาย
คาดการณ์1/ 

สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้ขาย 

สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้ขายร้อยละ 

1) วิธีมลูค่าหุน้ตามบญัชี 44.87 597.44 (552.58) (92.49) 
2) วิธีปรบัปรุงมลูค่าตามบญัชี 22.02 597.44 (575.42) (96.31) 
3) วิธีมลูค่าหุน้ตามราคาตลาด ไม่สามารถค านวณได ้
4) วิธีอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (P/BV Ratio)  130.01-  227.81 597.44 (467.44) - (369.64) (78.24) - (61.87) 
5) วิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ (P/E) 2/ ไม่สามารถค านวณได ้
6) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด2/ 3/ 656.53 - 741.70 597.44 59.08 - 144.26 9.89 - 24.15 
หมายเหต:ุ 1/ ราคาซือ้ขายคาดการณค์ านวนจากก าไรสทุธิระหว่างปี 2565 – 2567 จากประมาณการทางการเงินของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ  

(หวัขอ้ 6.1.6. วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)) มาค านวณราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz ของ 
การซือ้หุน้ Tranche A Tranche B และ Tranche C จะเท่ากบั 264.00 ลา้นบาท 206.29 ลา้นบาท และ 127.16 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่ง 
คิดเป็นราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz จากการคาดการณร์วมทัง้สิน้  597.44 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 5,974.40 บาทต่อหุน้   
2/ มลูค่ายตุิธรรมตามความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
3/ เป็นมลูค่าหุน้ Innoviz ค านวณจาก WACC รอ้ยละ 9.80 ต่อปี 

 
ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมลูค่ายุติธรรมที่ เหมาะสมที่สดุในการประเมินมลูค่า Innoviz 

ในครัง้นีค้ือ วิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งเป็นวิธีที่นักลงทุนนิยมใชป้ระเมินมูลค่า
กิจการและสามารถสะทอ้นความสามารถในการท าก าไรและกระแสเงินสดในอนาคตได ้ ซ่ึงได้มูลค่า 656.53 - 741.70  ล้าน
บาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นของ Innoviz เท่ากับ 6,565.26  -  7,416.99 บาทต่อหุ้น  

ทั้งนี ้เมื่อน าราคาซือ้ขายหุ้นใน Innoviz จากการคาดการณ์ที่ 597.44 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 5,974.40 บาทต่อหุน้ 
เปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของ Innoviz ที่ประเมินได้อยู่ระหว่าง 656.53 - 741.70  ล้านบาท หรือคิดเป็น 6,565.26  -  
7,416.99 บาทต่อหุน้ จะสรุปไดว้่าราคาเขา้ท ารายการนีม้ีความเหมาะสมเนื่องมลูค่ายตุิธรรมที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระสูงกว่าราคาซือ้ขายหุ้นใน Innoviz จากการคาดการณ์อยู่จ  านวน 59.08 - 144.26 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 9.89  
24.15 ดังน้ัน ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ มีความเหน็ว่ามูลค่าการเข้าท ารายการในคร้ังนีเ้ป็นมูลค่าทีเ่หมาะสม 

อย่างไรก็ตาม ด้วยเงื่อนไขการช าระเงินดังกล่าวท าให้ราคาซือ้ขายหุ้นใน Innoviz ยังมีความไม่แน่นอนและอาจ
เปล่ียนแปลงไปได้อย่างมีนัยส าคัญโดยขึน้อยู่กับผลการด าเนินงานของ Innoviz ในอนาคต ทั้งนี ้ หาก Innoviz มีผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามการคาดการณอ์ย่างมีนยัส าคญัจะท าให้ราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz ลดลงต ่ากว่าราคาซือ้ขายหุน้ใน 
Innoviz จากการคาดการณท์ี่ 597.44 ลา้นบาท และจะส่งผลต่อการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของ Innoviz ไปดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระไดว้ิเคราะหผ์ลการด าเนินงานจากประมาณการทางการเงินเพิ่มเติมในกรณีที่ Innoviz มีผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามการคาดการณข์องที่ปรกึษาทางการเงินอิสระใน หวัขอ้ 6.1.6. วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระปรบัลดรายไดต้ลอดระยะเวลาประมาณการทางการเงินลง
รอ้ยละ 25.00 ของรายไดใ้นกรณีฐานแต่ละปี (รอ้ยละ 25.00 เป็นอตัราเริ่มตน้ท่ีท าใหม้ลูค่ายตุิธรรมของ Innoviz ต ่ากว่าราคาซือ้
ขายหุน้ใน Innoviz จากการคาดการณ์) จนท าใหก้ าไรสุทธิของ Innoviz ในปี 2565 – 2567 ลดลงเหลือ  4.80 ลา้นบาท 9.17 
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ล้านบาท และ 17.42  ล้านบาทตามล าดับ โดยราคาซือ้ขายหุ้นใน Innoviz จากการคาดการณ์ของการซือ้หุ้น Tranche A 
Tranche B และ Tranche C เท่ากบั 264.00 ลา้นบาท  44.03 ลา้นบาท  และ 41.82 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งคิดเป็นราคาซือ้ขาย
หุ้นใน Innoviz จากการคาดการณร์วมทั้งสิน้ 349.85 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 3,498.50 บาทต่อหุ้นและผลการปรับลดลงของ
รายไดด้งักล่าวจะส่งผลให ้มลูค่ายตุิธรรมของ Innoviz ลดลงเหลือ 307.29 - 347.03 ลา้นบาท หรือคิดเป็น  3,072.95 - 3,470.29  
บาทต่อหุน้ ซึ่งท าใหร้าคาในการเขา้ท ารายการครัง้นีไ้ม่เหมาะสมเนื่องจาก มูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระต ่ากว่ามูลค่าราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz จากการคาดการณอ์ยู่จ  านวน (42.55) – (2.82) ลา้นบาท หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 
(12.16) – (0.81) 

นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้ดลองปรบัเพิ่มรายไดต้ลอดระยะเวลาประมาณการทางการเงินขึน้รอ้ยละ 
25.00 ของรายไดใ้นกรณีฐานแต่ละปี จนท าใหก้ าไรสุทธิของ Innoviz ในปี 2565 – 2567 เพิ่มขึน้เป็น  71.23 ลา้นบาท 81.34 
ลา้นบาท และ 98.35 ลา้นบาท ตามล าดบั และส่งผลใหร้าคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz มีราคาสงูสดุที่ 904.00 ลา้นบาท ตามที่ผูซ้ือ้
และผูข้ายก าหนดไว ้โดยราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz จากการคาดการณข์องการซือ้หุน้ Tranche A Tranche B และ Tranche C 
เท่ากับ 290.00 ลา้นบาท  384.00 ลา้นบาท  และ 230.00 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งคิดเป็นราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz จากการ
คาดการณร์วมทัง้สิน้ 904.00 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 9,040.00 บาทต่อหุน้และผลการปรบัเพิ่มขึน้ของรายไดด้งักล่าวจะส่งผลให ้
มลูค่ายตุิธรรมของ Innoviz เพิ่มเป็น 1,148.91 – 1,300.96 ลา้นบาท หรือคิดเป็น  11,489.08 - 13,009.62  บาทต่อหุน้ ซึ่งมลูค่า
ยุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระสงูกว่ามลูค่าราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz จากการคาดการณอ์ยู่จ  านวน 244.91 
- 396.96  ลา้นบาท หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 27.09 - 43.91 

อย่างไรก็ดี ภายใตก้ารด าเนินงานของ Innoviz ณ ปัจจบุนั ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าโอกาสที่รายไดแ้ละ
ผลการด าเนินงานของ Innoviz จะลดต ่าลงจนท าใหม้ลูค่ายตุิธรรมที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระต ่ากว่ามลูค่าราคาซือ้
ขายหุน้ใน Innoviz เป็นไปไดต้  ่าเวน้แต่จะเกิดเหตกุารณท์ี่ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้เช่น ภยัพิบตัิ วิกฤติเศรษฐกิจ โรคระบาด หรือ
เหตกุารณอ์ื่นๆ เป็นตน้ เนื่องจากบรษิัทฯ และผูข้ายไดก้ าหนดเงื่อนไขการช าระเงินตามผลประกอบการไวโ้ดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 
2566 – 2567 ราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz จะเท่ากับ ก าไรสทุธิของ Innoviz คูณ P/E Ratio ที่ 16 เท่า คูณสดัส่วนการซือ้ขายหุน้ 
ดงันัน้ หากผูข้ายซึ่งเป็นผูบ้ริหารของ Innoviz ณ ปัจจุบนั ตอ้งการผลตอบแทนจากการขายหุน้ Innoviz สงูขึน้ ผูข้ายจ าเป็นตอ้ง
บริหารงานให ้Innoviz มีผลก าไรมากที่สดุ อีกทัง้ Innoviz ด าเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาว โดยจาก
ขอ้มลูสภาวะอุตสาหกรรมของตลาดซอฟตแ์วร ์ERP ทั่วโลก (รายละเอียดในขอ้ 3.7.1) อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์ERP ทั่วโลกมี
มลูค่าประมาณ 50.57 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัในปี 2564 และคาดว่าในระหว่างปี 2565 ถึง ปี 2573 จะมีอตัราการเติบโตทบตน้
เฉล่ีย (“CAGR”)  ที่รอ้ยละ 10.7 ต่อปี (ที่มา : www.grandviewresearch.com ) ซึ่งสอดคลอ้งกับขอ้มลูของส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั (“depa”) ที่เปิดเผยว่าตลาดอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรใ์นประเทศไทยมีมลูค่าประมาณ 163,877 ลา้บาท และคาด
ว่าในระหว่างปี 2565 – 2567 จะมีอตัราการเติบโตที่รอ้ยละ 11.70 , 12.10 และ 11.90 ตามล าดบั นอกจากนี ้การเขา้ลงทุนใน 
Innoviz จะช่วยเสริมศักยภาพของการเป็น End-to-end digital transformation partner ให้แก่บริษัทฯ โดยจะเป็นส่วนเสริม
รายไดใ้หแ้ก่บรษิัทฯ และ Innoviz ซึ่งกนัและกนัได ้ ดงันัน้ ดว้ยเหตผุลดงักล่าวโอกาสที่รายไดแ้ละผลการด าเนินงานของ Innoviz 
จะลดต ่าลงอย่างมีนยัส าคญัจนมีผลต่อมลูค่ายตุิธรรมที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเป็นไปไดต้  ่า 

โดยสรุปที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การที่บริษัทฯ เขา้ลงทุนในหุน้สามญัจ านวน 100,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ละ 100 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส ์จ ากัด จากผู้ถือหุน้เดิมของ 
Innoviz ดว้ยมลูค่าไม่เกิน 904.00 ลา้นบาท) มีความเหมาะทั้งด้านการเข้าท ารายการ เงื่อนไขการเข้าท ารายการ และ
ราคาในการเข้าท ารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการเข้าท ารายการ ใน
คร้ังนี ้  
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การเข้าท ารายการในคร้ังนี้ยังมีความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นควรต้องพิจารณาอย่างละเอียดเน่ืองจากความเสี่ยง
ดังกล่าวอาจส่งผลถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งนี้การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติในการเข้าท า
รายการขึน้อยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างๆ ที่แนบมากับหนังสือ
เชิญประชุมวสิามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2566 ในคร้ังนีด้้วยเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติได้
อย่างเหมาะสม  
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1. รายละเอียดของรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์(การเข้าลงทุนใน Innoviz) 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  5/2565 ของบริษัทฯเมื่อวันที่  1 ธันวาคม 2565 ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติใหค้วามเห็นชอบรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์โดยการเขา้ลงทุนในหุน้สามญัจ านวน 100,000 หุน้ มลู
ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนของ Innoviz จากผูถื้อหุน้เดิมของ Innoviz  

ทั้งนี ้Innoviz ประกอบธุรกิจ และเป็นหนึ่งในผูน้  าตลาดในการใหค้  าปรึกษาดา้นการพัฒนาระบบ ERP ในระบบหลกั 
ไดแ้ก่ระบบ Microsoft Dynamics 365 โดยมีประสบการณม์าไม่นอ้ยกว่า 17 ปี และมีฐานลกูคา้องคก์รไม่นอ้ยกว่า 200 ราย ซึ่ง
จะช่วยเสริมศักยภาพของการเป็น End-to-end digital transformation partner ให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งยังช่วยขยายฐานลูกคา้
ใหแ้ก่บรษิัทฯ ส าหรบัการใหบ้รกิารหลกัเดิมของบรษิัทฯ ไดอ้ีก โดยบริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทนซึ่งค านวณตามผลก าไรสทุธิของ 
Innoviz ส าหรบัปี 2565 - 2567 ใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้เดิมของ Innoviz โดยเป็นการทยอยเขา้ซือ้หุน้ตามสดัส่วนและก าหนดระยะเวลา 
ดงันี ้

(1) การเขา้ซือ้หุน้ Innoviz ในสดัส่วนรอ้ยละ 55 (Tranche A) จะเกิดขึน้ภายหลงัจากการไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อ
หุ้นของบริษัทฯ และท าการซือ้หุ้น Tranche A ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ลงนามในสัญญาซือ้ขายหุ้น  (Share Sale and 
Purchase Agreement) และสัญญาระหว่างผูถื้อหุน้ (Shareholders Agreement) และ/หรือขอ้ตกลง และ/หรือสัญญาอื่นใดที่
เก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายหุน้ของ Innoviz หรือวนัท่ีบรษิัทฯ และ Innoviz จะตกลงกนั โดยเป็นการซือ้หุน้สามญัจ านวน 55,000 หุน้ 
คิดเป็นมลูค่ารายการไม่เกิน 290,000,000 บาท การช าระเงินซือ้หุน้ Tranche A แบ่งการช าระเงนิเป็น 2 งวดโดยงวดแรกจะช าระ
ดว้ยเงินสดในจ านวน 264,000,000 บาท ณ วนัท่ีซือ้ขายหุน้ส าเรจ็ ในสดัส่วนรอ้ยละ 55 และงวดที่สองช าระดว้ยเงินสดภายใน 7 
วนันบัจากวนัที่ประชุมสามญัประจ าปีของ Innoviz พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 2565 ทัง้นี ้มลูค่าการซือ้ขายจะเป็นไป
ตามสตูรการปรบัปรุงราคาซือ้ขายหุน้ท่ีก าหนดในสญัญาซือ้ขายหุน้ (Share Sale and Purchase Agreement) กล่าวคอื ในกรณี
ที่ก าไรสุทธิของ Innoviz ตามที่ปรากฏในงบการเงินประจ าปี 2565 นอ้ยกว่า 44 ลา้นบาท ใหท้ าการปรบัปรุง ราคาซือ้ขายหุน้ 
เพื่อช าระราคาซือ้ขายหุน้ในงวดที่สองตามก าไรสุทธิที่เกิดขึน้จริงของ Innoviz ในปี 2565 คูณดว้ย P/E ในอัตรา 12 เท่า ตาม
หลกัเกณฑด์งันี ้

การช าระราคางวดที่สอง = (ก าไรสทุธิปี 2565*12*55%) – 264 ลา้นบาท 
อนึ่ง หากราคาซือ้ขายหุน้ภายหลงัการปรบัปรุงราคาต ่ากว่า 264 ลา้นบาท ใหถื้อเอาราคา 264 ลา้นบาทเป็นราคาซือ้

ขายหุน้ Tranche A  
(2) การเขา้ซือ้หุน้ Innoviz เพิ่มเติมในสดัส่วนรอ้ยละ 30 (Tranche B) มลูค่าซือ้หุน้เท่ากับก าไรสทุธิของ Innoviz ในปี 

2566 คูณดว้ย P/E ในอัตรา 16 เท่าคูณดว้ยสัดส่วนรอ้ยละ 30 ทั้งนี ้ไม่เกินกว่า 384,000,000 บาท โดยจะช าระดว้ยเงินสด
ภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีบรษิัทฯ น าส่งงบการเงินประจ าปี 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(3) การเขา้ซือ้หุน้ Innoviz เพิ่มเติมในสดัส่วนรอ้ยละ 15 (Tranche C) มลูค่าซือ้หุน้เท่ากับก าไรสทุธิของ Innoviz ในปี 
2567 คูณดว้ย P/E ในอัตรา 16 เท่าคูณดว้ยสัดส่วนรอ้ยละ 15 ทั้งนี ้ไม่เกินกว่า 230,000,000 บาท โดยจะช าระดว้ยเงินสด
ภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีบรษิัทฯ น าส่งงบการเงินประจ าปี 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

มลูค่ารวมของการเขา้ซือ้หุน้ของ Innoviz ทัง้หมดที่บรษิัทฯ ตอ้งจ่ายช าระ จะตอ้งค านวณตามผลก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ของ 
Innoviz ส าหรบัปี 2565 - 2567 โดยถกูก าหนดมลูค่าสงูสดุไวท้ี่ไม่เกิน 904,000,000 บาท ทัง้นี ้ตวัอย่างการค านวณราคาซือ้ขาย 
ในกรณีที่มีก าไรสทุธิในแต่ละปีเป็นดงันี ้

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 มูลค่าการซือ้ขายรวม1/ 
(ล้านบาท) ก าไรสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ราคาซือ้ขาย 
Tranche A 
(ล้านบาท) 

ก าไรสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ราคาซือ้ขาย 
Tranche B 
(ล้านบาท) 

ก าไรสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ราคาซือ้ขาย 
Tranche C 
(ล้านบาท) 

30 264 30 144 30 72 480 
40 264 40 192 40 96 552 
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ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 มูลค่าการซือ้ขายรวม1/ 
(ล้านบาท) ก าไรสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ราคาซือ้ขาย 
Tranche A 
(ล้านบาท) 

ก าไรสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ราคาซือ้ขาย 
Tranche B 
(ล้านบาท) 

ก าไรสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ราคาซือ้ขาย 
Tranche C 
(ล้านบาท) 

50 290 50 240 50 120 650 
60 290 60 288 60 144 722 
70 290 70 336 70 168 794 
80 290 80 384 80 192 866 
90 290 90 384 90 216 890 
100 290 100 384 100 230 904 

หมายเหต:ุ 1/ มลูค่าการซือ้ขายรวมตามตวัอย่างการค านวณ เกิดจากการรวมยอดราคาซือ้ขายหุน้ Innoviz ทัง้ 3 Tranche ในประมาณการณก์ าไรสทุธิ
 ที่เท่ากนัในแตล่ะปี ในการจ่ายช าระจรงิ จะตอ้งค านวณมลูค่าการซือ้ขายรวมจากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จริงในแตล่ะปี 

 
โครงสรา้งการถือหุน้ของ Innoviz ก่อนเขา้ท ารายการ 
 

 
 

โครงสรา้งการถือหุน้ของ Innoviz ภายหลงัการซือ้หุน้ Tranche A เสรจ็สมบรูณ ์
 

 
 

โครงสรา้งการถือหุน้ของ Innoviz ภายหลงัการซือ้หุน้ Tranche B เสรจ็สมบรูณ ์
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โครงสรา้งการถือหุน้ของ Innoviz ภายหลงัการซือ้หุน้ Tranche C เสรจ็สมบรูณ ์(หลงับรษิัทฯ เขา้ซือ้หุน้ Innoviz ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของจ านวนหุน้สามญัทัง้หมด) 

 

 
 
อนึ่ง การเขา้ท าธุรกรรมเขา้ลงทนุใน Innoviz ดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 
ตุลาคม 2547 (และที่ไดม้ีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า ประกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์น) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาขนาดของรายการดงักล่าวดว้ยวิธีการค านวณตามเกณฑต์่างๆ ภายใตป้ระกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยสิ์นแลว้ พบว่า การเขา้ท ารายการดงักล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับรอ้ยละ 116.71 ตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิง
ตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินงวด 9 เดือนของบรษิัทฯ ฉบบัสอบทานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ มีรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยย์อ้นหลงั 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2565 เป็นตน้มา และมีรายการไดม้า
ซึ่งสินทรพัยร์ายการอื่น ที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2565 ท าใหม้ีขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย์
รวมเท่ากับรอ้ยละ 206.68 (ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนรอ้ยละ 206.68 ประกอบดว้ย การเขา้
ลงทนุใน Innoviz รอ้ยละ 116.71 การเขา้ลงทนุใน VDD รอ้ยละ 89.21 และ การจดัตัง้บรษิัทย่อยอื่นจ านวน 6 บรษิัท รวมรอ้ยละ  
0.76 ) ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่  4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ โดยทางอ้อม 
(Backdoor Listing) (ขนาดรายการมีมลูค่าเท่ากบัรอ้ยละ 100 หรือสงูกว่า) ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป อย่างไรก็
ดี ธุรกรรมนีเ้ขา้หลกัเกณฑข์อ้ยกเวน้ส าหรบัการยื่นค าขอใหพ้ิจารณารบัหลกัทรพัยใ์หม่ ตามขอ้ 24 ของประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงมีหนา้ที่ตอ้งไดร้บัอนุมตัิการเขา้ท ารายการจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต  ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย รวมถึงแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งตอ้งมีรายชื่อเป็นท่ีปรกึษา
ทางการเงินท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  

นอกจากนี ้การเขา้ท าธุรกรรมเขา้ลงทนุใน Innoviz มีลกัษณะเป็นการซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชนมาเป็นของ
บริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ 
จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนึ่ง การเข้าท าธุรกรรมเข้าลงทุนใน Innoviz ไม่เข้าข่ายเป็นการท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจด
ทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวนัที่ 31 
สิงหาคม 2551 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยฯ์ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
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ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ .ศ. 2546 ลงวันที่  19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) 
 นอกเหนือจากมติพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าท าธุรกรรมเข้าลงทุนใน Innoviz ข้างต้นแล้ว ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทฯ ยงัไดม้ีมติในเรื่องดงัต่อไปนี ้ 
 (1) มีมติอนุมัติการแต่งตัง้ บริษัท ดิสคัฟเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากัด (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ Discover) ซึ่งมี
รายชื่อเป็นท่ีปรกึษาทางการเงินท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เป็นท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อใหค้วามเห็นต่อผู้
ถือหุน้ของบริษัทฯ เก่ียวกับการเขา้ท าธุรกรรมเขา้ลงทุนใน Innoviz ในเรื่อง (ก) ความสมเหตุสมเผลและประโยชนข์องรายการ 
(ข) ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของราคา และ (ค) ผูถื้อหุน้ควรลงมติเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัรายการ  
 (2) มีมติอนมุตัิเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิมอบอ านาจให ้คณะกรรมการของบรษิัทฯ หรือ คณะกรรมการ
บริหาร หรือ กรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ 
คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัทฯ เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือ
จ าเป็นในการท าธุรกรรมการเขา้ลงทุนใน Innoviz ซึ่งรวมถึงการเจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาซือ้ขายหุน้ ขอ้ตกลง 
สญัญา และเอกสารอื่นๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท าธุรกรรมเขา้ลงทนุใน Innoviz การก าหนดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับธุรกรรมเขา้ลงทุนใน Innoviz ดังกล่าวตามที่จ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง  
 

1.1. วัตถุประสงคแ์ละทีม่าของการเข้าท ารายการ 
Innoviz ประกอบธุรกิจ และเป็นหนึ่งในผูน้  าตลาดในการใหค้  าปรกึษาด้านการพฒันาระบบ ERP ในระบบหลกั ไดแ้ก่

ระบบ Microsoft Dynamics 365 โดยมีประสบการณม์าไม่นอ้ยกว่า 17 ปี และมีฐานลูกคา้องคก์รไม่นอ้ยกว่า 200 ราย ซึ่งจะ
ช่วยเสริมศกัยภาพของการเป็น End-to-end digital transformation partner ใหแ้ก่บริษัทฯ อีกทัง้ยงัช่วยขยายฐานลกูคา้ใหแ้ก่
บรษิัทฯ ส าหรบัการใหบ้รกิารหลกัเดิมของบรษิัทฯ ไดอ้ีก  
 โดยการเขา้ลงทนุในหุน้สามญัใน Innoviz เป็นกลยทุธห์น่ึงที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจของบรษิัทฯ ซึ่งจะช่วย
ส่งเสรมิศกัยภาพในการเป็น End-to-end digital transformation partner  
 

1.2. วัน เดือน ปีทีเ่กิดรายการ 
ภายหลงัจากไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2566 ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ ์2566 โดยการ

เขา้ท ารายการทัง้หมดคาดว่าแลว้เสรจ็ไม่เกินวนัท่ี 15 มีนาคม 2568 
ธุรกรรมเขา้ลงทุนใน Innoviz จะเกิดขึน้ต่อเมื่อ (ก) ภายหลงัจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิธุรกรรมเขา้

ลงทนุใน Innoviz รวมทัง้อนมุตัิเรื่องต่างๆ ที่จ  าเป็น และ/หรือ เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว และ (ข) ภายหลงัจากที่เงื่อนไขบงัคบั
ก่อนทั้งหมดภายใตส้ัญญาซือ้ขายหุน้เสร็จสมบูรณ์ หรือไดร้บัการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เก่ียวขอ้ง และไดม้ีการ
ด าเนินการต่างๆ เพื่อใหธุ้รกรรมเสร็จสมบูรณต์ามที่ระบุในสญัญาการซือ้ขายหุน้แลว้ โดยมีเงื่อนไขบงัคบัก่อน และขอ้ก าหนดที่
ส าคญัตามที่ระบใุนขอ้ 1.9. เงื่อนไขในการเขา้ท ารายการ โดยในเบือ้งตน้บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการเขา้ลงทุนใน Innoviz จะ
สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ทัง้ 3 Tranches ภายในไม่เกินวนัท่ี 15 มีนาคม 2568  

 
Tranche วันทีค่าดว่าน่าจะเสร็จสิน้ 

Tranche A 15 มีนาคม 2566 
Tranche B 15 มีนาคม 2567 
Tranche C 15 มีนาคม 2568 
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1.3. คู่สัญญาทีเ่กี่ยวข้องและความสัมพันธร์ะหว่างคู่สัญญา 

 
ผู้ซือ้: บริษัท บลบูิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ขาย: ผูถ้ือหุน้ปัจจบุนัของ Innoviz ซึ่งมีรายชื่อดงันี ้

1. บริษัท ทวีวฒัน ์กรุ๊ป จ ากดั1/ 
2. นางวนัดี วณิคพนัธุ ์
3. นางสาวพสัรา อมรจารุสนธิกลุ 
4. นางสาวปิยะรตัน ์กญัญะลา 
5. นางสาวศรีวิไล คงคารตัน ์
6. นายสรุเกติ์ เกษมประศาสนพ์ร 
7. นายสมเกียรติ อภิวฒันอ์ดุมคณุ 
8. นายอคัรพล กสิวิทยานนัท ์

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างกัน : 

ณ วนัที่เปิดเผยสารสนเทศฉบบันี ้ผูถ้ือหุน้ปัจจุบนัของ Innoviz เป็นบุคคลและนิติ บุคคลภายนอกซึ่ง
เป็นอิสระจากบริษัท และไม่ไดเ้ป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ตาม ประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการ ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 
(และที่ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล
และการปฏิบัติการ  ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่ เกี่ยวโยงกัน  พ.ศ.  2546 ลงวันที่  19 
พฤศจิกายน 2546 (และที่ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

หมายเหต ุ: /1 รายชื่อผูถ้ือหุน้ บริษัท ทวีวฒัน ์กรุ๊ป จ ากดั ประกอบดว้ย นางวนัดี วณิคพนัธุ ์ ถือหุน้รอ้ยละ 99.9990 (จ านวน 199,998 หุน้  
จากทัง้หมด 200,000 หุน้) , นางสาวพสัรา อมรจารุสนธิกลุ ถือหุน้รอ้ยละ 0.0005 (จ านวน 1 หุน้ จากทัง้หมด 200,000 หุน้)  
และ นางสาวเกตมุณี  พลบันิล ถือหุน้รอ้ยละ 0.0005 (จ านวน 1 หุน้ จากทัง้หมด 200,000 หุน้) 

 
1.4. ประเภทและขนาดของรายการ และการค านวณขนาดรายการ 

บริษัทฯ จะซือ้หุน้ Innoviz จากผูข้ายจ านวน 100,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของ
จ านวนหุ้นจดทะเบียนแล้วทั้งหมด ในราคาที่ค  านวณจากก าไรสุทธิที่ เกิดจริงของ Innoviz ในปี 2565 – 2567 ไม่เกิน 
904,000,000 บาท (คิดเป็นราคาเฉล่ียหุน้ละไม่เกิน 9,040 บาท) ตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่างบรษิทั
ฯ กบัผูข้าย  
 

Tranche วันทีค่าดว่าน่าจะเสร็จสิน้ สัดส่วนการเข้าลงทุนใน Innoviz 
(ร้อยละ) 

มูลค่าของส่ิงตอบแทน 
(ล้านบาท) 

Tranche A 15 มีนาคม 2566 55.00 ไม่เกิน 290.00 
Tranche B 15 มีนาคม 2567 30.00 ไม่เกิน 384.00 
Tranche C 15 มีนาคม 2568 15.00 ไม่เกิน 230.00 

รวม 100.00 ไม่เกิน 904.00  

 
1.4.1. รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์
การเข้าท ารายการซือ้หุ้นสามัญใน Innoviz ถือเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรัพยต์ามประกาศเรื่องรายการไดม้าหรือ

จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น  ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดงักล่าวดว้ยวิธีการค านวณตามเกณฑต์่าง ๆ ภายใตป้ระกาศเรื่อง
รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นแลว้ พบว่า การเขา้ท ารายการดงักล่าวมีขนาดของรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 116.71 
ตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินงวด 9 เดือนของบริษัทฯ ฉบับสอบทานสิน้สุด ณ วันที่ 30 
กนัยายน 2565 
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โดยการค านวณขนาดของรายการท่ีจะไดม้าซึ่งสินทรพัยม์ีรายละเอียดดงันี ้

▪ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ (งบการเงินรวมของบริษัทฯ  ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี สิน้สุด ณ วันที่ 30 
กนัยายน 2565)   

รายละเอียด (หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรพัยร์วม (1) 774.55 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (2) 23.10 

หนีส้ินรวม (3) 167.45 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ที่ไม่มีอ านาจควบคมุ (4) 4.11 

สินทรัพยท์ีมี่ตัวตนสุทธิ (NTA = (1) – (2) – (3) – (4)) 579.89 

ก าไรสุทธิ ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (4 ไตรมาสล่าสุด)1/ 120.58 

หมายเหต:ุ  1/ ค านวณจากก าไรสทุธิตามงบการเงิน 4 ไตรมาสล่าสดุจนถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2565 

 

▪ ขอ้มลูทางการเงินของ Innoviz (งบการเงินรวมของ Innoviz ที่ไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2564) 

รายละเอียด (หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรพัยร์วม (1)                        165.26  

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (2)                              -    

หนีส้ินรวม (3)                        120.39  

ส่วนของผูถ้ือหุน้ที่ไม่มีอ านาจควบคมุ (4)                              -    

สินทรัพยท์ีมี่ตัวตนสุทธิ (NTA = (1) – (2) – (3) – (4))                          44.87  

ก าไรสุทธิ ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (4 ไตรมาสล่าสุด)1/                           2.64  

หมายเหต:ุ  1/ ค านวณจากก าไรสทุธิตามงบการเงิน 4 ไตรมาสล่าสดุจนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

▪ ขอ้มลูส่ิงตอบแทนในการเขา้ท ารายการ  

การเขา้ท ารายการ ในครัง้นี ้BBIK จะตอ้งช าระเงินจ านวนไม่เกิน 904.00 ลา้นบาท เพื่อเป็นส่ิงตอบแทนค่าหุน้จ านวน 
100,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของหุน้ท่ีช าระแลว้ทัง้หมดของ Innoviz  ใหแ้ก่ผูข้าย 
 

▪ รายละเอียดการค านวณขนาดรายการตามเกณฑค์ านวณเปรียบเทียบ  
เกณฑ ์ การค านวณ (ล้านบาท) มูลค่า (ร้อยละ) 

1. มลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) NTA สินทรพัยท์ี่จะไดม้า (44.87)1/ x สดัส่วนการถือหุน้ (100.00%) x 100 
/NTA ของ BBIK (579.89) 

รอ้ยละ 7.74 

2. ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน  
(4 ไตรมาสล่าสดุ) 

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของสินทรพัยท์ี่จะไดม้า (2.64) x สดัส่วนการถือหุน้ (100.0%) x 100/  

ก าไรสทุธิของ BBIK (120.58) 

รอ้ยละ 2.19 

3. มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนทัง้หมด (904.00) 
/ สินทรพัยร์วมของ BBIK (774.55) 

รอ้ยละ 116.71 

4. มลูค่าหุน้ทนุที่บริษัทจดทะเบียนออก
เพ่ือช าระค่าสินทรพัย ์

จ านวนหุน้ทนุที่ BBIK ออกเพ่ือช าระค่าสินทรพัย ์x 100 

/ จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ของ BBIK 

ไม่มีการออกหุน้

ใหม ่
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เกณฑ ์ การค านวณ (ล้านบาท) มูลค่า (ร้อยละ) 
เกณฑก์ารค านวณสูงสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ร้อยละ 116.71 

จากการค านวณขนาดรายการขา้งตน้ จะไดข้นาดรายการสูงสุดเท่ากับรอ้ยละ 116.71 ตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิง
ตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 
2565  

ทัง้นี ้บรษิัทฯ มีรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยย์อ้นหลงั 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2565 เป็นตน้มา และมีรายการไดม้า
ซึ่งสินทรพัยร์ายการอื่น ที่ไดร้บัอนุมตัิจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2565 ท าใหม้ีขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย์
รวมเท่ากับรอ้ยละ 206.68 (ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนรอ้ยละ 206.68 ประกอบดว้ย การเขา้
ลงทนุใน Innoviz รอ้ยละ 116.71 การเขา้ลงทนุใน VDD รอ้ยละ 89.21 และ การจดัตัง้บรษิัทย่อยอื่นจ านวน 6 บรษิัท รวมรอ้ยละ  
0.76 ) จึงเขา้ข่ายเป็นรายการเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือการเขา้จดทะเบียนกับตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยทางออ้ม (Backdoor 
Listing) (ขนาดรายการมีมลูค่าเท่ากบัรอ้ยละ 100 หรือสงูกว่า) ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป แมว้่าขนาดรายการ
สงูสดุรวมของการเขา้ซือ้หุน้สามญัใน Innoviz จะมีขนาดสงูสดุที่รอ้ยละ 206.68 อย่างไรก็ดี รายการเขา้ซือ้หุน้สามญัใน Innoviz 
เขา้หลกัเกณฑต์ามขอ้ยกเวน้ส าหรบัการยื่นค าขอใหพ้ิจารณารบัหลกัทรพัยใ์หม่ ตามขอ้ 24 ของประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทฯ  จดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ดงันี ้

1) ธุรกิจทีไ่ด้มามีลักษณะทีค่ล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาดา้นกลยุทธ์ และการจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยี และธุรกิจอื่นที่เก่ียวขอ้ง   โดย

มุ่งเนน้การน าเอาเทคโนโลยีดิจิทลัแบบครบวงจร  มาใชเ้ป็นเครื่องมือส าคญัในการพฒันาธุรกิจ เพื่อสรา้งประโยชนส์งูสดุ ใหแ้ก่
องคก์ร  ซึ่งมีขอบเขตการใหบ้รกิารหลกัที่ด  าเนินการและมีรายไดใ้นปัจจบุนั ไดแ้ก่ 

- ธุรกิจการใหค้  าปรกึษาดา้นกลยุทธแ์ละการจดัการ (Management Consulting; MC) เป็นการออกแบบแผน
กลยุทธ์ทางธุรกิจระยะสัน้และยาว (3 ปี – 5 ปี) การออกแบบแผนการตลาดส าหรบัผลิตภัณฑห์รือบริการของลูกคา้  การวิจยั 
ตลาดเพื่อสรา้งกลยุทธ์การแข่งขัน การออกแบบกระบวนการท างานเพื่อลดความซ า้ซอ้น และการปรบัโครงสรา้งองคก์ร ให้
สอดคลอ้งกบัธุรกิจ 

- ธุรกิจการบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร ์(Strategic PMO; PMO) เป็นการใหบ้ริการบริหารโครงการต่าง ๆ 
ในรูปแบบการก ากับดูแลโครงการ กลไกการจดัการโครงการตลอดจนด าเนินการบริหารโครงการ หรือบริหารผลิตภณัฑ ์เพื่อให้
ลกูคา้สามารถด าเนินงานไดท้นัเวลา และองคก์รสามารถบรรลเุป้าหมายที่วางไว ้ 

- ธุรกิจการพฒันาระบบดิจิทลัและใหค้  าปรกึษาดา้นเทคโนโลยี (Digital Excellence and Delivery; DX) เป็น
การใหค้  าปรึกษาเชิงลึกดา้นดิจิทัลครบวงจรและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับองคก์ร  ครอบคลุมตัง้แต่การออกแบบ 
ประสบการณ์ของผู้ใช้งานและส่วนติดต่อระหว่างผู้ใชก้ับระบบ  (UX/UI)  บนหน้าเว็บไซตห์รือแอปพลิเคชั่นการพัฒนา และ
ปรบัปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงระบบงาน SAP และระบบงาน CRM ตลอดจน การใหค้  าปรึกษาดา้นความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะดา้นภายในองคก์ร โดยมีเป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และความ
คล่องตวัใหก้บัธุรกิจ 

- ธุรกิจการจดัการขอ้มลูขนาดใหญ่และการวิเคราะหข์อ้มลูชัน้สงูดว้ยปัญญาประดิษฐ์ (Big data, advanced 
analytics and artificial intelligence; AI) เป็นการใหบ้ริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการขอ้มลูขนาดใหญ่ รวมถึง
การวิเคราะห ์ขอ้มลูขนาดใหญ่และการพฒันาปัญญาประดิษฐ์ เพื่อใชส้นบัสนุนการตดัสินใจ และสรา้งความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั 
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ในขณะที่ Innoviz ด าเนินธุรกิจและเป็นผูน้  าตลาดในการใหค้  าปรึกษาดา้นการพัฒนาติดตัง้ แนะน า และดูแล โดย
มุ่งเนน้การใหบ้รกิารในผลิตภณัฑ ์Microsoft Dynamic ในส่วนงานของ ERP ซึ่งเป็นแอปพลิเคชนัส าหรบัธุรกิจที่รองรบัระบบงาน
หลากหลาย เช่น บญัชีการเงิน การบรกิาร และห่วงโซ่อปุทาน เป็นตน้  

นอกจากนี ้ยงัมีอีก 2 ผลิตภณัฑท์ี่มีการขายและใหบ้รกิารดว้ย ไดแ้ก่ 
- K2 ซึ่งเป็นซอฟทแ์วรใ์นกลุ่ม Business Process Management (BPM) ที่ช่วยในการจดัการระบองคก์ร และ

เชื่อมโยงระบบต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 
- UiPath ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ในกลุ่ม Robotic Process Automation (RPA) ที่ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ลด

ระยะเวลาในการท างาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได ้
ทัง้นี ้ผลิตภณัฑแ์ละบรกิารดงักล่าวของ Innoviz จะช่วยเสรมิศกัยภาพการขายและการใหบ้รกิารธุรกิจของบรษิัทฯ โดย

เติมเต็มผลิตภณัฑแ์ละบริการของกลุ่มบริษัทฯ ใหค้รบวงจรมากขึน้ และตอบโจทยก์ารเป็น End-to-End digital transformation 
partner ของบริษัทฯ ได ้อีกทั้งฐานลูกคา้องคก์ร ไม่นอ้ยกว่า 200 รายของ Innoviz จะเป็นการขยายฐานลกูคา้ไปสู่กลุ่มลกูคา้
ใหม่ ใหแ้ก่บริษัทฯ ซึ่งธุรกิจหลกัของบริษัทฯ อาจยงัไม่ครอบคลมุไปถึงกลุ่มลกูคา้ใหม่นี ้โดยคาดหวงัว่า บริษัทฯ จะสามารถต่อ
ยอดการให้บริการหลัก หรือแพลตฟอรม์เดิมของกลุ่มบริษัทฯ ไปยังฐานลูกคา้กลุ่มใหม่จาก Innoviz ได ้ดว้ยประสบการณ์
มากกว่า 17 ปีของ บริษัทฯ เชื่อว่า Innoviz สามารถเสริมศกัยภาพใหแ้ก่บริษัทฯ ดว้ยลกัษณะธุรกิจที่เสริมความแข็งแกร่งใหก้บั
ธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ ได ้

2) บริษัทจดทะเบียนไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญในธุรกิจหลักของบริษัท 
ภายหลงัการเขา้ท ารายการเขา้ซือ้หุน้สามญัใน Innoviz บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเปล่ียนแปลงในการประกอบธุรกิจที่

ส  าคญัของบรษิัทฯ 
3) กลุ่มบริษัทจดทะเบียนอันเป็นผลจากการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนกับตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ภายหลังการเข้าท ารายการเ ข้าซื ้อหุ้นสามัญใน  Innoviz บริษัทฯ ยังคงมีคุณสมบัติที่ จะจดทะเบียนกับ  

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เนื่องจาก บริษัทฯ สามารถปฏิบัติไดต้ามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ว่าดว้ยการรบัหุน้สามญัหรือหุน้บรุมิสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน ดงันี ้ 

3.1) คณุสมบตัิของหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ เป็นตามที่ประกาศก าหนดทกุประการ  
3.2)  บรษิัทฯ ไม่ลดมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัซึ่งเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนจนมีมลูค่านอ้ยกว่าหุน้ละ 0.50 บาท 
3.3) กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด กล่าวคือ  

(ก) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้าม หรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้ับความ
ไวว้างใจ ใหบ้รหิารกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ
ตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

(ข)   ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนขอ้บังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ หรือขอ้ตกลงการจดทะเบียน 
หลักทรพัยก์ับตลาดหลักทรพัย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  ใหถื้อ
ปฏิบตัิที่อาจมีผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อสิทธิประโยชนห์รือการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ และผูล้งทุน หรือการ
เปล่ียนแปลงในราคาของหลักทรพัย์ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดว้ย
กรรมการทัง้หมด 9 ท่าน  มีกรรมการอิสระทัง้หมด 4 ท่าน ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบทัง้หมด 3 ท่าน ครบถว้น
ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสามของบริษัทจดทะเบียนจะตอ้ง  เป็นกรรมการอิสระ 
และบริษัทจดทะเบียนจะตอ้งมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 3 ท่าน ทัง้นี ้ภายหลงัการ
เขา้ท ารายการ บรษิัทไม่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการของบรษิัทฯ 
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3.4)  บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชีที่มีคุณสมบัติตาม
หลกัเกณฑ ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ คือ นางสาว ศรีแพร ธนฐิติพนัธ ์ 

3.5) บริษัทฯ มีบุคคลที่ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และบุคคลที่ด  ารงต าแหน่งผูจ้ดัการ  หรือต าแหน่งเทียบเท่า ที่
เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมิใช่บุคคลเดียวกันตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  โดยมี นายธนา เธียร
อจัฉรยิะ เป็นประธานกรรมการ และ นายพชร อารยะการกลุ เป็นประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

3.6) บริษัทฯ จัดใหม้ีระบบก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใหไ้ดม้าตรฐาน  
และเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง  โดยต้องมีกรรมการอิสระซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่ก าหนด  ในประกาศ 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีองคป์ระกอบ คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงาน ตามที่
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด 

3.7) บริษัทฯ มีผู้สอบบัญชีที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน ก .ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน คือ 
ผูส้อบบญัชี จาก บรษิัท พราวด ์อินโปร จ ากดั 

3.8) บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก ากบั
ตลาดทุน โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งไดร้บัการตรวจสอบโดย ผูต้รวจสอบภายในที่เป็นองคก์รจากภายนอก 
(Outsourcing) คือ บรษิัท สอบบญัชี ไอ วีแอล จ ากดั เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบควบคมุภายใน และจาก บรษิัท พราวด ์อิน
โปร จ ากัด ซึ่งเป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัท ผลการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ดงักล่าวนัน้ ผูต้รวจสอบภายใน และผูต้รวจ
สอบบญัชีไม่พบประเด็นที่มีนยัส าคญัที่มีผลต่อระบบควบคมุภายใน 

3.9) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์ามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทนุ โดยภายหลงัการเขา้ท ารายการ จะไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างบรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ และ Innoviz โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ผูถื้อหุน้ทัง้หมดของผูโ้อน ผูถื้อหุน้ทัง้หมดของนิติบคุคลที่เป็นผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดา และผูบ้ริหารปัจจบุนัของ Innoviz 
เขา้ท าขอ้ตกลงกบั Innoviz ว่าตราบท่ีตนมีสถานะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และ/หรือ ผูบ้ริหารของบรษิัทฯ หรือผูบ้ริหารของ Innoviz 
(ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ี่ กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศ 
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย)์ จะตอ้งไม่ด าเนินการดงัต่อไปนีไ้ม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม 

(1)   ประกอบกิจการหรือด าเนินธุรกิจใด ๆ หรือเขา้ไปมีส่วนรวมในการบริหาร ใหค้  าแนะน า ใหค้  าปรกึษา หรือ
เขา้รว่มเป็นสมาชิก เขา้ไปเป็นหุน้ส่วน ผูถื้อหุน้ รว่มลงทนุ หรือรว่มด าเนินธุรกิจในบรษิัท กิจการรว่มคา้ หรือ
นิติบคุคลอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจที่เทียบเท่า หรือมีลกัษณะเดียวกนั หรือ มีลกัษณะ เป็นการแข่งขนั กบักิจการ
ของ Innoviz 

(2)   ชกัชวนลกูคา้ คู่คา้ หรือผูจ้ดัจ าหน่ายของ Innoviz เพื่อไม่ใหบ้คุคลดงักล่าวด าเนินธุรกิจกบั Innoviz  
(3)   ชกัชวน หรือเสนอผลิตภณัฑ ์และ/หรือบริการใด ๆ ที่มีลกัษณะหรือประเภทที่เหมือน หรือ คลา้ยคลึง หรือ

เป็นการแข่งขนักบัผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบรกิารของ Innoviz ใหก้บัลกูคา้ของ Innoviz 
(4)   ชักชวน หรือพยายามชักชวนใหก้รรมการ พนักงาน และ/หรือลูกจ้างของ Innoviz ลาออกจากการ เป็น

กรรมการ พนกังาน และ/หรือลกูจา้งของ Innoviz 
(5)   ช่วยเหลือผูอ้ื่นในการด าเนินกิจการที่มีลักษณะเดียวกัน  เหมือนหรือคลา้ยคลึงกันกับกิจการของ Innoviz 

หรือเป็นการแข่งขนักบักิจการของ Innoviz 
(6)   กระท าการใด ๆ อนัเป็นการกระท าในลกัษณะที่เชื่อไดว้่ามีการมุ่งหวงั หรือถกูก าหนด หรือ ถกูคาดหวงัใหใ้ช ้

หรือเปิดเผยขอ้มลูอนัเป็นความลบั หรือความลบัทางการคา้ของ Innoviz ที่เก่ียวขอ้งกับกิจการของบรษิัทฯ 
ไม่ว่าจะเป็นกิจการของ Innoviz ที่ด  าเนินการอยู่ในปัจจบุนัหรือมีโครงการจะด าเนินการในอนาคต 
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3.10) บริษัทฯ ด ารงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุน้ โดยตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้สามัญรายย่อยไม่นอ้ยกว่า 150 
ราย และผูถื้อหุน้ดงักล่าวตอ้งถือหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ15 ของทุนช าระแลว้ของบริษัทจดทะเบียน ณ วันที่ 11 มีนาคม 
2565 บรษิัทฯ มีผูถื้อหุน้รายย่อยทัง้หมด 3,496 คน ถือหุน้รวมกนัคิดเป็นรอ้ยละ 38.12 ของทนุช าระแลว้ของบรษิัทฯ 

3.11)   บริษัทฯ มีกองทุนส ารองเลีย้งชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  โดยบริษัทฯ ไดด้  าเนินการจดัตัง้ 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทฯ 

4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและในอ านาจการ
ควบคุมบริษัท หรือผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ภายหลังการเข้าท ารายการจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง อย่างมนัียส าคัญ ในคณะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

4.1.  ไม่มีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการของบรษิัทฯ 
4.2.  ไม่มีการเปล่ียนแปลงผูบ้รหิารของบรษิัทฯ  
4.3. ไม่มีการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้ที่มีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ โดยผูถื้อหุน้หุน้รายใหญ่ที่สดุยงัคงเป็นบริษัท บลบูิค 

กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั ตามเดิม 
ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงมีหนา้ที่ตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิการเขา้ท ารายการจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดยตอ้ง

ไดร้บัคะแนนเสียงอนมุตัิไม่ต  ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนไดเ้สีย รวมทั้งบริษัทฯ ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับความ
สมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนมุตัิการท ารายการ 
 ทัง้นี ้การเขา้ท ารายการซือ้หุน้ใน Innoviz ดงักล่าว ไม่ถือเป็นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เนื่องจากผูข้ายไม่เขา้ข่ายเป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับรษิัทฯ ตามนิยามในประกาศรายการเก่ียวโยง  

นอกจากนี ้การเขา้ซือ้กิจการใน Innoviz เขา้ข่ายเป็นการซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตาม
มาตรา 107(2)(ข) พระราชบญัญัติ บริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งบริษัทฯ ตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย คะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีส่วน
ไดเ้สีย 

 
1.5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงือ่นไขการช าระเงนิ 

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนทั้งหมดส าหรบัการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ค  านวณจากก าไรสุทธิที่เกิดจริงของ Innoviz 
ส าหรบัปี 2565 - 2567 โดยก าหนดมลูค่าไวท้ัง้สิน้ไม่เกิน 904,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะช าระเป็นเงินสดทัง้จ านวนตามงวด
การช าระ ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่เงื่อนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดภายใตส้ญัญาซือ้ขายหุน้เสร็จสมบูรณ ์หรือไดร้บัการผ่อนผนัหรือสละ
สิทธิโดยคู่สญัญาที่เก่ียวขอ้ง และไดม้ีการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อใหธุ้รกรรมเสรจ็สมบรูณต์ามที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายหุน้แลว้ 

 

Tranche วันทีค่าดว่าน่าจะเสร็จสิน้ 
สัดส่วนการเข้าลงทุนใน Innoviz 

(ร้อยละ) 
มูลค่าของส่ิงตอบแทน 

(ล้านบาท) 
Tranche A 15 มีนาคม 2566 55.00 ไม่เกิน 290.00 
Tranche B 15 มีนาคม 2567 30.00 ไม่เกิน 384.00 
Tranche C 15 มีนาคม 2568 15.00 ไม่เกิน 230.00 

รวม 100.00 ไม่เกิน 904.00  
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1.6. เกณฑท์ีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 
เกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทนบริษัทเป็นมูลค่าที่ตกลงและเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ 

Innoviz โดยบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาอย่างระมดัระวงัและรอบคอบโดยการค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ของ Innoviz รวมถึงมลูค่าสินทรพัย ์
รูปแบบการประกอบธุรกิจ ผลการด าเนินงาน ศกัยภาพและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจโดยพิจารณาถึงประโยชนท์ี่บรษิัทฯ จะ
ไดร้บัในอนาคตเป็นส าคญั 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบมลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนกบัขอ้มลูสถิติของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
ที่อยู่ในหมวดอตุสาหกรรมใกลเ้คยีงกบั Innoviz ไดแ้ก่หมวดอตุสาหกรรม Technology ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ 
ไอ (mai) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
ตัวย่อ อุตสาหกรรม Tech BBIK BE8 IIG NETBAY 

P/E (เท่า)1/ 57.54 98.24 112.54 44.33 33.35 

หมายเหต ุ 1/อา้งอิงขอ้มลู P/E ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 4 มกราคม 2565 จนถึงวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2565  

เมื่อเปรียบเทียบมลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนของการซือ้หุน้ Innoviz ที่ค  านวณจากค่า P/E เฉล่ียตามสดัส่วนรอ้ยละ ของ
หุน้ที่เขา้ซือ้ในแต่ละ Tranche ที่ 13.8 เท่า ซึ่งต ่ากว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของmai เท่ากับรอ้ยละ 76.02 และต ่า
กว่าบริษัทจดทะเบียนที่ด  าเนินธุรกิจใกลเ้คียงกบั Innoviz  ที่จดทะเบียนใน mai ซึ่งไดแ้ก่ BBIK, BE8, IIG และ NETBAY ที่รอ้ย
ละ 85.95, 87.74, 68.87 และ 58.62  ตามล าดบั 
 

1.7. แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ในการเข้าท ารายการ 
ในการเขา้ท ารายการครัง้นี ้บรษิัทฯ จะช าระค่าตอบแทนการเขา้ท ารายการโดยใชแ้หล่งเงินทนุจากเงินกูย้ืมจากสถาบนั

การเงินส าหรบัการซือ้หุน้ Tranche A และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานส าหรบัการซือ้หุน้ Tranche B และ Tranche C 
 

1.8. มูลค่าของสินทรัพยท์ีไ่ด้มา  
ภายหลงัที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ มีมติอนมุตัิธุรกรรมเขา้ลงทนุใน Innoviz และภายหลงัจากที่เงื่อนไขบงัคบัก่อน

ทัง้หมดภายใตส้ญัญาการซือ้ขายหุน้เสรจ็สมบรูณ ์หรือไดร้บัการผ่อนผนัหรือสละสิทธิโดยคู่สญัญาที่เก่ียวขอ้ง บรษิัทฯ จะไดร้บั
โอนหุน้ใน Innoviz จ านวน 100,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรือคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100.00 ของหุน้ทง้หมดของ 
Innoviz 

 

1.9. เงือ่นไขในการเข้าท ารายการ 
ธุรกรรมเขา้ลงทนุใน Innoviz จะเกิดขึน้ต่อเมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อนตามที่ระบไุวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้ ระหว่างบรษิัทฯ และ 

บริษัท ทวีวฒัน ์กรุ๊ป จ ากัด และผูถื้อหุน้เดิมบุคคลธรรมดาจ านวน 7 ราย (ผูข้าย) รวมถึงขอ้ตกลงและสญัญาอื่นๆ และเอกสาร
อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าวเสรจ็สมบรูณ ์โดยขอ้ก าหนดของสญัญาซือ้ขายหุน้ท่ีส าคญัสามารถสรุปได ้ดงัต่อไปนี ้
คู่สัญญา (1) บริษัท บลบูิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูซ้ือ้ 

(2) บริษัท ทวีวฒัน ์กรุ๊ป จ ากดั และผูถ้ือหุน้เดิมบคุคลธรรมดาจ านวน 7 ราย 
ในฐานะผูข้าย  

หุ้นทีซ่ือ้ขาย หุน้สามัญของบริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จ ากัด จ านวน จ านวน 100,0000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 
บาท คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

ราคาซือ้ขาย ไม่เกิน 904,000,000 บาท 
เง่ือนไขบังคับก่อนที่ส าคัญ* (1) บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมเข้าลงทุนใน Innoviz จากที่ประชุมคณะกรรมการ 

(คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอ้นุมตัิการเขา้ท าธุรกรรมแลว้เม่ือวนัที่ 1 ธันวาคม 2565) และ ที่ประชุมผู้
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ถือหุน้ตามที่กฎหมายก าหนด (บริษัทฯ ก าหนดใหมี้การประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2566 เพื่อ
อนมุตัิการเขา้ท าธุรกรรม ในวนัจนัทรท์ี่ 13 กมุภาพนัธ ์2566) 

(2) Innoviz และ/หรือ ผูถ้ือหุน้ ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการ และ/หรือ ผูถ้ือหุน้ ที่ถกูตอ้งตามที่กฎหมาย
ก าหนด ส าหรับการเข้าท าธุรกรรมการขายหุ้น Innoviz (Innoviz และ/หรือ ผู้ถือหุ้นคาดว่าจะ
ด าเนินการเสรจ็สิน้ก่อนวนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์2566) 

(3) บริษัทฯ ในฐานะผูซ้ือ้ และบริษัท ทวีวฒัน ์กรุ๊ป จ ำกัด และผูถ้ือหุน้เดิมบุคคลธรรมดาจ านวน 7 ราย 
ในฐานะผูข้าย เขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้ (Share Sale and Purchase Agreement) และ/หรือ สญัญา
ระหว่างผู้ถือหุน้ (Shareholders Agreement) รวมถึงขอ้ตกลงและสญัญาอ่ืนๆ และเอกสารอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกับการซือ้ขายหุน้ของ Innoviz (บริษัทฯ และบริษัท ทวีวัฒน ์กรุ๊ป จ ากัด และผูถ้ือหุน้เดิม
บคุคลธรรมดาจ านวน 7 รายไดล้งนามใน SPA และ SHA แลว้ ณ วนัที่ 5 มกราคม 2566) 

(4) บริษัท ทวีวฒัน ์กรุ๊ป จ ากดั และผูถ้ือหุน้เดิมบคุคลธรรมดาจ านวน 7 ราย  ในฐานะผูข้าย ช าระทนุจด
ทะเบียน  (paid-up capital) ของ Innoviz ให้เต็มจ านวน  10,000,000 บาท (Innoviz คาดว่าจะ
ด าเนินการเพิ่มทุนภายหลังที่ผู ้ถือหุน้ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเขา้ท ารายการในวันจันทรท์ี่  13 

กมุภาพนัธ ์2566 ซึ่งคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในเดือนกมุภาพนัธ ์2566) 

 

1.10. สรุปสัญญาทีเ่กี่ยวข้องกับการเข้าท ารายการ 
1.10.1. สรุปสัญญาซือ้ขายหุ้นในการเข้าซือ้หุ้น Innoviz ณ วันที ่5 มกราคม 2565 (สัญญาซือ้ขายหุ้นฯ หรือ  

SPA) 
 

ล าดับ หัวข้อ รายละเอียด 

1.  คู่สัญญา • บริษัท ทวีวฒัน ์กรุ๊ป จ ากดั และผูถ้ือหุน้เดิมบคุคลธรรมดาจ านวน 7 ราย (“ผูข้าย”) 
• บริษัท บลบูิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“ผูซ้ือ้”) 

2.  โครงสร้างธุรกรรม • การซือ้ขายหุน้ใน Innoviz ในสดัส่วน 100% โดยทยอยเขา้ซือ้หุน้ตามสดัส่วนและก าหนดระยะเวลาเบือ้งตน้ ดงันี ้
(1) การซือ้หุน้ Tranche A (สดัส่วน 55%) จะท าการซือ้ขายหุน้ ในวนัลงนามสญัญาซือ้ขายหุน้ 
(2) การซือ้หุน้ Tranche B (สดัส่วน 30%) จะท าการซือ้ขายหุน้ ภายใน 15 วนันบัจากวนัที่ BBIK น าส่งงบการเงิน

ประจ าปี 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ต่อตลาดหลกัทรพัย ์
(3) การซื ้อหุ้น Tranche C (สัดส่วน 15%) จะท าการซือ้ขายหุ้น ภายใน 15 วันนับจากวันที่ BBIK น าส่งงบ

การเงินประจ าปี 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ต่อตลาดหลกัทรพัย ์
รายชื่อผูถ้ือหุน้ของ Innoviz ภายหลงัการซือ้หุน้ Tranche A เสรจ็สิน้ 
ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัทฯ และ/หรือ บคุคลที่บริษัทฯ ก าหนด  55,000 55.00 
2 นางวนัดี วณิคพนัธุ ์ 18,000 18.00 
3 นางสาวพสัรา อมรจารุสนธิกลุ 13,500 13.50 
4 นางสาวปิยะรตัน ์กญัญะลา 2,700 2.70 
5 นางสาวศรีวิไล คงคารตัน ์ 2,700 2.70 
6 นายสรุเกติ์ เกษมประศาสนพ์ร 2,700 2.70 
7 นายสมเกียรติ อภิวฒันอ์ดุมคณุ 2,700 2.70 
8 นายอคัรพล กสิวิทยานนัท ์ 2,700 2.70 
  รวม 100,000 100.00 

 
รายชื่อผูถ้ือหุน้ของ Innoviz ภายหลงัการซือ้หุน้ Tranche B เสรจ็สิน้ 
ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัทฯ และ/หรือ บคุคลที่บริษัทฯ ก าหนด  85,000 85.00 
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ล าดับ หัวข้อ รายละเอียด 

2 นางวนัดี วณิคพนัธุ ์ 6,000 6.00 
3 นางสาวพสัรา อมรจารุสนธิกลุ 4,500 4.50 
4 นางสาวปิยะรตัน ์กญัญะลา 900 0.90 
5 นางสาวศรีวิไล คงคารตัน ์ 900 0.90 
6 นายสรุเกติ์ เกษมประศาสนพ์ร 900 0.90 
7 นายสมเกียรติ อภิวฒันอ์ดุมคณุ 900 0.90 
8 นายอคัรพล กสิวิทยานนัท ์ 900 0.90 
  รวม 100,000 100.00 

 
รายชื่อผูถ้ือหุน้ของ Innoviz ภายหลงัการซือ้หุน้ Tranche C เสรจ็สิน้ 
ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัทฯ และ/หรือ บคุคลที่บริษัทฯ ก าหนด  100,000 100.00 
  รวม 100,000 100.00  

3.  การช าระราคาซือ้ขายหุ้น 
 

Tranche A 
• ราคาซือ้ขายหุน้: 290 ลา้นบาท  
• การช าระราคา: 

(1) งวดแรก ช าระดว้ยเงินสด ในจ านวน 264 ลา้นบาท ณ วนัที่ซือ้ขายหุน้ส าเรจ็ในสดัส่วน 55% 

(ก) งวดที่สอง ช าระดว้ยเงินสด ในจ านวน ตามสูตรการปรบัปรุงราคาซือ้ขายหุน้ดา้นล่าง ภายใน 7 วนันบั
จากวนัที่ที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ของ Innoviz อนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2565  

• การปรบัปรุงราคาซือ้ขายหุน้: 
ในกรณีที่ก าไรสุทธิของ Innoviz ตามที่ปรากฏในงบการเงินประจ าปี 2565 น้อยกว่า 44 ล้านบาท ให้ท าการ
ปรบัปรุงราคาซือ้ขายหุน้เพื่อการช าระราคาซือ้ขายหุน้ในงวดที่สองตามก าไรสุทธิที่เกิดขึน้จริงของ Innoviz ในปี 
2565 คณูดว้ย P/E ในอตัรา 12 เท่า ตามหลกัเกณฑด์งันี ้    

การช าระราคางวดทีส่อง = (ก าไรสทุธิปี 2565*12*55%) - 264 ลา้นบาท 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ราคาซือ้ขายหุน้ภายหลงัการปรบัปรุงราคาต า่กว่า 264 ลา้นบาท ใหถ้ือเอาจ านวน 264 ลา้นบาทเป็นราคา
ซือ้ขายหุน้ Tranche A โดยผูซ้ือ้และผูข้ายไม่มีสิทธิขอคืนเงินหรือเรียกรอ้งเงินเพิ่มอย่างใด ๆ ต่อกนัอีกในส่วนที่เกี่ยวกับ
ราคาซือ้ขายหุน้ Tranche A 
Tranche B 
• ราคาซือ้ขายหุน้: มูลค่า เท่ากับก าไรสุทธิของ Innoviz ในปี 2566 คูณดว้ย P/E ในอตัรา 16 เท่า คูณดว้ยสดัส่วน

จ านวนหุน้ 30% ทัง้นี ้ไม่เกินกว่า 384 ลา้นบาท  
การช าระราคา: ช าระดว้ยเงินสด ภายใน 15 วนันบัจากวนัที่ BBIK น าส่งงบการเงินประจ าปี 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีแลว้ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
Tranche C 
• ราคาซือ้ขายหุน้: มูลค่า เท่ากับก าไรสุทธิของ Innoviz ในปี 2567 คูณดว้ย P/E ในอตัรา 16 เท่า คูณดว้ยสดัส่วน

จ านวนหุน้ 15% ทัง้นี ้ไม่เกินกว่า 230 ลา้นบาท 
การช าระราคา: ช าระดว้ยเงินสด ภายใน 15 วนันบัจากวนัที่ BBIK น าส่งงบการเงินประจ าปี 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีแลว้ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

4.  เ ง่ื อนไขในการ เ ข้ า ท า
ธุรกรรม 

ผู้ซือ้ 
(1) ผูถ้ือหุน้ของผูซ้ือ้อนมุตัิการเขา้ท าธุรกรรม 
(2) ผูซ้ือ้ไดร้บัการรบัประกนัจากผูข้ายทกุขอ้ตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้นี  ้
(3) ไม่มีเหตกุารณใ์ดๆที่ก่อใหเ้กิดความเสียหายเกิดขึน้ก่อนการซือ้ขายหุน้ 

ผู้ขาย 
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ล าดับ หัวข้อ รายละเอียด 

(1) ผูข้ายท าการเพ่ิมทนุใหค้รบจ านวน 10,000,000 บาท เป็นหุน้จ านวน 100,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 
บาท  

(2) ในวนัที่ท  าการซือ้ขายหุน้ ผูข้ายตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี ้(กรณีที่ยงัไม่ไดจ้ดัส่งใหแ้ลว้เสรจ็): 

• ส าเนารายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท Innoviz 

• ส าเนาใบเสรจ็การช าระเงินทนุเรือนหุน้เต็มจ านวน ของ Innoviz 

• ส าเนาบญัชีรายชื่อผูถ้ือหุน้ และ ทะเบียนผูถ้ือหุน้ของ Innoviz 

• ส าเนาตน้ฉบบัตราสารการโอนหุน้ 

• ตน้ฉบบัการยกเลิกใบหุน้ของผูข้าย 

• ตน้ฉบบัการออกใบหุน้ใหม่ในนามผูซ้ือ้ 

• ส าเนาทะเบียนผูถ้ือหุน้ที่มีช่ือผูซ้ือ้เป็นผูถ้ือหุน้ของ Innoviz 

• ส าเนารายงานการประชมุคณะกรรมบริษัท Innoviz ที่มีมติอนมุตัิ การขายและการโอนหุน้ใหผู้ซ้ือ้ 
จัดใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้ และ การแต่งตัง้ผูล้งนามในธนาคารใหม่ และการแกไ้ขเงื่อนไขในการ
ลงนามในธนาคารใหม่ส าหรบับญัชีธนาคารทัง้หมดของ Innoviz 

• ส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของ Innoviz ที่มีมติอนุมัติ การแต่งตั้งกรรมการใหม่ตาม
สัญญาผูถ้ือหุน้ การแก้ไขอ านาจของกรรมการ Innoviz ใหเ้ป็นไปตามสญัญาผูถ้ือหุน้ และการ
แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทตามสญัญาผูถ้ือหุน้ 

• หลกัฐานการช าระคืนเงินกูใ้หบ้ริษัท Innoviz 
ผูข้ายไดร้บัความยินยอมจากพนกังานใหเ้ก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย ขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีความอ่อนไหว 

5.  ค ารับรองและการชดใช้
ค่าเสียหาย 

• ผูข้ายใหค้ ารบัรองแก่ผซ้ือ้เกี่ยวกับผูข้าย หุน้ในบริษัทเป้าหมาย และกิจการของบริษัทเป้าหมายก่อนการซือ้หุน้ 
Tranche A เสรจ็สมบรูณต์ามขอ้ตกลงปกติของธุรกรรมในลกัษณะเดียวกนั 

• ผูข้ายใหค้ ารบัรองในเร่ืองเฉพาะดงัต่อไปนี ้
(1) ความรบัผิดทางภาษีที่เกิดการช าระไม่ครบถว้นตามกฎหมาย 
(2) ความรบัผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางบญัชี หรือการท าธุรกรรมที่ไม่สอดคลอ้งกนั ไม่

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ปกติ หรือเหตกุารณห์รือสถานการณท์ี่ท  าใหบ้ริษัทเป้าหมายมีก าไรหรือขาดทนุ
สงูหรือต ่าผิดปกต 

(3) ความรบัผิดจากการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย  
ทัง้นี ้บริษัทฯ สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายตามเงื่อนไขใน SPA ไดเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี ภายหลงัจากการซือ้หุน้ Tranche 
A เสรจ็สมบรูณ ์ซึ่งหากมีรายการค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้งทางกฎหมายหรือเรียกรอ้ง ต่อ Innoviz ที่
เกิดจากการด าเนินการของผูข้ายหรือ Innoviz ก่อนวนัที่การซือ้หุน้ Tranche A เสรจ็สมบรูณ ์ผูข้ายตกลงที่จะรบัผิดชอบ
ค่าเสียหายต่อรายการดงักล่าว 

6.  กฎหมายและการระงับข้อ
พิพาท 

• กฎหมายไทย 
อนญุาโตตลุาการ โดยสถาบนัอนญุาโตตลุาการ (Thailand Arbitration Center: THAC) 

7.  การช าระค่าธรรมเนียม
ภาษีและค่าใช้จ่ายในการ
โอน 

ผูข้ายจะตอ้งรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ และภาษีใด ๆ (รวมถึงภาษีเงินได้) ที่เกิดขึน้หรือ
เกี่ยวขอ้งกบัการขายหุน้ที่ขายใหก้บัผูซ้ือ้ตามกฎหมายที่บงัคบัใช้ และ ผูซ้ือ้จะตอ้งรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมและภาษีใด ๆ ที่เกิดขึน้จากหรือเกี่ยวขอ้งกบัการซือ้หุน้เพ่ือขาย 

 

1.10.2. สรุปสัญญาระหว่าง ผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ในการเข้าซื้อหุ้น Innoviz ณ วันที่ 5 
มกราคม2565 (“SHA”) 

 
ล าดับ หัวข้อ รายละเอียด 

1.  คู่สัญญา • ผูถ้ือหุน้บคุคลธรรมดาของ Innoviz 
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• บริษัท บลบูิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
2.  สัดส่วนการถือหุ้น • ภายหลงัการซือ้หุน้ Tranche A เสรจ็สิน้ 

ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษัทฯ และ/หรือ บคุคลที่บริษัทฯ ก าหนด  55,000 55.00 
2 นางวนัดี วณิคพนัธุ ์ 18,000 18.00 
3 นางสาวพสัรา อมรจารุสนธิกลุ 13,500 13.50 
4 นางสาวปิยะรตัน ์กญัญะลา 2,700 2.70 
5 นางสาวศรีวิไล คงคารตัน ์ 2,700 2.70 
6 นายสรุเกติ์ เกษมประศาสนพ์ร 2,700 2.70 
7 นายสมเกียรติ อภิวฒันอ์ดุมคณุ 2,700 2.70 
8 นายอคัรพล กสิวิทยานนัท ์ 2,700 2.70 
  รวม 100,000 100.00 

 
• ภายหลงัการซือ้หุน้ Tranche B เสรจ็สิน้ 

ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษัทฯ และ/หรือ บคุคลที่บริษัทฯ ก าหนด  85,000 85.00 
2 นางวนัดี วณิคพนัธุ ์ 6,000 6.00 
3 นางสาวพสัรา อมรจารุสนธิกลุ 4,500 4.50 
4 นางสาวปิยะรตัน ์กญัญะลา 900 0.90 
5 นางสาวศรีวิไล คงคารตัน ์ 900 0.90 
6 นายสรุเกติ์ เกษมประศาสนพ์ร 900 0.90 
7 นายสมเกียรติ อภิวฒันอ์ดุมคณุ 900 0.90 
8 นายอคัรพล กสิวิทยานนัท ์ 900 0.90 
  รวม 100,000 100.00 

 
• ภายหลงัการซือ้หุน้ Tranche C เสรจ็สิน้* 

ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษัทฯ และ/หรือ บคุคลที่บริษัทฯ ก าหนด  100,000 100.00 
  รวม 100,000 100.00 

* สญัญาระหว่างผูถ้ือหุน้สิน้ผล 

3.  การแต่งตั้งกรรมการ  • ณ วนัที่การซือ้หุน้ Tranche A เสรจ็สมบรูณ ์ใหก้รรมการบริษัทของ Innoviz มีจ านวน 5 คน แบ่งเป็น  
(1) กรรมการที่กลุ่มผูถ้ือหุน้บคุคลธรรมดาของ Innoviz แต่งตัง้ 2 คน และ  
(2) กรรมการที่ BBIK แต่งตัง้ 3 คน 

• กรรมการผูมี้อ านาจลงนามของ Innoviz ไดแ้ก่ กรรมการที่ BBIK และกรรมการที่กลุ่มผูถ้ือหุน้บุคคลธรรมดาของ 
Innoviz แต่งตัง้ ฝ่ายละ 1 คนลงนามรว่มกนั 

• ณ วนัที่การซือ้หุน้ Tranche B เสรจ็สมบรูณค์ู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงใหส้ิทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นดงันี ้
(1) กลุ่มผูถ้ือหุน้บคุคลธรรมดาของ Innoviz มีสิทธิแต่งตัง้กรรมการไม่เกิน 1 คน และ  
(2) BBIK มีสิทธิแต่งตัง้กรรมการไม่เกิน 4 คน 

• ณ วนัที่การซือ้หุน้ Tranche C เสรจ็สมบรูณ ์BBIK มีสิทธิแต่งตัง้กรรมการไดท้ัง้หมด 5 คน 
• คู่สญัญาตกลงวา่กรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อโดยผูถ้ือหุน้บคุคลธรรมดาของ Innoviz จะจ ากดัเฉพาะนางวนัดี 

วณิคพนัธุแ์ละนางสาวพสัรา อมรจารุสนธิกลุ หรือบคุคลอ่ืนที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถ้ือหุน้เท่านัน้ 
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ล าดับ หัวข้อ รายละเอียด 

4.  การประชุมคณะกรรมการ • จดัใหมี้การประชมุคณะกรรมการตามที่กฎหมายก าหนด แตต่อ้งมีการประชมุอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรือ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดหรอืตามที่ผูถ้ือหุน้ก าหนด 

•  จดัใหมี้การประชมุคณะกรรมการเป็นดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสห์รือทางกายภาพ ตามความจ าเป็นในการ
บริหารและการด าเนินธุรกิจ และตามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่ใช้
บงัคบั  

• องคป์ระชมุในการประชมุคณะกรรมการแต่ละครัง้ (รวมถึงการประชมุคณะกรรมการที่เลื่อนออกไป) ตอ้งมี
กรรมการอย่างนอ้ยหนึ่งคนที่แต่ละฝ่ายเสนอชื่อเขา้รว่มประชมุและตอ้งครบองคป์ระชมุทกุครัง้ที่เริ่มประชมุ
คณะกรรมการฯ และตลอดระยะเวลาการประชมุ 

• การลงมติใดๆ ในทีป่ระชมุคณะกรรมการ (รวมถึงการประชมุคณะกรรมการที่เลื่อนออกไป) เวน้แต่เรื่องที่
คณะกรรมการสงวนไว ้ใหถ้ือเสียงขา้งมากของกรรมการที่เขา้รว่มประชมุ ทัง้นี ้ในเรื่องที่สงวนไว ้ตอ้งมีเสียง
สนบัสนนุจากกรรมการที่เสนอโดยคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายเขา้รว่มอย่างนอ้ย 1 คน 

5.  การประชุมผู้ถือหุ้น • องคป์ระชมุในการประชมุผูถ้ือหุน้แต่ละครัง้ (รวมถึงการประชมุผูถ้ือหุน้ที่เลื่อนออกไป) ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และ/หรือผูร้บั
มอบฉนัทะอย่างนอ้ย 3 คน และตอ้งใหผู้ถ้ือหุน้รายใหญ่หรือผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุทกุครัง้ 

• การลงมติในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ (รวมถึงการประชุมผูถ้ือหุน้ที่เลื่อนออกไป) เวน้แต่เรื่องที่ผูถ้ือหุน้ สงวนไวแ้ละมติ
พิเศษตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถ้ือหุน้ซึ่งมา
ประชุมแทนและมีสิทธิออกเสียง ส าหรบัเรื่องที่ตอ้งใชม้ติพิเศษตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียง
เห็นชอบรอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งตอ้งมีคะแนนเสียงเห็นชอบ
จากคู่สญัญาหรือผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้ือหุน้ทกุครัง้ 

6.  ข้อห้ามการโอนหุ้น • หา้มมิใหผู้ถ้ือหุน้ฝ่ายผูข้ายโอนหุน้ใน Innoviz ใหแ้ก่บุคคลอ่ืนหรือก่อภาระผูกพนัใด ๆ ในหุน้ดงักล่าว ยกเวน้  (1) 
เป็นการโอนหุน้ใหแ้ก่ BBIK ตามเงื่อนไขของธุรกรรมการลงทุน หรือ (2) เป็นการโอนหุน้ตามธุรกรรมเพื่อการปรบั
โครงสรา้งบริษัทฯ โดยกลุ่มผูถ้ือหุน้บคุคลธรรมดาของ Innoviz ยงัคงเป็น Ultimate Beneficiary Owner และบคุคล
ผูร้บัโอนหุน้ดงักล่าวตกลงผกูพนัตามเงื่อนไขของธุรกรรมการลงทนุ 

7.  การห้ามค้าแข่ง (Non-
competition) 

• ผูถ้ือหุน้ฝ่ายผูข้ายตกลงไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขนักับกิจการของ  Innoviz ตลอดระยะเวลาที่ยงัเป็นผูถ้ือ
หุน้หรือด ารงต าแหน่งใน Innoviz และเป็นระยะเวลา 6 ปีหลงัจาก ณ วนัที่การซือ้หุน้ Tranche C เสรจ็สมบรูณ ์

8.  ผู้บริหาร (Management)  • ตลอดระยะเวลาสญัญานี ้นางวนัดี วณิคพนัธุ ์และ นางสาวพสัรา อมรจารุสนธิกุล ตกลงด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร 
(Management) ใน Innoviz รวมกับผูท้ี่ BBIK แต่งตัง้ เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจการและการส่งมอบการบริหาร
ใหแ้ก่ BBIK  

• ตลอดระยะเวลาสญัญาผูถ้ือหุน้ฝ่ายผูข้ายอ่ืน (ยกเวน้นางวนัดี วณิคพนัธุ ์และ นางสาวพสัรา อมรจารุสนธิกลุ) ตก
ลงด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร (Management) ใน Innoviz รวมกับผูท้ี่ BBIK แต่งตัง้ เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจการ
และการส่งมอบการบริหารใหแ้ก่ BBIK และจะด ารงต าแหน่งดงักล่าวต่อไปอีก 3 ปีนบัจากวนัที่สิน้สดุสญัญาฉบบั
นี ้

9.  กรณีผิดสัญญา • กรณีผูถ้ือหุน้บุคคลธรรมดาของ Innoviz ผิดสญัญาระหว่างผูถ้ือหุน้ หรือสญัญาซือ้ขายหุน้ BBIK มีสิทธิเรียกใหผู้้
ถือหุน้ฝ่ายผูข้าย ขายหุน้ใหใ้นราคา Fair Market Value โดยมีส่วนลด 30% 

• กรณี BBIK ผิดสญัญาระหว่างผูถ้ือหุน้ หรือสญัญาซือ้ขายหุน้ ผูถ้ือหุน้บุคคลธรรมดาของ Innoviz มีสิทธิเรียกให้ 
BBIK ซือ้หุน้ใหใ้นราคา Fair Market Value โดยมี premium 30% 

10.  กฎหมายและการระงับข้อ
พิพาท 

• กฎหมายไทย 
อนญุาโตตลุาการ โดยสถาบนัอนญุาโตตลุาการ (Thailand Arbitration Center: THAC) 

 

1.11. กรรมการทีมี่ส่วนได้เสียและ/หรือเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน  
ไม่มี 
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1.12. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติพิจารณาใหค้วามเห็นชอบการท ารายการธุรกรรมเขา้ลงทุนใน Innoviz เนื่องจาก

พิจารณาแลว้เห็นว่า ธุรกรรมเขา้ลงทุนใน Innoviz เป็นการคุม้ค่าแก่การลงทุน และจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในการขยายขอบเขต
การใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจรเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ที่ครอบคลมุ อีกทัง้ คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นว่า Innoviz ประกอบธุรกิจ และเป็นหนึ่งในผูน้  าตลาดในการใหค้  าปรกึษาดา้นการพฒันาระบบ ERP 
เป็นหลกั ไดแ้ก่ระบบ Microsoft Dynamic โดยมีประสบการณม์าไม่นอ้ยกว่า 17 ปี และมีฐานลกูคา้องคก์รไม่นอ้ยกว่า 200 ราย 
ซึ่งจะช่วยเสริมศกัยภาพของการเป็น End-to-end digital transformation partner ใหแ้ก่บริษัทฯ อีกทัง้ยงัช่วยขยายฐานลกูคา้
ใหแ้ก่บรษิัทฯ ส าหรบัการใหบ้รกิารหลกัเดิมของบรษิัทฯ 

 

1.13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ  

-ไม่มี-  
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2. รายละเอียดผู้ซือ้ (รายละเอียด และข้อมูลทีส่ าคัญของบริษัทฯ (BBIK) เพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 1)  
ชื่อบรษิัท   : บรษิัท บลบูิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บรษิัทฯ หรือ BBIK) 
    BLUEBIK GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่   : เลขที่ 51 ถนนนราธิวาสราชนครนิทร ์แขวงสีลม เขตบางรกั กทม. 10500  
โทรศพัท ์   : 0-2636-7011 
ประเภทธุรกิจ   : ที่ปรกึษาดา้นกลยทุธ ์และการจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยี และธุรกิจอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
เลขทะเบียนบรษิัท   : 0107564000065 
เว็บไซต ์   : http://www.bluebik.com/ 
ทนุจดทะเบียน   : 50,000,000 บาท 
ทนุท่ีช าระแลว้   : 50,000,000 บาท 
จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้   :       หุน้สามญั 100,000,000 หุน้ 
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3. รายละเอียดของสินทรัพยท์ีไ่ด้มา (Innoviz) 
3.1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ชื่อบรษิัท   : บรษิัท อินโนวิซ โซลชูั่นส ์จ ากดั (“Innoviz”) 
    INNOVIZ SOLUTIONS COMPANY LIMITED  
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่   : 888/93 ชัน้ 9 มหาทนุพลาซ่า ถนนเพลินจิต ลมุพินี ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์   : 02-651-4542  
ประเภทธุรกิจ   : จดัท าโปรแกรมคอมพิวเตอรต์ามวตัถปุระสงคข์องผูใ้ช ้
เลขทะเบียนบรษิัท   : 0105548019669 
เว็บไซต ์   : http://www.innovizsolutions.com/   
ทนุจดทะเบียน   : 10,000,000.00 บาท 
ทนุท่ีช าระแลว้   : 4,350,000.00 บาท1/ 
จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้   :       หุน้สามญั 100,000 หุน้ 
หมายเหต ุ: บริษัท ทวีวฒัน ์กรุ๊ป จ ากดั และผูถ้ือหุน้เดิมบคุคลธรรมดาจ านวน 7 ราย  ในฐานะผูข้าย จะช าระทนุจดทะเบียน (paid-up capital) ของ  

Innoviz ใหเ้ต็มจ านวน 10,000,000 บาทก่อนวนัซือ้ขายหุน้ตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนใน SPA โดย Innoviz คาดว่าจะด าเนินการเพิ่มทนุ 
ภายหลังที่ผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าท ารายการในวันจันทรท์ี่  13 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งคาดว่าจะแลว้เสร็จภายในเดือน
กมุภาพนัธ ์2566 

 

3.2. ข้อมูลการประกอบธุรกิจ 
3.2.1. ประวัติความเป็นมา 
Innoviz ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยคณุ วนัดี วณิคพนัธุ ์และพสัรา อมรจารุสนธิกลุ พรอ้มกบัผูบ้รหิารและพนกังาน

เริ่มตน้จ านวน 18 คน โดยผูบ้ริหารและพนกังาน 15 คนจาก 18 คน มาจาก PricewaterhouseCoopersInnoviz เป็นผูใ้หบ้รกิาร
แกไ้ขปัญหาในธุรกิจระดบัองกรณ ์ตัง้แต่การใหบ้รกิาร implementations, configurations, development, และ integration บน
ซอฟตแ์วรห์ลกัไดแ้ก่ Microsoft Dynamic 365 โดย Innoviz และ Microsoft ไดท้ าสญัญาแบบ Partnership Agreement รวมทัง้
สญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งเป็นรายปี ซึ่ง Microsoft เป็นพนัธมิตรทางการคา้หลกัที่เป็นผูใ้หสิ้ทธิการใช ้พฒันาและติดตัง้ Microsoft 
Dynamics 365 แก่ Innoviz  

ทัง้นี ้Innoviz มีลกูคา้ในอตุสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจคา้ปลีก, จ าหน่าย, ยานยนต,์ ยา, อสงัหารมิทรพัย,์ 
การเช่าซือ้, และรฐับาลไทย เป็นตน้ ดว้ยประสบการณท์ี่ไม่นอ้ยกว่า 17 ปี ท าให ้Innoviz มีฐานลกูคา้องคก์รไม่นอ้ยกว่า 200 ราย 
ซึ่ง Innoviz ไม่ไดพ้ึ่งพิงลูกคา้รายใหญ่รายใดที่มีรายไดเ้กินกว่ารอ้ยละ 30.00 ของรายได ้นอกจากนี ้Innoviz ยังไดร้บัรางวัล 
Partner of the year จาก Microsoft Thailand อย่างสม ่าเสมอตัง้แต่ปี 2552 ปี 2559 ปี 2561 ปี 2562 และล่าสดุในปี 2564 โดย 
ณ ปัจจบุนั Innoviz มีพนกังานรวมทัง้สิน้กว่า 130 คน (ที่มา: Innoviz)   
 

3.2.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
Innoviz ประกอบธุรกิจใหค้  าปรกึษาดา้นการพฒันาติดตัง้ แนะน า และดูแลกิจกรรมการจดัท าซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร์

ตามวตัถุประสงคข์องผูใ้ชใ้นองคก์ร (ยกเวน้โปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย) โดย Innoviz จะน าซอฟตแ์วรท์ี่ตนไดร้บัสิทธิในการ
ใช ้(ซอฟตแ์วรห์ลกัไดแ้ก่ Microsoft Dynamics 365) มาพฒันา ออกแบบ ติดตัง้ (Implementation) และใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ตาม
ความตอ้งการ พรอ้มทัง้ใหบ้ริการซ่อมบ ารุง (Maintenance services) ใหก้ารฝึกอบรมการใชง้านซอฟตแ์วร ์(Training) และการ
ให้บริการพัฒนาออกแบบเพิ่มเติม (Additional service) หลังจากลูกคา้ไดร้ับสิทธิการใช้ซอฟตแ์วรไ์ปแลว้ โดยซอฟตแ์วรท์ี่ 
Innoviz ใหบ้รกิารมีดงันี ้

 



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ บริษัท บลบูิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 42/99 
 

3.2.2.1. Microsoft Dynamics 365 (AX) 
Microsoft Dynamics 365 (ชื่อเดิมคือ AX)  คือ ซอฟทแ์วรร์ะบบ ERP ส าหรบัการวางแผนการจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

การผลิต การบริการ การเงิน  ระบบทรพัยากรบุคคล และกระบวนการอื่นๆ โดยระบบจะช่วยรวบรวมขอ้มลูทกุอย่างบนัทึกไวใ้น 
Database หลกั ท าใหฝ่้ายบริหารหรือฝ่ายอื่นๆ ที่ตอ้งการใชข้อ้มลูสามารถดึงขอ้มลูที่ตอ้งการออกมาใชง้านไดท้นัที และท าให้
องคก์รสามารถท างานร่วมกันไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบ ERP แบ่งได ้2 รูปแบบไดแ้ก่ 1) แบบ On-Premise เป็นระบบ 
ERP ที่ถูกติดตัง้ไวบ้นเซิฟเวอร ์หรือไวบ้น Hardware หรืออุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง ขององคก์รที่ใชง้านอยู่แลว้ ซึ่งผูใ้ชง้านจะสามารถ
เรียกดูขอ้มลูไดก้็ต่อเมื่อใชง้านอุปกรณ ์หรือ เซิฟเวอรข์ององคก์รนัน้เท่านัน้ และ 2) แบบ On-Cloud เป็นระบบ ERP ที่ถูกติดตัง้
ไว้บน Cloud Server ท าให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลได้ผ่านมือถือหรือผ่านอุปกรณ์ใดก็ได ้โดยจุดเด่นของระบบ ERP 
ประเภทนี ้คือ การใชง้านที่ค่อนขา้งสะดวกสามารถ Access ไดทุ้กที่ผ่าน Application ณ ปัจจุบนั Microsoft Dynamics 365 มี
สดัส่วนต่อรายไดจ้ากค่าบรกิารของ Innoviz โดยเฉล่ียรอ้ยละ 96.00 

 
3.2.2.2. K2  

K2 เป็นเครื่องมือ BPM ที่เติบโตเร็วที่สดุในโลก 80% ของบริษัทที่ใหญ่ที่สดุ 20 อนัดบัแรกในประเทศไทยน า K2 มาใช้
ในองคก์รของตน K2 ท าใหผู้ค้นสามารถสรา้งและด าเนินแอปพลิเคชนัธุรกิจ รวมทั้งแบบฟอรม์ เวิรก์โฟลว ์data และรายงาน 
พรอ้มขอ้มลูทั้งหมดที่ทั่วทัง้องกรณแ์ละภายในหน่วยงานจ าเป็นตอ้งใชใ้นการตัดสินใจครัง้ใหญ่  คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้าก
ค่าบรกิารของ Innoviz โดยเฉล่ียรอ้ยละ 3.00 

 
3.2.2.3. UiPath 

UiPath เป็นผลิตภณัฑล่์าสดุของ Innoviz เริ่มตัง้แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2019 UiPath เป็นผลิตภณัฑอ์นัดบั 1 ในเวที RPA 
ในขณะนี ้เครื่องมือนีจ้ะช่วยประหยดัตน้ทุนในการด าเนินงานขององคก์รไดอ้ย่างมากและรวดเร็ว  คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้าก
ค่าบรกิารของ Innoviz โดยเฉล่ียรอ้ยละ 1.00 
 

3.3. โครงสร้างรายได้ 
รายไดห้ลกัของ Innoviz แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ รายไดจ้ากค่าบริการซอฟแวรซ์อฟตแ์วร ์รายไดจ้ากค่าบริการซ่อม

บ ารุง และรายไดจ้ากค่าบรกิารอื่น โดยมีรายละเอียดสดัส่วนของรายไดด้งันี ้
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ประเภทรายได้ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 งวด 6 เดือน ปี 25651/ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. รายไดค้่าบริการซอฟตแ์วร ์ 3.39 1.44 4.39 1.87 3.72 1.50 12.00 8.74 
2. รายไดค้่าบริการซ่อมบ ารุง  153.56 65.14 140.25 59.61 189.74 76.26 81.72 59.52 
3. รายไดค้่าบริการอื่น  78.66 33.37 90.51 38.47 50.37 20.24 43.21 31.47 
รวมรายได้จากการบริการ 235.61 99.95 235.15 99.95 243.83 97.99 136.93 99.73 
รายไดอ่ื้น 0.12 0.05 0.11 0.05 4.99 2.01 0.38 0.27 

รวม 235.73 100 235.27 100 248.82 100 137.30 100 
ที่มา: Innoviz 
หมายเหต ุ1/ อา้งอิงจากงบการเงินภายในของ Innoviz ที่ไดผ้่านการตรวจสอบฐานะทางการเงินหรือรายการทางบญัชี โดย Deloitte 
 

3.3.1. รายได้ค่าบริการซอฟตแ์วร ์



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ บริษัท บลบูิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 43/99 
 

รายไดค้่าบรกิารซอรฟ์แวรป์ระกอบดว้ย 1) ค่าสิทธิการใชซ้อรฟ์แวรแ์บบซือ้ขาด (Perpetual software license) และ 2) 
ค่าสิทธิการใชบ้ริการซอฟตแ์วรร์ายปี (Software subscription license)  ซึ่งถือเป็นรายไดท้ี่เขา้มาเนื่อง (Recurring Income) ที่
เกิดจากลกูคา้ของ Innoviz ใชบ้รกิาร ERP แบบ On-Cloud 

 
3.3.2. รายได้ค่าบริการซ่อมบ ารุง 
รายไดค้่าบริการซ่อมบ ารุง ประกอบดว้ย 1) รายไดก้ารพฒันา ออกแบบ และติดตัง้ (Implementation) ซึ่งจะเกิดขึน้ใน

ขัน้ตอนการติดตัง้ระบบครัง้แรก และ 2) รายไดบ้ริการการซ่อมบ ารุงระบบ (Maintenance services) ซึ่งจะเป็นรายไดภ้ายหลงั
จากการติดตั้งซอฟตแ์วรค์รัง้แรกไปแลว้ที่ลูกคา้ของ Innoviz ตอ้งการซ่อมบ ารุงซอฟตแ์วรใ์ห้ใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่องสม ่าเสมอ 

 
3.3.3. รายได้ค่าบริการอื่น 
รายไดค้่าบริการอื่น ประกอบดว้ย 1) รายไดก้ารพัฒนาระบบเพิ่มเติมหลังจากการติดตัง้ระบบไปแลว้  (Additional 

service and support) ซึ่งเกิดขึน้จากการท่ีลกูคา้ตอ้งการพฒันาระบบซอฟตแ์วรเ์พิ่มเติมเพื่อเพิ่มคณุลกัษณะการใชง้านหลงัจาก
การพัฒนา ออกแบบ และติดตัง้ระบบครัง้แรก 2) รายไดจ้ากใหก้ารฝึกอบรมการใชง้านซอฟตแ์วร ์(Training) 3) รายไดจ้าก 
Microsoft-CSA ซึ่งเป็นระบบรกัษาความปลอดภยัของระบบของทาง Microsoft และ 4) รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร Cloud service 
 

3.4. ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของ Innoviz 
 

3.4.1. รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Innoviz ก่อนการเข้าท ารายการ  
Innoviz มีทุนจดทะเบียนจ านวน 10,000,000.00 บาท เรียกช าระแลว้ 4,350,000.00 บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญจ านวน

จ านวน 100,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 43.50 บาท โดยมี รายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 ดงันี ้
 

ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษัท ทวีวฒัน ์กรุ๊ป จ ากดั1/ 55,000 55.00 
2 นางวนัดี วณิคพนัธุ ์ 18,000 18.00 
3 นางสาวพสัรา อมรจารุสนธิกลุ 13,500 13.50 
4 นางสาวปิยะรตัน ์กญัญะลา 2,700 2.70 
5 นางสาวศรีวิไล คงคารตัน ์ 2,700 2.70 
6 นายสรุเกติ์ เกษมประศาสนพ์ร 2,700 2.70 

7 นายสมเกียรติ อภิวฒันอ์ดุมคณุ 2,700 2.70 
8 นายอคัรพล กสิวิทยานนัท ์ 2,700 2.70 
  รวม 100,000 100.00 

 ที่มา: Innoviz 
 หมายเหต:ุ 1/ รายชื่อผูถ้ือหุน้ บริษัท ทวีวฒัน ์กรุ๊ป จ ากดั ประกอบดว้ย นางวนัดี วณิคพนัธุ ์ถือหุน้รอ้ยละ 99.9990 ( จ านวน 199,998 หุน้ 

จากทั้งหมด 200,000 หุน้), นางสาวพัสรา อมรจารุสนธิกุล ถือหุน้รอ้ยละ 0.0005 (จ านวน 1 หุน้ จากทั้งหมด 200,000 หุน้) 
และ นางสาวเกตมุณี พลบันิล ถือหุน้รอ้ยละ 0.0005 (จ านวน 1 หุน้จากทัง้หมด 200,000 หุน้) 

 



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ บริษัท บลบูิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 44/99 
 

3.4.2. รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Innoviz หลังการเข้าท ารายการ  
ภายหลงัการเขา้ท ารายการ Innoviz มีทุนจดทะเบียนจ านวน 10,000,000.00 บาท เรียกช าระแลว้ 10,000,000.00 บาท 

แบ่งเป็นหุน้สามัญจ านวนจ านวน 100,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท โดยมี รายชื่อผูถื้อหุน้ ภายหลังการเขา้ท า
รายการในแต่ละ Tranche มีรายละเอียดดงันี ้

 
รายชื่อผูถื้อหุน้ของ Innoviz ภายหลงัการซือ้หุน้ Tranche A เสรจ็สิน้ 

ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษัทฯ และ/หรือ บคุคลที่บริษัทฯ ก าหนด  55,000 55.00 
2 นางวนัดี วณิคพนัธุ ์ 18,000 18.00 
3 นางสาวพสัรา อมรจารุสนธิกลุ 13,500 13.50 
4 นางสาวปิยะรตัน ์กญัญะลา 2,700 2.70 
5 นางสาวศรีวิไล คงคารตัน ์ 2,700 2.70 
6 นายสรุเกติ์ เกษมประศาสนพ์ร 2,700 2.70 
7 นายสมเกียรติ อภิวฒันอ์ดุมคณุ 2,700 2.70 
8 นายอคัรพล กสิวิทยานนัท ์ 2,700 2.70 
  รวม 100,000 100.00 

ที่มา : บริษัทฯ   

 
รายชื่อผูถื้อหุน้ของ Innoviz ภายหลงัการซือ้หุน้ Tranche B เสรจ็สิน้ 

ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษัทฯ และ/หรือ บคุคลที่บริษัทฯ ก าหนด  85,000 85.00 
2 นางวนัดี วณิคพนัธุ ์ 6,000 6.00 
3 นางสาวพสัรา อมรจารุสนธิกลุ 4,500 4.50 
4 นางสาวปิยะรตัน ์กญัญะลา 900 0.90 
5 นางสาวศรีวิไล คงคารตัน ์ 900 0.90 
6 นายสรุเกติ์ เกษมประศาสนพ์ร 900 0.90 
7 นายสมเกียรติ อภิวฒันอ์ดุมคณุ 900 0.90 
8 นายอคัรพล กสิวิทยานนัท ์ 900 0.90 
  รวม 100,000 100.00 

ที่มา : บริษัทฯ   

 
รายชื่อผูถื้อหุน้ของ Innoviz ภายหลงัการซือ้หุน้ Tranche C เสรจ็สิน้ 

ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษัทฯ และ/หรือ บคุคลที่บริษัทฯ ก าหนด  100,000 100.00 
  รวม 100,000 100.00 

 ที่มา : บริษัทฯ   
 

3.4.3. โครงสร้างการถือหุ้นของ Innoviz และความสัมพันธก์ับ Innoviz  
โครงสรา้งการถือหุน้ของ Innoviz ก่อนเขา้ท ารายการ 
 



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ บริษัท บลบูิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 45/99 
 

 
 

โครงสรา้งการถือหุน้ของ Innoviz ภายหลงัการซือ้หุน้ Tranche A เสรจ็สมบรูณ ์
 

 
 

โครงสรา้งการถือหุน้ของ Innoviz ภายหลงัการซือ้หุน้ Tranche B เสรจ็สมบรูณ ์
 

 
 

โครงสรา้งการถือหุน้ของ Innoviz ภายหลงัการซือ้หุน้ Tranche C เสรจ็สมบรูณ ์(หลงับรษิัทฯ เขา้ซือ้หุน้ Innoviz ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของจ านวนหุน้สามญัทัง้หมด) 

 

 
 
 

ณ วนัที่เปิดเผยสสารสนเทศของบริษัท บลบูิค กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เรื่อง การไดม้าซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกบัธุรกรรมการซือ้
หุน้สามญัของบริษัท อินโนวิซ โซลชูั่นส ์จ ากัด ผูถื้อหุน้ปัจจุบนัของ Innoviz เป็นบุคคลและนิติ บุคคลภายนอกซึ่งเป็นอิสระจาก
บรษิัท และไม่ไดเ้ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับรษิัท ตาม ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์
ในการ ท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาด



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ บริษัท บลบูิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 46/99 
 

หลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการ ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 
พฤศจิกายน 2546 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 
3.4.4. คณะกรรมการของ Innoviz ก่อนการเข้าท ารายการ 

 ช่ือ ต าแหน่ง 
1.  นางวนัดี วณิคพนัธุ ์ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
2.  นางสาวพสัรา อมรจารุสนธิกลุ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการตลาด  
3.  นางสาวศรีวิไล คงคารตัน ์ กรรมการบริษัท 

 ที่มา: Innoviz 
 

3.4.5. คณะกรรมการของ Innoviz หลังการเข้าท ารายการ 
 

 ช่ือ ต าแหน่ง 
จะมีการก าหนดและแต่งตัง้ภายหลงัตามขอ้ก าหนดใน SPA1/ 

 ที่มา:  บริษัทฯ 
 หมายเหต:ุ 1/ภายหลงัการเขา้ท าธุรกรรมเขา้ลงทนุใน Innoviz จะยงัคงมีกรรมการชดุเดิมของ Innoviz บางราย ที่จะด ารงต าแหน่ง 

กรรมการ และ/หรือ กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษัท และ/หรือผูบ้ริหารของ Innoviz ต่อไป เนื่องจากมีความรูแ้ละความ 
เช่ียวชาญในธุรกิจ 

 
อย่างไรก็ดีใน SPA ไดร้ะบุว่า ณ วันที่การซือ้หุ้น Tranche A เสร็จสมบูรณ ์ก าหนดให้กรรมการบริษัทของ Innoviz มี

จ านวน 5 คน โดยเป็นกรรมการท่ีกลุ่มผูถื้อหุน้บคุคลธรรมดาของ Innoviz แต่งตัง้ 2 คน และ กรรมการท่ี BBIK แต่งตัง้ 3 คน 
โดย ณ วันที่การซือ้หุ้น Tranche B เสร็จสมบูรณ์ ก าหนดให้กรรมการบริษัทของ Innoviz มีจ านวน 5 คน โดยเป็น

กรรมการที่กลุ่มผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาของ Innoviz แต่งตัง้ 1 คน และ กรรมการที่ BBIK แต่งตัง้ 4 คน และภายหลงัจากการซือ้
หุน้ Tranche B เสรจ็สมบรูณบ์รษิัทฯ จะมีสิทธิในการแต่งตัง้กรรมการทัง้หมด 
 

3.5. งบการเงนิ 
งบแสดงฐานะการเงิน 
          (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 2562 2563 2564 งวด 6 เดือน ปี 
25651/ 

สินทรัพย ์     
สินทรัพยห์มุนเวียน  

 
    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46.01 42.98 64.95 30.74 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีก้ารคา้อื่น 54.62 40.01 88.01 87.31 
เงินใหกู้ย้ืมแก่กรรมการ - 8.60 7.19 8.28 
งานบริการระหว่างท า - - 3.18 16.58 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 17.97 0.32 0.07 0.23 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 118.60 91.91 163.40 143.14 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  

   

อปุกรณ ์(สทุธิ) 2.28 1.65 1.86 1.74 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้  - - 6.58 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 1.67 1.67 - 8.62 



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ บริษัท บลบูิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 47/99 
 

รายการ 2562 2563 2564 งวด 6 เดือน ปี 
25651/ 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3.95 3.32 1.86 16.94 
รวมสินทรัพย ์ 122.55 95.23 165.26 160.08 
หนีสิ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีก้ารคา้อื่น 11.97 16.01 79.24 91.13 
ส่วนของหนีส้ิน้ตามสญัญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  - - 0.70 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 16.89 2.84 3.10 5.55 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 28.86 18.85 82,34 97.38 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
หนีส้ินภายใตส้ญัญาเช่า - -  - 6.04 
ประมาณการหนีส้ินผลประโยชนพ์นกังาน2/ - 33.47 38.05 40.30 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน - 33.47 38.05 46.34 
รวมหนี้สิน 28.86 52.33 120.39 143.71 
ส่วนของผู้ถือหุ้น        
ทนุจดทะเบียน        
หุน้สามญั 100,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100.00 บาท  10.00 10.00 10.00 10.00 
ทนุที่ออกและช าระแลว้         
หุน้สามญั 100,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 43.50 บาท 4.35 4.35 4.35 4.35 
ก าไรสะสม        

ส ารองตามกฎหมาย 10.00 10.00 10.00 10.00 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 79.34 28.55 30.52 4.62 

รวมส่วนของเจ้าของ 93.69 42.90 44.87 16.37 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 122.55 95.23 165.26 160.08 

ที่มา: Innoviz 
 หมายเหต ุ1/ อา้งอิงจากงบการเงินภายในของ Innoviz ที่ไดผ้่านการตรวจสอบฐานะทางการเงินหรือรายการทางบญัชี โดย Deloitte 

2/ ประมาณการหนีส้ินผลประโยชนพ์นกังานเพ่ิมขึน้มาจากการปรบัปรุงรายการตามมาตรฐานบญัชีไทย ฉบบัที่ 19 

 
 

งบก าไรขาดทนุ 
          (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 2562 2563 2564 งวด 6 เดือน ปี 
25651/ 

รายได้     
รายไดค้่าบริการซอฟตแ์วร ์ 3.39 4.39 3.72 12.00 
รายไดค้่าบริการซ่อมบ ารุง 153.56 140.25 189.74 81.72 
รายไดค้่าบริการอื่น 78.66 90.51 50.36 43.21 
รวมรายได้ค่าบริการ 235.61 235.16 243.83 136.93 
ตน้ทนุการบริการ 161.03 (109.19) (148.52) (75.64) 
ก าไรข้ันต้น 74.58 125.97 95.31 61.29 
รายไดอ่ื้น 0.12 0.11 4.99 0.38 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 74.70 126.09 100.30 61.66 
ค่าใชจ้่ายในการขาย - (5.07) (6.61) (5.27) 



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ บริษัท บลบูิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 48/99 
 

รายการ 2562 2563 2564 งวด 6 เดือน ปี 
25651/ 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 38.39 (99.10) (88.07) (31.54) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 36.31 21.92 5.16 24.85 
ตน้ทนุทางการเงิน - - - (0.28) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 36.31 21.92 56.16 24.58 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ (7.32) (4.19) (2.98) (5.44) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 28.99 17.73 2.64 19.14 

 ที่มา: Innoviz  
 หมายเหต ุ1/ อา้งอิงจากงบการเงินภายในของ Innoviz ที่ไดผ้่านการตรวจสอบฐานะทางการเงินหรือรายการทางบญัชี โดย Deloitte 
           

3.6. ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
3.6.1. ภาพรวมของการด าเนินงานทีผ่่านมา  
ปี 2562 
จากผลการด าเนินงานของปี 2562 Innoviz มีรายไดจ้ากการบริการจ านวน 235.61 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 

จ านวน 49.85 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 26.83 แบ่งเป็นรายไดค้่าบรกิารซอฟตแ์วร ์3.39 ลา้นบาท รายไดค้่าบรกิารซ่อมบ ารุง 
153.56 ลา้นบาท รายไดค้่าบรกิารอื่น 78.66 ลา้นบาท รายไดจ้ากการบรกิารเพิ่มขึน้เนื่องจากการเติบโตของสภาวะตลาดท าใหม้ี
จ านวนลกูคา้ที่เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้ 

ปี 2563 
จากผลการด าเนินงานของปี 2563 Innoviz มีรายไดจ้ากการบรกิารจ านวน 235.16 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 

0.45 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 0.19 แบ่งเป็นรายไดค้่าบริการซอฟตแ์วร์ 4.39 ลา้นบาท รายไดค้่าบริการซ่อมบ ารุง 140.25 
ลา้นบาท รายไดค้่าบริการอื่น 90.51 ลา้นบาท โดยเป็นการลดลงของจ านวนลูกคา้ในส่วนงานของการพัฒนา ออกแบบ และ
ติดตัง้เนื่องจากการแพรร่ะบาดของ COVID – 19 

ปี 2564 
จากผลการด าเนินงานของปี 2564 Innoviz มีรายไดจ้ากการบริการจ านวน 243.83 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 

จ านวน 8.67 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.69 แบ่งเป็นรายไดค้่าบริการซอฟตแ์วร  ์3.72 ลา้นบาท รายไดค้่าบริการซ่อมบ ารุง 
189.74 ลา้นบาท รายไดค้่าบริการอื่น 50.37 ลา้นบาท เนื่องจากมีการเพิ่มขึน้ของจ านวนลกูคา้ภายหลังจากสถาณการณก์าร
แพรร่ะบาดของ COVID – 19 ในประเทศไทยคลี่คลายขึน้กว่าปีก่อนหนา้ 

งวด 6 เดือน ปี 2565 
จากผลการด าเนินงานของงวด 6 เดือน ปี 2565 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการบริการจ านวน 136.93 ลา้นบาท แบ่งเป็น

รายไดค้่าบรกิารซอฟแวรซ์อฟตแ์วร ์12.00 ลา้นบาท รายไดค้่าบรกิารซ่อมบ ารุง 81.72 ลา้นบาท รายไดค้่าบรกิารอื่น 43.21 ลา้น
บาท 

 
3.6.2. การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน  
รายไดร้วมของ Innoviz ในปี 2563 ถึง งวด 6 เดือน ปี 2565 ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการบริการ และรายได้อื่น เป็น

จ านวน 235.27 ลา้นบาท 248.82 ลา้นบาท และ 137.30 ลา้นบาท ตามล าดบั 
รายละเอียดการวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ มีดงันี ้

รายได้รวม 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 งวด 6 เดือน ปี 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดจ้ากการบริการ 235.61 99.95 235.16 99.95 243.83 97.99 136.93 99.73 



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ บริษัท บลบูิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 49/99 
 

รายได้รวม 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 งวด 6 เดือน ปี 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดอ่ื้น 0.12 0.05 0.11 0.05 4.99 2.01 0.38 0.27 
รวมรายได้ 235.73 100.00 235.27 100.00 248.82 100.00 137.30 100.00 

หมายเหต:ุ รายไดอ่ื้น ไดแ้ก่ รายไดด้อกเบีย้ และ ค่าเดินทาง 

 
3.6.3. รายได้จากการบริการ 

โครงสรา้งรายไดจ้ากการบริการของ Innoviz แบ่งตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์3 กลุ่มไดแ้ก่ รายไดค้่าบริการซอฟแวรซ์อฟตแ์วร ์
รายไดค้่าซ่อมบ ารุง และรายไดค้่าบรกิารอื่น โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายได้รวม 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 งวด 6 เดือน ปี 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1.รายไดค้่าบริการซอฟตแ์วร ์ 3.39 1.44 4.39 1.87 3.72 1.53 12.00 8.76 
2.รายไดค้่าซ่อมบ ารุง 153.56 65.18 140.25 59.64 189.74 77.82 81.72 59.68 
3.รายไดค้่าบริการอื่น 78.66 33.39 90.51 38.49 50.37 20.66 43.21 31.56 
รวมรายได้จากการบริการ 235.61 100.00 235.16 100.00 243.83 100.00 136.93 100.00 

 
3.6.3.1. รายไดค้่าบริการซอฟตแ์วร์ 
ปี 2562 
ในปี 2562 Innoviz มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการซอฟตแ์วร ์จ านวน 3.39 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.44 ของรายไดจ้าก

การบริการ ทั้งนี ้รายไดจ้ากการใหบ้ริการซอฟตแ์วรใ์นปี 2561 ลดลงจากปี 2562 จ านวน 18.84 ลา้นบาท หรือ ลดลงรอ้ยละ 
84.75 มีสาเหตุมาจากจ านวนลกูคา้ใหม่ที่ตอ้งการซือ้สิทธิการใชซ้อฟตแ์วรแ์บบรายปี (Subscription) มีปริมาณลดลงประกอบ
กบัมลูค่าการซือ้สิทธิการใชซ้อฟตแ์วรข์องลกูคา้ลดลงเนื่องจากลกูคา้ใหม่ในปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก 

ปี 2563 
ในปี 2563 Innoviz มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการซอฟแวรซ์อฟตแ์วร ์จ านวน 4.39 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.87 ของ

รายไดจ้ากการบริการ ทั้งนี ้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการซอฟแวรซ์อฟตแ์วรใ์นปี 2563 เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 1.00 ลา้นบาท 
หรือ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 29.53 การเพิ่มขึน้ของรายได ้มีสาเหตสุ าคญัมาจากมีลกูคา้เดิมมาซือ้สิทธิการใชซ้อฟตแ์วรเ์พิ่มขึน้ 

ปี 2564 
ในปี 2564 Innoviz มีรายไดจ้ากการให้บริการซอฟแวรซ์อฟตแ์วร ์จ านวน 3.72 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.53 ของ

รายไดจ้ากการบรกิาร ทัง้นี ้รายไดจ้ากการใหบ้รกิารซอฟแวรซ์อฟตแ์วรใ์นปี 2564 ลดลงจากปี 2563 จ านวน 0.67 ลา้นบาท หรือ 
ลดลงรอ้ยละ 15.18 การลดลงของรายได ้มีสาเหตุส าคัญมาจากการปรบัปรุงมาตรฐานการบัญชี และการที่ลูกคา้ส่วนใหญ่
เปล่ียนจากการซือ้สิทธิการใชซ้อฟตแ์วรแ์บบซือ้ขาดเปล่ียนไปเป็นซือ้สิทธิการใชซ้อฟตแ์วรแ์บบรายปี (Subscription) ท าใหก้าร
รบัรูร้ายได ้ที่จากเดิมรบัรูไ้ดท้นัทีเมื่อมีการส่งมอบซอฟตแ์วรเ์ปล่ียนเป็นการรบัรูร้ายไดต้ามเกณฑสิ์ทธิ  

งวด 6 เดือน ปี 2565 
ในงวด 6 เดือนปี 2565 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการซอฟแวรซ์อฟตแ์วร ์จ านวน 12.00 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

8.76 ของรายไดจ้ากการบรกิาร  
 

3.6.3.2. รายไดค้่าบริการซ่อมบ ารุง 
ปี 2562 



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ บริษัท บลบูิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 50/99 
 

ในปี 2562 Innoviz มีรายไดจ้ากค่าบริการค่าซ่อมบ ารุง จ านวน 153.56 ลา้นบาท คิดเป็น รอ้ยละ 65.18 ของรายได้
จากการบริการ โดยมีรายการหลกัไดแ้ก่ รายไดค้่าบริการพฒันา ออกแบบ และติดตัง้ (Implementation) และรายไดค้่าบริการ
ซ่อมบ ารุง (Maintenance service)  ทัง้นี ้รายไดจ้ากค่าบริการค่าซ่อมบ ารุง ในปี 2562 เพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 37.77 ลา้น
บาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 32.62 มีสาเหตมุาจากมลูค่างานของลกูคา้เพิ่มขึน้ตามขนาดโครงการท่ี Innoviz ไดร้บัประกอบกบัลกูคา้
เดิมมีการว่าจา้งให ้Innoviz ซ่อมบ ารุงและพฒันาระบบเพิ่มเติม 

ปี 2563 
ในปี 2563 Innoviz มีรายไดจ้ากค่าบริการค่าซ่อมบ ารุง จ านวน 140.25 ลา้นบาท คิดเป็น รอ้ยละ 59.64 ของรายได้

จากการบริการ โดยมีรายการหลกัไดแ้ก่ รายไดค้่าบริการพฒันา ออกแบบ และติดตัง้ (Implementation) และรายไดค้่าบริการ
ซ่อมบ ารุง (Maintenance service)  ทั้งนี ้รายไดจ้ากค่าบริการค่าซ่อมบ ารุง ในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จ านวน 13.31 ลา้น
บาท หรือลดลงร้อยละ 8.67 โดยเป็นการลดลงของจ านวนลูกค้าในส่วนงานของการพัฒนา ออกแบบ และติดตั้ง 
(Implementation) เนื่องจากการแพรร่ะบาดของ COVID – 19 

ปี 2564 
ในปี 2564 Innoviz มีรายไดจ้ากค่าบริการค่าซ่อมบ ารุง จ านวน 189.74 ลา้นบาท คิดเป็น รอ้ยละ 77.82 ของรายได้

จากการบริการ โดยมีรายการหลกัไดแ้ก่ รายไดค้่าบริการพฒันา ออกแบบ และติดตัง้ (Implementation) และรายไดค้่าบริการ
ซ่อมบ ารุง (Maintenance service)  ทัง้นี ้รายไดจ้ากค่าบริการค่าซ่อมบ ารุง ในปี 2564 เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 49.49 ลา้น
บาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 35.28 การเพิ่มขึน้ของรายได้ที่ส  าคัญมาจากรายได้จากการพัฒนา ออกแบบ และติดตั้งระบบ 
(Implementation) จ านวน 138.43 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 54.62 ลา้นบาท เนื่องจ านวนลูกคา้เพิ่มขึน้ภายหลงั
จากสถาณการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID – 19 ในประเทศไทยเริ่มคล่ีคลายจากปีก่อนหนา้ 

งวด 6 เดือน ปี 2565 
ในงวด 6 เดือน ปี 2565 Innoviz มีรายไดจ้ากค่าบริการค่าซ่อมบ ารุง จ านวน 81.72 ลา้นบาท คิดเป็น รอ้ยละ 59.68 

ของรายไดจ้ากการบริการ โดยมีรายการหลกัไดแ้ก่ รายไดค้่าบริการพฒันา ออกแบบ และติดตัง้ระบบ (Implementation) และ 
รายจากการบรกิารซ่อมบ ารุง (Maintenance service) จ านวน 61.50 ลา้นบาท และ 22.35 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
3.6.3.3. รายไดค้่าบริการอืน่ 
ปี 2562 
ในปี 2562 Innoviz มีรายไดจ้ากค่าบริการอื่นจ านวน 78.66 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 33.39 ของรายไดจ้ากการบรกิาร 

โดยมีรายการหลกัไดแ้ก่ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและการช่วยเหลือเพิ่มเติม รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร Cloud service และรายได้
จากการ Training  ทัง้นี ้รายไดจ้ากค่าบรกิารอื่นเพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 30.92 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 64.76 เนื่องจาก
มีโครงการขนาดใหญ่ของลูกคา้เดิมของ Innoviz ที่ซือ้ซอฟตแ์วรแ์ละไดร้ับการติดตัง้ไปแลว้ตอ้งการปรับเปล่ียนและพัฒนา
ซอฟตแ์วรเ์พิ่มเติมเพื่อใหต้รงตามความตอ้งการโดยเฉพาะของลกูคา้ 

ปี 2563 
ในปี 2563 Innoviz มีรายไดจ้ากค่าบริการอื่นจ านวน 90.51 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 38.49 ของรายไดจ้ากการบรกิาร 

โดยมีรายการหลกัไดแ้ก่ รายไดจ้ากการใหบ้ริการ Cloud service และรายไดค้่าบริการอื่น ทัง้นี ้รายไดจ้ากค่าบริการอื่นเพิ่มขึน้
จากปี 2562 จ านวน 11.85 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.07 เนื่องจากมีลกูคา้ใชบ้ริการ Cloud service เพิ่มขึน้จ านวนมาก
ในช่วงสถาณการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID – 19 

 ปี 2564 



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ บริษัท บลบูิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 51/99 
 

ในปี 2564 Innoviz มีรายไดจ้ากค่าบริการอื่นจ านวน 50.37 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 20.66 ของรายไดจ้ากการบรกิาร 
โดยมีรายการหลกัไดแ้ก่ รายไดจ้ากการใหบ้ริการช่วยเหลือเพิ่มเติม และรายไดจ้ากการใหบ้ริการ Microsoft-CSA ทัง้นี ้รายได้
จากค่าบริการอื่นลดลงจากปี 2563 จ านวน 40.15 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 44.36 โดยมีสาเหตุส าคญัมาจากการการลดลง
อย่างมีนยัส าคญัของจ านวนลกูคา้ใหม่ที่ใชบ้รกิาร Cloud service 

งวด 6 เดือน ปี 2565 
ในงวด 6 เดือน ปี 2565 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากค่าบริการอื่นจ านวน 43.21 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 31.56 ของรายได้

จากการบรกิาร โดยมีรายการหลกัไดแ้ก่ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารช่วยเหลือเพิ่มเตมิ และรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร Microsoft-CSA 
จ านวน 40.32 ลา้นบาท และ 2.90 ลา้นบาท 

 
3.6.3.4. รายไดอ้ืน่ 
ปี 2562 
ในปี 2562 Innoviz มีรายได้อื่นจ านวน 0.12 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.05 ของรายได้รวม  รายได้อื่น

ประกอบดว้ยรายไดด้อกเบีย้ และค่าเดินทาง 
ปี 2563 
ในปี 2563 Innoviz มีรายไดอ้ื่นจ านวน 0.11 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน รอ้ยละ 0.05 ของรายไดร้วม รายไดอ้ื่นที่เป็น

รายการหลักประกอบดว้ยรายไดด้อกเบีย้ และค่าเดินทาง รายละเอียดดังนี ้รายไดด้อกเบีย้จ านวน 0.05 ลา้นบาท และค่า
เดินทางจ านวน 0.06 ลา้นบาท  

2564 
ในปี 2564 Innoviz มีรายไดอ้ื่นจ านวน 4.99 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน รอ้ยละ 2.01 ของรายไดร้วม รายไดอ้ื่นที่เป็น

รายการหลกัประกอบดว้ยการปรบัปรุงรายการเจา้หนีก้ารคา้ และรบัเงินชดเชยจากประกนัสงัคม รายละเอียดดงันี ้การปรบัปรุง
รายการเจา้หนีก้ารคา้จ านวน 3.46 ลา้นบาท และรบัเงินชดเชยจากประกนัสงัคม จ านวน 0.77 ลา้นบาท 

งวด 6 เดือน ปี 2565 
ในงวด 6 เดือน ปี 2565 บรษิัทฯ มีรายไดอ้ื่นจ านวน 0.38 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.27 ของรายไดร้วม รายได้

อื่นที่เป็นรายการหลกัประกอบดว้ยรายไดด้อกเบีย้ และรายไดอ้ื่นๆ รายละเอียดดงันี ้รายไดด้อกเบีย้จ านวน 0.07 ลา้นบาท และ
ค่าเดินทางจ านวน 0.30 ลา้นบาท 

 
3.6.4. ต้นทุนบริการ 
ปี 2562 
ในปี 2562 Innoviz มีตน้ทุนบริการจ านวน 161.03 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 68.35 ของรายไดจ้ากการบริการ โดยมี

รายการหลักไดแ้ก่ ตน้ทุนค่าซอฟตแ์วร ์และค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนักงาน ทั้งนี ้ ตน้ทุนบริการเพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 23.21 
ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 16.84 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ที่สอดคลอ้งกบัจ านวนโครงการและจ านวนลกูคา้ที่เพิ่มขึน้  

ปี 2563 
ในปี 2563 Innoviz มีตน้ทุนบริการจ านวน 109.19 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 46.43 ของรายไดจ้ากการบริการโดยมี

รายการหลักไดแ้ก่ ตน้ทุนซอฟตแ์วร ์และเงินเดือนและโบนัสพนกังาน  ซึ่งตน้ทุนบริการลดลงจากปี 2562 จ านวน 51.85 ลา้น
บาท หรือลดลงรอ้ยละ 32.20 การลดลงของตน้ทนุการใหบ้รกิารสอดคลอ้งกบัจ านวนลกูคา้และโครงการท่ีลดลง  

ปี 2564 



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ บริษัท บลบูิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 52/99 
 

ในปี 2564 Innoviz มีตน้ทุนบริการจ านวน 148.52 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 60.91 ของรายไดจ้ากการบริการ โดยมี
รายการหลกัไดแ้ก่ ตน้ทุนซอฟตแ์วร ์และเงินเดือนและโบนสัพนกังาน  ซึ่งตน้ทุนบริการเพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 39.34 ลา้น
บาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 36.03 โดยการเพิ่มขึน้ของตน้ทนุการใหบ้รกิารมีสาเหตุหลกัมาจากรายการเงินเดือนและโบนสัพนกังาน
จ านวน 45.42 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 23.62 ลา้นบาท เนื่องจาก Innoviz ไดจ้ัดประเภทค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกับ
พนกังานใหม่ โดยการแบ่งบางส่วนจากค่าใชจ้่ายบรหิารมาอยู่ในส่วนของตน้ทนุบรกิาร 

งวด 6 เดือน ปี 2565 
ในงวด 6 เดือน ปี 2565 บริษัทฯ มีตน้ทุนบริการจ านวน 75.64 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 55.24 ของรายไดจ้ากการ

บริการ ตน้ทุนบริการที่เป็นรายการหลักประกอบดว้ยตน้ทุนบริการจ านวน 36.74 ลา้นบาท และเงินเดือนและโบนัสพนักงาน
จ านวน 29.03 ลา้นบาท   

 
3.6.5. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ปี 2562 
ค่าใชจ้่ายในการบริหารประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนักงาน ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับการเดินทางค่าใชจ้่าย

ทางการตลาด และค่าใชจ้่ายสาธารณปูโภค เป็นตน้ ในปี 2562 มีค่าใชจ้่ายในการบริหารจ านวน 38.39 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 
2561 จ านวน 6.78 ลา้นบาท หรือ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 21.43 เนื่องจากมีการจา้งพนกังานและการปรบัเงินเดือนของพนกังานเพิ่มขึน้ 

ปี 2563 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนักงาน ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับการเดินทาง

ค่าใชจ้่ายทางการตลาด และค่าใชจ้่ายสาธารณปูโภค เป็นตน้ ในปี 2563 มีค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารจ านวน 104.16 ลา้น
บาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 65.77 ลา้นบาท หรือ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 171.30 เนื่องจากมีการจา้งพนกังานและการปรบัเงินเดอืน
ของพนกังานเพิ่มขึน้ 

ปี 2564 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนักงาน ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับการเดินทาง

ค่าใชจ้่ายทางการตลาด และค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค เป็นตน้ ในปี 2564 มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารจ านวน 94.68 ลา้น
บาท ลดลงจากปี 2563 จ านวน 9.48 ลา้นบาท หรือ ลดลงรอ้ยละ 9.10 โดยค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนกังานลดลงอย่างมีนยัส าคญั
เนื่องจาก Innoviz ไดจ้ดัประเภทค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกับพนกังานใหม่ โดยการแบ่งบางส่วนจากค่าใชจ้่ายบริหารไปอยู่ในส่วนของ
ตน้ทนุบรกิาร 

งวด 6 เดือน ปี 2565 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนักงาน ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับการเดินทาง

ค่าใชจ้่ายทางการตลาด และค่าใชจ้่ายสาธารณปูโภค เป็นตน้ ในงวด 6 เดือน ปี 2565 มีค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารจ านวน 
36.81 ลา้นบาท 

 
3.6.6. ต้นทุนทางการเงนิ 
ปี 2562 
 - ไม่มี -  
ปี 2563 
- ไม่มี -  
ปี 2564 
- ไม่มี -  
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งวด 6 เดือน ปี 2565 
ตน้ทุนทางการเงินไดแ้ก่ ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าทางการเงิน โดยในงวด 6 เดือน ปี 2565 บริษัทฯ มีตน้ทุนทางการเงิน

จ านวน 0.28 ลา้นบาท สาเหตุการเพิ่มของตน้ทุนทางการเงินเกิดจาก Innoviz เปล่ียนแปลงนโยบายการบันทึกมาตรฐานทาง
บญัชี TFRS-16 เรื่องสินทรพัยสิ์ทธิการใชโ้ดยในปีก่อนหนา้ไม่มีรายการดงักล่าวเกิดขึน้ 

 
3.6.7. ก าไรสุทธิ 
ปี 2562 
ในปี 2562 Innoviz มีก าไรสุทธิจ านวน 28.99 ลา้นบาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิรอ้ยละ 12.30 เพิ่มขึน้จากปี 2561 

จ านวน 18.22 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 169.10 การเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญัเนื่องจากรายไดค้่าบริการซ่อมบ ารุงเพิ่มขึน้
จ านวน 37.77 ลา้นบาท ตามการเพิ่มขึน้ของจ านวนลกูคา้และมลูค่างานในส่วนของรายไดค้่าบริการซ่อมบ ารุง และอตัราส่วน
ของค่าใชจ้่ายทัง้หมดต่อรายไดท้ัง้หมดที่ลดลง จากปี 2561 ค่าใชจ้่ายทัง้หมดคิดเป็นรอ้ยละ 91.13 ลดลงเป็นรอ้ยละ 84.60 ในปี 
2562 

ปี 2563 
ในปี 2563 Innoviz มีก าไรสทุธิจ านวน 17.73 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 7.54 ลดลงจากปี 2562 จ านวน 

11.26 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 38.84 การลดลงอย่างมีนัยส าคัญเนื่องจากรายไดค้่าบริการซ่อมบ ารุงลดลงจากปี  2562 
จ านวน 13.31 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 60.70 ลา้นบาท โดยการลดลงของรายได้
ค่าบริการซ่อมบ ารุงมีสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลใหม้ีจ านวนของลูกคา้ลดลง และการเพิ่มขึน้ของ
ค่าใชจ้่ายในการบริหารมีสาเหตุมาจากการปรบัเงินเดือน และการจา้งพนกังานที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้  Innoviz มีก าไรสุทธิที่ลดลง
อย่างมีนยัส าคญั 

ปี 2564 
ในปี 2564 Innoviz มีก าไรสทุธิจ านวน 2.64 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 1.06 ลดลงจากปี 2563 จ านวน 

15.09 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 85.13 การลดลงอย่างมีนัยส าคัญเนื่องจากรายไดค้่าบริการซอฟตแ์วร์ และรายไดจ้าก
ค่าบริการอื่นลดลงจ านวน 0.67 ลา้นบาท และ 40.15 ลา้นบาท ตามล าดบัโดยมีสาเหตุมาจากการปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชี 
และการที่ลกูคา้ส่วนใหญ่เปล่ียนจากการซือ้สิทธิการใชซ้อฟตแ์วรแ์บบซือ้ขาดเปล่ียนไปเป็นซือ้สิทธิการใชซ้อฟตแ์วรแ์บบรายปี 
(Subscription) ท าใหก้ารรบัรูร้ายได ้ที่จากเดิมรบัรูไ้ดท้นัทีเมื่อมีการส่งมอบซอฟตแ์วรเ์ปล่ียนเป็นการรบัรูร้ายไดต้ามเกณฑสิ์ทธิ
 งวด 6 เดือน ปี 2565 

ในงวด 6 เดือน ปี 2565 Innoviz มีก าไรสทุธิจ านวน 19.14 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 13.94 โดยมีรายได้
หลกัมาจากค่าบรกิารซ่อมบ ารุงจ านวน 81.72 ลา้นบาท และรายไดค้่าบรกิารอื่นจ านวน 43.21 ลา้นบาท 

 
3.6.8. การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ 
3.6.8.1. สนิทรพัย์ 
ปี 2562 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 Innoviz มีสินทรพัยร์วมจ านวน 122.55 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 32.51 ลา้นบาทจาก ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึน้ของลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่นเนื่องจากมีรายไดจ้ากการบริการที่
เพิ่มขึน้ และลกูคา้ส่วนใหญ่ยงัไม่ไดช้ าระค่าบรกิาร 

ปี 2563 



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ บริษัท บลบูิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 54/99 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 Innoviz มีสินทรพัยร์วมจ านวน 95.23 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 27.32 ลา้นบาทจาก ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตหุลกัจากการลดลงของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น เนื่องจากมีการติดตามการช าระหนีท้ี่ดีขึน้จาก
ปีก่อนหนา้ 

ปี 2564 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 Innoviz มีสินทรพัยร์วมจ านวน 165.26 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 70.03 ลา้นบาทจาก ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึน้ของลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่น  เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของรายได้
ค่าบรกิารท่ีลกูคา้ยงัไม่ไดช้ าระค่าบรกิาร และเงินวางหลกัประกนัผลงาน 

งวด 6 เดือน ปี 2565 
ณ งวด 6 เดือน ปี 2565 บรษิัทฯ มีสินทรพัยร์วมจ านวน 160.08 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 5.18 ลา้นบาทจาก ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2564  โดยมีรายการหลกัประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 30.74 ลา้นบาท และลกูหนีก้ารคา้
และลกูหนีอ้ื่นจ านวน 87.31 ลา้นบาท 

 
3.6.8.2. หนีส้นิ 
ปี 2562 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 Innoviz มีหนีสิ้นรวม 28.86 เพิ่มขึน้จ านวน 3.52 ลา้นบาท จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น  
ปี 2563 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 Innoviz มีหนีสิ้นรวม 52.33 เพิ่มขึน้จ านวน 23.47 ลา้นบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของรายการประมาณการหนีสิ้นผลประโยชนพ์นกังานจ านวน 33.47 ลา้นบาท เนื่องจากมี
การปรบัปรุงมาตรฐานบญัชีตามมาตรฐานบญัชีไทย ฉบบัท่ี 19 

ปี 2564 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Innoviz มีหนีสิ้นรวม 120.39 เพิ่มขึน้จ านวน 68.07 ลา้นบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพิ่มขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น ตามการเพิ่มขึน้ของจ านวนลกูคา้ที่ใชบ้ริการซ่อมบ ารุง 
(Maintenance service) ในปี 2564 เพิ่มขึน้ 

งวด 6 เดือน ปี 2565 
ณ งวด 6 เดือน ปี 2565 บริษัทฯ มีหนี ้สินรวม 143.71 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 23.32 ล้านบาทจาก ณ วันที่  31 

ธันวาคม 2564  โดยมีรายการหลกัประกอบดว้ย เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นจ านวน 91.13 ลา้นบาท และประมาณการหนีสิ้น
ผลประโยชนพ์นกังานจ านวน 40.30 ลา้นบาท ทัง้นี ้หนีสิ้นเพิ่มขึน้เนื่องจาก Innoviz มีเจา้หนีก้ารคา้เพิ่มขึน้ และไดบ้นัทึกหนีสิ้น
ภายใตส้ญัญาเช่าเพิ่มเติมตามการเปล่ียนแปลงมาตรฐานบญัชี 

 
3.6.8.3. ส่วนของผูถ้ือหุน้ 
ปี 2562 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 Innoviz มีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 93.69 ลา้นบาท โดยส่วนของผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยทุน

จดทะเบียนที่ช าระแลว้และก าไรสะสม โดย Innoviz มีส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2561 จ านวน 28.99 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 44.81 การเพิ่มขึน้เนื่องจากมีผลก าไรจากการด าเนินงานระหว่างปี  

ปี 2563 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 Innoviz มีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 42.90 ลา้นบาท โดยส่วนของผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยทุน
จดทะเบียนท่ีช าระแลว้และก าไรสะสม โดย Innoviz มีส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจากสิน้ปี 2562 จ านวน 50.79 ลา้นบาท หรือลดลง
รอ้ยละ 54.21 ลดลงเนื่องจาก Innoviz มีการตั้งประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึน้จากเดิมตามการปรับปรุง
มาตรฐานบญัชีจึงมีการปรบัลดก าไรสะสมของในปี 2563 ลงอย่างมีนยัส าคญั 

ปี 2564 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 Innoviz มีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 44.87 ลา้นบาท โดยส่วนของผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยทุน

จดทะเบียนที่ช าระแลว้และก าไรสะสม โดย Innoviz มีส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2563 จ านวน 1.97 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 4.58 การเพิ่มขึน้เนื่องจากมีผลก าไรจากการด าเนินงานระหว่างปี  

งวด 6 เดือน ปี 2565 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 Innoviz มีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 16.37 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

อย่างมีนัยส าคัญจ านวน 28.50 ล้านบาท เนื่องจาก Innoviz ได้จ่ายปันผลจ านวน 35.00 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือน
พฤษภาคม  
 

3.7. ปัจจัยและอิทธิพลหลักทีอ่าจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 
3.7.1. ภาพรวมตลาดซอฟตแ์วร ์ERP ทั่วโลก 
ตลาดซอฟตแ์วร ์ERP ทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 50.57 พันลา้นดอลลารส์หรฐัในปี 2564 และคาดว่าจะขยายตวัดว้ย

อัตราการเติบโตเฉล่ียต่อปีที่รอ้ยละ 10.7 (CAGR) ในระหว่างปี 2565 ถึงปี 2573 ดว้ยปัจจัยหลักมาจากการเติบโตของความ
ตอ้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจขององคก์ร ความตอ้งการในการตดัสินใจทาง
ธุรกิจโดยการใชข้อ้มลู และความนิยมของ Mobile Application และ Cloud ที่เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม ดว้ยเงินลงทนุเริ่มตน้และคา่
บ ารุงรกัษา Open-source applications ที่สงู จะเป็นอปุสรรคขดัขวางการเติบโตของตลาดซอฟตแ์วร ์ERP ทัง้นี ้การใชซ้อฟตแ์วร ์
ERP ในองคก์รจะสามารถลดตน้ทุนสินคา้คงคลังไดร้อ้ยละ 25 – 30 ลดตน้ทุนวัตถุดิบไดป้ระมาณ 15 และช่วยใหก้ารส่งผ่าน
ขอ้มลูขา้มสายงานท าไดอ้ย่างราบรื่นซึ่งจะช่วยใหเ้พิ่มผลผลิตและการตดัสินใจในการท างานดีขึน้ 

อนึ่ง การเพิ่มขึน้ของจ านวนบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศก าลงัพัฒนา เช่น จีน อินเดีย และบราซิลจะ
ช่วยกระตุน้ความตอ้งการการใชซ้อฟตแ์วร ์ERP ในช่วงที่คาดการณไ์ว ้(ปี 2565 ถึงปี 2573) โดยคาดว่าการน าเทคโนโลยี IT มา
ใชใ้นประเทศเศรษฐกิจเหล่านีจ้ะเปล่ียนพฤติกรรมผูบ้ริโภค ส่งผลใหเ้กิดการใชซ้อฟตแ์วร ์ERP มากขึน้แทนการด าเนินการดว้ย
ตวับคุคลเอง 

ดว้ยตน้ทุนโครงสรา้งพืน้ฐานที่ต  ่าและความสามารถในการรวมเขา้กับอุปกรณม์ือถือคาดว่าจะช่วยเพิ่มความตอ้งการ
ในการใชบ้ริการคลาวดไ์ด ้โดยนับตัง้แต่การแพร่ระบาดของ COVID – 19 เป็นตน้มา องคก์รต่างๆ มีความพรอ้มที่จะลงทุนใน 
Mobile Application ที่สามารถเชื่อมต่อกบัระบบคลาวด ์เพื่ออ านวยความสะดวกในการซิงค์ขอ้มลู อพัเดต ควบคุม และจดัเก็บ
เอกสาร โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่างมีความตอ้งใชซ้อฟตแ์วร ์ERP บนระบบคลาวดเ์พิ่มขึน้ ดว้ยเหตุนี ้การ
เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วของการน า Mobile Application และ ระบบ Cloud มาปรบัใช ้ก าลงัผลกัดนัการเติบโตของตลาดซอฟตแ์วร ์
ERP ในอนาคต 

 
ในปี 2564 อุตสาหกรรมการผลิตและบริการครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดมากกว่ารอ้ยละ 20 ของมูลค่าตลาด

ซอฟตแ์วร ์ERP ทั่วโลก ซอฟตแ์วร ์ERP ช่วยในการตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานประจ าวนั และจดัการการบริการลกูคา้
นอกจากนี ้ซอฟตแ์วร ์ERP ยงัมีประโยชนด์า้นอื่นๆ เช่นเพิ่ม ความสะดวกในการจดัการสินคา้คงคลงั ก าหนดเวลาการผลิตและ
การติดตามข้อมูลตามเวลาจริง ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการติดตามสินคา้ตลอดห่วงโซ่อุปทานได ้ท าให้ผู้ผลิตที่ใช้ 
ซอฟตแ์วร ์ERP สามารถวางแผนและจดัการการด าเนินงานธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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ที่มา : www.grandviewresearch.com 
 
บรษิัทผูผ้ลิตรายใหญ่และซพัพลายเออรข์องซอฟตแ์วร ์ERP ในอเมรกิาเหนือและยโุรปก าลงัสรา้งความรว่มมือเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของซอฟตแ์วร ์ERP อีกทัง้ การเพิ่มขึน้ของกระบวนการ Digital transformation ในอตุสาหกรรมการผลิตในประเทศ
เกิดใหม่บนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยงัเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ดว้ยเหตุนี ้จึงน่าจะเกิดโอกาสมากมายใหก้ับผูใ้หบ้ริการซอฟตแ์วร ์
ERP ในตลาด นอกจากนี ้เพื่อการตดัสินใจเชิงกลยุทธท์ี่รวดเร็ว เพื่อเพิ่มผลผลิตและผลก าไร องคก์รต่างๆ จึงปรบัใชซ้อฟตแ์วร ์
ERP เพื่อสรา้งรายงานจากขอ้มลูเชิงลึกแบบเรียลไทมเ์ก่ียวกับสภาวะตลาด ยิ่งไปกว่านัน้ จ านวนสตารท์อพัที่เพิ่มขึน้พรอ้มทั้ง
ความตอ้งการที่เพิ่มขึน้ส าหรบัโซลูชั่นบนคลาวดน์ั้น คาดว่าจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของตลาดซอฟตแ์วร ์ERP และดว้ยการ
สนับสนุนจากรฐับาลส าหรบัการใชง้านโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไอที คาดว่าจะช่วยเพิ่มความตอ้งการซอฟตแ์วร ์ERP ในช่วงปี 
2565 ถึงปี 2573 ได ้

ที่มา : www.grandviewresearch.com 

 
3.7.2. อุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ละบริการซอฟตแ์วรใ์นประเทศไทย 
จากการคาดการณ ์ณ เดือน กันยายน 2565 ของส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (“depa”) ซึ่งเป็นองคก์รที่ส่งเสรมิ

และสนบัสนนุใหเ้กิดการพฒันาอตุสาหกรรมและนวตักรรมดิจิทลั เพื่อใหเ้ป็นประโยชนต์่อเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และความ
มั่นคงของประเทศไทย คาดว่ามลูค่าอุตสาหกรรมดิจิทลัของประเทศไทยของประเภทซอฟตแ์วรแ์ละบริการซอฟตแ์วรใ์นปี 2565 
จะเท่ากับ 183,051 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.70 จากปี 2564 โดยมีปัจจยัที่สนบัสนุนการเติบโตไดแ้ก่ 1) ประมาณการ GDP 
ของประเทศและมูลค่าอุตสาหกรรมที่ผ่านมาบวกกับความเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม 2) ทุกภาคส่วนมุ่งเนน้การท า 
Digital Transformation 3) การปรบัตัวของผูป้ระกอบการที่มุ่งไปสู่การสรา้งโอกาสจากเทคโนโลยีใหม่ เช่น Cloud, Big Data, 
AI, Blockchain, IoT และ Metaverse ที่จะมีส่วนกระตุน้ใหอุ้ตสาหกรรมเติบโต 4) บริษัทต่างๆ เนน้ใหก้ารบริการแพลตฟอรม์ที่
เป็นทรพัยสิ์นของตนเอง และ 5) การเกิดธุรกิจใหม่และผูป้ระกอบการรายใหม่ ทั้งนี ้depa ไดค้าดการณอ์ัตราการเติบโตของ
อตุสาหกรรมดิจิทลัประเภทซอฟตแ์วรแ์ละบรกิารซอฟตแ์วรใ์นปี 2566 และ ปี 2567 ในอตัรารอ้ยละ 12.10 และ 11.90 ต่อปี 
 
มลูค่าอตุสาหกรรมดิจิทลัตลาดการใชจ้่ายทางดา้นผลิตภณัฑแ์ละบรกิารไอทีของประเทศไทย ระหว่างปี 2564 ถึงปี 2567 
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ประเภท 
ปี 2564 ปี 2565F 

อัตราการ
เติบโต 

ปี 2566F 
อัตราการ
เติบโต 

ปี 2567F 
อัตราการ
เติบโต 

ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ซอฟตแ์วรแ์ละบริการซอฟตแ์วร ์ 163,877  183,051  11.70  205,200  12.10  229,619  11.90  
ฮารด์แวรแ์ละอปุกรณอ์จัฉริยะ 386,892  402,755  4.10  425,309  5.60  455,931  7.20  
บริการดิจิทลั 346,693  454,168  31.00  561,806  23.70  693,830  23.50  
บิก๊ดาตา้ 163,877  183,051  11.70  205,200  12.10  229,619  11.90  

ที่มา : ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (Depa) (กนัยายน 2565) 
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4. ความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์
4.1. วัตถุประสงคข์องการเข้าท ารายการและความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ 

แมว้่าตลอด 3 ปีที่ผ่านมา BBIK มีการเติบโตของรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และผลการด าเนินงานมี
ก าไรสทุธิอย่างสม ่าเสมอ อย่างไรก็ดี เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน และเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมใหค้รบวงจร BBIK จึงมีแผนที่จะขยาย
ธุรกิจที่ไปยงัธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเดิมของบรษิัทฯ ซึ่งไดแ้ก่ ที่ปรกึษาดา้นกลยทุธ ์และการจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยี และ
ธุรกิจอื่นที่เก่ียวขอ้ง  โดยมุ่งเนน้การน าเอาเทคโนโลยีดิจิทลัแบบครบวงจร  มาใชเ้ป็นเครื่องมือส าคญัในการพฒันาธุรกิจ เพื่อ
สรา้งประโยชนส์งูสดุ ใหแ้ก่องคก์รและลกูคา้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความประสงคท์ี่เขา้ลงทนุใน Innoviz ซึ่งเป็นผูป้ระกอบธุรกิจให้
ค าปรึกษาดา้นการพัฒนาระบบ ERP ในระบบหลัก ไดแ้ก่ระบบ Microsoft Dynamics 365 โดยมีประสบการณม์าไม่นอ้ยกว่า 
17 ปี และมีฐานลูกคา้องคก์รไม่นอ้ยกว่า 200 ราย ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพของการเป็น End-to-end digital transformation 
partner ใหแ้ก่บริษัทฯ ช่วยขยายฐานลูกคา้ให้กับการใหบ้ริการหลักเดิมของบริษัทฯ พรอ้มทั้งสามารถลดค่าใชจ้่ายและเพิ่ม
รายไดจ้ากการด าเนินงานที่เก่ียวเนื่องกัน และเพิ่มศกัยภาพในการท าก าไรใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะ
ก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ทกุรายได ้

โดยบรษิัทฯ คาดว่าการเขา้ลงทนุในหุน้สามญัใน Innoviz เป็นกลยทุธห์น่ึงที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจของ
บรษิัทฯ ซึ่งจะช่วยเสรมิศกัยภาพในการเป็น End-to-end digital transformation partner โดยประโยชนห์ลกัที่บรษิัทฯ คาดว่าจะ
ไดร้บัจากการเขา้ลงทนุใน Innoviz สามารถสรุปไดด้งันี ้

1) การเขา้ซือ้หุน้สามญัใน Innoviz ในครัง้นี ้ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งใหก้บัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ในการขาย
และใหบ้ริการระบบ Microsoft Dynamic ซึ่งเป็นระบบ ERP ที่มีการใชง้านอย่างกวา้งขวาง อีกทัง้ Innoviz ด าเนินธุรกิจและเป็น
หนึ่งผูน้  าตลาดในการใหค้  าปรึกษาดา้นการพฒันาระบบดงักล่าวรวมถึงผลิตภัณฑอ์ื่นๆ มาไม่นอ้ยกว่า 17 ปี และมีฐานลกูคา้
องคก์รไม่นอ้ยกว่า 200 ราย ซึ่งเป็นการต่อยอดการใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีที่สามารถรองรบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ที่
บริษัทฯ ใหบ้ริการอยู่ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต เพื่อรองรบัการเติบโตของบริษัทฯ ไดอ้ย่างมั่นคงในอนาคต และสรา้งมลูค่าเพิ่ม
ใหแ้ก่บรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ในระยะยาว 

2) Innoviz มีฐานลกูคา้ในกลุ่มใหม่ที่สามารถต่อยอดการใหบ้ริการหลกัหรือแพลตฟอรม์เดิมของบริษัทฯ ไปยงัฐาน
ลกูคา้กลุ่มนีไ้ด ้

3) Innoviz มีพันธมิตรเช่น Microsoft ที่สามารถสนับสนุน หรือใหค้  าแนะน าบริษัทฯ เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัทฯ ซึ่งส่งผลดีต่อบรษิัทฯ ในดา้นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของบรษิัทฯ ได ้

4) เป็นการลงทุนที่สามารถรับรูร้ายได้และก าไรจากธุรกิจการขายและพัฒนาระบบ Microsoft Dynamic และ
ผลิตภัณฑอ์ื่นไดท้ันที เนื่องจาก Innoviz มีโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการและมีมูลค่าคงเหลือคาดการณ์ตัง้แต่วนัที่ 31 
ธันวาคม 2565 จนถึงสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2569 ไม่นอ้ยกว่า 110 ลา้นบาท 

5) เนื่องจากธุรกิจของ Innoviz เป็นธุรกิจที่มีความคลา้ยคลึงและเสริมกันกับบริษัทฯ จึงจะช่วยใหท้ั้งบริษัทฯ และ 
Innoviz ไดร้บัประโยชนจ์ากการใชท้รพัยากรรว่มกันรวมถึงการพฒันาองคค์วามรูข้องบคุลากรรว่มกัน ซึ่งจะท าใหม้ีการประหยดั
ต่อขนาด (Economy of scale) ซึ่งจะส่งใหค้วามสามารถในการแข่งขนั ตลอดจนอตัราการท าก าไรในภาพรวมเพิ่มขึน้ได ้ 
 

4.2. ผลกระทบจากการเข้าท ารายการ 
4.2.1. ผลกระทบจากการบันทกึค่าความนิยม (Goodwill) จากการเข้าท ารายการธุรกรรมการซือ้หุ้น Innoviz 

 ภายหลงัการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ บริษัทฯ จะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรบัปรุง 
2559) การรวมธุรกิจ โดย บริษัทฯ จะตอ้งรบัโอนทรพัยสิ์นและหนี้สิน้ของ Innoviz และบนัทึกค่าความนิยม (Goodwill) ที่เกิดขึน้ 
จากการเขา้ลงทุนใน Innoviz ซึ่งถือเป็นการรวมธุรกิจโดยค่าความนิยมเกิดจากผลต่างของราคาซือ้ขายและมลูค่ายตุิธรรมของ
ทรพัยสิ์นหกัลบหนีสิ้น้ของ Innoviz ณ วนัที่โอนกิจการ โดยบริษัทฯ จะตอ้งว่าจา้งผูป้ระเมินอิสระที่มีความเชี่ยวชาญมาประเมิน
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มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้น้ท่ีไดร้บัโอนจาก Innoviz เพื่อจดัท างบการเงินรวมตามวิธีจดัสรรการปันส่วนตน้ทนุการรวม
ธุรกิจ (Purchase Price Allocation : PPA) อย่างไรก็ดี การประเมินค่าความนิยมที่จะเกิดขึน้จริงจากการเขา้ท ารายการ จะตอ้ง
ค านวณจากส่วนต่างของมลูค่าซือ้ขายกับมลูค่ายุติธรรมสทุธิของทรพัยสิ์นและหนี ้สินที่รบัโอนมา ณ วันที่โอนกิจการ ทั้งนี ้ค่า
ความนิยมที่เกิดขึน้จากการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้จะไม่มีจ ากัดอายุ (Infinite Life) ดังนั้น ค่าความนิยมดังกล่าวจะตอ้งถูก
ประเมินมลูค่ายุติธรรมทุกปี ซึ่งหากผลการประเมินมลูค่าของ Innoviz ต ่ากว่าค่าความนิยมที่ไดบ้นัทึกไว ้บริษัทฯ จะตอ้งตดัค่า
ตดัจ าหน่าย (Amortization) ในรายการค่าใชจ้่ายในงบการเงินของบรษิัทฯ ในปีนัน้ๆ  
 

4.3. ข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงของการเข้าท ารายการ 
4.3.1. ข้อดีของการเข้าท ารายการ 

4.3.1.1. เป็นการลงทนุตามแผนกลยทุธ์เพือ่การเตบิโตในระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ: 
ตามกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีมุ่งจะพัฒนาผลิตภัณทด์า้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัยและพัฒนาของ

หน่วยงานภายในองคก์รเพื่อรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ นอกจากนัน้ กลุ่มบริษัทฯ ยงัศึกษาโอกาสในการเติบโตและขยาย
ธุรกิจผ่านการลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งหรือสนบัสนุนกลุ่มธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสดงักล่าวจาก
การเขา้ลงทุนใน Innoviz ซึ่งเป็นผูป้ระกอบธุรกิจใหค้  าปรกึษาดา้นการพฒันาระบบ ERP ในระบบหลกั ไดแ้ก่ ระบบ Microsoft 
Dynamics 365 โดยมีประสบการณม์าไม่นอ้ยกวา่ 17 ปี และมีฐานลกูคา้องคก์รไม่นอ้ยกว่า 200 ราย ซึ่งน่าจะช่วยเสรมิศกัยภาพ
ของการเป็น End-to-end digital transformation partner ใหแ้ก่บริษัทฯ ช่วยขยายฐานลูกคา้ใหก้ับการใหบ้ริการหลักเดิมของ
บริษัทฯ พรอ้มทัง้สามารถลดค่าใชจ้่ายและเพิ่มรายไดจ้ากการด าเนินงานที่เก่ียวเนื่องกนั และเพิ่มศกัยภาพในการท าก าไรใหแ้ก่
กลุ่มธุรกิจของบรษิัทฯ ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ทกุรายได ้

 

4.3.1.2. บริษัทฯ สามารถรบัรูผ้ลการด าเนินงานของ Innoviz ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ไดท้นัที และ เพิ่ม
โอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละผลก าไรก าไรจากการด าเนนิงานของบริษัทฯ ไดใ้นระยะยาว: 

Innoviz เป็นบริษัทที่มีรายไดแ้ละผลก าไรจากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้ การเขา้ลงทุนใน Innoviz จะท าให้
บริษัทฯ รับรูร้ายไดแ้ละก าไรของ Innoviz ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ไดท้ันทีภายหลังเสร็จสิน้จากการเข้าท ารายการใน 
Tranche A ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ กับงบก าไรขาดทุนของ งวด 6 เดือน สิน้สุด 30 มิถุนายน 2565 
Innoviz มีรายไดเ้ท่ากับ 139.07 ลา้นบาทตามล าดบั ซึ่งหากน ารายไดข้อง Innoviz รวมกับรายไดข้อง BBIK จะท าให ้BBIK มี
รายไดเ้พิ่มเป็น 382.25 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 57.19 และ Innoviz มีก าไรสทุธิในละปีเท่ากับ 19.14 ลา้นบาท ซึ่งหากน า
ก าไรสทุธิของ Innoviz ในงวดดงักล่าวรวมกบัก าไรสทุธิของบรษิัทฯ จะท าใหม้ีก าไรสทุธิเพิ่มเป็น 79.37 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 31.78  อย่างไรก็ดี แมว้่าบรษิัทฯ จะรบัรูร้ายไดแ้ละก าไรทัง้หมดของ Innoviz ในงบการเงินรวมของบรษิัทฯ แต่บรษิัทฯ จะรบัรู ้
ผลตอบแทนจรงิตามสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทฯ ณ ขณะนัน้ 

 

รายการ (ล้านบาท) 

งวด 6 เดือน สิน้สุด 30 มิ.ย. 65 

BBIK Innoviz1/ 
BBIK ภายหลังรวมกับ Innoviz  

ในกรณีถือหุ้น 100% 

รายไดร้วม 243.19 139.07 382.25 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 60.23 19.14 79.37 

หมายเหต;ุ 1/ รายไดแ้ละก าไรสทุธิอา้งอิงจาก Financial Due Diligence Report 
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4.3.1.3. บริษัทฯ จะไดร้บัผลประโยชน์จากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ (Synergy) ซึ่งจะช่วยให ้BBIK 
เป็นที่ปรึกษาดา้น Digital Transformation ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและยงัเป็นการช่วยขยายฐานลูกคา้ซึ่งกนั
และกนั: 

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการขยายธุรกิจผ่านการลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งหรือสนบัสนุนกลุ่มธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ  และมี
แผนในการเขา้ร่วมลงทนุกบัพนัธมิตรที่มีความช านาญดา้นธุรกิจการต่างๆ ที่จะสามารถช่วยเสริมสรา้งศกัยภาพทางธุรกิจใหก้บั
บรษิัทฯ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในตลาด และส่งเสรมิใหบ้รษิัทฯ เติบโตไดอ้ย่างมั่นคงและยั่งยืน ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงได้
ศึกษาโอกาสที่จะเข้าไปร่วมลงทุนใน Innoviz ซึ่งมีความช านาญและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มลูกคา้ และเชื่อมั่นว่า 
Innoviz น่าจะสามารถท างานร่วมกัน (Synergy) และต่อยอดกับธุรกิจหลกัในปัจจบุนัของบริษัทฯ ไดเ้ป็นอย่างดี เพื่อให้บริษัทฯ
สามารถใหบ้รกิารดา้น Digital transformation พ่วงการติดตัง้ระบบ ERP ใหแ้ก่ลกูคา้ไดค้รบวงจร ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใชง้านของลกูคา้ของบรษิัทฯ ไดส้มบรูณม์ากขึน้  

ทัง้นี ้จากกลุ่มลกูคา้ของ บริษัทฯ และ Innoviz ยงัมีลกูคา้หลายรายที่มิใช่ลกูคา้รายเดียวกัน ดงันัน้ การเขา้ลงทุนใน 
Innoviz น่าจะสามารถช่วยขยายฐานลกูคา้ซึ่งกันและกนั ได ้โดยบริษัทฯ จะสามารถขยายฐานลกูคา้เพื่อใหบ้ริการดา้น Digital 
Consulting Service ไปยังกลุ่มลูกคา้เดิมของ Innoviz เพื่อรองรบัการขยายตวัทางดา้นธุรกิจ ในขณะที่ Innoviz มีโอกาสที่จะ
เพิ่มยอดขายผ่านลูกคา้ที่อาจเพิ่มขึน้จากการถูกเขา้ซือ้หุน้โดย BBIK ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  อันน่าจะ
ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือใหก้บั Innoviz ซึ่งย่อมส่งผลใหร้ายไดแ้ละผลก าไรของบรษิัทฯ เพิ่มสงูขึน้ดว้ย 

 
4.3.1.4. บริษัทฯ จะมีการใหบ้ริการและผลิตภณัฑ ์Microsoft Dynamics 365 (ERP) เพิ่มเตมิซึ่งเป็นการบริการที่

แตกต่างจากธุรกิจปัจจุบนัของ BBIK:  
แม้ว่าปัจจุบัน บริษัทฯ จะมีธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการให้บริการระบบ ERP (SAP) แก่ลูกคา้อยู่แลว้ แต่ขอบเขตการ

ใหบ้ริการของบริษัทฯ ณ ปัจจุบนัเป็นเพียงแค่การเพิ่มประสิทธิภาพ (Enhancement) บน Software เท่านัน้ ไม่ไดม้ีกระบวนการ
ออกแบบ พฒันา ติดตัง้ระบบ ERP จนสมบรูณใ์หแ้ก่ลกูคา้ ดงันัน้ การเขา้ลงทนุใน Innoviz จึงเปรียบเสมือนเป็นการเขา้ลงทนุใน
ธุรกิจใหม่ที่มีการใหบ้ริการ ERP ที่ครบวงจรเพิ่มขึน้แตกต่างจากธุรกิจเดิมของบริษัทฯ โดย Innoviz เป็นผูใ้หบ้ริการแกไ้ขปัญหา
ในธุรกิจระดับองกรณ์ ตั้งแต่การให้บริการ implementations, configurations, development, และ integration ส าหรับ 
Microsoft Dynamic 365 และมีลูกค้าในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจค้าปลีก, จ าหน่าย, ยานยนต์, ยา, 
อสังหาริมทรพัย ,์ การเช่าซือ้, และรฐับาลไทย เป็นตน้ ดังนั้น การลงทุนใน Innoviz จะท าใหบ้ริษัทฯ สามารถเป็นผู้ออกแบบ 
พฒันา ติดตัง้ ปรบัปรุงซ่อมแซมระบบ ERP ดว้ย Software Microsoft Dynamics 365 ไดอ้ย่างครบวงจร  
 

4.3.1.5. บริษัทฯ ไดบ้คุลากรใหม่ทีม่ีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้ 
การเข้าลงทุนใน Innoviz เปรียบเสมือนบริษัทฯ ไดร้ับบุคลากรทางดา้นเทคนิคจาก Innoviz กว่า 130 คนซึ่งเป็น

บคุลากรท่ีมีความรูแ้ละมีความเชี่ยวชาญในการพฒันา ออกแบบ และติดตัง้ (Implementation) ซอฟตแ์วร ์Microsoft Dynamics 
365 ซึ่งเป็นระบบ ERP ที่นิยมใชก้นัอย่างแพรห่ลายและเป็นผลิตภณัฑห์ลกัของ Innoviz โดยบคุลากรของ Innoviz เป็นบคุลากร
ที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนช่วยให ้Innoviz ไดร้บัรางวลั Partner of the year จาก Microsoft Thailand อย่างสม ่าเสมอตัง้แต่ปี 
2552 ปี 2559 ปี 2561 ปี 2562 และล่าสดุในปี 2564 โดยบุคคลากรของ Innoviz พรอ้มที่จะใหบ้ริการและท างานใหก้บัลกูคา้ได้
ทนัทีโดยบริษัทฯ ไม่ตอ้งสญูเสียค่าใชจ้่ายและเวลาในการอบรมเพื่อพฒันาบุคลากรเหล่านีเ้พิ่มเติมซึ่งท าใหส้ามารถเพิ่มโอกาส
ในการขยายขอบเขตการท าธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบับรษิัทฯ ไดท้นัที 
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4.3.1.6. เป็นการลงทนุในบริษัททีม่ี Recurring Income 
จากการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ท าใหห้ลายองคก์รในภาคเอกชนปรบัเปล่ียนลกัษณะการท างานมาเป็นรูปแบบ 

Work from home เพิ่มมากขึน้ หลายบรษิัทไดเ้ปล่ียนรูปแบบการใชง้านระบบ ERP จากเดิมในรูปแบบ On-Premise (ระบบท่ีถกู
ติดตัง้ไวบ้นเซิฟเวอร ์และ บน Hardware หรืออุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้งที่องคก์ร ซึ่งยากล าบากต่อการเรียกใชข้อ้มลูนอกสถานที่) มา
เป็นรูปแบบ On-Cloud ที่เพิ่มความสะดวกสบายสามารถเขา้ถึงระบบ ERP ไดทุ้กอุปกรณ ์ทัง้บนเว็บเบราวเ์ซอร ์แท็บเล็ตหรือ
อุปกรณม์ือถือ ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นคอมพิวเตอรเ์ครื่องใดเครื่องหนึ่ง ซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นในการท างาน ช่วยใหพ้นกังานสามารถ
ท างานไดจ้ากทกุที่ ทกุเวลา นอกจากนี ้ลกูคา้ไม่จ าเป็นตอ้งลงทนุดา้นเซิรฟ์เวอรเ์อง ท าใหอ้งคก์รสามารถประหยดัค่าใชจ้่ายดา้น 
IT ได้อย่างมาก โดยผู้ที่ต้องการใช้งานระบบ ERP ในรูปแบบ On-Cloud นั้นจะต้องช าระค่าบริการ  Software เป็นรายปี 
(Subscription) ให้แก่ผู้ให้บริการนอกเหนือจากค่า Implementation ระบบ ERP ในครั้งแรก ซึ่งท าให้ Innoviz มีรายไดจ้าก 
Subscription ซึ่งถือเป็นรายไดท้ี่เข้ามาต่อเนื่องเป็นรายปีค่อนข้างมั่นคงและแน่นอน (Recurring Income) โดยรายไดจ้าก 
Subscription ของ Innoviz นั้นมีการเติบโตจนมีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึน้มีนัยส าคัญ จากเดิมในปี 2562 Innoviz มีรายได้ 
Subscription อยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 9.90 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ แต่ในงวด 6 เดือน สิน้สุด 30 มิถุนายน 2565 สัดส่วน
รายได ้Subscription เพิ่มขึน้เป็นประมาณรอ้ยละ 35.00 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  

 
4.3.1.7. เป็นการลงทนุในธุรกิจทีอ่ยู่ในอตุสหากรรมทีม่ีศกัยภาพในการเตบิโต 

จากข้อ 3.7. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต  ข้อมูลสภาวะ
อุตสาหกรรมของตลาดซอฟตแ์วร ์ERP ทั่วโลก อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์ERP ทั่วโลกมีมลูค่าประมาณ 50.57 พันลา้นดอลลาร์
สหรฐัในปี 2564 และคาดว่าในระหว่างปี 2565 ถึง ปี 2573 จะมีอัตราการเติบโตทบตน้เฉล่ีย (“CAGR”)  ที่รอ้ยละ 10.7 ต่อปี 
(ที่มา : www.grandviewresearch.com ) ซึ่งสอดคลอ้งกับขอ้มลูของส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (“depa”) ที่เปิดเผยว่า
ตลาดอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรใ์นประเทศไทยมีมลูค่าประมาณ 163,877 ลา้นบาท และคาดว่าในระหว่างปี 2565 – 2567 จะมี
อตัราการเติบโตที่รอ้ยละ 11.70, 12.10 และ 11.90 ตามล าดบั ดงันัน้ การเขา้ลงทนุใน Innoviz ของบรษิัทฯ จึงถือเป็นการลงทุน
ในธุรกิจที่มีศกัยภาพและมีโอกาสเติบโตดีไดใ้นระยะยาว 
 

4.3.1.8. บริษัทฯ ไม่ตอ้งจ่ายค่าหุน้ Innoviz ในคราวเดียว โดยสามารถจ่ายค่าหุน้ตามผลการด าเนินงานใน
อนาคต และท าใหบ้ริษัทฯ มีส่วนร่วมในการบริหารงาน Innoviz ภายหลงัจากเขา้ซือ้หุน้บางส่วน 

จากเงื่อนไขการเขา้ลงทนุใน Innoviz ผูซ้ือ้และผูข้ายไดก้ าหนดเงื่อนไขการช าระราคาซือ้ขายหุน้ Innoviz ที่มลูค่าไม่เกิน 
904.00 บาทไว ้3 ช่วง โดยเป็นการทยอยช าระค่าหุน้ตามสดัส่วนในระหว่างปี 2566 – 2568  (รายละเอียดการช าระราคาซือ้ขาย
หุน้ตามหัวขอ้ 1.10.1 สัญญาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz ณ วันที่ 5 มกราคม 2565) ท าใหบ้ริษัทฯ ไม่ตอ้งรบัภาระการจัดหาแหล่ง
เงินทนุจ านวนไม่เกิน 904.00 ลา้นบาทในคราวเดียวและท าให ้บรษิัทฯ มั่นใจในผลการด าเนินงานของ Innoviz ภายหลงัจากเขา้
ซือ้หุน้บางส่วน ซึ่งหาก ผูข้ายก าหนดเงื่อนไขใหบ้ริษัทฯ ช าระเงินค่าหุน้ในคราวเดียว อาจท าให้บริษัทฯ ตอ้งเพิ่มทุนจดทะเบียน 
โดยอาจเป็นการจดัสรรหุน้ใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมทกุรายตามสดัส่วน (เพิ่มทนุแบบ RO) หรือ จดัสรรหุน้ใหก้ับบุคคลในวงจ ากดั (เพิ่ม
ทนุแบบ PP) เพื่อน าเงินช าระค่าหุน้ Innoviz ทัง้หมด ซึ่งจะเกิดภาระและผลกระทบแก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ โดยตรงทัง้ในดา้นการ
จดัหาเงินทุนเพื่อใชช้ าระค่าหุน้เพิ่มทุนของบรษิัทฯ (กรณีเพิ่มทุนแบบ RO) หรือ จะท าใหเ้กิด Dilution Effect (กรณีเพิ่มทุนแบบ 
PP) นอกจากนี ้หาก BBIK เลือกใชเ้งินกูจ้ากสถาบนัการเงินเพื่อช าระค่าหุน้ Innoviz เต็มจ านวนอาจส่งผลใหบ้รษิัทฯ มีเงินกูจ้าก
สถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ไม่เกิน 904.00 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนที่หนีท้ี่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (DE Ratio) เพิ่มเป็น 
1.50 เท่า (ณ 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ ไม่มีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน) 



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ บริษัท บลบูิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 62/99 
 

นอกจากนี ้การทยอยเข้าถือหุ้น จะท าให้บริษัทฯ สามารถส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการใน Innoviz ตั้งแต่การซือ้หุน้ 
Tranche A ซึ่งท าใหบ้ริษัทฯ มีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจของ  Innoviz ไดอ้ย่างใกลช้ิด เพื่อให้ผลการด าเนินงานในปีต่อไป 
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้

 
4.3.1.9. บริษัทฯ เขา้ลงทนุใน Innoviz ดว้ยราคาซือ้ขายหุน้ทีม่ี PE Ratio เฉลีย่ต ่ากว่าบริษัทฯ และอตุสากรรม 

การเขา้ลงทุนใน Innoviz ครัง้นี ้ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนกับขอ้มูลสถิติของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมใกลเ้คียงกบั Innoviz ไดแ้ก่หมวดอุตสาหกรรม Technology ที่
จดทะเบียนใน mai โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
ตัวย่อ อุตสาหกรรม Tech BBIK BE8 IIG NETBAY 

P/E (เท่า)1/ 57.54 98.24 112.54 44.33 33.35 

หมายเหต ุ 1/อา้งอิงขอ้มลู P/E ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2565  

 
เมื่อเปรียบเทียบมลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนของการซือ้หุน้ Innoviz ที่ค  านวณจากค่า P/E เฉล่ียตามสดัส่วนรอ้ยละของ

หุน้ที่เขา้ซือ้ในแต่ละ Tranche ที่ 13.8 เท่า (Tranche A มีราคาซือ้ขายหุน้ที่ P/E 12 เท่า Tranche B และ C มีราคาซือ้ขายหุน้ที่ 
P/E 16 เท่า) ซึ่งต ่ากว่าค่าเฉล่ียของอตุสาหกรรมเทคโนโลยีของ mai เท่ากบัรอ้ยละ 76.02 และต ่ากว่าบรษิัทจดทะเบียนที่ด  าเนิน
ธุรกิจใกลเ้คียงกับ Innoviz  ที่จดทะเบียนใน mai ซึ่งไดแ้ก่ BBIK, BE8, IIG และ NETBAY ที่รอ้ยละ 85.95, 87.74, 68.87 และ 
58.62 ตามล าดบั 

 

4.3.2. ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 
4.3.2.1. บริษัทฯ จะมีหนีส้ินจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึ้นอย่างนอ้ย 264.00 ลา้นบาทและมีดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้

ภายหลงัจากการเขา้ลงทนุใน Innoviz :   
การเขา้ลงทุนใน Innoviz บริษัทฯ คาดว่าจะตอ้งใชเ้งินลงทุนทัง้หมดไม่เกิน 904.00 ลา้นบาท โดยการเขา้ท ารายการ

ครัง้นี ้บริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทนการเขา้ท ารายการโดยใชแ้หล่งเงินทุนจากเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงินส าหรบัการซือ้หุ้น 
Tranche A และใชก้ระแสเงินสดจากการด าเนินงานส าหรบัการซือ้หุน้ Tranche B และ Tranche C 

ส าหรับการซือ้หุ้น Tranche A บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนอยู่ระหว่าง 264.00 – 290.00 ลา้นบาท ขึน้อยู่กับผล
ประกอบการของ Innoviz ในงวด 12 เดือน สิน้สุด 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติเงินกูจ้าก
สถาบนัการเงิน โดยขณะนีบ้ริษัทฯ ไดร้บัเงื่อนไขเงินกูเ้บือ้งตน้จากสถาบนัการเงินแลว้ดว้ยเงื่อนไขอตัราดอกเบีย้ที่รอ้ยละMLR - 
0.50% ต่อปี ซึ่งคิดเป็นดอกเบีย้จ่ายประมาณ  15.50 - 17.02 ลา้นบาทต่อปี (ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2565 สถาบนัการเงินดงักล่าว
มีอตัราดอกเบีย้ MLR เท่ากบัรอ้ยละ 6.37 ต่อปี) ท าให ้ภายหลงัจากการซือ้หุน้ Tranche A BBIK อาจมีเงินกูจ้ากสถาบนัการเงนิ
เพิ่มขึน้ 264.00 – 290.00 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนที่หนีท้ี่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (DE Ratio) ที่ 0.44 – 0.48 เท่า 
(ณ 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ ไม่มีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน) อย่างไรก็ดี จากเงื่อนไขเงินกูเ้บือ้งตน้ดงักล่าวสถาบนัการเงนิยงั
มิไดร้ะบถุึงเงื่อนไขการหา้มจ่ายเงินปันผล หรือการก าหนดอตัราส่วนทางการเงินที่บรษิัทฯ ตอ้งด ารงไว ้เป็นตน้ 

จากขอ้มลูทางการเงินในงวด 9 เดือน สิน้สดุ 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ มี EBITDA เท่ากบั 102.65  ลา้นบาท และ ใน
งวด 6 เดือน สิน้สดุ 30 มิถนุายน 2565 Innoviz มี EBITDA เท่ากบั 25.79  ลา้นบาท จะเห็นไดว้่าทัง้ 2 บรษิัทมี EBITDA รวมกนั 
เพียงพอในการช าระดอกเบี ้ยจ่ายที่ เกิดขึน้จากการกู้ยืมเงิน แต่ถ้าหากทั้ง 2 บริษัทฯ มีเหตุการณ์ที่ ส่งผลกระทบต่อผล
ประกอบการอย่างมีนัยส าคัญ ทั้ง 2 บริษัทอาจมีความเส่ียงจากการไม่สามารถช าระดอกเบีย้จ่ายและเงินตน้คืนได ้ส่งผลให้
บรษิัทฯ อาจตอ้งมีการเพิ่มทนุหรือรีไฟแนนซห์นีสิ้นดงักล่าวในอนาคต 
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4.3.2.2. บริษัทฯ อาจเสยีโอกาสในการลงทนุในธุรกิจอืน่ๆ:  

การเขา้ลงทนุใน Innoviz บรษิัทฯ คาดว่าจะตอ้งใชเ้งินลงทนุทัง้หมดไม่เกิน 904.00 ลา้นบาท ซึ่งอาจท าใหบ้รษิัทฯ เสีย
โอกาสในการน าเงินจ านวนดงักล่าวไปลงทุนหรือขยายธุรกิจดา้นอื่นที่อาจใหผ้ลตอบแทนสูงกว่าการซือ้หุน้ Innoviz อย่างไรก็
ตาม ลักษณะการประกอบธุรกิจของ Innoviz สอดคลอ้งกับนโยบายการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งน่าจะท าให้เกิดการร่วมมือ
ทางธุรกิจ ช่วยส่งเสรมิซึ่งกนัและกนั และจะส่งผลใหบ้รษิัทฯ มีรายไดแ้ละผลก าไรเพิ่มขึน้ได ้

 

4.3.2.3. ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลอาจลดลง: 
การเขา้ลงทุนใน Innoviz บริษัทฯ คาดว่าจะตอ้งใชเ้งินลงทุนทัง้หมดไม่เกิน 904.00 ลา้นบาท โดยการเขา้ท ารายการ

ครัง้นี ้บริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทนการเขา้ท ารายการโดยใชแ้หล่งเงินทุนจากเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงินส าหรบัการซือ้หุ้น 
Tranche A และใช้กระแสเงินสดจากการด าเนินงานส าหรับการซือ้หุน้ Tranche B และ Tranche C ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ ในอนาคต 

 

4.3.3. ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการ 
4.3.3.1. ความเสีย่งจากกระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานไม่เพยีงพอส าหรบัการซือ้หุน้ Tranche B และ Tranche 

C:  
การเขา้ลงทุนใน Innoviz บริษัทฯ คาดว่าจะตอ้งใชเ้งินลงทุนทัง้หมดไม่เกิน 904.00 ลา้นบาท โดยการเขา้ท ารายการ

ครัง้นี ้บริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทนการเขา้ท ารายการโดยใชแ้หล่งเงินทุนจากเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงินส าหรบัการซือ้หุ้น 
Tranche A ที่มลูค่าไม่เกิน 290 ลา้นบาท และใชก้ระแสเงินสดจากการด าเนินงานส าหรบัการซือ้หุน้ Tranche B ที่มลูค่าไม่เกิน 
384.00 ลา้นบาท  (คาดว่าจะเกดิขึน้ในเดือนมีนาคม 2567) และ Tranche C ที่มลูค่าไม่เกิน 230.00 ลา้นบาท (คาดว่าจะเกิดขึน้
ในเดือนมีนาคม 2568) ท าให้บริษัทฯ มีความเส่ียงจากการมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานไม่เพียงพอส าหรับการซือ้หุน้ 
Tranche B และ Tranche C โดยหากพิจารณาถึงกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงานยอ้นหลงัระหว่าง
งวด 12 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 - งวด 6 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ของบรษิัทฯ จะเท่ากบั 45.14, 
80.62 และ 33.72 ลา้นบาท ตามล าดบั  ประกอบกบั บรษิัทฯ ยงัมีแผนการเขา้ซือ้หุน้สามญัทัง้หมดในบรษิัท วลัแคน ดิจิทลั เดลิ
เวอรี่ จ ากดั (VDD) ดว้ยมลูค่าการลงทนุรวมจ านวน 691.00 ลา้นบาท โดยจะใชแ้หล่งเงินทนุจากการเพิ่มทุนจ านวน 297.2 ลา้น
บาท และเงินสดคงเหลือในบริษัทฯ จ านวน 393.80 ลา้นบาท (งบการเงินงวด 9 เดือน สิน้สดุ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด 415.98 ลา้นบาท) ซึ่งท าใหภ้ายหลังจากการเขา้ลงทุนใน VDD จะท าใหบ้ริษัทฯ มีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือประมาณ 22.18 ลา้นบาท ดงันัน้ หากบรษิัทฯ ยงัคงด าเนินธุรกิจภายใตส้ถานการณปั์จจบุนัอาจ
ท าใหไ้ม่มีเงินสดเพียงพอส าหรบัการซือ้หุน้ Tranche B และ Tranche C ไดใ้นอนาคต ทัง้นี ้จากประมาณการทางการเงินของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระคาดการณว์่ามลูค่าการซือ้  Tranche B และ  Tranche C รวมกันจะอยู่ที่ 333.44 ลา้นบาท อย่างไรก็
ตาม ดว้ยเงื่อนไขการช าระราคาซือ้ขายหุน้ดงักล่าว ราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz จึงมีความไม่แน่นอนและอาจเปล่ียนแปลงไปได้
อย่างมีนยัส าคญั  

 
ธุรกรรม การเข้าลงทุนใน Innoviz การเข้าลงทุนใน VDD 

มลูค่าการเขา้ท ารายการ ไม่เกิน 904.00 ลา้นบาท 691.00 ลา้นบาท 
แหล่งที่มาของเงินทนุ บริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทนการเข้าท ารายการ

ให้แก่ผู้ขายโดยใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินส าหรบัการซือ้หุน้ Tranche A (ไม่

บริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทนใหแ้ก่บริษัท อีสทว์ินด ์
โฮลดิง้ส์ จ ากัด  จ านวน 691,000,000 บาท โดย
ช าระเป็นเงินสดทั้งจ านวน โดยบริษัทฯ มีแหล่ง
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ธุรกรรม การเข้าลงทุนใน Innoviz การเข้าลงทุนใน VDD 
เกิน 290.00 ลา้นบาท) และกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานส าหรับการซือ้หุ้น Tranche B (มูลค่า
เงินลงทนุไม่เกิน 384.00 ลา้นบาท)  และ Tranche 
C (มลูค่าไม่เกิน 230.00 ลา้นบาท) 

เงินทุนจากเงินที่ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่ มทุนแก่ ป ระชาชน เ ป็นครั้ ง แ รก  ส าห รับ
วัตถุประสงค์ในการลงทุนในธุรกิจอ่ืนที่คงเหลือ 
เป็นจ านวนไม่เกิน 93,800,000 บาท จากกระแส
เงินสดจากการด าเนินงานของบริษัทเป็นจ านวนไม่
เกิน 300,000,000 บาท และจ านวนที่เหลือจาก
การเพิ่มทนุ 

 
ทัง้นี ้จากการซือ้หุน้ Tranche B  และ Tranche C บริษัทฯ มีแผนจะใชแ้หล่งเงินทุนในการเขา้ท ารายการจากกระแสเงิน

สดจากการด าเนินงานซึ่งจะมาจากผลการด าเนินงานในอนาคตของปี 2566 และ 2567 อย่างไรก็ดี ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่าหาก บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานไม่เพียงพอ บริษัทฯ ยงัมีทางเลือกในการจดัหาแหล่งเงินทุนทางอื่น
เพื่อน ามาช าระค่าหุน้ส าหรบัการซือ้หุน้ Tranche B  และ Tranche C  เช่น การใชเ้งินเพิ่มทนุคงเหลือจากการออกและเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะท าให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (PPO) และ/หรือประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวนไม่เกิน 
10,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท มลูค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยจะตอ้งไม่เป็นการเสนอขายหุน้ในราคาต ่า
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนในส่วนที่เก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ต่อประชาชน หรือต่อ
บคุคลในวงจ ากดั และในการก าหนดราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัจะตอ้งไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90.00 ของราคา
ตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนญุาตใหบ้รษิัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจ ากัด (รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้สามัญของบริษัทฯ ใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคา
เสนอขายหุน้เพื่อจดัสรรหุน้เพิ่มทุนในแต่ละครัง้) โดยการออกและจดัหุน้เพิ่มทนุดงักล่าวของบรษิัทฯ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.) เพื่อใช้
ในการลงทนุหรือในกิจการ และ/หรือ บริษัทอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การลงทนุในหุน้สามญั หรือสินทรพัย ์เป็นตน้ 2.) เพื่อใช้
ในการขยายกิจการในอนาคตของบรษิัทฯ และ 3.) เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัทฯ โดยหากบรษิัทฯ สามารถออกและเสนอ
ขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไดค้รบถว้นจะไดร้บัเงินเพิ่มทุนจ านวน 1,003.99 – 1,051.54  ลา้นบาท (ค านวนจาก รอ้ยละ 
90.00 ของราคาตลาดถวัเฉล่ีย 7 – 15 วนัท าการ ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็น 1 วนัก่อนหนา้ ที่คณะกรรมการของ BBIK 
อนมุตัิการเขา้ท ารายการจะไดม้ลูค่าหุน้อยู่ระหว่าง 100.40 – 105.15 บาทต่อหุน้) และภายหลงัจากน าเงินเพิ่มทนุดงักล่าวใชช้ าระ
ค่าหุน้ VDD แลว้จะท าให ้BBIK มีเงินเพิ่มทุนคงเหลือ  706.79  –  754.34  ลา้นบาท  ทัง้นี ้การเพิ่มทุนดงักล่าวยงัมีความเส่ียงที่
บริษัทฯ อาจด าเนินการเพิ่มทุนไม่ประสบความส าเร็จหรืออาจเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนไดไ้ม่ครบถว้น ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์
ดงักล่าวพรอ้มกบักระแสเงินสดจากการด าเนินงานไม่เพียงพอต่อการซือ้หุน้ Tranche B ในปี 2567  และ Tranche C ในปี 2568 ที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าบริษัทฯ อาจตอ้งกูเ้งินจากสถาบนัการเงินบางส่วนเพื่อน ามาช าระค่าหุน้ส าหรบัการซือ้หุน้ 
Tranche B  และ Tranche C เช่นเดียวกบัการซือ้หุน้ Tranche A เพื่อใหก้ารเขา้ท ารายการเสรจ็สมบรูณต์ามเงื่อนไขใน SPA 

 
4.3.3.2. ความเสีย่งจากผลการด าเนนิงานของ Innoviz ไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว:้ 

ภายหลงัการเขา้ท ารายการ หากผลการด าเนินงานของ Innoviz ไม่เป็นไปตามที่บรษิัทฯ คาดการณไ์วจ้ะส่งผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของบรษิัทฯ ในฐานะผูถื้อหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ของ Innoviz ได ้ทัง้นี ้ 
เนื่องจากรายไดใ้นอดีตของ Innoviz มีแนวโนม้เติบโตขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยใน 2563 – งวด 6 เดือน สิน้สดุ 30 มิถุนายน 2565 
Innoviz มีรายไดเ้ท่ากบั  235.27  ลา้นบาท 248.82 ลา้นบาท และ 137.30 ลา้นบาท ตามล าดบั และมีผลก าไรสทุธิ 17.73 ลา้น
บาท  2.64 ลา้นบาท และ 19.14 ลา้นบาท ตามล าดับ (ปี 2564 Innoviz  มีก าไรสุทธิต ่าสุดในช่วง 3 ปียอ้นหลัง แต่เหตุการณ์
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ดงักล่าวเป็นผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงวิธีการบญัทึกบัญชี) อีกทัง้ Innoviz ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโต 
โดยจากขอ้ 3.7.ปัจจยัและอิทธิพลหลกัที่อาจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต อตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์ERP 
ทั่วโลกมีมลูค่าประมาณ 50.57 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัในปี 2564 และคาดว่าในระหว่างปี 2565 ถึง ปี 2573 จะมีอตัราการเติบโต
ทบตน้เฉล่ีย (“CAGR”)  ที่รอ้ยละ 10.7 ต่อปี (ที่มา : www.grandviewresearch.com ) ซึ่งสอดคลอ้งกับขอ้มูลของส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (“depa”) ที่เปิดเผยว่าตลาดอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรใ์นประเทศไทยมีมลูค่าประมาณ 163,877 ลา้บาท 
และคาดว่าในระหว่างปี 2565 – 2567 จะมีอตัราการเติบโตที่รอ้ยละ 11.70, 12.10 และ 11.90 ตามล าดบั นอกจากนี ้ธุรกิจของ 
บริษัทฯ และ Innoviz น่าจะช่วยเสริมศักยภาพของการเป็น End-to-end digital transformation partner ให้แก่บริษัทฯ ช่วย
ขยายฐานลูกคา้ใหก้ับการใหบ้ริการหลักเดิมของบริษัทฯ พรอ้มทั้งสามารถลดค่าใชจ้่ายและเพิ่มรายไดจ้ากการด าเนินงานที่
เก่ียวเนื่องกนั และเพิ่มศกัยภาพในการท าก าไรใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบรษิัทฯ 
และผูถื้อหุน้ทกุรายได ้ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงมั่นใจว่าจะสามารถบรหิารธุรกิจของ Innoviz ใหเ้ป็นไปตามที่คาดการณไ์วไ้ด ้

 
4.3.3.3. ความเสีย่งจากการถูกตัง้ส ารองหรือการดอ้ยค่ารายการทางบญัชีบางรายการ ทีอ่าจจะเกิดขึน้หากมีการ

เปลีย่นแปลงมาตรฐานบญัชี: 
งบการเงินงวด 12 เดือน สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Innoviz จัดท าโดยใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส าหรบักิจการที่ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (Non-Publicly Accountable Entities หรือ NPAEs) และไดผ่้านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีที่ไดร้ับอนุญาตไดแ้ก่นางสาวผกามาศ วัฒนวงศ ์(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9186)  อย่างไรก็ดี ณ 
ปัจจบุนั Innoviz ไดเ้ปล่ียนผูส้อบบญัชีเป็นบรษิัท พราวด ์อิน โปร จ ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบตามรายชื่อของ
ส านกังาน ก.ล.ต. และไดเ้ปล่ียนแปลงมาตรฐานบญัชีของบริษัทเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการท่ีมีส่วนได้
เสียสาธารณะ (Publicly Accountable Entities หรือ PAEs) ซึ่งผลการเปล่ียนแปลงมาตรฐานบัญชีดังกล่าวท าให้งบการเงิน
ภายในส าหรบั งวด 6 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 (บริษัท พราวด ์อิน โปร จ ากัด ไดส้อบทานงบการเงินภายใน
เบือ้งตน้แลว้) เกิดการปรบัปรุงรายการทางบัญชีบางรายการ เช่น การเปล่ียนแปลงวิธีการรูร้ายไดแ้ละรายจ่ายทางบญัชี การ
บนัทึกค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมจากการตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ที่จ่าย และการบนัทึกสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เป็นตน้ ซึ่งมี
ผลท าใหก้ าไรสะสมของ Innoviz ไดถู้กปรบัลดลงสทุธิจ านวน 12.64 ลา้นบาท นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดว้่าจา้ง Deloitte ใหจ้ดัท า 
Financial Due Diligence Report และ Tax Due Diligence Report เพื่อตรวจสอบรายการทางบัญชีที่อาจจะส่งผลถึง งบ
แสดงผลการด าเนินงานและงบแสดงฐานะทางการเงินของ Innoviz ทัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดส้อบทาน Financial Due 
Diligence Report ส าหรบังวด 6 เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 แลว้ไม่พบว่ามีรายการทางบญัชีใดที่อาจจะโดนดอ้ย
ค่าและมีผลกระทบทางบญัชีของ Innoviz อย่างมีนยัส าคญั เวน้แต่ รายการตดัจ าหน่ายงานระหว่างท า เงินประกนัค่าเช่าที่จะถกู
ยึดจากการยกเลิกสญัญาเช่าส านกังาน  และ ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู รวมจ านวน 2.60 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
รายการ ข้อสังเกตของ Deloitte ความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ 

1. ตดัจ าหน่ายค่าเผื่อหนีส้งสยั

จะสญู 

ลูกหนีก้ารคา้ ณ 30 มิถุนายน 2565 มียอดคา้งช าระ
นานเกิน 365 วันเป็นจ านวน 5.9 ล้านบาท ทั้งนี ้ 
Innoviz ได้บันทึกบัญชีหนี ้สงสัยจะสูญไว้แล้ว 2.7 
ล้านบาท อย่างไรก็ดี  Innoviz ได้รับการช าระหนี ้
การค้าเพิ่มเติมจนท าให้ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 
2565 มีลูกค้า 8 ราย ค้างช าระหนี ้การค้ารวม 2.8 
ลา้นบาท Deloitte จึงเสนอใหเ้พิ่มค่าเผื่อหนีส้งสยัจะ
สญูเพ่ิมจ านวน 0.2 ลา้นบาท 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นสอดคลอ้งกับ 
Deloitte โดย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้น า
รายการทางบญัชีที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและ
อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของ Innoviz ซึ่ง
ไดแ้ก่ การตดัจ าหน่ายค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสูญ การตดั
จ าหน่ายงานระหว่างท า ประมาณการเงินประกนัค่า
เช่าที่จะถูกยึดจากการยกเลิกสัญญาเช่าส านักงาน 
รวมมลูค่า 2.60 ลา้นบาท ปรบัปรุงใน 6.1.2. ว ธี
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2. ตดัจ าหน่ายงานระหว่างท า Deloitte พบว่ามูลค่างานระหว่างท าของลูกคา้ราย
หนึ่งที่จ  านวน 3.1 ลา้นบาท มีมูลค่ามากกว่ารายได้
คงเหลือของโครงการซึ่งเป็นจ านวน 0.90 ลา้นบาท 
ท าใหต้น้ทุนของโครงการสูงกว่าถึง 2.1 ลา้นบาท ผู้
ตรวจสอบทางการเงินจึงเสนอให้ลดมูลค่างาน
ระหว่างท าจ านวน 2.1 ลา้นบาท 

ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี  (Adjusted Book Value 
Approach) ซึ่งส่งผลใหมู้ลค่าทางบญัชีของ Innoviz 
เท่ากบั 220.21 บาทต่อหุน้ 
 
ทัง้นี ้จากเงื่อนไขใน SPA ผูข้ายตกลงที่จะรบัผิดชอบ
ค่าเสียหายต่อรายการทางบญัชีที่อาจจะเกิดขึน้และ
ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของ Innoviz โดย
การหักจากราคาซือ้ขายหุ้น และ จากเงื่อนไขการ
ช าระราคาซือ้ขายหุน้ บริษัทฯ จะช าระค่าหุน้ตามผล
ก าไรสทุธิของ Innoviz ส าหรบัปี 2565 – 2567 ดงันัน้ 
หากมีรายการใดทางบญัชีที่ถกูตัง้ส  ารองหรือดอ้ยค่า
และส่งผลต่อก าไรสทุธิของ Innoviz จะท าใหร้าคาซือ้
ขายหุ้นจะถูกปรับตามก าไรสุทธิที่เปลี่ยนแปลงไป
ของ Innoviz ซึ่งการก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะช่วย
ลดความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อบริษัทฯ ได ้อย่างไรก็ตาม 
ดว้ยเงื่อนไขการช าระราคาซือ้ขายหุน้ดงักล่าว ราคา
ซือ้ขายหุน้ใน Innoviz ยงัมีความไม่แน่นอนและอาจ
เปลี่ยนแปลงไปไดอ้ย่างมีนยัส าคญัในอนาคต 

3. ประมาณการเงินประกันค่า

เ ช่ า ที่ จ ะถู กยึ ด จา กกา ร

ยกเลิกสญัญาเช่าส านกังาน   

จากขอ้มลูจากฝ่ายบริหาร สญัญาเช่าส านกังานชัน้ 9 
จะถูกยกเลิกภายในสิน้ปีงบประมาณ 2565 ดังนั้น 
เงินมดัจ านวน 0.3 ลา้นบาทจะถกูยึดและตดัจ าหนา่ย
ในปีงบประมาณ 2565 

 
อย่างไรก็ดี หากงบการเงินของ Innoviz งวด 12 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  ไดถู้กตรวจสอบโดยผูส้อบ

บญัชีอีกครัง้ Innoviz อาจถูกตัง้ส ารองหรือดอ้ยค่ารายการทางบญัชีเพิ่มเติมซึ่งอาจมีผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนของ Innoviz 
ได ้ทั้งนี ้จากเงื่อนไขใน SPA ผูข้ายตกลงที่จะรบัผิดชอบค่าเสียหายต่อรายการทางบัญชีที่อาจจะเกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อ
ฐานะทางการเงินของ Innoviz โดยการหกัจากราคาซือ้ขายหุน้ และ จากเงื่อนไขการช าระราคาซือ้ขายหุน้ บรษิัทฯ จะช าระค่าหุน้
ตามผลก าไรสทุธิของ Innoviz ส าหรบัปี 2565 - 2567 นอกจากนี ้จากเงื่อนไขการช าระราคาซือ้ขายหุน้หากมีรายการใดทางบญัชี
ที่ถกูตัง้ส ารองหรือดอ้ยค่าและส่งผลต่อก าไรสทุธิของ Innoviz จะท าใหร้าคาซือ้ขายหุน้จะถกูปรบัตามก าไรสทุธิที่เปล่ียนแปลงไป
ของ Innoviz ซึ่งการก าหนดเงื่อนไขดงักล่าวจะช่วยลดความเส่ียงที่จะส่งผลต่อบริษัทฯ ได ้อย่างไรก็ตาม ดว้ยเงื่อนไขการช าระ
ราคาซือ้ขายหุน้ดงักล่าว ราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz ยงัมีความไม่แน่นอนและอาจเปล่ียนแปลงไปไดอ้ย่างมีนยัส าคญัในอนาคต 

 
4.3.3.4. ความเสีย่งจากการพึ่งพงิสนิคา้จาก Microsoft ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์และการใหบ้ริการหลกัของ Innoviz: 

ณ ปัจจุบนั รายไดข้อง Innoviz มากกว่ารอ้ยละ 95.00 มีส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์Microsoft Dynamics 365 โดย 
Innoviz และ Microsoft ได้ท าสัญญาแบบ Partnership Agreement รวมทั้งสัญญาอื่นๆ ที่ เ ก่ียวข้องเป็นรายปีดังนั้น หาก 
Innoviz ไม่สามารถพฒันา ออกแบบ และติดตัง้ (Implementation) บนซอฟตแ์วร ์Microsoft Dynamics 365 ใหแ้ก่ลกูคา้ได ้ใน
กรณีที่ Microsoft งดจ าหน่าย Software ใหก้ับ Innoviz หรือจ ากัดสิทธิของ Innoviz ในการหารายไดผ่้าน Microsoft Dynamics 
365 จะส่งผลอย่างมีนยัส าคญัต่อรายไดแ้ละผลก าไรของ Innoviz ทนัที อย่างไรก็ดี ความเส่ียงในการยกเลิกการจ าหน่ายผลิต 
Microsoft Dynamics 365 ของ Microsoft นั้นมีความเป็นไปไดต้  ่า เนื่องจาก Innoviz และ Microsoft เป็นคู่คา้อย่างเป็นทาง
การคา้นบัตัง้แต่ปี 2548 เป็นตน้มา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายอดขายของ Innoviz เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจากการใหบ้ริการบน
ผลิตภณัฑ ์Microsoft Dynamics 365 ซึ่งถือเป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยให ้Innoviz ไดร้บัรางวลั Partner of the year จาก Microsoft 
Thailand อย่างสม ่าเสมอตัง้แต่ปี 2552 ปี 2559 ปี 2561 ปี 2562 และล่าสดุในปี 2564 ดงันัน้ การเขา้ลงทนุใน Innoviz ครัง้นีจ้ะ
ท าให ้Innoviz มีช่องทางในการจดัจ าหน่ายและใหบ้รกิารลกูคา้มากขึน้ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อยอดขายของ Innoviz ในระยะยาวได ้
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4.3.3.5. ความเสีย่งจากการพึ่งพงิผูบ้ริหารในการด าเนนิงาน : 
เนื่องจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ Innoviz มีสองรายไดแ้ก่ 1) นางวนัดี วณิคพนัธุ ์ถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม(ผ่าน บรษิัท 

ทวีวฒัน ์กรุ๊ป จ ากดั) รวมคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 73.00 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ Innoviz และ 2) นางสาวพสั
รา อมรจารุสนธิกุล ถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม(ผ่าน บริษัท ทวีวฒัน ์กรุ๊ป จ ากัด)รวมคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 13.50 ของจ านวน
หุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ Innoviz โดยการถือหุน้ในสัดส่วนดงักล่าวส่งผลใหผู้ถื้อหุน้ใหญ่เป็นผูม้ีอ  านาจในการบริหาร
จดัการและควบคุมคะแนนเสียงในมติส าคญัไดเ้กือบทัง้หมด ซึ่งทัง้สองท่านเป็นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ อีกทัง้ ยงัเป็นผู้
ร่วมก่อตั้ง Innoviz ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ ไดร้ับความน่าเชื่อถือจากลูกคา้ และมีประสบการณ์ในธุรกิจซอฟตแ์วร์ Microsoft 
Dynamics 365 มาเป็นระยะเวลายาวนาน ดังนั้น ภายหลังจากการซือ้หุน้ Tranche A และ Tranche B ของบริษัทฯ จะท าให้
สดัส่วนผูถื้อหุน้ของนางวนัดี วณิคพนัธุ ์และ นางสาวพสัรา อมรจารุสนธิกลุ  ลดลงจากเดิม ซึ่งการลดอ านาจในการมีส่วนไดเ้สีย
ในการบริหารจัดการดังกล่าวอาจท าใหเ้กิดความเส่ียงที่จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการบริหารจัดการของผูม้ีส่วนไดเ้สียลดลง
เช่นเดียวกนั เนื่องจากนางวนัดี วณิคพนัธุ ์และ นางสาวพสัรา อมรจารุสนธิกลุ เป็นบคุคลที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของธุรกิจ 
และการก าหนดนโยบายการจดัการของ Innoviz อย่างมีนยัส าคญั 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของความเส่ียงขา้งตน้จึงไดก้ าหนดเงื่อนไขกบั นางวนัดี วณิคพนัธุ ์และ 
นางสาวพสัรา อมรจารุสนธิกลุ ใน SHA ว่าจะใหผู้บ้รหิารทัง้สองท่านด ารงต าแหน่งผูบ้รหิาร (Management) ใน Innoviz รว่มกบั
ผูท้ี่ BBIK แต่งตัง้ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินกิจการและการส่งมอบการบริหารใหแ้ก่ BBIK ตลอดระยะเวลาที่ SHA ยงัมีผลอยู่นบั
จากวันที่การซือ้หุน้ Tranche A เสร็จสมบูรณ ์และผูข้ายตกลงจะไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ Innoviz 
ตลอดระยะเวลาที่ยังเป็นผูถื้อหุน้หรือด ารงต าแหน่งใน Innoviz และเป็นระยะเวลา 6 ปีหลังจากการซือ้หุน้ Tranche C เสร็จ
สมบรูณ ์ นอกจากนี ้จากเงื่อนไขการช าระราคาซือ้ขายหุน้ใน SPA บรษิัทฯ จะช าระค่าหุน้ตามผลก าไรสทุธิของ Innoviz ส าหรบัปี 
2565 - 2567 ดังนั้น การก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวระหว่าง บริษัทฯ กับผู้ขายน่าจะช่วยลดความเส่ียงที่อาจจะส่งผลต่อผล
ประกอบการของ Innoviz ที่เกิดจากการพ่ึงพิงผูบ้รหิารในการด าเนินงานของ Innoviz ในช่วงเปล่ียนถ่ายและส่งมอบกิจการใหแ้ก่ 
BBIK ได ้อย่างไรก็ตาม ดว้ยเงื่อนไขการช าระราคาซือ้ขายหุน้ดงักล่าว ราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz จึงมีความไม่แน่นอนและอาจ
เปล่ียนแปลงไปไดอ้ย่างมีนยัส าคญั จากที่ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดท้ าการวิเคราะหไ์ว้ ในหวัขอ้ 5. ความเห็นของที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการเขา้ท ารายการ 
 

4.3.3.6. ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีอ่าจจะเพิ่มขึน้ในอนาคต: 
ตามที่คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (เอฟโอเอ็มซี) ของธนาคารกลางสหรัฐ (“เฟด”) มีมติปรับขึน้อัตรา

ดอกเบีย้อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสดุไดป้รบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายรอ้ยละ 0.50 สู่ระดบัรอ้ยละ 4.25 – 4.50 ในการประชุมเมื่อ
วนัที่ 14 ธันวาคม 2565 เพื่อมุ่งเป้าต่อการควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ในขณะที่ประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายการเงิน (“กนง.”) 
ไดแ้ถลงผลการประชุม กนง. ครัง้ที่ 6 ในวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยมีมติเป็นเอกฉันทใ์หข้ึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายรอ้ยละ 
0.25 ต่อปี จากรอ้ยละ 1.00 เป็นรอ้ยละ 1.25 ต่อปี โดยใหม้ีผลทนัที ดงันัน้ การปรบัเพิ่มของอตัราดอกเบีย้นโยบายของ กนง. จะ
ส่งผลต่อก าไรสทุธิของ BBIK ทนัที เนื่องจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของ BBIK ที่จะน ามาใชส้ าหรบัการซือ้หุน้ Tranche A ที่
จ  านวนอยู่ระหว่าง 264.00 – 290.00 ลา้นบาทนัน้ มีดอกเบีย้จ่ายในอตัราที่อา้งอิงกบัอตัราดอกเบีย้ MLR  โดยหากอตัราดอกเบีย้
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.00 ต่อปี จะส่งผลให ้BBIK มีภาระดอกเบีย้เพิ่มขึน้ 2.64 – 2.90 ลา้นบาทต่อปี  โดยมีรายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี ้
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 -2.00% -1.00% 
อัตราดอกเบีย้
เฉล่ียกรณีฐาน 

1/ (ร้อยละ) 
1.00% 2.00% 

อตัราดอกเบีย้  3.87% 4.87% 5.87% 6.87% 7.87% 
กรณีกู้เงินจากสถาบันการเงิน 264.00 ล้านบาท 
ภาระดอกเบีย้จ่ายต่อปี (ลา้นบาท) 10.22 12.86 15.50 18.14 20.78 
กรณีกู้เงินจากสถาบันการเงิน 290.00 ล้านบาท 
ภาระดอกเบีย้จ่ายต่อปี (ลา้นบาท) 11.22 14.12 17.02 19.92 22.82 

หมายเหต ุ1/ บริษัทฯ ไดร้บัเง่ือนไขเงินกูเ้บือ้งตน้จากสถาบนัการเงินแลว้ดว้ยเง่ือนไขอตัราดอกเบีย้ที่รอ้ยละ MLR - 0.50% ต่อปี ทัง้นี ้ณ  
วนัที่ 4 มกราคม 2565 สถาบนัการเงินดงักล่าวมีอตัราดอกเบีย้ MLR เท่ากบัรอ้ยละ 6.37 ต่อปี  

 
4.3.3.7. ความเสีย่งจากการความไม่ส าเร็จของเงือ่นไขบงัคบัก่อน : 

บริษัทฯ และ ผูข้ายมีการก าหนดเงื่อนไขบงัคับก่อนต่างๆ ส าหรบัการเขา้ลงทุนใน Innoviz โดยมีเงื่อนไขบงัคับการที่
ส  าคญัดงันี ้

1) บริษัทฯ ไดร้บัการอนุมตัิการเขา้ท าธุรกรรมเขา้ลงทุนใน Innoviz จากที่ประชุมคณะกรรมการ และ ที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ตามที่กฎหมายก าหนด 

2) Innoviz และ/หรือ ผูถื้อหุน้ ไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ ผูถื้อหุน้ ที่ถูกตอ้งตามที่กฎหมายก าหนด 
ส าหรบัการเขา้ท าธุรกรรมการขายหุน้ Innoviz 

3) บรษิัทฯ ในฐานะผูซ้ือ้ และบรษิัท ทวีวฒัน ์กรุ๊ป จ ากดั และผูถื้อหุน้เดิมบคุคลธรรมดาจ านวน 7 ราย  ในฐานะผูข้าย 
เข้าท าสัญญาซื ้อขายหุ้น  (Share Sale and Purchase Agreement) และ/หรือ  สัญญาระหว่างผู้ ถือหุ้น 
(Shareholders Agreement) รวมถึงขอ้ตกลงและสญัญาอื่นๆ และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการซือ้ขายหุน้ของ 
Innoviz  

4) บริษัท ทวีวัฒน ์กรุ๊ป จ ากัด และผูถื้อหุน้เดิมบุคคลธรรมดาจ านวน 7 ราย  ในฐานะผูข้าย ช าระทุนจดทะเบียน 
(paid-up capital) ของ Innoviz ใหเ้ต็มจ านวน10,000,000 บาท 

 
ดงันัน้ ในกรณีที่เงื่อนไขบงัคบัก่อนขอ้ใดขอ้หน่ึงไม่บรรล ุบรษิัทฯ ก็จะไม่สามารถเขา้ลงทนุใน Innoviz ได ้

 

4.3.3.8. ความเสีย่งจากการไม่มีอ านาจควบคมุเบ็ดเสร็จจากการทีธุ่รกรรมการซือ้หุน้ Tranche B และ Tranche 
C ไม่แลว้เสร็จในอนาคต : 

ภายหลังการเข้าลงทุนใน Innoviz โดยการซือ้หุ้น Tranche A บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นที่รอ้ยละ 55.00 ใน 
Innoviz ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ท่ีส่งผลให้การซือ้หุ้น Tranche B และ Tranche C ไม่แลว้เสร็จในอนาคตเช่น บริษัทฯ ไม่
ด าเนินการซือ้หุน้ Innoviz ในส่วนท่ีเหลือ หรือ ผูข้ายไม่ขายหุน้ Innoviz ในส่วนท่ีเหลือ เป็นตน้ ซึ่งเป็นเหตกุารณท์ี่มีโอกาสเกิดขึน้
ไดต้  ่า จะส่งผลใหบ้รษิัทฯ ไม่ไดร้บัอ านาจควบคมุเบ็ดเสรจ็ใน Innoviz และหากบรษิัทฯ ตอ้งการเสนอมติในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของ 
Innoviz ที่ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต  ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สียอาจจะท าใหม้ติดงักล่าวไม่ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของ Innoviz 
ได ้

 

4.3.3.9. ความเสีย่งดา้นค่าใชจ้่ายทางภาษี 
จากการสอบทาน Tax Due Diligence Report ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพบว่า Innoviz มีความเส่ียงทางดา้นภาษี 

สาเหตเุนื่องจากการบนัทึกรายละเอียดบญัชีทางภาษีไม่ถกูตอ้ง เช่นการรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่ไม่เป็นไปตามเกณฑภ์าษี การ
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ปรบัปรุงมาตรฐานบญัชีและ การไม่ช าระอากรณแ์สตมป์ในการจา้งงานบริการ เป็นตน้ ซึ่งมีรายการทางภาษีที่มีความเส่ียงสงูที่
อาจจะถกูเรียกใหช้ าระเพิ่มเติมที่ 6.21 ลา้นบาท (ณ ปัจจบุนั Innoviz ไดช้ าระค่าอากรณแ์สตมป์ที่จ  าเป็นตอ้งช าระตามกฎหมาย
เพิ่มเติมแลว้จ านวน 0.19 ลา้นบาท) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
ผลการส ารวจภาษีทีส่ าคัญ ประมานการค่าใช้จ่ายทางภาษี (ล้านบาท) 

1. ภาระภาษีอากรณแ์สตมป์ในการจา้งงานบริการ 3.08 

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่อาจจะเพิ่มจากการปรับปรุงงบการเงินที่

ตรวจสอบแลว้ของปีงบประมาณ 2563 

1.57 

3. การตดัหนีส้ญูของลกูคา้รายหนึ่งในปีงบประมาณ 2564 0.56 

4. ค่าใชจ้่ายที่อาจไม่สามารถลดหย่อนไดจ้ากการหกัภาษี ณ ที่จ่าย 1.00 

รวม 6.21 

 

ทัง้นี ้จากเงื่อนไขใน SPA ผูข้ายตกลงไดใ้หค้  ารบัรองและค ารบัประกันกับผูซ้ือ้ (บริษัทฯ สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย
ตามค ารบัรองและค ารบัประกันใน SPA ไดเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี ภายหลงัจากการซือ้หุน้ Tranche A เสร็จสมบูรณ)์ ว่าจะตอ้งไม่
เป็นลกูหนีภ้าษีอากรคา้งของกรมสรรพากร  ณ วนัที่การซือ้หุน้ Tranche A เสร็จสมบูรณแ์ละไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีต่างๆ 
และน าส่งเงินภาษีต่างๆ อย่างถูกตอ้งครบถว้น และภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด และไดด้  าเนินการช าระภาษีอากร
ต่าง ๆ รวมทั้งค่าปรบั ดอกเบีย้ หรือเงินเพิ่ม (ถา้มี) ทั้งนี ้หากมีรายการค่าใชจ้่ายทางภาษีเกิดขึน้ ผูข้ายตกลงที่จะรบัผิดชอบ
ค่าเสียหายต่อรายการภาษีดงักล่าวโดยเป็นการช าระเงินค่าชดเชย หรือ หกัจากราคาซือ้ขายหุน้ (ในกรณีที่ค่าเสียหายเกิดก่อน
การซือ้หุน้ Tranche C เสร็จสมบูรณ์) และจากเงื่อนไขการช าระราคาซือ้ขายหุน้ บริษัทฯ จะช าระค่าหุน้ตามผลก าไรสุทธิของ 
Innoviz ส าหรบัปี 2565 - 2567 ซึ่งหากมีรายการใดทางภาษีที่อาจถูกใหเ้รียกช าระเพิ่มเติมและส่งผลต่อก าไรสทุธิของ Innoviz 
จะท าใหร้าคาซือ้ขายหุน้จะถูกปรบัตามก าไรสทุธิที่เปล่ียนแปลงไปของ Innoviz ซึ่งการก าหนดเงื่อนไขดงักล่าวจะช่วยลดความ
เส่ียงที่จะส่งผลต่อ บริษัทฯ ได ้อย่างไรก็ตาม ดว้ยเงื่อนไขการช าระราคาซือ้ขายหุน้ดงักล่าว ราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz จึงมี
ความไม่แน่นอนและอาจเปล่ียนแปลงไปไดอ้ย่างมีนยัส าคญัในอนาคต 
 

4.3.3.10. ความเสีย่งดา้นกฎหมายอืน่ๆ  
จากการสอบทาน Legal Due Diligence Report Innoviz มีประเด็นทางดา้นกฎหมายที่ส าคญัและอาจจะส่งผลต่อการ

เขา้ท ารายการโดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ประเด็นทีพ่บ ผลกระทบต่อการเข้าท ารายการ 

1. การโอนหุ้นของ Innoviz ไม่ได้ด าเนินการ

ตามขอ้บังคับและแบบที่กฎหมายก าหนด 

(ไม่มีมติคณะกรรมการที่อนุมัติให้มีการ

โอนหุน้และไม่มีการจัดท าตราสารการโอน

หุน้) 1/ 

กรณีการโอนหุน้โดยไม่จัดท าตราสารการโอนหุน้นัน้ กฎหมายก าหนดใหถ้ือว่าการโอนหุน้ดงักล่าวเป็นโมฆะ 
นอกจากนี ้การที่ไม่ได้มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ท าการโอนหุ้น  ตามที่ก าหนดใน
ขอ้บงัคบับริษัท ยิ่งส่งผลใหธุ้รกรรมการโอนหุน้ดังกล่าวไม่สมบูรณ์ ซึ่งส่งผลใหเ้กิดความเสี่ยงแก่ BBIK ใน
ฐานะผูจ้ะรบัโอนหุน้จากผูถ้ือหุน้ปัจจบุนัเนื่องจากความไม่สมบรูณข์องนิติกรรมการไดม้าซึ่งหุน้ดงักล่าว และ
มีความเสี่ยงอาจถกูโตแ้ยง้โดยผูถ้ือหุน้เดิมเกี่ยวกบัความสมบรูณข์องการโอนหุน้  
แนวทางการด าเนินการแกไ้ข 
ผูข้ายตกลงใหค้ ารบัรองเกี่ยวกับความสมบูรณแ์ละกรรมสิทธิ์ในหุน้ที่ซือ้ขาย และตกลงชดใชค้วามเสียหาย
แก่ BBIK ในกรณีมีการรอนสิทธิจากบคุคลภายนอก 

2. Innoviz ยังเรียกช าระค่าหุน้ไม่เต็มจ านวน 

โดยปัจจุบนัมูลค่าหุน้ที่ช  าระแลว้คือ 43.50 

บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 4,350,000 

ในกรณีที่ BBIK รบัโอนหุน้ที่ยงัช าระค่าหุน้ไม่เต็มจ านวนมาจากผูถ้ือหุน้เดิมของ Innoviz ย่อมถือว่า BBIK 
ยงัคงเป็นลกูหนีบ้ริษัท Innoviz  ในจ านวนทนุที่ยงัช าระไม่ครบดงักล่าวนัน้ 
แนวทางการแกไ้ข 
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ประเด็นทีพ่บ ผลกระทบต่อการเข้าท ารายการ 
บ า ท  จ า ก ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น ทั้ ง สิ ้ น 

10,000,000 บาท3/ 

Innoviz ตกลงช าระค่าหุน้ใหค้รบถว้นก่อนการซือ้ขายหุน้ โดยถือเป็นเงื่อนไขบงัคบัก่อนส าหรบัการเขา้ท า
ธุรกรรมโดย BBIK 

3. จากการตรวจสอบงบการ เงินพบว่ า 

Innoviz มีการใหกู้้ยืมเงินแก่กรรมการของ

บริษัท ในปี 2563 และ 2564 โดยไม่มีการ

จัดท าสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกรรมการ

บริษัทและ Innoviz  

กรณีการใหกู้ย้ืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทหากไม่มีหลกัฐานการกูย้ืมเงินเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผูย้ืมอาจไม่
สามารถฟ้องเป็นคดีได ้ซึ่งหากมีการผิดนดัช าระหนีด้งักล่าวและไม่สามารถฟ้องรอ้งเรียกเงินคืนไดย้่อมส่งผล
ต่อมลูค่าทรพัยส์ินของบริษัท  
แนวทางการแกไ้ข 
ลกูหนีต้กลงช าระเงินกูย้ืมคืนแก่บริษัท (เฉพาะเงินตน้) ณ วนัที่การซือ้หุน้ Tranche A เสรจ็สมบรูณ ์

4. จากการตรวจสอบพบว่า Innoviz ไม่ไดจ้ด

ทะเบียนเครื่องหมายการคา้ส าหรบั Logo 

“Innoviz”  

การไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการคา้หรือเครื่องหมายบริการส าหรบั Logo หลกัที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ท า
ใหไ้ม่ไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายส าหรบัการที่บุคคลภายนอกใชเ้ครื่องหมายหรือ  Logo ในลกัษณะ
อย่างเดียวกนัหรือคลา้ยคลงึกนั 
แนวทางการแกไ้ข 
Innoviz ด าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ส าหรบั Logo “Innoviz” แลว้  

หมายเหต ุ 1/ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมในอดีตของ Innoviz ได้มีการโอนหุ้นเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นหลายครั้งในอดีตและยังไม่มีมติ
คณะกรรมการบริษัทที่อนุมตัิใหมี้การโอนหุน้และไม่มีการจัดท าตราสารการโอนหุน้ครบถว้น อย่างไรก็ดี ผูข้ายตกลงไดใ้หค้  า
รบัรองและค ารบัประกนักบัผูซ้ือ้ (บริษัทฯ สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายตามเงื่อนไขใน SPA ไดเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี ภายหลงัจาก
การซือ้หุน้ Tranche A เสร็จสมบูรณ)์ ว่าหากมีรายการค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้งทางกฎหมายหรือจากการ
ปฏิบตัิผิดกฎหมาย ต่อ Innoviz ที่เกิดจากการด าเนินการของผูข้ายหรือ Innoviz ก่อนวนัที่การซือ้หุน้ Tranche A เสร็จสมบรูณ์
ผูข้ายตกลงที่จะรบัผิดชอบค่าเสียหายต่อรายการดงักล่าว 
2/ Innoviz คาดว่าจะด าเนินการเพิ่มทนุโดยเรว็ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ มีมติอนมุตัิการเขา้ท ารายการในวนัจนัทรท์ี่ 13  
กมุภาพนัธ ์2566 
3/ Innoviz ด าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ส าหรบั Logo “Innoviz” แลว้ เม่ือวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2565  

 
ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าประเด็นทางกฎหมายต่างๆ ที่ One Law ตรวจพบนัน้มีผลกระทบต่อการเขา้

ท ารายการอย่างมีนัยส าคัญหากผูข้าย และ Innoviz ไม่สามารถแกไ้ขหรือป้องกันความเส่ียงประเด็นต่างๆ ไดค้รบถว้น ทั้งนี ้
ผูข้ายไดใ้หค้  ารบัรองและตกลงที่จะแกไ้ขประเด็นต่างๆ ตามเงื่อนไขบงัคบัก่อนใน SPA ใหค้รบถว้นก่อนวนัท่ีการซือ้หุน้ Tranche 
A เสร็จสมบูรณ ์นอกจากนี ้จากเงื่อนไขใน SPA ผูข้ายตกลงไดใ้หค้  ารบัรองและค ารบัประกนักบัผูซ้ือ้ (บริษัทฯ สามารถเรียกรอ้ง
ค่าเสียหายตามเงื่อนไขใน SPA ไดเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี ภายหลังจากการซือ้หุ้น Tranche A เสร็จสมบูรณ์) ว่าหากมีรายการ
ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้งทางกฎหมายหรือเรียกรอ้ง ต่อ Innoviz ที่เกิดจากการด าเนินการของผูข้ายหรือ 
Innoviz ก่อนวันที่การซือ้หุน้ Tranche A เสร็จสมบูรณ์ ผูข้ายตกลงที่จะรบัผิดชอบค่าเสียหายต่อรายการดังกล่าว ซึ่งเงื่อนไข
ดงักล่าวท าใหช้่วยลดความเส่ียงของการเขา้ลงทนุใน Innoviz ได ้

 
4.4. ข้อดี ข้อด้อย ของการไม่เข้าท ารายการ 

4.4.1. ข้อดีของการไม่เข้าท ารายการ 
4.4.1.1. บริษัทฯ จะไม่มีหนีส้ินจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึ้นอย่างนอ้ย 264 ลา้นบาท และไม่มีภาระดอกเบีย้จ่าย

เพิ่มขึน้: 
หากบริษัทฯ ไม่เขา้ลงทุนใน Innoviz  บริษัทฯ จะไม่ตอ้งกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินอย่างนอ้ย 264 ลา้นบาท ส าหรบั

การซือ้หุน้ Tranche A และไม่ตอ้งมีภาระดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้จากเงินกูย้ืมดงักล่าว ซึ่งจะท าใหบ้รษิัทฯ มีวงเงินกูย้ืมคงเหลือกบั
สถาบันการเงิน เพื่อใชใ้นการลงทุนบริษัทอื่น ๆ ในอนาคต อย่างไรก็ดี การเขา้ลงทุนใน Innoviz นั้นถือเป็นการขยายธุรกิจใน
ตลาดที่มีศกัยภาพ และน่าจะส่งผลดีต่อบรษิัทฯ ในระยะยาว 
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4.4.1.2. บริษัทฯ ไม่เสยีโอกาสในการลงทนุในธุรกิจอืน่ๆ: 
หากบรษิัทฯ ไมเ่ขา้ลงทนุใน Innoviz  จะไม่ตอ้งใชเ้งินลงทนุทัง้หมดไม่เกิน 904.00 ลา้นบาท ซึ่งจะท าใหบ้รษิัทฯ ไมเ่สีย

โอกาสในการน าเงินจ านวนดงักลา่วไปลงทนุหรือขยายธุรกจิดา้นอืน่ท่ีอาจใหผ้ลตอบแทนสงูกวา่การซือ้หุน้ Innoviz อยา่งไรกต็าม 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิของ Innoviz สอดคลอ้งกบันโยบายการขยายธุรกิจของบรษิัทฯ ซึง่น่าจะท าใหเ้กิดการรว่มมือทางธุรกจิ 
ช่วยสง่เสรมิซึง่กนัและกนั และจะส่งผลใหบ้รษิัทฯ มีรายไดแ้ละผลก าไรเพิ่มขึน้  

 

4.4.2. ข้อด้อยของการไม่เข้าท ารายการ 
4.4.2.1. บริษัทฯ เสียโอกาสที่จะขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจของ Innoviz ที่จะเกิดการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ 

(Synergy) ซึ่งส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีการใหบ้ริการทางดา้นเทคโนโลยีทีห่ลากหลายครบวงจร: 
หากบริษัทฯ ไม่เขา้ลงทนุใน Innoviz อาจท าใหบ้รษิัทฯ เสียโอกาสการในการเขา้สู่ตลาดซอฟตแ์วร ์ERP ซึ่งเป็นธุรกิจที่

มีศกัยภาพและมีโอกาสเติบในอนาคต นอกจากนี ้ยงัเป็นการปิดโอกาสในการต่อยอดธุรกิจหลกัในปัจจบุนัของบริษัทฯ ที่บริษัท
ตอ้งการเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้น Digital transformation พ่วงการติดตัง้ระบบ ERP ใหแ้ก่ลกูคา้ไดค้รบวงจร  

 
4.4.2.2. บริษัทฯ เสยีโอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละผลก าไรเพิ่มเตมิในระยะยาว: 

Innoviz เป็นบรษิัทท่ีมีรายไดแ้ละผลก าไรจากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้ หากบรษิัทฯ ไม่เขา้ลงทนุใน Innoviz 
อาจท าใหบ้รษิัทฯ เสียโอกาสการในการสรา้งรายไดแ้ละผลก าไรเพิ่มเติมในระยะยาว  
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5. ปัจจัยทีพ่ิจารณาเพิ่มเติมอื่นๆ 
5.1. การเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ ระหว่างการเข้าลงทุนใน Innoviz โดยแบ่งการช าระค่าตอบแทนเป็น 3 

Tranche กับการเข้าลงทุน Innoviz ในคราวเดียว 
การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้บริษัทฯ และผูข้ายไดก้ าหนดเงื่อนไขการช าระราคาซือ้ขายหุน้เป็น 3 Tranche โดยค านวณ

ตามผลก าไรสทุธิของ Innoviz ส าหรบัปี 2565 - 2567 ทัง้นี ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัทฯ ไดเ้ห็นถึงความแตกต่างระหว่างการเขา้
ลงทุนใน Innoviz โดยแบ่งการช าระค่าราคาซือ้ขายหุน้เป็น 3 Tranche กับการเขา้ลงทนุ Innoviz ในคราวเดียว ดงันัน้ ที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระจึงไดเ้ปรียบเทียบความแตกต่างของทั้งสองกรณีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นไดพ้ิจารณาเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้

 
 การเข้าลงทุนใน Innoviz โดยแบ่งช าระค่าตอบแทน

เป็น 3 Tranche  
การเข้าลงทุนใน Innoviz ในคราวเดียว 

เง่ือนไขการช าระเงิน จากเงื่อนไขการเข้าลงทุนใน Innoviz ผู้ซื ้อและผู้ขายได้
ก าหนดเงื่อนไขการช าระเงินค่าหุน้ Innoviz ที่มูลค่าไม่เกิน 
904.00 บาทไว้ 3 ช่วง โดยเป็นการทยอยช าระค่าหุน้ตาม
สัดส่วนในระหว่างปี 2566 – 2568  (รายละเอียดการช าระ
ราคาซื ้อขายหุ้นตามหัวข้อ 1.10.1 สัญญาซื ้อขายหุ้นใน 
Innoviz ณ วันที่ 5 มกราคม 2565) ท าให้บริษัทฯ ไม่ต้อง
รบัภาระการจัดหาแหล่งเงินทุนจ านวนไม่เกิน 904.00 ลา้น
บาทในคราวเดียว โดย บริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทนการเขา้
ท ารายการโดยใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินส าหรบัการซือ้หุน้ Tranche A (ไม่เกิน 290 ลา้นบาท) 
และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานส าหรับการซือ้หุ้น 
Tranche B และ Tranche C ซึ่งท าใหบ้ริษัทฯ มีเวลาในการ
จัดเตรียมแหล่งเงินทุนเพื่อช าระค่าหุน้ในการส าหรบัการซือ้
หุ้น Tranche B และ Tranche C ที่จะต้องช าระในปี 2567 
และ 2568 ได ้
ทั้งนี ้ ภายหลังจาก การซื ้อหุ้น Tranche A บริษัทฯ จะมี
อัตราส่วนที่หนีท้ี่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE 
Ratio) เพ่ิมเป็น 0.44 เท่า (ณ 30 กนัยายน 2565 บริษัทฯ ไม่
มีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน) 

หาก ผูข้ายก าหนดเง่ือนไขใหบ้ริษัทฯ ช าระเงินค่าหุน้ในคราว
เดียว บริษัทฯ จะไม่มีเงิดสดในการช าระค่าหุ้นทั้งหมด
เพียงพอ (งบการเงินงวด 9 เดือน สิน้สุด 30 กันยายน 2565 
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 415.98 ลา้น
บาท) และอาจท าใหบ้ริษัทฯ ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน โดย
อาจเป็นการจัดสรรหุน้ใหก้บัผูถ้ือหุน้เดิมทุกรายตามสดัส่วน 
(เพิ่มทุนแบบ RO) หรือ จัดสรรหุน้ใหก้ับบุคคลในวงจ ากัด 
(เพ่ิมทนุแบบ PP) เพ่ือน าเงินช าระค่าหุน้ Innoviz ทัง้หมด ซึ่ง
จะเกิดภาระและผลกระทบแก่ผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ โดยตรง
ทั้งในด้านการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ (กรณีเพิ่มทุนแบบ RO) หรือ จะท าใหเ้กิด Dilution 
Effect (กรณีเพ่ิมทนุแบบ PP) นอกจากนี ้หาก BBIK เลือกใช้
เงินกูจ้ากสถาบนัการเงินเพื่อช าระค่าหุน้ Innoviz เต็มจ านวน
อาจส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีเงินกู้จากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ไม่
เกิน  904.00 ล้านบาท และมีอัตราส่วนที่หนี ้ที่ มีภาระ
ดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (DE Ratio) เพิ่มเป็น 1.50 เท่า 
(ณ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน) 
 

ราคาซือ้ขายหุน้ Innoviz การก าหนดราคาซือ้ขายใหเ้ป็นไปตามผลการด าเนินงานของ 
Innoviz จะช่วยลดผลกระทบและความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี สภาพวะเศรษฐกิจและการ
บริหารงานของผูข้ายในช่วงเปลี่ยนถ่ายส่งมอบงานใหแ้ก่  
บริษัทฯ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ 
Innoviz ได้  ซึ่ ง เปรียบเสมือนผู้ขายรับประกันผลการ
ด าเนินงานของ Innoviz ให้แก่บริษัทฯ ดังนั้น หากมีเหตุ
ปัจจัยท าให ้Innoviz มีผลการด าเนินงานต ่าลง บริษัทฯ ก็จะ
ช าระค่าหุน้ Innoviz ไดใ้นราคาต ่าลงเช่นกัน ซึ่งถือเป็นการ
ปกป้องผลประโยชนข์องผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี  แต่
ดว้ยเงื่อนไขการช าระราคาซือ้ขายหุน้ดงักล่าว ราคาซือ้ขาย
หุน้ใน Innoviz จึงมีความไม่แน่นอนและอาจเปลี่ยนแปลงไป

หากผูข้ายก าหนดเงื่อนไขใหบ้ริษัทฯ ช าระเงินค่าหุน้ในคราว
เดียว ซึ่งหากมีเหตุปัจจัยท าให ้Innoviz มีผลการด าเนินงาน
ต ่าลงภายหลังการเขา้ท ารายการ บริษัทฯ จะตอ้งเป็นผูร้บั
ผลกระทบดังกล่าวโดยตรงแต่เพียงผู้เดียว และจะส่งผล
กระทบถึงผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้บริษัทฯ ได ้
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ไดอ้ย่างมีนัยส าคญั จากที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้ า
การวิเคราะหไ์ว ้ 

อ านาจควบคมุใน Innoviz 
 
 

คณะกรรมการบริษัท  
จาก SHA ระหว่างผูถ้ือหุน้บุคคลธรรมดาของ Innoviz และ 
บริษัทฯ ได้ก าหนดเงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการตาม
สดัส่วนการถือหุน้ โดยภายหลงัการซือ้หุน้ Tranche A เสร็จ
สมบูรณ ์บริษัทฯ จะมีสดัส่วนการถือหุน้ที่รอ้ยละ 55.00 ใน 
Innoviz ท าให้บริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารง
ต าแหน่งเป็นคณะกรรมการบริษัทได ้3 จาก 5 ท่าน  ดังนัน้ 
ภายหลังการซือ้หุน้ Tranche A เสร็จสมบูรณ์ และบริษัทฯ 
จะมีขา้งมากในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และการที่ 
ทั้งนี ้การที่ผูถ้ือหุน้บุคคลธรรมดาของ Innoviz สามารถส่ง
ตัวแทนมาด ารงต าแหน่งตามสดัส่วนการถือหุน้จนกว่าการ
ซือ้หุน้ Tranche C เสร็จสมบูรณ์ นั้น ท าใหใ้นช่วงก่อนการ
ซือ้หุน้ Tranche C เสรจ็สมบรูณ ์Innoviz จะมีคณะกรรมการ
ที่ประกอบไปดว้ยตัวแทนจากบริษัทฯ และ ผูถ้ือหุน้บุคคล
ธรรมดาของ Innoviz  โดยตัวแทนทั้งสองฝ่ายจะร่วมกัน
ก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจของ Innoviz 
 
ผูถ้ือหุน้ 
ภายหลังการเขา้ลงทุนใน Innoviz โดยการซือ้หุน้ Tranche 
A บริษัทฯ จะมีสดัส่วนการถือหุน้ที่รอ้ยละ 55.00 ใน Innoviz 
ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลใหก้ารซือ้หุน้ Tranche B 
และ Tranche C ไม่แลว้เสร็จในอนาคตจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ 
ไม่ไดร้บัอ านาจควบคมุเบ็ดเสรจ็ใน Innoviz และหากบริษทัฯ 
ต้องการเสนอมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Innoviz ที่ต้อง
ไดร้บัคะแนนเสียงอนุมตัิไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สียอาจจะ
ท าให้มติดังกล่าวไม่ไดร้ับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้
ของ Innoviz ได ้

คณะกรรมการบริษัท  
หากผูข้ายก าหนดเงื่อนไขใหบ้ริษัทฯ ช าระเงินค่าหุน้ในคราว
เดียว  โดยแลกกับสัดส่วนการถือหุ้นที่รอ้ยละ 100.00 ใน 
Innoviz จะท าใหบ้ริษัทฯ สามารถแต่งตัง้คณะกรรมการโดย
เป็นตวัแทนจากบริษัทฯ ไดท้ัง้หมดและจะมีอ านาจควบคุม
ใน Innoviz เบ็ดเสรจ็ อย่างไรก็ บริษัทฯ จะขาดบคุคลากรทีมี่
ประสบการณใ์นการด าเนินธุรกิจซึ่งเป็นตวัแทนจากผูถ้ือหุน้
บุคคลธรรมดาของ Innoviz ร่วมก าหนดนโยบายการด าเนิน
ธุรกิจของ Innoviz 
 
ผูถ้ือหุน้ 
หากผูข้ายก าหนดเงื่อนไขใหบ้ริษัทฯ ช าระเงินค่าหุน้ในคราว
เดียว  โดยแลกกับสัดส่วนการถือหุ้นที่รอ้ยละ 100.00 ใน 
Innoviz จะท าให้บริษัทฯ มีอ านาจควบคุมเบ็ดเสร็จใน 
Innoviz และหากบริษัทฯ ตอ้งการเสนอมติในที่ประชุมผูถ้ือ
หุน้ของ Innoviz ที่ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงอนุมตัิไม่ต ่ากว่า 3 
ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผูถ้ือหุน้ที่มีส่วน
ไดเ้สีย จะท าใหม้ติดงักล่าวก็จะไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุ
ผูถ้ือหุน้ของ Innoviz ได ้
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6. ความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาและเงือ่นไขในการเข้าท ารายการ 
6.1. การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์ีจ่ะได้มาจากการเข้าท ารายการ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของราคาหุน้ของ Innoviz โดยอา้งอิงจากขอ้มลู และสมมติฐาน
การด าเนินธุรกิจที่ไดร้บัจาก Innoviz งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแลว้ งบการเงินภายใน แผนธุรกิจ ขอ้มูลทางการตลาด 
ประมาณการและสมมติฐานทางการเงิน การสัมภาษณผ์ูบ้ริหารและเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มลูที่  Innoviz เปิดเผยแก่
สาธารณะ 

อย่างไรก็ตาม ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระตัง้อยู่บนสมมติฐานว่าขอ้มลู และเอกสารส าคญัดงักล่าวเป็น
ขอ้มลูที่สมบูรณ ์ครบถว้น และถูกตอ้งรวมทัง้เป็นการพิจารณาจากสถานการณ ์และขอ้มลูที่สามารถรบัรูไ้ดใ้นปัจจบุนัซึ่งหากมี
การเปล่ียนแปลงใดๆ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจรวมถึงการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ได  ้

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของมลูค่าหุน้ของ Innoviz ดว้ยวิธีการต่างๆ จ านวน 6 วิธี 
ไดแ้ก่ 

1. วิธีมลูค่าหุน้ตามบญัชี (Book Value Approach) 
2. วิธีมลูค่าตามบญัชีที่ปรบัปรุงแลว้ (Adjusted Book Value Approach) 
3. วิธีมลูค่าหุน้ตามราคาตลาด (Market Price Approach) 
4. วิธีอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio) 
5. วิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio) 
6. วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
 
หลังจากที่ไดศ้ึกษาข้อมูลและเอกสารของ Innoviz รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องแลว้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

สามารถสรุปความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคาหุน้ Innoviz ไดด้งัต่อไปนี ้
 
6.1.1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) 
การประเมินมลูค่า Innoviz โดยวิธีนีจ้ะแสดงใหเ้ห็นถึงมลูค่าของ Innoviz ซึ่งปรากฏตามบญัชี ณ ขณะใดขณะหน่ึงซึ่ง

ปรากฏตามงบการเงินล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวผกามาศ วัฒนวงศ ์ผูส้อบบัญชีรบั
อนญุาตทะเบียนเลขที่ 9186 ก่อนน ามาหารดว้ยจ านวนหุน้ โดยมีรายละเอียด ดงันี:้ 

 
ล าดับ รายละเอียด มูลค่า (ล้านบาท) 

1.  ทนุจดทะเบียนที่ช  าระแลว้ 4.35 
2.  ก าไร (ขาดทนุ) สะสม                             40.52  
3.  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ Innoviz (3) = (1)+(2)                       44.87  
4.  จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ทัง้หมดของบริษัท (หุน้)1/ 100,000.00 
5.  มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)  448.67 

หมายเหต:ุ 1/  ทนุที่ช  าระแลว้จ านวน 100,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 43.5 บาท 
 

การประเมินมลูค่า Innoviz ดว้ยวิธีมลูค่าหุน้ตามบญัชีได ้(Book Value Approach) จะได้มูลค่าบริษัท 44.87 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นของ Innoviz เท่ากับ 448.67 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ดี การประเมินมลูค่าหุน้ดว้ยวิธีมลูค่าบริษัท
ตามบญัชีจะแสดงเพียงมลูค่าบริษัทของ Innoviz ตามงบการเงิน ณ วนัที่ท  าการประเมินเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ โดยไม่ไดแ้สดง
ใหเ้ห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต แนวโนม้อุตสาหกรรม และมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นของ  
Innoviz โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการให้ค าปรกึษา ใหบ้ริการพฒันา และติดตัง้ Software ส าหรบัใชใ้นองคก์รซึ่งเป็นธุรกิจการ
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ใหบ้รกิารที่มิไดใ้ชสิ้นทรพัยถ์าวรในการด าเนินงานเป็นหลกั นอกจากนี ้การประเมินมลูค่าโดยวิธีดงักล่าวมิไดส้ะทอ้นรายการทาง
บัญชีที่ถูกปรบัปรุงเนื่องจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานบัญชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและรายการที่อาจถูกดอ้ยค่าใน
อนาคต  ดังน้ัน ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระจึงมีความเหน็ว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสมส าหรับการประเมิน
มูลค่าหุ้นของ Innoviz ในคร้ังนี ้
 

6.1.2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 
 การประเมินมูลค่าหุน้ดว้ยวิธีนีเ้ป็นการน าสินทรพัยร์วมของ Innoviz หักดว้ยหนีสิ้นทั้งหมด รวมทั้งภาระผูกพัน และ

หนี ้สินที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึ่งปรากฏตามงบการเงิน ณ วันที่  วันที่  31 
ธันวาคม 2564 และปรบัปรุงดว้ยรายการต่างๆ ที่เกิดขึน้ภายหลงัจากวนัที่ปิดงบการเงิน หรือรายการที่มีผลกระทบท าใหม้ลูค่า
ตามบญัชีสะทอ้นมลูค่าที่แทจ้ริงมากขึน้ เช่น ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดจากการประเมินราคาสินทรพัยท์ี่ยงัไม่ไดบ้นัทึกในงบการเงิน 
รายการบวกกลบัหนีส้งสยัจะสญูหรือหนีส้ญูที่ไดร้บัช าระคืน รายการที่ถูกดอ้ยค่าทางบญัชี มลูค่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจ กู๊ด
วิลล ์(Goodwill) สิทธิบตัร (Patent) มลูค่าตราสินคา้ (Brand Value) เงินปันผลจ่าย หรือรายการขาดทนุท่ีสามารถน ามาลดภาษี
ไดใ้นอนาคต (Losses Carried Forward) เป็นตน้ หลงัจากนัน้ จึงน าผลลพัธท์ี่ค  านวณไดห้ารดว้ยจ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ทัง้หมด
ของ Innoviz  

ในการประเมินมูลค่าหุ้นของ Innoviz โดยวิธีนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใ้ช้มูลค่าตามบัญชีซึ่งปรากฏตามงบ
การเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตล่าสดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ปรบัปรุงดว้ย 1) เงินปันผลจ่าย 2) ก าไรสทุธิงวด 
6 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 3) รายการทางบัญชีที่ถูกปรับปรุงเนื่องจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานบัญชี 4) 
รายการที่อาจถูกดอ้ยค่าในอนาคตจากรายงานการตรวจสอบฐานะทางการเงินของ บริษัท อินโนวิซ โซลชูั่นส ์จ ากัด (รายงาน
วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2565) จดัท าโดย บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ ที่ปรกึษา จ ากดั (“Financial Due Diligence Report”) 
และ 5) เงินเพิ่มทุนของ Innoviz ตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้น SPA  อย่างไรดี Innoviz มิไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระเพื่อ
ประเมินมูลค่าสินทรพัยถ์าวรของบริษัท เนื่องจาก Innoviz เป็นผูป้ระกอบธุรกิจใหค้  าปรึกษาดา้นการพัฒนาระบบ ERP ไดแ้ก่ 
ระบบ Microsoft Dynamics 365, K2 และ UiPath  ซึ่งมิได้ใช้สินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์หลักในการด าเนินธุรกิจ (มูลค่า
สินทรัพย์ถาวรของ Innoviz ตาม Financial Due Diligence Report เท่ากับ 1.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.07 ของสิ
นทรพันร์วม) อีกทั้ง สินทรพัยด์ังกล่าวส่วนใหญ่ประกอบดว้ย คอมพิวเตอรแ์ละฮารด์แวร ์ซึ่งเป็นสินทรพัยท์ี่มีการใชง้านอย่าง
สม ่าเสมอ ซึ่งผูส้อบบญัชีของ Innoviz ไดม้ีการตดัจ าหน่ายค่าเส่ือมราคาอย่างต่อเนื่องซึ่งหากสินทรพัยด์งักล่าวมีการลดลงของ
มลูค่าจากการประเมินก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อมลูค่าหุน้ของ Innoviz อย่างมีนยัส าคญั ดงันัน้ จากการประเมินมลูค่าหุน้โดยวิธี
ปรบัปรุงมลูค่าตามบญัชี โดยน ารายการท่ีกล่าวไวข้า้งตน้มาพิจารณา จะไดม้ลูค่าหุน้ของ Innoviz ดงันี ้   

  
ล าดับ รายละเอียด มูลค่า (ล้านบาท) 

1 รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 64                             44.87  
2 บวก - ก าไรสทุธิงวด 6 เดือน สิน้สดุ 30 มิ.ย. 651/                             21.74  
4 ลบ – เงินปันผล2/                            (35.00) 
5 ลบ – ปรบัปรุงรายการทางบญัชี3/                            (12.64) 

6 
ลบ – รายการตัดจ าหน่ายงานระหว่างท า เงินประกันค่าเช่าที่จะถูกยึดจากการยกเลิกสัญญาเช่า
ส านกังาน  และ ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู 4/ 

                             (2.60) 

7 บวก – เงินเพ่ิมทนุตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้น SPA  5.65 
8 ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิหลังปรับปรุง                       22.02  
9 จ านวนหุน้ (หุน้)4/ 100,000.00 
10 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นภายหลังการปรับปรุง (บาท)                     220.21  
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หมายเหต:ุ 1/ อา้งอิงจากงบการเงินภายในงวด 6 เดือน สิน้สดุ 30 มิ.ย. 65 
2/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของ Innoviz ครัง้ที่ 1/2565 เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 35.00 ลา้นบาท 

 3/ ภายหลงัปี 2564 Innoviz ไดเ้ปลี่ยนผูส้อบบญัชีของบริษัทจากเดิมคือนางสาวผกามาศ วฒันวงศ ์(ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน
เลขที่ 9186) เป็นบริษัท พราวด ์อิน โปร จ ากัด ซึ่งเป็นผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัความเห็นชอบตามรายชื่อของส านักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น 
Innoviz จึงไดเ้ปลี่ยนแปลงมาตรฐานบญัชีจากเดิมคือมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการที่ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 
(Non-Publicly Accountable Entities หรือ NPAEs)  เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการที่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 
(Publicly Accountable Entities หรือ PAEs) โดยผลการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบญัชีดงักลา่วท าใหส้่วนของถือหุน้ของ Innoviz ลดลง
จ านวน 12.64 ลา้นบาท 
4/ BBIK ได้ว่าจ้าง Deloitte ให้จัดท า Financial Due Diligence Report เพื่อตรวจสอบฐานะทางการเงินหรือรายการทางบัญชีที่
อาจจะส่งผลถึงผลการด าเนินงานของ Innoviz ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดส้อบทาน Financial Due Diligence Report  แลว้
ไม่พบว่ามีรายการทางบัญชีใดที่อาจจะโดนดอ้ยค่าและมีผลกระทบทางบัญชีของ Innoviz อย่างมีนัยส าคัญ เวน้แต่ รายการตัด
จ าหน่ายงานระหว่างท า เงินประกันค่าเช่าที่จะถูกยึดจากการยกเลิกสญัญาเช่าส านักงาน   และ ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสูญ รวมจ านวน 
2.60 ลา้นบาท ทัง้นี ้หากงบการเงินของ Innoviz งวด 12 เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565  ไดถู้กตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอีก
ครัง้ Innoviz อาจถกูตัง้ส ารองหรือดอ้ยค่ารายการทางบญัชีเพ่ิมเติมและอาจจะมีผลกระทบต่องบการเงินของ Innoviz ได ้

      5/ ทนุที่ช  าระแลว้จ านวน 100,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 43.5 บาท 
  

การประเมินมลูค่าบริษัทโดยวิธีนี ้จะได้มูลค่าบริษัท 22.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นของ Innoviz เท่ากับ 

220.21 บาทต่อหุ้น แมว้่าการประเมินมลูค่าหุน้ดว้ยวิธีนีจ้ะค านึงถึงผลกระทบของ1) เงินปันผลจ่าย 2) ก าไรสทุธิงวด 6 เดือน
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 3) รายการทางบญัชีที่ถกูปรบัปรุงเนื่องจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานบญัชี 4) รายการท่ีอาจ
ถูกดอ้ยค่าในอนาคตจาก Financial Due Diligence Report และ 5) เงินเพิ่มทุนของ Innoviz ตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้น SPA   แต่
ยงัมิไดค้  านึงถึงความสามารถในการท าก าไรและความสามารถในการแข่งขนั รวมทัง้ผลการด าเนินงานของกิจการและการผล
ของเปล่ียนแปลงมาตฐานบญัชีที่อาจจะเกิดขึน้เพิ่มเติมในอนาคต จึงท าใหก้ารประเมินดว้ยวิธีนีอ้าจไม่สะทอ้นราคาที่แทจ้รงิ แต่
สามารถใชเ้ป็นราคาพืน้ฐานในการก าหนดมูลค่าของบริษัทได้ ดังน้ัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธี
ประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสมส าหรับการประเมินมูลค่าหุ้นของ Innoviz ในคร้ังนี ้

 
6.1.3. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Price Approach) 
การประเมินมลูค่าหุน้โดยวิธีนี ้จะใชร้าคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัจากการซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง Innoviz ในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ในอดีต ณ ช่วงเวลาต่างๆ โดยที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระไดพ้ิจารณาราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ Innoviz 
(มลูค่าการซือ้ขายหุน้ของบรษิัท/ปริมาณการซือ้ขายหุน้ของบริษัท) ยอ้นหลงัในช่วงเวลา 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 
วนั และ 360 วนั ติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาซือ้หุน้ หรือวนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิการเขา้ท ารายการ อย่างไรก็
ตาม ณ ปัจจุบนั หุน้ของ Innoviz มิไดเ้ขา้จดทะเบียน และซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงันัน้ หุน้ของ Innoviz จึงไม่มีราคาซือ้
ขาย ส่งผลให้ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระไม่สามารถประเมินมูลค่าหุ้นของ Innoviz โดยวิธีนีไ้ด ้
 

6.1.4. วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach : P/BV Ratio) 
การประเมินราคาโดยวิธีนี ้เป็นการน ามลูค่าตามบญัชีของ Innoviz ที่ถูกปรบัปรุงแลว้ในหวัขอ้ 5.1.2 วิธีปรบัปรุงมลูค่า

ตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) ซึ่งมีค่าเท่ากับ  220.21 บาทต่อหุน้ คูณกับมัธยฐานของอัตราส่วนราคาปิดต่อ
มลูค่าตามบญัชีเฉล่ีย (P/BV) 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั และ 360 ของบรษิัทท่ีด าเนินธุรกิจใกลเ้คียงกัน
กับ Innoviz ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จนถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2565 (เป็น 1 วนัก่อนหนา้ ที่คณะกรรมการของ 
BBIK อนุมัติการเขา้ท ารายการดังกล่าว) โดยวิธีการคัดเลือกบริษัทที่น ามาเปรียบเทียบของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนั้นจะ
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คัดเลือกจากบริษัทที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกับ Innoviz ซึ่งประกอบธุรกิจใหค้  าปรึกษา ใหบ้ริการพัฒนา และ
ติดตัง้ Software ส าหรบัใชใ้นองคก์ร เป็นตน้ โดย ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเลือกใชบ้ริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 6 
บรษิัทท่ีด าเนินธุรกิจที่คลา้ยคลงึกนัหรือเก่ียวเนื่องกนักบั Innoviz ไดแ้ก่ 1) บรษิัท บลบูิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  2) บรษิัท เบรลิ 8 
พลัส จ ากัด (มหาชน) (“BE8”) 3)บริษัท ฮิวแมนิกา้ จ ากัด (มหาชน) (“HUMAN”) 4) บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
(“IIG”) 5) บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) (“MFEC”) และ 6) บริษัท เน็ตเบย ์จ ากัด (มหาชน) (“NETBAY”) เป็นบริษัท
เปรียบเทียบ โดยรายละเอียดของบรษิัทท่ีด าเนินธุรกิจคลา้ยคลงึกบั Innoviz มีรายละเอียดดงันี ้ 

 
บริษัท ช่ือย่อ ตลาด

หลักทรัพย ์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ สินทรัพย ์

(ล้านบาท) 
30 ก.ย. 65 

รายได้ 
(ล้านบาท) 
30 ก.ย. 65 

ก าไรสุทธิ 
(ล้านบาท) 
30 ก.ย. 65 

มูลคา่ตลาด 
(ล้านบาท) 
30 พ.ย. 

651/ 
1. บริษัท บลบูิค กรุ๊ป 

จ ากดั (มหาชน) 
BBIK MAI ที่ปรึกษาดา้นกลุยทธ์ และการจัดการนวัตกรรม

และเทคโนโลยี และธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง 
774.55 427.50 96.64 12,100.00 

2. บริษัท เบริล 8 พลสั 
จ ากดั (มหาชน) 

BE8 MAI ที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation ให้บริการ
แบบค รบว งจ ร ใ นด้านก า รบริ ห า รจั ดกา ร
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) การวิ เคราะห์
ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นตัวแทน
จ าหน่ า ยซอฟต์แ ว ร์ข องบ ริ ษั ทชั้ นน า  เ ช่ น 
Salesforce, Google, MuleSoft, และ Tableau 

1,756.44 471.46 88.92 13,626.74 

3. บริษัท ฮิวแมนิกา้ 
จ ากดั (มหาชน) 

HUMAN SET กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผูพ้ัฒนาซอฟตแ์วร์
เพื่อจ าหน่ายและใหบ้ริการติดตัง้ซอฟตแ์วรร์ะบบ
บริหารงานทรพัยากรบุคคลและทรพัยากรองคก์ร 
รวมทัง้ใหบ้ริการจดัท าเงินเดือนและจดัท าบญัชี 

3,913.29 738.48 105.88 9,715.37 

4. บริษัท ไอแอนดไ์อ 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

IIG MAI ธุรกิจที่ปรกึษาดา้นดิจิทลัและเทคโนโลยีใหแ้ก่ภาค
ธุรกิจต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งออกตามประเภท
ของการด าเนินธุรกิจได ้ดงันี ้1. ธุรกิจที่ปรกึษาและ
ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการ
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) และใหเ้ช่าใชร้ะบบ
ซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce 2. ธุรกิจที่ปรึกษา
และให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผน
ทรพัยากรองคก์ร (ERP) และเป็นตวัแทนจ าหน่าย
ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 3. ธุรกิจที่ปรกึษา
ด้า นก า ร ว า ง แผนกลยุ ท ธ์ แ บ รนด์  ( Brand 
Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ 
( Experience Management) แ ล ะ ก า ร ต ล า ด
ดิจิทัล  (Digital Marketing) 4.  ธุ รกิจให้บริการ
จัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ 5. ธุรกิจ
ดา้นการวิเคราะหแ์ละจดัการขอ้มลูเพ่ือธุรกิจ 

1,068.55 707.88 69.13 3,875.00 

5. บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี 
จ ากดั (มหาชน) 

MFEC SET พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบ
วงจร ภายใตก้ลุ่มธุรกิจหลัก 4กลุ่มธุรกิจ โดยมุ่ง
ออกแบบการให้บริการในเชิงลึก เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการจ าเพาะในการใชง้านของลกูคา้ ช่วย
ใหลู้กคา้สามารถสรา้งขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขัน 

5,602.46 4,043.50 142.96 3,875.00 
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บริษัท ช่ือย่อ ตลาด
หลักทรัพย ์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ สินทรัพย ์
(ล้านบาท) 
30 ก.ย. 65 

รายได้ 
(ล้านบาท) 
30 ก.ย. 65 

ก าไรสุทธิ 
(ล้านบาท) 
30 ก.ย. 65 

มูลคา่ตลาด 
(ล้านบาท) 
30 พ.ย. 

651/ 
ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย  1.  Hybrid Infrastructure 
Services 2.  Enterprise Solution 3.  Digital 
Delivery 4. Transformation 

6. บริษัท เน็ตเบย ์จ ากดั 
(มหาชน) 

NETBAY MAI บริษัทประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูค้ิดคน้ สรา้งสรรค ์
แ ล ะ พั ฒ น า  Digital Business Technology 
Platform ในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
( Digital Business Services) แ ล ะ น า เ ส น อ
ผลิตภัณฑ์นั้นแก่ผู้ใช้ในรูปแบบการให้บริการ 
(SaaS: Software as a Service) อย่างครบวงจร
ระหว่างภาคธุรกิจและภาครฐั (B2G) ระหว่างภาค
ธุ ร กิ จ แ ล ะภาคธุ ร กิ จ  (B2B) แล ะ ร ะหว่ า ง
ภาคเอกชนและประชาชนหรือผูบ้ริโภค (B2C) 

593.64 306.01 109.60 5,100.00 

หมายเหต ุ1/เป็นขอ้มลู 1 วนัก่อนหนา้ที่คณะกรรมการของ BBIK อนมุตัิการเขา้ท ารายการ 
 

โดยค่า P/BV ของบรษิัทจดทะเบียนท่ีน ามาเปรียบเทียบ เป็นขอ้มลูถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 สรุปไดด้งันี:้  

P/BV: (เท่า) 
ค่าเฉล่ีย (Average) (วัน) 

7 15 30 60 90 120 180 360 
 BE8  9.34 9.60 10.11 12.90 14.24 14.51 14.14 NA 
 BBIK  18.44 19.36 20.22 19.83 17.95 16.37 14.71 NA 
 HUMAN   2.85 2.89 2.90 2.94 2.99 3.41 4.14 4.88 
 IIG  6.32 6.65 7.04 7.53 7.50 7.33 6.99 6.92 
 MFEC  1.78 1.81 1.88 2.00 2.01 2.00 2.03 2.06 
 NETBAY  11.82 12.29 13.48 14.09 13.19 12.27 12.03 11.69 
ค่ามธัยฐาน 7.83 8.13 8.57 10.21 10.35 9.80 9.51 5.90 

มูลค่าหุ้น Innoviz (บาทต่อหุ้น) 1,724.23 1,789.26 1,888.25 2,248.69 2,278.05 2,157.41 2,094.17 1,300.07 

ที่มา:  1/ www.setsmart.com 

 2/ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเลือกใช ้ค่ามธัยฐานในการค านวณ แทนที่ค่าเฉลี่ยเพ่ือลดผลกระทบจากขอ้มลูที่มีผลการเบี่ยงเบน
สงู (Outlier)   

 
การประเมินมลูค่าบริษัทโดยวิธีนี ้จะได้มูลค่าบริษัท อยู่ระหว่าง 130.01 - 227.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่า

หุ้นของ Innoviz เท่ากับ 1,300.07 - 2,278.05 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ดี Innoviz นัน้เป็นผูใ้หค้  าปรกึษา ใหบ้ริการพฒันา และ
ติดตัง้ Software ส าหรบัใชใ้นองคก์รซึ่งมีลกัษณะการด าเนินธุรกิจที่มิไดใ้ชสิ้นทรพัย ์เช่น ท่ีดิน หรือสมัปทานเป็นสินทรพัยใ์นการ
ด าเนินธุรกิจโดยตรง นอกจากนี ้การประเมินมลูค่าโดยวธีิดงักล่าวมิไดส้ะทอ้นถงึผลการด าเนินงานของ  Innoviz ศกัยภาพในการ
เติบโตของธุรกิจในอนาคตและแนวโนม้ในการเติบโตอุตสาหกรรมในอนาคต อีกทัง้ บริษัทที่น ามาเปรียบเทียบมีขนาดทรพัยสิ์น 
หนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้แตกต่างกับ Innoviz อย่างมีนยัส าคญั  ดังน้ัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธี
ประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสมส าหรับการประเมินมูลค่าหุ้นของ Innoviz ในคร้ังนี ้
  

http://www.setsmart.com/
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6.1.5. วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio) 
การประเมินโดยวิธีนีเ้ป็นการน าก าไรต่อหุน้ (Earnings per Share) 4 ไตรมาสล่าสดุ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 

ตามงบการภายในเงินที่ผ่านสอบทานเบือ้งตน้ของผูส้อบบัญชีของ Innoviz และ ไดผ่้านการตรวจสอบฐานะทางการเงินโดย 
Deloitte โดยมีผลขาดทุน (135.96) บาทต่อหุน้ มาคูณกับค่าเฉล่ียของอตัราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุน้ (P/E) 7 วนั 15 วนั 30 
วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั และ 360 วนัของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยท์ี่มีธุรกิจใกลเ้คียงหรือเก่ียวเนื่องกนั
กับ Innoviz ตามรายละเอียดที่แสดงไวใ้นหวัขอ้ 5.1.4 วิธีอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (Price to Book Value Approach: 
P/BV ratio) อย่างไรก็ดี เนื่องจาก Innoviz มีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบนัทึกบญัชีท าใหก้ารรบัรูร้ายได ้การบนัทึกค่าใชจ้่าย
มีการเปล่ียนแปลง และมีการบนัทึกค่าใชจ้่ายบางรายการเพิ่มเติมจงึส่งผลให ้4 ไตรมาสล่าสดุ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 
Innoviz มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิจึงไม่สามารถหามูลค่าหุ้นของ Innoviz ดังน้ัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเหน็ว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสมส าหรับการประเมินมูลค่าหุ้นของ Innoviz ในคร้ังนี ้
  

6.1.6. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 
การประเมินมลูค่าหุน้ตามวิธีนีจ้ะพิจารณาถึงผลการด าเนินงานของกิจการในอนาคต โดยค านวณหามลูค่าปัจจุบนัของ

ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ (Free Cash Flow: FCF) ดว้ยอัตราส่วนลด (Discount Rate) ที่เหมาะสม ซึ่งที่ปรึกษาทาง
การเงินอิสระไดค้  านวณหาอตัราตน้ทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพื่อใช้
เป็นอัตราส่วนลด และค านวณหากระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงินของ  Innoviz ในระยะเวลา 5 ปี
ขา้งหนา้ (ปี 2566 – 2570) เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งสามารถสะทอ้นวงจรธุรกิจ (Business Cycle) ไดด้ี โดย
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานว่าธุรกิจของ Innoviz จะยงัคงด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
นยัส าคญัเกิดขึน้ และเป็นไปภายใตภ้าวะเศรษฐกิจและสถานการณใ์นปัจจบุนั  

ทัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัท าประมาณการทางการเงินของกิจการ โดยอา้งอิงขอ้มลู และสมมติฐานที่ไดร้บั
จาก Innoviz และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวข้อง ทั้งนี ้ หากภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระหว่างปี 2564 – 30 มิถุนายน 2565 Innoviz ไดม้ีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานบัญชีโดยจากเดิมในงบ
การเงินปี 2564 ไดใ้ช ้NPAEs แต่งบการเงินงวด 6 เดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 ไดเ้ปล่ียนมาใช ้PAEs (งบการเงิน
ภายในงวด 6 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 เป็นงบการเงิน PAEs ที่ถกูสอบทานเบือ้งตน้จากผูส้อบบญัชีปัจจุบนัของ 
Innoviz เท่านัน้) โดยผลของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวท าใหง้บการเงินในช่วงระยะนัน้ไม่สามารถเปรียบเทียบไดอ้ย่างสมบูรณ์  
นอกจากนีห้ากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานบัญชีดงัและปัจจยัอื่นๆ มีผลกระทบต่องบการเงินของ Innoviz อย่างมีนยัส าคญัใน
อนาคตจนส่งผลต่อสมมติฐานท่ีก าหนด ก็จะท าใหม้ลูค่าหุน้ท่ีประเมินไดต้ามวิธีนีจ้ะเปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั โดยสมมติฐานท่ี
ส าคญัของประมาณการทางการเงินของ Innoviz สรุปไดด้งันี:้ 

 
6.1.6.1. รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

Innoviz ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษา ให้บริการพัฒนา ติดตั้ง แนะน าและดูแลระบบ โดยมุ่งเน้นการให้บริการใน
ผลิตภัณฑ์หลัก คือ Microsoft Dynamics 365 ในส่วนของงาน ERP ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันส าหรับธุรกิจที่รองรับระบบงาน
หลากหลาย เช่น บญัชีการเงิน การบริการ และห่วงโซ่อุปทานเป็นตน้  นอกจากนี ้ยงัมีอีก 2 ผลิตภณัฑท์ี่มีการขายและใหบ้รกิาร
ดว้ย ไดแ้ก่ K2 ซึ่งเป็นซอฟทแ์วรใ์นกลุ่ม Business Process Management (BPM) ที่ช่วยในการจดัการระบองคก์ร และเชื่อมโยง
ระบบต่างๆ เขา้ดว้ยกัน และ UiPath ซึ่งเป็นซอฟทแ์วรใ์นกลุ่ม Robotic Process Automation (RPA) ที่ช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ้่าย 
ลดระยะเวลาในการท างาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได ้

โดยสมมติฐานดา้นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารของแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑม์ีดงัต่อไปนี ้
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▪ รายไดจ้ากส่วนงาน Microsoft Dynamics 365 (ERP) เป็นรายไดห้ลกัของ Innoviz ในปัจจบุนัมีสดัส่วนรายไดป้ระมาณ
รอ้ยละ 96.00 ของรายไดจ้ากการบริการ มีการเติบโตของรายไดต้่อเนื่องตลอดทุกปี โดยในช่วงระหว่างปี 2562 – งวด 
6 เดือน สิน้สุด 30 มิถุนายน 2565 รายไดจ้ากส่วนงาน Microsoft Dynamics 365 (ERP) มีอัตราเติบโตอยู่ที่รอ้ยละ 
18.70 , 0.80 , 5.19 และ 12.25  จากงวดก่อนหน้าตามล าดับ ทั้งนี ้ ในปี 2563  รายได้จากส่วนงาน Microsoft 
Dynamics 365 (ERP) เติบโตเพียงรอ้ยละ 0.80 จากปีก่อนหนา้ มีสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ท า
ใหล้กูคา้องคก์รจ าเป็นตอ้งลดค่าใชจ้่ายเพื่อรกัษาสภาพคล่องโดยชะลอการพฒันาและติดตัง้ระบบ ERP ในองคก์รจึง
ส่งผลใหท้ าใหจ้ านวนลกูคา้ใหม่ของ Innoviz ลดลงจากปี 2562  
โดยภาพรวมส าหรับการก าหนดสมมติฐานทางการเงินจากส่วนงาน Microsoft Dynamics 365 (ERP) ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระไดก้ าหนดสมมติฐานจากการพิจารณาภาพรวมการเติบโตจากรายไดข้อง Innoviz ในอดีตที่มีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดตัง้แต่ปี 2561 เวน้แต่ในปี 2563 – 2564 ที่มีการชะลอตวัเนื่องจากสถาณการณก์ารแพร่
ระบาดของ COVID – 19 ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ Innoviz และนอกจากนีย้ังจะพิจารณาควบคู่กับ
ขอ้มลูสภาวะอตุสาหกรรมของตลาดซอฟตแ์วร ์ERP อีกดว้ย ซึ่งที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระเห็นว่าการก าหนดสมมตฐิาน
โดยอ้างอิงจากปัจจัยดังกล่าวมีความเหมาะสม ทั้งนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้รายได้จากส่วนงาน 
Microsoft Dynamics 365 (ERP) ระหว่างปี 2565 – 2570 มีการเติบโตที่อตัรารอ้ยละ 13.22 , 16.75 , 12.13 . 11.54 , 
8.40 และ 5.65  ต่อปี ตามล าดบั โดยคิดเป็นอตัราการเติบโตทบตน้เฉล่ีย (CAGR) ตลอดระยะเวลาประมาณการที่รอ้ย
ละ 10.83 ต่อปี ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้มลูสภาวะอตุสาหกรรมของตลาดซอฟตแ์วร ์ERP ทั่วโลก (รายละเอียดในขอ้ 3.7.1) 
ที่คาดว่าในระหว่างปี 2565 ถึง ปี 2573 จะมีอัตราการเติบโตทบตน้เฉล่ีย (“CAGR”)  ที่รอ้ยละ 10.70 ต่อปี (ที่มา : 
www.grandviewresearch.com ) และเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันกับ depa ที่คาดว่าในระหว่างปี 2565 – 2567 
ตลาดซอฟตแ์วรใ์นประเทศไทยจะมีอตัราการเติบโตที่รอ้ยละ 11.70 , 12.10 และ 11.90 ตามล าดบั 
นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดก้ าหนดสมมติฐานทางการเงินปี 2565 โดยเป็นการปรับลดรายไดจ้าก 
Backlog ของ Innoviz ที่คาดว่าจะไดร้บัที่ประมาณรอ้ยละ 15.00 ซึ่งเป็นการปรบัลดจากการคาดการณข์องที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) เนื่องจากมีโอกาสและความเป็นไปไดท้ี่ Innoviz 
อาจรบัรูร้ายไดล่้าชา้ตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดของสมมติฐานทางการเงินดงันี ้
1) ERP แบบจ่ายรอบเดียว (ไม่มีบริการบน Cloud Server) ซึ่ง ERP ประเภทนีม้ีแนวโน้มการใช้งานลดลงอย่าง

ต่อเนื่องจากในอดีต เพราะพฤติกรรมของลูกคา้ ณ ปัจจุบัน นิยมหันไปใช ้ERP แบบจ่ายรายปี (Subscription) 

มากขึน้เนื่องจากมีการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud Server ท าให้สะดวกสบายต่อการเรียกใช้งานและสามารถ

บ ารุงรกัษาหรือพฒันาระบบเพิ่มเติมไดง้่าย  

โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหปี้ 2565 Innoviz มีลกูคา้ประเภท ERP แบบจ่ายรอบเดียว จ านวน 2 ราย 

โดยอ้างอิงจากจ านวนลูกค้างวด 6 เดือน สิน้สุด 30 มิถุนายน 2565 (ไม่มีการปรับเพิ่มในครึ่งปีหลัง) และ

ก าหนดใหปี้ 2566 เป็นตน้ไปปรบัลดจ านวนลูกคา้ลงเหลือ 1 รายตลอดระยะเวลาประมาณการ ทั้งนี ้ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระก าหนดใหร้ายไดเ้ฉล่ียต่อลกูคา้ปี 2565 อา้งอิงจากยอดรายไดจ้รงิที่เกดิขึน้ในงวด 6 เดือน สิน้สดุ 

30 มิถนุายน 2565  และก าหนดใหต้ัง้แต่ปี 2566 เป็นตน้ไปอา้งอิงจากรายไดต้่อลกูคา้เฉล่ียปี 2564 – งวด 6 เดือน 

สิน้สุด 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งน่าจะสะทอ้นงบประมาณในพัฒนาและติดตัง้ระบบ ERP ของลูกคา้ Innoviz ในส

ถาณการณปั์จจบุนัไดอ้ย่างเหมาะสม 

2) ERP แบบจ่ายรายปี (Subscription) โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหปี้ 2565 Innoviz มีลกูคา้ประเภท 

ERP แบบจ่ายรายปี ที่ เป็นลูกค้าใหม่จ านวน 11 ราย โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ เกิดขึน้จริงของ Innoviz และ
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ก าหนดใหปี้ 2566 – 2570 มีจ านวนลูกคา้ใหม่ 20 , 24 , 28 , 30 และ 30 รายตามล าดบั ทั้งนี ้ท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระก าหนดให้รายไดเ้ฉล่ียของลูกคา้ใหม่ต่อรายปี 2565 อา้งอิงจาก Backlog ของ Innoviz โดยปรบัลดลง

ประมาณรอ้ยละ 15.00 ของรายไดท้ี่คาดว่าจะไดร้บั และก าหนดใหต้ัง้แต่ปี 2566 เป็นตน้ไปอา้งอิงจากรายได้

เฉล่ียของลูกคา้ใหม่ต่อรายปี 2564 – งวด 6 เดือน สิน้สุด 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งน่าจะสะท้อนงบประมาณใน

พฒันาและติดตัง้ระบบ ERP ของลกูคา้ Innoviz ในสถาณการณปั์จจบุนัไดอ้ย่างเหมาะสม 

ทั้งนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้อัตราการต่ออายุลูกคา้ใหม่ (Renew rate) อัตราอัตราการเสียลกูคา้ 

อ้างอิงค่าเฉล่ียระหว่างปี 2563 – 2564 ทั้งนี ้จากการสัมภาษณ์ผู้บริการของ Innoviz ไดร้ะบุว่าอัตราการต่อ

อาย(ุRenew rate) และ อตัราการเสียลกูคา้ และรายไดต้่อลกูคา้เดิมเฉล่ีย (Renew Subscription) ในงวด 6 เดือน 

สิน้สดุ 30 มิถนุายน 2565 ไม่สามารถใชเ้ปรียบเทียบไดเ้นื่องจากลกูคา้ส่วนใหญ่จะตดัสินใจต่ออาย ุSubscription 

ในไตรมาส 3 – 4 ของปี ดงันัน้การใชค้่าเฉล่ียระหว่างปี 2563 – 2564 น่าจะสะทอ้นความสามารถในการด าเนิน

ธุรกิจของ Innoviz ไดด้ีที่สุด นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดใหร้ายไดข้องลูกคา้เดิมเฉล่ียต่อราย 

(Renew Subscription) ปี 2565 อา้งอิงจาก Backlog ของ Innoviz โดยปรบัลดลงประมาณรอ้ยละ 15.00 ของ

รายไดท้ี่คาดว่าจะไดร้บั และก าหนดใหต้ัง้แต่ปี 2566 เป็นตน้ไปอา้งอิงจากรายไดเ้ฉล่ียลกูคา้ใหม่ต่อรายปี 2564 – 

งวด 6 เดือน สิน้สุด 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งน่าจะสะทอ้นงบประมาณในพัฒนาและติดตัง้ระบบ ERP ของลกูคา้ 

Innoviz ในสถาณการณปั์จจบุนัไดอ้ย่างเหมาะสม 

▪ รายไดจ้ากส่วนงาน K2   ในปัจจุบนัมีสดัส่วนรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 3.00 ของรายไดจ้ากการบริการ มีการหดตวัของ
รายไดล้ดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงระหว่างปี 2562 – งวด 6 เดือน สิน้สดุ 30 มิถนุายน 2565 รายไดจ้ากส่วนงาน K2 
มีอตัราเติบโตอยู่ที่รอ้ยละ 5.94 , (35.76) , (25.83) และ (30.03) จากงวดก่อนหนา้ตามล าดบั ทัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการ
เงินอิสระก าหนดใหร้ายไดจ้ากส่วนงาน K2 ในปี 2565 เท่ากับ งวด 6 เดือน สิน้สดุ 30 มิถุนายน 2565 และก าหนดให้
ตัง้แต่ปี 2566 เป็นตน้ไป Innoviz ไม่มีรายไดจ้ากส่วนงานดงักล่าวโดยยึดหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis) 
เนื่องจากผู้บริหาร Innoviz มีความเห็นว่ารายไดส่้วนงานนีม้ีความไม่แน่นอน โดยตัง้แต่ปี 2562 เป็นตน้มามีลูกคา้
จ านวนลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือเพียง 2 รายในปัจจบุนั 

▪ รายไดจ้ากส่วนงาน UiPath ในปัจจุบนัมีสดัส่วนรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 1.00 ของรายไดจ้ากการบริการ มีการหดตวั
ของรายไดล้ดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงระหว่างปี 2563 – งวด 6 เดือน สิน้สุด 30 มิถุนายน 2565 รายไดจ้ากส่วน
งาน UiPath มีอัตราเติบโตอยู่ที่รอ้ยละ 36.48 , (1.48) และ (56.95) จากงวดก่อนหน้าตามล าดับ ทั้งนี ้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ก าหนดใหร้ายไดจ้ากส่วนงาน UiPath ในปี 2565 เท่ากับ งวด 6 เดือน สิน้สุด 30 มิถุนายน 2565 
และก าหนดให้ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป Innoviz ไม่มีรายได้จากส่วนงานดังกล่าวโดยยึดหลักความระมัดระวัง 
(Conservative Basis) เนื่องจากผู้บริหาร Innoviz มีความเห็นว่ารายไดส่้วนงานนีม้ีความไม่แน่นอน  และมิไดเ้ป็น
รายไดห้ลกัของ Innoviz  

 
6.1.6.2. รายไดอ้ืน่ 

รายไดอ้ื่นๆ ประกอบไปดว้ย รายไดค้่าเดินทาง และอื่นๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดใหร้ายไดอ้ื่นปี 2565 
เท่ากบัรอ้ยละ 0.27 ต่อรายไดจ้ากการบรกิาร โดยอา้งอิงจากงวด 6 เดือน สิน้สดุ 30 มิถนุายน 2565 และก าหนดใหต้ัง้แต่ปี 2566 
เป็นตน้ไปจนสิน้สดุระยะเวลาประมาณเท่ากับรอ้ยละ 0.21 ต่อรายไดจ้ากการบริการ โดยอา้งอิงจากค่าเฉล่ียปี 2564 – งวด 6 
เดือน สิน้สดุ 30 มิถนุายน 2565  
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        (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
6.1.6.3. ตน้ทนุบริการ 

ต้นทุนบริการที่ เป็นต้นทุนแปรผัน (Variable Cost) ประกอบด้วย ต้นทุนค่า Software ค่าจ้าง Outsource โบนัส
พนักงาน ค่าใช้จ่ายทั่วไป และค่าใชจ้่ายอื่นๆ เป็นตน้  ตน้ทุนบริการที่เป็นตน้ทุนคงที่ (Fixed Cost) ประกอบดว้ย เงินเดือน
พนกังาน ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังาน และ ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค เป็นตน้ โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดตน้ทนุ
บรกิารแต่ละรายการมีสมมติฐานดงัต่อไปนี ้

▪ ตน้ทุนค่า Software ค่าจา้ง Outsource โบนสัพนกังาน ค่าใชจ้่ายทั่วไป และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ปี 2565 ก าหนดใหเ้ท่ากบั
รอ้ยละ 34.22 ของรายไดจ้ากการบรกิาร โดยอา้งอิงจากงวด 6 เดือน สิน้สดุ 30 มิถนุายน 2565 และก าหนดใหต้ัง้แต่ปี 
2566 เป็นตน้ไปจนสิน้สดุระยะเวลาประมาณเท่ากบัรอ้ยละ 36.55 ของรายไดจ้ากการบรกิาร โดยอา้งอิงจากค่าเฉล่ียปี 
2564 – งวด 6 เดือน สิน้สดุ 30 มิถนุายน 2565 โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ตน้ทนุ
มีความผนัผวนต ่าและน่าจะสะทอ้นโครงสรา้งตน้ทนุ ณ ปัจจบุนัของ Innoviz ไดด้ีที่สดุ 

▪ เงินเดือนพนกังานและค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังาน ปี 2565 ก าหนดใหป้รบัเทียบเต็มปีจากงวด 6 เดือน สิน้สดุ 30 
มิถนุายน 2565  ส าหรบัปี 2566 – 2570 ก าหนดใหป้รบัเพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 10.00 , 10.00 , 10.00 , 7.50 และ 5.00 
ต่อปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกับอตัราการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มขึน้ซึ่งสงูกว่าอตัราเงินเฟ้อเฉล่ียยอ้นหลงั 5 ปี จากธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่รอ้ยละ 1.53 (ผูบ้รหิาร Innoviz ไดก้ าหนดนโยบายการปรบัขึน้ค่าจา้งตามอตัราเงินเฟ้อ) 

▪ ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค ปี 2565 ก าหนดใหป้รบัเทียบเต็มปีจากงวด 6 เดือน สิน้สุด 30 มิถุนายน ส าหรบัปี 2566 – 
2570 ก าหนดใหป้รบัเพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 10.00 , 10.00 , 10.00 , 7.50 และ 5.00 ต่อปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกับอตัรา
การเติบโตของรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ 
       (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
6.1.6.4. ค่าใชจ้่ายในการขาย 

ตน้ทุนบริการที่เป็นตน้ทุนแปรผัน (Variable Cost) ไดแ้ก่ ค่าคอมมิชชั่น ตน้ทุนบริการที่เป็นตน้ทุนคงที่ (Fixed Cost) 
ประกอบดว้ย เงินเดือนพนักงานและค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับพนักงาน เป็นตน้ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดตน้ทุน
บรกิารแต่ละรายการมีสมมติฐานดงัต่อไปนี ้

▪ ค่าคอมมิชชั่น ตัง้แต่ปี 2565 เป็นตน้ไปจนสิน้สดุระยะเวลาประมาณ ก าหนดใหเ้ท่ากบัรอ้ยละ 0.42 ของรายไดจ้ากการ
บรกิาร โดยอา้งอิงจากงวด 6 เดือน สิน้สดุ 30 มิถนุายน 2565 ทัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระอา้งอิงขอ้มลูจาก งวด 6 
เดือน สิน้สุด 30 มิถุนายน 2565 เนื่องจาก Innoviz ได้เปล่ียนลักษณะการจ่ายผลตอบแทนฝ่ายการขายเป็นค่า
คอมมิชชั่นในปี 2565 จากเดิมในอดีตเป็นการจ่ายเป็นเงินเดือนเท่านัน้ 

รายได้ 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
รายไดจ้ากการบริการ 235.61  235.16  243.83  270.54  309.34  346.87  386.90  419.39  443.08  
อตัราการเติบโตต่อปี (รอ้ยละ) 26.83  (0.19) 3.69  10.95  14.34  12.13  11.54  8.40  5.65  
รายไดอ่ื้น 0.12  0.11  4.99  0.74  0.66  0.74  0.83  0.90  0.95  
สดัส่วนต่อรายไดจ้ากการบริการ(รอ้ยละ) 0.05 0.05 2.05 0.27 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 

ต้นทุนขาย 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
ตน้ทนุบริการ 161.03 109.19 148.52 150.33 176.85 196.95 218.47 236.42 249.40 
สดัส่วนต่อรายไดจ้ากการบริการ  (รอ้ยละ) 68.35 46.43 60.91 55.57 57.17 56.78 56.47 56.37 56.29 
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▪ เงินเดือนพนกังานและค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังาน ปี 2565 ก าหนดใหป้รบัเทียบเต็มปีจากงวด 6 เดือน สิน้สดุ 30 
มิถุนายน 2565  และตัง้แต่ปี 2566 เป็นตน้ไปจนสิน้สดุระยะเวลาประมาณการก าหนดใหป้รบัเพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 
5.00 ต่อปี ซึ่งสงูกว่าอตัราเงินเฟ้อเฉล่ียยอ้นหลงั 5 ปี จากธนาคารแห่งประเทศไทยที่รอ้ยละ 1.53 (ผูบ้รหิาร Innoviz ได้
ก าหนดนโยบายการปรบัขึน้ค่าจา้งตามอตัราเงินเฟ้อ) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
6.1.6.5. ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

ตน้ทุนบริการที่เป็นตน้ทุนแปรผนั (Variable Cost) ประกอบดว้ย โบนสัพนกังาน ค่าธรรมเนียมและภาษี หนีส้ญู และ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ เป็นตน้  ตน้ทุนบริการที่เป็นตน้ทุนคงที่ (Fixed Cost) ประกอบดว้ย เงินเดือนพนกังาน ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับ
พนักงานและค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค เป็นตน้ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดตน้ทุนบริการแต่ละรายการมีสมมติฐาน
ดงัต่อไปนี ้

▪ โบนสัพนกังาน ค่าธรรมเนียมและภาษี หนีส้ญู และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ปี 2565 ก าหนดใหเ้ท่ากับรอ้ยละ 4.25 ของรายได้
จากการบรกิาร โดยอา้งอิงจากงวด 6 เดือน สิน้สดุ 30 มิถนุายน 2565 และก าหนดใหต้ัง้แต่ปี 2566 เป็นตน้ไปจนสิน้สดุ
ระยะเวลาประมาณเท่ากับรอ้ยละ 4.92 ของรายไดจ้ากการบริการ โดยอ้างอิงจากค่าเฉล่ียปี 2564 – งวด 6 เดือน 
สิน้สดุ 30 มิถนุายน 2565 

▪ เงินเดือนพนกังานและค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังาน ปี 2565 ก าหนดใหป้รบัเทียบเต็มปีจากงวด 6 เดือน สิน้สดุ 30 
มิถุนายน 2565  และตัง้แต่ปี 2566 เป็นตน้ไปจนสิน้สดุระยะเวลาประมาณการก าหนดใหป้รบัเพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 
5.00 ต่อปี โดยอัตราการเติบโตดงักล่าวเป็นอัตราที่ปรบัขึน้เพิ่มรอ้ยละ 2.00 จากนโยการปรบัขึน้ค่าจา้งของ Innoviz 
ตามหลกัความระมดัระวงั (ผูบ้รหิาร Innoviz ไดก้ าหนดนโยบายการปรบัขึน้ค่าจา้งที่รอ้ยละ 3.00 ต่อปี) 

▪ ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค ปี 2565 ก าหนดใหป้รบัเทียบเต็มปีจากงวด 6 เดือน สิน้สดุ 30 มิถุนายน และตัง้แต่ปี 2566 
เป็นตน้ไปจนสิน้สดุระยะเวลาประมาณการก าหนดใหป้รบัเพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ  1.53 ต่อปี โดยอา้งอิงจากอตัราเงิน
เฟ้อทั่วไปเฉล่ียยอ้นหลงั 5 ปี จากธนาคารแห่งประเทศไทย   

        (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
6.1.6.6. ค่าใชจ้่ายในการลงทนุ (Capital Expenditure) 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหต้ลอดระยะเวลาการท าประมาณการทางการเงิน Innoviz มีค่าใชจ้่ายในการลงทนุ
ส าหรบัคอมพิวเตอร ์เฟอรน์ิเจอร ์ และอื่นๆ เพื่อการด าเนินกิจการในสภาวะปกติโดยอา้งอิงจากขอ้มลูของ Innoviz ดงันี ้

(ล้านบาท) 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
ค่าใชจ้่ายในการลงทนุ (0.76)  (1.50) (2.00) (2.00) (2.00) (2.00) 

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 0.00 5.07 6.61 10.53 11.16 11.82 12.50 13.18 13.85 

สดัส่วนต่อรายไดจ้ากการบริการ  (รอ้ยละ) 0.00 2.16 2.71 3.89 3.61 3.41 3.23 3.14 3.13 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 38.39 99.10 88.07 62.36 67.78 72.20 76.87 81.30 85.44 

สดัส่วนต่อรายไดจ้ากการบริการ  (รอ้ยละ) 16.30 42.14 36.12 23.05 21.91 20.81 19.87 19.39 19.28 
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6.1.6.7. ค่าเสือ่มราคา 
ค่าเส่ือมราคา ประกอบดว้ยค่าเส่ือมราคาจากทรพัยสิ์นเดิมและทรพัยสิ์นใหม่จากการลงทุนเพิ่มเติม ที่ปรกึษาทางการ

เงินอิสระก าหนดใหสิ้นทรพัยแ์ต่ละประเภทที่มีการคิดค่าเส่ือมในอตัราคงที่ตามวิธีเสน้ตรง โดยค่าเส่ือมราคาของแต่ละสินทรพัย์
จะถกูค านวณแตกต่างกนัออกไปตามมาตรฐานบญัชี โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
สินทรัพย ์ ระยะเวลาคิดค่าเส่ือมราคา (ปี) 

อปุกรณส์ านกังาน  5 
เครื่องตกแต่ง และเครื่องใชส้  านกังาน 5 
คอมพิวเตอร ์ 5 

 
6.1.6.8. สนิทรพัย์สทิธิการใช ้

 ตัง้แต่ 2565 เป็นตน้มา Innoviz ไดม้ีการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า (TFRS 16) 
มาใชจ้ดัท างบการเงิน ท าใหบ้รษิัทตอ้งน าค่าใชจ้่ายที่เกิดจากสญัญาเช่าด าเนินงาน (Operating Lease) มาบนัทึกเป็นสินทรพัย์
สิทธิการใช ้(Right-of–Use assets : ROU) คู่กับหนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน หากมองในแง่ผลการด าเนินงาน บริษัทจะมีการ
รบัรูค้่าใชจ้่ายในรูปแบบท่ีเปล่ียนไปจากเดิมที่เคยรบัรูค้่าใชจ้่ายที่เกิดจากสญัญาเช่าด าเนินงานในรูปแบบของค่าเชา่ เป็นการรบัรู ้
ค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่ายของสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้และตน้ทนุทางการเงินท่ีเกิดจากหนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงินแทน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้ Innoviz ตัดจ าหน่ายสินทรพัยสิ์ทธิการใชต้ามสัญญาเช่าซึ่งสอดคลอ้งกับการ
ประมาณการของบรษิัทฯ  
 

6.1.6.9. ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 
ก าหนดใหภ้าษีเงินไดน้ิติบคุคลเท่ารอ้ยละ 20.00 ของรายไดก้่อนภาษี  

 
6.1.6.10. อตัราส่วนอืน่ๆ ในงบดลุ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหล้กูหนีก้ารคา้และเจา้หนีก้ารคา้ ในปี 2565 อา้งอิงขอ้มลูงวด 6 เดือน สิน้สดุ 30 
มิถุนายน 2565 ข้อมูลงวด 6 เดือน ปี ซึ่งเท่ากับ 116.84 และ 205.53 วันตามล าดับ อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปี 2566 เป็นตน้ไป
ก าหนดโดยใชค้่าเฉล่ียของขอ้มลูในอดีตของ Innoviz ระหว่างปี 2564 - งวด 6 เดือน สิน้สดุ 30 มิถนุายน 2565 เนื่องจากขอ้มลู
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวน่าจะสะทอ้นขอ้มูลไปยังอนาคตได ้(ระยะเวลาการเก็บเงินของลูกหนีก้ารคา้อยู่ระหว่าง  95.82 - 
116.84 และระยะเวลาการจ่ายเงินเจา้หนีก้ารคา้อยู่ระหว่าง 117.05 - 205.53) ทั้งนีจ้ากการสัมภาษณผ์ูบ้ริหาร ยังคงมีแนว
ทางการด าเนินธุรกิจคงเดิมส่งผลใหอ้ัตราส่วนลูกหนีก้ารคา้ สินคา้คงเหลือ และเจ้าหนีก้ารคา้มีแนวโน้มคงเดิม ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมของอตัราส่วนต่างๆ ในงบดลุ และเห็นว่าการใชป้ระมาณการดงักล่าวเหมาะสม 
ดงันัน้การประมาณตัง้แต่ปี 2566 เป็นตน้ไปมีดงันี ้

 ลกูหนีก้ารคา้ เฉล่ียประมาณ  106.33  วนั  
 เจา้หนีก้ารคา้ เฉล่ียประมาณ  161.29 วนั 

 
 จากสมมติฐานขา้งตน้ สามารถสรุปประมาณการทางการเงินของ Innoviz ปี 2565 – 2570 ไดด้งัต่อไปนี ้

 

 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
สินทรพัยร์วม 122.55 95.23 165.26 190.73 230.02 295.07 371.65 453.67 537.52 
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หมายเหตุ : 1/ ในปี 2566 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณกระแสเงินสดอิสระของ Innoviz ในช่วงระหว่าง 1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2566 เท่านัน้ ซึ่ง
เป็นช่วงภายหลงัที่คาดว่า BBIK จะเขา้ท ารายการเสรจ็สิน้ 

 
6.1.6.11. อตัราการขยายตวัของกระแสเงนิสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดใหใ้นประมาณการทางการเงินมีอัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากช่วง
ระยะเวลาประมาณการเท่ากบัรอ้ยละ 1.53  โดยยึดหลกัความระมดัระวงั (Conservative basis) อา้งอิงอา้งอิงจากอตัราเงินเฟอ้
ทั่วไปเฉล่ียยอ้นหลงั 5 ปี (ปี 2560 - 2564) จากธนาคารแห่งประเทศไทย   

 
6.1.6.12. อตัราคดิลด (Discount Rate) 

อตัราส่วนลดที่ใชใ้นการค านวณมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด ไดม้าจากการค านวณตน้ทุนทางการเงินถัวเฉล่ีย
ถ่วงน า้หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสรา้งทุนของ Innoviz ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
ค านวณค่า WACC จากค่าเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของตน้ทุนของหนี ้(Kd) และตน้ทุนของทุน (Ke) ของ Innoviz โดยที่ปรกึษาทางการ
เงินอิสระก าหนดสมมติฐานให ้Innoviz ไม่มีการเพิ่มทนุในระหว่างปีประมาณการ โดยรายละเอียดการประมาณการอตัราส่วนลด 
จะเป็นดงัต่อไปนี ้
     WACC = Ke*E/(D+E)  +  Kd*(1-T)*D/(D+E) 
โดยที่ 

Ke  = ตน้ทนุของทนุ หรืออตัราผลตอบแทนที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการ (Re) 
Kd   = ตน้ทนุของหนี ้หรืออตัราดอกเบีย้เงินกูข้องบรษิัท 
T  = อตัราภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 
E  = ส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ สิน้ปี ตัง้แต่ 31 ธันวาคม ปี 2566 – 2570  
D  = หนีสิ้นท่ีมีดอกเบีย้ ณ สิน้ปี ตัง้แต่ 31 ธันวาคม ปี 2566 – 2570 

 

 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
หนีส้ินรวม 28.86 52.33 120.39 137.20 133.51 145.58 158.52 169.26 177.00 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ 93.69 42.90 44.87 53.53 96.51 149.49 213.13 284.41 360.52 

รายไดร้วม 235.73 235.27 248.82 271.28 310.00 347.62 387.73 420.28 444.03 

ตน้ทนุขาย 161.03 109.19 148.52 150.33 176.85 196.95 218.47 236.42 249.40 

ค่าใชจ้่ายในการขาย - 5.07 6.61 10.53 11.16 11.82 12.50 13.18 13.85 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 38.39 99.10 88.07 62.36 67.78 72.20 76.87 81.30 85.44 

ดอกเบีย้จ่าย 0.00 0.00 0.00 (0.54) (0.48) (0.42) (0.35) (0.27) (0.18) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 28.99 17.73 2.64 38.01 42.98 52.98 63.64 71.28 76.11 

EBIT (1)     40.65 66.65 79.89 89.38 95.33 

ภาษี (2)     (8.06) (13.25) (15.91) (17.82) (19.03) 

ค่าเสื่อมราคา (3)     1.65 2.32 2.32 2.72 2.96 

รายจ่ายการลงทนุ (4)     (1.50) (2.00) (2.00) (2.00) (2.00) 

ค่าใชจ้่ายหนีส้ินตามสญัญาเช่าและดอกเบีย้ (5)     (0.93) (1.27) (1.27) (1.31) (1.34) 

เงินทนุหมนุเวียนเพิ่มขึน้ (ลดลง) (6)     (3.12) 1.05 1.21 1.49 1.39 

Free Cash Flow to Firm= 1–(2)+(3)–(4)-(5)+(6)     28.69 53.51 64.24 72.45 77.32 
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ต้นทุนของทุน (Ke) หรืออัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นต้องการ (Re) ค านวณได้จาก Capital Asset Pricing Model 
(CAPM) ดงันี ้

 Ke (หรือ Re) =  Rf  + β  (Rm - Rf) 
โดยที่ 
Risk Free Rate (Rf) = อา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ15 ปี มีค่าเท่ากับรอ้ยละ 3.40 ต่อปี (ขอ้มลู 

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 จากสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย: ThaiBMA) ซึ่ง Risk Free Rate 
เป็นอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรพัยท์ี่มีความเส่ียงต ่า ดงันัน้ หากใชอ้ตัราผลตอบแทน
ของพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้อาจไม่สามารถใชแ้ทนความเส่ียงที่เหมาะสมไดเ้นื่องจากระยะเวลา
สัน้เกินไป ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระจึงใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ15 ปีเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัอตัราผลตอบแทนของตลาดที่ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเลือกใช ้

Beta (β) = อา้งอิงจาก Beta เฉล่ียของของกลุ่มบริษัทที่ใชอ้า้งอิง จ านวน 3 บริษัท ซึ่งไดแ้ก่ HUMAN , MFEC 
และ NETBAY (BBIK , BE8 และ IIG เป็นบริษัทที่เพิ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จึงมีขอ้มลู
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไม่ครบ 3 ปียอ้นหลงั) ที่ประกอบธุรกิจคลา้ยคลงึและเก่ียวเนื่องกบั 
Innoviz ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ (ตามบริษัทเปรียบเทียบในหัวขอ้ 5.1.4.วิธีอัตราส่วน
ราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (Price to Book Value Ratio Approach : P/BV Ratio))  ในช่วงระยะเวลา 
3 ปียอ้นหลงั จนถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2565  ซึ่งที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเป็นระยะเวลา
ที่สะทอ้นการเปล่ียนแปลงราคาและภาพรวมของมุมมองนักลงทุนที่มีต่อบริษัท ณ สภาวะตลาด
ปัจจบุนัไดด้ีที่สดุ ซึ่งมีค่าเท่ากบั 0.74 (ที่มา: Reuters)   

Market Risk (Rm) = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  เฉ ล่ียย้อนหลัง  15 ปี  ตั้ งแต่ ปี   
2550 – พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 12.09 ต่อปี ทั้งนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่า การใชอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เฉล่ียยอ้นหลงั 15 ปี เป็น
ระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งน่าจะสะทอ้นผลตอบแทนที่นกัลงทุนคาดหวงัไดด้ี และยงัคงสอดคลอ้งกบั
สภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั 

Kd = Innoviz ไม่มีเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน  
D/E Ratio = Innoviz ไม่มีเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน จึงไม่สามารถหา D/E Ratio ได ้ 
T = อตัราภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 20.00 ของรายไดก้่อนภาษี 
 

 โดยจากขอ้มลูขา้งตน้จะสามารถค านวน Ke ตลอดระยะเวลาประมาณการไดร้ะหว่าง 9.80 ต่อปี 
 

 และสรุปกระแสเงินสดสทุธิของกิจการไดด้งันี ้
(ล้านบาท) 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 

กระแสเงินสดของ Innoviz   28.69   53.51   64.24   72.45   77.32  
มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด   26.75   45.44   49.68   51.03   49.60  
กระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ 949.55 
มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value) 609.13 

 
             (หน่วย: ลา้นบาท) 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรวม 831.63 
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 25651/ 30.74 
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บวก: เงินใหกู้ก้รรมการ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 25651/ 2/ 8.28 
หกั: ภาระหนีส้ินที่มีดอกเบีย้งวดล่าสดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 25651 - 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด – สุทธิ  870.65 
หกั: Liquidity Risk ทีรอ้ยละ 20.003/ (174.13) 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด – สุทธิ หลังหัก Liquidity Risk 696.52 
จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ (หุน้) 100,000 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (บาทต่อหุ้น) 6,965.20 

หมายเหตุ 1/ เงินสดคงเหลือตามงบการเงินสิน้สุด และ ภาระหนีส้ินที่มีดอกเบีย้งวดล่าสดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 อา้งอิงจากงบการเงินภายใน
ของ Innoviz ที่ไดผ้่านการตรวจสอบฐานะทางการเงินหรือรายการทางบญัชี โดย Deloitte 

 2/ ณ วนัที่ 4 มกราคม 2565 นางวนัดี  วณิคพนัธุ ์ไดช้ าระคืนเงินใหกู้ก้รรมการจ านวน 8.28 ลา้นบาทแก่ Innoviz แลว้ 
3/ เนื่องจาก Innoviz ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดใหเ้พ่ิมส่วนชดเชยความเสี่ยง (Risk Factor) 
จาก Liquidity Risk โดยก าหนดให้มีอัตราส่วนลดจ านวนร้อยละ  20 ของกระแสเงินสดของกิจการ อ้างอิงจาก Damodaran, A. 
“Marketability and Value: Measuring the Illiquidity Discount”, Stern School of Business, NY University (2005) 

  

นอกจากนี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดท้ าการวิเคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของมลูค่าหุน้ โดยปรบัค่าของ
อัตราส่วนลด (Discount Rate) หรือ WACC จากเดิมเพิ่มขึน้และลดลงประมาณรอ้ยละ 0.50 ต่อปี ทั้งนี ้ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นว่าการปรบัเพิ่มและลด Discount Rate ดว้ยอตัราดงักล่าวมีความเหมาะสมและน่าจะสะทอ้นการเปล่ียนแปลง
ของ Discount Rate ที่อาจเกิดจากการเพิ่มขึน้หรือลดลงของ Risk Free Rate และ Market Risk ณ ปัจจบุนัไดด้ีและท าใหม้ลูค่า
ของ Innoviz ที่หาไดม้ีช่วงที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการอิสระไดท้ าการวิเคราะหค์วามไวในโดยปรบัค่า Discount 
Rate เพียงกรณีเดียวเนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า Discount Rate สามารถสะทอ้นความเส่ียงของการ
ด าเนินธุรกิจ รายได ้โครงสรา้งทางการเงิน อตัราผลตอบที่คาดหวงั และตน้ทุนทางการเงินของ Innoviz ไดค้รบถว้น โดยผลจาก
การวิเคราะหค์วามไวของมลูค่าหุน้ของ Innoviz สามารถสรุปได ้ดงันี ้

 
 อัตราส่วนลด (Discount Rate): WACC (ร้อยละต่อปี) 
 +0.50% 0% -0.50% 
ราคาหุน้ Innoviz (บาทต่อหุน้) 6,565.26 6,965.20 7,416.99 
มลูค่าบริษัท (ลา้นบาท) 656.53 696.52 741.70 

 

ผลจากการวิเคราะหค์วามไว โดยการเปล่ียนแปลงอตัราส่วนลด จะได้มูลค่าบริษัท 656.53 - 741.70 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นมูลค่าหุ้นของ Innoviz เท่ากับ  6,565.26 - 7,416.99  บาทต่อหุ้น  

วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เป็นวิธีที่สะทอ้นถึงความสามารถในการ
ท าก าไร และความสามารถในการสรา้งกระแสเงินสดของกิจการท่ีจะไดร้บัในอนาคต ซึ่งประเมินจากมลูค่าปัจจบุนักระแสเงินสด
สุทธิของกิจการที่คาดว่าจะไดร้ับในอนาคต โดยอ้างอิงจากการด าเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งมีสมมติฐานมาจากแนวโน้มภาวะ
เศรษฐกิจ อตัราการเติบโตของอุตสากรรมการ และการด าเนินงานของกิจการในอนาคต นอกจากนีว้ิธีมลูค่าปัจจุบนักระแสเงิน
สดยงัเป็นวิธีเดียวที่ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระสามารถเพิ่มสมมติฐานเก่ียวกับสถานการณปั์จจุบนัซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อความสามารถในการท าก าไรของกิจการในอนาคตได ้ดงันัน้ วิธีประเมินมลูค่าหุน้ของกิจการวิธีนีจ้ึงน่าจะสามารถ
สะทอ้นมลูค่าที่แทจ้ริงของกิจการไดด้ีที่สดุ ดังน้ัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าว
เหมาะสมส าหรับการประเมินมูลค่าหุ้นของ Innoviz ในคร้ังนี ้
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6.1.7. สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของ Innoviz 
การประเมินราคาหุ้นในแต่ละวิธีมีขอ้ดีและขอ้ดอ้ยแตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนถึงความเหมาะสมของราคาหุน้จากการ

ประเมินราคาหุน้ในแต่ละวิธีที่แตกต่างกนัไป ดงันี:้ 
 
1) วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach): จะค านึงถึงมลูค่าบริษัทของ Innoviz ตามงบการเงิน ณ วนัที่

ท  าการประเมินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยไม่ไดแ้สดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต 
แนวโนม้อุตสาหกรรม และมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นของ Innoviz โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการให้
ค าปรกึษา ใหบ้ริการพฒันา และติดตัง้ Software ส าหรบัใชใ้นองคก์รซึ่งเป็นธุรกิจการใหบ้รกิารที่มิไดใ้ชสิ้นทรพัย์
ถาวรในการด าเนินงานเป็นหลกั ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมลูค่าดงักล่าวไม่
เหมาะสมส าหรบัการประเมินมลูค่าหุน้ของ Innoviz ในครัง้นี ้ 

2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach): สามารถสะทอ้นมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิไดด้ีกว่า
การประเมินมูลค่าหุ้นดว้ยวิธีมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากเป็นการน ามูลค่าตามบัญชีตามที่ประเมินในข้อ 1 มา
ปรับปรุงดว้ยราคาประเมินใหม่ของที่ดิน อาคาร ส่ิงปลูกสรา้ง  เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต กู๊ดวิลล ์(Goodwill) 
สิทธิบัตร (Patent) เงินปันผล และมูลค่าตราสินคา้ (Brand Value) เป็นตน้ เพื่อให้เป็นราคาตลาดหรือราคา
ยุติธรรมจากนัน้จึงน ามาหารดว้ยจ านวนหุน้ อย่างไรก็ตามวิธีนีไ้ม่ไดค้  านึงถึงความสามารถในการท าก าไรและผล
การด าเนินงานของกิจการในอนาคต ดงันัน้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการประเมินดว้ยวิธีนีอ้าจ
ไม่สะทอ้นราคาที่แทจ้ริงของส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษัททั้งหมดแต่สามารถใชเ้ป็นราคาพืน้ฐานในการก าหนด
มูลค่าของบริษัทได้ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสม
ส าหรบัการประเมินมลูค่าหุน้ของ Innoviz ในครัง้นี ้

3) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Price): ราคาตลาดเป็นกลไกที่ถกูก าหนดโดยอปุสงคแ์ละอปุทานของนกั
ลงทนุท่ีมีต่อหุน้ของบรษิัท ซึ่งสามารถสะทอ้นถึงมลูค่าหุน้ในขณะนัน้ๆ รวมทัง้สะทอ้นถึงปัจจยัพืน้ฐาน และความ
ตอ้งการของนกัลงทนุทั่วไปที่มีต่อศกัยภาพและการเติบโตของบริษัทในอนาคตไดด้ีพอสมควร ราคาตลาดของหุน้
ในอดีตจึงสามารถใช้เป็นราคาอ้างอิงเพื่อสะท้อนมูลค่าหรือราคาที่แท้จริงของหุ้นของบริษัทได้ อย่างไรก็ดี
เนื่องจากหุน้ของ Innoviz ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์จึงท าใหไ้ม่สามารถประเมินราคาหุน้โดยวิธีนีไ้ด ้ 

4) วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach): จะค านึงถึงฐานะการเงิน
ขณะใดขณะหน่ึงโดยเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียอตัราส่วนดงักล่าวของกลุ่มบรษิัทท่ีใชอ้า้งอิง ทัง้นีก้ารประเมินมลูค่า
ของบริษัทโดยวิธีดังกล่าวมีสมมติฐานว่าบริษัทจะตอ้งมีศักยภาพที่ใกลเ้คียงกับบริษัทอื่นๆ  ในกลุ่ม โดยไม่ได้
ค  านึงถึงความสามารถในการท าก าไรและผลการด าเนินงานของบริษัทในอนาคต ทั้งนีก้ลุ่มบริษัทที่ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระน ามาเปรียบเทียบ 6 บริษัท (BE8 , BBIK , HUMAN  , IIG , MFEC และ NETBAY) ถึงแมว้่า
บริษัทดังกล่าวจะท าธุรกิจใกลเ้คียงกับ Innoviz แต่การด าเนินธุรกิจให้ค าปรึกษา ให้บริการพัฒนา และติดตัง้ 
Software ส าหรับใช้ในองค์กรซึ่งมีลักษณะการด าเนินธุรกิจที่มิได้ใช้สินทรัพย์ เช่น ที่ดิน หรือสัมปทานเป็น
สินทรัพย์ในการด าเนินธุรกิจโดยตรง นอกจากนี ้ การประเมินมูลค่าโดยวิธีดังกล่าวมิได้สะท้อนถึงผลการ
ด าเนินงานของ  Innoviz ศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจในอนาคตและแนวโนม้ในการเติบโตอุตสาหกรรมใน
อนาคต อีกทัง้ บริษัทที่น ามาเปรียบเทียบมีขนาดทรพัยสิ์น หนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้แตกต่างกบั Innoviz อย่าง
มีนยัส าคญั  ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมลูค่าดงักล่าวไม่เหมาะสมส าหรบัการ
ประเมินมลูค่าหุน้ของ Innoviz ในครัง้นี ้
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5) วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach): เป็นวิธีที่ค  านึงถึงความสามารถ
ในการท าก าไรของกิจการโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียของอัตราส่วนดงักล่าวของกลุ่มบริษัทที่ใชเ้ปรียบเทียบ 6 
บริษัท (BE8 , BBIK , HUMAN  , IIG , MFEC และ NETBAY) ซึ่งถือเป็นวิธีประเมินมูลค่าหุ้นที่เป็นที่นิยมกัน
พอสมควร อย่างไรก็ดีการประเมินมูลค่าหุน้สามญัของ Innoviz โดยวิธีนีไ้ม่ไดค้  านึงถึงความแตกต่างของแต่ละ
บรษิัท อาทิ โครงสรา้งรายได ้โครงสรา้งเงินทนุเงินทนุ นโยบายการบนัทึกบญัชี และไม่ไดค้  านึงถึงผลประกอบการ
ของ Innoviz ในอนาคต ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมลูค่าดงักล่าวไม่เหมาะสม
ส าหรบัการประเมินมลูค่าหุน้ของ Innoviz ในครัง้นี ้

6) วิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach): เป็นวิธีที่สะทอ้นถึงความสามารถในการ
ท าก าไร และความสามารถในการสรา้งกระแสเงินสดของกิจการท่ีจะไดร้บัในอนาคต ซึ่งประเมินจากมลูค่าปัจจบุนั
กระแสเงินสดสทุธิของกิจการที่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคต โดยอา้งอิงจากการด าเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งมีสมมติฐาน
มาจากแนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจ อัตราการเติบโตของอุตสากรรมการ และการด าเนินงานของกิจการในอนาคต 
นอกจากนีว้ิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดยังเป็นวิธีเดียวที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถเพิ่ มสมมติฐาน
เก่ียวกับสถานการณปั์จจุบนัซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถในการท าก าไรของกิจการใน
อนาคตได ้ดงันัน้ วิธีประเมินมลูค่าหุน้ของกิจการวิธีนีจ้ึงน่าจะสามารถสะทอ้นมลูค่าที่แทจ้ริงของกิจการไดด้ีที่สดุ 
ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมลูค่าดงักล่าวเหมาะสมส าหรบัการประเมินมลูค่า
หุน้ของ Innoviz ในครัง้นี ้
 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมลูค่ายุติธรรมที่เหมาะสมที่สดุในการประเมินมลูค่า Innoviz 
ในครัง้นีค้ือ วิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งเป็นวิธีที่นักลงทุนนิยมใชป้ระเมินมูลค่า
กิจการและสามารถสะทอ้นความสามารถในการท าก าไรและกระแสเงินสดในอนาคตได ้ ซ่ึงได้มูลค่า 656.53 - 741.70  ล้าน
บาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นของ Innoviz เท่ากับ 6,565.26  -  7,416.99 บาทต่อหุ้น  

 
อย่างไรกด็ี เนื่องจากบรษิัทฯ จะช าระคา่ตอบแทนซึ่งค านวณตามผลก าไรสทุธิของ Innoviz ส าหรบัปี 2565 - 2567 

ใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้เดิมของ Innoviz โดยเป็นการทยอยเขา้ซือ้หุน้ตามสดัส่วนและก าหนดระยะเวลา ดงันี ้
(1) การเขา้ซือ้หุน้ Innoviz ในสดัส่วนรอ้ยละ 55 (Tranche A) จะเกิดขึน้ภายหลงัจากการไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อ

หุ้นของบริษัทฯ และท าการซือ้หุ้น Tranche A ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ลงนามในสัญญาซือ้ขายหุ้น  (Share Sale and 
Purchase Agreement) และสัญญาระหว่างผูถื้อหุน้ (Shareholders Agreement) และ/หรือขอ้ตกลง และ/หรือสัญญาอื่นใดที่
เก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายหุน้ของ Innoviz หรือวนัท่ีบรษิัทฯ และ Innoviz จะตกลงกนั โดยเป็นการซือ้หุน้สามญัจ านวน 55,000 หุน้ 
คิดเป็นมลูค่ารายการไม่เกิน 290,000,000 บาท การช าระเงินซือ้หุน้ Tranche A แบ่งการช าระเงนิเป็น 2 งวดโดยงวดแรกจะช าระ
ดว้ยเงินสดในจ านวน 264,000,000 บาท ณ วนัท่ีซือ้ขายหุน้ส าเรจ็ ในสดัส่วนรอ้ยละ 55 และงวดที่สองช าระดว้ยเงินสดภายใน 7 
วนันบัจากวนัที่ประชุมสามญัประจ าปีของ Innoviz พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 2565 ทัง้นี ้มลูค่าการซือ้ขายจะเป็นไป
ตามสตูรการปรบัปรุงราคาซือ้ขายหุน้ท่ีก าหนดในสญัญาซือ้ขายหุน้ (Share Sale and Purchase Agreement) กล่าวคอื ในกรณี
ที่ก าไรสุทธิของ Innoviz ตามที่ปรากฏในงบการเงินประจ าปี 2565 นอ้ยกว่า 44 ลา้นบาท ใหท้ าการปรบัปรุง ราคาซือ้ขายหุน้ 
เพื่อช าระราคาซือ้ขายหุ้นในงวดที่สองตามก าไรสุทธิที่เกิดขึน้จริงของ Innoviz ในปี 2565 คูณดว้ย P/E ในอัตรา 12 เท่า ตาม
หลกัเกณฑด์งันี ้

การช าระราคางวดที่สอง = (ก าไรสทุธิปี 2565*12*55%) – 264 ลา้นบาท 
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อนึ่ง หากราคาซือ้ขายหุน้ภายหลงัการปรบัปรุงราคาต ่ากว่า 264 ลา้นบาท ใหถื้อเอาราคา 264 ลา้นบาทเป็นราคาซือ้
ขายหุน้ Tranche A  

(2) การเขา้ซือ้หุน้ Innoviz เพิ่มเติมในสดัส่วนรอ้ยละ 30 (Tranche B) มลูค่าซือ้หุน้เท่ากับก าไรสทุธิของ Innoviz ในปี 
2566 คูณดว้ย P/E ในอัตรา 16 เท่าคูณดว้ยสัดส่วนรอ้ยละ 30 ทั้งนี ้ไม่เกินกว่า 384,000,000 บาท โดยจะช าระดว้ยเงินสด
ภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีบรษิัทฯ น าส่งงบการเงินประจ าปี 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(3) การเขา้ซือ้หุน้ Innoviz เพิ่มเติมในสดัส่วนรอ้ยละ 15 (Tranche C) มลูค่าซือ้หุน้เท่ากับก าไรสทุธิของ Innoviz ในปี 
2567 คูณดว้ย P/E ในอัตรา 16 เท่าคูณดว้ยสัดส่วนรอ้ยละ 15 ทั้งนี ้ไม่เกินกว่า 230,000,000 บาท โดยจะช าระดว้ยเงินสด
ภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีบรษิัทฯ น าส่งงบการเงินประจ าปี 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

มลูค่ารวมของการเขา้ซือ้หุน้ของ Innoviz ทัง้หมดที่บรษิัทฯ ตอ้งจ่ายช าระ จะตอ้งค านวณตามผลก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ของ 
Innoviz ส าหรบัปี 2565 - 2567 โดยถกูก าหนดมลูค่าสงูสดุไวท้ี่ไม่เกิน 904,000,000 บาท ทัง้นี ้ตวัอย่างการค านวณราคาซือ้ขาย 
ในกรณีที่มีก าไรสทุธิในแต่ละปีเป็นดงันี ้

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 มูลค่าการซือ้ขายรวม1/ 
(ล้านบาท) ก าไรสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ราคาซือ้ขาย 
Tranche A 
(ล้านบาท) 

ก าไรสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ราคาซือ้ขาย 
Tranche B 
(ล้านบาท) 

ก าไรสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ราคาซือ้ขาย 
Tranche C 
(ล้านบาท) 

30 264 30 144 30 72 480 
40 264 40 192 40 96 552 
50 290 50 240 50 120 650 
60 290 60 288 60 144 722 
70 290 70 336 70 168 794 
80 290 80 384 80 192 866 
90 290 90 384 90 216 890 
100 290 100 384 100 230 904 

หมายเหต:ุ 1/ มลูค่าการซือ้ขายรวมตามตวัอย่างการค านวณ เกิดจากการรวมยอดราคาซือ้ขายหุน้ Innoviz ทัง้ 3 Tranche ในประมาณการณก์ าไรสทุธิ
 ที่เท่ากนัในแตล่ะปี ในการจ่ายช าระจรงิ จะตอ้งค านวณมลูค่าการซือ้ขายรวมจากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จริงในแตล่ะปี 

 
จากเงื่อนไขการช าระราคาซือ้ขายหุน้ขา้งตน้ หากน าก าไรสทุธิระหว่างปี 2565 – 2567 จากประมาณการทางการเงิน

ของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ (หวัขอ้ 6.1.6. วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)) มา
ค านวณราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz ของการซือ้หุน้ Tranche A Tranche B และ Tranche C จะเท่ากบั 264.00 ลา้นบาท 206.29 
ลา้นบาท และ 127.16 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งคิดเป็นราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz จากการคาดการณร์วมทัง้สิน้  597.44 ลา้น
บาท หรือคิดเป็น 5,974.40 บาทต่อหุน้  โดยมีรายละเอียดดงัตารางต่อไปนี ้  

(หน่วย : ล้านบาท) 
ปี 2565 

(การซือ้หุ้น Tranche A) 
ปี 2566 

(การซือ้หุ้น Tranche B) 
ปี 2567 

(การซือ้หุ้น Tranche C) 
มูลค่ารวม 

รายไดร้วม  271.28   310.00   347.62   

ก า ไ ร  ( ข าดทุน )  สุท ธิ  จ าก
ประมาณการทางการเงินของที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

 38.01   42.98   52.98   

ราคาซื้อขายหุ้นใน Innoviz 
จากการคาดการณ ์

         264.00           206.29                  127.16  597.44 

มูลค่ายุติธรรมโดย IFA    656.53 - 741.70 
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ตารางสรุปเปรียบเทียบมลูค่าบรษิัทตามการประเมินมลูค่าหุน้ดว้ยวิธีต่างๆ กบัมลูค่าซือ้ขาย 

           (หน่วย: ลา้นบาท) 
วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น มูลค่ายุติธรรม1/  ราคาซือ้ขาย

คาดการณ์1/ 
สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้ขาย 

สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้ขายร้อยละ 

1) วิธีมลูค่าหุน้ตามบญัชี 44.87 597.44 (552.58) (92.49) 
2) วิธีปรบัปรุงมลูค่าตามบญัชี 22.02 597.44 (575.42) (96.31) 
3) วิธีมลูค่าหุน้ตามราคาตลาด ไม่สามารถค านวณได ้
4) วิธีอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (P/BV Ratio)  130.01-  227.81 597.44 (467.44) - (369.64) (78.24) - (61.87) 
5) วิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ (P/E) 2/ ไม่สามารถค านวณได ้
6) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด2/ 3/ 656.53 - 741.70 597.44 59.08 - 144.26 9.89 - 24.15 
หมายเหต:ุ 1/ ราคาซือ้ขายคาดการณค์ านวนจากก าไรสทุธิระหว่างปี 2565 – 2567 จากประมาณการทางการเงินของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ  

(หวัขอ้ 6.1.6. วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)) มาค านวณราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz ของ 
การซือ้หุน้ Tranche A Tranche B และ Tranche C จะเท่ากบั 264.00 ลา้นบาท 206.29 ลา้นบาท และ 127.16 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่ง 
คิดเป็นราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz จากการคาดการณร์วมทัง้สิน้  597.44 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 5,974.40 บาทต่อหุน้   
2/ มลูค่ายตุิธรรมตามความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
3/ เป็นมลูค่าหุน้ Innoviz ค านวณจาก WACC รอ้ยละ 9.80 ต่อปี 

ทั้งนี ้เมื่อน าราคาซือ้ขายหุ้นใน Innoviz จากการคาดการณ์ที่ 597.44 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 5,974.40 บาทต่อหุ้น
เปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของ Innoviz ที่ประเมินได้อยู่ระหว่าง 656.53 - 741.70  ล้านบาท หรือคิดเป็น 6,565.26  -  
7,416.99 บาทต่อหุน้ จะสรุปไดว้่าราคาเขา้ท ารายการนีม้ีความเหมาะสมเนื่องมลูค่ายตุิธรรมที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระสูงกว่าราคาซือ้ขายหุ้นใน Innoviz จากการคาดการณ์อยู่จ  านวน 59.08 - 144.26 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 9.89  
24.15 ดังน้ัน ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ มีความเหน็ว่ามูลค่าการเข้าท ารายการในคร้ังนีเ้ป็นมูลค่าทีเ่หมาะสม 

อย่างไรก็ตาม ดว้ยเงื่อนไขการช าระราคาซือ้ขายหุน้ดงักล่าวท าใหร้าคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz ยงัมีความไม่แน่นอนและ
อาจเปล่ียนแปลงไปไดอ้ย่างมีนัยส าคัญโดยขึน้อยู่กับผลการด าเนินงานของ Innoviz ในอนาคต ทั้งนี ้หาก Innoviz มีผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามการคาดการณอ์ย่างมีนยัส าคญัจะท าให้ราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz ลดลงต ่ากว่าราคาซือ้ขายหุน้ใน 
Innoviz จากการคาดการณท์ี่ 597.44 ลา้นบาท และจะส่งผลต่อการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของ Innoviz ไปดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระไดว้ิเคราะหผ์ลการด าเนินงานจากประมาณการทางการเงินเพิ่มเติมในกรณีที่ Innoviz มีผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามการคาดการณข์องที่ปรกึษาทางการเงินอิสระใน หวัขอ้ 6.1.6. วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระปรบัลดรายไดต้ลอดระยะเวลาประมาณการทางการเงินลง
รอ้ยละ 25.00 ของรายไดใ้นกรณีฐานแต่ละปี (รอ้ยละ 25.00 เป็นอตัราเริ่มตน้ท่ีท าใหม้ลูค่ายตุิธรรมของ Innoviz ต ่ากว่าราคาซือ้
ขายหุน้ใน Innoviz จากการคาดการณ)์ จนท าใหก้ าไรสทุธิของ Innoviz ในปี 2565 – 2567 ลดลงเหลือ  4.80  9.17 และ 17.42  
ลา้นบาทตามล าดบั โดยราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz จากการคาดการณข์องการซือ้หุน้ Tranche A Tranche B และ Tranche C 
เท่ากับ 264.00 ลา้นบาท  44.03 ลา้นบาท  และ 41.82 ลา้นบาท ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz จากการ
คาดการณร์วมทัง้สิน้   349.85 ลา้นบาท หรือคิดเป็น  3,498.50 บาทต่อหุน้และผลการปรบัลดลงของรายไดด้งักล่าวจะส่งผลให ้
มลูค่ายตุิธรรมของ Innoviz ลดลงเหลือ 307.29 - 347.03 ลา้นบาท หรือคิดเป็น  3,072.95 - 3,470.29  บาทต่อหุน้ ซึ่งท าใหร้าคา
ในการเขา้ท ารายการครัง้นีไ้ม่เหมาะสมเนื่องจาก มลูค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระต ่ากว่ามลูค่าราคาซือ้
ขายหุน้ใน Innoviz จากการคาดการณอ์ยู่จ  านวน (42.55) – (2.82) ลา้นบาท หรือ คิดเป็นรอ้ยละ (12.16) – (0.81) 
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นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้ดลองปรบัเพิ่มรายไดต้ลอดระยะเวลาประมาณการทางการเงินขึน้รอ้ยละ 

25.00 ของรายไดใ้นกรณีฐานแต่ละปี จนท าใหก้ าไรสุทธิของ Innoviz ในปี 2565 – 2567 เพิ่มขึน้เป็น  71.23 ลา้นบาท 81.34 
ลา้นบาท และ 98.35 ลา้นบาท ตามล าดบั และส่งผลใหร้าคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz มีราคาสงูสดุที่ 904.00 ลา้นบาท ตามที่ผูซ้ือ้
และผูข้ายก าหนดไว ้โดยราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz จากการคาดการณข์องการซือ้หุน้ Tranche A Tranche B และ Tranche C 
เท่ากับ 290.00 ลา้นบาท  384.00 ลา้นบาท  และ 230.00 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งคิดเป็นราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz จากการ
คาดการณร์วมทัง้สิน้ 904.00 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 9,040.00 บาทต่อหุน้และผลการปรบัเพิ่มขึน้ของรายไดด้งักล่าวจะส่งผลให ้
มลูค่ายตุิธรรมของ Innoviz เพิ่มเป็น 1,148.91 – 1,300.96 ลา้นบาท หรือคิดเป็น  11,489.08 - 13,009.62  บาทต่อหุน้ ซึ่งมลูค่า
ยุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระสงูกว่ามลูค่าราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz จากการคาดการณอ์ยู่จ  านวน 244.91 
- 396.96  ลา้นบาท หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 27.09 - 43.91 

 
อย่างไรก็ดี ภายใตก้ารด าเนินงานของ Innoviz ณ ปัจจบุนั ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าโอกาสที่รายไดแ้ละ

ผลการด าเนินงานของ Innoviz จะลดต ่าลงจนท าใหม้ลูค่ายตุิธรรมที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระต ่ากว่ามลูค่าราคาซือ้
ขายหุน้ใน Innoviz เป็นไปไดต้  ่าเวน้แต่จะเกิดเหตกุารณท์ี่ไม่สามารถหลีกเล่ียงไดเ้ช่น ภยัพิบตัิ วิกฤติเศรษฐกิจ โรคระบาด หรือ
เหตกุารณอ์ื่นๆ เป็นตน้ เนื่องจากบรษิัทฯ และผูข้ายไดก้ าหนดเงื่อนไขการช าระราคาซือ้ขายหุน้ตามผลประกอบการไวโ้ดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปี 2566 – 2567 ราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz จะเท่ากับ ก าไรสทุธิของ Innoviz คูณ P/E Ratio ที่ 16 เท่า คูณสดัส่วน
การซือ้ขายหุน้ ดังนั้น หากผูข้ายซึ่งเป็นผูบ้ริหารของ Innoviz ณ ปัจจุบัน ตอ้งการผลตอบแทนจากการขายหุน้ Innoviz สูงขึน้ 
ผูข้ายจ าเป็นตอ้งบริหารงานให ้ Innoviz มีผลก าไรมากที่สดุ อีกทั้ง Innoviz ด าเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตใน
ระยะยาว โดยจากขอ้มลูสภาวะอตุสาหกรรมของตลาดซอฟตแ์วร ์ERP ทั่วโลก (รายละเอียดในขอ้ 3.7.1) อตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์
ERP ทั่วโลกมีมลูค่าประมาณ 50.57 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัในปี 2564 และคาดว่าในระหว่างปี 2565 ถึง ปี 2573 จะมีอตัราการ
เติบโตทบต้นเฉล่ีย (“CAGR”)  ที่รอ้ยละ 10.7 ต่อปี (ที่มา : www.grandviewresearch.com ) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ
ส านกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทลั (“depa”) ที่เปิดเผยว่าตลาดอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรใ์นประเทศไทยมีมลูค่าประมาณ 163,877 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ปี 2565 

(การซือ้หุ้น Tranche A) 
ปี 2566 

(การซือ้หุ้น Tranche B) 
ปี 2567 

(การซือ้หุ้น Tranche C) 
มูลค่ารวม 

รายไดร้วม 202.90  232.00  260.15   

ก า ไ ร  ( ข าดทุน )  สุท ธิ  จ าก
ประมาณการทางการเงินของที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

             4.80               9.17                    17.42   

ราคาซือ้ขายหุ้นคาดการณ ์          264.00             44.03                    41.82  349.85 

มูลค่ายุติธรรมโดย IFA    307.29 - 347.03 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ปี 2565 

(การซือ้หุ้น Tranche A) 
ปี 2566 

(การซือ้หุ้น Tranche B) 
ปี 2567 

(การซือ้หุ้น Tranche C) 
มูลค่ารวม 

รายไดร้วม                             339.10                              387.50                                434.52   

ก า ไ ร  ( ข าดทุน )  สุท ธิ  จ าก
ประมาณการทางการเงินของที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

71.23 81.34 98.35  

ราคาซือ้ขายหุ้นคาดการณ ์          290.00           384.00                  230.00  904.00 

มูลค่ายุติธรรมโดย IFA    1,148.91 - 1,300.96 
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ลา้บาท และคาดว่าในระหว่างปี 2565 – 2567 จะมีอตัราการเติบโตที่รอ้ยละ 11.70 , 12.10 และ 11.90 ตามล าดบั นอกจากนี ้
การเขา้ลงทุนใน Innoviz จะช่วยเสริมศกัยภาพของการเป็น End-to-end digital transformation partner ใหแ้ก่บริษัทฯ โดยจะ
เป็นส่วนเสริมรายได้ให้แก่บริษัทฯ และ Innoviz ซึ่งกันและกันได้  ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวโอกาสที่รายได้และผลการ
ด าเนินงานของ Innoviz จะลดต ่าลงอย่างมีนยัส าคญัจนมีผลต่อมลูค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความ
เป็นไปไดต้  ่า 

 
6.2. ความเหมาะสมของเงือ่นไขของการเข้าท ารายการ 

จาก SPA ระหว่าง BBIK และ ผูข้าย การเขา้ลงทุนใน Innoviz ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเงื่อนไขในการเขา้ท า
รายการท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน ์ต่อ BBIK โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 

เง่ือนไขทีส่ าคัญ ความสมเหตุสมผล 
1) บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมเข้าลงทุนใน Innoviz จากที่

ประชมุคณะกรรมการ และ ที่ประชมุผูถ้ือหุน้ตามที่กฎหมายก าหนด 
เป็นไปตามประกาศและขอ้ก าหนดของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2) Innoviz และ/หรือ ผูถ้ือหุน้ ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการ และ/หรือ ผูถ้ือหุน้ 
ที่ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด ส าหรับการเข้าท าธุรกรรมการขายหุ้น 
Innoviz 

เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของ Innoviz 

3) บริษัทฯ ในฐานะผูซ้ือ้ และบริษัท ทวีวฒัน ์กรุ๊ป จ ากดั และผูถ้ือหุน้เดิมบคุคล
ธรรมดาจ านวน 7 ราย  ในฐานะผูข้าย เขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้ (Share Sale 
and Purchase Agreement) แ ล ะ / ห รื อ  สั ญญ า ร ะ ห ว่ า ง ผู้ ถื อ หุ้ น 
(Shareholders Agreement) รวมถึงขอ้ตกลงและสญัญาอ่ืนๆ และเอกสาร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการซือ้ขายหุน้ของ Innoviz 

เป็นเง่ือนไขทางการคา้ทั่วไป 
 

4) บริษัท ทวีวฒัน ์กรุ๊ป จ ากดั และผูถ้ือหุน้เดิมบคุคลธรรมดาจ านวน 7 ราย  ใน
ฐานะผู้ขาย ช าระทุนจดทะเบียน (paid-up capital) ของ Innoviz ให้เต็ม
จ านวน 10,000,000 บาท 

เป็นเงื่อนไขทางการคา้ทั่วไปและเป็นประโยชนต์่อ BBIK เนื่องจาก หาก 
BBIK รบัโอนหุน้ที่ยงัไม่ไดช้ าระค่าหุน้เต็มจ านวนหรือช าระไม่ถูกตอ้งมา
จากผูถ้ือหุน้เดิมของ Innoviz ย่อมถือว่า BBIK ยงัคงเป็นลูกหนี ้Innoviz 
ในจ านวนทุนที่ยังช าระไม่ครบดังกล่าวนั้น ท าให ้BBIK ตอ้งใชเ้งินเพื่อ
ช าระทนุจดทะเบียนใหค้รบถว้นตามจ านวนในอนาคต 

5) เงื่อนไขการช าระราคาซื ้อขายหุ้น (หัวข้อ 1.10.1 สัญญาซื ้อขายหุ้นใน 
Innoviz ณ วนัที่ 5 มกราคม 2565 ขอ้ 3. การช าระราคาซือ้ขายหุน้) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า  เงื่อนไขการช าระราคาซือ้ขายหุ้น
ดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เนื่องจากการแบ่งการซือ้หุ้นเป็น 3 
Tranche และการก าหนดเงื่อนไขราคาซื ้อขายให้เป็นไปตามผลการ
ด าเนินงานของ Innoviz จะช่วยลดผลกระทบและความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานบญัชี สภาพวะเศรษฐกิจและการบริหารงานของ
ผูข้ายในช่วงเปลี่ยนถ่ายส่งมอบงานใหแ้ก่ บริษัทฯ ที่อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงานของ Innoviz ได ้ซึ่งเปรียบเสมือนผูข้ายรบัประกัน
ผลการด าเนินงานของ Innoviz ใหแ้ก่บริษัทฯ ดงันัน้ หากมีเหตุปัจจัยท า
ให ้Innoviz มีผลการด าเนินงานต ่าลง บริษัทฯ ก็จะช าระค่าหุน้ Innoviz 
ไดใ้นราคาต ่าลงเช่นกัน ซึ่งถือเป็นการปกป้องผลประโยชนข์องผูถ้ือหุน้
ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี  แต่ด้วยเงื่อนไขการช าระราคาซื ้อขายหุ้น
ดังกล่าว ราคาซื ้อขายหุ้นใน Innoviz จึงมีความไม่แน่นอนและอาจ
เปลี่ยนแปลงไปไดอ้ย่างมีนยัส าคญั  

6) ผูซ้ือ้และผูข้ายตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไวใ้น
สญัญาซือ้ขายหุน้ 

เป็นเง่ือนไขทางการคา้ทั่วไปและเป็นประโยชนต์่อ BBIK 
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เง่ือนไขทีส่ าคัญ ความสมเหตุสมผล 
7) ผูข้ายตกลงไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขนักบักิจการของ Innoviz ตลอด

ระยะเวลาที่ยงัเป็นผูถ้ือหุน้หรือด ารงต าแหน่งใน Innoviz และเป็นระยะเวลา 
6 ปีหลงัจาก Tranche C Completion 

เป็นเง่ือนไขทางการคา้ทั่วไปและเป็นประโยชนต์่อ BBIK 

 

6.2.1. สรุปความเหมาะสมของเงือ่นไขของการเข้าท ารายการ 
เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขการท ารายการต่างๆ แลว้พบว่าเงื่อนไขส่วนใหญ่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้ปกติทั่วไป โดย

มีเงื่อนไขการช าระราคาซือ้ขายหุน้ซึ่งเป็นประโยชนแ์ก่บริษัทฯ เนื่องจากการแบ่งการซือ้หุน้เป็น 3 Tranche และการก าหนด
เงื่อนไขราคาซือ้ขายใหเ้ป็นไปตามผลการด าเนินงานของ Innoviz จะช่วยลดผลกระทบและความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง
มาตรฐานบัญชี สภาพวะเศรษฐกิจและการบริหารงานของผูข้ายในช่วงเปล่ียนถ่ายส่งมอบงานใหแ้ก่ บริษัทฯ ที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อผลการด าเนินงานของ Innoviz ได ้ซึ่งเปรียบเสมือนผูข้ายรบัประกันผลการด าเนินงานของ Innoviz ใหแ้ก่บริษัทฯ 
ดงันัน้ หากมีเหตปัุจจยัท าให ้Innoviz มีผลการด าเนินงานต ่าลง บริษัทฯ ก็จะช าระค่าหุน้ Innoviz ไดใ้นราคาต ่าลงเช่นกนั ซึ่งถือ
เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นอย่างดี  แต่ดว้ยเงื่อนไขการช าระเงินดังกล่าว ราคาซือ้ขายหุน้ใน 

Innoviz จึงมีความไม่แน่นอนและอาจเปล่ียนแปลงไปไดอ้ย่างมีนยัส าคญั ดังน้ัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า
เงือ่นไขในการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพยค์ร้ังนีม้ีความเหมาะสม  
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7. สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 
ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมตัิรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกับธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของบริษัท อินโนวิซ โซลชูั่นส ์

จ ากัด ที่มูลค่ารวมทั้งสิน้ไม่เกิน 904.00 ลา้นบาท ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ามีขอ้ดี ขอ้ดอ้ย และความเส่ียงต่อบริษัทฯ 
และผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปนี:้ 
 

ข้อดีของการเข้าท ารายการ 
1) เป็นการลงทนุตามแผนกลยทุธเ์พื่อการเติบโตในระยะยาวของกลุ่มบรษิัทฯ 

2) บรษิัทฯ สามารถรบัรูผ้ลการด าเนินงานของ Innoviz ในงบการเงินรวมของบรษิัทฯ ไดท้นัที และ เพิ่มโอกาสในการสรา้ง

รายไดแ้ละผลก าไรก าไรจากการด าเนินงานของบรษิัทฯ ไดใ้นระยะยาว 

3) บรษิัทฯ จะไดร้บัผลประโยชนจ์ากการประสานความรว่มมือทางธุรกิจ (Synergy) ซึ่งจะช่วยให ้BBIK เป็นท่ีปรกึษาดา้น 

Digital Transformation ที่สมบรูณย์ิ่งขึน้และยงัเป็นการช่วยขยายฐานลกูคา้ซึ่งกนัและกนั 

4) บริษัทฯ จะมีการใหบ้ริการและผลิตภณัฑ์ Microsoft Dynamics 365 (ERP) เพิ่มเติมซึ่งเป็นการบริการที่แตกต่างจาก

ธุรกิจปัจจบุนัของ BBIK 

5) บรษิัทฯ ไดบ้คุลากรใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

6) เป็นการลงทนุในบรษิัทท่ีมี Recurring Income 

7) เป็นการลงทนุในธุรกิจที่อยู่ในอตุสหากรรมที่มีศกัยภาพในการเติบโต 

8) บริษัทฯ ไม่ตอ้งจ่ายค่าหุน้ Innoviz ในคราวเดียว โดยสามารถจ่ายค่าหุน้ตามผลการด าเนินงานในอนาคต และท าให้

บรษิัทฯ มีส่วนรว่มในการบรหิารงาน Innoviz ภายหลงัจากเขา้ซือ้หุน้บางส่วน 

9) บรษิัทฯ เขา้ลงทนุใน Innoviz ดว้ยราคาซือ้ขายหุน้ท่ีมี PE Ratio เฉล่ียต ่ากว่าบรษิัทฯ และอตุสากรรม 

 
ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

1) บริษัทฯ จะมีหนีสิ้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้อย่างนอ้ย 264.00 ลา้นบาทและมีดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้ภายหลงัจากการ

เขา้ลงทนุใน Innoviz 

2) บรษิัทฯ อาจเสียโอกาสในการลงทนุในธุรกิจอื่นๆ 

3) ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลอาจลดลง 

 
ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการ 

1) ความเส่ียงจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานไม่เพียงพอส าหรบัการซือ้หุน้ Tranche B และ Tranche C 

2) ความเส่ียงจากผลการด าเนินงานของ Innoviz ไม่เป็นไปตามที่คาดการณไ์ว ้

3) ความเส่ียงจากการถูกตัง้ส ารองหรือการดอ้ยค่ารายการทางบญัชีบางรายการ ที่อาจจะเกิดขึน้หากมีการเปล่ียนแปลง

มาตรฐานบญัชี 

4) ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงสินคา้จาก Microsoft ซึ่งเป็นผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารหลกัของ Innoviz 

5) ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบ้รหิารในการด าเนินงาน 

6) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ที่อาจจะเพิ่มขึน้ในอนาคต 
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7) ความเส่ียงจากการความไม่ส าเรจ็ของเงื่อนไขบงัคบัก่อน 

8) ความเส่ียงจากการไม่มีอ  านาจควบคุมเบ็ดเสร็จจากการท่ีธุรกรรมการซือ้หุน้ Tranche B และ Tranche C ไม่แลว้เสรจ็

ในอนาคต 

9) ความเส่ียงดา้นค่าใชจ้่ายทางภาษี 

10) ความเส่ียงดา้นกฎหมายอื่นๆ  

 
ข้อดีของการไม่เข้าท ารายการ 

1) บรษิัทฯ จะไม่มีหนีสิ้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้อย่างนอ้ย 264 ลา้นบาท และไม่มีภาระดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้ 

2) บรษิัทฯ ไม่เสียโอกาสในการลงทนุในธุรกิจอื่นๆ 

 
ข้อด้อยของการไม่เข้าท ารายการ 

1) บริษัทฯ เสียโอกาสที่จะขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจของ Innoviz ที่จะเกิดการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ (Synergy) ซึ่ง

ส่งผลใหบ้รษิัทฯ มีการใหบ้รกิารทางดา้นเทคโนโลยีที่หลากหลายครบวงจร 

2) บรษิัทฯ เสียโอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละผลก าไรเพิ่มเติมในระยะยาว 

 

ความเหมาะสมของการเข้าท ารายการ 

จากการวิเคราะห ์ขอ้ดี ขอ้เสีย และความเส่ียงของการเขา้ลงทนุในหุน้สามญัจ านวน 100,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
100 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนของบรษิัท อินโนวิซ โซลชูั่นส ์จ ากดั จากผูถื้อหุน้เดิมของ Innoviz ดว้ยมลูคา่
ไม่เกิน 904.00 ลา้นบาท โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะมปีระโยชนต์่อบรษิัทฯ และผู้
ถือหุน้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะช่วยใหบ้ริษัทฯ มีโอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละผลก าไรจากการลงทุนได้
ในระยะยาว อีกทั้งยังจะช่วยให ้BBIK เป็นที่ปรึกษาดา้น Digital Transformation ที่สมบูรณ์ยิ่งขึน้ ตามแผนกลยุทธ์ิเพ่ือการ
เติบโตระยะยาวของบรษิัทฯ ดังน้ัน ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระจึงเหน็ว่าการเข้าท ารายการในคร้ังนีจึ้งมีความเหมาะสม  
 

ความเหมาะสมของเงือ่นไขการเข้าท ารายการ 

เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขการท ารายการต่างๆ แลว้พบว่าเงื่อนไขส่วนใหญ่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้ปกติทั่วไป โดย
มีเงื่อนไขการช าระเงินซึ่งเป็นประโยชนแ์ก่บริษัทฯ เนื่องจากการแบ่งการซือ้หุน้เป็น 3 Tranche และการก าหนดเงื่อนไขราคาซือ้
ขายใหเ้ป็นไปตามผลการด าเนินงานของ Innoviz จะช่วยลดผลกระทบและความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานบัญชี  
สภาพวะเศรษฐกิจและการบริหารงานของผูข้ายในช่วงเปล่ียนถ่ายส่งมอบงานใหแ้ก่ บริษัทฯ  ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของ Innoviz ได ้ซึ่งเปรียบเสมือนผูข้ายรบัประกนัผลการด าเนินงานของ Innoviz ใหแ้ก่บรษิัทฯ ดงันัน้ หากมีเหตปัุจจยั
ท าให้ Innoviz มีผลการด าเนินงานต ่าลง บริษัทฯ ก็จะช าระค่าหุ้น Innoviz ได้ในราคาต ่าลงเช่นกัน ซึ่งถือเป็นการปกป้อง
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เป็นอย่างดี  แต่ดว้ยเงื่อนไขการช าระเงินดงักล่าว ราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz จึงมีความไม่

แน่นอนและอาจเปล่ียนแปลงไปไดอ้ย่างมีนยัส าคญั ดังน้ัน ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระมีความเหน็ว่าเงือ่นไขในการเข้าท า
รายการได้มาซ่ึงสินทรัพยค์ร้ังนีม้ีความเหมาะสม  
 

ความเหมาะสมของราคาในการเข้าท ารายการ 

ตารางสรุปเปรียบเทียบมลูค่าบรษิัทตามการประเมินมลูค่าหุน้ดว้ยวิธีต่างๆ กบัมลูค่าซือ้ขาย 
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           (หน่วย: ลา้นบาท) 
วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น มูลค่ายุติธรรม1/  ราคาซือ้ขาย

คาดการณ์1/ 
สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้ขาย 

สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้ขายร้อยละ 

1) วิธีมลูค่าหุน้ตามบญัชี 44.87 597.44 (552.58) (92.49) 
2) วิธีปรบัปรุงมลูค่าตามบญัชี 22.02 597.44 (575.42) (96.31) 
3) วิธีมลูค่าหุน้ตามราคาตลาด ไม่สามารถค านวณได ้
4) วิธีอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (P/BV Ratio)  130.01-  227.81 597.44 (467.44) - (369.64) (78.24) - (61.87) 
5) วิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ (P/E) 2/ ไม่สามารถค านวณได ้
6) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด2/ 3/ 656.53 - 741.70 597.44 59.08 - 144.26 9.89 - 24.15 
หมายเหต:ุ 1/ ราคาซือ้ขายคาดการณค์ านวนจากก าไรสทุธิระหว่างปี 2565 – 2567 จากประมาณการทางการเงินของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ  

(หวัขอ้ 6.1.6. วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)) มาค านวณราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz ของ 
การซือ้หุน้ Tranche A Tranche B และ Tranche C จะเท่ากบั 264.00 ลา้นบาท 206.29 ลา้นบาท และ 127.16 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่ง 
คิดเป็นราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz จากการคาดการณร์วมทัง้สิน้  597.44 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 5,974.40 บาทต่อหุน้   
2/ มลูค่ายตุิธรรมตามความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
3/ เป็นมลูค่าหุน้ Innoviz ค านวณจาก WACC รอ้ยละ 9.80 ต่อปี 

 
ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมลูค่ายุติธรรมที่ เหมาะสมที่สดุในการประเมินมลูค่า Innoviz 

ในครัง้นีค้ือ วิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งเป็นวิธีที่นักลงทุนนิยมใชป้ระเมินมูลค่า
กิจการและสามารถสะทอ้นความสามารถในการท าก าไรและกระแสเงินสดในอนาคตได ้ ซ่ึงได้มูลค่า 656.53 - 741.70  ล้าน
บาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นของ Innoviz เท่ากับ 6,565.26  -  7,416.99 บาทต่อหุ้น  

ทั้งนี ้เมื่อน าราคาซือ้ขายหุ้นใน Innoviz จากการคาดการณ์ที่ 597.44 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 5,974.40 บาทต่อหุน้ 
เปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของ Innoviz ที่ประเมินได้อยู่ระหว่าง 656.53 - 741.70  ล้านบาท หรือคิดเป็น 6,565.26  -  
7,416.99 บาทต่อหุน้ จะสรุปไดว้่าราคาเขา้ท ารายการนีม้ีความเหมาะสมเนื่องมลูค่ายตุิธรรมที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระสูงกว่าราคาซือ้ขายหุ้นใน Innoviz จากการคาดการณ์อยู่จ  านวน 59.08 - 144.26 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 9.89  
24.15 ดังน้ัน ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ มีความเหน็ว่ามูลค่าการเข้าท ารายการในคร้ังนีเ้ป็นมูลค่าทีเ่หมาะสม 

อย่างไรก็ตาม ด้วยเงื่อนไขการช าระเงินดังกล่าวท าให้ราคาซือ้ขายหุ้นใน Innoviz ยังมีความไม่แน่นอนและอาจ
เปล่ียนแปลงไปได้อย่างมีนัยส าคัญโดยขึน้อยู่กับผลการด าเนินงานของ Innoviz ในอนาคต ทั้งนี ้ หาก Innoviz มีผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามการคาดการณอ์ย่างมีนยัส าคญัจะท าให้ราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz ลดลงต ่ากว่าราคาซือ้ขายหุน้ใน 
Innoviz จากการคาดการณท์ี่ 597.44 ลา้นบาท และจะส่งผลต่อการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของ Innoviz ไปดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระไดว้ิเคราะหผ์ลการด าเนินงานจากประมาณการทางการเงินเพิ่มเติมในกรณีที่ Innoviz มีผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามการคาดการณข์องที่ปรกึษาทางการเงินอิสระใน หวัขอ้ 6.1.6. วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระปรบัลดรายไดต้ลอดระยะเวลาประมาณการทางการเงินลง
รอ้ยละ 25.00 ของรายไดใ้นกรณีฐานแต่ละปี (รอ้ยละ 25.00 เป็นอตัราเริ่มตน้ท่ีท าใหม้ลูค่ายตุิธรรมของ Innoviz ต ่ากว่าราคาซือ้
ขายหุน้ใน Innoviz จากการคาดการณ)์ จนท าใหก้ าไรสทุธิของ Innoviz ในปี 2565 – 2567 ลดลงเหลือ  4.80  9.17 และ 17.42  
ลา้นบาทตามล าดบั โดยราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz จากการคาดการณข์องการซือ้หุน้ Tranche A Tranche B และ Tranche C 
เท่ากับ 264.00 ลา้นบาท  44.03 ลา้นบาท  และ 41.82 ลา้นบาท ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz จากการ
คาดการณร์วมทัง้สิน้   349.85 ลา้นบาท หรือคิดเป็น  3,498.50 บาทต่อหุน้และผลการปรบัลดลงของรายไดด้งักล่าวจะส่งผลให ้
มลูค่ายตุิธรรมของ Innoviz ลดลงเหลือ 307.29 - 347.03 ลา้นบาท หรือคิดเป็น  3,072.95 - 3,470.29  บาทต่อหุน้ ซึ่งท าใหร้าคา
ในการเขา้ท ารายการครัง้นีไ้ม่เหมาะสมเนื่องจาก มลูค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระต ่ากว่ามลูค่าราคาซือ้
ขายหุน้ใน Innoviz จากการคาดการณอ์ยู่จ  านวน (42.55) – (2.82) ลา้นบาท หรือ คิดเป็นรอ้ยละ (12.16) – (0.81) 
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นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้ดลองปรบัเพิ่มรายไดต้ลอดระยะเวลาประมาณการทางการเงินขึน้รอ้ยละ 
25.00 ของรายไดใ้นกรณีฐานแต่ละปี จนท าใหก้ าไรสุทธิของ Innoviz ในปี 2565 – 2567 เพิ่มขึน้เป็น  71.23 ลา้นบาท81.34 
ลา้นบาท และ 98.35 ลา้นบาท ตามล าดบั และส่งผลใหร้าคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz มีราคาสงูสดุที่ 904.00 ลา้นบาท ตามที่ผูซ้ือ้
และผูข้ายก าหนดไว ้โดยราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz จากการคาดการณข์องการซือ้หุน้ Tranche A Tranche B และ Tranche C 
เท่ากับ 290.00 ลา้นบาท  384.00 ลา้นบาท  และ 230.00 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งคิดเป็นราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz จากการ
คาดการณร์วมทัง้สิน้ 904.00 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 9,040.00 บาทต่อหุน้และผลการปรบัเพิ่มขึน้ของรายไดด้งักล่าวจะส่งผลให ้
มลูค่ายตุิธรรมของ Innoviz เพิ่มเป็น 1,148.91 – 1,300.96 ลา้นบาท หรือคิดเป็น  11,489.08 - 13,009.62  บาทต่อหุน้ ซึ่งมลูค่า
ยุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระสงูกว่ามลูค่าราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz จากการคาดการณอ์ยู่จ  านวน 244.91 
- 396.96  ลา้นบาท หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 27.09 - 43.91 

อย่างไรก็ดี ภายใตก้ารด าเนินงานของ Innoviz ณ ปัจจบุนั ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าโอกาสที่รายไดแ้ละ
ผลการด าเนินงานของ Innoviz จะลดต ่าลงจนท าใหม้ลูค่ายตุิธรรมที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระต ่ากว่ามลูค่าราคาซือ้
ขายหุน้ใน Innoviz เป็นไปไดต้  ่าเวน้แต่จะเกิดเหตกุารณท์ี่ไม่สามารถหลีกเล่ียงไดเ้ช่น ภยัพิบตัิ วิกฤติเศรษฐกิจ โรคระบาด หรือ
เหตกุารณอ์ื่นๆ เป็นตน้ เนื่องจากบรษิัทฯ และผูข้ายไดก้ าหนดเงื่อนไขการช าระเงินตามผลประกอบการไวโ้ดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 
2566 – 2567 ราคาซือ้ขายหุน้ใน Innoviz จะเท่ากับ ก าไรสทุธิของ Innoviz คูณ P/E Ratio ที่ 16 เท่า คูณสดัส่วนการซือ้ขายหุน้ 
ดงันัน้ หากผูข้ายซึ่งเป็นผูบ้ริหารของ Innoviz ณ ปัจจุบนั ตอ้งการผลตอบแทนจากการขายหุน้ Innoviz สงูขึน้ ผูข้ายจ าเป็นตอ้ง
บริหารงานให ้Innoviz มีผลก าไรมากที่สดุ อีกทัง้ Innoviz ด าเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาว โดยจาก
ขอ้มลูสภาวะอุตสาหกรรมของตลาดซอฟตแ์วร ์ERP ทั่วโลก (รายละเอียดในขอ้ 3.7.1) อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์ERP ทั่วโลกมี
มลูค่าประมาณ 50.57 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัในปี 2564 และคาดว่าในระหว่างปี 2565 ถึง ปี 2573 จะมีอตัราการเติบโตทบตน้
เฉล่ีย (“CAGR”)  ที่รอ้ยละ 10.7 ต่อปี (ที่มา : www.grandviewresearch.com ) ซึ่งสอดคลอ้งกับขอ้มลูของส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั (“depa”) ที่เปิดเผยว่าตลาดอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรใ์นประเทศไทยมีมลูค่าประมาณ 163,877 ลา้บาท และคาด
ว่าในระหว่างปี 2565 – 2567 จะมีอตัราการเติบโตที่รอ้ยละ 11.70 , 12.10 และ 11.90 ตามล าดบั นอกจากนี ้การเขา้ลงทุนใน 
Innoviz จะช่วยเสริมศักยภาพของการเป็น End-to-end digital transformation partner ให้แก่บริษัทฯ โดยจะเป็นส่วนเสริม
รายไดใ้หแ้ก่บรษิัทฯ และ Innoviz ซึ่งกนัและกนัได ้ ดงันัน้ ดว้ยเหตผุลดงักล่าวโอกาสที่รายไดแ้ละผลการด าเนินงานของ Innoviz 
จะลดต ่าลงอย่างมีนยัส าคญัจนมีผลต่อมลูค่ายตุิธรรมที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเป็นไปไดต้  ่า 

 
โดยสรุปที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การที่บริษัทฯ เขา้ลงทุนในหุน้สามญัจ านวน 100,000 หุน้ มูลค่าที่

ตราไว้หุน้ละ 100 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส ์จ ากัด จากผู้ถือหุน้เดิมของ 
Innoviz ดว้ยมลูค่าไม่เกิน 904.00 ลา้นบาท) มีความเหมาะทั้งด้านการเข้าท ารายการ เงื่อนไขการเข้าท ารายการ และ
ราคาในการเข้าท ารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการเข้าท ารายการใน
คร้ังนี ้  
 

การเข้าท ารายการในคร้ังนี้ยังมีความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นควรต้องพิจารณาอย่างละเอียดเน่ืองจากความเสี่ยง
ดังกล่าวอาจส่งผลถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งนี้การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติในการเข้าท า
รายการขึน้อยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างๆ ที่แนบมากับหนังสือ
เชิญประชุมวสิามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2566 ในคร้ังนีด้้วยเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติได้
อย่างเหมาะสม



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ บริษัท บลบูิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
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 บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากัด ในฐานะที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ขอรบัรองว่าไดพ้ิจารณา และใหค้วามเห็น
ขา้งตน้ดว้ยความรอบคอบตามหลกัมาตรฐานวิชาชีพ โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้รายย่อยเป็นส าคญั 
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เอกสารแนบ 1 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนินการงาน 

บริษัท บลูบคิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
1. ข้อมูลเบือ้งตน้ 

ชื่อบรษิัท  : บรษิัท บลบูิค กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัทฯ” หรือ “BBIK”) 

  BLUEBIK GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 51 ถนนนรำธิวำสรำชนครนิทร ์แขวงสีลม เขตบำงรกั กทม. 10500  

โทรศพัท ์ :  0-2636-7011 

ประเภทธุรกิจ : ที่ปรกึษำดำ้นกลยุทธ ์และกำรจดักำรนวตักรรมและเทคโนโลยี และธุรกิจอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107564000065 

เว็บไซต ์ : http://www.bluebik.com/  

ทนุจดทะเบียน : 50,000,000 บำท  

ทนุท่ีช ำระแลว้ : 50,000,000 บำท 

จ ำนวนหุน้ท่ีช ำระแลว้ : หุน้สำมญั 100,000,000 หุน้ 
 

2. ข้อมูลการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “บลูบิค”) ประกอบธุรกิจที่ปรึกษำด้ำนกลยุทธ์และกำรจดักำร

นวัตกรรมและเทคโนโลยี และธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้อง โดยมุ่งเนน้กำรน ำเอำเทคโนโลยีดิจิทัล มำใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำร

พฒันำธุรกิจเพื่อสรำ้งประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่องคก์ร กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นัน้ จะด ำเนินกำรผ่ำนบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

จ ำนวน 2 บรษิัท (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบรษิัทฯ”) ไดแ้ก่ 

1) บริษัท อินเจนิโอ จ ำกัด (“อินเจนิโอ”) ด ำเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่และ กำร

วิเครำะห์ข้อมูลชั้นสูงด้วยปัญญำประดิษฐ์ (Big data, advanced analytics and artificial intelligence (AI)) โดยกำรวำง

โครงสรำ้งใหอ้งคก์รสำมำรถจดัเก็บ บนัทึก และบริหำรจดักำรข้อมลูต่ำงๆ และน ำมำวิเครำะหด์ว้ยเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ 

(Data Analytics) เพื่อช่วยในกำรตดัสินใจทำงธุรกิจ หรือวตัถปุระสงคอ์ื่นๆ ที่องคก์รตอ้งกำร 

2) บริษัท แอดเดนด้ำ จ ำกัด (“แอดเดนด้ำ”) ซึ่งด ำเนินธุรกิจกำรให้บริกำรกำรจัดหำและบริหำรบุคลำกร

ชั่วครำวดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT staff augmentation) โดยใหบ้ริกำรบุคลำกรที่มีควำมรูค้วำมเชี่ยวชำญ ดำ้นเทคโนโลยี

สำรสนเทศ (IT) แก่ลูกคำ้องคก์รที่มีควำมตอ้งกำรพนกังำนที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน เพื่อปฏิบัติงำนใหก้ับองคก์ร ตำม

ระยะเวลำที่ตอ้งกำร ซึ่งช่วยประหยดัตน้ทุนและระยะเวลำในจัดหำและ ฝึกอบรมพนักงำนขององค์กรนั้นๆ อีกทั้งยังช่วยลด

ควำมเส่ียงที่จะไดบ้คุลำกรท่ีไม่ตรงกบัควำมตอ้งกำรขององคก์รอีกดว้ย 
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2.1 ประวัติความเป็นมา 
เดือน/ปี การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

2556 • บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จ ำกัด (บลูบิค หรือ บริษัทฯ) จัดตัง้ขึน้เม่ือวนัที่ 12 กันยำยน 2556 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1.00 
ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุน้จ ำนวน 10,000 หุน้ ดว้ยมลูค่ำหุน้ละ 100 บำท โดยนำยพชร อำรยะกำรกลุ และนำยปกรณ ์
เจียมสกุลทิพย ์ถือหุน้รอ้ยละ 45.00 และ 45.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตำมล ำดบั เพื่อประกอบธุรกิจ 
ใหบ้ริกำรที่ปรกึษำ ที่ใชค้วำมรูค้วำมเชี่ยวชำญดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรใหบ้ริกำรใหค้ ำปรกึษำและพฒันำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศใหก้บัองคก์ร (Digital Excellence and Delivery) 

2560 • บริษัทฯ ได้ขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรเข้ำสู่ธุรกิจที่ปรึกษำด้ำนกลยุทธ์ และกำรจัดกำร (Management 
Consulting) และที่ปรกึษำบริหำรจดักำรโครงกำรเชิงยทุธศำสตร ์(Strategic Project Management Office) 

• นำยพชร อำรยะกำรกลุ นำยปกรณ ์เจียมสกลุทิพย ์และนำยพิพฒัน ์ประภำพรรณพงศไ์ดจ้ดทะเบียนจดัตัง้ บริษทั 
อินเจนิโอ จ ำกัด (“อินเจนิโอ”) ขึน้ เม่ือวนัที่ 14 ธันวำคม 2560 ดว้ยทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ 
1.00 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุน้จ ำนวน 10,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท โดยถือหุน้รอ้ยละ 40.00 รอ้ยละ 40.00 
และรอ้ยละ 20.00 ของทนุจดทะเบียนและทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ ตำมล ำดบั เพ่ือด ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบักำร
ใหบ้ริกำรจัดกำรขอ้มูลขนำดใหญ่และมีควำมซบัซอ้น (Big Data) ใหส้ำมำรถจัดเก็บ บนัทึก และบริหำรจัดกำร
ขอ้มูลต่ำงๆ ขององคก์ร เพื่อน ำมำใชใ้หเ้กิดประโยชน ์รวมถึงยังใหบ้ริกำรวิเครำะหข์อ้มูลต่ำงๆ ดว้ยเทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์ (Data Analytic and artificial intelligence (AI)) เพื่อช่วยตัดสินใจทำงธุรกิจหรือวตัถุประสงค์
อ่ืนๆ ที่องคก์รตอ้งกำร 

2561 • ในเดือนพฤษภำคม 2561 บริษัทฯ ลงทุนในอินเจนิโอ โดยเขำ้ซือ้หุน้จำก นำยพชร อำรยะกำรกุลและนำยปกรณ ์
เจียมสกุลทิพย ์จ ำนวน 7,998 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท คิดเป็น สดัส่วนรอ้ยละ 79.98 ของทุนจดทะเบียนและ
ทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ เพื่อด ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกับกำรใหบ้ริกำรจัดกำรขอ้มูลขนำดใหญ่และกำรวิเครำะห์
ข้อมูลชั้นสูงด้วยปัญญำประดิษฐ์ (Big data, advanced analytics and artificial intelligence (AI))  วันที่ 20 
สิงหำคม 2561 ที่ประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 8/2561 มีมติอนุมตัิใหบ้ริษัทฯจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล จำกผล
กำรด ำเนินงำนปี 2560 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ในอตัรำหุน้ละ 864.30 บำทต่อหุน้ รวมเป็นเงินทัง้หมด จ ำนวน 
8.64 ลำ้นบำท รวมถึงจัดสรรเงินส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 0.10 ลำ้นบำท ซึ่งบริษัทฯ ไดจ่้ำยเงินปันผลแลว้ทัง้
จ ำนวน เม่ือวนัที่ 4 กนัยำยน 2561 

2562 • เม่ือวนัที่ 21 มกรำคม 2562 ที่ประชมุวิสำมญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ไดมี้มติอนมุตัิใหบ้ริษัทฯ เพ่ิมทนุจดทะเบียน
และทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ จำกเดิมจ ำนวน 1.00 ลำ้นบำท เป็น 5.00 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุ 
จ ำนวน 40,000 หุน้ดว้ยมลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเป็นเงินทุนหมนุเวียนในกำรด ำเนิน
กิจกำร โดยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทนุกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัที่ 28 มกรำคม 2562 

• เม่ือวนัที่ 7 มีนำคม 2562 บริษัทฯ ไดร้บักำรขึน้ทะเบียน เป็นที่ปรึกษำระดบั 1 สำขำกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
องคก์ร จำกศูนยข์อ้มูลที่ปรึกษำส ำนักงำนบริหำรหนีส้ำธำรณะ กระทรวงกำรคลงั ซึ่งท ำหน้ำที่เป็นศูนยก์ลำง ใน
กำรรวบรวมขอ้มลูที่ปรกึษำและกำรบริกำรขอ้มลูที่ปรกึษำแก่ภำครฐัและเอกชน 

• เม่ือวนัที่ 8 กรกฎำคม 2562 ที่ประชมุวิสำมญัประชุมผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 5/2562 ไดมี้มติอนมุตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนและ
ทนุจดทะเบียนช ำระแลว้จำกเดิม 5.00 ลำ้นบำท เป็น 20.00 ลำ้นบำท โดยออกหุน้สำมญัเพ่ิมทนุจ ำนวน 150,000 
หุน้ ดว้ยมูลค่ำ ที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรเพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำร
ด ำเนินธุรกิจ โดยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทนุกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัที่ 19 กรกฎำคม 2562  
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เดือน/ปี การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

• วนัที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 9/2562 มีมติอนุมตัิจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
จำกผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรบังวด 9 เดือนสิน้สดุ วนัที่ 30 กันยำยน 2562 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ในอตัรำหุน้
ละ 100 บำทต่อหุน้ เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 20.00 ลำ้นบำท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวแลว้ทัง้จ ำนวน 
เม่ือวนัที่ 13 ธันวำคม 2562 

2563 • เม่ือวนัที่ 28 กุมภำพนัธ ์2563 ที่ประชุมวิสำมญัประชุมผู้ถือหุน้ครัง้ที่ 2/2563 ไดมี้มติอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียน
จำกเดิม 20.00 ลำ้นบำท เป็น 20.41 ลำ้นบำท โดยออกหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 4,080 หุน้ ดว้ยมูลค่ำที่ตรำไว้
หุน้ละ 100 บำท ซึ่งไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทนุกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัที่ 13 มีนำคม 2563 

• เม่ือวนัที่ 10 มีนำคม 2563 ที่ประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 3/2563 มีมติอนุมตัิใหบ้ริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในหุน้สำมญั
ของอินเจนิโอ จ ำนวน 2,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว ้หุน้ละ 100 บำท เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 200,000 บำท คิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียน เป็นผลใหบ้ริษัทฯ มีสดัส่วนกำรถือหุน้ในอินเจนิโอเพิ่มขึน้จำกเดิม ที่
รอ้ยละ 79.98 ของทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ เป็นรอ้ยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนและทนุจด
ทะเบียนช ำระแลว้ 

• บริษัทฯ แอดเดนดำ้ จ ำกัด (แอดเดนดำ้) จัดตัง้ขึน้เม่ือวนัที่ 28 พฤษภำคม 2563 ดว้ย ทุนจดทะเบียน 1.00 ลำ้น
บำท ซึ่งประกอบดว้ยผูถ้ือหุน้ 3 รำยไดแ้ก่  นำยพชร อำรยะกำรกลุ นำยปกรณ ์เจียมสกลุทิพย ์และนำงสำวสธิุดำ 
จนัทรส์มบรูณ ์ถือหุน้ รอ้ยละ 35.00 รอ้ยละ 35.00 และรอ้ยละ 30.00 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตำมล ำดบั 
โดยมีวัตถุประสงคใ์นกำรประกอบกิจกำรให้บริกำรดำ้นทรพัยำกรบุคคลด้ำนเทคโนโลยี เม่ือวันที่ 28 กันยำยน 
2563 ที่ประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 4/2563 มีมติอนุมตัิใหบ้ริษัทฯ เขำ้ลงทุนในแอดเดนดำ้ จ ำนวน 9,998 หุน้ 
มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 0.99 ลำ้นบำท คิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน 
และทนุที่เรียกช ำระแลว้ของ แอดเดนดำ้ 

2564 • วนัที่ 4 มีนำคม 2564 ที่ประชมุสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2564 มีมติอนมุตัิใหบ้ริษัทฯ ด ำเนินกำร ดงันี ้
- แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน โดยใชช้ื่อว่ำ บริษัท บลบูิค กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) โดยไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพ

เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด เม่ือวันที่ 17 มีนำคม 2564 เพื่อเตรียมเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

- เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้สำมญัที่ตรำไวจ้ำกเดิมมูลค่ำ 100.00 บำทต่อหุน้เป็นมูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำทต่อหุน้ 
ซึ่งท ำใหจ้ ำนวนหุน้จดทะเบียนและจ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระแลว้เพิ่มขึน้ จ ำนวน 40,611,920 หุน้ เพิ่มขึน้
จำกเดิม 204,080 หุน้ เป็นจ ำนวน 40,816,000 หุน้ โดยทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช ำระแลว้ยงัคงเดิม 
ซึ่งไดมี้กำรจดทะเบียนกำรเปลี่ยนแปลงกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัที่ 17 มีนำคม 2564 

- เพ่ิมทนุจดทะเบียนหุน้สำมญัจ ำนวน 29,592,000 บำท มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท จ ำนวน 59,184,000 
หุน้ ซึ่งท ำใหท้นุจดทะเบียนเพ่ิมขึน้จำกเดิมจ ำนวน 20,408,000 บำท เป็น 50,000,000 บำท โดยกำรจดัสรร
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ ำนวน 29,592,000 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท จ ำนวน 
59,184,000 หุน้ ดงันี ้

- หุน้สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 34,184,000 หุน้ เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตำมสัดส่วนรำยชื่อผูถ้ือหุ้นที่
ปรำกฏอยู่ในทะเบียนรำยชื่อผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 17 มีนำคม 2564 ในรำคำหุน้ละ 0.50 บำท โดยมีอตัรำส่วน
กำรจองซือ้ 1.19401 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ โดยบริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทนุดงักล่ำวเม่ือวนัที่ 29 มีนำคม 
2564 ส่งผลใหท้นุจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ำกบั 37,500,000 บำท 

- หุน้สำมญัเพ่ิมทนุ จ ำนวน 25,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไปเป็นครัง้แรก 
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เดือน/ปี การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

• อนุมัติกำรน ำหุน้สำมัญของบริษัทฯ เขำ้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 
(“mai”) 

• วนัที่ 11 พฤษภำคม 2564 จดทะเบียนจัดตัง้บริษัท ออรบ์ิท ดิจิทลั จ ำกัด ทุนจดทะเบียน100,000 บำท จ ำนวน 
1,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว ้หุน้ละ 100 บำท ทุนที่เรียกช ำระแลว้ รอ้ยละ 25 หรือคิดเป็นมูลค่ำ 25,000 บำท ซึ่งถือ
หุ้น โดยบริษัทฯร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว เพื่อประกอบธุรกิจด้ำนกำรให้
ค ำปรึกษำออกแบบ พฒันำ ดูแลรกัษำระบบ และแอพพลิเคชั่นของบริษัทในเครือโออำร์รวมถึงกำรหำรำยไดโ้ดย
กำรใชป้ระโยชนข์องขอ้มูล (Data Monetization) โดยเป็นกำรขยำยผลเพื่อน ำขอ้มูล ที่เป็นทรพัยำกรขององคก์ร
ไปใชต้่อยอดทำงธุรกิจและเม่ือวนัที่ 4 มิถุนำยน 2564 บริษัทฯ และมอดูลสัตกลงเพิ่มทุนจดทะเบียนใน บริษัท 
ออรบ์ิท ดิจิทัล จ ำกัด ให้มีทุนจดทะเบียนเป็นจ ำนวนทั้งสิน้ 50 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 
500,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท โดยมลูค่ำหุน้ที่เรียกช ำระเท่ำกบั ยี่สิบหำ้ (25,000,000) บำท หรือคิด
เป็นรอ้ยละ หำ้สิบ (50) ของทนุจดทะเบียน โดยที่สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษัทฯ และมอดลูสัในบริษัทร่วมทนุยงัคง
เดิม 

• วนัที่ 16 กนัยำยน 2564 เขำ้จดทะเบียนใน ตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ภำยใตช้ื่อย่อหุน้ “BBIK” 
2565 • ใน 6 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทฯ เดินหนำ้ท ำนิวไฮทัง้รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้ริกำรและก ำไร โดยมuรำยได้

จำกกำรขำยและใหบ้ริกำร 243.19 ลบ. และมีก ำไรสทุธิส ำหรบังวด 61.58 ลบ. เพ่ิมขึน้จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน
หนำ้ (YoY) ที่มีรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้ริกำรจ ำนวน 126.92 ลบ. หรือเติบโต 92% และก ำไรสทุธิส ำหรบังวดที่ 
30 ลบ. หรือเพ่ิมขึน้ถึง 105% โดยมีสดัส่วนกำรรบัรูร้ำยไดแ้บบประจ ำ (Recurring Income) 46% ของรำยไดจ้ำก
กำรขำยและใหบ้ริกำร ในขณะที่ผลประกอบกำรไตรมำส 2 เม่ือเทียบกับไตรมำส 1/65 (QoQ) มีรำยไดจ้ำกกำร
ขำยและใหบ้ริกำรที่ 131.85 ลบ. เพ่ิมขึน้ 18% และมีก ำไรสทุธิส ำหรบังวดที่ 32.94 ลบ. เติบโต 15% โดยแนวโนม้
ควำมตอ้งกำรดำ้นเทคโนโลยีและดิจิทัลทรำนส์ฟอรเ์มชันทั้งในและนอกประเทศยังคงส่งสัญญำณแรงอย่ำง
ต่อเนื่อง ท ำใหมี้ยอดรอรบัรูร้ำยไดจ้ำกแบ็คล็อก (Backlog) สะสมอีก 448 ลบ. 

 
2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

กลุ่มบรษิัทฯ ประกอบธุรกิจในกำรเป็นธุรกิจที่ปรกึษำดำ้นกลยุทธ ์และกำรจดักำรนวตักรรมและเทคโนโลยี และธุรกิจ

อื่นที่เก่ียวขอ้ง โดยใชค้วำมรูค้วำมเชี่ยวชำญทัง้ดำ้นธุรกิจและดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสรำ้งสรรค ์และน่ำเสนอบรกิำร 

เพื่อใหค้  ำแนะน ำและควำมช่วยเหลือแก่ลูกคำ้ในกำรเตรียมควำมพรอ้มทำงธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ แบ่ง

ประเภทกำรใหบ้รกิำรตำมลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ ไดเ้ป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 
2.2.1 การให้ค าปรึกษาด้านกลยุทธแ์ละการจัดการ (Management consulting, specialized in strategy 

development, customer experience management, process improvement and marketing 
transformation: Management Consulting) 

 กำรวำงแผนกลยุทธ ์(Strategic Planning) เป็นกระบวนกำรที่เก่ียวขอ้งกับกำรก ำหนดทิศทำงขององคก์รหรือ ธุรกิจ

ต่ำงๆ ในอนำคต โดยจะตอ้งค ำนึงถึงปัจจยัต่ำงๆ ทั้งปัจจัยภำยในและปัจจยัภำยนอกที่อำจส่งผลต่อธุรกิจ เช่น เป้ำหมำยที่

อยำกใหอ้งคก์รบรรลใุนอนำคต ขอ้ไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนั ขอ้จ ำกดัรวมถึงขีดควำมสำมำรถขององคก์ร สภำวะเศรษฐกิจ สงัคม 

กำรเมือง และเทคโนโลยี เป็นตน้ ดงันัน้งำนใหค้  ำปรกึษำดำ้นกลยุทธแ์ละกำรจดักำร จึงเป็นส่ิง จ ำเป็นในกำรก ำหนดทิศทำง
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และโอกำสส ำหรบักำรพฒันำองคก์รในอนำคต โดยจะตอ้งท ำกำรวิเครำะหส์ภำวะตลำดในปัจจบุนั เป้ำหมำยองคก์ร ศกัยภำพ

ในปัจจบุนัขององคก์ร รวมถึงแนวโนม้ทำงธุรกิจในอนำคต เพื่อระบชุ่องว่ำงในกำรพฒันำขององคก์ร ลดควำมเส่ียงที่อำจเกดิขึน้ 

ตลอดจนเพิ่มศกัยภำพในกำรแข่งขนัและสรำ้งควำมยั่งยืนใหก้บัธุรกิจได ้โดยกำรใหบ้รกิำรดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำดำ้นกลยทุธน์ัน้ 

จะครอบคลมุถึงกำรใหค้  ำปรกึษำเก่ียวกบักำรก ำหนดเป้ำหมำยทำงธุรกิจ กำรพฒันำแผนกลยทุธท์ี่ใชใ้นกำรก ำหนดทิศทำงของ

องคก์รในช่วงระยะเวลำ 3 – 5 ปี กำรก ำหนดแผนปฏิบตัิงำน กำรปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนใหก้ับหน่วยงำนต่ำงๆ ในองคก์ร 

กำรปรบัปรุงโครงสรำ้งองคก์รใหส้อดคลอ้งกับแนวทำง ตำมแผนกลยุทธท์ี่วำงไว ้อีกทัง้ยงัช่วยก ำหนดวิธีประเมินควำมส ำเรจ็

ของเป้ำหมำยขององคก์ร เพื่อควบคมุทิศทำง กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ใหอ้ยู่ในแผนกำร อนัส่งผลใหอ้งคก์รสำมำรถบรรลเุป้ำหมำย

ธุรกิจที่ตอ้งกำรได ้

 บริษัทฯ จะใหบ้ริกำรในกำรช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหำในกำรด ำเนินธุรกิจ ตัง้แต่ กำรพฒันำกลยุทธธ์ุรกิจ กำรปรบัปรุง 

รูปแบบธุรกิจ ตลอดจนกำรประเมินและปรบักระบวนกำรท ำงำน ใหก้บัลกูคำ้ โดยกระบวนกำรปฏิบตัิงำนดำ้นกำรใหค้  ำปรกึษำ 

ดำ้นกลยทุธแ์ละกำรจดักำร (Management Consulting) สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปนี ้

1) กำรวำงแผนโครงกำร: บรษิัทฯ ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัวตัถปุระสงคข์องโครงกำรและจดัตัง้คณะท ำงำน เพื่อ

จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนที่มีกรอบระยะเวลำของแต่ละกิจกรรมใหช้ัดเจน เพื่อใหส้ำมำรถส่งมอบบริกำร 

ใหแ้ก่ลกูคำ้หรือผูร้บับรกิำรไดต้รงตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด โดยมีกำรก ำหนดขอบเขตควำมรบัผิดชอบ 

ที่ชัดเจนระหว่ำงบริษัทฯ และลูกคำ้หรือผู้รับบริกำร จำกนั้นคณะท ำงำนของบริษัทฯ จะเริ่มจัดท ำแผน 

งบประมำณตน้ทนุของโครงกำรท่ีรบัจำ้งดงักล่ำว เพื่อใชใ้นกำรควบคมุและบรหิำรตน้ทนุท่ีเกิดขึน้ของ แต่ละ

โครงกำร 

2) กำรอนุมตัิแผนกำรด ำเนินกำร: หวัหนำ้คณะท ำงำนของบรษิัทฯ จะท ำกำรสอบกำนแผนกำรท ำงำน รวมถึง

งบประมำณตน้ทนุของโครงกำร หำกไม่มีขอ้แกไ้ขเพิ่มเติม จะท ำกำรอนมุตัิแผนกำรท ำงำนและ งบประมำณ

เป็นลำยลกัษณอ์กัษร แต่หำกมีขอ้แกไ้ขเพิ่มเติม จะท ำกำรส่งคืนใหก้ับคณะท ำงำนเพื่อใหป้รบัแกไ้ข และ

ส่งกลบัมำใหอ้นมุตัิอีกครัง้ 

3) กำรประชุมติดตำมควำมคืบหนำ้โครงกำรกบัผูอ้่ำนวยกำรผูร้บัผิดชอบโครงกำรโดยคณะท ำงำนจะก ำหนด

ตำรำงกำรประชมุรำยสปัดำห ์ในหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

3.1) รำยงำนควำมคืบหนำ้โครงกำร ผลกำรวิเครำะหข์อ้มลู กำรก ำหนดกลยทุธใ์หต้อบสนอง ต่อควำม

ตอ้งกำรของผูร้บับรกิำร 

3.2) ทบทวนงบประมำณตน้ทนุโครงกำร เพื่อตรวจสอบว่ำตน้ทนุท่ีเกิดขึน้จรงิมีกำรเปล่ียนแปลง อย่ำง

มีนยัส ำคญัหรือไม่ และวำงแผนเพื่อบรหิำรจดักำรตน้ทนุไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3.3) ปรบัปรุงแผนกำรด ำเนินงำนใหส้อดคลอ้งกบัควำมเห็นของผูร้บับรกิำรในแต่ละขัน้ตอน 
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4) กำรประชมุเพื่อรำยงำนควำมคืบหนำ้โครงกำรใหก้บัผูร้บับรกิำร ในหวัขอ้ดงัต่อไปนี  ้

4.1) ประชมุรว่มกบัคณะท ำงำนของผูร้บับรกิำรตำมตำรำงที่ก ำหนดรว่มกนั เพื่อรำยงำนควำม คืบหนำ้

ของโครงกำรใหก้บัผูร้บับรกิำรทรำบ รวมถึงขอรบัควำมคิดเห็นเพิ่มเติมจำกผูร้บับรกิำร และน ำมำ

ปรบัแกง้ำนใหต้รงตำมควำมตอ้งกำรของผูร้บับรกิำร 

4.2) ประชมุกบัคณะกรรมกำรตรวจรบัของผูร้บับรกิำร เพื่อรำยงำนผลกำรศกึษำ แนวทำงยทุธศำสตร ์

กลยุทธ์ หรือเพื่อขออนุมัติเนือ้หำส ำหรบักำรส่งมอบงำน รวมถึงกำรปรบัแกไ้ขตำมควำมเห็น 

เพิ่มเติมของคณะกรรมกำรตรวจรบัของผูร้บับรกิำร 

5) กำรสรำ้งฐำนขอ้มลูในกำรวิเครำะห ์เพื่อจดัท ำแผนกลยทุธ:์ บรษิัทฯ ด ำเนินกำรศกึษำวิจยัขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง 

ทั้งปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกที่อำจส่งกระทบต่อเป้ำหมำยขององค์กร เช่น สภำพแวดล้อม

อตุสำหกรรม กลุ่มลกูคำ้ พฤติกรรมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ ช่องทำงกำรตลำด กำรเขำ้ถึงลกูคำ้ สภำวะกำร

แข่งขัน ในตลำด ควำมสำมำรถและขอ้ไดเ้ปรียบเสียเปรียบขององคก์ร ผลิตภัณฑแ์ละบริกำรต่ำงๆ ของ

องคก์ร รวมถึงขอ้มลูองคก์ร อำทิ วิสัยทัศน/์พนัธกิจ ค่ำนิยม กลยุทธ์ในปัจจุบัน ผลประกอบกำรยอ้นหลงั 

มมุมองภำพธุรกิจ ในอนำคต และแนวโนม้ในกำรด ำเนินกำร เป็นตน้ ดว้ยเครื่องมือและองคค์วำมรูต้่ำงๆ ที่

บริษัทฯ มี เช่น SWOT Analysis ซึ่งเป็นกระบวนกำรวิเครำะหส์ภำพแวดลอ้มภำยนอกและภำยในของ

องคก์ร ซึ่งประกอบดว้ยกำรวิเครำะห ์Strengths (จดุแข็ง) Weaknesses (จดุอ่อน) Opportunities (โอกำส) 

Threats (อปุสรรค) และกำรใช ้SOAR Analysis ซึ่งเป็นกำรวิเครำะหส์ภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ เพื่อเป็น งำน

ส ำหรับกำรพัฒนำและกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ ด้วยกำรวิเครำะห์จำก Strength (จุดแข็ง) 

Opportunity (โอกำส) Aspiration (แรงบันดำลใจ) และ Result (ผลลัพธ์) เพื่อช่วยในกำรก ำำหนด 

เป้ำหมำยสดุทำ้ยที่องคก์รตอ้งกำรไดช้ดัเจนมำกขึน้ ตลอดจนจดัท ำแผนกำรท ำงำนที่ช่วยส่งเสริมให ้ธุรกิจ

บรรลเุป้ำหมำยดว้ยจดุแข็งและโอกำสทำงธุรกิจ อีกทัง้กำรก ำหนดแนวทำงในกำรวดัผลใหเ้ห็นว่ำ เป้ำหมำย

ขององคก์รสำมำรถส ำเร็จไดจ้ริง เป็นตน้ จำกนัน้น ำผลที่ไดจ้ำกกำรวิเครำะห ์มำพิจำรณำ สถำนกำรณใ์น

อนำคต ควำมเป็นไปไดเ้บือ้งตน้ของช่องทำงหรือโอกำสในกำรด ำเนินธุรกิจต่ำงๆ ององคก์ร เพื่อจดัท ำเป็น

สมมติฐำน แบบจ ำลองทำงธุรกิจ เพื่อเตรียมเสนอใหก้บัผูร้บับรกิำร 

6) กำรด ำเนินกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์: จำกกำรจัดท ำท่สมมติฐำนและแบบจ ำลองทำงธุรกิจ บริษัทฯ จะ

ด ำเนินกำรวิเครำะหท์ำงเลือกที่เป็นไปไดข้ององคก์ร รวมถึงระบุปัญหำที่อำจเกิดขึน้ของทำงเลือกนั้นๆ 

พรอ้มเตรียมแนวทำงกำรแกไ้ขเบือ้งตน้ใหก้ับผูร้บับริกำร จำกนัน้จะด ำเนินกำรร่ำงแผนกลยุทธท์ี่ใชใ้นกำร

ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของผูร้บับริกำรในช่วงระยะเวลำ 3 - 5 ปีขำ้งหนำ้ ที่สอดคลอ้งกับ วิสยัทศัน์

ของผูร้บับรกิำร เพื่อเสนอใหผู้ร้บับรกิำรพิจำรณำ จำกนัน้อำจมีกำรปรบัแกไ้ขแผนยทุธศำสตร ์ใหส้อดคลอ้ง

กบัควำมเห็นหรือควำมตอ้งกำรของผูร้บับรกิำร 

7) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร (Roadmap): ท ำกำรประเมินช่องว่ำง (Gap Analysis) ของภำพยุทธศำสตร ์ที่

ออกแบบ ซึ่งหมำยถึงกำรวิเครำะหค์วำมแตกต่ำงระหว่ำงสถำนะในปัจจุบันของบริษัทกับแผนที่ลูกคำ้ 
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ตอ้งกำร จำกนัน้ร่ำงแผนปฏิบตัิกำรเพื่อพฒันำประสิทธิภำพในดำ้นต่ำงๆ โดยเรียงล ำดบัควำมส ำคญัของ

โครงกำรตำมผลลัพธ์และควำมยำกง่ำยในทำงปฏิบัติ เช่น กำรปรับเปล่ียนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ของ

หน่วยงำน กำรส่ือสำรเป้ำหมำยที่ชัดเจนให้กับผู้ปฏิบัติงำน ตลอดจนปรับปรุงโครงสรำ้งองค์กร ให้

สอดคลอ้งกบัทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงกำรก ำหนดวิธีประเมินควำมส ำเรจ็ของเป้ำหมำยของ แต่ละ

หน่วยงำนรวมถึงขององคก์ร เพื่อใหม้ีเครื่องมือที่ใชใ้นกำรวดัผลและควบคมุกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ใหอ้ยู่ใน

แผนกำร อนัส่งผลใหอ้งคก์รสำมำรถบรรลเุป้ำหมำยธุรกิจที่ตอ้งกำรได ้เป็นตน้ 

8) กำรตรวจสอบแผนปฏิบตัิกำร (Roadmap) หวัหนำ้คณะท ำงำนของบรษิัทฯ จะท ำกำรตรวจสอบแผนงำน ที่

ไดร้บักำรปรบัปรุงแกไ้ข ใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูร้บับริกำร และท ำกำรอนุมตัิแผนดงักล่ำว เป็น

ลำยลกัษณอ์กัษร  

9) กำรรำยงำนแผนยทุธศำสตร:์ จดัส่งแผนยทุธศำสตรแ์ละแผนปฏิบตัิกำรต่ำงๆ ในโครงกำรใหก้บั ผูร้บับรกิำร 

เพื่อท ำกำรตรวจรบั 

10) กำรปิดโครงกำร: ด ำเนินกำรจดัเก็บเอกสำรทัง้หมดของโครงกำร เขำ้สู่ระบบจดัเก็บขอ้มลูของบรษิัทฯ 

 
2.2.2 การบริการโครงการเชงิยุทธศาสตร(์Strategic program management office (Strategic PMO)) 

 ปัจจบุนัทกุองคก์รต่ำงเผชิญกบักำรแข่งขนัทำงธุรกิจที่รุนแรงขึน้ หลำยองคก์รมีแนวคิดว่ำกำรขบัเคล่ือน อย่ำงรวดเรว็

เพื่อรองรบักำรเปล่ียนแปลงจะสรำ้งควำมไดเ้ปรียบในเชิงกำรแข่งขนัใหอ้งคก์ร ท ำใหเ้กิดกำรรเิริ่ม โครงกำรจ ำนวนมำกเพื่อที่จะ

สรำ้งนวัตกรรม หรือควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขันใหแ้ก่องคก์ร อย่ำงไรก็ตำม กำรริเริ่มโครงกำรจ ำนวนมำกดังกล่ำว อำจ

ก่อใหเ้กิดปัญหำ ทัง้ดำ้นกำรควบคมุตน้ทนุท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน ควำมรูค้วำมช ำนำญของบคุลำกร หรือแมแ้ต่กำรประสำนงำน

ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในองคก์ร รวมถึงบุคลำกร ภำยนอกองคก์รที่เก่ียวขอ้ง ท ำใหอ้งคก์รต่ำงๆ ทั้งในประเทศและ

ต่ำงประเทศ มีกำรพิจำรณำทำงเลือกในกำรบริหำร จัดกำรและก ำกับดูแลโครงกำรต่ำง ๆ ในองคก์รใหส้ำมำรถด ำเนินกำร

ร่วมกันเป็นไปตำมวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์และเป้ำหมำยท่ีองคก์รก ำำหนดอย่ำงมีผลสัมฤทธ์ิ ผ่ำนกำรบริหำรจดักำรโดยน ำ

หน่วยงำนกลำงขององคก์ร หรือ PMO ที่มีหนำ้ที่ก ำกบักำรบรหิำรโครงกำรในองคก์ร 

 “PMO” (Program Management Office) คือหน่วยงำนเฉพำะกิจที่ถกูจดัตัง้ขึน้ เพื่อบรหิำรจดักำรโครงกำร ต่ำงๆ ใน

องคก์รใหบ้รรลตุำมเป้ำหมำยที่วำงแผนไว ้ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ตอ้งอำศยัควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำร โครงกำรและเขำ้ใจกล

ยุทธ์ขององคก์รเป็นอย่ำงดี โดย PMO นีจ้ะท ำหน้ำที่ทั้งประสำนให้หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในองคก์รท ำงำนสอดรับกัน และ

ผลกัดนัแรงำนต่ำงๆ ในกำรท ำงำนใหล้ดนอ้ยลงไป โดยหลำยองคก์รมกัจะใชเ้ป็นเครื่องมือ ส ำหรบัด ำเนินกำร ดิจิทลั ทรำนส์

ฟอรเ์มชั่น ใหก้ับธุรกิจของตนเอง ซึ่งแนวคิดในกำรจดัตัง้ PMO เพื่อบริหำรจดักำร โครงกำรในองคก์รนัน้มีอยู่ 3 รูปแบบ ที่นิยม

ใชง้ำน ไดแ้ก่ 

1) กำรบริหำรจัดกำรในภำพรวมองคก์ร Enterprise PMO (Strategic) คือ หน่วยงำนกลำงขององคก์ร ที่มี

บทบำทหนำ้ที่หลกัในกำรก ำหนด และวำงแผนเชิงกลยทุธซ์ึ่งรวมถงึกำรมีส่วนรว่มในกำรเลือก และจดัล ำดบั

ควำมส ำคญัในกำรด ำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆ ขององคก์ร โดยหน่วยงำนกลำงนีม้ีส่วนส ำคญัในกำรบริหำร
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จัดกำรในภำพรวมเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรของโครงกำรต่ำงๆ ในองคก์ร มีควำมสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค ์

วิสัยทัศน ์พันธกิจ และแผนธุรกิจเชิงกลยุทธข์ององคก์ร รวมถึงกำรก ำกับดูแลใหก้ำรด ำเนินงำนโครงกำร

ต่ำงๆ นัน้ด ำเนินกำรภำยใตม้ำตรฐำนเดียวกนั 

2) กำรบรหิำรจดักำรในระดบัสำยงำน Division PMO (Tactical) คือ หน่วยงำนหรือทีมงำนท่ีมีบทบำท ในกำร

บริหำรและก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรโครงกำรต่ำง ๆ ภำยใตส้ำยงำนที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจ ไดว้่ำ

โครงกำรภำยใตส้ำยงำนนัน้ๆ มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำประสงคข์องสำยงำน โดยรูปแบบ นีจ้ะท ำให้

เกิดกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยใตส้ำยงำนในกำรด ำเนินโครงกำร และยงัก่อใหเ้กิด กำรแบ่งปัน

ควำมรูภ้ำยในสำยงำน 

3) กำรบริหำรจดักำรในระดบัโครงกำร Project PMO (Operational) คือ ทีมงำนที่ไดร้บัมอบหมำย ใหบ้ริหำร

จัดกำรภำรกิจหรือโครงกำรส ำคัญที่มีขนำดใหญ่และซับซอ้นที่มีควำมเก่ียวขอ้งกับหลำย หน่วยงำนของ

องคก์ร โดยรูปแบบนีไ้ดร้บัควำมนิยมอย่ำงแพรห่ลำย และน่ำมำใชใ้นกำรด ำเนิน โครงกำรต่ำงๆ จ ำนวนมำก 

เช่น โครงกำรพัฒนำระบบ Enterprise Resource Planning หรือ ERP ส่งเป็นกำรวำงแผนบริหำรจัดกำร

องคก์รใหส้ำมำรถใชท้รพัยำกรไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยระบบ ERP จะท ำหนำ้ที่เชื่อมโยงขอ้มูล และ

กระบวนกำรทัง้หมดที่เกิดขึน้ในองคก์รนัน้ใหส้ำมำรถท ำงำนร่วมกนัไดภ้ำยใตร้ะบบเดียว ท ำใหเ้กิดกำรบรู

ณำกำรขอ้มลูขององคก์ร โดยกำรควบคุมกระบวนกำร ต่ำงๆ ดว้ยซอฟตแ์วร ์เพื่อลดกำรซ ำ้ซอ้นของขอ้มลู 

ช่วยลดเวลำและขัน้ตอนของกำรท ำงำน ท ำใหผู้บ้ริหำรสำมำรถน ำขอ้มลูไปใชป้ระกอบกำรตดัสินใจในกำร

ด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นตน้ 

 หน่วยงำน PMO มีประสิทธิภำพช่วยใหอ้งคก์รมีเครื่องมือส ำคญัที่ใชใ้นกำรบริหำรจดักำรธุรกิจไดป้ระสบควำมส ำเร็จ 

โดยคณุค่ำหลกั (core value) ของ PMO หลกัๆ นัน้มีอยู่ 3 ประกำร ไดแ้ก่ (1) ช่วยใหผู้บ้รหิำรสำมำรถเขำ้ถงึและมองเห็น ขอ้มลู

ในระดบัภำพรวมโครงกำรทัง้หมดไดเ้พื่อกำรตดัสินใจไดอ้ย่ำงแม่นย ำมำกขึน้ (2) เป็นตวัประสำนใหเ้กิดควำมเชื่อมโยง ของ

หน่วยงำนต่ำง ๆ เพ่ือกำรขับเคล่ือนโครงกำรหลักให้สัมฤทธ์ิผลอย่ำงรวดเร็ว และด ำเนินกำรไปดว้ยกันไดอ้ย่ำงรำบร่ืน บน

วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยเดียวกนั (3) ท ำใหเ้ห็นถึงควำมเชื่อมโยงของกำรใชท้รพัยำกรของโครงกำรต่ำง ๆ ภำยในองคก์ร ท ำ

ใหส้ำมำรถลดปริมำณโครงกำรท่ีซ ำ้ซอ้น อีกทัง้ยงัช่วยใหอ้งคก์รใชท้รพัยำกรไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึน้

อย่ำงไรก็ตำมผู้ที่จะเข้ำมำท ำหน้ำที่ เป็น PMO นั้น สำมำรถเป็นได้ทั้งบุคคลในองค์กร ( In house) หรืออำจว่ำจ้ำง 

บุคคลภำยนอก (Outsource) ซึ่งมีขอ้ดีที่แตกต่ำงกันไป จึงจ ำเป็นตอ้งเลือกใหส้อดคลอ้งกับประเภทของงำนโครงกำร โดย

บุคคลในองคก์ร (In house) มีควำมไดเ้ปรียบในเรื่องควำมเขำ้ใจองคก์ร เขำ้ใจเนื ้องำน เขำ้ใจกระบวนกำรท ำงำนปัจจุบัน 

มำกกว่ำคนภำยนอก ท ำใหเ้หมำะกบังำนที่เป็น Passive PMO ซึ่งคือ กำรบริหำรโครงกำรแบบกวำ้งๆ ที่มีกำรวำงรำกฐำน มำ

เป็นอย่ำงดีแลว้ และมุ่งเนน้คุณภำพและควำมถูกตอ้งของกระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำร เช่น เอกสำรต่ำงๆ สถำนะของ

โครงกำร เป็นตน้ ในขณะที่บุคคลภำยนอกองคก์ร (Outsource) เหมำะสมกับกำรท ำหนำ้ที่ PMO แบบ Active คือ กำรบริหำร

จดักำรโครงกำรรว่มกบัผูจ้ดักำรโครงกำรและผูท้  ำงำนอย่ำงใกลช้ิด โดยต้องท ำงำนเชิงรุกและวำงแผน ล่วงหนำ้เพื่อก ำจดัควำม

เส่ียงที่จะเกิดขึน้อย่ำงทันท่วงที และแบบ Accountable คือ กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรตัง้แต่ ตน้น ำ้ถึงปลำยน ำ้ดว้ยตวัเอง
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ตลอดทัง้กระบวนกำร ซึ่งกำรบริหำรจดักำรโครงกำรทัง้ 2 รูปแบบตอ้งกำรควำมรวดเร็ว และยืดหยุ่น เช่น กำรพลิกโฉมองคก์ร 

หรือปรบัเปล่ียนกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจผ่ำน ดิจิทัล ทรำนสฟ์อรเ์มชั่น เป็นตน้ กำรเลือกใชบุ้คคลภำยนอกองคก์รจึงเป็น

ทำงเลือกที่องคก์รนิยมใช ้เนื่องจำกเป็นกลุ่มคนที่ตอ้งมีประสบกำรณใ์น กำรบริหำรโครงกำร หลำกหลำย อีกทัง้ยงัมีทักษะใน

กำรแกไ้ขปัญหำที่ดี จึงมีควำมเชี่ยวชำญในกำรจดักำรโครงกำร ใหส้ ำเรจ็ภำยใตร้ะยะเวลำที่ก ำหนด 

 เนื่องดว้ยบุคลำกรของบริษัทฯ มีควำมเชี่ยวชำญในดำ้นกำรวำงแผนกลยุทธ์ธุรกิจ และนวัตกรรมเทคโนโลยี ท ำ ให้

บรษิัทฯ เล็งเห็นโอกำสในกำรใหบ้รกำรดำ้นกำรก ำกบัดแูลกำรบรหิำรโครงกำร โดยรูปแบบกำรใหบ้รกิำรดำ้นกำรก ำกบัดแูลกำร

บรหิำรโครงกำรของบรษิัทฯ นัน้ ขึน้อยู่กบัควำมตอ้งกำรและขอ้ตกลงที่ก ำหนด รวมถึงสญัญำที่ท  ำกบัผูร้บับรกิำร 

 รูปแบบกำรใหบ้รกิำรดำ้นกำรก ำกบัดแูลกำรบรหิำรโครงกำรมีอยู่ 3 รูปแบบหลกั ไดแ้ก่ 

1) Supportive PMO: มีหนำ้ที่ใหค้  ำปรกึษำกบัผูจ้ดักำรโครงกำร (Project Manager) และจดัเตรียม เครื่องมือ

ต่ำงๆ ในกำรบริหำรจดักำรโครงกำร เช่น รูปแบบตำรำง รูปแบบเอกสำร รวมถึงแบบฟอรม์ ต่ำงๆ ใชใ้นกำร

บริหำรจัดกำรโครงกำร เป็นตน้ รวมถึงจัดฝึกอบรมควำมรูเ้รื่องกำรบริหำรโครงกำร และรวบรวมแบ่งปัน

ขอ้มลูส ำคญัต่ำงๆ ไวเ้ป็นตวัอย่ำงหรือกรณีศกึษำส ำหรบัทกุโครงกำรในองคก์ร 

2) Controlling PMO: มีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรบริหำรโครงกำร ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและแนวทำงในกำร

บรหิำร โครงกำร ก ำหนด เพื่อใหโ้ครงกำรมีประสิทธิภำพและเป็นมำตรฐำนเดียวกนั สอดคลอ้งกบัมำตรฐำน

ขั้นตอนกำรท ำงำนที่ดีที่สุด (Best Practice) และมีอ ำนำจในกำรก ำหนดให้ผู้จัดกำรโครงกำร (Project 

Manager) ปฏิบตัิงำนตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด 

3) Directive PMO: มีหนำ้ที่ในกำรบริหำรโครงกำรทั้งหมดในองคก์ร ผ่ำนกำรท ำงำนของผูจ้ัดกำรโครงกำร 

(Project Manager) โดย PMO สำมำรถสั่งกำรและประเมินผลผู้จัดกำรโครงกำรไดต้ำมสำยกำรบังคับ

บญัชำ 

 บรษิัทฯ จะมีกำรติดตำม ประสำนงำน พรอ้มจดัท ำรำยงำนแก่ลกูคำ้อย่ำงต่อเนื่อง โดยบรษิัทฯ มีบทบำทหน้ำที่ควำม

รบัผิดชอบของงำนก ำกบัดแูลกำรบรหิำรโครงกำรใหค้รอบคลมุในเรื่องดงัต่อไปนี ้

1) ก ำหนดมำตรฐำน กระบวนกำร เครื่องมือ เอกสำรและแบบฟอรม์ต่ำงๆ ในกำรบริหำรโครงกำร เพื่อใหก้ำร

บริหำรโครงกำรเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด รวมถึงสำมำรถติดตำมโครงกำร ตลอดจนสำมำรถถ่ำยโอน

งำนกนัระหว่ำงโครงกำรไดอ้ย่ำงมีระเบียบแบบแผน 

2) ส่ือสำรเพื่อสรำ้งควำมตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรโครงกำร และจดัฝึกอบรมเพื่อใหผู้ท้  ำหนำ้ที่

บริหำรโครงกำรทรำบถึงแนวปฏิบตัิตำมมำตรฐำน กระบวนกำรบริหำรโครงกำร รวมถึงวิธีกำรใช้เครื่องมือ

และแบบฟอรม์ต่ำงๆ ในกำรบรหิำรโครงกำร 

3) ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแล กำรบริหำรโครงกำรใหป้ระสบควำมส ำเร็จ ส่งมอบประโยชนท์ี่ผูร้บับริกำรคำดหวัง 

และเป็นไปตำมมำตรฐำนกระบวนกำรบริหำรโครงกำรในแต่ละขั้นตอน โดยเน้นกำรตรวจติดตำม กำร

ปฏิบัติตำมกระบวนกำรบริหำรโครงกำรที่ประกำศบังคับใช้ เพื่อให้มั่นใจว่ำ ทุกโครงกำรปฏิบัติตำม 

กระบวนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว ้อีกทั้งยังใหค้  ำแนะน ำ และค ำปรึกษำแก่ผูบ้ริหำรโครงกำรในกำรใช ้
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เครื่องมือกำรบรหิำรโครงกำร กระบวนกำรบรหิำรโครงกำรและกำรแกไ้ขปัญหำในโครงกำร เพื่อใหโ้ครงกำร 

ประสบผลส ำเรจ็ และส่งมอบประโยชนต์ำมที่ผูร้บับรกิำรคำดหวงั 

4) ติดตำมควำมคืบหนำ้โครงกำรและสรุปผลสถำนะโครงกำรต่ำงๆ ในภำพรวม เพื่อรำยงำนผูบ้รหิำรให ้ทรำบ

ถึงสถำนะของโครงกำรทัง้หมดภำยใตก้ำรก ำกับดแูล 

5) ปรบัปรุงพฒันำมำตรฐำน กระบวนกำร เครื่องมือ เอกสำรและแบบฟอรม์ต่ำงๆ ในกำรบริหำรโครงกำร ให้

เป็นปัจจบุนั มีประสิทธิภำพและเหมำะสมกบับรบิทขององคก์ร 

6) จดัเก็บขอ้มูล เอกสำรต่ำงๆ ในกำรบริหำรโครงกำร และควบคุมกำรเขำ้ถึงขอ้มูล ควบคุมสถำนะของชุด 

ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้กำรส่ือสำรภำยในองค์กรชัดเจน ตลอดจนประสำนงำน เพื่อให้ผู้บริหำร

โครงกำร ในหลำยๆ โครงกำรท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถแลกเปล่ียนขอ้มลูและท ำงำนประสำนกนัเพื่อให้

โครงกำร ประสบผลส ำเรจ็ 

7) สรุปงำนและตรวจสอบควำมเรียบรอ้ย และด ำเนินกำรส่งมอบและถ่ำยโอนโครงกำร ให้กับหน่วยงำน 

ภำยในองคก์รเพื่อที่จะด ำเนินงำนในสภำวะปกติเพื่อปฏิบตัิงำนดำ้นต่ำงๆต่อไป 

 
2.2.3 การพัฒนาระบบดิจทิัลและใหค้ าปรึกษาด้านเทคโนโลยี (Digital excellence and delivery) 

 กำรพฒันำระบบดิจิทลัและใหค้  ำปรกึษำดำ้นเทคโนโลยีเชิงลึกครบวงจรใหก้บัองค์กร เป็นกำรส่งมอบ ประสบกำรณ์

ดำ้นดิจิทลั (Digital excellence and delivery) ในดำ้นต่ำงๆ ใหก้บัลกูคำ้ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนและ

ควำมคล่องตวัใหก้บัธุรกิจ และมีลกัษณะของกำรใหบ้รกิำรดงันี ้

1) กำรพฒันำระบบสำรสนเทศ 

1.1) งำนวิเครำะหแ์ละออกแบบระบบสำรสนเทศ:มีหนำ้ที่หลกัในกำรศึกษำควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำน 

เพื่อน ำมำสรำ้งระบบงำนใหม่ รวมถึงปรบัปรุงระบบงำนเดิม ใหส้ำมำรถ ตอบสนองควำมตอ้งกำร

ของผูใ้ชง้ำนได ้เช่น กำรออกแบบสถำปัตยกรรมดำ้นไอที ที่เหมำะสมในองคก์ร (IT Architecture) 

กำรออกแบบและ เขียน ซอฟตแ์วรต์ำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้กำรออกแบบและจัดท ำแอพ

พลิเคชนั เว็บไซน ์กำรรกัษำ ควำมปลอดภยัดำ้นสำรสนเทศ เป็นตน้ โดยมีขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน 

โดยสรุปดงันี ้

- กำรเก็บรวบรวมควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำน และรวบรวมขอ้มลูส ำคญัที่ใชใ้นกำรพฒันำ

ระบบงำน 

- วิเครำะหค์วำมตอ้งกำร รวมถึงระบบงำนท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจบุนั เพื่อวำงแผนกำรออกแบบ

ระบบงำน และน ำเสนอแผนกำรออกแบบระบบใหก้บัผูร้บับรกิำร เพื่อใหอ้นมุตัิกำร

แผนงำนออกแบบ 

- ออกแบบและตรวจสอบควำมถกูตอ้งของระบบงำน รวมถงึฐำนขอ้มลูต่ำง ๆ ท่ีตอ้งใชใ้น

ระบบ  
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- ออกแบบลกัษณะกำรตดิต่อระหว่ำงผูใ้ชร้ะบบกบัระบบงำนคอมพิวเตอร ์(User 

Interface)  

- ออกแบบวิธีกำรเก็บขอ้มลูและระบบกำรรกัษำควำมปลอดภยั และกำรบ ำรุง รกัษำ

ระบบงำน 

1.2) กำรพฒันำและบ ำรุงรกัษำซอฟตแ์วร:์ มีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรพฒันำระบบงำนใหม่ และแกไ้ข

ปรบัปรุงรกัษำระบบงำนเดิม ใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ย โดยมีขัน้ตอนกำร ปฏิบตัิงำน โดยสรุป

ดงันี ้

- พฒันำซอฟตแ์วรต์ำมที่ไดร้บัมอบหมำย 

- แกไ้ขปรบัปรุงประสิทธิภำพซอฟตแ์วร ์

- บรหิำรจดักำรชอรส์โคด้ (Source Code) คือ ค ำสั่งในโปรแกรมซึง่ใชใ้นกำร ส่ือสำรกบั

เครื่องคอมพิวเตอร ์และควบคมุใหเ้ป็นไปอย่ำงถกูตอ้ง ในกรณีที่ซอฟตแ์วรเ์กิดปัญหำ

หรือตอ้งกำรแกไ้ขสำมำรถใชช้อรส์โคด้ที่เก็บไว ้ในกำรแกไ้ขปรบัปรุงได ้

- แกไ้ขขอ้บกพรอ่งของซอฟตแ์วร ์เพื่อใหส้ำมำรถท ำงำนไดต้ำมมำตรฐำนของ ซอฟตแ์วร์

นัน้ ๆ 

- บ ำรุงรกัษำซอฟตแ์วรแ์ละระบบท่ีเก่ียวขอ้งภำยหลงัจำกกำรส่งมอบ หรือตำมที่ไดร้บั

มอบหมำย 

1.3) งำนทดสอบและควบคุมคุณภำพระบบ: มีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรจัดท ำคู่มือกำรใชง้ำน ระบบ

สำรสนเทศ ทดสอบกำรใชง้ำน และตรวจสอบขอ้บกพร่องของซอฟตแ์วรต์ำม ที่ไดร้บัมอบหมำย 

เพื่อใหไ้ดซ้อฟตแ์วรท์ีมีคณุภำพและตรงกบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้  

โดยกำรพฒันำระบบสำรสนเทศ มีล ำดบัขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน สรุปดงันี ้

1) กำรเริ่มตน้กำรพัฒนำซอฟตแ์วร ์(Software Implementation Initiation): กำรวำงแผนกำรท ำงำนและท ำ

ควำมเขำ้ใจขอบเขต วตัถปุระสงคข์องกำรพฒันำระบบ เพื่อเป็นกำรจดัเตรียมแผนงำนโครงกำรในภำพรวม 

ตัง้แต่กำรระบุควำมเส่ียง ประเมินล ำดบัควำมส ำคญัของกำรด ำเนินงำน ประเมินทรพัยำกรที่ตอ้งใชใ้นแต่

ละกิจกรรม จำกนัน้ด ำเนินกำรขออนมุตัิแผนงำน จำกผูร้บับรกิำรเพื่อปฏิบตัิตำมแผนงำน 

2) กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน: ครอบคลมุกำรปฏิบตัิงำนตำมขอบเขตกำรใหบ้ริกำร รวมถึงกำร ก ำกับดูแล

กำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนงำน วิเครำะหเ์รื่องตน้ทุน เวลำ รวมถึงแกไ้ขปัญหำที่ เกิดขึน้ระหว่ำงกำร

ท ำงำน และจดัประชมุกบัลกูคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อรำยงำนควำมคืบหนำ้ต่ำงๆ เกิดขึน้ใหร้บัทรำบ 

2.1) กำรวิเครำะหค์วำมตอ้งกำรของซอฟต์แวร ์(Software Requirements Analysis): ศึกษำข้อมูล

เอกสำร รวมถึงคณุสมบตัิของซอฟตแ์วรเ์บีอ้งตน้ เพื่อน ำไปวิเครำะห ์ควำมตอ้งกำรของซอฟตแ์วร ์

ก ำหนดขอบเขตงำนและควำมเป็นไปไดใ้นเชิงธุรกิจ และเทคนิค ใหต้รงตำมวัตถุประสงคข์อง
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โครงกำร จำกนั้นจดัท ำเป็นเอกสำรควำมตอ้งกำรของซอฟตแ์วร ์(Requirement Specification) 

ส่งใหล้กูคำ้พิจำรณำเพื่ออนมุตัิขอบเขตกำรท ำงำนตำมเอกสำรควำมตอ้งกำรของซอฟตแ์วร  ์

2.2) กำรออกแบบซอฟตแ์วรเ์ชิงโครงสรำ้งและรำยละเอียด (Software Architectural and Detailed 

Design): วิเครำะหข์อ้มลูจำกเอกสำรควำมตอ้งกำรของซอฟตแ์วร ์(Requirement Specification) 

และขอ้มลูจำกแหล่งขอ้มลูเพิ่มเตมิ เพื่อกำรออกแบบ โครงสรำ้งระบบ (Architectural Design) ซึง่

ประกอบด้วยระบบย่อย ๆ และองค์ประกอบของซอฟต์แวรต์่ำงๆ ที่เชื่อมต่อกัน รวมถึงกำร

ออกแบบรูปแบบซอฟตแ์วร ์ตำมลักษณะเฉพำะที่ก ำหนดโดยลูกคำ้ จำกนั้นตรวจสอบควำม

ถกูตอ้งและขออนมุตัิกำรออกแบบจำกลกูคำ้เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

2.3) กำรพัฒนำระบบซอฟต์แวร ์(Software Development): ด ำเนินกำรออกแบบใน รำยละเอียด 

รวมถึงท ำกำรพฒันำหรือปรบัปรุงซอฟตแ์วร ์ใหเ้ป็นไปตำมที่ออกแบบไว ้จำกนัน้ท ำกำรทดสอบ

ระบบในระดบัหน่วยย่อย (Unit Test) เพื่อใหม้ั่นใจว่ำ องคป์ระกอบต่ำงๆ ของซอฟตแ์วรท์  ำงำนได้

ตำมที่ออกแบบไว ้หำกเจอขอ้บกพร่อง ของซอฟตแ์วร ์จำกกำรท ำ Unit Test จะด ำเนินกำรแกไ้ข 

ปรบัปรุงซอฟตแ์วร ์ใหท้ ำงำนไดต้ำมที่ออกแบบไว ้

2.4) กำ ร เ ชื่ อมต่ อ ร ะบบและทดสอบระบบ  ( Software Integration and Test) : จัด เตรี ยม 

สภำพแวดลอ้มสำหรบักำรทดสอบระบบ เช่น โครงสรำ้งพี่นงำนสำรสนเทศ กำรตัง้ค่ำ ซอฟตแ์วร์

หรือชุดขอ้มูลส ำหรบัทดสอบระบบ ด ำเนินกำรทดสอบซอฟตแ์วรบ์นสภำพแวดลอ้มที่ใชใ้นกำร

ทดสอบระบบ จำกนั้นบันทึกผลกำรทดสอบในเอกสำร (Test Report) หำกพบขอ้ผิดพลำดจำก

กำรทดสอบท ำกำรแกไ้ขซอฟตแ์วร ์จนกว่ำจะไม่พบขอ้ผิดพลำด 

2.5) กำรติดตั้งระบบ (System Implementation / Deployment):ประสำนงำนกับลูกค้ำ เพื่อวำง

แผนกำรติดตัง้ระบบบบสภำพแวดลอ้มที่ใชง้ำนจรงิ (Production Environment จดัเตรียมเอกสำร

เพื่อใชใ้นกำรติดตัง้ รวมถึงแนวทำงด ำเนินกำรเมื่อเกิดปัญหำ (Deployment Document) รวมถึง

ก ำหนดขัน้ตอนต่ำงๆ ในกำรติดตัง้ ซอฟตแ์วรช์ุดค ำสั่งที่ใช ้ซึ่งรวมหำกกำรติดตัง้ซอฟตแ์วรเ์สร็จ

สมบูรณ์ ระบบจะตอ้งแสดงผลลัพธใ์หท้รำบว่ำ ซอฟตแ์วรด์ังกล่ำวท ำงำนไดส้มบูรณ ์จำกนั้น

ประสำนงำนกับลกูคำ้ เพื่อท ำกำรติดตัง้ระบบในสภำพแวดลอ้มที่ใชง้ำนจริง และท ำกำรทดสอบ

ระบบจรงิ ภำยหลงัจำกกำรติดตัง้แลว้ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำ ซอฟตแ์วรห์รือระบบงำนนัน้ท ำงำนไดอ้ย่ำง

มีประสิทธิภำพ 

ซึ่งในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน จะมีกำรประเมินควำมคืบหน้ำของโครงกำรจำกแผนงำนโดยท ำกำร

เปรียบเทียบงำนท่ีเกิดขึน้จรงิกบังำนท่ีวำงแผนไว ้ทรพัยำกรต่ำง ๆ ท่ีใชจ้รงิ เช่น ก ำลงัคน เวลำ ตน้ทนุต่ำง ๆ 

เทียบกับทรพัยำกรที่ไดป้ระมำณกำรไว ้เป็นตน้ ตลอดจนติดตำมกำรแกไ้ขปัญหำที่อำจจะส่งผลกระทบต่อ

ผลส ำเรจ็ของงำนอย่ำงใกลช้ิด 
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3) กำรปิดโครงกำรและกำรส่งมอบระบบ Product Delivery) : ด ำเนินกำรส่งมอบผลงำน ตำมที่ระบุไวต้ำม

แผนงำนใหก้ับลูกคำ้เพื่อใหร้บัมอบงำน โดยตรวจสอบและปรบัแต่งซอฟตแ์วร ์(Software configuration) 

ให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ จำกนั้นจัดเตรียม เอกสำรกำรบ ำรุงรักษำระบบ (Maintenance 

Documentation) รวมถึงเอกสำร กำรฝึกอบรมเพื่อถ่ำยทอดควำมรูท้ี่เก่ียวขอ้งกับกำรใชง้ำน ดำ้นเทคนิค 

และกำรดแูลระบบ เป็นตน้ จำกนัน้ด ำเนินกำรส่งมอบงำนใหก้บัลกูคำ้ตำมที่ก ำหนดในสญัญำกำรจำ้งงำน  

 
2.2.4 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะหข์้อมูลชั้นสงูดว้ยปัญญาประดิษฐ ์(Big data, 

advanced analytics and artificial intelligence (AI)) 

บิ๊กดำตำ้ (Big Data) คือ ชุดขอ้มูลขนำดใหญ่ที่มีควำมหลำกหลำย มีควำมซับซอ้นมำก ไม่สำมำรถใช ้ซอฟตแ์วร์

ทั่วไปในกำรวิเครำะหข์อ้มลูได ้โดยสำมำรถแบ่งลกัษณะขอ้มลูออกเป็น 3 รูปแบบคือ 

1) ข้อมูลที่มีโครงสร้ำง (structured data) คือ ข้อมูลที่มีกำรนิยำมโครงสร้ำงของข้อมูลไว้ โดยนิยำม

ควำมหมำยและคุณสมบัติของแต่ละฟิลดข์อ้มลู (Data Field) ตำรำง เพื่อใหข้อ้มูล มีกำรจัดเรียงอย่ำงมี

รูปแบบชดัเจนและเป็นระเบียบ สำมำรถน ำมำใชว้ิเครำะหไ์ด ้ไดแ้ก่ ขอ้มลู ที่เก็บไวใ้นฐำนขอ้มลูเชิงสมัพนัธ ์

(Relational Database) หรือในไฟลข์องโปรแกรม spreadsheet แต่ละฟิลด ์เช่น ฟิลดข์อ้มลูอำยุลกูคำ้ จะ

ถูกก ำหนดใหเ้ป็นตวัเลขตัง้แต่ 0-99 ฟิลดข์อ้มลูรหสับตัรประชำชน จะถูกก ำหนดใหเ้ป็นตวัเลขจ ำนวน 13 

หลกั เป็นตน้ 

2) ขอ้มูลกึ่งโครงสรำ้ง (Semi-structured Data) ขอ้มูลที่ถูกจัดเก็บอย่ำงมีรูปแบบในระดบัหนึ่ง และขอ้มูลที่

สำมำรถคน้หำได ้เช่น เว็บเพจที่มีกำรระบชุื่อเพจ เป็นตน้   

3) ข้อมูลที่ไม่มีโครงสรำ้ง (Unstructured Data) เป็นข้อมูลที่ไม่ไดม้ีกำรนิยำมโครงสรำ้งของข้อมูลไว้ เช่น 

ขอ้ควำม รูปภำพ เสียง วีดิทศัน ์เป็นตน้ 

โดยภำพรวมกำรท ำงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบับิก๊ดำตำ้สำมำรภแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 

1) ระบบบริหำรจัดกำรขอ้มูลขนำดใหญ่ (Big Data Implementation) คือ กำรออกแบบและ พัฒนำระบบที่

เก่ียวข้องกับกำรบริหำรและจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ ตั้งแต่กำรน ำเข้ำขอ้มูล กำรบูรณำกำรข้อมูล กำร

เปล่ียนแปลงขอ้มลู กำรเตรียมขอ้มลูใหพ้รอ้มส ำหรบักำรวิเครำะห ์กำรก ำกบัดแูลและธรรมำภิบำลขอ้มลู ที่

เก่ียวขอ้งกบัเรื่องกำรรกัษำควำมปลอดภยัและ ควำมเป็นส่วนตวัของขอ้มลู เป็นตน้ 

2) กำรวิเครำะหข์อ้มลูและกำรพฒันำปัญญำประดิษฐ์ (Data Analytics and Artificial intelligence) คือ งำน

ดำ้นกำรวิเครำะหข์้อมูล แสดงข้อมูล และผลกำรวิเครำะหข์้อมูล รวมถึงเครื่องมือต่ำงๆ ใช้ส ำหรับกำร

วิเครำะห ์กำรสรำ้งแบบจ ำลองและปัญญำประดิษฐ์โดยใชเ้ทคนิค Machine Learning ที่เป็นกระบวนกำรท่ี

ใหเ้ครื่องคอมพิวเตอรท์ ำกำรวิเครำะหแ์ละประมวลผลไดด้ว้ยตนเอง อำทิ กำรน ำขอ้มูลมำต่อยอดวำงกล

ยุทธก์ำรตลำดรำยบุคคล (Personalized Marketing) กำรวิเครำะหค์วำมน่ำจะเป็นของลกูคำ้ที่มีโอกำสปิด
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กำรขำยไดสู้ง (Lead Prioritization) รวมไปถึง กำรแสดงผลข้อมูล (Data visualization) ที่เป็นแผนภำพ 

กรำฟต่ำงๆ (Dashboard) หรือกำรท ำรำยงำน เป็นตน้ 

ส ำหรบัธุรกิจกำรจดักำรขอ้มลูขนำดใหญ่และกำรวิเครำะหข์อ้มลูชัน้สงูดว้ยปัญญำประดิษฐ์ของกลุ่มบริษัทฯ นัน้ จะ

ใหบ้รกิำรโดยบรษิัท อินเจนิโอ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ โดยกระบวนกำรปฏิบตัิงำนของงำนในส่วนนี ้ประกอบดว้ย 

1) กำรเริ่มต้นโครงกำร (Project Initiation) เป็นขั้นตอนของกำรประสำนงำนกับผู้รับบริกำร เพื่อก ำหนด 

ขอบเขตของกำรท ำงำน ศึกษำภำพรวมของโครงกำร และก ำำหนดแนวทำงกำรบริหำรโครงกำรเพื่อให้ 

คณะท ำงำนเกิดควำมเขำ้ในในภำพรวมของงำน 

2) กำรวำงแผนโครงกำร (Project Planning) เป็นขัน้ตอนที่มีควำมส ำคญั เนื่องจำกกำรวำงแผนโครงกำร เป็น

กำรก ำหนดกรอบโดยรวมของโครงกำรทัง้เรื่องของวตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตกำรท ำงำน ขัน้ตอน กำรท ำงำน 

และผู้รับผิดชอบ กำรส่ือสำรระหว่ำงคณะท ำงำนและกำรประสำนงำนกับผู้รับบริกำร รวมถึงยังเป็น

ตัวก ำหนดกรอบระยะเวลำและตน้ทุนของโครงกำรที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ เพื่อใหผู้ท้ี่ท  ำหนำ้ที่ บริหำรจัดกำร

โครงกำรท ำหนำ้ที่ตรวจสอบและควบคุมใหเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดไว ้โดยแผนกำรด ำเนินงำน ของโครงกำร

จะตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกผูม้ีอ  ำนำจตำมที่ก ำหนดไวใ้นคู่มืออ ำนำจอนมุตัิของบรษิัทฯ 

3) กำรด ำเนินโครงกำร (Project Execution) คือ กำรลงมือปฏิบตัิตำมขัน้ตอนหรือแผนที่ก ำหนด กำรรำยงำน

ควำมคืบหนำ้ของโครงกำรใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งทรำบ และในกรณีที่มีกำรปรบัปรุงหรือเปล่ียนแปลง แผนกำร

ด ำเนินงำนจะตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกผูม้ีอ  ำนำจตำมที่ก ำหนดไวใ้นคู่มืออ ำนำจอนมุตัิของบรษิัทฯ  

ทัง้นี ้กำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ 

3.1) กำรบรหิำรขอ้มลูขนำดใหญ่ (Big Data Implementation) โดยมีหลกัในกำรบรหิำรจดักำร ดงันี ้

3.1.1) ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงขอ้มลู (Access) ไดร้วดเร็วและถูกตอ้ง โดยจะตอ้งมี กำร

ก ำหนดสิทธิในกำรเรียกขอ้มลูตำมล ำดบัควำมส ำคญัของผูใ้ชง้ำน 

3.1.2) จะตอ้งมีระบบรกัษำควำมปลอดภัยของขอ้มูล (Security) ขอ้มูลที่จัดเก็บไวจ้ะตอ้งมี 

ระบบรกัษำควำมปลอดภยั 

โดยบริษัทฯ ใหบ้ริกำรออกแบบเพื่อกำรบริหำรจดักำรขอ้มลูต่ำงๆ ใหต้รงกับควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ ทัง้ใน

ส่วนของกำรจดัเก็บขอ้มลู ตลอดจนออกแบบกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลู 

3.2) กำรวิเครำะหแ์ละจดัท ำเหมืองขอ้มลู (Data Mining) : กำรท ำเหมืองขอ้มลูในจำนระบบทำงธุรกิจ 

เป็นกระบวนกำรทำงสถิติที่เนน้กำรจดักำรกบัขอ้มลูที่มีจ ำนวนมำกในหลำกหลำยรูปแบบซึง้ยงัไม่

เป็นประโยชน์ต่อองคก์ร ให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองคก์ร พรอ้มต่อกำรน ำขอ้มูล ไปใช้

วิเครำะหใ์นทำงธุรกิจต่อไปโดยคัดเลือกเฉพำะขอ้มูลที่จ  ำเป็นต่อกำรใชง้ำน จัดท ำและก ำหนด 

รูปแบบข้อมูล จัดแบ่งกลุ่มล ำดับควำมส ำคัญ จำกนั้นด ำเนินกำรคน้หำรูปแบบแนวทำง และ

ควำมสมัพนัธท์ี่ชอบอยู่ในชดุขอ้มลู โดยในแต่ละขัน้ตอนอำจอำศยัผลลพัธ ์จำกขัน้ตอนหน่ึง เป็น

ข้อมูลให้ขั้นตอนต่อไป ซึ่งโดยภำพรวมกำรท ำ เหมืองข้อมูลจะช่วยเปล่ียนข้อมูลดิบให้เป็น 
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สำรสนเทศที่มีประโยชนต์่อองคก์ร หรือสำมำรถสรุปไดว้่ำ เหมืองขอ้มลู คือ กำรวิเครำะหข์อ้มูล 

จำกขอ้มลูขนำดใหญ่ ที่มีจ ำนวนมำก (Big Data) เพื่อหำควำมสมัพนัธข์องขอ้มลูที่ชอบอยู่ และ

หำควำมน่ำจะเป็นที่อำจจะเกิดขึน้ เพื่อใหไ้ดอ้งคค์วำมรูใ้หม่ ที่สำมำรถน ำไปใชป้ระกอบ กำร

ตดัสินใจในดำ้นต่ำงๆ เช่น กำรวิเครำะหก์ำรชือ้สินคำ้ของลกูคำ้ว่ำมีควำมสมัพนัธร์ะหว่ำง กำรซือ้

สินคำ้ประเภทใดอย่ำงมีนยัยะส ำคญัหรือไม่ เพื่อสำมำรถออกโปรโมชั่นหรือแคมเปญ สินคำ้คู่กนั 

เพื่อเพิ่มมลูค่ำใหก้บัสินคำ้ หรือกำรจ ำแนกกลุ่มลกูคำ้ตำมช่วงอำยุ เพศ เพื่อวิเครำะห ์ปัจจยัเส่ียง

ที่มีโอกำศเกิดโรคต่ำงๆ ในกำรจดัแคมเปญเพื่อเสนอขำยประกนัไดต้รงเป้ำหมำย เป็นตน้ 

4) กำรปิดโครงกำร (Project Closure) : เป็นกำรสรุปงำนขัน้สดุทำ้ย ท ำกำรตรวจสอบควำมเรียบรอ้ย ของงำน 

จำกนั้นด ำเนินกำรส่งมอบและถ่ำยโอนโครงกำร (Project Completion and Handover) ใหก้ับหน่วยงำน

ของผูร้บับริกำรที่จะด ำเนินงำนต่อไป ทั้งนี ้ส ำหรบับริกำรดังกล่ำว โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ มีกำรรบัประกัน

ผลงำนเป็นระยะเวลำ 3 เดือน ถึง 1 ปี 

 
2.2.5 การจัดหาและบริหารบุคคลากรชั่วคราว ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT staff augmentation) 

 กำรจัดหำและบริหำรบุคคลำกรชั่วครำว ดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ ( IT staff augmentation) เป็นกำรจำ้งบุคลำกร

ภำยนอก ที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญในเรื่องต่ำงๆ เป็นกำรเฉพำะ โดยมอบหมำย งำนบำงส่วนให้

บุคคลภำยนอกมำด ำเนินกำรแทนบคุลำกรภำยในองคก์รของตนเอง โดยบริษัทที่เป็นผูว้่ำจำ้ง บุคคลภำยนอกนัน้ จะท ำหนำ้ที่

เป็นผู้ก ำหนด ควบคุม ตลอดจนก ำกับดูแล ตั้งแต่นโยบำยไปจนถึงกำรปฏิบัติงำน ในทุกขั้นตอนของผู้รับจำ้ง เสมือนเป็น

บคุลำกรในองคก์รเอง 

 สำเหตุหลักที่ธุรกิจส่วนใหญ่ในปัจจุบนัเลือกใชก้ำรจัดจำ้งบุคคลภำยนอกในธุรกิจที่มิไดเ้ป็นธุรกิจหลัก ของตนเอง 

เช่น หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งดำ้นระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนออกแบบกรำฟฟิค งำนประสำนงำนโครงกำร เป็นตน้ เนื่องจำก

กำรบรหิำรจดักำรบคุลำกรมีควำมคล่องตวัและมีบคุลำกรต่อเนื่อง รวมทัง้ตน้ทนุ กำรบรหิำรจดักำรท่ีต ่ำกว่ำ ทัง้ตน้ทนุท่ีเป็นตวั

เงิน เช่น ตน้ทุนที่เก่ียวขอ้งกับพนกังำน ตน้ทุนระบบรวมถึง อุปกรณต์่ำงๆ ที่ใชด้  ำเนินงำน เป็นตน้ และตน้ทุนที่ไม่เป็นตัวเ งิน 

เช่น เวลำที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำน เป็นตน้ 

 เนื่องดว้ยกลุ่มบริษัทฯ มีทกัษะควำมรู ้ตลอดจนควำมเชี่ยวชำญที่หลำกหลำย โดยเฉพำะดำ้นกำรท ำดิจิทลั ทรำนส์

ฟอรเ์มชั่น ท ำให้กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นโอกำสของกำรท ำธุรกิจในส่วนนี ้โดยกำรให้บริกำรจัดหำบุคลำกร ท่ีมีควำมรูค้วำม

เชี่ยวชำญดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นหลกั รวมถึงบคุลำกรท่ีมีควำมเชี่ยวชำญอื่นๆตำมที่ลกูคำ้ตอ้งกำร อำทิ โปรแกรมเมอร ์

ซอฟตแ์วรด์ีเวลลอปเปอร ์หรือผูเ้ชี่ยวชำญเฉพำะดำ้นเก่ียวกับ เทคโนโลยีสนเทศ เป็นตน้ โดยใหบ้ริกำรในลกัษณะของกำรส่ง

บคุลำกรเพื่อไปปฏิบตัิงำนประจ ำ ณ สถำนที่ตัง้ ของลกูคำ้หรือสถำนท่ีที่ลกูคำ้ก ำหนดตลอดระยะเวลำกำรจำ้งงำน โดยบรษิัทผู้

ว่ำจำ้งจะเป็นผูค้วบคมุคณุภำพ และกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนท่ีถกูส่งไปปฏิบตัิงำน ในกรณีที่ผูป้ฏิบตัิงำนว่ำงลงหรือผูร้บัจำ้ง

ขอเปล่ียน บุคลำกร ผูใ้หบ้ริกำรมีหนำ้ที่ตอ้งจดัหำบุคลำกรใหไ้ด้คณุภำพ หรือตำมที่ผูว้่ำจำ้งตอ้งกำรไปทดแทนภำยในเวลำ ที่

ก ำหนด เพื่อป้องกนัผลกระทบที่อำจเกิดขึน้จำกกำรขำดแคลนบคุลำกรของผูว้่ำจำ้ง 
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 ทั้งนี ้ส  ำหรับธุรกิจกำรจัดหำและบริหำรบุคคลำกรชั่วครำว ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ นั้น จะ

ด ำเนินกำรภำยใตก้ำรบรหิำรจดักำรของบรษิัท แอดเอนดำ้ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ จดัตัง้ใน เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 

2563 

 
2.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัทฯ 

โครงสรำ้งกำรถือหุน้ของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 มีดงัต่อไปนี ้

 
ที่มำ :  กลุ่มบริษัทฯ   
 

กลุ่มอำรยะกำรกลุ ประกอบดว้ย 
- นำย พชร อำรยะกำรกลุ ถือหุน้จ ำนวน 16,855,062 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 16.86 ของทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 
- นำงสำว วรรษมน อำรยะกำรกลุ เป็นนอ้งสำวของนำย พชร อำรยะกำรกลุ ซึ่งถือหุน้จ ำนวน 3,675,029 หุน้ คิด

เป็นรอ้ยละ 3.68 ของทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 
- นำย ชยัสิทธ์ิ อำรยะกำรกลุ เป็นบิดำของนำย พชร อำรยะกำรกลุ ซึ่งถือหุน้จ ำนวน  2,825,029 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

2.83% ของทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 
กลุ่มเจยีมสกลุทิพย ์ประกอบดว้ย 

- นำย ปกรณ ์เจยีมสกลุทิพย ์ถือหุน้จ ำนวน 10,005,008 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 10.01% ของทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 
- นำย ชำนนท ์เจียมสกลุทิพย ์เป็นนอ้งชำยของนำย ปกรณ ์เจียมสกลุทิพย ์ถือหุน้จ ำนวน 3,175,029 หุน้ คิดเป็น

รอ้ยละ 3.18% ของทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 
 

2.4 โครงสร้างรายได ้

รำยไดห้ลักของกลุ่มบริษัทฯ มำจำกกำรรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร ซึ่งรำยไดร้วมมีกำรเติบโตเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 

ตัง้แต่ปี 2563 ถึง งวด 9 เดือน ปี 2565 โดยมีรำยละเอียดรำยไดแ้ยกตำมประเภทกำรใหบ้รกิำรดงันี ้

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

บจก บลบิูค กรุ๊ป โฮลดิง้ กลุม่เจียมสกลุทิพย์ กลุม่อำรยะกำรกลุผูถื้อหุ้นอ่ืน

บริษัท บลบิูค กรุ๊ป จ  ำกัด  มหำชน 
ธุรกิจที่ปรึกษำด้ำนกลยทุธ์และกำรจัดกำรนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทุนจดทะเบียน ทุนช  ำระแลว้      ลำ้นบำท

บริษัทอินเจนิโอ จ  ำกัด
ธุรกิจให้บริกำรด้ำนบริหำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่
                               
ทุนจดทะเบียน ทุนช  ำระแลว้      ลำ้นบำท

บริษัท อำรยะทรัพย ์จ ำกัด
ธุรกิจให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์

ทุนจดทะเบียน ทุนช  ำระแลว้      ลำ้นบำท

บริษัท อีสบอนน ์คัลเลอร์ กรุ๊พ จ ำกัด
ธุรกิจรับถ่ำยภำพ

ทุนจดทะเบียน ทุนช ำระแลว้             ลำ้นบำท

ห้ำงหุ้นสว่นอัสบอนน์ จ ำกัด
ธุรกิจจ  ำหน่ำยกลอ้งถ่ำยรูป

ทุนจดทะเบียน ทุนช  ำระแลว้       ลำ้นบำท

บริษัท มิชช่ัน อินโฟ เทคโนโลย ีจ  ำกัด
ธุรกิจจ ำหน่ำยคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งคอมพวิเตอร์

ทุนจดทะเบียน ทุนช  ำระแลว้       ลำ้นบำท

บริษัท แอดเดนด้ำ จ ำกัด
ธุรกิจกำรจัดหำและบริหำรบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ                      
ทุนจดทะเบียน ทุนช  ำระแลว้      ลำ้นบำท

บริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จ  ำกัด
ธุรกิจให้บริกำรด้ำนกำรให้ต  ำปรึกษำ ออกแบบ พฒันำดูแล 
รักษำระบบและแอพพลเิคช่ันของบริษัทในเครือ    
ทุนจดทะเบียน ทุนช  ำระแลว้      ลำ้นบำท
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ประเภทรายได้ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 งวด 9 เดือน ปี 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ธุรกิจกำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกลยทุธแ์ละกำรจดักำร 22.11 11.96 61.02 30.43 60.91 20.06 76.50 18.02 

2. ธุรกิจกำรบริหำรโครงสรำ้งเชิงยทุธศำสตร์ 106.83 57.76 23.81 11.87 3.24 1.07 39.80 9.37 

3. ธุรกิจกำรพฒันำระบบดิจิทลัใหค้  ำปรกึษำดำ้นเทคโนโลยี 38.63 20.89 104.29 52.01 210.83 69.42 251.43 59.22 

4. ธุรกิจกำรจดักำรขอ้มลูขนำดใหญ่และกำรวิเครำะหข์อ้มลู

ชัน้สงูดว้ยปัญญำประดษิฐ ์
15.99 8.65 11.42 5.69 27.98 9.21 56.84 13.39 

5. รำยไดอ่ื้นจำกกำรใหบ้ริกำร 0.22 0.12       

รวมรายได้จากการบริการ 183.78 99.37 200.53 100.00 302.96 99.76 424.57 99.99 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1.16 0.63 0.00 0.00 0.73 0.24 0.03 0.01 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 184.94 100.00 200.53 100.00 303.69 100.00 424.60 100.00 

หมำยเหต ุ:  1/ รำยไดอ่ื้นจำกกำรใหบ้ริกำร เกิดจำกรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรบคุลำกรแก่บล ูพำรค์กิง้ ในปี 2562 ในช่วงที่บล ูพำรค์กิง้ มิไดเ้ป็นบริษัท
ย่อย 

    2/ แอดเดนดำ้ จดทะเบียนจดัตัง้บริษทัเม่ือวนัที่ 28 พฤษภำคม 2563 และยงัไม่ไดเ้ร่ิมเปิดใหบ้ริกำร ท ำใหใ้นช่วงปี 2562 ถึงปี 2563 กลุ่ม
บริษัทฯ ยงัไม่มีรำยไดจ้ำกกำรจดัหำและบริหำรบคุลำกรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศชั่วครำว (IT staff augmentation) 

ที่มำ :  รำยงำนประจ ำปีกลุ่มบรษิัทฯ   

 
3. ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ 

3.1 ผู้ถือหุ้น 

บรษิัท บลบูิค กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) มีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 50,000,000.00 บำท เรียกช ำระแลว้ 50,000,000.00 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวนจ ำนวน 100,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท (หำ้สิบสตำงค)์ 

กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สงูสดุ 10 รำยแรก ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 
ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัท บลบูิค กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั 25,000,123 25.00% 
 กลุ่มอารยะการกุล     

2  นำย พชร อำรยะกำรกลุ 16,855,062 16.86% 
 3 น.ส. วรรษมน อำรยะกำรกลุ 3,675,029 3.68% 
 4 นำย ชยัสิทธิ์ อำรยะกำรกลุ 2,825,029 2.83% 
  รวม 23,355,120 23.36% 

 กลุ่มเจียมสกุลทพิย ์   
5 นำย ปกรณ ์เจียมสกลุทิพย ์ 10,005,008 10.01% 
6 นำย ชำนนท ์เจียมสกลุทิพย ์ 3,175,029 3.18% 
 รวม 13,180,037 13.18% 
7 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 4,923,000 4.92% 
7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั 4,738,594 5.11% 
8 นำย เชิงชยั เจริญจิตเสรีวงศ ์ 3,460,035 3.46% 
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ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
9 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 3,250,000 3.25% 

10 นำย กฤช พนำรตัน ์ 2,200,000 2.20% 
11 ผูถ้ือหุน้รำยอ่ืนๆ 19,524,247 19.52% 
  รวม 100,000,000 100.00% 

 ที่มำ :  บริษัทฯ 
 

3.2 ความสัมพนัธก์ับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน 

 -ไม่มี- 
 

3.3 คณะกรรมการบริษัทฯ 

รำยชื่อคณะกรรมกำรของบรษิัทฯ ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 

 ช่ือ ต าแหน่ง 
1.  นำย ธนำ เธียรอจัฉริยะ1/ ประธำนกรรมกำร 

กรรมกำร 
2.  นำย วศิษฐ์ กำญจนหตัถกิจ2/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำร 
กรรมกำรนโยบำยควำมเสี่ยง 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
กรรมกำรอิสระ 

3.  นำย ครรชติบนุะจินดำ2/ ประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยควำมเสี่ยง 
กรรมกำร 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
กรรมกำรอิสระ 

4.  นำย ชลำกรณ ์ปัญญำโฉม2/ ประธำนกรรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ 

5.  นำย พงศส์ขุ หิรญัพฤกษ์2/ กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร  
กรรมกำรอิสระ  

6.  นำย พชร อำรยะกลุ กรรมกำร 
ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่ริหำร 
รกัษำกำรประธำนเจำ้หนำ้ทีป่ฏิบตัิกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรนโยบำยควำมเสี่ยง 

7.  นำย ปกรณ ์เจียมสกลุทิพย ์ กรรมกำร 
ประธำนเจำ้หนำ้ที่เทคโนโลย ี
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 ช่ือ ต าแหน่ง 
กรรมกำรบริหำร 

8.  นำย พิพฒัน ์ประภำพรรณพงศ์2/ กรรมกำร 

9.  นำงสำว สธิุดำ จนัทรส์มบรูณ ์ กรรมกำร 

 หมำยเหต ุ: 1/ ไดร้บักำรแต่งตัง้ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 12/2563 เม่ือวนัที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 
 2/ ไดร้บักำรแต่งตัง้ตำมมติที่ประชมุวิสำมญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 4/2563 เม่ือวนัที่ 28 กนัยำยน 2563 โดยมีนำงสำว กญัจนีชคตัยำ
พงษ์ เป็นเลขำนกุำรบริษัทฯ 

 ที่มำ :  กลุ่มบริษัทฯ 

 
3.4 คณะผู้บริหารระดับสูง 

 รำยชื่อคณะผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิัทฯ  ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 

 ช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นำย พชร อำรยะกลุ ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่ริหำร 

รกัษำกำรประธำนเจำ้หนำ้ที่ปฏิบตัิกำร1/ 

2.  นำย ปกรณ ์เจียมสกลุทิพย ์ ประธำนเจำ้หนำ้ที่เทคโนโลยี 

3.  นำงสำว ศรแีพร ธนฐิติพนัธ ์ ประธำนเจำ้หนำ้ที่กำรเงิน 

4.  นำงสำว พิมพว์ิสำข ์เทียนศรี ประธำนเจำ้หนำ้ที่กำรตลำด 

5.  นำงสำว นสุรำ ค ำวนั ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัช ี

 หมำยเหต ุ: 1/นำย พชร อำรยะกำรกลุ รกัษำกำรประธำนเจำ้หนำ้ที่ปฏิบตัิกำร แทนประธำนเจำ้หนำ้ที่ปฏิบตัิกำร ที่ลำออกเม่ือวนัที่ 31  
  มีนำคม 2564  
 ท่ีมา :  กลุ่มบริษัทฯ 

 

4. สรุปรายการส าคัญในงบการเงนิ 
 
4.1 งบแสดงฐานะการเงนิ 

          (หน่วย : ลำ้นบำท) 

รายการ 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2563 
31 ธันวาคม 

2564 
30 กันยายน 

2565 
สินทรัพย ์      
สินทรัพยห์มุนเวียน   

 
    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 9.03             16.44             61.75           253.77           415.98  
ส่วนของเงินฝำกสถำบนักำรเงินที่มีภำระผกูพนัที่ถึง
ก ำหนดไถ่ถอนภำยในหนึ่งปี 

7.89 
            12.04              8.46              5.85  2.2  

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 20.26             60.07             50.91             55.82  76.41  
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้ง 4.00 - - - - 
สินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ - หมนุเวียน -             13.91             21.44             47.16  130.46  
สินคำ้คงเหลือ -                 -                0.56              0.01                 -    
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รายการ 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2563 
31 ธันวาคม 

2564 
30 กันยายน 

2565 
งำนบริกำรระหว่ำงท ำ 7.08             10.30              7.74             14.73  20.77 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั -              0.31              0.25              0.26              0.00  
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดข้องงวดก่อน -              0.01              0.31              0.25              0.39  
สินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น -                 -                   -             203.27            14.43  
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 3.73              1.55              0.12              1.16          2.13 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 51.99   114.63 151.55  582.28 662.77 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   

   

เงินฝำกสถำบนักำรเงินที่มีภำระผกูพนั 0.82                 -                   -                2.00              2.01  
เงินลงทนุในบริษัทรว่มและกำรรว่มคำ้ -                 -                   -               18.35  35.19  
เงินลงทนุในบริษัทย่อย 3.17     
สินทรพัยท์ำงกำรเงินไม่หมนุเวียนอื่น -                 -                   -               26.31             26.63  
ส่วนปรบัปรุงอำคำรเช่ำและอปุกรณ ์ 5.66              5.36              5.85             10.70             12.49  
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ -                 -                7.91              9.11             11.90  
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 0.21              0.12              0.04              0.03              1.87  
ค่ำควำมนิยม -                 -                   -                   -               18.86  
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี -              0.73              1.54              1.82              2.37  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น -              0.05              0.28              0.40              0.87  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 9.85              6.26             15.61             68.72           111.78  
รวมสินทรัพย ์ 61.84           120.89           167.16           651.00           774.55 
หนีสิ้น      
หนีสิ้นหมุนเวียน      
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียนอื่น 24.41             30.96             35.69             70.82            128.93 
หนีส้ินที่เกิดจำกสญัญำ – หมนุเวียน -              9.12              0.70             14.34              5.69  
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบคุคลที่เกี่ยวขอ้ง 5.00     
ส่วนของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หนึ่งปี 

-                 -                0.94              1.31              1.97  

ประมำณกำรหนีส้ินส ำหรบัผลประโยชนพ์นกังำนที่ถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

-              0.18              0.26              0.43              0.68  

เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบคุคลอ่ืน -                 -                   -                   -                0.80  
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย -              3.42              4.72              2.25              5.13  
ประมำณกำรรบัประกนัคณุภำพงำน 0.38              0.35              0.01              0.05                 -    
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 4.89              8.20              2.62              3.00              4.76  
รวมหนี้สินหมุนเวียน 34.68             52.22             44.93             92.20             147.96  
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน        
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ -                 -                7.33              8.46          10.85  
ประมำณกำรหนีส้ินไม่หมนุเวียนส ำหรบัผลประโยชน์
พนกังำน 

0.49              2.73              4.82              6.45              8.64  
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รายการ 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2563 
31 ธันวาคม 

2564 
30 กันยายน 

2565 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 0.49              2.73             12.15             14.91             19.49  
รวมหนี้สิน 35.17             54.95             57.08           107.11           167.45 
ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทนุจดทะเบียน         
ทนุจดทะเบียน 100,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 0.50 
บำท 

1.00 20.00 20.41 50.00 50.00 

ทนุที่ออกและช ำระแลว้       
หุน้ที่ออกและรบัช ำระเต็มมลูค่ำแลว้ 100,000,000 หุน้ 
มลูค่ำหุน้ละ 0.50 บำท 

1.00 20.00 20.41 50.00 50.00 

ส่วนเกินมลูคำ่หุน้สำมญั -                 -                   -             427.84           427.84  
ส่วนเกินทนุจำกกำรแลกหุน้ -                 -                4.93              4.93              4.93  
ส่วนเกินทนุจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ -             10.77             10.77             10.77             10.77  
ก ำไรสะสม         

ส ำรองตำมกฎหมำย 0.10              2.00              2.00              3.75              5.00  
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 25.57             31.53             75.30             47.78  105.67  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้ -                 -               (3.33)            (1.19)            (1.23) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท 26.67             64.30           110.08           543.88     602.98  
ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ -              1.63              0.00              0.00              4.11  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  26.67             65.93           110.08           543.89           607.10  
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 61.84           120.89           167.16           651.00  774.55 

 ที่มำ : กลุ่มบริษัทฯ 
 

4.2 งบก าไรขาดทนุ 
          (หน่วย : ลำ้นบำท) 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
9 เดือน  

สิน้สุด ปี 2565 
รายได้      
รำยไดจ้ำกกำรบริกำร 132.76           183.78           200.53           302.97  424.57 
รำยไดจ้ำกกำรขำย -              1.16                 -                0.72              0.03  
รายได้จากการขายและบริการ 132.76           184.94           200.53           303.69           424.60  
ตน้ทนุกำรใหบ้ริกำร (95.50)          (103.44)           (72.01)         (117.98)         (200.32) 
ตน้ทนุขำย -             (3.54)                -               (0.63)            (0.01) 
ต้นทุนขายและบริการ (95.50)          (106.98)           (72.01)         (118.61)         (200.33) 
ก าไรข้ันต้น 37.25             77.96           128.53           185.08         224.27  
รำยไดอ่ื้น 1.21              7.35              0.13              3.02  6.47  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 38.46             85.32           128.66           188.10           230.74  
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย (0.68)            (11.27)           (33.63)           (46.93)           (58.03) 
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รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
9 เดือน  

สิน้สุด ปี 2565 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร (13.40)            (23.45)           (40.45)           (63.73)           (72.69) 
ค่ำบริกำรที่ช  ำระโดยตรำสำรทนุ -            (10.77)                -                   -                   -    
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงิน
ได้ 

24.37             39.83             54.58             77.44             99.82  

ตน้ทนุทำงกำรเงิน (0.01)             (0.09)            (0.43)            (0.57)            (0.56) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินในบริษัทรว่ม                  -                   -                3.35              16.62 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 24.37             39.74             54.15             80.22  116.07  
รำยได(้ค่ำใชจ้่ำย)ภำษีเงินได ้ (5.15)             (8.02)            (9.86)           (13.72)            (16.45) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 19.22             31.71             44.29             66.50  99.62  

 ที่มำ : กลุ่มบริษัทฯ 
 

4.3 งบกระแสเงนิสด 

           (หน่วย : ลำ้นบำท) 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
9 เดือน 

สิน้สุด ปี 2565 
กระแสเงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรม
ด ำเนินงำน 

             8.30             45.14             80.62  33.72 

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ             (3.60)             1.24          (249.43) 165.58              
กระแสเงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำ
เงิน 

            (3.00)            (1.06)          360.83             (37.50) 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 
(ลดลง) สุทธิ 

             1.70             45.31           192.02  162.21  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้งวด             14.74             16.44             61.75            253.77  
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด             16.44             61.75           253.77        415.98  

 หมำยเหต ุ: กลุ่มบริษัทฯ ไม่ไดจ้ดัท ำงบกระแสเงินสดในปี 2561 
 ที่มำ : กลุ่มบริษัทฯ 

 
4.4 อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

รายการ 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2563 
31 ธันวาคม 

2564 
30 กันยายน 

2565 

ความสามารถในการท าก าไร      
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ 28.06% 42.16% 64.09% 60.94% 52.82% 
อตัรำก ำไรสทุธิ 14.34% 16.49% 22.07% 21.68% 23.11% 

ผลตอบแทนจากการลงทุน      
อตัรำผลตอบแทนของสินทรพัย ์ 46.35% 34.71% 30.75% 16.25% 13.98% 
อตัรำผลตอบแทนของส่วนผูถ้ือหุน้ 89.87% 68.50% 50.32% 20.34% 17.31% 

อัตราส่วนสภาพคล่อง      
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รายการ 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2563 
31 ธันวาคม 

2564 
30 กันยายน 

2565 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง              1.50     2.20  3.37  6.32  4.48  
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเวียนเรว็                0.84  1.93  3.13  3.85  4.21  

การหมุนเวียนของสินทรัพย ์      
อตัรำส่วนหมนุเวียนของลกูหนีก้ำรคำ้              9.28  4.72           3.02    4.04   N/A  
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย               39.33  77.35       121.04             90.35   N/A  
อตัรำส่วนหมนุเวียนของเจำ้หนีก้ำรคำ้              12.51  5.72             6.75  18.50   N/A  
ระยะเวลำจ่ำยช ำระหนีเ้ฉลี่ย              29.18     63.85  54.20  19.73   N/A  
วงจรเงินสด               10.15  13.51           66.94  70.60   N/A  

อัตราส่วนโครงสร้างทุน      
อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผุถ้ือหุน้                 1.32               0.83  0.52  0.20  0.28  

 ที่มำ : กลุ่มบริษัทฯ 

5. ค าอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
5.1 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ปี 2561 - ปี2563 

ในช่วงปี 2561-2563 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ที่ 132.76 ลำ้นบำท 183.78 ลำ้นบำท และ 200.53 

ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 22.90 รำยกำรหลกัมำจำกกำรเติบโตของรำยไดธุ้รกิจกำรใหค้  ำปรกึษำ

และพฒันำเทคโนโลยีใหก้บัองคก์ร (Digital Excellence and Delivery) และธุรกิจกำรใหค้  ำปรกึษำดำ้นกลยทุธแ์ละกำรจดักำร 

(Management Consulting) ซึ่งเติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 153.68 และรอ้ยละ 389.19 ตำมล ำดบั เนื่องจำก 1) ธุรกิจ

กำรใหค้  ำปรกึษำและพฒันำเทคโนโลยีใหก้ับองคก์ร ซึ่งเป็นผลจำกกระแสกำรเปล่ียนแปลงโลก (Mega Trends) ที่ผลกัดนัให้

องคก์รธุรกิจตอ้งปรบัเปล่ียนรูปแบบกำรด ำเนินงำนใหเ้ขำ้สู่ยคุดิจิทลั หรือดิจิทลั ทรำนสฟ์อรเ์มชั่น เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขนัโดยแสวงหำประโยชนจ์ำกเทคโนโลยี ส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทฯ มีรำยไดห้ลกัจำกกำรออกแบบและพฒันำแอพพลิเคชั่น

มือถือและเว็บไซตเ์พิ่มขึน้ และ 2) ธุรกิจกำรใหค้  ำปรกึษำดำ้นกลยุทธแ์ละกำรจดักำรของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตขึน้ เกิดจำกกำร

แข่งขนัในอตุสำหกรรมของกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยที่รุนแรงมำกยิ่งขึน้ ทัง้จำกจ ำนวนคู่แข่งที่เพิ่มขึน้และกำรพฒันำดำ้นเทคโนโลยี

ใหม่ๆ อย่ำงรวดเร็ว ท ำใหอ้งคก์รต่ำงๆ ตอ้งสรำ้งควำมไดเ้ปรียบทำงดำ้นกลยุทธ์กำรแข่งขัน เพื่อปรบัปรุงประสิทธิภำพกำร

บริหำรงำน และเพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำด ประกอบกับผลงำน ชื่อเสียง และควำมเชี่ยวชำญในฐำนะผูใ้หค้  ำปรกึษำดำ้นกล

ยุทธแ์ละกำรจดักำรดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัทฯ มีมำกขึน้ จึงส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทฯ ไดร้บัควำมเชื่อมั่นจำก

ลกูคำ้ ท ำใหร้ำยไดจ้ำกธุรกิจกำรใหค้  ำปรกึษำดำ้นกลยทุธแ์ละกำรจดักำรเพิ่มสงูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 

ในช่วงปี 2561-2563 ก ำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง อยู่ที่ 19.22 ลำ้นบำท 31.71 ลำ้นบำท 44.29 

ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรสทุธิรอ้ยละ 14.34 รอ้ยละ 17.15 และรอ้ยละ 22.08ตำมล ำดบั โดยอตัรำก ำไรสทุธิของกลุ่มบรษิัทฯ 

เพิ่มขึน้สอดคลอ้งกับรำยไดร้วมและอตัรำก ำไรขัน้ตน้ที่ เพิ่มขึน้ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ มีสดัส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและ

บริหำรต่อรำยได้จำกกำรให้บริกำรเพิ่มสูงขึ ้น จำกกำรเพิ่มขึ ้นของจ ำนวนพนักงำนทั้งฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ ( Business 
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Development) ส่ือสำรองคก์ร (PR and Marketing) และฝ่ำยงำนสนบัสนนุ (Back office) เพื่อรองรบักำรเติบโตของธุรกิจกลุ่ม

บรษิัทฯ ใหเ้หมำะสมกบักำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนโครงกำรท่ีกลุ่มบรษิัทฯ ใหบ้รกิำร รวมทัง้กำรขยำยตวัอย่ำงรวดเรว็ของธุรกิจกำร

จดักำรขอ้มลูขนำดใหญ่ (Big Data) ที่เพิ่งจดัตัง้ขึน้ และค่ำใชจ้่ำยเพื่อกำรเตรียมตวัเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

ปี 2564 

ส ำหรบัปี 2564 รำยไดร้วมของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ที่ 303.69 ลำ้นบำทเพิ่มขึน้จำกงวดเดียวกนัปีก่อนหนำ้จ ำนวน 103.16 

ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 51.44 สำเหตุหลักมำจำกขยำยฐำนลูกคำ้ส ำหรับรำยไดธุ้รกิจกำรให้ค ำปรึกษำและพัฒนำ

เทคโนโลยีใหก้ับองคก์ร (DX) และธุรกิจกำรจัดกำรขอ้มลูขนำดใหญ่และกำรวิเครำะหข์อ้มลูชัน้สงูดว้ยปัญญำประดิษฐ์ (AI) 

จำกกำรเติบโตของควำมตอ้งกำรในกำรท ำดิจิทัล ทรำนสฟ์อรเ์มชั่น (Digital transformation) ซึ่งมีผลกระทบจำกกำรแพร่

ระบำดของไวรัสโควิด 19 เป็นตัวเร่ง ที่ท  ำให้องคก์รต่ำงๆ โดยเฉพำะกลุ่มธนำคำร กลุ่มประกันภัยและกลุ่มเทคโนโลยีให้

ควำมส ำคญัในกำรลงทุนดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศเพิ่มมำกขึน้ รวมถึงกำรขยำยฐำนลูกคำ้กำรใหบ้ริกำรไปยงัต่ำงประเทศ 

สุทธิกับกำรลดลงของรำยไดธุ้รกิจบริหำรโครงกำรเชิงกลยุทธ์ (PMO) จำกกำรใชบุ้คลำกรภำยในหน่วยงำนดงักล่ำวส ำหรบั

รองรบักำรใหบ้รกิำรของธุรกิจ DX และ AI ที่มีควำมตอ้งกำรเพิ่มสงูขึน้มำก 

ในส่วนของก ำไรสทุธิของกลุ่มบรษิัทฯ ปี 2564 จ ำนวน 66.50 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 50.15 จำกก ำไรสทุธิของปี 2563 

ตำมกำรเติบโตของรำยได ้ทัง้นี ้อตัรำก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 2564 อยู่ที่รอ้ยละ 21.90 ซึ่งอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกนักบัปี 2563 ที่รอ้ย

ละ 22.08แต่ทัง้นี ้ในไตรมำส 4 ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกำรตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญมลูค่ำ 1.89 ลำ้นบำท จำกหนีค้ง

คำ้งของบรษิัทสินทรพัยป์ระกันภยั จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งบนัทึกอยู่ในค่ำใชจ้่ำยบรหิำรในงบกำรเงิน หำกพิจำรณำอตัรำก ำไรสทุธิ

ของปี 2564 ก่อนหกัส ำรองดงักล่ำว จะอยู่ที่รอ้ยละ 22.52 ซึ่งดีขึน้จำกปี 2563 เล็กนอ้ยจำกกำรลดลงของสดัส่วนค่ำใชจ้่ำยใน

กำรจดัจ ำหน่ำยจำกกิจกรรมพฒันำธุรกิจ (Business Development) และกำรประชำสมัพนัธ ์(PR and Marketing)  

นอกจำกนี ้มีกำรบนัทึกส่วนแบ่งก ำไรจำกกิจกำรร่วมคำ้ บริษัท ออรบ์ิท ดิจิทลั จ ำกัด ท่ีเริ่มด ำเนินงำนในไตรมำส 3 ปี 

2564 รวมเป็นจ ำนวน 3.35 ลำ้นบำท 

9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 

ส ำหรบังวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2565 ยงัคงมีควำมเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง รำยไดร้วมของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ที่ 

424.60 ลำ้นบำทเพิ่มขึน้จำกงวดเดียวกนัปีก่อนหนำ้จ ำนวน 226.67 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 114.52 สำเหตุหลกั มำจำก

กำรเติบโตต่อเนื่องของควำมต้องกำรในกำรท ำดิจิทัล ทรำนสฟอร์เมชั่น (Digital transformation) ที่ท ำให้องค์กรต่ำงๆ 

โดยเฉพำะกลุ่มธนำคำร กลุ่มประกันภัยและกลุ่มเทคโนโลยี ใหค้วำมส ำคญัในกำรลงทุนดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

พฒันำ กลยทุธองคก์รใหส้ำมำรถแข่งขนัได ้ซึ่งมีผลต่อกำรเติบโตในทกุกลุ่มธุรกิจของบรษิัทฯ ทัง้ธุรกิจกำรใหค้  ำปรกึษำดำ้นกล

ยุทธและกำรจดักำร (MC) ธุรกิจกำรใหค้  ำปรกึษำและพฒันำเทคโนโลยีใหก้ับองคก์ร (DX) ธุรกิจกำรจดักำรขอ้มลูขนำดใหญ่

และ กำรวิเครำะหข์อ้มลูชัน้สงูดว้ยปัญญำประดิษฐ์ (AI) รวมถึงธุรกิจบรหิำรโครงกำรเชิงกลยทุธ ์(PMO) ที่เริ่มมีควำมตอ้งกำรที่ 

ปรกึษำในส่วนนีท้ี่เพิ่มสงูขึน้จำกกำรผ่อนคลำยล็อกดำวน ์และองคก์รเริ่มกลบัไปด ำเนินงำนไดต้ำมปกติ ทัง้นี ้กำรเติบโตของ 

รำยไดก้ลุ่มบรษิัทฯ มำจำกทิง้กำรต่อยอดกำรใหบ้รกิำรในกลุ่มลกูคำ้เดิม รวมถึงกำรขยำยฐำนลกูคำ้ไปยงักลุ่มลกูคำ้ใหม่ กลุ่ม

บริษัทฯ เริ่มมีรำยไดจ้ำกสหรำชอำณำจกัร จำกกำรใหบ้ริกำรธุรกิจ DX ในไตรมำสนี ้จ ำนวน 12.17 ลำ้นบำท โดยมีรำยไดจ้ำก
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ต่ำงประเทศทัง้หมด ส ำหรบังวด 9 เดือนปี 2565 ส ำหรบักำรใหบ้รกิำรธุรกิจ DX และ MC ในประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปรแ์ละส

หรำชอำณำจกัร รวมอยู่ที่ 41.63 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 9.81 ของรำยไดร้วม ในส่วนของก ำไรส ำหรบังวด 9 เดือนปี 2565 

ก ำไรสทุธิของกลุ่มบริษัทฯ 99.62 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 118.79 จำกก ำไรสทุธิงวดเดียวกันของปี 2564 จำกกำรเติบโตของ

รำยไดใ้นอตัรำที่สงู กำรควบคมุตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำย ประกอบกบักำร เพิ่มขึน้ในส่วนแบ่งก ำไรจำกกิจกำรรว่มคำ้ บรษิัท ออรบ์ิท 

ดิจิทลั จ ำกดั (ออรบ์ิท) จ ำนวน 16.31 ลำ้นบำท รวมถึงกำรไดร้บั สิทธิประโยชนท์ำงภำษีจำก BOI ส ำหรบักลุ่มบรษิัทฯ ในงวดที่

ผ่ำนมำ 
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5.2 รายได้จากการด าเนินงาน 
5.2.1 รายได้จากการบริการ 

ปี 2561 - ปี 2563 

ในภำพรวมช่วงปี 2561-2563 รำยได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ มำจำกธุรกิจ 1) ธุรกิจกำรพัฒนำระบบดิจิทัลและให้

ค ำปรึกษำดำ้นเทคโนโลยี (Digital Excellence and Delivery) 2) ธุรกิจกำรบริหำรโครงกำรเชิงยุทธศำสตร(์Strategic PMO) 

และ 3) ธุรกิจกำรใหค้  ำปรกึษำดำ้นกลยทุธแ์ละกำรจดักำร (Management Consulting) เป็นหลกั ทัง้นี ้สดัส่วนของรำยไดจ้ำก

ธุรกิจกำรบรหิำรจดักำรโครงกำรเชิงยทุธศำสตรต์่อรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรมีแนวโนม้ลดลงจำกรอ้ยละ 84.81 ในปี 2561 

เป็นรอ้ยละ 11.87 ในปี 2563 เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ ให้บริกำรงำนโครงกำรขนำดใหญ่จำกลูกคำ้สถำบันกำรเงินแลว้เสร็จ

จ ำนวนหลำยโครงกำร อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ มีกลยุทธใ์นกำรขยำยธุรกิจและเพิ่มก ำลงัคนไปยงัส่วนงำนอื่น เพื่อเพิ่มฐำน

ลูกคำ้และรองรบัควำมตอ้งกำรของงำนโครงกำรที่มีมำกขึน้ในธุรกิจกำรพัฒนำระบบดิจิทัลและใหค้  ำปรึกษำดำ้นเทคโนโลยี 

และธุรกิจกำรใหค้  ำปรึกษำดำ้นกลยุทธ์และกำรจดักำร ทดแทนรำยไดจ้ำกธุรกิจกำรบริหำรจดักำรโครงกำรเชิงยุทธศำสตรท์ี่

ลดลง โดยสดัส่วนรำยได ้2 ธุรกิจดงักล่ำวเพิ่มขึน้อย่ำงเห็นไดช้ดัในช่วงปี 2563 โดยอยู่ที่รอ้ยละ 52.01 และรอ้ยละ 30.43 ของ

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร ตำมล ำดบั โดยสำเหตหุลกัเกิดจำกองคก์รขนำดใหญ่ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรจดัท ำดิจิทลัทรำนส์

ฟอรเ์มชั่น (Digital transformation) เพิ่มสงูขึน้ นอกจำกนีร้ำยไดจ้ำกธุรกิจกำรจดักำรขอ้มลูขนำดใหญ่และกำรวิเครำะหข์อ้มลู

ชัน้สงูดว้ยปัญญำประดิษฐ ์(Big data, advanced analytics and artificial intelligence (AI)) ที่กลุ่มบรษิัทฯ พึ่งเริ่มท ำธุรกิจใน

ปี 2562 ยงัคงอยู่ในระดบัสงู สอดคลอ้งกบัแนวโนม้กำรเติบโตของภำวะอตุสำหกรรม 

ปี 2564 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรของกลุ่มบริษัทฯ ส ำหรบัปี 2564 มีจ ำนวนเท่ำกับ 302.97 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 102.44 ลำ้นบำท 

หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 51.1 (ปี 2563: 200.53 ลำ้นบำท) สำเหตหุลกัมำจำกกำรขยำยฐำนลกูคำ้ส ำหรบัธุรกิจกำร

พฒันำระบบดิจิทลัและใหค้  ำปรกึษำดำ้นเทคโนโลยี (Digital Excellence and Delivery) และธุรกิจกำรจดักำรขอ้มลูขนำดใหญ่

และกำรวิเครำะห์ข้อมูลชั้นสูงดว้ยปัญญำประดิษฐ์ (Big data, advanced analytics and artificial intelligence) จำกกำร

เติบโตของควำมตอ้งกำรในกำรท ำดิจิทัล ทรำนสฟ์อรเ์มชั่น (Digital transformation) ซึ่งมีผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ

ไวรสัโควิด 19 เป็นตวัเรง่ที่ท  ำใหอ้งคก์รต่ำงๆ โดยเฉพำะกลุ่มธนำคำร กลุ่มประกนัภยัและกลุ่มเทคโนโลยีใหค้วำมส ำคญัในกำร

ลงทนุดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศเพิ่มมำกขึน้ รวมถึงกำรขยำยฐำนลกูคำ้กำรใหบ้รกิำรไปยงัต่ำงประเทศ ซึ่งสำมำรถสรำ้งรำยได้

ในปี 2564 ถึง 41.83 ลำ้นบำท สุทธิกับกำรลดลงของรำยไดธุ้รกิจบริหำรโครงกำรเชิงกลยุทธ์ (Strategic PMO) จำกกำรใช้

บคุลำกรภำยในหน่วยงำนดงักล่ำวส ำหรบัรองรบักำรใหบ้รกิำรของธุรกิจ DX และ AI ที่มีควำมตอ้งกำรเพิ่มสงูขึน้มำก 

9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรของกลุ่มบริษัทฯ ส ำหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 มีจ ำนวนเท่ำกับ 424.6 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 

226.67 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 114.52 (งวด 9 เดือน สิน้สดุ ปี 2564: 197.93ลำ้นบำท) สำเหตุหลกัมำ

จำกกำรขยำยฐำนลูกคำ้ส ำหรับธุรกิจกำรพัฒนำระบบดิจิทัลและให้ค ำปรึกษำด้ำนเทคโนโลยี  (Digital Excellence and 

Delivery) และธุรกิจกำรจัดกำรขอ้มูลขนำดใหญ่และกำรวิเครำะหข์อ้มูลชั้นสูงดว้ยปัญญำประดิษฐ์ (Big data, advanced 
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analytics and artificial intelligence) จำกกำรเติบโตของควำมต้องกำรในกำรท ำดิจิทัล ทรำนส์ฟอร์เมชั่ น  (Digital 

transformation) จำก กลุ่มธนำคำร กลุ่มประกนัภยัและกลุ่มเทคโนโลยีใหค้วำมส ำคญัในกำรลงทุนดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ

เพิ่มมำกขึน้ อีกทัง้ยงัมำจำก ธุรกิจบริหำรโครงกำรเชิงกลยุทธ ์(PMO) ที่เริ่มมีควำมตอ้งกำรท่ี ปรกึษำในส่วนนีท้ี่เพิ่มสงูขึน้จำก

กำรผ่อนคลำยล็อกดำวน์ และองคก์รเริ่มกลับไปด ำเนินงำนไดต้ำมปกติ รวมถึงกำรขยำยฐำนลูกคำ้กำรให้บริกำรไปยัง

ต่ำงประเทศ ที่เริ่มมีรำยไดจ้ำกสหรำชอำณำจกัร จำกกำรใหบ้รกิำรธุรกิจ DX ในไตรมำสนี ้จ ำนวน 12.17 ลำ้นบำท โดยมีรำยได้

จำกต่ำงประเทศทัง้หมด ส ำหรบังวด 9 เดือนปี 2565 ส ำหรบักำรใหบ้ริกำรธุรกิจ DX และ MC ในประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์

และสหรำชอำณำจกัร รวมอยู่ที่ 41.63 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 9.81 ของรำยไดร้วม 

 
5.2.1.1 ธุรกิจการให้ค าปรึกษาด้านกลยุทธแ์ละการจัดการ (Management Consulting) 

ปี 2561 - ปี 2563 

ในช่วงปี 2561-2563 รำยไดจ้ำกธุรกิจกำรใหค้  ำปรกึษำดำ้นกลยุทธแ์ละกำรจดักำร (Management Consulting) ส่วน

ใหญ่เป็นกำรออกแบบแผนกลยุทธท์ำงธุรกิจระยะสัน้และยำว (3 ปี – 5 ปี) กำรออกแบบแผนกำรตลำดส ำหรบัผลิตภณัฑข์อง

ลกูคำ้ กำรวิจยัตลำดเพื่อสรำ้งกลยทุธก์ำรแข่งขนั กำรออกแบบกระบวนกำรท ำงำนเพื่อลดควำมซ ำ้ซอ้น และกำรปรบัโครงสรำ้ง

องคก์รใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจ โดยในปี 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มีรำยไดจ้ ำนวน 22.11 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 19.56 ลำ้นบำท หรือเติบโต

จำกปีก่อนในอตัรำรอ้ยละ 767.18 สำเหตหุลกัจำกกลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บังำนโครงกำรขนำดใหญ่ในส่วนของกำรใหบ้รกิำรท่ีปรกึษำ

จัดท ำแผนยุทธศำสตร ์แผนปรบัโครงสรำ้งองคก์ร และแผนพัฒนำบุคลำกร รวมถึงกำรใหบ้ริกำรที่ปรึกษำกลยุทธ์ดำ้นช่อง

ทำงกำรส่ือสำรกับลกูคำ้ (Omni Channel) ในขณะที่ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยไดจ้ ำนวน 61.02 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 38.91 

ลำ้นบำท หรือเติบโตจำกปีก่อนรอ้ยละ 175.95 เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ ไดร้บังำนโครงกำรขนำดใหญ่ในกำรวำงแผนยุทธศ์ำตร์

และแผนปฏิบตัิกำรระยะกลำงจำกลกูคำ้กลุ่มสถำบนักำรเงิน 

ปี 2564 

ในช่วงปี 2564 รำยไดจ้ำกธุรกิจกำรใหค้  ำปรึกษำดำ้นกลยุทธ์และกำรจัดกำร (Management Consulting) ส่วนใหญ่

เป็นกำรออกแบบแผนกลยทุธท์ำงธุรกิจระยะสัน้และยำว (3 ปี – 5 ปี) กำรออกแบบแผนกำรตลำดส ำหรบัผลิตภณัฑข์องลกูคำ้ 

กำรวิจยัตลำดเพื่อสรำ้งกลยทุธก์ำรแข่งขนั กำรออกแบบกระบวนกำรท ำงำนเพื่อลดควำมซ ำ้ซอ้น และกำรปรบัโครงสรำ้งองคก์ร

ใหส้อดคลอ้งกับธุรกิจ ซึ่งไม่ไดม้ีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัจำกปีก่อน โดยกลุ่มบริษัทมีรำยไดจ้ ำนวน 60.91 ลำ้นบำท 

ใกลเ้คียงกบัปีก่อน ลดลงเพียง 0.11 ลำ้นบำท จำก 61.02 หรือลดลงรอ้ยละ 0.18%  

9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 

ในช่วงงวด 9 เดือน สิน้สุด ปี 2565 รำยไดจ้ำกธุรกิจกำรให้ค ำปรึกษำดำ้นกลยุทธ์และกำรจัดกำร (Management 

Consulting) ส่วนใหญ่เป็นกำรออกแบบแผนกลยุทธ์ทำงธุรกิจระยะสั้นและยำว (3 ปี – 5 ปี) กำรออกแบบแผนกำรตลำด

ส ำหรบัผลิตภณัฑข์องลกูคำ้ กำรวิจยัตลำดเพื่อสรำ้งกลยทุธก์ำรแข่งขนั กำรออกแบบกระบวนกำรท ำงำนเพื่อลดควำมซ ำ้ซอ้น 

และกำรปรบัโครงสรำ้งองคก์รใหส้อดคลอ้งกับธุรกิจ โดยกลุ่มบริษัทมีรำยไดจ้ ำนวน 76.05 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 36.47 ลำ้นบำท

จำก 40.03 ลำ้นบำท  หรือเติบโตจำกงวดเดียวกนัปีก่อน ในอตัรำรอ้ยละ 91.11 สำเหตุหลกัจำก จำกกำรเติบโตของธุรกิจที่ท  ำ
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ใหง้ำนดำ้น Management Consulting เป็นที่ตอ้งกำรเพิ่มมำกขึน้ ส่งผลใหบ้ริษัทไดร้บัโครงกำรใหญ่ใหม่ๆเพิ่มมำกขึน้ โดย

มลูค่ำโครงกำรเฉล่ียในปีค่อนขำ้งสงูเมื่อเทียบกบัปี 2563 และสำมำรถส่งมอบไดท้นัภำยในปี 

 
5.2.1.2 ธุรกิจการบริหารโครงการเชิงยุทธศาตร ์(Strategic PMO) 

ปี 2561 - ปี 2563 

ในช่วงปี 2561-2563 รำยไดจ้ำกธุรกิจกำรบรหิำรโครงกำรเชิงยทุธศำสตร ์(Strategic PMO) ส่วนใหญ่เป็นกำรใหบ้รกิำร

บริหำรโครงกำรต่ำงๆ ในรูปแบบกำรก ำกับดแูลโครงกำร กลไกกำรจดักำรโครงกำรตลอดจนด ำเนินกำรบริหำรโครงกำรเพื่อให้

สำมำรถส่งมอบงำนทันเวลำ และองคก์รสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ รวมถึงให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับกำรเปล่ียนแปลง

กระบวนกำรโดยผสำนเทคโนโลยีใหม่ (Digital transformation) เพื่อลดควำมซบัซอ้นของกระบวนกำรท ำงำน โดยในปี 2561 

และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยไดใ้กลเ้คียงกันอยู่ที่ 112.59 ลำ้นบำท และ 106.83 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ 

ไดร้ับงำนโครงกำรขนำดใหญ่จำกลูกคำ้สถำบันกำรเงินมูลค่ำรวม 112.59 ลำ้นบำท และ 96.15 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 

100.00 และ 90.00 ของรำยไดจ้ำกธุรกิจกำรบรหิำรจดักำรโครงกำรเชิงกลยทุธใ์นแต่ละปี ตำมล ำดบั ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มบรษิัทฯ 

จะช่วยบริหำรงำนโครงกำรที่ช่วยยกระดบัธุรกิจกำรช ำระเงินทำงระบบอิเล็กทรอนิกส ์(Digital Payment) ของสถำบนักำรเงิน

และพนัธมิตรทำงธุรกิจจำกหลำกหลำยอุตสำหกรรม สอดคลอ้งกับปริมำณธุรกรรมดิจิทลัที่เติบโตขึน้ ขณะที่ในปี 2563 กลุ่ม

บริษัทฯ มีรำยไดอ้ยู่ที่ 23.81 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 83.02 ลำ้นบำท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 77.72 จำกปี 2562 สำเหตหุลกั

จำกกลุ่มบรษิัทฯ ใหบ้รกิำรงำนโครงกำรขนำดใหญ่จำกลกูคำ้สถำบนักำรเงินดงักล่ำวแลว้เสรจ็จ ำนวนหลำยโครงกำร อย่ำงไรก็

ตำม กลุ่มบริษัทฯ มีกลยุทธใ์นกำรขยำยธุรกิจและเพิ่มก ำลงัคนไปยงัส่วนงำนอื่น เพื่อเพิ่มฐำนลกูคำ้และรองรบัควำมตอ้งกำร

ของงำนโครงกำรท่ีมีมำกขึน้ในธุรกิจกำรพฒันำระบบดิจิทลัและใหค้  ำปรกึษำดำ้นเทคโนโลยี และธุรกิจกำรใหค้  ำปรกึษำดำ้นกล

ยุทธ์และกำรจัดกำร ทดแทนรำยไดจ้ำกธุรกิจกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรเชิงยุทธศำสตรท์ี่ลดลงเพื่อใหส้อดคลอ้งกับควำม

ตอ้งกำรในกำรหำที่ปรกึษำในกำรจดัท ำดิจิทลัทรำนสฟ์อรเ์มชั่นของลกูคำ้องคก์รขนำดใหญ่ ซึ่ง ส่งผลใหใ้นปี 2563 กลุ่มบรษิัท

ฯ มีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรใหค้  ำปรกึษำดำ้นกลยทุธแ์ละกำรจดักำร และกำรพฒันำระบบดิจิทลัที่สงูขึน้ 

ปี 2564 

ในช่วง ปี 2564 รำยไดจ้ำกธุรกิจกำรบริหำรโครงกำรเชิงยุทธศำสตร ์(Strategic PMO) ส่วนใหญ่เป็นกำรให้บริกำร

บริหำรโครงกำรต่ำงๆ ในรูปแบบกำรก ำกับดแูลโครงกำร กลไกกำรจดักำรโครงกำรตลอดจนด ำเนินกำรบริหำรโครงกำรเพื่อให้

สำมำรถส่งมอบงำนทันเวลำ และองคก์รสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ รวมถึง ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับกำรเปล่ียนแปลง

กระบวนกำรโดยผสำนเทคโนโลยีใหม่ (Digital transformation) เพื่อลดควำมซบัซอ้นของกระบวนกำรท ำงำน โดยกลุ่มบรษิัทมี

รำยไดจ้ ำนวน 3.24 ลำ้นบำท ลดลง 20..57 ลำ้นบำท จำก 23.81 ลำ้นบำท ในปีก่อน หรือรอ้ยละ 86.39 สำเหตุหลกัมำจำก 

สถำนกำรณโ์รคระบำด COVID-19 ท ำใหก้ลุ่มธุรกิจดำ้นงำนบรหิำรโครงกำร (PMO) มีควำมตอ้งกำรท่ีลดลง รวมไปถึงอปุสรรค

ในกำรเขำ้ไปบริหำรโครงกำรที่บรษิัทลกูคำ้จำกกำร Lock down ท ำใหใ้นปี 2564 บริษัทไม่ไดม้ีโครงกำรใหม่ที่รบัมำเพิ่ม ส่งผล

ใหร้ำยไดท้ี่รบัรูใ้นปีลดลง 

9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 
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ในช่วง งวด 9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 รำยไดจ้ำกธุรกิจกำรบรหิำรโครงกำรเชิงยทุธศำสตร ์(Strategic PMO) ส่วนใหญ่เป็น

กำรใหบ้ริกำรบริหำรโครงกำรต่ำงๆ ในรูปแบบกำรก ำกับดูแลโครงกำร กลไกกำรจดักำรโครงกำรตลอดจนด ำเนินกำรบริหำร

โครงกำรเพื่อใหส้ำมำรถส่งมอบงำนทันเวลำ และองคก์รสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว ้รวมถึงใหค้  ำปรึกษำเก่ียวกับกำร

เปล่ียนแปลงกระบวนกำรโดยผสำนเทคโนโลยีใหม่ (Digital transformation) เพื่อลดควำมซบัซอ้นของกระบวนกำรท ำงำน โดย

กลุ่มบริษัทมีรำยไดจ้ ำนวน 39.80 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 36.56 ลำ้นบำท จำก 3.24  ลำ้นบำทในงวดเดียวกัน ปีก่อน หรือรอ้ยละ 

1128.40 สำเหตหุลกัมำจำกกำรฟ้ืนตวัและผ่อนคลำยในมำตรกำรต่ำงๆที่เก่ียวขอ้งกบัสถำนกำรณโ์รคระบำด COVID19 ท ำให้

กลุ่มธุรกิจงำนบริหำรโครงกำร (PMO) กลบัมำเป็นที่ตอ้งกำร ท ำใหใ้นระหว่ำงปีบริษัทไดร้บัโครงกำรใหม่ๆที่รบัรูร้ำยไดเ้พิ่มขึน้

จ ำนวน 8 โครงกำร 
 

5.2.1.3 ธุรกิจการพัฒนาระบบดิจิทัลและให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยี (Digital Excellence and 
Delivery) 

ปี 2561 - 2563 

ในช่วงปี 2561-2563 รำยไดจ้ำกธุรกิจกำรพัฒนำระบบดิจิทัลและใหค้  ำปรึกษำดำ้นเทคโนโลยี (Digital Excellence 

and Delivery) ส่วนใหญ่เป็นกำรให้ค ำปรึกษำเชิงลึกดำ้นดิจิทัลครบวงจรและพัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมส ำหรับองคก์ร 

ครอบคลุมตัง้แต่กำรออกแบบประสบกำรณข์องผูใ้ชง้ำนและส่วนติดต่อระหว่ำงผู้ใชก้ับระบบ (UX/UI)  บนหนำ้เว็บไซตห์รือ

แอปพลิเคชั่น ตลอดจนกำรพัฒนำเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) เพื่อแก้ปัญหำเฉพำะด้ำนภำยในองคก์ร โดยมี

เป้ำหมำยเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนและควำมคล่องตวัใหก้บัธุรกิจ โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยไดจ้ ำนวน 38.63 

ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 22.43 ลำ้นบำท หรือเติบโตจำกปีก่อนรอ้ยละ 138.40 สำเหตุหลกัจำกกลุ่มบริษัทฯ รบัรูร้ำยไดจ้ำกโครงกำร

ขนำดใหญ่ต่อเนื่องจำกปี 2561 ซึ่งเป็นโครงกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นส ำหรับซือ้ขำยของบนโลกออนไลน์ (Online market 

place) ใหแ้ก่ลกูคำ้กลุ่มสถำบนักำรเงิน ขณะที่ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยไดจ้ ำนวน 104.29 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 65.66 ลำ้น

บำท หรือเติบโตจำกปีก่อนร้อยละ 169.95 สำเหตุหลักจำกกลุ่มบริษัทฯ ได้รับงำนโครงกำรขนำดใหญ่ในกำรพัฒนำ

แอพพลิเคชั่น ใหแ้ก่ลกูคำ้ในกลุ่มธุรกิจประกนัรวมมลูค่ำ 76.82 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 73.66 ของรำยไดจ้ำกธุรกิจกำรพฒันำ

ระบบดิจิทัลและใหค้  ำปรึกษำดำ้นเทคโนโลยี นอกจำกนี ้จำกกำรที่ประเทศไทยเขำ้สู่ยุคดิจิทัล ตำมนโยบำยไทยแลนด ์4.0 

ปริมำณกำรใชม้ือถือหรือแอพพลิเคชั่นมือถือที่มำกขึน้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรสั่งอำหำร หรือกำรจ่ำยเงินซือ้สินคำ้ผ่ำนทำงออนไลน ์

เป็นตน้ ท ำใหอ้งคก์รต่ำงๆ เริ่มแข่งขนักันพฒันำธุรกิจสู่ยคุดิจิทลั ซึ่งองคก์รดงักล่ำวจ ำเป็นตอ้งพฒันำดิจิทลัแพลตฟอรม์ต่ำงๆ 

ที่สำมำรถสรำ้งประสบกำรณท์ี่ดีแก่ลกูคำ้ เช่น แอพพลิเคชั่นส่ือกลำงกำรติดต่อซือ้ – ขำย  (E-marketplace application) และ 

แอพพลิเคชั่นกระเป๋ำเงินอิเล็กทรอนิกส ์(E-wallet application) เป็นตน้ เพื่อแย่งชิงฐำนลูกคำ้รวมถึงส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 

ส่งผลใหธุ้รกิจกำรใหค้  ำปรกึษำและพฒันำเทคโนโลยีใหก้บัองคก์รเติบโตขึน้ 

ปี 2564 

ในช่วง ปี 2564 รำยไดจ้ำกธุรกิจกำรพัฒนำระบบดิจิทัลและให้ค ำปรึกษำดำ้นเทคโนโลยี (Digital Excellence and 

Delivery) ส่วนใหญ่เป็นกำรใหค้  ำปรกึษำเชิงลกึดำ้นดจิิทลัครบวงจรและพฒันำเทคโนโลยีที่เหมำะสมส ำหรบัองคก์ร ครอบคลมุ
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ตัง้แต่กำรออกแบบประสบกำรณข์องผูใ้ชง้ำนและส่วนติดต่อระหว่ำงผู้ใชก้ับระบบ (UX/UI)  บนหนำ้เว็บไซตห์รือแอปพลิเคชั่น 

ตลอดจนกำรพัฒนำเทคโนโลยีขัน้สูง (Deep Technology) เพื่อแกปั้ญหำเฉพำะดำ้นภำยในองคก์ร โดยมีเป้ำหมำยเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรท ำงำนและควำมคล่องตวัใหก้บัธุรกิจ โดยกลุ่มบริษัทมีรำยไดจ้ ำนวน 210.83 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 106.54 ลำ้น

บำท จำก 104.29  ลำ้นบำท ในปีก่อน หรือรอ้ยละ 102.16 สำเหตุหลกัมำจำกสถำนกำรณโ์รคระบำด COVID-19 ท ำใหก้ลุ่ม

ลูกคำ้ต่ำงๆไดใ้หค้วำมส ำคญักับกำรลงทุนในเทคโนโลยี ที่จะเป็นบทบำทในกำรขบัเคล่ือนธุรกิจของกลุ่มลูกคำ้ ท ำใหใ้นปีนี ้

กลุ่มบรษิัทฯ ไดร้บัโครงกำรใหม่ๆที่มีมลูค่ำสงูและรบัรูร้ำยไดท้ี่เพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงัมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรในต่ำงประเทศครัง้แรก

ของกลุ่มบรษิัทฯ  

9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 

ในช่วงงวด 9 เดือน ปี 2565 รำยได้จำกธุรกิจกำรพัฒนำระบบดิจิทัลและให้ค ำปรึกษำด้ำนเทคโนโลยี (Digital 

Excellence and Delivery) ส่วนใหญ่เป็นกำรใหค้  ำปรกึษำเชิงลกึดำ้นดิจิทลัครบวงจรและพฒันำเทคโนโลยีที่เหมำะสมส ำหรบั

องคก์ร ครอบคลมุตัง้แต่กำรออกแบบประสบกำรณข์องผูใ้ชง้ำนและส่วนติดต่อระหว่ำงผูใ้ชก้บัระบบ (UX/UI)  บนหนำ้เว็บไซต์

หรือแอปพลิเคชั่น ตลอดจนกำรพฒันำเทคโนโลยีขัน้สูง (Deep Technology) เพื่อแกปั้ญหำเฉพำะดำ้นภำยในองคก์ร โดยมี

เป้ำหมำยเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนและควำมคล่องตวัใหก้ับธุรกิจ โดยกลุ่มบริษัทมีรำยไดจ้ ำนวน  251.43 ลำ้นบำท 

เพิ่มขึน้ 128.73 ลำ้นบำท จำก 122.70  ลำ้นบำท ในงวดเดียวกันปีก่อน หรือรอ้ยละ 104.91 เนื่องจำก โครงกำรในกลุ่มธุรกิจ 

DX นีย้ังคงเป็นที่นิยมและเป็นที่ตอ้งกำรสูงในกำรช่วยขับเคล่ือนธุรกิจของลูกคำ้ ท ำใหใ้นปี บริษัทยังคงมีโครงกำรใหม่ๆที่

เพิ่มขึน้จำกเดิมยงัมีสำระส ำคญั รวมไปถึงรำยไดท้ี่เพิ่มขึน้จำกกำรเปิดบรษิัทย่อย บจ. บลบูิค โกลบอล ท ำใหม้ีรำยไดบ้รกิำรใน

ต่ำงประเทศเพิ่มมำกขึน้ อีกทัง้กำรเติบโตของรำยไดบ้รกิำรบคุลำกร Secondment ไปยงั Orbit ที่ปฏิบตัิงำนดำ้น DX 

 
5.2.1.4 ธุรกิจการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะหข์้อมูลชั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ ์(Big 

data, advanced analytics and artificial intelligence (AI)) 

ปี 2562 - ปี 2563 

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ริเริ่มท ำธุรกิจกำรจดักำรขอ้มูลขนำดใหญ่และกำรวิเครำะหข์อ้มลูชัน้สงูดว้ยปัญญำประดิษฐ์ 

(Big data, advanced analytics and artificial intelligence (AI) : Big data) โดยจดัตัง้บรษิัทย่อย ชื่อ อินเจนิโอ เนื่องจำกทำง

ผูบ้ริหำรเล็งเห็นโอกำสในกำรเติบโตของธุรกิจกำรวิเครำะหข์อ้มลู Big data จำกพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่เปล่ียนแปลงไป โดยเนน้

กำรใชด้ิจิทลัในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั ท ำใหข้อ้มลูมีขนำดใหญ่มำกขึน้ ประกอบกบัองคก์รเริ่มมุ่งเนน้กำรตดัสินใจโดยใชผ้ล

กำรจำกวิเครำะหข์อ้มลู ท ำใหอ้งคก์รมีควำมจ ำเป็นตอ้งลงทนุในระบบส ำหรบัจดัเก็บและวิเครำะหข์อ้มลูขนำดใหญ่ โดยในช่วง

ปี 2562-2563 รำยไดจ้ำกธุรกิจ Big data  ส่วนใหญ่เป็นกำรใหบ้รกิำรออกแบบและพฒันำแพลตฟอรม์ขอ้มลูขนำดใหญ่ (Big 

data) รวมถึงกำรสรำ้งอัลกอริทึม (algorithm) ในกำรเรียนรูข้องระบบคอมพิวเตอร ์เพื่อพัฒนำข้อมูลส ำหรับสนับสนุนกำร

ตัดสินใจดำ้นกำรจัดกำร เพิ่มสัดส่วนกำรตัดสินใจของลูกคำ้ ดว้ยกำรจัดกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญและรูปแบบกำรจับคู่

ผลิตภณัฑ ์รวมทัง้กำรท ำ data cleansing ของแพลตฟอรม์ขอ้มลูขนำดใหญ่ เพื่อขบัเคล่ือนใหอ้งคก์รสำมำรถน ำขอ้มลูไปใช้

สรำ้งผลลัพธ์ทำงธุรกิจอย่ำงเป็นรูปธรรม (Data-Driven Organization) โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยไดจ้ ำนวน 11.42 
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ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 4.57 ลำ้นบำท หรือลดลงจำกปีก่อนรอ้ยละ 28.60 จำกปี 2562 ที่มีรำยไดจ้ ำนวน 15.99 ลำ้นบำท 

สำเหตุหลกัจำกปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ไดร้บังำนโครงกำรขนำดใหญ่หลำยโครงกำรจำกลกูคำ้กลุ่มประกันภยั ซึ่งกลุ่มบริษัทได้

ใหบ้รกิำรแลว้เสรจ็ไปแลว้ 

ปี 2564 

ในช่วง ปี 2564 รำยไดจ้ำกธุรกิจ Big data  ส่วนใหญ่เป็นกำรใหบ้ริกำรออกแบบและพฒันำแพลตฟอรม์ขอ้มลูขนำด

ใหญ่ (Big data) รวมถึงกำรสรำ้งอัลกอริทึม (algorithm) ในกำรเรียนรูข้องระบบคอมพิวเตอร ์เพื่อพัฒนำข้อมูลส ำหรับ

สนบัสนุนกำรตดัสินใจดำ้นกำรจดักำร เพิ่มสดัส่วนกำรตดัสินใจของลกูคำ้ ดว้ยกำรจดักำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัและรูปแบบ

กำรจับคู่ผลิตภัณฑ ์รวมทั้งกำรท ำ data cleansing ของแพลตฟอรม์ขอ้มูลขนำดใหญ่ เพื่อขับเคล่ือนใหอ้งคก์รสำมำรถน ำ

ขอ้มลูไปใชส้รำ้งผลลพัธท์ำงธุรกิจอย่ำงเป็นรูปธรรม (Data-Driven Organization) โดยกลุ่มบริษัทมีรำยไดจ้ ำนวน 27.98 ลำ้น

บำท เพิ่มขึน้ 16.56 ลำ้นบำท จำก 11.42  ลำ้นบำท ในปีก่อน หรือรอ้ยละ 145.01 สำเหตุหลักมำจำกมีหลำยโครงกำรที่ไม่

สำมำรถส่งมอบไดท้นัในปี 2563 ไดท้ ำกำรส่งมอบในปี 2564 ท ำใหม้ีกำรรบัรูร้ำยไดใ้นปีหลำยโครงกำร บวกกบั บรษิัทยงัไดร้บั

งำนโครงกำรใหม่จำกกลุ่มลกูคำ้ประกนัภยั ที่มีมลูค่ำโครงกำรสงู จึงท ำใหร้ำยไดเ้พิ่มขึน้ 

9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 

ในช่วงงวด 9 เดือน ปี 2565 รำยไดจ้ำกธุรกิจ Big data  ส่วนใหญ่เป็นกำรใหบ้ริกำรออกแบบและพัฒนำแพลตฟอรม์

ขอ้มูลขนำดใหญ่ (Big data) รวมถึงกำรสรำ้งอัลกอริทึม (algorithm) ในกำรเรียนรูข้องระบบคอมพิวเตอร ์เพื่อพัฒนำขอ้มลู

ส ำหรบัสนบัสนุนกำรตดัสินใจดำ้นกำรจัดกำร เพิ่มสดัส่วนกำรตดัสินใจของลูกคำ้ ดว้ยกำรจดักำรจดัล ำดบัควำมส ำคัญและ

รูปแบบกำรจบัคู่ผลิตภณัฑ ์รวมทัง้กำรท ำ data cleansing ของแพลตฟอรม์ขอ้มลูขนำดใหญ่ เพื่อขบัเคล่ือนใหอ้งคก์รสำมำรถ

น ำขอ้มูลไปใชส้รำ้งผลลัพธ์ทำงธุรกิจอย่ำงเป็นรูปธรรม (Data-Driven Organization) โดยกลุ่มบริษัทมีรำยไดจ้ ำนวน 56.84 

ลำ้นบำท เพิ่มขึน้  31.68 ลำ้นบำท จำก 25.16  ลำ้นบำท ในงวดเดียวกันปีก่อน หรือรอ้ยละ 125.91 สำเหตุหลกัมำจำกในงวด 

9 เดือน สิน้สดุปี 2565 บริษัทไดม้ีกำรส่งมอบจ ำนวนหลำยโครงกำรที่ยงัไม่ส่งมอบในปีก่อน รวมถึงโครงกำรที่มีมลูค่ำสงูที่รบัรู ้

ในปีจำกลกูคำ้อย่ำงกลุ่มผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่ม ท ำใหม้ีกำรรบัรูร้ำยไดท้ี่เพิ่มขึน้จำกงวด 9 เดือน สิน้สดุปี 2564 

 
5.2.2 รายได้จากการขาย 

ปี 2562 

ในปี 2562 รำยได้จำกกำรขำย ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์และระบบจัดกำรที่จอดรถอัจฉริยะใน

หำ้งสรรพสินคำ้ชัน้น ำของประเทศไทย ซึ่งด ำเนินกำรโดยบล ูพำรค์กิง้ ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยในอดีต อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจบุนัธุรกิจ

ที่จอดรถอัจฉริยะยังไม่ไดเ้ป็นที่นิยมอย่ำงแพร่หลำยในประเทศไทย ท ำใหจ้ ำนวนลูกค้ำที่ตอ้งกำรลงทุนดังกล่ำวยังคงอยู่ใน

ระดับที่ไม่สูงมำก ส่งผลใหบ้ลู พำรค์กิง้ มีผลประกอบกำรขำดทุนในปี 2562 เนื่องจำกรำยไดน้อ้ยและค่ำใชจ้่ำยค่อนขำ้งสงู

ในช่วงเริ่มตน้ของธุรกิจ ประกอบกับตอ้งใชเ้วลำและงบประมำณเพิ่มเติมในกำรท ำกำรตลำดใหบ้ลู พำรค์กิง้ เป็นที่รูจ้ัก ใน

ประเทศไทย ทำงกลุ่มบริษัทฯ จึงไดม้ีกำรปรบัโครงสรำ้งเพื่อเตรียมตวัเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์โดยกำรจ ำหน่ำยเงิน
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ลงทุนทัง้หมดของบล ูพำรค์กิง้ ใหแ้ก่บริษัทที่เก่ียวขอ้งกนัในปี 2562 และรบัรูผ้ลกำรด ำเนินงำนของบล ูพำรค์กิง้ ในงบกำรเงิน

รวมของกลุ่มบรษิัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 – 7 มิถนุำยน 2562 เท่ำนัน้ 

ปี 2563 

ในปี 2563 บรษิัทฯ ไม่มีรำยไดจ้ำกกำรขำย 

 ปี 2564 

ในปี 2564 รำยไดจ้ำกกำรขำย เท่ำกับ 0.72 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำย อุปกรณฮ์ำรด์แวร ์ต่ำงๆจ ำพวก 

ฮำรด์ดิสที่ตอ้งเอำไปใชใ้นโครงกำรหนึ่ง ซึ่งเป็นงำนดำ้นกำรจดักำรขอ้มลูขนำดใหญ่ 

9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 

ในงวด 9 เดือน สิน้สุด ปี 2565 รำยไดจ้ำกกำรขำย เท่ำกับ 0.03 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำย อุปกรณ์

ฮำรด์แวร ์ต่ำงๆจ ำพวก ฮำรด์ดิสที่ตอ้งเอำไปใชใ้นโครงกำรหนึ่ง ซึ่งเป็นงำนดำ้นกำรจดักำรขอ้มูลขนำดใหญ่ ลดลงจำกงวด

เดียวกนัปีก่อน 0.70 ลำ้นบำท หรือลดลง รอ้ยละ 95.89 เนื่องจำก มีแค่ ฮำรด์ดิส  1 รำยกำรท่ีขำยไป 

 
5.2.3 รายได้อื่น 

ปี 2562 

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยไดอ้ื่นจ ำนวน 7.35 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 6.15 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 509.76 

จำกปีก่อนหนำ้ สำเหตุหลกัจำกก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เกิดขึน้ในปี 2562 จ ำนวน 5.08 ลำ้นบำท จำกกำร

จ ำหน่ำยเวอรท์ู เวนเจอรส์ แก่ บริษัท บีบี โกลบอล เวนเจอรส์ จ ำกัด เพื่อปรบัโครงสรำ้งของกลุ่มบรษิัทฯ เตรียมควำมพรอ้มใน

กำรเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

ปี 2563 

ในปี 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มีรำยไดอ้ื่นจ ำนวน 0.26 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 7.09 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 96.45 จำกปี

ก่อนหนำ้ สำเหตุหลกัจำก 1) กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยในปี 2563 เนื่องจำกเป็นก ำไรพิเศษที่

เกิดขึน้ครัง้เดียวจำกกำรท ำรำยกำรในปี 2562 และ 2) กำรลดลงของก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียน เนื่องจำกในปี 2561-2562 

กลุ่มบรษิัทฯ มีกำรว่ำจำ้งที่ปรกึษำภำยนอก จำกต่ำงประเทศ ขณะที่ในปี 2563 กลุ่มบรษิัทฯ ไม่มีกำรว่ำจำ้งที่ปรกึษำภำยนอก

ในลกัษณะดงักล่ำวแลว้ สำเหตุหลกัเกิดจำกกลุ่มบริษัทฯ มีควำมเชี่ยวชำญมำกขึน้เพียงพอในกำรใหบ้ริกำรค ำปรกึษำดำ้นกล

ยทุธแ์ละเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ลกูคำ้ในโครงกำรท่ีมีควำมซบัซอ้นสงู 

ปี 2564 

รำยไดแ้ละก ำไรอื่นส ำหรบัปี 2564 มีจ ำนวน 5.81 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 5.74 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 

8200.00 (ปี 2563: 0.07 ลำ้นบำท) สำเหตหุลกัมำจำกกำรไดร้บัเงินเยียวยำช่วยเหลือจำกส ำนกังำนประกันสงัคมและกรมกำร

จดัหำแรงงำนส ำหรบักิจกำรท่ีไดร้บัผลกระทบจำกกำรแพรร่ะบำดของไวรสัโควิด 19 นอกจำกนีก้ลุ่มบรษิัทฯ ไดม้ีกำรบนัทึกส่วน

แบ่งก ำไรจำกกิจกำรร่วมคำ้ที่ใชว้ิธีส่วนไดเ้สียของ บริษัท ออรบ์ิท ดิจิทัล จ ำกัด ที่เริ่มด ำเนินงำนในไตรมำส 3 ปี 2564 เป็น

จ ำนวน 3.35 ลำ้นบำท 
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9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 

รำยไดแ้ละก ำไรอื่นส ำหรบังวด 9 เดือน สิน้สุด ปี 2565 มีจ ำนวน 6.47 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 5.64 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น

อตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 679.89 (งวด 9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565: 0.83 ลำ้นบำท) สำเหตหุลกัมำจำกก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนที่

เพิ่มขึน้ 3.21 ลำ้นบำท เป็น 3.57 ลำ้นบำท จำก 0.37 ลำ้นบำท ในงวดเดียวกันปีก่อน หรือรอ้ยละ 386.17 เพรำะมีกำรรบัรู ้

รำยไดบ้ริกำรต่ำงประเทศมำกขึน้ บวกกับกำรแข็งค่ำขึน้ของค่ำเงินดอลล่ำสหรฐั และ รำยไดท้ำงกำรเงินที่เพิ่มขึน้ 1.57 ลำ้น

บำท เป็น 1.60 ลำ้นบำท จำก 0.03 ลำ้นบำท ในงวดเดียวกนัปีก่อน หรือรอ้ยละ 188.63 มำจำกดอกเบีย้รบัที่ไดจ้ำกกำรไถ่ถอน

ตรำสำรหนี ้

 
5.2.4 ต้นทุนขายและต้นทุนการบริการ 

ปี 2562 

ตน้ทนุขำยและบรกิำรส ำหรบั ปี 2562 มีจ ำนวน 106.98 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 11.47 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้

รอ้ยละ 12.01ปี 2561: 95.50 ลำ้นบำท) สำเหตุหลักมำจำกกำรที่บริษัท อินเจนิโอ จ ำกัด (บริษัทย่อย) ได้ด  ำเนินงำนเต็ม

ประสิทธิภำพ ในปี 2562 ท ำใหม้ีกำรรบัโครงกำรใหม่ๆบริกำรแก่ลกูคำ้เพิ่มขึน้ ท ำใหร้ำยไดแ้ละตน้ทุนของบริษัทย่อยสงูขึน้เมื่อ

เทียบกบัปี 2561 ที่มีโครงกำรเพียง 1 โครงกำร จึงส่งผลใหต้น้ทนุในงบกำรเงินรวมของบรษิัทเพิ่มขึน้เช่นเดียวกนั 

ปี 2563 

ตน้ทนุขำยและบรกิำรส ำหรบั ปี 2563 มีจ ำนวน 72.01 ลำ้นบำท ลดลง 34.97 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรลดลงรอ้ย

ละ 32.69 (ปี 2562: 106.98 ล้ำนบำท)  สำเหตุหลักมำจำกกำรที่ในปี 2563 ไม่มีต้นทุนค่ำบริกำรที่ปรึกษำจำกบริษัท

ต่ำงประเทศ (Grand Asia) ที่เป็นตน้ทุนทำงตรงในกำรสนบัสนุน 1 โครงกำร ในขณะที่ปี 2562 มีตน้ทุนดงักล่ำวโดยประมำณ

ถึง 42 ลำ้นบำท 

ปี 2564 

ตน้ทนุขำยและบรกิำรส ำหรบัปี 2564 มีจ ำนวน 118.61 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 46.61 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้

รอ้ยละ 64.7 (ปี 2563: 72 ลำ้นบำท) สำเหตุหลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของค่ำใชจ้่ำยพนกังำนและค่ำจำ้งบริกำร (Outsource) ที่ปัน

ส่วนรับรู ้เป็นต้นทุน โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้มีกำรสรรหำว่ำจ้ำงบุคลำกรพนักงำนเพิ่มขึน้ รวมถึงองค์กร Outsource ที่มี

ควำมสำมำรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนและคณุภำพของงำนบรกิำรท่ีส่งมอบ รวมถึงเพื่อรองรบัและเตรียมควำมพรอ้ม

กำรให้บริกำรส ำหรับโครงกำรใหญ่ที่ส  ำคัญที่รับมำในปี กำรเพิ่มขึน้ของตน้ทุนขำยและบริกำรดังกล่ำวนั้นเกิดขึน้ตำมกำร

เพิ่มขึน้ของรำยไดใ้นปี 2564 

9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 

ตน้ทนุขำยและบรกิำรส ำหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 มีจ ำนวน 200.33 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 130.66 ลำ้นบำท หรือคิด

เป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 187.54 (งวด 9 เดือน สิน้สดุ ปี 2564: 69.67 ลำ้นบำท) เป็นไปในทิศทำงเดียวกบักำรเติบโตของ

รำยได้ โดยเฉพำะต้นทุนค่ำบุคลำกรและต้นทุนด้ำน Outsource จำกกำรที่มีกำรจ้ำงพนักงำนใหม่ที่มำกขึน้อย่ำงเป็น
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สำระส ำคัญ เพื่อรองรับกำรปฏิบัติงำนในโครงกำรต่ำงๆที่รับมำในระหว่ำงปี รวมไปถึงเพื่อรองรับกำรให้บริกำรบุคลำกร 

(Secondment) ไปยงั บรษิัท ออรบ์ิท ดิจิทลั จ ำกดั 

 
5.2.5 ค่าใช่จ่ายในการขายและบริหาร 

ปี 2562 

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยจ ำนวน 11.27 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 10.59 ลำ้นบำท 

โดยหลักเกิดจำก 1) ค่ำใชจ้่ำยพนกังำนที่เพิ่มขึน้จ ำนวน 6.84 ลำ้นบำท เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ ริเริ่มกำรว่ำจำ้งพนักงำนฝ่ำย

พัฒนำธุรกิจและฝ่ำยส่ือสำรองคก์ร (Business Development, PR & Marketing) เพื่อรองรบักำรขยำยตัวทำงธุรกิจ และ 2) 

ค่ำใชจ้่ำยอื่นที่เพิ่มขึน้จ ำนวน 2.20 ลำ้นบำท เนื่องจำกกลุ่มบรษิัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำและส่งเสรมิกำรขำยเพิ่มขึน้ เพื่อ

หำลกูคำ้รำยใหม่ 

ในปี 2562 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรอยู่ที่  23.45 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 10.04 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 

74.94 โดยหลักเกิดจำกค่ำใชจ้่ำยพนักงำนที่เพิ่มขึน้จ ำนวน 7.01 ลำ้นบำท ซึ่งเกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของกำรปันส่วนค่ำใชจ้่ำย

ผูบ้ริหำร รวมทัง้กำรเพิ่มขึน้ของค่ำใชจ้่ำยพนกังำนฝ่ำยสนบัสนุน (Back office) เพื่อรองรบัจ ำนวนพนกังำนที่เพิ่มขึน้ และเพื่อ

เตรียมตวัเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

ปี 2563 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยจ ำนวน 33.63 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2562 จ ำนวน 22.36 ลำ้นบำท 

โดยหลกัเกิดจำกค่ำใชจ้่ำยพนกังำนท่ีเพิ่มขึน้จ ำนวน 22.91 ลำ้นบำท จำกกำรท่ีกลุ่มบรษิัทฯ มุ่งเนน้กลยทุธใ์นขยำยฐำนรำยได ้

ธุรกิจกำรให้ค ำปรึกษำดำ้นกลยุทธ์และกำรจัดกำร (Management Consulting) และธุรกิจกำรพัฒนำระบบดิจิทัลและให้

ค ำปรกึษำดำ้นเทคโนโลยี (Digital Excellence and Delivery) ส่งผลใหค้่ำใชจ้่ำยในกำรขำยเพิ่มสงูขึน้ เนื่องจำกกำรขยำยฐำน

ลกูคำ้รำยใหม่ดงักล่ำว เพื่อสรำ้งกำรเติบโตของรำยไดก้ลุ่มบรษิัทฯ อย่ำงยั่งยืน ประกอบกบัค่ำตอบแทนของพนกังำนในรูปแบบ

เงินเดือนและโบนสัที่เพิ่มสงูขึน้จำกปี 2562 

ในปี 2563 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรอยู่ที่  40.58 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2562 จ ำนวน 17.13 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 

73.07 โดยหลกัเกิดจำกค่ำใชจ้่ำยพนกังำนท่ีเพิ่มขึน้จ ำนวน 16.95 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรปันส่วนค่ำใชจ้่ำยของผูบ้รหิำร ที่เพิ่ม

บทบำทในงำนบรหิำรองคก์ร รวมถึงกำรเตรียมควำมพรอ้มส ำหรบักำรเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ และกำรบรหิำรงำน

ดำ้นกำรจัดกำรและกระบวนกำรภำยในองคก์รมำกยิ่งขึน้ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยกำรปันส่วนค่ำใช้จ่ำยผู้บริหำร เช่น 

เงินเดือนและสวสัดิกำรต่ำงๆ เป็นตน้ รวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยกำรบริหำร ตำมระยะเวลำที่ใชใ้นกำรบริหำร รวมทัง้กลุ่มบริษัทฯ มี

กำรว่ำจำ้งพนกังำนฝ่ำยบญัชี รวมถึงธุรกำรอื่นๆ ที่เพิ่มขึน้ เพื่อใหฝ่้ำยบญัชี รวมถึงฝ่ำยธุรกำรอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทฯ มีควำม

เขม้แข็ง สอดคลอ้งกบักำรเตรียมตวัเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งส่งผลใหค้่ำใชจ้่ำยพนกังำนสงูขึน้ 

ปี 2564 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัจ ำหน่ำยและบรหิำรส ำหรบัปี 2564 มีจ ำนวน 110.66 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 36.58 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น

อตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 49.4 (ปี 2563: 74.08 ลำ้นบำท) ตำมกำรเติบโตของรำยได ้โดยสำเหตหุลกัจำกคำ่ใชจ้่ำยดำ้นบคุลำกร
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ในกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนพนักงำนขำยและบริหำรเพื่อรองรบักำรด ำเนินงำนที่เติบโตจำกกำรขยำยธุรกิจ และมีค่ำใชจ้่ำยที่

เพิ่มขึน้หลงัจำกกำรเขำ้ตลำดหลักทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ (MAI) ในช่วงกันยำยน 2564 ผ่ำนมำ เช่น ค่ำตอบแทนกรรมกำร เป็นตน้ 

ทั้งนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีกำรตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้จ ำนวน 1.89 ลำ้นบำท จำกหนีค้งคำ้งของ 

บริษัท สินทรัพยป์ระกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งบันทึกอยู่ในค่ำใช้จ่ำยบริหำรในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม กลุ่ม บริษัทฯ ยัง

สำมำรถบรหิำรค่ำใชจ้่ำยไดด้ีขึน้ โดยสดัส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัจ ำหน่ำยและบรหิำรในปี 2564 คิดเป็นรอ้ยละ 36.4 ของรำยได้

รวม ซึ่งนอ้ยกว่ำปี 2563 ที่มีสดัส่วนค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวที่อตัรำรอ้ยละ 36.9 ของรำยไดร้วม 

9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 

ในงวด 9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยจ ำนวน 58.03 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกงวดเดียวกนัปี

ก่อน จ ำนวน 27.09 ลำ้นบำท จำก 30.94 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 87.54 และ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร จ ำนวน 72.69 

ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกงวดเดียวกันปีก่อน จ ำนวน 29.09 ลำ้นบำท จำก 43.60 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 66.71 โดยสำเหตุ

หลักเกิดจำกจ ำนวนพนักงำนที่เพิ่มขึน้ เพื่อรองรับกำรเติบโตของกิจกำร ส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร ตลอดจน ค่ำ 

Outsource เพิ่มขึน้ รวมไปถึงกำรเพิ่มขึน้ของค่ำวสัดอุปุกรณค์อมพิวเตอรส์ ำหรบัพนกังำนใหม่ที่มีกำรจำ้งในระหว่ำงปี 

 
5.2.6 ต้นทุนทางการเงนิ 

ปี 2562 

ตน้ทุนทำงกำรเงินส ำหรบัปี 2562 มีจ ำนวน 0.09 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 0.08 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 

870.71 (ปี 2561: 0.01 ลำ้นบำท) โดยมีสำเหตหุลกัจำกดอกเบีย้จำกกำรประมำณหนีสิ้นผลประโยชนพ์นกังำนที่เพิ่มขึน้ 

ปี 2563 

ตน้ทุนทำงกำรเงินส ำหรบัปี 2563 มีจ ำนวน 0.43 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 0.34 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 

380.28 (ปี 2562: 0.09 ลำ้นบำท) โดยมีสำเหตุหลักจำกดอกเบีย้จำกสิทธ์ิกำรใชอ้ำคำรส ำนักงำนท่ีเพ่ิมขึน้จำกกำรท่ีน ำเอำ

มำตรฐำน TFRS16 มำใชค้รัง้แรก 

ปี 2564 

ตน้ทุนทำงกำรเงินส ำหรบัปี 2564 มีจ ำนวน 0.57 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 0.14 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 

32.6 (ปี 2563: 0.43 ลำ้นบำท) โดยมีสำเหตุหลกัจำกดอกเบีย้สิทธิกำรใชอ้ำคำร ซึ่งในปี 2564 บริษัทไดม้ีกำรเช่ำพืน้ที่ภำยใน

อำคำรส ำนกังำนเพิ่มอีก 1 ชัน้เพื่อใชร้องรบักำรเติบโตของกำรด ำเนินงำน 

9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 

ตน้ทนุทำงกำรเงินส ำหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุปี 2564 มีจ ำนวน 0.56 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 0.13 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำ

กำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 29.30 (งวด 9 เดือน สิน้สดุ ปี 2564: 0.43 ลำ้นบำท) โดยมีสำเหตหุลกัจำกดอกเบีย้จำกกำรประมำณหนีสิ้น

ผลประโยชนพ์นกังำนและดอกเบีย้จำกสิทธ์ิกำรใชอ้ำคำรส ำนกังำนท่ีเพ่ิมขึน้ 
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5.2.7 ค่าบริการทีช่ าระโดยตราสารทุน 

กลุ่มบริษัทฯ มีค่ำบริกำรที่ช  ำระโดยตรำสำรทุน (Share-based payments) ในปี 2562 เพียงปีเดียวมลูค่ำ 10.77 ลำ้น

บำท คิดเป็นรอ้ยละ 5.60 ของรำยไดใ้นรวมในปี 2562 เนื่องจำกกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ขำยหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รำยใหม่ในรำคำต ่ำกว่ำ

รำคำยตุิธรรมเพื่อกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้ใหเ้หมำะสมและเป็นประโยชนใ์นกำรบรหิำรงำนของกลุ่มบรษิัทฯ ทัง้นี ้กำรขำย

หุ้นให้กับผู้ถือหุ้นใหม่ที่ต  ่ำกว่ำรำคำยุติธรรมเพื่อเป็นกำรจ่ำยค่ำบริกำรในกำรบริหำรงำนรวมถึงเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรหำ

เครือข่ำยพนัธมิตรทำงธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ในอนำคตนัน้ เป็นกำรจ่ำยโดยไม่มีเงื่อนไข ทำงกลุ่มบรษิัทฯ จึงค ำนวณและบนัทกึ

รำยจ่ำยดงักล่ำวในก ำไรขำดทุน ณ วนัที่กลุ่มบริษัทฯ ใหสิ้ทธิ โดยกลุ่มบริษัทฯ วดัรำคำค่ำบริกำรจำกมลูค่ำยุติธรรมของหุน้ท่ี

กลุ่มบริษัทฯ ออกให ้ซึ่งค ำนวณดว้ยผูป้ระเมินอิสระ ดว้ยวิธีมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 

Approach) รำยละเอียดของรำยกำรมีดงันี ้

 
รายการ จ านวนหุ้น ราคาขาย (บาท/หุ้น) มูลค่ายุติธรรม (บาท/หุ้น) ส่วนต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม (บาท) 

ผูถ้ือหุน้ใหม่ 14,000 500 1,269.63 10,774,866 

 
5.2.8 ก าไรสุทธ ิ

ปี 2561 - ปี 2563 

ก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่ำนมำ (2561-2563) โดยจ ำนวนเท่ำกับ 19.22 ลำ้นบำท 31.71 ลำ้นบำท 

และ 44.29 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ สำเหตุหลักเกิดจำก 1) แนวโนม้กำรพัฒนำองคก์รของทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยสู่องคก์ร

ดิจิทลั (Digital transformation) มีกำรเติบโตขึน้ จำกพฤติกรรมผูบ้รโิภคที่เปล่ียนแปลงไปสู่ดิจิทลัมำกขึน้ กำรเขำ้สู่ยคุ 5G กำร

เพิ่มขึน้ของอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง ( Internet of things : IoT) คลำวด์คอมพิวติ ้ง (Cloud Computing) ระบบอัตโนมัติ 

(Automation) ระบบบล็อกเชน (Block chain) รวมถึงโปรแกรมอัจฉริยะ (Automation of knowledge work) ส่งผลให้กลุ่ม

บริษัทฯ ซึ่งมีประสบกำรณใ์นธุรกิจที่ปรกึษำดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นที่ตอ้งกำรของตลำดเพิ่มมำกขึน้ ท ำใหก้ลุ่มบรษิัทฯ 

มีประสบกำรณแ์ละควำมเชี่ยวชำญในกำรพัฒนำองคก์รของลูกคำ้สู่ดิจิทัลมำกขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรว่ำจำ้งที่ปรึกษำ

ภำยนอก ในช่วงปี 2561-2562 ท ำให้กลุ่มบริษัทฯ มีควำมช ำนำญดำ้นกำรให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับกลยุทธ์และเทคโนโลยี

สำรสนเทศของบรษิัทในกลุ่มธุรกิจสถำบนักำรเงินและประกันภยั ซึ่งเป็นกลุ่มลกูคำ้หลกัของกลุ่มบรษิัทฯ เพิ่มสงูขึน้ จึงเป็นกำร

เพิ่มกำรรบัรูต้่อแบรนด ์(Brand awareness) ของลกูคำ้กลุ่มบรษิัทฯ ส่งผลใหค้วำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของกลุ่มบรษิทัฯ เพิ่ม

สูงขึน้ 2) หลำยองคก์รเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของควำมไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) และโอกำสเชิงยุทธ์

ศำสตร ์ซึ่งเป็นภำพอนำคตที่เกิดจำกควำมคิดนอกกรอบฉีกแนวจำกสภำพปัจจบุนัมำกขึน้ เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 

กำ้วเป็นผูน้  ำในอุตสำหกรรม รวมทัง้กำรค ำนึงถึงปัจจยัในกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนขององคก์รมำกขึน้ จึงส่งผลเชิงบวกต่อธุรกิจที่

ปรึกษำดำ้นกลยุทธ์และกำรจัดกำรของกลุ่มบริษัทฯ 3) กลุ่มบริษัทฯ ไดม้ีกำรว่ำจ้ำงพนักงำนผู้บริหำรโครงกำร (Project 

manager) มำกขึน้ เพื่อจดักำรโครงกำรต่ำงๆ ใหส้ำมำรถส่งทนัตำมก ำหนดกำรของลกูคำ้ ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรต่อโครงกำรจึง

ลดลง ส่งผลใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้โดยรวมของกลุ่มบรษิัทฯ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งธุรกิจกำรพฒันำระบบดิจิทลัและใหค้  ำปรกึษำดำ้น
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เทคโนโลยี (Digital Excellence and Delivery) และธุรกิจกำรบริหำรโครงกำรเชิงยุทธศำสตร ์(Strategic PMO) เพิ่มสงูขึน้ จึง

ส่งผลใหอ้ัตรำก ำไรสุทธิเพิ่มขึน้ตำม 4) กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถควบคุมค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดด้ีขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรลดกำร

ว่ำจำ้งที่ปรกึษำภำยนอก เนื่องดว้ยควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มสงูขึน้ ส่งผลใหก้ ำไรของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 

และ 5) แนวโนม้กำรเติบโตของบรษิัทย่อย ชื่อ อินเจนิโอ ในธุรกิจกำรจดักำรขอ้มลูขนำดใหญ่และกำรวิเครำะหข์อ้มลูชัน้สงูดว้ย

ปัญญำประดิษฐ์ (Big data, advanced analytics and artificial intelligence (AI)) อยู่ในระดบัสงู รวมทัง้อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของ

ธุรกิจดงักล่ำวอยู่ในระดบัสงูเช่นกนั ส่งผลใหร้ำยไดแ้ละก ำไรจำกธุรกิจดงักล่ำวของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มสงูขึน้ นอกจำกนี ้บริษัทฯ 

ได้จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ แอดเดนดำ้ ในปี 2563 ซึ่งจะขยำยธุรกิจสู่กำรให้บริกำรดำ้นกำรจัดหำและบริหำรบุคลำกรดำ้น

เทคโนโลยีสำรสนเทศชั่วครำว (IT staff augmentation) แก่ลกูคำ้ในอนำคต อำจส่งผลใหก้ ำไรสทุธิของกลุ่มบริษัทฯ มีแนวโนม้

เพิ่มสงูขึน้ในอนำคตอีกดว้ย 

ปี 2564 

ก ำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ ส ำหรบัปี 2564 มีจ ำนวน 66.50 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 22.21 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอัตรำกำร

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 50.1 (ปี 2563: 44.29 ลำ้นบำท) ตำมกำรเติบโตของรำยได ้โดยอตัรำก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 2564 อยู่ที่รอ้ยละ 21.7 

ซึ่งอยู่ในระดับใกลเ้คียงกันกับปี 2563 ที่รอ้ยละ 22.1 แต่ทั้งนี ้ในไตรมำส 4 ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกำรตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือผล

ขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ 1.89 ลำ้นบำท จำกหนีค้งคำ้งของ บริษัท สินทรพัยป์ระกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งหำก

พิจำรณำอตัรำก ำไรสทุธิของปี 2564 ก่อนหกักำรตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือฯ ดงักล่ำว จะอยู่ที่รอ้ยละ 22.3 ซึ่งดีขึน้จำกปี 2563 เล็กนอ้ย

จำกกำรลดลงของสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดจ ำหน่ำยจำกกิจกรรมพัฒนำธุรกิจ (Business Development) และกำร

ประชำสมัพนัธ ์(PR and Marketing) 

9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 

ในงวด 9 เดือนสิน้สดุ ปี 2565 ก ำไรสทุธิของกลุ่มบริษัทฯ เท่ำกับ 99.62 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 54.09 ลำ้นบำทหรือ รอ้ยละ 

118.79 จำกก ำไรสทุธิงวดเดียวกนัของปี 2564 ที่เท่ำกบั 45.53 ลำ้นบำท สำเหตหุลกัมำจำกกำรเติบโตของรำยไดใ้นอตัรำที่สงู 

และกำรควบคมุตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำย ประกอบกับกำร เพิ่มขึน้ในส่วนแบ่งก ำไรจำกกิจกำรรว่มคำ้ บริษัท ออรบ์ิท ดิจิทลั จ ำกดั 

(ออรบ์ิท) จ ำนวน 16.31 ลำ้นบำท รวมถึงกำรไดร้บั สิทธิประโยชนท์ำงภำษีจำก BOI ส ำหรบักลุ่มบรษิัทฯ ในงวดที่ผ่ำนมำ 
 

5.3 การวิเคราะหฐ์านะการเงนิ 
5.3.1 สินทรัพย ์

ปี 2562 - ปี 2563 

ณ วันที่  31 ธันวำคม  2562 - 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิน้ 120.89 ล้ำนบำท และ 167.16 ล้ำนบำท 

ตำมล ำดบั แบ่งเป็น 1) สินทรพัยห์มนุเวียน รอ้ยละ 90.66 – 94.82 2) สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน รอ้ยละ 5.18 – 9.34 กลุ่มบรษิัทฯ 

มีสินทรพัยส่์วนใหญ่เป็นสินทรพัยห์มนุเวียน โดยหลกัไดแ้ก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลกูหนีก้ำรคำ้ และสินทรพัยท์ี่

เกิดจำกสญัญำ ซึ่งสำมำรถเปลี่ยนใหเ้ป็นเงินสดไดอ้ย่ำงรวดเรว็ แสดงใหเ้ห็นถึงเงินทนุหมนุเวียนที่ดีของกลุ่มบรษิัทฯ ทัง้นี ้กำร

เปล่ียนแปลงของสินทรพัยห์ลกัสรุปไดด้งันี ้
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• ลกูหนีก้ำรคำ้ - ลกูคำ้ทั่วไป 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีลูกหนีก้ำรคำ้ – ลูกคำ้ทั่วไป จ ำนวน 58.49 ลำ้นบำท สัดส่วนใหญ่มำจำก

ลูกคำ้รำยใหญ่รำยหนึ่งมูลค่ำ 26.64 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 45.55 ของลูกหนีก้ำรคำ้ทั้งหมดในปี 2562 เนื่องจำกโครงกำร

ขนำดใหญ่บำงโครงกำรยังคงคำ้งรอกำรช ำระในปี 2563 โดยเมื่อเทียบกับรำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำรแก่ลูกคำ้รำย

ดงักล่ำวทัง้ปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 117.71 ลำ้นบำท คิดเป็นเพียงรอ้ยละ 22.63 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร ขณะที่ลกูหนีค้ำ้งช ำระ

ในปี 2562 ทัง้หมด จะมีระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน แสดงใหเ้ห็นถึงควำมสำมำรถในกำรเก็บหนีท้ี่ดีของบรษิัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มีลกูหนีก้ำรคำ้ – ลกูคำ้ทั่วไป จ ำนวน 48.91 ลำ้นบำท โดยแบ่งเป็นลกูหนีย้งัไม่

ถึงก ำหนดช ำระและคำ้งช ำระนอ้ยกว่ำ 3 เดือน คิดเป็นสดัส่วนรวมกนัรอ้ยละ 99.12 ของลกูหนีก้ำรคำ้สิน้ปี 2563 แสดงใหเ้ห็น

ถึงควำมสำมำรถในกำรเก็บหนีข้องบริษัทฯ ยงัคงอยู่ในระดบัสงู อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ มีลกูหนี ้กำรคำ้ – ลกูคำ้ทั่วไปคำ้ง

ช ำระ 6-12 เดือน คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 0.88 ของลูกหนีก้ำรคำ้สิน้ปี 2563 สำเหตุหลักจำกกลุ่มบริษัทฯ รบังำนโครงกำรใน

ฐำนะผูร้บัเหมำช่วง (Subcontractor) ใหก้ับลกูคำ้รำยหนึ่ง ซึ่งมีระยะเวลำกำรรบัช ำระเงินนำนกว่ำโครงกำรทั่วไป อย่ำงไรก็ดี 

ณ ปัจจุบนั ลกูหนีก้ำรคำ้รำยดงักล่ำวไดช้ ำระเงินแก่กลุ่มบริษัทฯ เรียบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ลกูหนีก้ำรคำ้ปี 2563 ลดลงจำกปี 2562 

โดยหลกัเนื่องจำกกลุ่มบรษิัทฯ ใหบ้รกิำรงำนโครงกำรขนำดใหญ่ของลกูคำ้รำยหน่ึงจ ำนวนหลำยโครงกำรแลว้เสรจ็ในปี 2562 

• ลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 

ลกูหนีห้มนุเวียนอื่นของกลุ่มบรษิัทฯ โดยหลกัไดแ้ก่ ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ เช่น เงินส ำรองจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำอบรมสมัมนำ 

ค่ำสนบัสนนุมลูนิธิต่ำงๆ และค่ำอปุกรณเ์ทคโนโลยี เป็นตน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มีลกูหนี ้

หมนุเวียนอื่นจ ำนวน 1.51 ลำ้นบำท และ 1.38 ลำ้นบำท คิดเป็น รอ้ยละ 1.25 และ รอ้ยละ 0.83 ของสินทรพัยร์วมในแต่ละปี 

ตำมล ำดบั 

• สินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ-หมนุเวียน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ-หมนุเวียน จ ำนวน 13.91 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี

ก่อนหนำ้ จ ำนวน 4.64 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 25.01 แมว้่ำจ ำนวนสญัญำบริกำรจะมำกขึน้ เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ ท ำงำน

โครงกำรแลว้เสร็จในปี 2562 จ ำนวนมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโครงกำรบริหำรโครงกำรเชิงยุทธศำสตร ์(Strategic PMO) ใหแ้ก่

สถำบนักำรเงิน ส่งผลใหสิ้นทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำในโครงกำรบรหิำรโครงกำรลดลงจ ำนวน 7.28 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำม กลุ่ม

บริษัทฯ มีสินทรพัยท์ี่เกิดจำกสัญญำในโครงกำรออกแบบและพัฒนำระบบ รวมถึงโครงกำรจดักำรขอ้มลูขนำดใหญ่เพิ่มขึน้

จ ำนวน 0.83 ลำ้นบำท และ 1.81 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั สอดคลอ้งกบัรำยไดใ้น 2 ธุรกิจดงักล่ำวที่เติบโตขึน้  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มีสินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ-หมนุเวียน จ ำนวน 21.44 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี

ก่อนหนำ้ จ ำนวน 7.53 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 54.15 เนื่องจำกจ ำนวนสญัญำบริกำรในภำพรวมของกลุ่มบริษัทฯ ที่มำกขึน้ 

ประกอบกบักลุ่มบรษิัทฯ ไดร้บังำนโครงกำรในกำรวำงแผนกลยทุธใ์หแ้ก่ลกูคำ้ในช่วงสิน้ปี 2563 จ ำนวนมำก ส่งผลใหสิ้นทรพัย์

ตำมสญัญำในส่วนงำนโครงกำรในกำรวำงแผนกลยทุธเ์พิ่มขึน้จ ำนวน 11.00 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำม จ ำนวนสญัญำธุรกิจกำร
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บริหำรจดักำรโครงกำรเชิงยุทธศำสตรล์ดลง จึงส่งผลใหสิ้นทรพัยต์ำมสญัญำในส่วนงำนโครงกำรดงัก ล่ำวลดลงจ ำนวน 4.62 

ลำ้นบำท  

• งำนบรกิำรระหว่ำงท ำ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีงำนบริกำรระหว่ำงท ำ-สทุธิจ ำนวน 10.30 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อนหนำ้ 

จ ำนวน 3.22 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 45.46 โดยหลกัเกิดจำกงำนโครงกำรจดักำรขอ้มลูขนำดใหญ่ (Big Data) ที่มีจ ำนวนมำก

ขึน้ สอดคลอ้งกบักำรเติบโตของรำยไดใ้นธุรกิจดงักล่ำว 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีงำนบริกำรระหว่ำงท ำ-สุทธิจ ำนวน 7.74 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ 

จ ำนวน 2.55 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 24.79 โดยหลกัเกิดจำกกลุ่มบริษัทฯ ใหบ้ริกำรงำนโครงกำรแลว้เสรจ็ในปี 2563 จ ำนวน

มำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโครงกำรพฒันำระบบดิจิทลัและใหค้  ำปรกึษำดำ้นเทคโนโลยี (Digital Excellence and Delivery) แก่

บรษิัทในธุรกิจประกนัชีวิต ทัง้นี ้งำนบรกิำรระหว่ำงท ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 โดยหลกัเป็นงำนโครงกำรจดักำรขอ้มลูขนำด

ใหญ่ (Big Data) 

• สินคำ้คงเหลือ 

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ไดแ้ก่ กำรใหบ้ริกำรทำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยไม่มีสินคำ้คงเหลือแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็

ตำม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มีสินคำ้คงเหลือจ ำนวน 0.56 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 0.34 ของสินทรพัยร์วมโดย

มีรำยกำรสินคำ้คงเหลือ ณ 31 ธันวำคม 2563 เพียงรำยกำรเดียว เนื่องจำก ลูกคำ้รำยหนึ่งมีควำมตอ้งกำรใหก้ลุ่มบริษัทฯ 

สั่งซือ้อปุกรณค์อมพิวเตอร ์เพื่อน ำมำใชร้ว่มกบังำนบรกิำรท่ีทำงกลุ่มบรษิัทด ำเนินกำรให้ 

• เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2562-2563 กลุ่มบรษิัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง สำเหตหุลกั

จำกกลุ่มบรษิัทฯ มีผลประกอบกำรท่ีดี มีก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 

• สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้- สทุธิ 

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 เรื่อง “สญัญำเช่ำ” ที่มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 1 มกรำคม 2563 ระบุใหจ้ดั

ประเภทสญัญำเช่ำเป็นสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้ท ำใหต้ัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้ไป กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้– สทุธิ เพิ่มขึน้

จ ำนวน 7.91 ล้ำนบำท เนื่องจำก สัญญำเช่ำอำคำรส ำนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ ที่อำคำรอำรยะทรัพย์ เขตบำงรัก 

กรุงเทพมหำนคร ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2566 เขำ้ข่ำยเป็นสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้

ปี 2564 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้ 651.00 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 483.84 ลำ้นบำท จำกสินทรพัย์

รวม ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 167.16 ล้ำนบำท แบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน รอ้ยละ 89.44 และสินทรัพย์ไม่

หมนุเวียน รอ้ยละ 10.56 ทัง้นี ้กำรเปล่ียนแปลงของสินทรพัยห์ลกัสรุปไดด้งันี ้

• ลกูหนีก้ำรคำ้ – ลกูหนีท้ั่วไป 
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 กลุ่มบริษัทฯมี ลูกหนีก้ำรคำ้ลดลง จ ำนวน 1.02 ลำ้นบำท จำก 48.91 ลำ้นบำท เป็น 47.89 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 

2.09 สำเหตทุี่ลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของบรษิัทประกนัแห่งหน่ึงจ ำนวน 1.87 ลำ้นบำท 

• ลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 

 กลุ่มบรษิัทฯมี ลกูหนีห้มนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ จ ำนวน 5.94 ลำ้นบำท จำก 2.00 ลำ้นบำท เป็น 7.94 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 

297.00 สำเหตมุำจำกจ ำนวนค่ำหลกัประกนัสญัญำที่เพิ่มขึน้ จำกโครงกำรใหม่ๆที่รบัมำในปีเพิ่มมำกขึน้ 

• สินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ – หมนุเวียน 

กลุ่มบรษิัทฯมีสินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ – หมนุเวียน เพิ่มขึน้ จ ำนวน 25.72 ลำ้นบำท จำก 21.44 ลำ้นบำท เป็น 47.16 

ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 119.94 เป็นรำยไดค้ำ้งรบั ปี 2562 ที่มีสินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำจ ำนวน 9 โครงกำร ในขณะท่ีปี 63 มี 13 

โครงกำร เพิ่มขึน้ 4 โครงกำร หลกัๆเกิดจำกกำรรบังำนโครงกำรดำ้น Digital Delivery ที่เพิ่มมำกขึน้ และมีมลูค่ำโครงกำรสงู ซึ่ง

มี 1 โครงกำรท่ีเป็นงำนพฒันำ Superapp ที่มีกำรส่งมอบภำยในปีที่แลว้ แต่ยงัไม่ไดท้  ำกำรเรียกเก็บจำกลกูคำ้จ ำนวน 18 ลำ้น 

จึงท ำใหสิ้นทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ ณ สิน้ปี 2564 สงูขึน้ 

• งำนบรกิำรระหว่ำงท ำ 

กลุ่มบริษัทฯมี งำนบริกำรระหว่ำงท ำเพิ่มขึน้ จ ำนวน 6.99 ลำ้นบำท จำก 7.74 ลำ้นบำท เป็น 14.73 ลำ้นบำท หรือรอ้ย

ละ 90.24 สำเหตุมำจำกกำรรบังำนโครงกำรที่เพิ่มขึน้ ท ำใหม้ีจ ำนวนโครงกำรที่อยู่ในระหว่ำงท ำและยงัไม่ไดส่้งมอบภำยในปี

เพิ่ม โดยมีจ ำนวน 18 โครงกำร ณ สิน้ปี 2564 ในขณะท่ีปี 2563 มีงำนบรกิำรระหว่ำงท ำเพียง 7 โครงกำร 

• สินคำ้คงเหลือ 

กลุ่มบริษัทฯมี สินคำ้คงเหลือลดลง จ ำนวน 0.55 ลำ้นบำท จำก 0.56 ลำ้นบำท เป็น 0.01 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 98.26 

สำเหตมุำจำกกำรส่งมอบขำยสินคำ้ภำยในปี สอดคลอ้งกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยที่เพิ่มขึน้ภำยในปี 

• เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

กลุ่มบรษิัทฯมี เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด จ ำนวน192.02 ลำ้นบำท จำก 61.75 ลำ้นบำท เป็น 253.77 ลำ้นบำท 

หรือรอ้ยละ 36.94 สำเหตมุำจำกกำรรบัเงินจำกกำรออกหุน้ IPO สทุธิจำกกำรใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน กำรบรหิำรสภำพคล่อง

และกำรลงทนุ 

• สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้– สทุธิ 

กลุ่มบริษัทฯมี สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้- สทุธิ เพิ่มขึน้ จ ำนวน 1.20 ลำ้นบำท จำก 7.91 ลำ้นบำท เป็น 9.11 ลำ้นบำท หรือ

รอ้ยละ 15.18 สำเหตมุำจำกกำรที่บรษิัท มีกำรเช่ำอำคำรส ำนกังำนเพิ่มอีก 1 ชัน้ในปี (ชัน้1) 

9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 กลุ่มบรษิัทฯ มีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้ 774.51 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 123.55 ลำ้นบำท จำกสินทรพัย์

รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน 651.00 ลำ้นบำท แบง่เป็น สินทรพัยห์มนุเวียน รอ้ยละ 85.57   และสินทรพัยไ์ม่

หมนุเวยีน รอ้ยละ 14.43 เป็นผลมำจำก 

• ลกูหนีก้ำรคำ้ – ลกูหนีท้ั่วไป 

กลุ่มบรษิัทฯมี ลกูหนีก้ำรคำ้ – ลกูหนีท้ั่วไป เพิ่มขึน้ จ ำนวน 15.65 ลำ้นบำท จำก 47.89  ลำ้นบำท เป็น 63.54 ลำ้นบำท 

หรือรอ้ยละ 32.68 ตำมกำรเติบโตของกิจกำรและรำยได ้จำกกำรที่มีโครงกำรที่ใหบ้ริกำรเพิ่มมำกขึน้ในปี รวมไปถึงกำรบรกิำร

บุคลำกรไปยัง บริษัท ออรบ์ิท ดิจิทัล จ ำกัด (Secondment) ส่งผลให้มีกำรเรียกเก็บเงินในจ ำนวนที่มำกขึน้ อย่ำงไรก็ตำม 

เครดิตเทอมยงัคงอยู่ใน 30 วนั 

• ลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 

กลุ่มบรษิัทฯมี ลกูหนีห้มนุเวียนอื่น เพิ่มขึน้ จ ำนวน 4.94 ลำ้นบำท จำก 7.94 ลำ้นบำท เป็น 12.88 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 

62.22 สำเหตมุำจำกจ ำนวนค่ำหลกัประกนัสญัญำที่เพิ่มขึน้ จำกโครงกำรใหม่ๆที่รบัมำในปีเพิ่มมำกขึน้ 

• สินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ – หมนุเวียน 

กลุ่มบริษัทฯมี สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ – หมุนเวียน เพิ่มขึน้ จ ำนวน 83.30 ลำ้นบำท จำก 47.16 ลำ้นบำท เป็น 

130.46 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 176.64 เป็นรำยไดค้ำ้งรบั ปี 2563 มีสินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำจ ำนวน 13 โครงกำร ในขณะที่ปี 

64 มี 19 โครงกำร หลกัๆเกิดจำกกำรรบังำนโครงกำรดำ้น Digital Delivery ที่เพิ่มมำกขึน้ และมีมลูค่ำโครงกำรสงู ซึ่งโครงกำร

เหล่ำนีล้ว้นรบัรูร้ำยไดต้ำมจ ำนวนวนัท่ีใชไ้ป (Time-Based) จึงท ำใหห้ลำยโครงกำรมีกำรรบัรูร้ำยไดค้่อนขำ้งสงู โดยเฉพำะงำน 

Secondment Orbit แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ ท ำใหม้ลูค่ำสินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ ณ สิน้ไตรมำส 3 สงูขึน้ 

• งำนบรกิำรระหว่ำงท ำ 

กลุ่มบริษัทฯมี งำนบริหำรระหว่ำงท ำ เพิ่มขึน้ จ ำนวน 6.04 ลำ้นบำท จำก 14.73 ลำ้นบำท เป็น 20.77 ลำ้นบำท หรือ

รอ้ยละ 40.98 เกิดจำกงำนโครงกำรดำ้น Digital delivery จ ำนวน 2 โครงกำรใหญ่หลกัๆ และ 1 โครงกำรงำนดำ้น Big Data ที่

มีมูลค่ำสูง ซึ่งตอ้งใช้ระยะเวลำในกำรพัฒนำและด ำเนินงำน จึงยังไม่มีกำรส่งมอบงำนและถูกรับรูเ้ข้ำในงำนระหว่ำงท ำ 

(Superapp, CPC, Data Architect) 

• สินคำ้คงเหลือ 

กลุ่มบรษิัทฯมี สินคำ้คงเหลือ ลดลง จ ำนวน 0.01 ลำ้นบำท เหลือ 0.00 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 100.00 สำเหตจุำกกำรส่ง

มอบขำยสินคำ้ในปี สอดคลอ้งกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยที่เพิ่มขึน้ในปี 

• เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
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กลุ่มบรษิัทฯมี เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพิ่มขึน้ จ ำนวน 162.21 ลำ้นบำท จำก 253.77 ลำ้นบำท เป็น 415.98 

ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 63.92 เพิ่มขึน้จำกกระแสเงินสดที่ไดม้ำจำกกิจกรรมลงทนุคิดเป็น 165 ลำ้นบำท โดยหลกัๆเป็นเงินสดรบั

ที่ไดจ้ำกกำรไถ่ถอนเงินลงทนุในตรำสำรหนีจ้  ำนวน 240 ลำ้นบำท 

• สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้

กลุ่มบรษิัทฯมี สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้- สทุธิ เพิ่มขึน้ จ ำนวน 2.79 ลำ้นบำท จำก 9.11 ลำ้นบำท เป็น 11.90 ลำ้นบำท หรือ

รอ้ยละ 30.65 สำเหตมุำจำกกำรที่บรษิัท มีกำรเช่ำอำคำรส ำนกังำนเพิ่มอีก 2 ชัน้ในปี (ชัน้ 2 กบั ดำดฟ้ำ) 

 
5.3.2 หนีส้ิน 

ปี 2562 - ปี 2563 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  2562 - 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีสิ้นรวมทัง้สิน้ 54.95 ลำ้นบำท และ 57.08 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

แบ่งเป็น 1) หนีสิ้นหมุนเวียน รอ้ยละ 78.72 – 95.02 2) หนีสิ้นไม่หมุนเวียน รอ้ยละ 4.98 – 21.28 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีสิ้นส่วน

ใหญ่เป็นหนีสิ้นหมุนเวียน โดยหลักไดแ้ก่ เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มุนเวียนอื่น นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีหนีสิ้นที่มีภำระ

ดอกเบีย้ ซึ่งไดแ้ก่ เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินในสดัส่วนค่อนขำ้งต ่ำ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบรษิัทฯ ไม่มีเงินกูย้ืม

จำกสถำบนักำรเงิน ท ำใหก้ลุ่มบรษิัทฯ มีภำระกำรจ่ำยดอกเบีย้อยู่ในระดบัต ่ำ ทัง้นี ้กำรเปล่ียนแปลงของหนีสิ้นหลกัสรุปไดด้งันี ้ 

• เจำ้หนีก้ำรคำ้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีเจำ้หนีก้ำรคำ้จ ำนวน 20.92 ลำ้นบำท  ตำมล ำดบั ซึ่งโดยหลกัไดแ้ก่ เจำ้หนี ้

บรษิัทท่ีปรกึษำภำยนอก  ซึ่งกลุ่มบรษิัทฯ ว่ำจำ้งเพื่อใหค้  ำปรกึษำดำ้นกลยทุธแ์ละเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่กลุ่มบรษิัทฯ ในงำน

โครงกำรของลกูคำ้รำยใหญ่กลุ่มสถำบนักำรเงินท่ีมีควำมซบัซอ้นสงู 20.63 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 98.58 ของเจำ้หนีก้ำรคำ้ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีเจำ้หนีก้ำรคำ้จ ำนวน 0.42 ลำ้นบำท ลดลงจำกเจำ้หนีก้ำรคำ้ ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2561 และ 2562 ค่อนขำ้งมำก เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีกำรว่ำจำ้งที่ปรกึษำภำยนอก รำยดงักล่ำวแลว้ จำกกำรท่ี

กลุ่มบรษิัทฯ มีควำมควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจใหค้  ำปรกึษำแก่ลกูคำ้กลุ่มสถำบนักำรเงินมำกขึน้ ท ำใหเ้จำ้หนี้

กำรคำ้หลกัในปี 2563 ไดแ้ก่ บริษัทที่ประกอบธุรกิจวิจยัตลำด และส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ว่ำจำ้ง

เพื่อน ำขอ้มลูตลำดมำใชป้ระกอบในโครงกำรของลกูคำ้ 

• เจำ้หนีห้มนุเวียนอื่น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562-2563 กลุ่มบรษิัทฯ มีเจำ้หนีห้มนุเวียนอื่นเพิ่มสงูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง สำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้

ของโบนสัพนกังำนคำ้งจ่ำย สอดคลอ้งกบัจ ำนวนพนกังำนท่ีมำกขึน้เพื่อรองรบักำรขยำยตวัทำงธุรกิจ และค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้ง

กบักำรเตรียมตวัเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์  

• หนีสิ้นท่ีเกิดจำกสญัญำ 
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หนีสิ้นที่เกิดจำกสัญญำ ไดแ้ก่ เงินที่กลุ่มบริษัทฯ ไดร้บัล่วงหนำ้ โดยที่ยังไม่ไดใ้หบ้ริกำรแก่ลูกคำ้หรืออยู่ระหว่ำงกำร

ใหบ้รกิำรแต่ยงัไม่เสรจ็สิน้ เช่น ค่ำธรรมเนียมล่วงหนำ้ที่เรียกเก็บหลงัท ำสญัญำ เป็นตน้  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มีหนีสิ้นท่ีเกิดจำกสญัญำจ ำนวน 9.12 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 4.95 ลำ้นบำท 

จำกปีก่อนหนำ้ สำเหตุหลกัจำกจ ำนวนเงินท่ีกลุ่มบริษัทฯ ไดร้บัล่วงหนำ้ของแต่ละโครงกำรมีจ ำนวนมำกขึน้ โดยหลกัเนื่องจำก

โครงกำรของธุรกิจกำรพฒันำระบบดิจิทลัและใหค้  ำปรกึษำดำ้นเทคโนโลยี (Digital Excellence and Delivery) ในช่วงปลำยปี 

2562 มีจ ำนวนมำกขึน้จำกปีก่อนหนำ้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีสิ้นที่เกิดจำกสญัญำจ ำนวน 0.70 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 8.42 ลำ้นบำท 

จำกปีก่อนหนำ้ สำเหตุหลกัจำกงำนบริกำรส่วนใหญ่แลว้เสร็จภำยในปี 2563 ท ำใหห้นีสิ้นที่เกิดจำกงำนบริกำรดังกล่ำวลดลง

ตำมสดัส่วน 

• หนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำ 

กลุ่มบริษัทฯ มีหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้ไป เนื่องจำกสญัญำเช่ำอำคำรส ำนกังำนของกลุ่มบริษัทฯ ที่

อำคำรอำรยะทรพัย ์เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวำคม 2566 ถูกจดัประเภทเป็น

หนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เรื่อง “สญัญำเช่ำ”  

ปี 2564 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบรษิัทฯมีหนีสิ้นรวมทัง้สิน้ 107.11 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 50.03 ลำ้นบำท จำกหนีสิ้นรวม ณ 

วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 57.08 ลำ้นบำท กำรเปล่ียนแปลงของหนีสิ้นหลกัสรุปไดด้งันี ้

• เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียนอื่น 

กลุ่มบรษิัทฯมี เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียนอื่น เพิ่มขึน้ จ ำนวน 35.14 ลำ้นบำท จำก 35.69 ลำ้นบำท เป็น 70.82 

ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 98.46 สอดคลอ้งกบักำรเติบโตของกิจกำรและรำยได ้จำกกำรท่ีมีโครงกำรท่ีใหบ้รกิำรเพิ่มมำกขึน้ในปี ท ำ

ใหม้ีค่ำใชจ้่ำยโดยเฉพำะค่ำ Outsource ที่อยู่ในเจำ้หนีก้ำรคำ้ เพิ่มมำกขึน้ 

• หนีสิ้นท่ีเกิดจำกสญัญำ 

กลุ่มบริษัทฯมี หนีสิ้นที่เกิดจำกสญัญำ เพิ่มขึน้ จ ำนวน 13.64 ลำ้นบำท จำก 0.70 ลำ้นบำท เป็น 14.34 ลำ้นบำท หรือ

รอ้ยละ 1945.98 หลักๆเป็นรำยไดร้ับล่วงหน้ำ สำเหตุของกำรเพิ่มเนื่องจำกในปี 2564 มี 7 โครงกำร โดยเฉพำะงำนดำ้น 

Management Consulting ที่มีกำรเรียกเก็บและรบัเงินล่วงหนำ้ตำมงวดที่ไดท้  ำในสญัญำ ซึ่งโครงกำรดงักล่ำวยงัปฏิบตัิงำนยงั

ไม่เสร็จสิน้และยงัไม่สำมำรถรบัรูร้ำยไดไ้ด ้จึงท ำใหเ้งินรบัดงักล่ำวติดเป็นหนีสิ้นที่เกิดจำกสญัญำ ในขณะที่ ปี 2563 มีหนีสิ้นท่ี

เกิดจำกสญัญำเพียง 1 โครงกำร 

• หนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำ 

กลุ่มบริษัทฯมี หนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำ เพิ่มขึน้ จ ำนวน 1.51 ลำ้นบำท จำก 8.26 ลำ้นบำท เป็น 9.77 ลำ้นบำท หรือรอ้ย

ละ 18.23 สำเหตมุำจำกกำรท่ีกลุ่มบรษิัทฯ มีกำรเช่ำอำคำรส ำนกังำนเพิ่มอีก 1 ชัน้ในปี (ชัน้1) 

9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 
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ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2565 กลุ่มบริษัทฯมีหนีสิ้นรวมทัง้สิน้ 167.45 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 60.34 ลำ้นบำท จำก หนีสิ้นรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน 107.11 ลำ้นบำท กำรเปล่ียนแปลงของหนีสิ้นหลกัสรุปไดด้งันี ้

• เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียนอื่น 

กลุ่มบริษัทฯมี เจ้ำหนีก้ำรคำ้และเจ้ำหนีห้มุนเวียนอื่น เพิ่มขึน้ จ ำนวน 58.11 ลำ้นบำท จำก 70.82 ลำ้นบำท เป็น 

128.93 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 82.05 สอดคลอ้งกับกำรเติบโตของกิจกำรและรำยได ้จำกกำรที่มีโครงกำรที่ใหบ้ริกำรเพิ่มมำก

ขึน้ในปี ท ำใหม้ีค่ำใชจ้่ำยโดยเฉพำะค่ำ Outsource ที่อยู่ในเจำ้หนีก้ำรคำ้ เพิ่มมำกขึน้ 

• หนีสิ้นท่ีเกิดจำกสญัญำ 

กลุ่มบริษัทฯมี หนีสิ้นที่เกิดจำกสัญญำ ลดลง จ ำนวน 8.65 ลำ้นบำท จำก 14.34 ลำ้นบำท เป็น 5.69  ลำ้นบำท หรือ

รอ้ยละ 60.31 หลกัๆเป็นรำยไดร้บัล่วงหนำ้ สำเหตุของกำรลดลงเนื่องจำกมีหลำยโครงกำร โดยเฉพำะงำนดำ้น Management 

Consulting ไดป้ฏิบตัิงำนเสรจ็สิน้แลว้ จึงท ำใหม้ีกำรรบัรูร้ำยไดค้รบทัง้โครงกำร ส่งผลหนีสิ้นท่ีเกิดจำกสญัญำลดลง 

• หนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำ 

กลุ่มบรษิัทฯมี หนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำ เพิ่มขึน้ จ ำนวน 3.06 ลำ้นบำท จำก 9.77 ลำ้นบำท เป็น 12.82 ลำ้นบำท หรือรอ้ย

ละ 31.29 สำเหตมุำจำกกำรท่ีกลุ่มบรษิัทฯ มีกำรเช่ำอำคำรส ำนกังำนเพิ่มอีก 2 ชัน้ในปี (ชัน้ 2 กบั ดำดฟ้ำ) 
 

5.3.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ปี 2562 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 2 ครัง้ จำกเดิม 1.00 ลำ้นบำท เป็น 5.00 ลำ้นบำท เมื่อวันที่ 28 

มกรำคม 2562 และครัง้ที่ 2 จำก 5.00 ลำ้นบำทเป็น 20.00 ลำ้นบำท เมื่อวนัท่ี 22 กรกฎำคม 2562 เพื่อรองรบักำรเติบโตธุรกิจ

หลกัของกลุ่มบริษัทฯ ส ำหรบัเงินปันผลจ่ำยในปี 2562 บริษัทฯ ไดจ้่ำยเงินปันผลจ ำนวน 20.00 ลำ้นบำท บริษัทฯ มีนโยบำย

จ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไรสทุธิจำกงบเฉพำะกิจกำร หลงัหกัภำษีเงินไดน้ิติบคุคล เงิน

ส ำรองตำมกฏหมำย และเงินส ำรองต่ำงๆ ทัง้หมดในแต่ละปีที่มีผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน อย่ำงไรก็ตำม อตัรำกำรจ่ำยเงินปัน

ผลดังกล่ำว อำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยู่กับสภำพคล่อง แผนกำรลงทุน  และแผนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ตลอดจน

เงื่อนไขและขอ้ก ำหนดในสัญญำต่ำงๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน ทั้งนี ้มติคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับกำรอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล

จะตอ้งน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำ เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจ

อนมุตัิจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได ้โดยตอ้งแจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชมุครัง้ต่อไป 

นอกจำกนี ้ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์ ำนวน 10.77 ลำ้นบำท เนื่องจำก 

กำรขำยหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ใหม่ที่ต  ่ำกว่ำรำคำยตุิธรรมเพื่อเป็นกำรจ่ำยค่ำบรกิำรในกำรบรหิำรงำน ในช่วงปลำยปี 2562 

ปี 2563 

ในปี 2563 บริษัทฯ ไดม้ีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 0.41 ลำ้นบำท เป็น 20.41 ลำ้นบำท โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อ

ลงทนุเพิ่มในอินเจนิโอ เมื่อวนัท่ี 13 มีนำคม 2563 เนื่องจำกกลุ่มบรษิัทฯ เล็งเห็นแนวโนม้กำรเติบโตของธุรกิจกำรจดักำรขอ้มลู
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ขนำดใหญ่และกำรวิเครำะหข์้อมูลชั้นสูงดว้ยปัญญำประดิษฐ์ (Big data, advanced analytics and artificial intelligence 

(AI)) ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของอินเจนิโอ 

ในปี 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มีส่วนเกินทนุจำกกำรแลกหุน้จ ำนวน 4.93 ลำ้นบำท เนื่องจำกตำมรำยงำนกำรประชมุวิสำมญั

ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัท่ี 10 มีนำคม 2563 มีมติใหม้ีกำรลงทุนเพิ่มในอินเจนิโอ โดยกำรแลกเปล่ียน (Swap) หุน้สำมญั

เพิ่มทุนของบริษัทฯ จ ำนวน 4,080 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวค้่ำหุน้ละ 100 บำท จ ำนวน 408,000 บำท กับหุน้สำมัญของอินเจนิโอ 

จ ำนวน 2,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวค้่ำหุน้ละ 100 บำท จ ำนวน 200,000 บำท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20 ของจ ำนวนหุน้สำมัญ

ทัง้หมดที่ถือโดยนำยพิพฒัน ์ประภำพรรณพงศ ์ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้กับกรมพฒันำ

ธุรกิจกำรคำ้เมื่อวนัท่ี 13 มีนำคม 2563 

กำรแลกหุน้ขำ้งตน้มีมลูค่ำยุติธรรมของหุน้ที่ออกใหค้  ำนวณดว้ยผูป้ระเมินอิสระ ดว้ยวิธีมลูค่ำปัจจุบนัสทุธิของกระแส

เงินสด (Discounted Cash Flow Approach) มีรำยละเอียดของรำยกำรดงันี ้
รายการ จ านวนหุ้น บาท/หุ้น จ านวนเงิน (บาท) 

หุน้สำมญัของบริษัทฯ เพ่ิม 4,080 100 408,000 
บวก ส่วนเกินทุนจากการแลกหุ้น1/ 4,080 1,208 4,930,000 
มลูค่ำของหุน้สำมญั 4,080 1,308 5,338,000 
เงินลงทนุในหุน้สำมญัของบรษิัทย่อยที่เพ่ิมขึน้ 2,000 2,669 5,338,000 

หมำยเหต:ุ 1/ส่วนเกินทนุจำกกำรแลกหุน้ คือ มลูค่ำยตุิธรรมของหุน้บริษัทย่อยที่ประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ หกัดว้ยมลูค่ำที่ตรำไวข้อง

หุน้บริษัทฯ ที่เพ่ิมทนุเพ่ือน ำไปแลกเปลี่ยน (Swap) กบัหุน้บริษัทย่อยดงักล่ำว    

ปี 2564 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบรษิัทฯมีส่วนของผูถื้อหุน้ ทัง้สิน้ 543.89 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 433.81 ลำ้นบำท จำกส่วน

ของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 110.08 ลำ้นบำท ซึ่งเกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของทนุจดทะเบียนจ ำนวน 17.09 

ลำ้นบำทจำกกำรเพิ่มทุนขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม กำรเพิ่มขึน้ของทุนจดทะเบียนและส่วนเกินทุนสทุธิจ ำนวน 440.34 ลำ้นบำท

จำกกำรออกหุน้ IPO กำรเพิ่มขึน้จำกก ำไรสทุธิของปี 2564 จ ำนวน 66.50 ลำ้นบำท กำรเพิ่มขึน้ของก ำไรเบ็ดเสร็จของปี 2564 

(ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนและก ำไรจำกประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั) จ ำนวน 2.37 ลำ้น

บำท และกำรลดลงจำกกำรจ่ำยเงินปันผลจ ำนวน 92.49 ลำ้นบำท 

9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2565 กลุ่มบริษัทฯมีส่วนของผูถื้อหุน้ ทัง้สิน้ 607.10 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 63.21 ลำ้นบำท จำกส่วน

ของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน 543.89 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นผลจำกก ำไรสทุธิ 9 เดือน สทุธิกบักำรจ่ำยเงินปัน

ผลประจ ำปี 2564 จ ำนวน 37.50 ลำ้นบำท ที่บรษิัทไดจ้่ำยไปในเดือนพฤษภำคม 2565 
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5.4 การวิเคราะหก์ระแสเงนิสด 
5.4.1 กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 

ปี 2562 

ช่วงสิน้ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดสทุธิอยู่ที่ 16.44 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 1.70 ลำ้น

บำท จำกช่วงตน้ปี เนื่องจำกกลุ่มบรษิัทฯ มีกระแสเงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 8.30 ลำ้นบำท โดยมีปัจจยัหลกั

มำจำก 1) ก ำไรส ำหรบัปีจ ำนวน 31.71 ลำ้นบำท 2) บวกกลบัส่วนเกินทนุจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์ ำนวน 10.77 ลำ้น

บำท ซึ่งเป็นค่ำใชจ้่ำยที่ทำงกลุ่มบรษิัทฯ ไม่ไดม้ีกำรจ่ำยช ำระเป็นเงินสด และ 3) หนีสิ้นด ำเนินงำนท่ีเพิ่มขึน้จ ำนวน 20.17 ลำ้น

บำท เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ ไดม้ีกำรว่ำจำ้งที่ปรึกษำภำยนอก  เพื่อรบังำนโครงกำรที่มีควำมซบัซอ้นของลูกคำ้กลุ่มสถำบนั

กำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบรษิัทฯ มีงำนโครงกำรขนำดใหญ่ที่รอกำรช ำระเงินในปี 2563 จ ำนวนมำก โดยเฉพำะงำนโครงกำร

ธุรกิจกำรบรหิำรโครงกำรเชิงยทุธศำสตร ์(Strategic PMO) แก่ลกูคำ้สถำบนักำรเงิน ส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทฯ มีลกูหนีก้ำรคำ้และ

ลกูหนีห้มนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้จ ำนวน 59.42 ลำ้นบำท 

ปี 2563 

ช่วงสิน้ปี 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดสทุธิอยู่ที่ 61.75 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 45.31 ลำ้น

บำท จำกช่วงตน้ปี แสดงใหเ้ห็นถึงสภำพคล่องที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ โดยปัจจยัหลกัจำกกลุ่มบริษัทฯ ไดร้บัเงินสดจำกกิจกรรม

ด ำเนินงำนจ ำนวน 45.14 ลำ้นบำท โดยหลักมำจำกก ำไรส ำหรับปีจ ำนวน 44.29 ลำ้นบำท ขณะที่กำรเปล่ียนแปลงของ

สินทรพัยด์  ำเนินงำน ซึ่งไดแ้ก่ ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น สินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ และงำนบรกิำรระหว่ำงท ำ เป็น

ตน้ ใกลเ้คียงกับกำรเปล่ียนแปลงของหนีสิ้นด ำเนินงำน ซึ่งไดแ้ก่ เจำ้หนี ้กำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียนอื่น และหนีสิ้นที่เกิดจำก

สญัญำ เป็นตน้ 

ปี 2564 

ส ำหรบัปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนสุทธิจำกกำรจ่ำยภำษีเงินไดน้ิติบุคคล และกำร

เปล่ียนแปลงในเงินทนุหมนุเวียน 80.62 ลำ้นบำท ซึ่งเพิ่มขึน้เกือบเท่ำตวัเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2563 ซึ่งมีสำเหตทุี่ส  ำคญัดงันี ้

1. กำรเพิ่มขึน้ของก ำไรสุทธิส ำหรบัปี 2564 โดยมีก ำไรสุทธิจ ำนวน 66.50 ลำ้นบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จำกปีก่อนจ ำนวน 

22.21 ลำ้นบำท (ปี 2563: 44.29 ลำ้นบำท) 

2. รำยกำรปรบักระทบยอดก ำไรเป็นเงินสดรบั (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำนเพิ่มขึน้จำกปี 2563 จ ำนวน 2.66 ลำ้น

บำท มีสำเหตสุ ำคญัจำกรำยกำรต่อไปนี ้

• กำรเพิ่มขึน้ของค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดน้ิติบุคคล เป็นไปตำมกำรเติบโตของรำยไดแ้ละก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน

ก่อนหกัภำษีเงินไดน้ิติบคุคล 

• กำรเพิ่มขึน้ของค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย เป็นผลมำจำกจ ำนวนอุปกรณค์อมพิวเตอรท์ี่เพิ่มมำกขึน้

ส ำหรบัพนกังำนใหม่ที่มีกำรจำ้งในระหว่ำงปี รวมไปถึงกำรเช่ำพืน้ที่ภำยในอำคำรส ำนกังำนเพิ่มอีก 1 ชัน้ ท ำ

ใหบ้รษิัทฯ รบัรูสิ้ทธิกำรใชอ้ำคำรและค่ำเส่ือมรำคำฯ เพิ่มมำกขึน้ 
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• กำรเพิ่มขึน้ของส ำรองค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้จำกหนีค้งคำ้งของ บริษัท สินทรพัย์

ประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 

ส ำหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 กลุ่มบรษิัทฯ มีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนสทุธิจำกกำรจ่ำยภำษีเงินไดน้ติิ

บุคคล และกำรเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมนุเวียน 33.72 ลำ้นบำท ซึ่งเพิ่มขึน้ 6.23 ลำ้นบำท จำก 27.48 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ  

22.70 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั ปี 2564 ซึ่งมีสำเหตทุี่ส  ำคญัดงันี ้

1. กำรเพิ่มขึน้ของก ำไรสทุธิส ำหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 โดยมีก ำไรสทุธิจ ำนวน 99.62 ลำ้นบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จำก

ปีก่อนจ ำนวน 54.09 ลำ้นบำท (9 เดือน สิน้สดุ ปี 2564: 45.53 ลำ้นบำท) 

2. รำยกำรปรบักระทบยอดก ำไรเป็นเงนิสดรบั (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำนเพิ่มขึน้จำกงวดเดียวกนั ปี 2564 จ ำนวน 

47.85 ลำ้นบำท มีสำเหตสุ ำคญัจำกรำยกำรต่อไปนี ้

• กำรเพิ่มขึน้ของค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดน้ิติบุคคล เป็นไปตำมกำรเติบโตของรำยไดแ้ละก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน

ก่อนหกัภำษีเงินไดน้ิติบคุคล 

• กำรเพิ่มขึน้ของส่วนแบ่งก ำไรของบรษิัทรว่มและกำรรว่มคำ้ที่ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย จ ำนวน 15.90 ลำ้นบำท 

• กำรเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นท่ีเกิดจำกสญัญำ 82.11 ลำ้นบำท 

• กำรเพิ่มขึน้ของเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียนอื่น 58.06 ลำ้นบำท 

 
5.4.2 กระแสเงนิสดจากการลงทุน 

ปี 2562 

กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนในจ ำนวนทั้งสิน้ 3.60 ลำ้นบำท โดยหลักมำจำกจ ำนวนเงินฝำก

สถำบันกำรเงินที่มีภำระผูกพันเพิ่มขึน้จ ำนวน 3.39 ลำ้นบำท เพื่อน ำไปออกหนังสือค ำ้ประกัน (Letter of Guarantee) เป็น

หลกัประกนัผลงำนใหแ้ก่ลกูคำ้ และเงินสดจ่ำยเพื่อซือ้สินทรพัยจ์ ำนวน 1.10 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบรษิัทฯ ไดร้บัเงินสด

จำกกำรขำยเงินลงทนุในบรษิัทย่อยจ ำนวน 0.83 ลำ้นบำท 

ปี 2563 

กลุ่มบรษิัทฯ มีกระแสเงินสดที่ไดม้ำจำกกิจกรรมลงทนุในจ ำนวนทัง้สิน้ 1.24 ลำ้นบำท โดยหลกัมำจำกเงินฝำกธนำคำร

ที่ติดภำระผกูพนัระยะสัน้ลดลงจ ำนวน 3.57 ลำ้นบำท ขณะที่กลุ่มบรษิัทฯ ไดจ้่ำยเงินเพื่อซือ้สินทรพัย ์เช่น คอมพิวเตอร ์เป็นตน้ 

จ ำนวน 2.34 ลำ้นบำท เพื่อรองรบัจ ำนวนพนกังำนท่ีเพิ่มขึน้ 

ปี 2564 

กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในจ ำนวนทั้งสิน้ 249.43 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึน้อย่ำงมำกเมื่อ

เปรียบเทียบกบัปี 2563 ซึ่งมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรบรหิำรเงนิท่ีไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุแก่ประชำชนทั่วไปครัง้

แรก (IPO) ในช่วงเดือนกันยำยน 2564 ซึ่งบริษัทฯ มีกำรลงทุนในตรำสำรหนีเ้พื่อบริหำรสภำพคล่อง จ ำนวน 265.38 ลำ้นบำท 
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กำรลงทนุในกิจกำรรว่มคำ้ บรษิัท ออรบ์ิท ดิจิตอล จ ำกดั จ ำนวน 15.00 ลำ้นบำท และกำรลงทนุในตรำสำรทนุอื่น ๆ อีก 24.90 

ลำ้นบำท 

ในขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทฯ ยังได้มีกำรจ่ำยเพื่อซื ้อสินทรัพย์ที่ เพิ่มขึน้จำกปีก่อน โดยเฉพำะกำรซื ้ออุ ปกรณ์

คอมพิวเตอรเ์พื่อรองรบัจ ำนวนพนกังำนใหม่ที่จำ้งเพิ่มขึน้ในปี 

9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 

กลุ่มบรษิัทฯ มีกระแสเงินสดที่ไดม้ำจำกกิจกรรมลงทนุในจ ำนวนทัง้สิน้ 165.58 ลำ้นบำท ในงวด 9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565

ซึ่งมีสำเหตุหลักมำจำกกำรไถ่ถอนเงินลงทุนในตรำสำรหนี ้จ ำนวน 239.52 ลำ้นบำท และ เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระ

ผกูพนัลดลง 3.65 ลำ้นบำท  

ในขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทฯ ยังไดม้ีลงทุนในบริษัท จีเอ็มวีพำย จ ำกัด ผ่ำน บริษัท บลูบิค แอดแดนดำ้ จ ำกัด เป็น

จ ำนวนเงินสดจ่ำยสทุธิทัง้สิน้ 19.81 ลำ้นบำท และยงักำรจ่ำยเงินสดเพื่อลงทนุในตรำสำรหนี ้เพิ่มเติม จ ำนวน 51.50 ลำ้นบำท  

 
5.4.3 กระแสเงนิสดจากการจัดหาเงนิ 

ปี 2562 

กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน ในจ ำนวนทัง้สิน้ 3.00 ลำ้นบำท โดยหลกัมำจำกกำรจ่ำยเงิน

ปันผลจ ำนวน 20.00 ลำ้นบำท และจ่ำยช ำระเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกรรมกำรของกลุ่มบริษัทฯ จ ำนวน 2.00 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็

ตำม กลุ่มบรษิัทฯ ไดร้บักระแสเงินสดจำกค่ำหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 19.00 ลำ้นบำท เพื่อรองรบักำรเติบโตธุรกิจหลกัของกลุม่

บรษิัทฯ 

ปี 2563 

กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน ในจ ำนวนทัง้สิน้ 1.06 ลำ้นบำท โดยหลกัเกิดจำกเงินสดจ่ำย

ช ำระหนีต้ำมสญัญำเช่ำออฟฟิศส ำนกังำนจ ำนวน 1.06 ลำ้นบำท 

ปี 2564 

กลุ่มบรษิัทฯ มีกระแสเงินสดที่ไดม้ำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน ในจ ำนวนทัง้สิน้ 360.83 ลำ้นบำท ซึง่เพิม่ขึน้อย่ำงมำกเมื่อ

เปรียบเทียบกบัปี 2563 มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุแก่ประชำชนทั่วไปครัง้แรก (IPO) ในช่วงเดือน

กนัยำยน 2564 จ ำนวน 437.92 ลำ้นบำท ซึ่งสทุธิตน้ทนุในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้ง และเงินสดคำ่หุน้สำมญัเพิ่มทนุจำกผูถื้อ

หุน้เดิม จ ำนวน 17.09 ลำ้นบำท ในระหวำ่งปีบรษิัทฯ ยงัไดม้กีำรประกำศและจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2563 

และเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรบัปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมจ ำนวนทัง้สิน้ 92.49 ลำ้นบำท 

9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 

กลุ่มบรษิัทฯ มีกระแสเงินสดที่ใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงนิ ในจ ำนวนทัง้สิน้ 37.50 ลำ้นบำท โดยหลกัเกิดจำกกำรจ่ำย เงนิ

ปันผล จ ำนวน 37.50 ลำ้นบำท และเงินสดจ่ำยช ำระหนีต้ำมสญัญำเช่ำจ ำนวน 1.64 ลำ้นบำท 
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5.5 การวิเคราะหอ์ัตราสว่นทางการเงนิทีส่ าคัญ 

5.5.1 อัตราส่วนสภาพคล่อง (liquidity ratio) 

ปี 2562 - ปี 2563 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2562-2563 อัตรำส่วนสภำพคล่องและอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง

สืบเนื่องจำก กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2562 - 2563 ผลประกอบกำรที่เติบโตขึน้อย่ำงต่อเนื่องตำม

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของกลุ่มบริษัทฯ ส่งผลใหล้กูหนีก้ำรคำ้ สินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ งำนบริกำรระหว่ำงท ำ-สุทธิ 

รวมทัง้เงินสดเพิ่มขึน้ อีกทัง้ กลุ่มบรษิัทฯ สำมำรถบรหิำรสภำพคล่องค่อนขำ้งดี จำกกำรท่ีมีสดัส่วนเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงนิ 

ณ ช่วงเวลำใดเวลำหนึ่งอยู่ในระดบัต ่ำ เมื่อเทียบกบัรำยไดท้ี่เติบโตขึน้ นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยงัมีกลยทุธแ์ละควำมมุ่งมั่นใน

กำรรกัษำระดบัของโครงสรำ้งเงินทุนใหม้ีควำมแข็งแกร่งเทียบเคียงไดก้ับบริษัทชัน้น ำในธุรกิจเดียวกนั โดยกำรตรวจสอบกำร

ส ำรองเงินสดในระดบัที่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของธุรกิจอยู่เสมอ รวมทัง้พิจำรณำลงทุนเฉพำะในโครงกำรที่สำมำรถสรำ้ง

ผลตอบแทนที่เหมำะสม ภำยใตห้ลกักำรกระจำยควำมเส่ียง โดยวิเครำะหข์อ้มลูและก ำหนดกรอบเวลำกำรลงทนุที่ชดัเจนวงจร

เงินสด 

ปี 2562 วงจรเงินสด (Cash Cycle) ของกลุ่มบรษิัทฯ เท่ำกบั 13.51 วนั เพิ่มขึน้จำกปีก่อนหนำ้เล็กนอ้ยสำเหตหุลกัจำก

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ียของกลุ่มบริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้เป็น 77.35 วนั จำกปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 39.33 วนั เนื่องจำกลกูหนีก้ำรคำ้ช่วงสิน้

ปีที่เพิ่มขึน้อย่ำงมำก จำก 0.16 ลำ้นบำท มำอยู่ที่ 58.56 ลำ้นบำท ปัจจยัหลกัเนื่องจำก 1) กลุ่มบริษัทฯ มีโครงกำรที่ส่งมอบ

และรบัรูร้ำยไดจ้ ำนวนมำกในช่วงไตรมำส 4 ปี 2562 จ ำนวน 81.33 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 43.98 เมื่อเทียบกบัรำยไดปี้ 

2562 2) กลุ่มบรษิัทฯ มีลกูหนีจ้ำกกำรรบังำนโครงกำรในฐำนะผูร้บัเหมำช่วง (Subcontractor) ซึ่งงำนดงักล่ำว ทำงลกูคำ้ช ำระ

เงินชำ้กว่ำโครงกำรทั่วไปของกลุ่มบรษิัทฯ อย่ำงไรก็ตำม ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉล่ียในปี 2562 อยู่ที่ 63.85 วนั เพิ่มขึน้จำกปีก่อน

หนำ้ซึ่งอยู่ที่ 29.18 วัน เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ มีเจำ้หนีท้ี่ปรึกษำภำยนอก จำกกำรที่กลุ่มบริษัทฯ รบังำนโครงกำรที่มีควำม

ซบัซอ้นของลกูคำ้กลุ่มสถำบนักำรเงิน ท ำใหเ้จำ้หนีก้ำรคำ้เพิ่มสงูขึน้ 

ปี 2563 วงจรเงินสด (Cash Cycle) ของกลุ่มบริษัทฯ เท่ำกับ 66.94 วัน เพิ่มขึน้จำกปีก่อนหน้ำ สำเหตุหลักจำก 

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ียของกลุ่มบริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้เป็น 121.04 วัน จำกปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 77.35 วัน เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ มี

ลกูหนีก้ำรคำ้ ณ 31 ธันวำคม 2563 อยู่ในระดบัสงู โดยมีลกูหนีก้ำรคำ้รอเรียกเก็บจ ำนวน 48.91 ลำ้นบำท เนื่องจำก 1.1) กลุ่ม

บรษิัทฯ มีโครงกำรท่ีส่งมอบและรบัรูร้ำยไดใ้นช่วงไตรมำส 4 ปี 2563 จ ำนวนมำก โดยอยู่ที่ 77.07 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

38.43 เมื่อเทียบกับรำยไดปี้ 2563 1.2) จำกกลยุทธข์องกลุ่มบริษัทฯ ในกำรกระจำยกลุ่มลูกคำ้ใหม้ำกขึน้ ลดกำรพึ่งพิงจำก

ลกูคำ้รำยใหญ่รำยหน่ึง ทำงกลุ่มบรษิัทฯ จึงรบังำนโครงกำรจำกลกูคำ้ที่มีควำมหลำกหลำยมำกขึน้  และบำงรำยมีกระบวนกำร

และระยะเวลำในกำรจดัท ำเอกสำรประกอบกำรจำ้งงำน และกำรช ำระหนีท้ี่ยำวนำนขึน้ ท ำใหร้ะยะเวลำกำรเก็บหนีข้องกลุ่ม

บริษัทฯ ในภำพรวมเพิ่มสูงขึน้ อีกทั้งระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉล่ียของกลุ่มบริษัทฯ ที่ลดลงเป็น 54.10 วัน จำกปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 

63.85 วัน สำเหตุหลักจำกกำรที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีกำรว่ำจำ้งที่ปรึกษำภำยนอกในโครงกำรที่มีซับซอ้นดังเช่นในปีก่อนหน้ำ 

ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยจำ่ยแก่บรษิัทภำยนอกลดลง ซึ่งแสดงใหเ้ห็นจำกเจำ้หนีก้ำรคำ้ ณ สิน้ปี 2563 ลดลงเหลือเพยีง 
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0.42 ลำ้นบำท จำกในปี 2562 อยู่ที่ 20.92 ลำ้นบำท ซึ่งทำงกลุ่มบรษิัทฯ จึงสำมำรถจ่ำยช ำระหนีไ้ดท้นัที โดยไม่มีผลกระทบต่อ

สภำพคล่องของกลุ่มบรษิัทฯ 

ปี 2564 

อตัรำส่วนสภำพคล่องของกลุ่มบริษัทฯ ส ำหรบัปี 2564 มีอตัรำส่วนสภำพคล่อง 6.32 เท่ำ และอตัรำส่วนสภำพคล่อง

หมุนเวียนเร็ว 3.85 เท่ำ ซึ่งเพิ่มขึน้จำกปี 2563 สำเหตุหลักจำกกำรไดร้บัเงินทุนโดยกำรออกเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนแก่

ประชำชนทั่วไปครัง้แรก (IPO) ในช่วงเดือน กนัยำยน 2564 ที่ผ่ำนมำ รวมถึงผลประกอบกำรท่ีเติบโตเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องตำม

ควำมสำมำรถกำรท ำก ำไรของกลุ่มบรษิัทฯ ส่งผลใหล้กูหนีก้ำรคำ้ สินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ งำนบรกิำรระหว่ำงท ำและ เงินสด

เพิ่มมำกขึน้ ท ำใหม้ีสินทรพัยห์มนุเวียนอยู่ในระดบัที่สงูกว่ำหนีสิ้นหมนุเวียนของกลุ่มฯบริษัท ซึ่งแสดงถึงควำมสำมำรถในกำร

บรหิำรสภำพคล่องที่ดี 

9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 

อตัรำส่วนสภำพคล่องของกลุ่มบริษัทฯ ส ำหรบังวด 9 เดือน ปี 2565 มีอตัรำส่วนสภำพคล่อง 4.48 เท่ำ และอตัรำส่วน

สภำพคล่องหมนุเวียนเร็ว 4.21 เท่ำ ซึ่งลดลงจำกปี 2564 สำเหตุหลกัมำจำก เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียนอื่นที่เพิ่มขึน้ 

58.11 ลำ้นบำท และ สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น ที่ลดลงจำก 203.37 ลำ้นบำท เหลือเพียง 14.43 ลำ้นบำท ลดลง 

188.84 ลำ้นบำท หรือ รอ้ยละ 92.90 ทัง้นี ้ในงวด 9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เท่ำกบั 415.98 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 162.21 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 63.92 (ปี 2564 เท่ำกบั 253.77 ลำ้นบำท) 

 
5.5.2 อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 

ปี 2562 - ปี 2563 

ในช่วงปี 2562 -2563 อตัรำก ำไรสทุธิของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง คิดเป็นอตัรำก ำไรสทุธิรอ้ยละ 16.49 และ

รอ้ยละ 22.07 ตำมล ำดบั โดยอัตรำก ำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึน้สอดคลอ้งกับรำยไดร้วมที่เพิ่มขึน้ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่ม

บรษิัทฯ มีสดัส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรต่อรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเพิ่มสงูขึน้ จำกกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนพนกังำนทัง้

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ (Business Development) ส่ือสำรองคก์ร (PR and Marketing) และฝ่ำยงำนสนับสนุน (Back office) เพื่อ

รองรบักำรเติบโตของธุรกิจกลุ่มบริษัทฯ ใหเ้หมำะสมกับกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนโครงกำรที่กลุ่มบริษัทฯ ใหบ้ริกำร รวมทัง้กำร

ขยำยตวัอย่ำงรวดเร็วของธุรกิจกำรจดักำรขอ้มลูขนำดใหญ่ (Big Data) ที่เพิ่งจดัตัง้ขึน้ และค่ำใชจ้่ำยเพื่อกำรเตรียมตวัเขำ้จด

ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

ปี 2564 

อตัรำก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 2564 อยู่ที่รอ้ยละ 21.68 ซึ่งอยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกนักบัปี 2563 ที่รอ้ยละ 22.07 แต่ทัง้นี ้ในไตร

มำส 4 ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกำรตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญมลูค่ำ 1.89 ลำ้นบำท จำกหนีค้งคำ้งของบริษัทสินทรพัย์

ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งบันทึกอยู่ในค่ำใชจ้่ำยบริหำรในงบกำรเงิน หำกพิจำรณำอตัรำก ำไรสุทธิของปี 2564 ก่อนหกั

ส ำรองดงักล่ำว จะอยู่ที่รอ้ยละ 22.52 ซึ่งดีขึน้จำกปี 2563 เล็กนอ้ยจำกกำรลดลงของสดัส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัจ ำหน่ำยจำก

กิจกรรมพฒันำธุรกิจ (Business Development) และกำรประชำสมัพนัธ ์(PR and Marketing)  
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9 เดือนสิน้สุด ปี 2565 

อตัรำก ำไรสทุธิส ำหรบังวด 9 เดือนปี 2565 อยู่ที่ รอ้ยละ 23.11 เพิ่มขึน้จำกปี 2564 ที่รอ้ยละ 21.68 จำกควบคมุตน้ทนุ

และค่ำใชจ้่ำย ประกอบกบักำร เพิ่มขึน้ในส่วนแบ่งก ำไรจำกกิจกำรรว่มคำ้ บรษิัท ออรบ์ิท ดิจิทลั จ ำกดั (ออรบ์ิท) จ ำนวน 16.31 

ลำ้นบำท รวมถึงกำรไดร้บั สิทธิประโยชนท์ำงภำษีจำก BOI ส ำหรบักลุ่มบรษิัทฯ ในงวดที่ผ่ำนมำ 
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5.5.3 อัตราส่วนประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย ์(Efficiency Ratio) 

ปี 2562 

ใน ปี 2562  มีอตัรำส่วนหมนุเวียนของลกูหนีก้ำรคำ้อยู่ที่ 4.72 เท่ำ ลดลงจำกปีก่อนหนำ้ เนื่องจำกลกูหนีก้ำรคำ้ช่วงสิน้

ปีที่เพิ่มขึน้อย่ำงมำก จำก 0.16 ลำ้นบำท มำอยู่ที่ 58.56 ลำ้นบำท เพรำะกลุ่มบริษัทฯ มีโครงกำรที่ส่งมอบและรบัรูร้ำยได้

จ ำนวนมำกในช่วงไตรมำส 4 ปี 2562 อีกทัง้ยงัมีลกูหนีจ้ำกกำรรบังำนโครงกำรในฐำนะผูร้บัเหมำช่วง (Subcontractor) 

ปี 2563 

ใน ปี 2563 มีอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย์อยู่ที่รอ้ยละ 30.75 ลดลงจำกปีก่อนเล็กนอ้ย (ปี 2562: รอ้ยละ 34.71) 

และมีอตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ 3.02 เท่ำ ซึ่งลดลงจำกปี 2562 ที่อยู่ที่ 4.72 เท่ำ สำเหตุหลกัเนื่องจำก กลุ่มบริษัทฯ มี

โครงกำรส่งมอบจ ำนวนมำก ในช่วงสิน้ปี 2563 อีกทัง้ทำงกลุ่มบรษิัทฯ รบังำนโครงกำรจำกลกูคำ้ที่มีควำมหลำกหลำยมำกขึน้  

และบำงรำยมีกระบวนกำรและระยะเวลำในกำรจดัท ำเอกสำรประกอบกำรจำ้งงำน และกำรช ำระหนีท้ี่ยำวนำนขึน้ ปี 2564 

อตัรำส่วนหมนุเวียนของสินทรพัยใ์นปี 2564 อยู่ในระดบัค่อนขำ้งดีเมื่อเทียบกบัปี 2563 กำรเพิ่มขึน้ของอตัรำหมนุเวียน

ของลูกหนีก้ำรคำ้ ท ำให้กลุ่มบริษัทฯ มีระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ียน้อยลง สืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสั 

COVID-19 ในปี 2564 คล่ีคลำยกว่ำปี 2563 เป็นอย่ำงมำก ท ำใหก้ระบวนกำรเก็บเงินจำกลกูหนีส้ำมำรถด ำเนินกำรไดเ้รว็ขึน้ 

ทั้งนี ้ระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระหนีเ้ฉล่ียน้อยลงจำกปี 2563 จึงส่งผลให้วงจรเงินสด (Cash Cycle) ในปีนีเ้พิ่มขึน้จำกปีก่อน

เล็กนอ้ย 

9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 

ในงวด 9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 อตัรำผลตอบแทนของสินทรพัย ์เท่ำกับ 13.98% ลดลงจำกปี 2564 สำเหตุหลกัมำกำร

ขยำยกิจกำรของกลุ่มบริษัทฯ ท ำให้ กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้อย่ำงมำก  จำกกำรเข้ำสู่ตลำดหลักทรัพย์เมื่อ

เปรียบเทียบกบัผลก ำไรท่ีเพิ่มขึน้ 

 
5.5.4 อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 

ปี 2562 - ปี 2563 

อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำก 1.32 เท่ำ ณ 31 ธันวำคม 2561 เป็น 0.52 เท่ำ ณ วนัที่ 30 

ธันวำคม 2563 สืบเนื่องจำกส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้อย่ำงตอ่เนื่องจำก 26.67 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เป็น 110.08 

ลำ้นบำท ณ วนัที่ 30 ธันวำคม 2564 จำกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของกลุ่มบริษัทฯ และผลประกอบกำรที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 

ตำมควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของกลุ่มบรษิัทฯ ที่เพิ่มขึน้ ขณะที่หนีสิ้นของกลุ่มบรษิัทฯ เพิ่มขึน้ค่อนขำ้งต ่ำจำก 35.17 ลำ้น

บำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เป็น  57.08 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2564 เท่ำนัน้ 

ปี 2564 

กลุ่มบริษัทฯ มีอัตรำส่วนหนี ้สินต่อทุน ณ วันที่  31 ธันวำคม 2564 เท่ำกับ 0.2 เท่ำ  (ปี 2563: เท่ำกับ 0.52 เท่ำ) 

อัตรำส่วนหนีสิ้นต่อทุนลดลงจำกปี 2563 สำเหตุหลักจำกกำรเพิ่มขึน้ของส่วนทุนจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแก่
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ประชำชนทั่วไปครัง้แรก (IPO) ในช่วงไตรมำส 3 รวมถึงกำรเพิ่มขึน้ของก ำไรสะสมจำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2564 ส่งผลให้

ส่วนของผูถื้อหุน้สงูขึน้มำกเมื่อเทียบกับสดัส่วนกำรเพิ่มของหนีสิ้น ท ำใหก้ลุ่มบริษัทฯ มีควำมแข็งแรงทำงดำ้นกำรเงินที่สงูขึน้

เมื่อเทียบกบัปี 2563 

9 เดือน สิน้สดุ ปี 2565 

กลุ่มบริษัทฯ มีอัตรำส่วนหนี ้สินต่อทุน ณ วันที่  31 กันยำยน 2565 เท่ำกับ 0.28 เท่ำ (ปี2564: เท่ำกับ 0.20 เท่ำ) 

อัตรำส่วนหนีสิ้นต่อทุนเพิ่มขึน้จำกปี 2564 เล็กนอ้ย สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นหมนุเวียนจำกเจำ้หนีก้ำรคำ้ที่

เพิ่มขึน้ สทุธิกบั กำรเพิ่มขึน้ของก ำไรสะสมจำกผลกำรด ำเนินงำนในงวด 9 เดือน ปี 2565 ส่งผลให ้สดัส่วนของผูถื้อหุน้ใกลเ้คยีง

เดิมเมื่อเทียบกบั ปีก่อน แสดงถึง ควำมแข็งแรงทำงดำ้นกำรเงินท่ียงัรกัษำระดบัท่ีมั่นคงจำกปีก่อน  

 
6. ปัจจัยและอิทธพิลหลักทีอ่าจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

6.1 ภาวะอุตสาหกรรมทีป่รึกษาและธุรกิจให้บริการจดัหาบุคลากร (Consulting & Outsourcing) 

มลูค่ำตลำดที่ปรกึษำและธุรกิจใหบ้ริกำรจดัหำบุคลำกร สำมำรถแบ่งตำมประเภทธุรกิจของบริษัทฯ มีรำยละเอียด

ดงัต่อไปนี ้

▪ มลูค่ำตลำดที่ปรกึษำ (Management Consulting) ของทั่วโลก1 
 ที่ปรึกษำดำ้นกลยุทธ์และกำรจัดกำร (Management Consulting) ครอบคลุมกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำในกำร

วำงแผนองคก์ร จดัท ำงบประมำณทำงกำรเงิน ออกแบบกลยทุธท์ำงกำรตลำด วำงแผนดำ้นทรพัยำกรบคุคล ตลอดจนวำงแผน

ดำ้นกำรผลิตและกำรขนส่ง โดยมลูค่ำตลำดที่ปรกึษำดำ้นกลยทุธแ์ละกำรจดักำร (Management Consulting) ของทั่วโลกจำก

กำรประเมินโดย The Business Research Company ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรวิเครำะหต์ลำด และมี

สำขำอยู่ทั่วโลก คำดว่ำจะมีมูลค่ำ 895.5 พันลำ้นเหรียญสหรฐั ในปี 2564 เติบโตรอ้ยละ 9.2 จำกปี 2563 ที่มีมูลค่ำ 819.8 

พนัลำ้นเหรียญสหรฐั โดยหลกัเนื่องจำกกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจจำกกำรควบคมุกำรแพรร่ะบำดของโควิด 19 ไดม้ำกขึน้ และใน

ระหว่ำงปี 2564 ถึงปี 2568 ประมำณกำรว่ำมลูคำ่ตลำดที่ปรกึษำดำ้นกลยทุธแ์ละกำรจดักำร (Management Consulting) ของ

ทั่วโลกจะเพิ่มขึน้ดว้ยอตัรำเติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR) อยู่ที่รอ้ยละ 8.0 โดยในปี 2568 จะมีมลูค่ำสงูถึง 1,201.1 พนัลำ้นเหรียญ

สหรฐั โดยหลกัเนื่องจำกองคก์รต่ำงๆ ตอ้งกำรขยำยฐำนธุรกิจและกระจำยฐำนลกูคำ้ไปยงัต่ำงประเทศมำกขึน้ โดยใชว้ิธีกำร

ร่วมลงทนุกบับริษัทในต่ำงประเทศ หรือ กิจกำรรว่มคำ้ (Joint venture) นอกจำกนี ้ควำมตอ้งกำรแผนกลยทุธข์ององคก์รต่ำงๆ 

ที่ก ำลงัเพิ่มสงูขึน้ รวมทัง้กำรเพิ่มขึน้ของคู่แข่งในอุตสำหกรรม ส่งผลใหอ้งคก์รต่ำงๆ ตอ้งกำรควำมไดเ้ปรียบทำงดำ้นกลยุทธ์

กำรแข่งขนั ท ำใหอ้ตุสำหกรรมที่ปรกึษำเติบโตขึน้ 

  

▪ มลูค่ำตลำดที่ปรกึษำดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Consulting & Implementation) ของทั่วโลก2 

 
1 Management Consulting Services Global Market Report 2022 
2 https://www.statista.com/outlook/15100/100/it-consulting-implementation/worldwide 
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 มลูค่ำตลำดที่ปรกึษำดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Consulting & Implementation) ของทั่วโลกจำกกำรประเมินโดย 

Statista ซึ่งเป็นหนึ่งในบรษิัทท่ีมีควำมเชี่ยวชำญในกำรวิเครำะหต์ลำด คำดว่ำจะมีมลูค่ำ 57.5 พนัลำ้นเหรียญสหรฐั ในปี 2564 

และในระหว่ำงปี 2564 ถึงปี 2568 ประมำณกำรว่ำมูลค่ำตลำดที่ปรึกษำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ( IT Consulting & 

Implementation) ของทั่วโลกจะเพิ่มขึน้ดว้ยอตัรำเติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR) อยู่ที่รอ้ยละ 6.2 โดยในปี 2568 จะมีมลูค่ำ 73.1 

พนัลำ้นเหรียญสหรฐั เนื่องจำกแนวโนม้กำรพฒันำองคก์รของทั่วโลกสู่ดิจิทัลและกำรวิเครำะหข์อ้มลู (Data analytics) เติบโต

ขึน้ ส่งผลใหใ้นยุคโลกำภิวตัน ์เทคโนโลยีใหม่ๆ จะเป็นตวัขบัเคล่ือนกำรเติบโตหลกัของอุตสำหกรรมที่ปรกึษำดำ้นเทคโนโลยี

สำรสนเทศทั่วโลก ทั้งนี ้ตลำดที่ปรึกษำดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยหลักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกำ ญ่ีปุ่ นและสหรำช

อำณำจกัร  

▪ มลูค่ำตลำดบรกิำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Services) ของประเทศไทย3 
 มลูค่ำตลำดกำรใหบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Services) ของประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) มลูค่ำ

ตลำดที่ปรึกษำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2) มูลค่ำตลำดจัดหำบุคลำกรด้ำนธุรกิจ และ 3) มูลค่ำตลำดจัดหำบุคลำกรดำ้น

เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยจำกกำรประเมินโดย Statista คำดว่ำจะมมีลูค่ำ 1.7 พนัลำ้นเหรียญสหรฐั ในปี 2564 และในระหว่ำง

ปี 2564 ถึงปี 2568 ประมำณกำรว่ำมลูค่ำตลำดบริกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ ( IT Services) ของประเทศไทยจะเพิ่มขึน้

ดว้ยอัตรำเติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR) อยู่ที่รอ้ยละ 4.2 โดยในปี 2568 จะมีมูลค่ำ 2.0 พันลำ้นเหรียญสหรฐั เนื่องจำกตลำด

บรกิำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นหนึ่งในตลำดที่แข็งแกรง่ในอตุสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศของประเทศไทย โดยเฉพำะ

ตลำดที่ปรกึษำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีอตัรำเติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR) อยู่ที่รอ้ยละ 6.9 โดยแนวโนม้กำรพฒันำองคก์รของทั่ว

โลกสู่ดิจิทัล (ดิจิทัล ทรำนสฟ์อรเ์มชั่น) ประกอบกับกระบวนกำรทำงธุรกิจแบบอตัโนมัติที่เพิ่มขึน้ ส่งผลใหต้ลำดบริกำรดำ้น

เทคโนโลยีสำรสนเทศเพิ่มสงูขึน้ 

 ทัง้นี ้จำกบทควำมของดีลอยท ์(Deloitte)4 ซึ่งเป็นหนึ่งในที่ปรกึษำดำ้นกำรปฏิรูปธุรกิจดว้ยดิจิทลัชัน้น ำของโลกระบุ

ว่ำสำเหตุหลกัของควำมทำ้ทำยในกำรปฏิรูปธุรกิจดว้ยดิจิทลัขององคก์รตวัอย่ำงจ ำนวน 51 องคก์ร ไดแ้ก่ 1) ขำดบุคลำกรที่มี

ควำมรูค้วำมสำมำรถทำงดำ้นเทคโนโลยีสนเทศ (Lack of internal and external expertise) 2) ขำดวัฒนธรรมองคก์รดำ้น

เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Immature digital culture) และ 3) ขำดกำรประสำนงำนระหว่ำงฝ่ำยในองคก์ร (Organizational silos) 

ซึ่งควำมทำ้ทำยดงักล่ำว จะส่งผลใหอ้งคก์รต่ำงๆ ในหลำยภำคส่วนอุตสำหกรรม มีควำมตอ้งกำรผูเ้ชี่ยวชำญดำ้นเทค โนโลยี

สำรสนเทศมำกขึน้ 

 

 
3 https://www.statista.com/outlook/15000/126/it-services/thailand 
4 The Thailand digital transformation survey report 2022 
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ที่มำ:  The Thailand digital transformation survey report 2022 

1) ขำดบคุลำกรท่ีมีควำมรูค้วำมสำมำรถทำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 โครงกำรปฏิรูปธุรกิจดว้ยดิจิทลั (Digital transformation) เป็นงำนที่มีควำมซบัซอ้นและยุ่งยำก อย่ำงไรก็ตำม หลำย

องคก์รไม่ไดม้อบหมำยบุคลำกร (Dedicated Resource) เพื่อมำท ำโครงกำรปฏิรูปธุรกิจดว้ยดิจิทลัโดยเฉพำะ แต่เลือกที่จะ

น ำเอำบุคลำกรที่มีงำนรบัผิดชอบเดิมอยู่แลว้ เขำ้มำรบัผิดชอบโครงกำร ท ำใหบุ้คลำกรดังกล่ำวมีมุมมองเก่ี ยวกับโครงกำร

ปฏิรูปธุรกิจดว้ยดิจิทลัเป็นเพียงงำนเสริม ซึ่งอำจส่งผลเสียต่อควำมคืบหนำ้ของโครงกำรได ้อีกทัง้กลุ่มบุคลำกรในองคก์รยัง

ขำดควำมรูแ้ละทกัษะ เช่น กำรบริหำรงำนแบบรวดเร็ว (Agile) ควำมรูด้ำ้นเทคโนโลยี และกำรท ำกำรตลำดผ่ำนโซเชียล เป็น

ตน้ หรืออำจขำดบคุลำกรที่มีควำมสำมำรถเฉพำะทำง (Specialized resources) เช่น นกัออกแบบระบบที่เชื่อมต่อกบัผูใ้ชง้ำน 

(UI/UX Designer), Software tester และ ผูบ้รหิำรจดักำรโครงกำร (PMO) เป็นตน้   

2) ขำดวฒันธรรมองคก์รดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 หลำยองคก์รใหค้วำมส ำคัญกับเครื่องมือทำงดิจิทัลมำกเกินไป แต่ไม่ไดใ้หค้วำมส ำคัญในกำรปรบัเปล่ียนองคก์รสู่

ดิจิทัล ไม่ไดท้  ำกำรส่ือสำรถึงพนักงำนในองคก์รใหเ้ขำ้ใจในโครงกำรปฏิรูปธุรกิจดว้ยดิจิทัลที่เพียงพอ ท ำใหว้ัฒนธรรมของ

องคก์รยงัคงอยู่ในรูปแบบเดิม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อควำมคืบหนำ้ของโครงกำร  

3) ขำดกำรประสำนงำนระหว่ำงฝ่ำยในองคก์ร 
 หลำยองคก์รไม่ไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรปรบัวิธีกำรท ำงำนแต่ละฝ่ำยในองคก์ร โดยรูปแบบกำรท ำงำนยงัคงเป็นแบบ

ปิดกั้น โดยต่ำงฝ่ำยต่ำงท ำงำนของตนเอง ไม่ไดม้ีกำรท ำงำนร่วมกัน ขำดกำรส่ือสำรภำยในองคก์รอย่ำงทั่วถึง และต่อเนื่อง 

ส่งผลใหก้ำรปฏิรูปธุรกิจดว้ยดิจิทลัล่ำชำ้  
 

6.2 ภาวะอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ (Technology) 

ภำวะอตุสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจกำรใหค้  ำปรกึษำและพฒันำเทคโนโลยีใหก้บัองคก์ร 

(Digital Excellence and Delivery) ของบรษิัทฯ โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้
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▪ แนวโนม้มลูค่ำตลำดกำรปฏิรูปธุรกิจดว้ยดิจิทลั (Digital transformation) ของทั่วโลก5 
แนวโนม้มูลค่ำตลำดกำรปฏิรูปธุรกิจดว้ยดิจิทัล (Digital transformation) ของทั่วโลก นับเป็นหนึ่งในตลำดที่มีกำร

เติบโตสงู โดยจำกขอ้มลูของ MarketsandMarkets ซึ่งเป็นหนึ่งในบรษิัทท่ีมีควำมเชี่ยวชำญในกำรวิเครำะหต์ลำด ที่มีส ำนกังำน

ใหญ่ที่ประเทศอินเดีย ไดป้ระมำณกำรมูลค่ำตลำดกำรปฏิรูปธุรกิจดว้ยดิจิทัลของทั่วโลกจะมีมูลค่ำรวมประมำณ 594.5 

พนัลำ้นเหรียญสหรฐัในปี 2565 และในระหว่ำงปี 2565 ถึงปี 2570 ประมำณกำรว่ำมลูค่ำตลำดกำรปฏิรูปธุรกิจดว้ยดิจิทัลของ

ทั่วโลกจะมีมูลค่ำรวมเพิ่มขึน้จำก 594.5 พันลำ้นเหรียญสหรฐัในปี 2565 เป็น 1,548.9 พันลำ้นเหรียญสหรฐัในปี 2568 ซึ่ง

มลูค่ำดงักล่ำวจะเติบโตในอตัรำรอ้ยละ 21.1 ต่อปี ตำมอตัรำเติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR)  เนื่องจำกธุรกิจต่ำง ๆ ทั่วโลกก ำลงัอยู่ 

ระหว่ำงกำรเปล่ียนผ่ำนสู่ดิจิทัลครัง้ใหญ่ อันเป็นผลมำจำกกำรที่บริษัท ต่ำง ๆ หันควำมสนใจจำกศูนยข์อ้มลูในองคก์รมำสู่ 

Cloud Service ควำมสำมำรถของธุรกิจในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลไดต้ลอดเวลำจำกที่ใดก็ไดท้ั่วโลก ไดเ้ปล่ียนวิธีกำรท ำงำนของ 

องคก์รไปอย่ำงสิน้เชิง ภูมิทัศนข์องกำรเปล่ียนแปลงทำงดิจิทัลก ำลังเปล่ียนไปอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหน้ ำหนำ้คู่แข่งและขยำย 

ธุรกิจไปหนึ่งกำ้ว ทัง้องคก์รขนำดใหญ่ และ ขนำดเล็ก ตอ้งคิด อย่ำงรวดเรว็และปรบัตวัใหท้นักบักำรเปล่ียนแปลงนี ้

ทัง้นี ้จำกบทควำมของ Virtru6 บรษิัทท่ีมีควำมเชี่ยวชำญดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศของโลก ระบถุึงประโยชนข์องกำร

ปฏิรูปธุรกิจดว้ยดิจิทลั (Digital transformation) ท่ีจะส่งผลใหแ้นวโนม้มลูค่ำตลำดกำรปฏิรูปธุรกิจดว้ยดิจิทลัเติบโต มีดงันี ้

1) กำรสะสมฐำนขอ้มลูเชิงลกึไดม้ำกขึน้ 
กำรปฏิรูปธุรกิจดว้ยดิจิทลั ช่วยใหอ้งคก์รสำมำรถเก็บขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกับองคก์รและลกูคำ้ในทุกมิติบนระบบ
ดิจิทลั ท ำใหอ้งคก์รสำมำรถน ำมำใชไ้ดง้่ำยขึน้ และน ำมำก ำหนดกลยทุธท์ำงธุรกิจรวมไปถึงเห็นโอกำสในกำรท ำ
ก ำไรมำกขึน้ 

2) กำรสรำ้งประสบกำรณใ์หม่ๆ ใหก้บัลกูคำ้ (Customer experience) 
กำรปฏิรูปธุรกิจดว้ยดิจิทัล จะช่วยใหอ้งคก์รสำมำรถมีประสบกำรณท์ี่ดีกับลูกคำ้ ท ำใหค้วำมผูกพันระหว่ำง
องคก์รหรือแบรนดก์บัลกูคำ้มีมำกยิง่ขึน้ โดยทำงกำรทเ์นอร ์(Gartner) ซึ่งเป็นบรษิัทวิจยัและใหค้  ำปรกึษำชัน้น ำ
ของโลก ระบุว่ำมำกกว่ำ 2 ใน 3 ขององคก์รตัวอย่ำงทั้งหมดมีกำรแข่งขันในกำรสรำ้งประสบกำรณท์ี่ดีใหแ้ก่
ลกูคำ้ นอกจำกนีท้ำงแอคเซนเจอร ์(Accenture) ระบุเพิ่มเติมว่ำกำรเพิ่มคะแนนของประสบกำรณล์กูคำ้จะเพิ่ม
กำรเติบโตของรำยไดไ้ดม้ำกขึน้ 

3) เพิ่มควำมคล่องตวัขององคก์ร 
กำรปฏิรูปธุรกิจดว้ยดิจิทลั ช่วยใหอ้งคก์รสำมำรถปรบัตวัใหต้อบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลกูคำ้มำกขึน้ ตำม
ตลำดที่เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลำ ซึ่งจะท ำใหอ้งคก์รแข่งขนักบัคู่แข่งไดม้ำกขึน้  

4) กำรสนบัสนนุวฒันธรรมองคก์รสู่ดิจิทลั 

 
5 Digital Transformation Market by Technology and Region - Global Forecast to 2025 
6 https://www.virtru.com/blog/8-benefits-digital-transformation/ 
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กำรปฏิรูปธุรกิจดว้ยดิจิทัล ช่วยใหพ้นักงำนขององคก์รมีกำรประสำนงำนกันมำกขึน้ ท ำใหท้ั้งองคก์รสำมำรถ
เติบโตไปในทิศทำงเดียวกันได ้ซึ่งจะส่งผลดีต่ออนำคตขององคก์ร และจะช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศแก่พนกังำนทัง้องคก์ร  

5) องคก์รเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
กำรปฏิรูปธุรกิจดว้ยดิจิทัล ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพและกำรท ำก ำไรขององคก์ร โดยจำกกำรประเมินของ  SAP 
Center for Business Insights and Oxford Economics ระบุว่ำ 1) รอ้ยละ 80 ขององค์กรตัวอย่ำงที่มีกำร
ปฏิรูปธุรกิจดว้ยดิจิทลัมีผลก ำไรสงูขึน้ และ 2) รอ้ยละ 85 ขององคก์รตวัอย่ำงมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดเพิ่มขึน้  

6) กำรเพิ่มผลผลิตภำพ (Productivity) 
กำรมีเครื่องมือทำงเทคโนโลยีที่เหมำะสม จะท ำใหข้ัน้ตอนกำรท ำงำนมีควำมคล่องตวัและเพิ่มผลผลิตภำพมำก
ขึน้ โดยมุ่งเนน้กำรใชร้ะบบอตัโนมตัิ ซึ่งจะส่งผลใหท้ีมงำนแต่ละฝ่ำยท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพสงูสดุ 

 
6.3 ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของมูลค่าตลาดทีป่รึกษาและธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Consulting & 

Outsourcing) รวมทัง้อตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) 
6.3.1 การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี (ประเทศ

ไทย 4.0)7 

 ปัจจบุนัทำงรฐับำลไดผ้ลกัดนันโยบำยประเทศไทย 4.0 เพื่อใชเ้ป็นนโยบำยในกำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศไทยใน

อนำคต โดยนโยบำยประเทศไทย 4.0 จะเป็นกำรขับเคล่ือนโมเดลเศรษฐกิจไทยดว้ยเทคโนโลยี ควำมคิดสรำ้งสรรค ์และ

นวตักรรม ทัง้นี ้ท่ีมำของวิสยัทศันเ์ชิงนโยบำยดงักล่ำวไดพ้ฒันำมำเป็นล ำดบัขัน้ ดงันี  ้

- ประเทศไทย 1.0 คือยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลกูขำ้ว พืชสวน พืชไร่ เลีย้งหม ูเป็ด ไก่ และน ำผลผลิตไป
ขำย สรำ้งรำยไดแ้ละยงัชีพ 

- ประเทศไทย 2.0 คือยุคอุตสำหกรรมเบำ โดยประชำชนมีเครื่องมือเขำ้มำช่วยในกำรผลิตสินคำ้ ผลิตเสือ้ผำ้ 
กระเป๋ำ เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดบั เป็นตน้ ซึ่งส่งผลใหก้ำรผลิตสินคำ้ต่ำงๆ เริ่มมีศกัยภำพมำกขึน้ 

- ประเทศไทย 3.0 ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน เป็นยุคอุตสำหกรรมหนัก ซึ่งประกอบดว้ยกำรผลิตและขำยส่งออก
เหล็กกลำ้ รถยนต ์ก๊ำซธรรมชำติ เป็นตน้ โดยใชเ้ทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ เพื่อเนน้กำรส่งออก 

ทั้งนี ้ประเทศไทยอยู่ในช่วง 3.0 หรือช่วงยุคอุตสำหกรรมหนักมำอย่ำงยำวนำนกว่ำ 20 ปี ทำงรฐับำลจึงพยำยำม

ผลกัดนัใหไ้ปสู่ยุค 4.0 ซึ่งจะเป็นยุคที่มุ่งเนน้กำรใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยัมำกขึน้เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรผลิตของประเทศ 

โดยอำศัยกำรพัฒนำใน 3 ดำ้นไดแ้ก่ 1) เปล่ียนจำกกำรผลิตสินคำ้โภคภัณฑ์ไปสู่สินคำ้เชิงนวัตกรรม 2) เปล่ียนจำกกำร

ขบัเคล่ือนประเทศดว้ยภำคอุตสำหกรรมไปสู่กำรขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยีควำมคิดสรำ้งสรรคแ์ละนวตักรรม และ 3) เปล่ียน

จำกกำรเน้นภำคกำรผลิตสินคำ้ไปสู่กำรเน้นภำคบริกำรมำกขึน้ นอกจำกนี ้ทำงรัฐบำลไดก้ ำหนดกลุ่มอุตสำหกรรมที่เป็น

เป้ำหมำยในกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ เป็น 3 กลุ่ม ดงันี ้

 
7 ที่มำ : ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำอตุสำหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
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กลุ่มที่  1 อุตสำหกรรมต่อยอดอุตสำหกรรมเดิมที่มีศักยภำพ (First S-Curve) คือ อุตสำหกรรมที่ประเทศไทยมี

ศกัยภำพควำมเชี่ยวชำญในกำรผลิต และเป็นอตุสำหกรรมที่มีศกัยภำพในกำรสรำ้งมลูค่ำทำงเศรษฐกิจ สรำ้งมลูค่ำกำรคำ้เป็น

จ ำนวนมำก แต่หำกขำดกำรพฒันำต่อยอดดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่อุตสำหกรรมกลุ่มนีจ้ะถึงจดุอิ่มตัว และมีควำมสำมำรถใน

กำรเติบโตต ่ำ จึงจ ำเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ๆ มำช่วยพฒันำใหก้ลุ่มอตุสำหกรรมนีเ้ติบโตต่อไปได  ้

 กลุ่มที่ 2 อุตสำหกรรมอนำคต (New S-Curve) คือ กลุ่มอุตสำหกรรมใหม่ที่มีกำรใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมอย่ำง

เขม้ขน้ กลุ่มนีม้ีควำมสำมำรถในกำรเติบโตต่อไปในอนำคตสงู แต่เนื่องจำกเป็นอตุสำหกรรมใหม่ ยงัมีผูป้ระกอบกำรนอ้ย กลุ่ม

อุตสำหกรรมยงัไม่เขม้แข็ง มลูค่ำทำงเศรษฐกิจยงัไม่มำกนกัเมื่อเทียบกับกลุ่มแรก ดงันัน้จึงตอ้งมีกำรพฒันำเสริมสรำ้งควำม

แข็งแกรง่ใหผู้ป้ระกอบกำรในกลุ่มนี ้

 กลุ่มที่ 3 อตุสำหกรรมที่ควรปฏิรูป เป็นกลุ่มอตุสำหกรรมที่มีกำรใชเ้ทคโนโลยีแบบเดิมในกำรผลิต มีควำมสำมำรถใน

กำรเติบโตจ ำกดั และบำงอุตสำหกรรมสรำ้งมลูค่ำทำงเศรษฐกิจไม่มำกนกัเมื่อเทียบกบักลุ่มแรก ดงันัน้ในอุตสำหกรรมกลุ่มนี ้

จ  ำเป็นตอ้งมีกำรปฏิรูปอุตสำหกรรมใหม่ เช่น กำรรวมกลุ่มเป็นคลสัเตอร ์อุตสำหกรรมใหญ่ เพิ่มกำรใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ มี

กำรเพิ่มควำมคิดสรำ้งสรรค ์และนวตักรรม เพื่อใหอ้ตุสำหกรรมในกลุ่มนีส้ำมำรถพฒันำต่อไปได  ้

 

 

ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มอุตสำหกรรมดังกล่ำว เป็นกลุ่มอุตสำหกรรมที่ตอ้งใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกำรช่วยยกระดับ

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยพัฒนำจำกโครงสรำ้งเศรษฐกิจที่พึ่งพำกำรผลิต (Manufacturing and Asset 

Base Industry) ไปสู่โครงสรำ้งเศรษฐกิจกำรผลิตสมยัใหม่ที่ใชค้วำมรู ้กำรผลิตขัน้สงูเพื่อสรำ้งมูลค่ำเพิ่มและพฒันำคุณภำพ

สินคำ้และบรกิำร (Knowledge Based Industry)  ซึ่งกำรก ำหนดอตุสำหกรรมเป้ำหมำยดงักล่ำว จะท ำใหป้ระเทศไทยสำมำรถ

หลุดพน้จำกกับดักประเทศรำยไดป้ำนกลำง ไปสู่ประเทศที่พัฒนำแลว้ภำยในปี 2575 หมำยถึง ประเทศไทยจะมีกำรลงทุน

ขยำยตวัรอ้ยละ 10 ต่อปี และมี GDP ขยำยตวัรอ้ยละ 6 อย่ำงต่อเนื่องในอีก 17 ปีขำ้งหนำ้ ซึ่งกลุ่มอตุสำหกรรมใหม ่โดยเฉพำะ

อุตสำหกรรมดิจิทัล จะก่อให้เกิดกำรลงทุนดำ้นเทคโนโลยี ( IT) และกำรใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรให้ค ำปรึกษำที่เก่ียวข้องกับ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนบัสนนุใหเ้กิดกำรขบัเคล่ือนกำรเติบโตของกลุ่มอตุสำหกรรมย่อยของอตุสำหกรรมดิจิทลั 
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นอกจำกนี ้ไทยแลนด ์4.0 ยงัมีกลยุทธท์ี่มุ่งเนน้ในกำรพฒันำทกัษะและองคค์วำมรูข้องบุคลำกรในประเทศไทย เพื่อ

รองรบักำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยี เนื่องจำกกำรพฒันำประเทศไทยในอนำคตจะมุ่งเนน้กำรขบัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ดังนั้นจึงต้องมีกำรพัฒนำทักษะและองค์ควำมรูบุ้คลำกรในภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งแรงงำนในภำคอุตสำหกรรม 

ผูป้ระกอบกำร และบุคลำกรภำครฐัที่เก่ียวขอ้งใหม้ีควำมรูท้ำงดำ้นเทคโนโลยี สำมำรถกำ้วทันต่อเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลง

อย่ำงรวดเรว็ พรอ้มทัง้กำรสรำ้งบคุลำกรดำ้นเทคโนโลยีที่มีควำมสำมำรถในกำรวิจยัและคิดคน้นวตักรรมต่ำง ๆ ที่มีอตัรำก ำลงั

เพียงพอต่อกำรขับเคล่ือนอุตสำหกรรมในรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นแรงขับเคล่ือนในกำรพัฒนำเทคโนโลยีของประเทศต่อไปใน

อนำคต ดงันัน้ กำรพฒันำทกัษะดงักล่ำวจะส่งผลใหภ้ำคอตุสำหกรรมเร่งกำรใชจ้ำ่ยในธุรกิจที่ปรกึษำเชิงกลยทุธแ์ละเทคโนโลยี

สำรสนเทศมำกขึน้ในอนำคต เพื่อมำพฒันำพนกังำนในองคก์ร ตลอดจนสรำ้งวฒันธรรมในองคก์รสู่ระบบดิจิทลั 

 
6.3.2 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)  

 กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรไดน้ ำเสนอแผนพฒันำดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ซึ่งสอดคลอ้งกับ

ยทุธศำสตรช์ำติ 20 ปี ซึ่งเป็นแผนท่ีจะน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยกุตใ์ชใ้หเ้ขำ้กบักิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสงัคม ซึ่งเป็น

นโยบำยที่เอือ้ประโยชนต์่ออุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศในอนำคต โดยมุ่งเนน้กำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนดิจิทลั โดยมี

เป้ำหมำยเพื่อใหก้ำรเชื่อมต่อขอ้มลูครอบคลมุทุกพืน้ท่ี มีขนำดที่เพียงพอกบักำรใชง้ำน มีเสถียรภำพที่มั่นคง ผูบ้ริโภคสำมำรถ

เขำ้ถึงกำรเชื่อมต่อไดใ้นรำคำที่เหมำะสม เพื่อเป็นพืน้ฐำนไปสู่กำรต่อยอดกิจกรรมกำรพฒันำประเทศ ทัง้ทำงดำ้นเศรษฐกิจ

และสงัคมที่มีประสิทธิภำพสงูสดุ  

 แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงไดก้ ำหนดยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำไว ้6 ยุทธศำสตรเ์พื่อขับเคล่ือนกำร

พฒันำดิจิทลัของประเทศไทยดงันี ้

 

•   พฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนดิจิทลัประสิทธิภำพสงูใหค้รอบคลมุทั่วประเทศ 

พัฒนำโครงสรำ้งพืน้ฐำนอินเทอรเ์น็ตควำมเร็วสูงใหค้รอบคลุมทั่วประเทศมีควำมทันสมัยมีเสถียรภำพตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรกำรใชง้ำนของทุกภำคส่วนดว้ยรำคำที่เหมำะสมและเป็นธรรมผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลำงกำร
เชื่อมต่อ และแลกเปล่ียนขอ้มูลภูมิภำคอำเซียนจัดใหม้ีนโยบำย และแผนบริหำรจัดกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนคล่ืนควำมถ่ีเพื่อ
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สนบัสนนุกำรใชท้รพัยำกรของประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ และปรบัรฐัวิสำหกิจโทรคมนำคมใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ ์และ
ควำมกำ้วหนำ้ของอตุสำหกรรมดิจิทลัใหเ้ท่ำทนักำรเปล่ียนแปลงในอนำคต 

•  ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั 

เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของภำคธุรกิจเพื่อสรำ้งมลูค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ และส่งเสรมิขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขนัดว้ยกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเพิ่มโอกำสทำงอำชีพเกษตรและกำรคำ้ขำยสินคำ้ของชุมชนผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทลัโดย
ด ำเนินกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนจำกทั้งภำครฐั ภำคเอกชน และภำคประชำชน เร่งสรำ้งธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology Startup) เพื่อใหเ้ป็นฟันเฟืองส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทลั และพฒันำอตุสำหกรรมเทคโนโลยีดิจิทลัให้
มีควำมเขม้แข็ง และสำมำรถแข่งขนัไดใ้นอนำคต 

•  สรำ้งสงัคมคณุภำพท่ีทั่วถึงเท่ำเทยีมดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั 

พฒันำประเทศไทยที่ประชำชนทกุกลุ่มโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มเกษตรกรผูท้ี่อยู่ในชมุชนห่ำงไกลผูส้งูอำยผุูด้อ้ยโอกำส
และคนพิกำรสำมำรถเขำ้ถึงและใชป้ระโยชนจ์ำกบริกำรต่ำงๆ ของรฐัผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลพฒันำศกัยภำพของประชำชนใน
กำรใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลใหเ้กิดประโยชนแ์ละสรำ้งสรรคส์รำ้งส่ือและแหล่งเรียนรูด้ิจิทัลเพื่อกำรเรียนรูต้ลอดชีวิตที่ประชำชน
เขำ้ถึงไดอ้ย่ำงสะดวกผ่ำนทัง้ระบบโทรคมนำคมระบบแพร่ภำพกระจำยเสียงและส่ือต่ำงๆ และเพิ่มโอกำสกำรไดร้บับรกิำรทำง
กำรแพทยแ์ละสขุภำพท่ีทนัสมยัทั่วถึง และเท่ำเทียมรองรบักำรเขำ้สู่สงัคมสงูวยัดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั 

•  ปรบัเปล่ียนภำครฐัสู่กำรเป็นรฐับำลดิจิทลั 

น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใชใ้นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนรฐั ทั้งส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำคอย่ำงมีแบบแผน และเป็นระบบจนพฒันำสู่กำรเป็นรฐับำลดิจิทลัโดยสมบูรณ ์ลกัษณะของบริกำรภำครฐัหรือบรกิำร
สำธำรณะจะขบัเคล่ือนโดยควำมตอ้งกำรของประชำชนหรือผูใ้ชบ้ริกำร สนบัสนุนกำรเปิดเผยขอ้มลูที่เป็นประโยชน ์รวมทัง้
พฒันำแพลตฟอรม์บรกิำรพืน้ฐำนภำครฐัใหเ้ป็นแพลตฟอรม์กลำงเพื่อใหเ้กิดควำมสะดวกในกำรติดต่อหรือกำรท ำธุรกรรม 

•  พฒันำก ำลงัคนใหพ้รอ้มเขำ้สู่ยคุเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลั 

สรำ้งและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐและเอกชนในทุกสำขำอำชีพให้มีทักษะดำ้นเทคโนโลยีควำมสำมำรถในกำร
สรำ้งสรรค ์และใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัอย่ำงชำญฉลำดในกำรประกอบอำชีพ และพฒันำผูบ้รหิำรระดบัสงูของรฐัใหม้ีควำมเขำ้ใจ 
และสำมำรถวำงแผนยทุธศำสตรก์ำรน ำเทคโนโลยีดิจิทลัไปพฒันำภำรกิจขององคก์ร 

•  สรำ้งควำมเชื่อมั่นในกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั 

จัดใหม้ีระบบนิเวศนท์ี่เหมำะสมต่อกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรปรบัปรุงคุณภำพชีวิตของประชำชน โดยสรำ้งควำม
มั่นคงปลอดภัยในกำรใชง้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลดว้ยกำรก ำหนดมำตรฐำน กฎระเบียบ และกติกำ ใหม้ีควำมทันสมัยและมี
ประสิทธิภำพรวมถึงปรบัปรุงกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใหม้ีควำมทนัสมัยสอดคลอ้งต่อพลวตัของ
เทคโนโลยีดิจิทลัและบริบทของสงัคม และสรำ้งควำมมั่นคงปลอดภยัของระบบและกลไกกำรคุม้ครองผูบ้ริโภคที่ใชธุ้รกรรม
ออนไลน ์

จำกนโยบำยประเทศไทย 4.0 และแผนพฒันำดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมเพื่อผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจไทยเติบโตอย่ำง

ยั่งยืน ท ำใหอุ้ตสำหกรรมดิจิทลัและอตุสำหกรรมที่ปรกึษำดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศของประเทศไทยมีโอกำสเติบโตมำกขึน้ 

ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ 
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6.3.3 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย มีการ

เติบโตขึน้อย่างรวดเร็ว  

ท่ำมกลำงกระแสเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงทั้งด้ำนพฤติกรรมกำรบริโภคและกำรผลิตใน
ภำคอตุสำหกรรมทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งก ำลงักำ้วสู่ยคุเศรษฐกิจ 4.0 ตำมนโยบำยรฐับำลที่มีเป้ำหมำยเนน้อตุสำหกรรม
ขัน้สงูจะน ำมำซึ่งกำรปรบัตวัเชิงโครงสรำ้งทัง้ดำ้นผูป้ระกอบกำร นกัลงทนุ รวมถึงห่วงโซ่อปุทำนในภำคอตุสำหกรรมที่เก่ียวขอ้ง 
โดย Disruptive technology ที่จะมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงในภำคอตุสำหกรรมอย่ำงกวำ้งขวำง  และส่งผลต่อกำรเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผูบ้รโิภค ทัง้นี ้เทคโนโลยีที่มีควำมส ำคญัต่อระบบเศรษฐกิจดิจิทลัของประเทศไทย มีดงันี  ้

•  อินเทอรเ์น็ตของสรรพส่ิง (Internet of things : IoT) 
อุปกรณต์่ำงๆ เชื่อมโยงขอ้มลูอตัโนมตัิผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ต ( Internet) โดยอินเทอรเ์น็ตของสรรพส่ิง (IoT) ส ำหรบั

อุตสำหกรรมนัน้ ไดผ้นึกก ำลังระหว่ำงเครื่องจักร กำรประมวลผลระบบคลำวด ์กำรวิเครำะห ์และบุคลำกรเขำ้ดว้ยกันเพื่อ
ปรบัปรุงประสิทธิภำพและควำมสำมำรถในกำรผลิตของกระบวนกำรทำงอตุสำหกรรม อินเทอรเ์น็ตของสรรพส่ิง (IoT) ช่วยให้
องค์กรสำมำรถปรับเปล่ียนกระบวนท ำงำนให้เป็นระบบดิจิทัล เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจ ปรับปรุงประสิทธิภำพและ
ควำมสำมำรถในกำรผลิต รวมทัง้ช่วยลดกำรสญูเปล่ำ นอกจำกนี ้เทคโนโลยีสื่อสำรไรส้ำยยคุที่ 5 (5G) จะเอือ้ต่อกำรส่ือสำร
ระหว่ำงอปุกรณ ์(Machine to machine) ใหเ้ชื่อมต่อพรอ้มกนัไดเ้ป็นจ ำนวนมำก โดยมีควำมเรว็ในกำรตอบสนอง รบัส่ง และ
ถ่ำยโอนขอ้มลูมำกขึน้ 

•  คลำวดค์อมพวิติง้ (Cloud Computing) 
บริกำรงำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) โดยผ่ำนอินเทอรเ์นต (Internet) ในลกัษณะของระบบจดัเก็บฐำนขอ้มลู

และกำรบริหำรจัดกำรขอ้มลูขนำดใหญ่ (Big data) ซึ่งเป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรแข่งขันของธุรกิจในโลกยุคใหม่ คลำวด์
คอมพิวติง้นัน้มีประโยชนต์่อองคก์รในหลำยดำ้น เช่น 1) ลดควำมเส่ียงในกำรลงทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำน 2) ลดตน้ทนุค่ำใชจ้่ำย
ในกำรดูแลและบ ำรุงรกัษำในส่วนที่เป็นโครงสรำ้งพืน้ฐำน ( Infrastructure) ทั้งทำงตรงและออ้ม 3) สำมำรถขยำยหรือลด
ควำมสำมำรถของระบบไดต้ำมควำมตอ้งกำร และ 4) เครื่องแม่ข่ำยมีประสิทธิภำพและมีระบบส ำรองขอ้มลูที่ดี  

จำกรำยงำนของ MarketsandMarkets8 คำดกำรณว์่ำมลูค่ำตลำดคลำวดค์อมพิวติง้ทั่วโลกจะมีมลูค่ำ 545.8 พนัลำ้น
เหรียญสหรฐัในปี 2565 และจะมีมลูค่ำสงูถึง 1,240.9 พนัลำ้นเหรียญสหรฐัในปี 2570 มีอตัรำกำรเติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR) 
อยู่ที่รอ้ยละ 17.9  

•  ระบบอตัโนมตัิ (Automation) 
เทคโนโลยีที่มีกำรด ำเนินกระบวนกำรหรือขัน้ตอน โดยอำศยัควำมช่วยเหลือจำกมนุษยน์อ้ยที่สดุ และรูปแบบกำรใช้

งำนมีจุดประสงคใ์นกำรกำรควบคุมและตรวจสอบกำรผลิต รวมถึงกำรขนส่งสินคำ้และบริกำรต่ำงๆ ระบบอตัโนมตัิสำมำรถ

ท ำงำนทั่วไปแทนมนษุยใ์นหลำกหลำยอตุสำหกรรม เช่น ภำคกำรผลิต ภำคเทคโนโลยี ภำคกำรคำ้ปลีก เป็นตน้ 

•  ระบบบล็อกเชน (Block chain) 

 
8 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cloud-computing-market-234.html 
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ระบบกำรเก็บและบันทึกขอ้มลูแบบกระจำยฐำนขอ้มลู (Distributed ledger technology : DTL) แทนกำรรวมศูนย ์

ซึ่งเปิดโอกำสใหผู้ท้ี่อยู่ในเครือข่ำยแบ่งปันขอ้มลูกันได ้แต่จ ำกัดกำรเขำ้ถึงดว้ยกำรเขำ้รหสั จึงมีควำมปลอดภยัสงู เทคโนโลยี

บล็อกเชนสรำ้งโอกำสในกำรท ำธุรกิจระหว่ำงกันโดยไม่ตอ้งผ่ำนตวักลำง (Peer to Peer) โดยเฉพำะธุรกรรมทำงกำรเงินผ่ำน

กำรใช้เงินหรือสินทรัพยด์ิจิทัล ตลอดจนกำรจัดเก็บข้อมูลขนำดใหญ่ที่ตอ้งกำรควำมปลอดภัยสูง เช่น ฐำนข้อมูลแผนที่

พนัธุกรรมทำงกำรแพทย ์หรือกำรยืนยนัตวัตนผ่ำนชีวมิติ เป็นตน้ โดยบล็อกเชน (Block chain) เป็นเทคโนโลยีภำยใต ้DTL ที่

เป็นที่รูจ้กัมำกที่สดุ  เนื่องจำกกำรใชง้ำนในสกลุเงินดิจิตอล (Cryptocurrency) ที่มีชื่อว่ำ บิทคอยน ์(Bitcoin) กรณีกำรใชง้ำน

ของเทคโนโลยีนีพ้บไดม้ำกที่สดุในอตุสำหกรรมกำรเงิน คำดว่ำจะขยำยไปสู่อตุสำหกรรมอื่นๆ ในอนำคตอนัใกลน้ี ้  

•  โปรแกรมอจัฉรยิะ (Automation of knowledge work) 
กำรใชปั้ญญำประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) และ กำรเรียนรูด้ว้ยเครื่องจักร (Machine Learning : ML) ซึ่ง

สำมำรถท ำงำนที่ใชท้ักษะขั้นสูงของมนุษยไ์ด ้โดยร่วมกับเทคโนโลยีอื่น เช่น Cloud และ IoT เพื่อใชใ้นกำรประมวลผล Big 

data ส ำหรบักำรพัฒนำระบบจดจ ำและกำรตัดสินใจ ซึ่งเริ่มเขำ้มำมีบทบำทในธุรกิจที่ตอ้งมีกำรตรวจวินิจฉัยเบือ้งตน้ เช่น 

ธุรกิจโรงพยำบำลและศนูยส์ขุภำพ ศนูยบ์รกิำร Call Center ภำคกำรผลิตและบรกิำรท่ีขำดแคลนแรงงำน 

 
6.4 ภาวะอุตสาหกรรมของกลุ่มลกูค้า 

 นอกจำกอุตสำหกรรมที่ปรึกษำ อุตสำหกรรมใหบ้ริกำรจัดหำบุคลำกร (Outsource) และอุตสำหกรรมเทคโนโลยี

สำรสนเทศแลว้ กลุ่มลกูคำ้หลกัของทำงกลุ่มบริษัทฯ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจยัส ำคญัที่ส่งผลถึงกำรประกอบกิจกำรของกลุ่มบรษิัทฯ 

ดังนั้น กำรเติบโตของอุตสำหกรรมสถำบันกำรเงิน (Banking Sector) อุตสำหกรรมประกันภัย ( Insurance Sector) และ

อุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร (Technology Sector) ย่อมส่งผลกระทบถึงรำยไดข้องกลุ่มบริษัทฯ โดย

รำยละเอียดของแต่ละอตุสำหกรรม มีดงันี ้
6.4.1 อุตสาหกรรมสถาบันการเงนิ (Banking Sector)9 

 หลงัจำกที่แบงกไ์ทยด ำเนินธุรกิจผ่ำนปี 2565 โดยผ่ำนคล่ืนลมของควำมทำ้ทำยมำหลำกหลำยเรื่อง ไม่ว่ำจะเป็นกำร

แกปั้ญหำหนีส้  ำหรบัลกูหนีท้ี่ประสบปัญหำทำงกำรเงินตัง้แต่ช่วงวิกฤตโควิด-19 กำรปรบัเกณฑต์่ำงๆ ของทำงกำรจำกที่เนน้

มำตรกำรแบบปพูรมและช่วยเหลือสถำบนักำรเงินที่ช่วยเหลือลกูหนี ้มำเป็นมำตรกำรเฉพำะจดุ และทยอยปล่อยใหม้ำตรกำร

ช่วยเหลือสถำบนักำรเงินหมดอำยลุง รวมถึงกำรปรบัดอกเบีย้ขึน้ตำมอตัรำดอกเบีย้นโยบำย ท่ำมกลำงสถำนกำรณเ์ศรษฐกิจที่

ฟ้ืนตัวขึน้นั้น   ผลกำรด ำเนินงำนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 ก็ทยอยปรบัตัวดีขึน้จำกปี 2564 ท ำใหส้ ำหรบัทั้งปี 2565 

ศูนยว์ิจยักสิกรไทยคำดกำรณว์่ำ ธนำคำรพำณิชยท์ี่จดทะเบียนในไทย (แบงกไ์ทย) จะมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ก่อนส ำรอง

และภำษี) ที่เติบโตจำกปีก่อนประมำณ 12.4% สอดคลอ้งกบัทิศทำงกำรขยำยตวัต่อเนื่องของสินเชื่อ ซึ่งหำกผนวกกบัค่ำใชจ้ำ่ย

ในกำรตัง้ส ำรองฯ ที่ลดลงจำกปีก่อน ที่มีกำรตัง้ส ำรองฯ เชิงรุกแลว้ คำดว่ำระบบแบงกไ์ทยจะมีก ำไรสุทธิประมำณ 2.3 แสน

ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อนประมำณ 34% 

 
9 https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/financial/Pages/BankThai-B-21-12-2022.aspx 
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     มองต่อไปในปี 2566 แมเ้ศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัต่อเนื่อง ตำมแรงหนนุจำกกำรท่องเที่ยว แต่ก็ยงัถือว่ำเป็นกำร

ฟ้ืนตวัที่ไม่ทั่วถึง ทัง้ในมิติของประเภทธุรกิจ หรือขนำดของธุรกิจที่ไดร้บัอำนิสงสจ์ำกกำรฟ้ืนตวัในครัง้นี ้ท ำใหธุ้รกิจแบงกไ์ทยใน

ปี 2566 น่ำจะใหภ้ำพกำรฟ้ืนตวัที่ระมดัระวงัเช่นกนั ขณะที่จดุจบัตำหลกัจะมีหลำยเรื่อง ซึ่งกระทบต่อภมูิทศันข์องกำรท ำธุรกิจ

และกำรแข่งขนั (Financial Landscape) ประกอบดว้ย 

  ภูมิทศันท์ี่ธุรกิจหลกัจะเติบโตในกรอบจ ำกัด โดยคำดว่ำสินเชื่อจะโตรำว 4.7% ในปี 2566 จำกที่คำดว่ำจะโต 5.0% 

ในปี 2565 ขณะที่ เอ็นพีแอลอำจไม่ลดลง และกำรปรบัขึน้อัตรำดอกเบีย้อำจมีผลบวกที่น้อยลงต่อส่วนต่ำงอัตรำดอกเบีย้ 

รวมถึงภำระกำรตัง้ส ำรองฯ ท่ีอำจไม่สำมำรถลดลงไดม้ำก จะยงักดดนัภำพรวมก ำไรสทุธิ 

ภูมิทศันท์ี่แบงกไ์ทยต่ำงตอ้งเร่งแสวงหำธุรกิจใหม่ ทัง้สินเชื่อดิจิทลั ESG สินทรพัยด์ิจิทลั ธุรกิจต่ำงประเทศ รวมถึง

ธุรกิจที่ไม่ใช่กำรเงินโดยตรง เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเติบโตรำยไดรู้ปแบบใหม่ๆ ในอนำคต 

   ภูมิทัศนข์องกติกำเปล่ียนแปลงไป ซึ่งกระตุน้กำรแข่งขันในมิติต่ำงๆ โดยคงเห็นกำรออกใบอนุญำต Virtual Bank, 

กำรเพิ่มบทบำทนอนแบงกใ์นธุรกรรม FX, กำรพฒันำเงินสกุลดิจิทลัของธนำคำรกลำง รวมถึงนโยบำยกำรปล่อยสินเชื่ออย่ำง

รบัผิดชอบ 
6.4.2 อุตสาหกรรมประกันภัย (Insurance Sector)10 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) รำยงำนว่ำ ภำพรวมกำรเติบโตของ

เบีย้ประกันภยัรบั ณ ไตรมำสที่1/2564 ปรบัตวัเพิ่มขึน้ + 2.43% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนโดยธุรกิจประกนัชีวิตและ

ธุรกิจประกนัวินำศภยัมีอตัรำเติบโตที่ +2.45% และ +2.38% ตำมล ำดบั 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

เบีย้ประกันภัยรับสะสม ไตรมาส 1 2563 ไตรมาส 1 2564 % เปล่ียนแปลง 
ประกนัชีวิต 149,375 153,029 2.45% 
ประกนัวินำศภยั 63,592 65,107 2.38% 
ธวมทัง้ธุรกิจ 212,968 218,136 2.43% 

 

ภำพรวมสินทรพัยล์งทุนของธุรกิจประกันชีวิตในไตรมำสที่ 1/2564 มีสินทรพัยล์งทุนรวมมลูค่ำ 3.80 ลำ้น ลำ้นบำท 

ปรบัตวัลดลง เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนคิดเป็น -4.98% โดยเป็นผลกระทบหลกัจำกตรำสำรหนี ้และ ภำพรวมสินทรพัยล์งทนุ

ของธุรกิจประกนัวินำสภยัในไตรมำสที่ 1/2564 มีสินทรพัยล์งทนุรวมมลูค่ำ 3.37 แสน ลำ้นบำท ปรบัตวัสงูขึน้ เมื่อเทียบกบัไตร

มำสก่อนคิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึน้ +2.37% โดยธุรกิจประกันวินำศภัยไดร้บัผลกระทบจำกกำรปรบัตัวลดลงของตรำสำรหนี ้

นอ้ยกว่ำประกนัชีวิต เนื่องจำกกำรลงทนุหลกัคือ เงินฝำกสถำบนักำรเงินและหุน้ทนุ 

ไตรมำส 1/2564 ธุรกิจประกันภัยมีก ำไรสุทธิรวมทั้งสิ ้น 23,448 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ +412.53% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกนัของปีก่อน โดยจำมลูค่ำก ำไรทัง้หมด คิดเป็นก ำไรจำกธุรกิจประกนัชีวิต 77% และ จำกธุรกิจประกนัวินำศภยั 23%  

 
 

10 https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/92256/samenaaraayngaanphaawathurkicchprak.pdf 
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6.4.3 อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Technology Sector)11 

อุตสำหกรรมบริกำรดิจิทัลและซอฟต์แวร ์(Digital services and software industry) หมำยถึงกำรผลิตและกำร

ใหบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยีดิจิทลั โดยครอบคลมุกำรพฒันำแพลตฟอรม์ดิจิทลั  กำรใหบ้รกิำรขอ้มลูเนือ้หำและธุรกรรมต่ำงๆ ผ่ำน

แพลตฟอรม์ดิจิทัล รวมถึงกำรผลิตซอฟตแ์วร ์และกำรใหบ้ริกำรดำ้นซอฟตแ์วร ์ซึ่งถือเป็นองคป์ระกอบหนึ่งที่ส  ำคญัของกำร

สรำ้งมลูค่ำ (Value creation) ผ่ำนนวตักรรมและควำมคิดสรำ้งสรรคส์ู่ควำมเป็นเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital economy) โดยกำร

เปล่ียนแปลงระบบอุตสำหกรรมของโลก (Global industrial transformation) จำกกำรเนน้เพิ่มประสิทธิภำพในกระบวนกำร

ผลิต (Industrialization) ไปสู่กำรใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัมำพัฒนำโมเดลธุรกิจเพื่อเพิ่มคุณค่ำใหม่ๆ ใหก้ับลกูคำ้ (Digitalization) 

และมีแนวโนม้ที่ Digitalization จะถกูประยกุตไ์ปใชเ้พื่อสรำ้งมลูค่ำเพิ่ม (Value addition) ในภำคธุรกิจบรกิำรมำกขึน้ 

  
บริกำรดำ้นดิจิทัลมีแนวโนม้เร่งตัวชดัเจนมำกขึน้จำกผลของไวรสั COVID1-19 ที่ระบำดทั่วโลก ผลกำรส ำรวจกำร

ปรบัตัวทำงธุรกิจของผูป้ระกอบกำร 900 รำยทั่วโลก ของ McKinsey พบว่ำ ผูป้ระกอบกำรทั่วโลกมีกำรปรบัธุรกิจใหอ้ยู่ใน

รูปแบบดิจิทลั เพิ่มขึน้จำกสดัส่วน 35% ณ สิน้ปี 2562 เป็น 55% ในเดือน กค.2563 เพื่อรองรบัพฤติกรรมกำรใชช้ีวิตและกำร

ท ำงำนตำมวิถีใหม่ (New normal) ที่เนน้กำรเวน้ระยะห่ำงทำงสังคมโดยติดต่อผ่ำนออนไลนแ์ละบริกำรดิจิทัลมำกขึน้ โดย 

McKinsey คำดว่ำกำรลงทุนพัฒนำธุรกิจสู่รูปแบบดิจิทัลทั่วโลกจะอยู่ในทิศทำงขยำยตัวเพิ่มขึน้ต่อเนื่องตลอดช่วงปี 2564-

2570 

 
11 https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/services/digital-software/IO/io-digital-software-21 
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จำกบทวิเครำะห ์ของศนูยว์ิจยักรุงศรี ในช่วงปี 2564-2566 รำยไดข้องธุรกิจบรกิำรดิจิทลัและซอฟตแ์วรใ์นภำพรวมมี

แนวโนม้เติบโตเพิ่มขึน้ในอตัรำเฉล่ีย 10.5% ต่อปี ตำมทิศทำงของภำคธุรกิจที่เนน้กำรใชก้ลยุทธ ์Digital transformation เพื่อ

สนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคแบบเฉพำะเจำะจง รวมทัง้วิถีกำรใชช้ีวิตในรูปแบบใหม่ (New normal) ที่คำดว่ำจะตอ้งพึ่งพำ

กำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงออนไลนม์ำกขึน้ ดำ้นกำรแข่งขนัมีแนวโนม้สงูขึน้จำกผูเ้ล่นรำยใหม่ที่จะทยอยเขำ้มำพฒันำ

แพลตฟอรม์ในรูปแบบต่ำงๆ โดยกลุ่มอตุสำหกรรมดิจิทลัหลกัมีทิศทำงดงันี ้

1) บรกิำรดิจิทลั รำยไดเ้ติบโตต่อเนื่องตำมกำรพฒันำแพลตฟอรม์รูปแบบใหม่ๆ รองรบัธุรกรรมออนไลนท์ี่จะขยำยตวั

มำกขึน้  ภำยใตโ้ครงข่ำย 5G ที่จะครอบคลมุพืน้ที่ในวงกวำ้ง โดยธุรกิจ E-transaction, E-retail และ E-content จะเติบโตโดด

เด่นในทุกหมวดสินคำ้และบริกำรในชีวิตประจ ำวนั ส่วนเทคโนโลยีที่เก่ียวกบักำรเงิน (FinTech) จะยงัคงขยำยตวัต่อเนื่องตำม

ควำมนิยมของ E-wallet ซึ่งเขำ้มำแทนเงินสดมำกขึน้ แต่จะมีแรงกดดนัดำ้นกำรแข่งขนัจำกผูป้ระกอบกำรท่ีมีจ ำนวนมำก 

2) ซอฟตแ์วรแ์ละบรกิำรซอฟตแ์วร ์รำยไดม้ีแนวโนม้เติบโตตำมทิศทำงกำรลงทนุเพื่อรองรบักำรปรบัโครงสรำ้งองคก์ร

ของภำคธุรกิจ โดยเฉพำะธุรกิจซอฟตแ์วรต์ำมวตัถปุระสงคข์องผูใ้ช ้(Customized software) และธุรกิจบริกำรดำ้นซอฟตแ์วร์

บนระบบ Cloud ผ่ำน Internet (Software as a Service: SaaS) เพื่อรองรบัโครงกำรใหม่ๆ ในกำรน ำมำพฒันำองคก์ร 

3) ดิจิทัลคอนเทนต ์รำยไดท้ี่เติบโตจะมำจำกธุรกิจเกมสอ์อนไลนเ์ป็นหลัก ตำมควำมนิยมที่ยังมีแนวโนม้เพิ่มขึน้

ต่อเนื่อง โดยจะมีกำรพฒันำ Cloud gaming ผ่ำนมือถือมำกขึน้ ขณะที่ธุรกิจแอนนิเมชั่นและคำรแ์รคเตอร ์มีแนวโนม้ขยำยตวั

ไม่สงูนกั ตำมภำวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟ้ืนตวัในปี 2565-2566 
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