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วนัที ่ 4 มกราคม 2566 
 
เรยีน   ท่านผูถ้อืหุน้ 
   บรษิทั บลบูคิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
เรื่อง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรพัย์ของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) 
อา้งถงึ 1)   มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2565  เมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม 2565 เกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่   

 สนิทรพัย ์ 

 2)  สารสนเทศเกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัยเ์กีย่วกบัธุรกรรมการซื้อหุน้สามญัของบรษิทั วลัแคน ดจิทิลั เดล ิ

      เวอรี ่จ ากดั และการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

 3)  รายงานตรวจสอบสถานะทางการเงนิ โดยบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั (“EY”) 

 4)  รายงานตรวจสอบสถานะทางกฎหมายบรษิทั โดยบรษิทั กุดัน่ แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั (“KAP”) 

 5)  แบบรายงานการเพิม่ทุน (แบบ F53-4) 

 6)  สญัญาการรบัโอนกจิการทัง้หมดของ BBIK กบั EWH  

 7)  ขอ้มลูประมาณการผลด าเนินงานจากฝ่ายบรหิารของ MFEC 

 

สบืเนื่องจากบรษิทั บลูบคิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “BBIK”) มคีวามสนใจทีจ่ะเขา้ลงทุนในธุรกิจ

พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแอปพลิเคชนั (Software Development) ของบริษัท วลัแคน ดิจิทลั เดลิเวอรี่ 

จ ากดั (“VDD”) ดงันัน้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2565 เมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม 2565 จงึมมีตอินุมตัใิหเ้ขา้ซื้อ

หุ้นสามญัของ VDD จ านวนหุ้นสามญัทัง้หมด 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสดัส่วนประมาณ    

รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนของ VDD และคดิเป็นมูลค่าซื้อขายรวมทัง้สิน้ 691,000,000 บาท ในราคาหุน้ละ 1,382 

บาท จากบรษิัท อีสท์วนิด์ โฮลดิ้งส์ จ ากดั (“EWH”) ซึ่ง EWH มสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากดั 

(“MFEC”)  โดย MFEC จะด าเนินการโอนทรพัย์สนิทัง้หมด รวมถึงพนักงานที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจการพฒันาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และแอปพลิเคชนั (Software Development) ในหน่วยธุรกิจ Digital Delivery ให้แก่ VDD โดย

บรษิัทฯ ได้มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1/2566 ในวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2566 เพื่อ

พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ การเขา้ท ารายการในครัง้นี้  

โดยบรษิัทฯ จะซื้อและรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก EWH ซึ่งหมายถึง ทรพัย์สนิ หนี้สนิ สทิธิ หน้าที่และความ

รบัผดิชอบทัง้หมดของ EWH ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีจ่ะมใีนอนาคต ณ วนัโอนกจิการ ทัง้นี้ EWH ไม่มหีนี้สนิใดๆ และมี

เพยีงหุ้นสามญัของ VDD จ านวน 499,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99996 ของ

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแล้วของ VDD รวมถงึหุน้สามญัจ านวน 2 หุน้ ซึ่งถอืโดยบุคคลธรรมดาตวัแทนของ EWH รวม

เป็นหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้ 500,000 หุน้ โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนส าหรบัธุรกรรมเขา้ลงทุนใน VDD ดว้ยเงนิสด

ทัง้จ านวน  



 

ภายหลังการเข้าท ารายการบริษัทฯ จะด าเนินการก าหนดนโยบายควบคุมภายในของ VDD ให้เป็นไปตาม
นโยบายการควบคุมภายในของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ จะส่งตวัแทนของบรษิัทฯ เขา้ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการซึ่ง
ประกอบดว้ย (1) นายพชร อาระการกุล (2) นายปกรณ์ เจยีมสกุลทพิย์ (3) นางสาวศรแีพร ธนฐติพินัธ์ ทัง้นี้กรรมการ
ของ VDD คอืนายปัญญา พรขจรกจิกุล ยงัคงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทั และ
ผูบ้รหิารของ VDD เช่นเดมิ เน่ืองจากมคีวามรูแ้ละมคีวามเชีย่วชาญในธุรกจิ Digital Delivery  

การเขา้ท าธุรกรรมลงทุนในหุน้สามญัของ VDD เขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่ง

สนิทรพัย์ ลงวนัที่ 31 สงิหาคม 2551 (และที่ได้มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ 

พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือ

จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย“์)  

ทัง้นี้เมื่อพจิารณาการเขา้ท ารายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ดงักล่าวมขีนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 89.21 ตามเกณฑ์

มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงนิรวมงวด 9 เดอืนของบรษิัทฯ ฉบบัสอบทานสิ้นสุด ณ วนัที่ 30 

กนัยายน 2565 และบรษิทัฯ มรีายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยร์ายการอื่นทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากที่

ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2565 ท าให้มขีนาดรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์รวมเท่ากบัร้อยละ 206.68 (ขนาด

รายการสูงสุดตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน) ดงันัน้ รายการดงักล่าวจงึถอืเป็นรายการประเภทที ่1 กล่าวคอื การ

เขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทัจดทะเบยีน กบับรษิทัย่อยของบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ทีม่ขีนาดรายการ

เท่ากบัรอ้ยละ 50 หรอืสงูกว่า  

ดงันัน้บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ ดงัต่อไปนี้ 

 1) จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ทนัทโีดยมสีารสนเทศอย่างน้อยตามบญัช ี(1) ทา้ยประกาศเรื่องการได้มา
หรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ 

2) ขออนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าวจากผูถ้อืหุน้ ซึ่งตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วน
ของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 

3) แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (IFA) ซึ่งต้องมรีายชื่อเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตแิต่งตัง้บรษิทั เวลแคป แอดไวเซอรี ่จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิทีไ่ด้รบั
ความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อแสดงความเหน็เกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการไดม้า
ซึง่สนิทรพัยด์งักล่าวขา้งตน้เพื่อประกอบการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ 

ทีป่รกึษาฯ ไดพ้จิารณาและตรวจสอบขอ้มลูรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการทีบ่รษิทัฯ มคีวามประสงคจ์ะเขา้ซื้อ
หุน้สามญัของบรษิทั วลัแคน ดจิทิลั เดลเิวอรี่ จ ากดั (“VDD”) โดยรบัโอนหุน้สามญัจาก บรษิทั อสีท์วนิด์ โฮลดิ้งส ์จ ากดั 



 

(“EWH”) และหุน้สามญัจ านวน 2 หุน้ ซึ่งถอืโดยบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นตวัแทนของ EWH ภายใต้กระบวนการโอนกิจการ
ทัง้หมด (Entire Business Transfer หรอื EBT) จ านวนทัง้หมด 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในครัง้นี้ 
ตามทีก่ล่าวขา้งต้นแล้ว ผลการศกึษาของทีป่รกึษาฯ ตามรายงานฉบบันี้ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากบรษิัทฯ  
และขอ้มูลทีเ่ผยแพร่แก่สาธารณชนทัว่ไป ในเวบ็ไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(www.sec.or.th) และเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ซึ่งทีป่รกึษาฯ ไดท้ าการศกึษาโดย
ใชค้วามรู ้ความสามารถ และความระมดัระวงั โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี  

 ความเหน็ของทีป่รกึษาฯ ตัง้อยู่บนสมมตฐิานของขอ้มลู และเอกสารทีไ่ดร้บัมคีวามถูกต้องและเป็นจรงิ โดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสาระส าคัญ ตลอดจนเป็นการพิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจและข้อมูลที่เกิดขึ้นในขณะ
ท าการศกึษาเท่านัน้ รวมถงึการค านวณตวัเลขต่างๆ ในรายงานฉบบันี้ ตวัเลขทศนิยมทีแ่สดงนัน้ อาจเกดิจากการปัดเศษ
ทศนิยมต าแหน่งที ่2 หรอืต าแหน่งที ่3 (แล้วแต่กรณี) ท าใหผ้ลลพัธ์ทีค่ านวณไดจ้รงินัน้ อาจไม่ตรงกบัตวัเลขทีแ่สดงใน
รายงานฉบบันี้  

http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/


 

 
สารบญั 

         หน้า 
   
ส่วนที ่1 บทสรุปของผูบ้รหิาร  ส่วนที ่1 หน้า 1 
ส่วนที ่2 แนวทางการปฏบิตังิานและขอ้มลูทีใ่ชใ้นการจดัท ารายงาน ส่วนที ่2 หน้า 1 
ส่วนที ่3 ลกัษณะและรายละเอยีดของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ ส่วนที ่3 หน้า 1 
 3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ ส่วนที ่3 หน้า 1 
 3.2 วนั เดอืน ปี ทีท่ ารายการ ส่วนที ่3 หน้า 3 
 3.3 คู่สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งและความสมัพนัธร์ะหว่างคู่สญัญา ส่วนที ่3 หน้า 4 
 3.4 ประเภทและขนาดของรายการ ส่วนที ่3 หน้า 5 
 3.5 รายละเอยีดของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า ส่วนที ่3 หน้า 7 
 3.6 เงือ่นไขการเขา้ท ารายการ ส่วนที ่3 หน้า 12 
 3.7 แหล่งเงนิทุนทีใ่ช ้และวธิกีารช าระสิง่ตอบแทน ส่วนที ่3 หน้า 20 

ส่วนที ่4 ความสมเหตุสมผลของรายการ ส่วนที ่4 หน้า 1 

 4.1 วตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็นของการเขา้ท ารายการ ส่วนที ่4 หน้า 1 
 4.2 ความสมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการ ส่วนที ่4 หน้า 2 
 4.3 ความเสีย่งจากการเขา้ท ารายการ ส่วนที ่4 หน้า 9 
 4.4 ผลกระทบภายหลงัการเขา้ท ารายการ ส่วนที ่4 หน้า 14 
 4.5 สรุปความเหน็ของทีป่รกึษาฯ ตอ่ความสมเหตุสมผลของรายการ ส่วนที ่4 หน้า 16 

ส่วนที ่5 การประเมนิมลูค่า ส่วนที ่5 หน้า 1 

ส่วนที ่6 สรุปความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ส่วนที ่6 หน้า 1 

เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1 สรุปขอ้มลูของบรษิทั บลูบคิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย  
เอกสารแนบ 2 สอบทานสถานะทางการเงนิและสถานะทางกฎหมายของ  

บรษิทั วลัแคน ดจิทิลั เดลเิวอรี ่จ ากดั  
 

 



ค ำนิยำม 

ค านิยาม 
 
ค าย่อ  หมายถงึ 

“BBIK” หรอื “บรษิทัฯ”  : บรษิทั บลูบคิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

“VDD”  : บรษิทั วลัแคน ดจิทิลั เดลเิวอรี ่จ ากดั 

“EWH” : บรษิทั อสีทว์นิด ์โฮลดิง้ส ์จ ากดั 

“MFEC” : บรษิทั เอม็ เอฟ อ ีซ ีจ ากดั (มหาชน) 

“IFA” หรอื “ทีป่รกึษาฯ” : บรษิทั เวลแคป แอดไวเซอรี ่จ ากดั  

“ส านักงาน ก.ล.ต.” : ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

“ตลาดหลกัทรพัยฯ์” : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

“ประกาศไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ” : 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท า

รายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์ลงวนัที ่

31 สิงหาคม พ.ศ .  2551 (รวมทั ้งที่มีการแก้ ไขเพิ่ม เติม )  และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการ

ปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบยีนในการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 

2547 ลงวนัที ่29 ตุลาคม พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

“EY” : บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ผูส้อบทานสถานะทางการเงนิ 

“KAP” : บรษิทั กุดัน่ แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั ผูส้อบทานสถานะทางกฎหมาย 

“EBT” : สญัญาโอนกจิการทัง้หมด 
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ส่วนท่ี 1 : บทสรปุของผูบ้ริหาร 

สบืเนื่องจากบรษิทั บลูบคิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “BBIK”) มคีวามสนใจทีจ่ะต่อยอดขยายธุรกจิที่

ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการ รองรบังาน และขยาย

ศกัยภาพในการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างครบวงจร ซึง่บรษิทัฯ ไดม้โีอกาสรูจ้กัและร่วมงานกบับรษิทั เอม็ 

เอฟ อ ีซ ีจ ากดั (มหาชน) (“MFEC”) ผ่านทางพนัธมติรคู่คา้เดยีวกนั บรษิทัฯ จงึมคีวามสนใจทีจ่ะเขา้ลงทุนในหน่วยธรุกจิ 

Digital Delivery ของ MFEC ซึ่งเป็นหน่วยธุรกจิทีป่รกึษาและใหบ้รกิารพฒันาแอพพลเิคชัน่โดยผูเ้ชีย่วชาญทีค่รอบคลุม

ทุกดา้นภายใตม้าตรฐานของการ SDLC (Software Development Life Cycle) มทีมีงานนักพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ

และแอปพลเิคชนัทีม่คีวามเชีย่วชาญในดา้นธุรกจิดงักล่าวกว่า 300 คน และมปีระสบการณ์ในการท างานมามากกว่า 10 

ปี นอกจากนี้ธุรกจิยงัมคีวามคล้ายคลงึกนักบับรษิทัฯ ดงันัน้ธุรกจิ Digital Delivery ของ MFEC จงึเป็นส่วนส าคญัในการ

ต่อยอดการเตบิโต และเพิม่ขดีความสามารถในการรองรบังานบรกิารธุรกจิทีป่รกึษาดา้นกลยุทธแ์ละการจดัการนวตักรรม

และเทคโนโลยขีองบรษิทัฯ ใหค้รอบคลุมยิง่ขึน้ ซึ่งจะส่งผลใหบ้รษิทัฯ มคีวามสามารถในการแข่งขนั และสามารถสร้าง

รายไดแ้ละผลตอบแทนทีด่ใีหแ้ก่บรษิทัฯ ในระยะยาว 

ดงันัน้ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทของ บรษิัท บลูบคิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ” หรอื “BBIK”) ครัง้ที่ 

5/2565 เมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม 2565 มมีตอินุมตัใิหเ้ขา้ลงทุนซื้อหุน้สามญับรษิทั วลัแคน ดจิทิลั เดลเิวอรี ่จ ากดั (“VDD”) 

จ านวนหุน้สามญัทัง้หมด 500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนของ 

VDD จากบรษิัท อีสท์วนิด์ โฮลดิ้งส์ จ ากดั (“EWH”) ซึ่ง EWH มสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากดั 

(“MFEC”)  โดย MFEC จะด าเนินการโอนทรพัย์สนิทัง้หมด รวมถึงพนักงานที่ใชใ้นการประกอบธุรกจิการพฒันาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และแอปพลิเคชนั (Software Development) ในหน่วยธุรกิจ Digital Delivery ให้แก่ VDD โดย

บรษิัทฯ ได้มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1/2566 ในวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2566 เพื่อ

พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ 

โดยบรษิัทฯ จะซื้อและรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก EWH ซึ่งหมายถึง ทรพัย์สนิ หนี้สนิ สทิธ ิหน้าที่และความ

รบัผดิชอบทัง้หมดของ EWH ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีจ่ะมใีนอนาคต ณ วนัโอนกจิการ ทัง้นี้ EWH ไม่มหีนี้สนิใดๆ และมี

เพยีงหุ้นสามญัของ VDD จ านวน 499,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99996 ของ

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแล้วของ VDD รวมถงึหุน้สามญัจ านวน 2 หุน้ ซึ่งถอืโดยบุคคลธรรมดาตวัแทนของ EWH รวม

เป็นหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้ 500,000 หุ้น มมีูลค่าซื้อขายรวมทัง้สิ้น 691,000,000 บาท ในราคาหุน้ละ 1,382 บาท โดย

บรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนส าหรบัธุรกรรมเขา้ลงทุนใน VDD ดว้ยเงนิสดทัง้จ านวน  

ซึ่งแหล่งเงนิทุนทีจ่ะช าระค่าตอบแทนในครัง้นี้มาจาก (1) การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแก่ประชาชนเป็นครัง้

แรก (IPO) ส าหรบัวตัถุประสงค์ในการลงทุนในธุรกจิอื่นทีค่งเหลอื จ านวน 93,800,000 บาท (2) จากกระแสเงนิสดจาก

การด าเนินงานของบรษิทัฯ จ านวนไม่เกนิ 300,000,000 บาท (3) ส่วนทีเ่หลอืประมาณ 297,200,000 บาท มาจากการ

เพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยเป็นการเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว ้

หุน้ละ 0.50 บาท มลูค่ารวม 5,000,000 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนโดยไม่จดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่ะท า

ใหบ้รษิัทฯ มหีน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรอื ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) และ/หรอื บุคคลใน
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วงจ ากดั (Private Placement) โดยไม่เป็นการเสนอขายหุน้ในราคาต ่าตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และก าหนด

ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดจะต้องไม่ต ่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 (ราคาตลาด หมายถงึ ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบริษทัฯ 

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนั

ก าหนดราคาเสนอขายหุน้เพื่อจดัสรรหุน้เพิม่ทุนในแต่ละครัง้)  

นอกจากนี้ทีป่ระชุมคณะกรรมการไดพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบการเขา้ท าสญัญาโอนกจิการทัง้หมด หรือสญัญา

ลกัษณะอื่นใด เพื่อตกลงเกีย่วกบัการโอนกจิการ ขอ้ตกลง สญัญาอื่นๆ และเอกสารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมเขา้ลงทุน

ใน VDD เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ

ภายหลังการเข้าท ารายการบริษัทฯ จะด าเนินการก าหนดนโยบายควบคุมภายในของ VDD ให้เป็นไปตาม
นโยบายการควบคุมภายในของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ จะส่งตวัแทนของบรษิัทฯ เขา้ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการซึ่ง
ประกอบดว้ย (1) นายพชร อาระการกุล (2) นายปกรณ์ เจยีมสกุลทพิย์ (3) นางสาวศรแีพร ธนฐติพินัธ์ ทัง้นี้กรรมการ
ของ VDD คอืนายปัญญา พรขจรกจิกุล ยงัคงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทั และ
ผูบ้รหิารของ VDD เช่นเดมิ เน่ืองจากมคีวามรูแ้ละมคีวามเชีย่วชาญในธุรกจิ Digital Delivery  

การเขา้ท าธุรกรรมลงทุนในหุน้สามญัของ VDD เขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่ง

สนิทรพัย์ ลงวนัที่ 31 สงิหาคม 2551 (และที่ได้มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ 

พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือ

จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย”์)  

ทัง้นี้เมื่อพจิารณาการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ดงักล่าว มขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 89.21 ตามเกณฑ์

มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงนิรวมงวด 9 เดอืนของบรษิัทฯ ฉบบัสอบทานสิ้นสุด ณ วนัที่ 30 

กนัยายน 2565 และบรษิทัฯ มรีายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยร์ายการอื่นทีเ่กิดขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากที่

ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2565 ท าให้มขีนาดรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์รวมเท่ากบัร้อยละ 206.68 (ขนาด

รายการสูงสุดตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน) ดงันัน้ รายการดงักล่าวจงึถอืเป็นรายการประเภทที ่1 กล่าวคอื การ

เขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทัจดทะเบยีน กบับรษิทัย่อยของบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ทีม่ขีนาดรายการ

เท่ากบัรอ้ยละ 50 หรอืสงูกว่า  

ดงันัน้บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ดงัต่อไปนี้ 

 1) จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ทนัทโีดยมสีารสนเทศอย่างน้อยตามบญัช ี(1) ทา้ยประกาศเรื่องการได้มา
หรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ 
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2) ขออนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าวจากผูถ้อืหุน้ ซึง่ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วน
ของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 

3) แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (IFA) ซึ่งต้องมรีายชื่อเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตแิต่งตัง้บรษิทั เวลแคป แอดไวเซอรี ่จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิทีไ่ด้รบั
ความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อแสดงความเหน็เกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการไดม้า
ซึง่สนิทรพัยด์งักล่าวขา้งตน้เพื่อประกอบการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ 

จากการศกึษาขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งต่างๆ อาท ิเงื่อนไขต่างๆ ในการเขา้ท ารายการขอ้ดแีละขอ้ด้อยในการเขา้ท า
รายการ ขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของการไม่เขา้ท ารายการ ความเสีย่งจากการเขา้ท ารายการ รวมถงึความเหมาะสมของการไดม้า
ซึง่สนิทรพัย ์ในการซื้อหุน้สามญัของ VDD โดยรบัโอนหุน้สามญัจาก EWH สามารถสรุปความเหน็ของทีป่รกึษาฯ ไดด้งันี้ 

1.  ข้อดีของการเข้าท ารายการ 

1.1  บริษทัฯ ได้พนัธมิตรทางธรุกิจเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพทางธรุกิจ 

 บรษิทัฯ มเีป้าหมายในการใหบ้รกิาร Digital Transformation แบบครอบคลุมและครบวงจรมากขึน้ ซึ่งบรษิทัฯ 

เลง็เหน็โอกาสในการเตบิโตของธุรกจิการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และแอปพลเิคชนั (Software Development) 

เนื่องจากมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงัคมที่ก าลงัเขา้สู่ความเป็นเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital 

economy) และรปูแบบการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภคในปัจจบุนัทีพ่ึง่พาการท าธรุกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ 

และการเตบิโตของภาคธุรกจิทีก่ าลงัขยายตวัอย่างต่อเนื่อง โดยองค์กรต่างๆ เริม่ใหค้วามส าคญักบัระบบซอฟตแ์วร์เพื่อ

การด าเนินธุรกจิ และพฒันาองคก์ร (Digitalization) มากยิง่ขึน้ BBIK จงึมแีผนในการเขา้ร่วมลงทุนกบัพนัธมติรทีม่คีวาม

ช านาญด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแอปพลิเคชัน (Software Development) อย่างครบวงจร

ครอบคลุมทุกดา้นของการ Software Development Life Cycle ตัง้แต่แรกเริม่ตน้จนถงึการใหบ้รกิารหลงัการขาย เพื่อมา

ต่อยอดธุรกจิการเป็นทีป่รกึษาดา้นกลยุทธ์ และการจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยีของบรษิทัฯ ใหส้ามารถรองรบัความ

ตอ้งการและตอบโจทยลู์กคา้ในปัจจบุนัและในอนาคตไดเ้ป็นอย่างด ี นอกจากนี้ยงัช่วยเสรมิสรา้งศกัยภาพทางธุรกจิใหก้บั 

BBIK และพฒันาองค์ความรูข้องบุคลากรร่วมกนั เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัในตลาดให้ครอบคลุมและครบ

วงจรมากขึน้  

1.2  บริษทัฯ สามารถรบัรู้รายได้ของ VDD ได้ทนัทีจากการท่ีมสีญัญาต่อเน่ืองของลูกค้าเก่า 

การใหบ้รกิารดา้นทีป่รกึษาและพฒันาเทคโนโลย ี(Digital Excellence & Delivery หรอื DX) ถอืเป็นธุรกจิหลกัที่

ท ารายไดใ้หก้บับรษิทัฯ ในปัจจุบนัน้ี ซึง่การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ บรษิทัฯ จะสามารถรบัรูร้ายไดแ้ละก าไรเพิม่ขึน้ในสว่น

ของ VDD จากที่ยงัมสีญัญาต่อเนื่องของลูกค้าเก่าได้ทนัท ีเนื่องจาก VDD มยีอดการว่าจ้างให้บรกิารคงเหลอื (Sales 

Backlog) ณ เดอืนกนัยายน 2565 ประมาณจ านวน 333.0 ล้านบาท (อ้างองิ: รายงานตรวจสอบสถานะทางการเงนิ ลง

วนัที่ 16 พฤศจิกายน 2565 จดัท าโดย EY)  ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยการบรกิารให้ค าปรกึษาและพฒันาระบบ และ

บรกิารการรวมระบบทางดา้นไอท ีส าหรบัโครงการทีก่ าลงัด าเนินการ มจี านวน 117 โครงการ ซึง่เป็นงานทีร่อรบัรูร้ายได้
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ในอนาคต ท าให้ VDD มีรายได้ที่แน่นอนจากส่วนงานดงักล่าว และอีก 28 โครงการที่จะได้สญัญาในอนาคต (โดย 5 

โครงการก าลงัรอค าสัง่ซื้อ และ 23 โครงการอยู่ระหว่างเจรจา) ซึง่จะทยอยรบัรูร้ายไดจ้นถงึปี 2570  

ทีป่รกึษาฯ จงึเหน็ว่า การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ บรษิทัฯ สามารถรบัรูร้ายไดเ้พิม่เติมจาก VDD หลงัจากเขา้ท า

รายการและมาเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงในกรณีความไม่แน่นอนของรายได้ในอนาคต 

เนื่องจากบรษิทัฯ ไม่ต้องรเิริม่ประกอบธุรกจิดว้ยตนเอง ซึ่งไม่ต้องเสยีเวลาและเสยีทรพัยากรในระยะแรกเพื่อด าเนินการ

หาลูกคา้ใหม่  

1.3  บริษทัฯ ได้บุคลากรใหม่ท่ีมปีระสิทธิภาพเฉพาะด้านเพ่ิมเติมกวา่ 300 คน ซ่ึงจะท าให้บริษทัฯ สามารถรบั
งานโครงการขนาดใหญ่ได ้

 จากการที ่VDD ใหบ้รกิารดา้นทีป่รกึษา การพฒันาและวางระบบซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม โดยมฐีานลูกค้า

ส่วนใหญ่เป็นสถาบนัการเงนิ ซึ่งเป็นลูกค้าที่คล้ายคลึงกับฐานลูกค้าเดมิของบริษัทฯ และที่ส าคญั VDD มีบุคลากรที่

เชีย่วชาญดา้นการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและแอปพลเิคชนัมากกว่า 300 คน โดยประกอบดว้ย บุคลากรในระดบั

บรหิาร 15 คน และส่วนทีเ่หลอืเป็นบุคลากรระดบัปฏบิตักิาร ซึง่ถอืไดว้่าจะเป็นก าลงัพลส าคญัสามารถต่อยอดรายไดข้อง

บรษิทัฯ ใหเ้ตบิโตต่อเนื่องไดใ้นอนาคต  

โดยปัจจุบนั บรษิัทฯ มบีุคลากรในมอืราว 350 คน เมื่อรวมกบับุคลากรใหม่ทีจ่ะได้มาจาก VDD อีกประมาณ 

300 กว่าคน ซึ่งจะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถต่อยอดขยายการเติบโตใหก้บักลุ่มบรษิทัฯ เพื่อรองรบังานโครงการทีม่ขีนาด

ใหญ่ทีจ่ะตอ้งใชจ้ านวนบุคลากรต่อโครงการเพิม่ขึน้ไดใ้นอนาคต 

นอกจากนี้บรษิัทฯ และ MFEC ได้มกีารท าสญัญาตกลงกนัว่า MFEC ต้องรบัเป็นที่ปรกึษาในการบรหิารและ

ประกอบกจิการของ VDD โดยก าหนดใหน้ายศริวิฒัน์ วงศ์จารุกร ซึ่งปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง CEO ของ MFEC เขา้มาให้

ค าปรกึษาและสนับสนุนการจดัหาบุคลากรใหเ้พยีงพอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวนัจดัตัง้ VDD เพื่อให ้VDD 

สามารถประกอบกจิการไดต้ามแผนงานทีก่ าหนดไว ้

1.4  บริษทัฯ ช าระค่าตอบแทนเป็นเงินสดท่ีได้จากการเพ่ิมทุนของบริษทัฯ บางส่วน เพือ่ลดผลกระทบด้าน
สภาพคล่องของบริษทัฯ 

 การเขา้ท ารายการซื้อหุ้นสามญัของ VDD ในครัง้นี้ บรษิัทฯ จะช าระค่าตอบแทนส าหรบัธุรกรรมเขา้ลงทุนใน 

VDD ใหแ้ก่ EWH จ านวน 691,000,000 บาท โดยช าระเป็นเงนิสดทัง้จ านวน ทัง้นี้ บรษิทัฯ มแีหล่งเงนิทุนมาจาก (1) เงนิ

ที่ได้รบัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนแก่ประชาชนเป็นครัง้แรก ส าหรบัวตัถุประสงค์ในการลงทุนในธุรกิจอื่นที่

คงเหลอื เป็นจ านวนไม่เกนิ 93,800,000 บาท (2) จากกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ เป็นจ านวนไม่เกิน 

300,000,000 บาท และ (3) จ านวนที่เหลือ 297,200,000 บาท จากการเพิ่มทุนตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 

Mandate) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนโดยไม่จดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่ะท าใหบ้รษิทัฯ มหีน้าทีต่ามกฎหมาย

ต่างประเทศ (PPO) และ/หรอื ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) และ/หรอื บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่จะ

มีจ านวนหุ้นรวมกันไม่เกิน 10,000,000 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของทุนช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้น าเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ในการประชุม
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คณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 5/2565 วนัที่ 1 ธนัวาคม 2565 ซึ่งเมื่อพจิารณาราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้น

สามญัของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 7 ถงึ 15 วนัท าการ จากวนัที ่30 พฤศจกิายน 2565 ซึ่งเป็นวนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการจะมี

มตอินุมตักิารเขา้ท ารายการ จะมรีาคาเฉลีย่อยู่ระหว่าง 111.17 บาทต่อหุน้ ถงึ 116.84 บาทต่อหุน้ ตามล าดบั ดงันัน้หาก

บรษิทัฯ ต้องการเงนิเพิม่ทุนเพื่อมาช าระเป็นค่าตอบแทนการไดม้าซึ่ง VDD จ านวนหุน้ขัน้ต ่าทีต่้องเพิม่ทุนเพื่อใหไ้ดเ้งนิ

สดตามทีต่อ้งการจะอยู่ระหว่าง 2.54 ลา้นหุน้ ถงึ 2.67 ลา้นหุน้ อย่างไรกต็าม วนัก าหนดราคาเสนอขายใหเ้ป็นไปตามมติ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ซึ่งจะก าหนดอกีครัง้ในช่วงทีเ่สนอขายหุน้ต่อผูล้งทุน ซึ่งจะเป็นเงนิทุนส่วนทีเ่หลอืเพื่อน ามาช าระ

ค่าตอบแทนของการเขา้ท ารายการ ดงันัน้จากการทีบ่รษิัทฯ สามารถจดัหาแหล่งทีม่าของเงนิทุนได้จากหลายช่องทาง 

โดยทีไ่ม่ต้องกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิ จะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถเกบ็กระแสเงนิสดเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการ

ด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบรษิทัฯ อกีทัง้ยงัเป็นการรกัษาระดบั

ของอตัราหนี้สนิต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมอกีดว้ย   

1.5     บริษทัฯ ได้รบัประโยชน์จากการใช้ทรพัยากรร่วมกนัรวมถึงการพฒันาองคค์วามรู้ของบุคลากรร่วมกนั ซ่ึง
จะท าให้มีการประหยดัต่อขนาด (Economy of scale) 

ธุรกิจของ VDD เป็นธุรกิจที่มคีวามคล้ายคลงึและเสรมิกนักบักลุ่มบรษิัทฯ จงึจะช่วยให้ทัง้กลุ่มบรษิัทฯ และ 
VDD ได้รบัประโยชน์จากการใช้ทรพัยากรร่วมกนัรวมถึงการพฒันาองค์ความรู้ของบุคลากรร่วมกนั ซึ่งจะท าให้มกีาร
ประหยัดต่อขนาด (Economy of scale) การที่บริษัทฯ มีต้นทุนต่อหน่วยที่ต ่าลง เนื่องจากบริษัทฯ สามารถรับงาน
โครงการทีม่ขีนาดใหญ่มากขึน้ เพราะมกีารเฉลี่ยรายจ่ายทีเ่ป็นต้นทุนคงที ่เช่น อุปกรณ์ส านักงาน Hardware Software 
ผูบ้รหิาร ฯลฯ ท าใหก้ารบรกิารมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ซึง่ส่งผลใหค้วามสามารถในการแขง่ขนั ตลอดจนอตัราการท าก าไร
ในภาพรวมเพิม่ขึน้ และสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ และผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ ในระยะยาว 

 ที่ปรกึษาฯ เห็นว่า ภายหลงัการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ บรษิัทฯ จะได้บุคลากรใหม่ทีม่คีวามเชีย่วชาญในการ
พฒันาเทคโนโลยีและแอปพลิเคชนัจาก VDD เข้ามาร่วมงานด้วยอีกราว 300 คน จะท าให้บริษัทฯ สามารถรบังาน
โครงการทีม่ขีนาดใหญ่ระดบัสากลและแข่งกบัคู่แขง่บรษิทัระดบัโลกได ้รวมถงึการไดบุ้คลากรใหม่ทีม่ปีระสทิธภิาพเฉพาะ
ดา้น จะท าใหเ้กดิการถ่ายทอดองคค์วามรู ้และประสบการณ์ดา้นเทคโนโลยแีละการตลาดร่วมกนั ซึง่ส่งผลดตี่อบรษิทัฯ 

2.  ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

2.1  ผู้ถือหุ้นเดิมได้รบัผลกระทบด้านสิทธิการออกเสียง (Control Dilution) และด้านส่วนแบ่งก าไร (Earnings 
Dilution) 

 เนื่องด้วยการเข้าท ารายการในครัง้นี้ ในส่วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ EWH จะจ่ายช าระเป็นเงินสดทัง้

จ านวน โดยใชแ้หล่งเงนิทุนส่วนหนึ่งจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ  ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป 

(General Mandate) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนโดยไม่จดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่ะท าใหบ้รษิทัฯ มหีน้าทีต่าม

กฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement)  นี้ จะมจี านวนรวมกนัไม่เกนิ 10,000,000 หุน้ หรอืไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 10.00 ของทุนช าระแล้วของบรษิัทฯ 

ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตเิหน็ชอบการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ และก าหนดราคาเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่จะตอ้งไม่

ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัก าหนด

ราคาเสนอขายหุน้เพื่อจดัสรรหุน้เพิม่ทุนในแต่ละครัง้)  
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ดงันัน้ ทีป่รกึษาฯ เหน็ว่า ภายหลงัการเพิม่ทุน จะท าใหผู้ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบในดา้นสทิธกิาร

ออกเสยีง (Control Dilution) และดา้นส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 9.09 (ดูรายละเอยีดการ

ค านวณเพิม่เตมิ ส่วนที ่4 หน้า 5) ทัง้นี้เมื่อเปรยีบเทยีบประโยชน์ทีผู่ถ้อืหุน้จะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน 

บรษิทัฯ จะสามารถขยายตลาดในการแข่งขนัทางธุรกจิ และมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการเขา้ท ารายการ ท าใหม้โีอกาสไดร้บั

ผลตอบแทนทีด่จีากการลงทุนในครัง้นี้ และก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 

2.2  บริษทัฯ เกิดค่าใช้จ่ายจากการเข้าท ารายการเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

การท าธุรกรรมเขา้ลงทุนใน VDD ในครัง้นี้ เป็นรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์มขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 89.21 

ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงนิรวม ส าหรบังวด 9 เดอืนของบรษิัทฯ ฉบบัสอบทาน

สิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 และบรษิทัฯ มรีายการไดม้าซึง่สนิทรพัยร์ายการอื่นทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนที่

ได้รบัอนุมตัิจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2565 ณ วนัที่ 1 ธนัวาคม 2565 ท าให้มขีนาดรายการไดม้าซึ่ง

สนิทรพัย์รวมเท่ากบัร้อยละ 206.68 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ดงันัน้ รายการ

ดงักล่าวจงึถอืเป็นรายการประเภทที ่1 กล่าวคอื การเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทัจดทะเบยีน กบั

บรษิทัย่อยของบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ทีม่ขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 50 หรอืสูงกว่า  ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่้องขอ

อนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถอืหุน้ ท าให้บรษิทัฯ มคี่าใช้จ่ายในการด าเนินการส าหรบัการจดัเตรยีมรายงานขอ้มูลต่างๆ จาก

ผูเ้ชีย่วชาญ ประมาณ 4.5 ลา้นบาท เช่น ค่าทีป่รกึษาทางกฎหมาย ค่าทีป่รกึษาทางการเงนิ ค่าทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 

และค่าสอบทานงบการเงนิระหว่างกาลของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตฯ เพื่อจดัท ารายงานเป็นการเฉพาะกรณี นอกจากนี้ยงัมี

ค่าใชจ้่ายด าเนินการในการจดัการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นต้น หากบรษิทัฯ ไม่ไดเ้ขา้ท ารายการ จะไม่มี

ภาระค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานดงักล่าวและสามารถน าเงนิส่วนนี้ ไปใชใ้นธุรกจิดา้นอื่นๆ ในส่วนอื่นของบรษิทัฯ ได ้ 

อย่างไรกต็าม ทีป่รกึษาฯ  เหน็ว่าค่าใชจ้่ายในการจดัเตรยีมรายงานขอ้มลูต่างๆ จากผูเ้ชีย่วชาญ และค่าใชจ้่าย

ด าเนินการในการจดัการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ ในการพจิารณาท าธุรกรรมเขา้ลงทุนใน VDD ถอืเป็นเรื่องจ าเป็น

ทีม่นีัยส าคญัอย่างยิง่ เน่ืองจากเป็นการรวบรวมขอ้มลูส าคญัในเชงิลึก แลว้น ามาหาขอ้สรุปและน าเสนอส าหรบัใหผู้ถ้อืหุน้ 

ตลอดจนผูท้ีม่ส่ีวนไดเ้สยีของกจิการ (Stakeholder) ไดเ้หน็ขอ้มูลทีเ่พยีงพอ เหมาะสม และน่าเชื่อถอืไดช้ดัเจนยิง่ขึน้จน

สามารถใชป้ระกอบการพจิารณาอนุมตัริายการในครัง้นี้ได ้

2.3  อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์จากการแข่งขนัทางธุรกิจ หากไม่มีมาตราการขจดัความ
ขดัแย้งฯ ในเร่ืองขอบเขตงานท่ีชดัเจน 

เน่ืองจากการท ารายการในครัง้นี้ บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ซื้อหน่วยธุรกจิ Digital Delivery (DX) ซึง่เป็นหน่วยธุรกจิหนึ่งที่
ดูแลในส่วนงาน Customize Software Development ของ MFEC ทัง้นี้ MFEC ด าเนินธุรกิจพฒันางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแบบครบวงจร ภายใต้กลุ่มธุรกิจหลกั 4 กลุ่มธุรกิจ โดยมุ่งออกแบบการใหบ้รกิารในเชงิลกึ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการจ าเพาะในการใชง้านของลูกคา้ ช่วยใหลู้กคา้สามารถสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั ประกอบไปดว้ย 1. 
Hybrid Infrastructure Services 2. Enterprise Solution 3. Digital Delivery 4. Transformation นอกจากนี้  MFEC ยัง
เป็นบริษัทมหาชนที่อยู่ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) และมีประสบการณ์ด าเนินธุรกิจพฒันางานด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศมากว่า 25 ปี ในปี 2564 MFEC มรีายได้กว่า 5,185 ล้านบาท ซึ่งถือได้ว่า MFEC เป็นบรษิัทที่
ไดร้บัความไวว้างใจจากลูกคา้เขา้มาใชบ้รกิารเป็นจ านวนไม่น้อยเมื่อเทยีบกบัหมวดอุตสาหกรรมเดยีวกนั ฉะนัน้การที่ 
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Digital Delivery เคยเป็นหน่วยธุรกจิหนึ่งใน MFEC อาจท าใหเ้กดิปัญหาในการแบ่งแยกขอบเขตงานทีช่ดัเจนออกจาก
หน่วยงานอื่นของ MFEC ทีจ่ะท างานต่อไปภายหลงัการแยก Digital Delivery ออกมาจดัตัง้เป็นบรษิทัใหม่หรอื VDD  

ปัญหาในการแบ่งแยกขอบเขตงานทีไ่ม่ชดัเจน จะก่อใหเ้กดิประเดน็ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จากการแข่งขนั

ทางธุรกจิระหว่าง BBIK กบั MFEC ตามมาได ้ดงันัน้ เพื่อเป็นการขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว จงึมกีารท า

สญัญาตกลงกระท าการ ระหว่าง BBIK กบั MFEC โดยระบุขอ้หา้มประกอบธุรกจิแขง่ขนั ก าหนดขอ้ตกลงต่างๆ ที ่MFEC 

จะไม่ประกอบกจิการทัง้ทางตรงและทางอ้อมทีเ่หมอืนกนั และ/หรอืแขง่ขนักบั BBIK ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 10 ปี

นับแต่วนัทีก่ารซื้อขายเสรจ็สมบูรณ์ ทัง้นี้ทีป่รกึษาฯ พบว่า ในสญัญาตกลงกระท าการนี้ไดม้กีารก าหนดการประกอบธุรกจิ

ที่ไม่เขา้ข่ายเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขนัซึ่งได้ระบุรายละเอียดไว้ชดัเจน โดยในสญัญาได้ระบุเกี่ยวกบัธุรกิจที่ได้รบั

ยกเว้นว่าไม่เป็นธุรกิจแข่งขนั เช่น ธุรกิจการให้บรกิารด้านพฒันาและวางระบบ Software และ แพลตฟอร์ม ส าหรบั

หน่วยงานภายในของ MFEC และธุรกิจให้บริการร่วมผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปอื่นๆ (Package Software) เพื่อ

วตัถุประสงค์เครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ (Digital Solution) ของ MFEC เป็นต้น ซึ่งสญัญาตกลงกระท าการนี้ถอืเป็น

มาตรการขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดใ้นระดบัหนึ่ง โดยบรษิทัฯ และ MFEC ไดม้กีารก าหนดระยะเวลาทบทวน

และหารอืร่วมกนัระหว่างคู่สญัญาทุกสิ้นเดอืนของเดอืนมกราคม และเดือนกรกฎาคมในแต่ละปีจนกว่าจะสิ้นสุดสญัญา 

เพื่อใหน้ิยามและขอบเขตของการประกอบธุรกจิทีไ่ม่เขา้ขา่ยแขง่ขนัมคีวามชดัเจนมากขึน้ตามสถานการณ์ ณ เวลานัน้  

ดังนัน้ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่าการก าหนดมาตรการในสัญญานัน้ เป็นส่วนที่จะช่วยขจดัความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ทีม่รีะหว่างบรษิทัฯ และ MFEC ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดในการประกอบธุรกจิของทัง้สองฝ่ายในการ

เขา้ท ารายการครัง้นี้ และนอกจากนี้จะเหน็ไดว้่าบรษิทัฯ จะไดพ้นัธมติรในดา้นธุรกจิจาก MFEC ดว้ยเช่นกนั ในกรณีทีม่ี

งานจากส่วนของ VDD เข้ามาผ่านทาง MFEC ซึ่งทาง MFEC จะต้องส่งมอบส่วนงานของ VDD ให้กับทาง VDD 

ด าเนินการต่อไป  

3.  ข้อดีของการไม่เข้าท ารายการ 

3.1  บริษัทฯ จะไม่มีความเส่ียงจากการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ในครัง้น้ี กรณีท่ีผลด าเนินการของ VDD ไม่
เป็นไปตามท่ีคาดหมาย 

หากบรษิทัฯ ไม่ไดเ้ขา้ท ารายการในครัง้นี้ จะท าใหบ้รษิทัฯ ไม่มคีวามเสีย่งจากการเขา้ลงทุนในธุรกจิใหมใ่นกรณี

ที่ผลด าเนินงานของบรษิัทฯ ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย ทัง้นี้มคีวามเป็นไปได้หลายกรณี เช่น กรณีที่ลูกค้าเก่าไม่ต่อ

สญัญาบรกิารพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและแอปพลเิคชนั (Software Development) กบั VDD ซึ่งอาจเกดิจาก

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี กรณี VDD ไม่สามารถหาลูกค้าใหม่ได้ ซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์การแข่งขันใน

อุตสาหกรรมทีรุ่นแรงขึน้ กรณีไม่สามารถประมลูงานโครงการขนาดใหญ่ได ้ซึง่อาจเกดิจากปัญหาการขาดแคลนบุคลากร

ของบรษิทัเนื่องจากมกีารแย่งตวับุคลากรในอุตสาหกรรม หรอืแมแ้ต่อตัราการหมุนเวยีนพนักงานในบรษิทัฯ สูงขึน้ เป็น

ตน้ 

3.2  ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ จะไม่ได้รบัผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) ด้านส่วนแบ่ง
ก าไร (Earnings Dilution) 

เนื่องจากการท าธุรกรรมเขา้ลงทุนใน VDD ในครัง้นี้ บรษิัทฯ ใช้แหล่งเงนิทุน (Source of fund) ส่วนหนึ่งจาก

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตาม
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สดัส่วนโดยไม่จดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่ะท าใหบ้รษิทัฯ มหีน้าทีต่ามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรอื ประชาชนทัว่ไป 

(Public Offering) และ/หรอื บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ดงันัน้ หากบรษิัทฯ ไม่เขา้ท าธุรกรรมเขา้ลงทุนใน 

VDD ในครัง้นี้ ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จะไม่ไดร้บัผลกระทบต่อสทิธใินการออกเสยีง (Control Dilution) ทีผู่ถ้อืหุน้เดมิจะ

มสีทิธอิอกเสยีงลดลงไม่เกนิรอ้ยละ 9.09 และไม่ไดร้บัผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) ทีผู่ถ้อืหุน้เดมิจะ

ไดส่้วนแบ่งก าไรลดลงไม่เกนิรอ้ยละ 9.09 อกีดว้ย (รายละเอยีดการค านวณเพิม่เตมิ หวัขอ้ 4.2.2.1) 

4.  ข้อด้อยของการไม่เข้าท ารายการ  

4.1  บริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการขยายธุรกิจ และการต่อยอดธุรกิจทางด้าน Digital Transformation แบบ
บูรณาการ (end-to-end) 

การที่บรษิัทฯ ตดัสนิใจไม่เขา้ท ารายการในครัง้นี้ หรอืที่ประชุมผู้ถอืหุน้ของบรษิัทฯ มมีติไม่อนุมตักิารเขา้ท า

รายการ อาจท าใหบ้รษิทัฯ สูญเสยีโอกาสไดพ้ันธมติรทางธุรกจิทีม่คีวามช านาญเฉพาะดา้น เพื่อมาเพิม่ศกัยภาพในการ

ด าเนินงานของบรษิทัฯ ในอนาคต และเสยีโอกาสในการต่อยอดธุรกิจการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และแอป

พลิเคชัน (Software Development) ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และพบว่าแนวโน้มธุรกิจบริการดิจิทัลและ

ซอฟตแ์วรใ์นช่วง 3 ปีขา้งหน้า (ปี 2565-2567) มแีนวโน้มเตบิโตด ีโดยคาดว่ารายไดร้วมจะขยายตวัในช่วง 9.0-10.0%  

(อา้งองิ: https://www.krungsri.com/th/research/industry/summary-outlook/outlook-2022-2024)  

ดงันัน้หากบรษิทัฯ ตดัสนิใจไม่เขา้ท ารายการในครัง้นี้บรษิทัฯ จะเสยีโอกาสในการรบัรูร้ายไดแ้ละก าไรของ VDD 

จากยอดขาย (Sale Backlog) ที่มีไปจนถึงปี 2570 ซึ่งเป็นการเพิ่มความมัน่คงให้กับรายได้ของบริษัทฯ ในระยะยาว 

รวมถงึเสยีโอกาสทีจ่ะไดข้ยายฐานลูกคา้เพิม่เตมิจากการไดแ้บ่งปันฐานขอ้มูลลูกคา้ซึ่งกนัและกนั เพื่อเพิม่โอกาสในการ

รบังานทีต่อบโจทยลู์กคา้ไดก้วา้งขึน้และเพิม่รายไดข้องบรษิทัฯ ดว้ย 

4.2  บริษทัฯ สูญเสียโอกาสท่ีได้รบับุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพเฉพาะด้าน 

เนื่องจาก VDD เป็นหน่วยธุรกิจของ MFEC ซึ่งมบีุคลากรมากกว่า 300 คน แบ่งประเภทการให้บรกิารได้ 6 

ประเภท (รายละเอยีดตามขอ้ 3.5.2) ซึ่งจะมคีวามเชีย่วชาญทีแ่ตกต่างกนัออกไป และม ีBusiness Unit Manager เป็น

หวัหน้าในแต่ละหน่วยธุรกจิซึง่มอีายุงานเฉลี่ย 14.42 ปีท าใหเ้ป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์การท างานทางดา้น Digital Delivery 

และเขา้ใจในเนื้องานและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ไม่ได้

เขา้ท ารายการในครัง้นี้ จะท าใหบ้รษิทัฯ สญูเสยีโอกาสทีจ่ะขยายงานและสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัฯ ในอนาคต 

5  ความเส่ียงจากการเข้าท ารายการ 

5.1      ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 

VDD มรีายไดจ้ากลูกคา้อนัดบัที ่1 คดิเป็นรอ้ยละ 36.3 – 45.6 และจากลูกคา้อนัดบัที ่2 คดิเป็นรอ้ยละ 17.83 – 

38.3 ของรายไดท้ัง้หมดในช่วงปี 2563 – 3 ไตรมาสแรกของปี 2565 โดยมลูีกคา้รายหนึ่งเป็นอนัดบัที ่1 ในปี 2563 และ 

2564 แต่เป็นอนัดบัที ่2 ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2565 และลูกคา้อกีรายหนึ่งเป็นอนัดบัที ่2 ในปี 2563 และ 2564 แต่

เป็นอนัดบัที่ 1 ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2565 เมื่อรวมรายได้จากลูกค้าสองรายใหญ่ จะคดิเป็นร้อยละ 57.2, 63.4 

และ 75.6 ของรายไดท้ัง้หมดในช่วงปี 2563 – 3 ไตรมาสแรกของปี 2565 ของ VDD ตามล าดบั (ทีม่า: รายงานการสอบ
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ทานสถานะทางการเงนิ) ซึ่งถือเป็นสดัส่วนที่มนีัยส าคญั และมีแนวโน้มเพิม่ขึ้นทุกปี หากลูกค้ารายใหญ่เหล่านี้ไม่ใช้

บรกิารต่อในอนาคต อาจส่งผลใหร้ายไดข้อง VDD ลดลงอย่างมนีัยส าคญั 

ทัง้นี้ แมว้่าสดัส่วนรายไดจ้ากลูกคา้สองรายใหญ่นี้เป็นสดัส่วนทีค่่อนขา้งสูง แต่ลูกคา้สองรายใหญ่ดงักล่าวอยู่ใน

กลุ่มธุรกจิธนาคารชัน้น าของประเทศซึง่มกี าลงัซื้อสงู และมแีผนโครงการพฒันาดา้นเทคโนโลยอียู่สม ่าเสมอ โดยลกัษณะ

งานส่วนใหญ่จะท าสญัญาเป็นรายโครงการ แต่เมื่อท าระบบขึน้มาแลว้จะตอ้งมกีารพฒันาปรบัปรุงระบบอยู่เสมอ ลูกคา้จงึ

มกีารจา้งงานและท าสญัญาเพิม่เตมิกบัผูใ้หบ้รกิารเดมิ เน่ืองจากเป็นผูจ้ดัตัง้ระบบขึน้มาในครัง้แรกและเขา้ใจในระบบทีไ่ด้

วางไว ้ท าใหส้ามารถเขา้แก้ไขปรบัปรุงไดต้รงจุดและทนัท่วงท ีท าใหง้านเหล่านี้เป็นงานทีเ่ขา้มาเป็นรายไดใ้หก้บั VDD 

อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ VDD ยงัพยายามหาลูกคา้รายใหม่เพื่อเป็นช่องทางรายไดเ้พิม่เตมิในอนาคต เพื่อกระจายความเสีย่ง

จากการกระจุกตัวของลูกค้า ด้วยการมีฝ่ายขาย (Sales team) จ านวน 4 คน ซึ่งเป็นพนักงานของ VDD ที่สามารถ

น าเสนอโซลูชัน่ทีต่อบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ได ้รวมถงึดว้ยประสบการณ์และความน่าเชื่อถอืของหวัหน้าทมี ท าให้

ลูกคา้มกีารแนะน ากนัปากต่อปากจงึสามารถลดความเสีย่งดา้นการพึง่พงิลูกคา้รายใหญ่ไดใ้นระดบัหนึ่ง 

5.2  ความเส่ียงจากการพึ่งพิงบุคลากร 
ในการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ MFEC ได้โอนย้ายพนักงานที่เกี่ยวขอ้งกบักิจการ Digital Delivery มายงั VDD 

ซึง่ประกอบไปดว้ยพนักงานหลายหน่วยงานเพื่อให ้VDD สามารถด าเนินกจิการไดด้ว้ยตนเอง ภายหลงัการรบัโอนกจิการ

ในครัง้นี้ บรษิทัฯ จะไดม้าซึง่ VDD ซึง่จะมสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของ BBIK ซึง่มบีุคลากรกว่า 300 คน หากมกีารสญูเสยี

บุคลากรเหล่านี้ไป VDD ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม VDD จะต้องด าเนินการหาบุคลากรมาทดแทนเพื่อใหก้ารปฏบิตังิาน

เป็นไปอย่างราบรื่นโดยเรว็ทีสุ่ด หากไม่สามารถหาบุคลากรทีเ่หมาะสมไดท้นัเวลา VDD อาจเกดิความเสีย่งจากการทีส่่ง

มอบงานไม่ทนัเวลาตามทีต่กลงกบัลูกคา้ไว ้และอาจท าใหเ้สยีค่าปรบัตามสญัญา (หากม)ี และส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละ

ชื่อเสยีงของ VDD 

 

อย่างไรกต็าม จากร่างหนังสอืสญัญาตกลงกระท าการ ระหว่าง MFEC และ BBIK ไดม้กีารก าหนดใหป้ระธาน

เจ้าหน้าที่บรหิาร (Chief Executive Officer) ของ MFEC เป็นผู้ให้ค าปรกึษา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวนั

จัดตัง้ VDD รวมถึง MFEC ตกลงจะสนับสนุนการประกอบกิจการของ VDD ในการจัดหาพนักงานและบุคลากรให้

เพยีงพอเพื่อให ้VDD สามารถประกอบกจิการไดต้ามแผนงานที่ก าหนดไว้ส าหรบัระยะเวลา 2 ปีนับจากวนัจดัตัง้ VDD 

เป็นข้อตกลงกระท าการที่ MFEC จะต้องด าเนินการตามสญัญา และในช่วงที่ VDD ก าลงัสรรหาพนักงานมาทดแทน

พนักงานทีล่าออกนัน้ BBIK กม็คีวามเขา้ใจในส่วนงานของ VDD ระดบัหนึ่ง เนื่องจาก BBIK มกีารใหบ้รกิารดา้น Digital 

Delivery มาอย่างต่อเนื่อง จงึมปีระสบการณ์และสามารถวางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานในส่วนนี้ได ้และ VDD ยงัมี

พนักงานฝ่ายบุคคล ซึ่งมีประสบการณ์และมีความสามารถในการหาบุคลากรที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานต่างๆ ได้

ทนัท่วงท ีทัง้นี้ บรษิทัฯ จะน านโยบายดา้นการพฒันาทรพัยากรบุคคลมาปรบัใชก้บั VDD ซึ่งจะมสีถานะเป็นบรษิทัย่อย

เพื่อใหน้โยบายในการด าเนินงานของ VDD เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั รวมถงึมขีอ้ตกลงใหฝ่้ายบรหิารของ VDD จ านวน 

15 ท่าน อยู่ท างานต่อกบั VDD เป็นจ านวนไม่ต ่ากว่า 5 ปี และการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ พนักงานทีโ่อนยา้ยเขา้มาจะ

ไดร้บัค่าตอบแทนและสวสัดกิารทีไ่ม่น้อยไปกว่าทีไ่ดร้บัจาก MFEC ณ วนัทีโ่อนพนักงาน และยงัคงผลประโยชน์พนักงาน

และการนับระยะเวลาในการท างานต่อจากเดมิ ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้เป็นการสร้างความเป็นธรรมใหก้บัพนักงานและท าให้
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พนักงานมคีวามผกูพนัและมทีศันคตทิีด่ตี่อองคก์ร ประกอบกบัทาง BBIK จะส่งกรรมการเขา้ไปเพื่อก ากบัดแูลกจิการและ

เรียนรู้องค์กรใน VDD ด้วย โดยคณะกรรมการเดิมจาก BBIK จะเข้าไปเป็นกรรมการใน VDD จ านวนทัง้สิ้น 3 ท่าน 

(รายละเอียดในหวัขอ้ 3.5.2 รายชื่อคณะกรรมการ VDD) ทัง้นี้เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพงิบุคลากรเดิมของ VDD 

ดงันัน้ ดว้ยความร่วมมอืจากหลายฝ่ายตามทีก่ล่าวขา้งตน้จงึคาดว่าบรษิทัฯ จะสามารถลดความเสีย่งดา้นปัญหาดา้นการ

ขาดแคลนทรพัยากรบุคคลของ VDD ไปได ้

5.3   ความเส่ียงจากความคลาดเคลื่อนของประมาณการ 

เนื่องจากในอดตี VDD เป็นหน่วยงานหนึ่งของ MFEC โดยมไิดจ้ดัตัง้เป็นบรษิทัย่อยของ MFEC ดงันัน้ ในช่วง

แรกเมื่อมกีารแยกหน่วยงานออกมาก่อตัง้เป็นบรษิัทใหม่ จงึต้องมกีารจ าแนกรายได้และค่าใช้จ่ายในอดตีออกมาเพื่อ

สะท้อนผลประกอบการที่แท้จรงิของ VDD เพื่อวตัถุประสงค์ในการประเมนิมูลค่ากิจการ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายบาง

รายการจะไม่ได้มกีารลงบนัทกึจ าแนกตามหน่วยธุรกิจมาในอดตี ซึ่งมคีวามเป็นไปได้ทีค่่าใชจ้่ายเหล่านี้อาจไม่สะทอ้น

ความเป็นจรงิ หรอืมคี่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดร้วมเขา้มาในประมาณการ 

อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบสถานะทางการเงินได้ท าการสอบทานและมีการปรบัตัวเลขจากฝ่ายบริหารของ 

MFEC เพื่อให้ตวัเลขสะทอ้นความเป็นจรงิมากขึน้ รวมถึงมกีารบวกค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งเพิม่เติม ซึ่งที่ปรกึษาฯ ได้น า

ตัวเลขที่มีการปรบัปรุงโดยผู้ตรวจสอบสถานะทางการเงินเขา้มาใช้ในการประมาณการเป็นหลกั และมีการปรบัปรุง

ค่าใช้จ่ายเพิม่เติมซึ่งคาดว่าจะเกิดขึน้จริงภายหลงัจากการเขา้ท ารายการ และใช้อตัราการเติบโตของรายไดจ้ากภาวะ

อุตสาหกรรม ทัง้นี้เพื่อเป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis) เพื่อใหส้ะทอ้นมลูค่าของ VDD ทีใ่กลเ้คยีง

ความเป็นจรงิมากทีสุ่ด (อ่านรายละเอยีดการประเมนิมลูค่าเพิม่เตมิในส่วนที ่5) 

5.4  ความเส่ียงจากการแบกรบัภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในอนาคต 
การไดม้าซึ่ง VDD นัน้ จะท าให ้BBIK มพีนักงานเพิม่ขึน้กว่า 300 คน จากปัจจุบนั BBIK มพีนักงานราว 350 

คน ท าใหบ้รษิทัฯ มภีาระค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนพนักงานและภาระผลประโยชน์พนักงานเพิม่ขึน้ในอนาคต 

อย่างไรกต็าม บุคลากรจาก VDD เป็นบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์ท างานเฉลีย่กว่าสบิปีซึง่พรอ้มท างานต่อเนื่องได้

ทนัท ีโดยไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายและเสยีเวลาในการเรยีนรูง้านเพิม่เตมิ ประกอบกบัส่วนงานธุรกจิพฒันาระบบดจิทิลัและให้

ค าปรกึษาดา้นเทคโนโลย ี(Digital Excellence and Delivery หรอื DX) ของ BBIK นัน้ ถอืไดว้่าเป็นรายไดห้ลกัของ BBIK 

และส่วนงาน DX ยงัเป็นส่วนงานหลกัทีท่ าใหร้ายไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ และคาดว่ารายไดใ้นส่วน Digital Delivery 

จะมแีนวโน้มเตบิโตเพิม่ขึน้อกีในอนาคต ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 เป็น

ตวัเร่งทีท่ าใหอ้งคก์รต่างๆ ตอ้งปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและการด าเนินชวีติสู่ความเป็นปกตริปูแบบใหม ่(New normal) โดย

ขอ้มลูจากวจิยักรุงศร ีคาดว่าธุรกจิบรกิารดจิทิลัและซอฟตแ์วรใ์นช่วง 3 ปีขา้งหน้าจะมแีนวโน้มเตบิโตด ีโดยคาดว่ารายได้

รวมจะขยายตวัในช่วง 9.0-10.0% เน่ืองจากภาคธุรกจิเร่งปรบัโครงสรา้งองค์กรทีเ่น้นขบัเคลื่อนมลูค่าเพิม่ดว้ยเทคโนโลยี

ดจิทิลัมากขึน้ (รายละเอยีดเพิม่เตมิทีห่วัขอ้ 3.5.6 ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรม) 

ทัง้นี้ การเขา้ท ารายการในครัง้นี้จะท าใหบ้รษิทัฯ ไดม้าซึ่ง VDD ทีม่งีานจากสญัญาเก่าของลูกคา้ ทีพ่รอ้มรบัรู้

รายไดไ้ดท้นัท ี(Backlog) ซึ่งมมีูลค่าประมาณ 333.0 ล้านบาท (ขอ้มูล ณ สิน้เดอืนกนัยายน 2565) รวมถงึบรษิทัฯ คาด
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ว่าจะไดป้ระโยชน์สูงสุดจากการน าบุคลากรของ VDD เขา้มาช่วยผสานความสามารถระหว่างองค์กร (Synergy) ระหว่าง 

BBIK และ VDD ทัง้ดา้นบุคลากรและเทคโนโลย ีเพื่อเพิม่ความสามารถในการท างานทัง้หมด โดย BBIK จะสามารถรบั

งานขนาดใหญ่มากขึ้นได้ ซึ่งงานขนาดใหญ่จะมีคู่แข่งน้อยราย มีเพียงบริษัทขนาดใหญ่เท่านัน้ที่มีทรพัยากรบุคคล

เพยีงพอในการท างาน ท าให้มโีอกาสในการท าก าไรมากขึน้ และเกิดการประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) จาก

ตน้ทุนต่อหน่วยทีต่ ่าลงเมื่อธุรกจิขยายขนาดการใหบ้รกิารทีม่ากขึน้ 

5.5  ความเส่ียงด้านการให้เครดิตแก่ลูกค้า 

 เน่ืองจากธุรกจิทีใ่หบ้รกิารทางดา้นดจิทิลัที ่VDD ใหบ้รกิารอยู่นัน้ จะมกีารเรยีกเกบ็ช าระค่าบรกิารการออกแบบ

ระบบและพฒันาโปรแกรมใหก้บัลูกคา้ตามความส าเรจ็ของงาน ซึ่งจะท าการวางบลิภายหลงัจากทีม่กีารส่งมอบและตรวจ

รบังานโดยลูกคา้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  จงึมคีวามเสีย่งกรณีทีลู่กคา้อาจไม่สามารถช าระเงนิค่าบรกิารดว้ยสาเหตุต่างๆ  

ทีป่รกึษาฯ เหน็ว่า ทีผ่่านมาลูกคา้ส่วนใหญ่ของ VDD จะเป็นลูกคา้กลุ่มทีม่คีวามน่าเชื่อถอื เป็นลูกคา้ระดบัชัน้

น าในอุตสาหกรรมต่างๆ และที่ผ่านมา VDD ไม่เคยประสบปัญหาการได้รบัเงนิล่าชา้จากลูกค้า อย่างไรกต็ามภายหลงั

การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ BBIK จะส่งกรรมการเขา้ไปเพื่อก าหนดนโยบายหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาเครดติของลูกคา้

เพื่อป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตเพื่อใหม้คีวามรดักุมยิง่ขึน้  

5.6  ความเส่ียงด้านแหล่งท่ีมาของเงินทุน 

การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ บรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนการไดม้าซึ่ง VDD ดว้ยเงนิสดทัง้จ านวน โดยแบ่งเป็น

แหล่งทีม่าของเงนิทุนทัง้หมด 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) เงนิสดจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแก่ประชนชนเป็นครัง้แรก (IPO) 

ส าหรบัวตัถุประสงคใ์นการลงทุนในธุรกจิอื่น มลูค่าไม่เกนิ 93.8 ลา้นบาท 2) เงนิสดจากกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน

ของบรษิทัฯ มลูค่าไม่เกนิ 300.0 ลา้นบาท ทัง้นี้จากการสอบถามขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ ณ สิน้เดอืนพฤศจกิายน 2565 

มเีงนิสดคงเหลอืประมาณ 400 ล้านบาท ทีป่รกึษาฯ เหน็ว่ากระแสเงนิสดจากการด าเนินงานในส่วนนี้มเีพยีงพอส าหรบั

การช าระค่าตอบแทน และส่วนทีเ่หลอืจาก 3) เงนิสดจากการเพิม่ทุนตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อ

เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนโดยไม่จดัสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะท าให้บรษิัทฯ มหีน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 

(PPO) และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  มูลค่าไม่เกิน 

297.2 ล้านบาท (จากการสอบถามบรษิทัฯ คาดว่าจะหาผูล้งทุนและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบ PP ไดภ้ายในเดอืน

กุมภาพนัธ์ 2566 ภายหลงัจากการไดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้) โดยการขอเพิม่ทุนตามแบบมอบอ านาจทัว่ไปจะอยู่ในวาระ

การประชุมผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2566 ณ วนัที ่13 กุมภาพนัธ์ 2566 โดยการพจิารณาวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วน

ของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี ทัง้นี้ หากวาระนี้ไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  หรอืหากการเพิม่ทุนไม่เป็นไปตาม

แผนทีก่ าหนดไวภ้ายในเดอืนมนีาคม 2566 จะส่งผลกระทบท าใหบ้รษิทัฯ ไม่มแีหล่งเงนิทุนเพยีงพอทีจ่ะเขา้ท ารายการใน

ครัง้นี้ และอาจมคีวามเสีย่งท าใหก้ารท าธุรกรรมมอีนัตอ้งยกเลกิไป 

ทัง้นี้ตามสญัญาได้มกีารระบุไวว้่า ให้คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกนัเพื่อขยายระยะเวลาท าการซื้อขายใหเ้สรจ็

สมบูรณ์ รวมถงึการเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ในวาระในการประชุมผูถ้ือหุน้ ครัง้ที ่1/2566 นี้ นอกจากจะมวีตัถุประสงค์เพื่อ
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เตรยีมความพรอ้มส าหรบัการด าเนินการตามแผนการลงทุนของบรษิทัฯ แล้ว ยงัเป็นการรกัษาระดบัอตัราส่วนหนี้สนิต่อ

ทุน (Debt-to-Equity Ratio) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม แม้การเพิ่มทุนจะก่อให้เกิด Control Dilution และ 

Earnings Dilution อยู่ทีไ่ม่เกนิรอ้ยละ 9.09 (อ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ 4.3.6) แต่ทีป่รกึษาฯ เหน็ว่าการเพิม่ทุนจะ

เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ จากการน าเงนิไปใชเ้ป็นสิง่ตอบแทนทีจ่ะไดม้าซึง่ธุรกจิทีจ่ะเสรมิสรา้งศกัยภาพใหแ้ก่บรษิทัฯ ใน

อนาคต ซึ่งการเขา้ลงทุนใน VDD จะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถขยายการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างครบวงจร 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหค้รอบคลุม แต่หากวาระนี้ไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืหากการ

เพิม่ทุนไม่เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้ บรษิทัฯ จะมคี่าใช่จ่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิจากการว่าจา้งทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 

ค่าใชจ้่ายจากการว่าจา้งท ารายงานสอบทานสถานะทางกฎหมายและทางการเงนิ ฯลฯ และสญูเสยีโอกาสในการเขา้ลงทุน

ในธุรกิจการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแอปพลิเคชนั (Software Development) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มแีนวโน้ม

เตบิโตอย่างต่อเนื่อง อกีทัง้มลูค่าในการเขา้ท ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล และมคีวามคุม้ค่าในเชงิธุรกจิ 

ทัง้นี้ นอกจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2565 จะพจิารณาเหน็ชอบการเขา้ลงทุนใน VDD แล้ว 

ยงัมกีารพจิารณาเหน็ชอบการเขา้ลงทุนใน Innoviz มลูค่าไม่เกนิ 904 ลา้นบาทอกีดว้ย โดยการเขา้ลงทุนใน Innoviz จะมี

การก าหนดช าระค่าตอบแทนเป็น 3 Tranche โดย Tranche A ช าระรอ้ยละ 55, Tranche B ช าระรอ้ยละ 30 และ Tranche 

C ช าระร้อยละ 15 โดยบริษัทฯ ก าหนดแหล่งเงินทุนที่ช าระ Tranche A จากการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน ส่วน 

Tranche B และ C ช าระจากกระแสเงนิสดของบรษิัทฯ ในปีถดัไป ดงันัน้ที่ปรกึษาฯ จงึมคีวามเห็นว่าการเขา้ลงทุนใน 

Innoviz ส าหรบั Tranche A นัน้ มแีหล่งเงนิทุนจากการกู้ยมืเงนิจงึไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ ส าหรบั 

Tranche B และ C นัน้จะช าระในปีอื่นๆ ต่อไป ในขณะที่รายการเขา้ลงทุนใน VDD จะช าระในปี 2566 เพยีงครัง้เดยีว 

ดงันัน้ทีป่รกึษาฯ จงึเหน็ว่าการเขา้ท ารายการอื่นๆ ของบรษิทัฯ ในช่วงเวลาเดยีวกนัน้ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเพยีงพอ

ของแหล่งเงนิทุนของการเขา้ลงทุนใน VDD แต่อย่างใด 

6.   ผลกระทบภายหลงัการเข้าท ารายการ 

 ภายหลงัการเข้าท ารายการในครัง้นี้ บริษัทฯ จะได้มาซึ่งธุรกิจของ บริษัท วลัแคน ดิจิทลั เดลิเวอรี่ จ ากัด 

(“VDD”) ซึง่เป็นธุรกจิการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และแอปพลเิคชนั (Software Development) อย่างครบวงจร

ครอบคลุมทุกด้านภายใต้มาตรฐานของการ SDLC (Software Development Life Cycle) ตัง้แต่แรกเริ่มจนถึงการ

ให้บรกิารหลงัการขาย โดยมทีมีงานนักพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและแอปพลเิคชนัทีม่คีวามเชีย่วชาญในด้านธุรกจิ

ดงักล่าวกว่า 300 คน และมปีระสบการณ์ในการท างานมามากกว่า 10 ปี โดยในการเขา้ซื้อธุรกจิครัง้นี้ จะเป็นการเพิม่

ศกัยภาพในการด าเนินธุรกจิ และเป็นการขยายขอบเขตการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ใหม้คีวามครอบคลุมมากยิง่ขึ้น

เพื่อรองรบัลูกค้าที่หลากหลาย และเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขนัในยุค Digital transformation ที่มแีนวโน้มการ

เตบิโตอย่างต่อเนื่อง ซึง่จะท าใหผ้ลประกอบการของบรษิทัฯ มโีอกาสเตบิโตและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้

ของบรษิทัฯ ไดใ้นระยะยาว  

 นอกจากนี้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ มมีติอนุมตักิารออกและเสนอหุน้เพิม่ทุนตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป 

(General Mandate) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนโดยไม่จดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่ะท าใหบ้รษิทัฯ มหีน้าทีต่าม

กฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด (Private 
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Placement)  โดยจ านวนหุน้รวมกนัไม่เกนิ 10,000,000 หุน้ หรอืไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทัฯ เพื่อ

น ามาช าระเป็นค่าตอบแทนการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ดว้ย ดงันัน้จงึส่งผลต่อการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control 

Dilution) และการลดลงของก าไรต่อหุน้ (EPS Dilution) ในอตัรารอ้ยละไม่เกนิ 9.09 ทัง้นี้เมื่อเปรยีบเทยีบประโยชน์ทีผู่ถ้อื

หุ้นจะได้รบัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน บรษิัทฯ จะสามารถขยายตลาดในการแข่งขนัทางธุรกิจ และมรีายได้

เพิม่ขึน้จากการเขา้ท ารายการ ท าใหม้โีอกาสไดร้บัผลตอบแทนทีด่จีากการลงทุนในครัง้นี้ และก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด

ต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 

ทัง้นี้ภายหลงัการเขา้ท าธุรกรรมเขา้ลงทุนใน VDD จะยงัคงมกีรรมการชุดเดิมของ VDD บางราย ได้แก่ นาย
ปัญญา พรขจรกจิกุล ทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทั และผูบ้รหิารของ VDD  
ต่อไป เนื่องจากมคีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญในธุรกจิ Digital Delivery 

นอกจากนี้ภายหลงัการเขา้ท ารายการจะส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงของงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

งบก าไร/ (ขาดทุน)  
(หน่วย:ล้านบาท) 

ส าหรบังวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

งบการเงินรวม 
BBIK 

งบการเงิน 
(เสมือน) 

VDD 

งบเสมอืน  
BBIK + VDD 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 424.57 289.94 714.51 
ตน้ทุนขายและใหบ้รกิาร 200.33 98.26 298.59 

ก าไรสุทธ ิ 99.62 19.09 118.71 
หมายเหตุ : 1. ตารางแสดงรายได้ ต้นทุน และก าไรสุทธ ิในกรณีหลงัเข้าท าธุรกรรมการซื้อหุน้สามญัของ VDD ซึ่งเป็นเพยีงการจดัท าขึ้น

ภายในเพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างรายได้และการด าเนินงานของ BBIK ในภาพรวมที่เปลี่ยนแปลงไปหลงัจากการเข้าท า
รายการในครัง้นี้  

2. อ้างองิงบการเงนิรวมของบรษิทั บลูบคิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุด วนัที่ 30 กนัยายน 
2565 ทีผ่่านการสอบทานจากบรษิทั พราวด ์อนิ โปร จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

  3. อา้งองิขอ้มลูทางการเงนิ (งบเสมอืน) ของ VDD ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุด วนัที ่30 กนัยายน 2565 จากการสอบทานสถานะ
ทางการเงนิของบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

จากตารางข้างต้นเมื่อท าการรวมข้อมูลทางการเงินของการได้มาซึ่งสินทรพัย์ของ VDD ภายหลงัการเข้าท า

รายการกบั VDD จะสะทอ้นผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ โดยรายไดข้องบรษิทัฯ มาจากธุรกจิการใหค้ าปรกึษาดา้นกล

ยุทธ์และการจดัการ (Management Consulting), ธุรกิจการบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic PMO; PMO), 

ธุรกิจการพฒันาระบบดจิทิลัและใหค้ าปรกึษาด้านเทคโนโลย ี(Digital Excellence and Delivery) และธุรกิจการจดัการ

ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลชัน้สูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Big data, advanced analytics and artificial 

intelligence (AI)) และส่วนรายไดข้อง VDD มาจากงานบรกิารดา้นการพฒันาแอพพลเิคชัน่โดยผูเ้ชีย่วชาญทีค่รอบคลุม

ทุกดา้นภายใต้มาตรฐานของการ SDLC (Software Development Life Cycle) ในการใหบ้รกิาร Strategy Assessment, 

การออกแบบในส่วนของ UX/UI, การวางโครงสรา้งของ Solution Architect และการพฒันา Solution รวมถงึการน าระบบ

ขึน้เพื่อใชง้าน (Development Management) การดแูลหลงัการขาย 
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ดงันัน้ จากตารางขา้งต้นแสดงให้เห็นว่า ภายหลงัการท ารายการกบั VDD จะท าให้รายได้ของบรษิัทฯ (ณ 30 

กนัยายน 2565) เพิม่ขึน้ 289.94 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 68.29 มตีน้ทุนการขายและใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ 98.26 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 49.05 และมกี าไรสุทธเิพิม่ขึน้ 19.09 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 19.16 โดย

การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ อาจก่อใหเ้กดิการช่วยลดตน้ทุนในส่วนของการบรหิารงานการใชท้รพัยากรร่วมกนัรวมถงึการ

พฒันาองคค์วามรูข้องบุคลากรร่วมกนั ซึง่เป็นโอกาสในการเพิม่ก าไรและอตัราผลตอบแทนทีเ่หมาะสม ทีจ่ะช่วยใหบ้รษิทั

ฯ มฐีานะทางการเงนิทีม่ ัน่คงและเพิม่กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ ไดใ้นระยะยาว 

นอกจากนี้ภายหลงัการเขา้ท ารายการบรษิทัฯ จะมภีาระหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากผลประโยชน์ของพนักงาน คาดว่ามี

ภาระหนี้สนิประมาณ 19.5 ล้านบาท (อ้างอิงขอ้มูลจากการสอบทานสถานะทางการเงนิของ บรษิัท ส านักงาน อีวาย 

จ ากดั ณ 30 กนัยายน 2565) 

จากการพจิารณา ขอ้ดแีละขอ้ด้อยของการเขา้ท ารายการ ขอ้ดแีละขอ้ด้อยของการไม่เขา้ท ารายการ และความ

เสี่ยงของการเข้าท ารายการ ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าโดยภาพรวมการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรพัย์ในครัง้นี้ จะสร้าง

ประโยชน์และผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ไดใ้นระยะยาว ท่ีปรึกษาฯ จึงเห็นว่าการเข้าท ารายการในครัง้น้ี

มีความสมเหตุสมผล 

7.  การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญั 

สรปุการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ VDD 
ทีป่รกึษาฯ ไดส้รุปตารางมลูค่ายตุธิรรมของ VDD ตามการประเมนิมลูค่าดว้ยวธิตี่างๆ ดงันี้ 

สรปุวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรมของ VDD ความเหน็ของท่ี

ปรึกษาฯ บาทต่อหุ้น ล้านบาท  
1. วธิมีลูค่ากจิการตามบญัช ี(Book Value Approach)  N/A N/A ไม่สามารถค านวณได ้

 2. วธิปีรบัปรุงมลูค่ากจิการตามบญัช ี(Adjusted Book  
Value Approach) 

N/A N/A ไม่สามารถค านวณได ้

 3. วธิเีปรยีบเทยีบอตัราส่วนตลาด (Market  Comparable 
Approach) 
3.1 วธิอีตัราส่วนราคาต่อมลูค่าทางบญัช ี(Price to Book 
Value Approach) 

N/A N/A ไม่สามารถค านวณได ้

3.2 วธิอีตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ (Price to Earnings 
per Share Ratio Approach)  

2,469.05 – 5,078.60 1,234.53 – 2,539.30 ไม่เหมาะสม 

4. วธิมีลูค่าหุน้ตามราคาตลาด (Market Value Approach) N/A N/A ไม่สามารถค านวณได ้

5. วิธีมูลค่าปัจจบุนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow Approach) 

1,418.28 – 1,672.28  709.14 – 836.14 เหมาะสม 

จากขอ้มลูดงักล่าว ทีป่รกึษาฯ สรุปไดว้่าการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของ VDD ในครัง้นี้  เหน็ควรใชว้ธิมีลูค่า
ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดสุทธ ิซึง่อยู่ระหว่าง 709.14 ล้านบาท ถึง 836.14 ล้านบาท หรือ 1,418.28 บาทต่อหุ้น ถึง 
1,672.28 บาทต่อหุ้น 
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ทีป่รกึษาฯ เหน็ว่าวธิมีลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธ ิ(Discounted Cash Flow Approach) เป็นวธิทีีส่ะทอ้น

ถงึความสามารถ และศกัยภาพของธุรกจิของบรษิทัในอนาคต  ซึง่ถอืว่าเป็นวธิกีารทีเ่หมาะสมในการประเมนิมลูค่ากจิการ

ของ VDD เน่ืองจากเป็นวธิทีีส่ามารถพจิารณาปัจจยัทีอ่าจจะส่งผลกระทบปัจจุบนัและในอนาคต 

ดงันัน้ทีป่รกึษาฯ ไดท้ าการเปรยีบเทยีบระหว่างมลูค่ายุตธิรรมของ VDD กบัราคาซื้อขายของ VDD หากมูลค่า

ยุตธิรรมของ VDD สงูกว่าราคาซื้อขายของ VDD จะถอืว่ามคีวามเหมาะสมในดา้นราคา ดงันัน้ในการซื้อขาย VDD ในครัง้

นี้มมีูลค่าผลตอบแทนรวมทัง้สิน้ 691.00 ล้านบาท เป็นมูลค่าที่ต ่ากว่ามูลค่ายุตธิรรมของ VDD ทีป่ระเมนิดว้ยวธิปัีจจุบนั

สุทธขิองกระแสเงนิสดทีอ่ยู่ที ่709.14 – 836.14 ล้านบาท โดยมมีูลค่าช่วงกลางประมาณ 771.38 ล้านบาท ดงันัน้การท า

รายการจงึมคีวามเหมาะสมในดา้นของราคา 

ทีป่รกึษาฯ จงึมคีวามเหน็ว่า การเข้าท ารายการในครัง้น้ี มีความเหมาะสมในดา้นของราคา 

  จากเหตุผลขา้งตน้ ทีป่รกึษาฯ เหน็ว่าการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ในครัง้นี้ มีความสมเหตุสมผล จงึ

เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ควรอนุมติัในการเข้าท ารายการในครัง้น้ี อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นควรพจิารณาความ

สมเหตุสมผลและความเหน็ของทีป่รกึษาฯ ซึ่งตัง้อยู่บนสมมตฐิานว่า ขอ้มูล เอกสาร และร่างเอกสารทีไ่ดร้บั รวมถงึการ

สมัภาษณ์ผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เป็นความจรงิ สมบูรณ์ และถูกตอ้ง และผูถ้อืหุน้ควรพจิารณาเงือ่นไขและขอ้ก าหนด

ของการเขา้ท ารายการดงักล่าว  

ทัง้นี้ ทีป่รกึษาฯ เหน็ว่าสมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัเตรยีมประมาณการทางการเงนิมคีวามสมเหตุสมผล อย่างไรก็

ตาม สมมตฐิานดงักล่าวตัง้ขึน้โดยการพจิารณาภาวะเศรษฐกจิและขอ้มูลทีม่อียู่ในช่วงเวลาทีศ่กึษาเท่านัน้ ดงันัน้ การ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตอาจจะส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาฯ ทัง้นี้ การตัดสินใจที่จะอนุมตัิ

หรอืไม่อนุมตักิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 
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ส่วนท่ี 2 : แนวทางการปฏิบติังานและข้อมูลท่ีใช้ในการจดัท ารายงาน 

 ทีป่รกึษาฯ ไดพ้จิารณาและศกึษาขอ้มูลการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ ในการซื้อและรบัโอนหุน้ของบรษิทั 

วลัแคน ดจิทิลั เดลเิวอรี ่จ ากดั (“VDD”) รวมถงึหุน้สามญัจ านวน 2 หุน้ ซึ่งถอืโดยบุคคลธรรมดาตวัแทนของ EWH เป็น

จ านวนทัง้สิน้ 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของหุน้สามญัทัง้หมดของ 

VDD จากบรษิทั อสีท์วนิด์ โฮลดิ้งส ์จ ากดั (“EWH”) ภายใต้กระบวนการโอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer 

หรอื “EBT”)  โดย EWH มสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากดั (มหาชน) (“MFEC”) โดยบรษิทัฯ จะ

ช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสดจ านวนมูลค่า 691,000,000 บาท ในราคาหุ้นละ 1,382 บาท  ให้แก่ บรษิัท อีสท์วนิด์ โฮล

ดิง้ส ์จ ากดั (“EWH”) โดยแหล่งเงนิทุนในการช าระค่าตอบแทนมาจาก 3 ส่วน ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

1) เงนิที่ได้รบัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแก่ประชาชนเป็นครัง้แรก ( IPO) ส าหรบัวตัถุประสงค์ในการ

ลงทุนในธุรกจิอื่นทีค่งเหลอื มลูค่าไม่เกนิ 93,800,000 บาท  

2) เงนิทุนจากกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ มลูค่าไม่เกนิ 300,000,000 บาท  

3) เงนิลงทุนจากการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) มลูค่าประมาณ 297,200,000 บาท  

จากขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากบรษิทัฯ การสมัภาษณ์ฝ่ายบรหิาร และขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ต่อสาธารณชนทัว่ไป รวมถงึขอ้มลู

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง 

1. มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2565 เมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม 2565 ของบรษิทัฯ และสารสนเทศที่

เปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์

2. เอกสารส าคัญของ BBIK, EWH, VDD และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ 

ขอ้บงัคบั และขอ้มลูเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ เป็นตน้ 

3. สญัญาต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัBBIK, EWH, VDD และบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น สญัญาการซื้อขายหุน้และสญัญา

การโอนกจิการทัง้หมด, สญัญาต่างๆ จากสถาบนัการเงนิ, สญัญาเกีย่วกบัการใหบ้รกิารลูกคา้ เป็นตน้  

4. ใบอนุญาตต่างๆ ในการประกอบธุรกจิของ VDD 

5. การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และรวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  

6. ขอ้มลูสถติจิากตลาดหลกัทรพัยฯ์ และภาวะอุตสาหกรรม 

7. ขอ้มลูจากรายงานสถานะทางการเงนิ และขอ้มลูรายงานสถานะทางกฎหมาย 

 ความเห็นของที่ปรกึษาฯ ตัง้อยู่บนสมมติฐานว่า ขอ้มูล และ/หรอื เอกสาร ซึ่งที่ปรกึษาฯ ได้รบัตลอดจนการ

สัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง โดยที่ปรึกษาฯ ได้

พจิารณาและศกึษาขอ้มลูดงักล่าวดว้ยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผูป้ระกอบวชิาชพี นอกจากนี้ ที่

ปรกึษาฯ ถือว่า สญัญาและขอ้ตกลงทางธุรกิจต่างๆ มผีลบงัคบัใช้และผูกพนัตามกฎหมาย และไม่มกีารเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไข เพกิถอน หรอื ยกเลกิ รวมถงึไม่มเีหตุการณ์หรอืเงื่อนไขใดๆ ทีอ่าจจะส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อการเขา้

ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ในครัง้นี้  
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 ดงันัน้ หากขอ้มลู และ/หรอื เอกสาร ซึง่ทีป่รกึษาฯ ไดร้บัไม่ถูกตอ้ง และ/หรอื ไม่เป็นความจรงิ หรอื สญัญาและ

ขอ้ตกลงทางธุรกจิต่างๆ ไม่มผีลบงัคบัใช ้และ/หรอื ไม่ผกูพนัตามกฎหมาย และ/หรอื มกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไข เพกิถอน 

หรอื ยกเลกิ และ/หรอื มเีหตุการณ์หรอืเงือ่นไขใดๆ ทีอ่าจจะส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่

สนิทรพัย์ของ BBIK อาจส่งผลต่อความเหน็ของทีป่รกึษาฯ ซึ่งทีป่รกึษาฯ ไม่สามารถใหค้วามเหน็ต่อผลกระทบดงักล่าว

ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ได ้

 ความเห็นของที่ปรกึษาฯ จดัท าขึ้นภายใต้ขอ้มูลซึ่งที่ปรกึษาฯ ได้รบั รวมถึงภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทาง

เศรษฐกจิ และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการจดัท า ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญัในภายหลงั และอาจ

ส่งผลกระทบต่อความเหน็ของทีป่รกึษาฯ โดยทีป่รกึษาฯ ไม่มภีาระผกูพนัในการปรบัปรุงความเหน็ของรายงานความเหน็

ของทีป่รกึษาฯ ฉบบันี้ 

 รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาฯ ฉบบันี้ จดัท าขึน้เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ใชพ้จิารณาประกอบการตดัสนิใจ

ลงมตกิารเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ ดงันัน้การตดัสนิใจอนุมตัหิรอืไม่อนุมตักิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้ ขึน้อยู่กบั

ดุลยพนิิจของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ควรศกึษาขอ้มลูในเอกสารต่างๆ ทีแ่นบมาพรอ้ม

กบัหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ในครัง้นี้ ด้วยความรอบคอบและระมดัระวงัก่อนท าการลงมติ เพื่อที่จะได้

พจิารณาลงมตไิดอ้ย่างเหมาะสม  

 อย่างไรก็ตาม รายงานความเห็นของที่ปรึกษาฯ มิได้เป็นการรบัรองผลส าเร็จของการ เข้าท ารายการต่างๆ 

รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และที่ปรึกษาฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเขา้ท า

รายการดงักล่าว ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
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ส่วนท่ี 3 : ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 

3.1.  ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

สบืเนื่องจากบรษิัทฯ จะเขา้ท ารายการลงทุนในหุน้สามญัของ บรษิัท วลัแคน ดจิทิลั เดลเิวอรี่ จ ากดั ( “VDD”) 

จ านวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุน้ละ 100 บาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นสามญัทัง้หมดของ 

VDD โดยมมีูลค่าการลงทุนรวมทัง้สิ้นจ านวน 691,000,000 บาท ในราคาหุ้นละ 1,382 บาท จากบรษิัท อีสท์วนิด์ โฮล

ดิ้งส์ จ ากัด (“EWH”) ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรือ “EBT”)  โดย EWH มี

สถานะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั เอม็ เอฟ อ ีซ ีจ ากดั (มหาชน) (“MFEC”)  

โดยบรษิัทฯ จะซื้อและรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก EWH ซึ่งหมายถึง ทรพัย์สนิ หนี้สนิ สทิธ ิหน้าที่และความ

รบัผดิชอบทัง้หมดของ EWH ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีจ่ะมใีนอนาคต ณ วนัโอนกจิการ ทัง้นี้ EWH  ไม่มหีนี้สนิใดๆ และมี

เพยีงหุน้สามญัของ VDD  ดงันัน้ ณ วนัโอนกจิการ บรษิทัฯ จะรบัโอนมาซึง่หุน้สามญัของ VDD จ านวน 499,998 หุน้จาก 

EWH รวมถงึหุน้สามญัจ านวน 2 หุน้ ซึ่งถอืโดยบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นตวัแทนของ EWH รวมเป็นหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิ้น 

500,000 หุน้ นอกจากนี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการไดพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบการเขา้ท าสญัญาโอนกจิการทัง้หมด หรอื

สญัญาลกัษณะอื่นใดเพื่อตกลงเกี่ยวกบัการโอนกจิการ ขอ้ตกลง สญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกรรม

เขา้ลงทุนใน VDD เพื่อเสนอใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ 

การเขา้ท ารายการในครัง้นี้บรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนส าหรบัธุรกรรมเขา้ลงทุนใน VDD ดว้ยเงนิสดทัง้จ านวน 

โดยแหล่งเงนิทุนในการช าระค่าตอบแทนมาจาก 3 ส่วน ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

1) เงนิทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแก่ประชาชนเป็นครัง้แรก ( IPO) ส าหรบัวตัถุประสงค์ในการ

ลงทุนในธุรกจิอื่นทีค่งเหลอื มลูค่าไม่เกนิ 93,800,000 บาท  

2) เงนิทุนจากกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ มลูค่าไม่เกนิ 300,000,000 บาท  

3) เงนิลงทุนจากการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) มลูค่าประมาณ 297,200,000 บาท 

ทัง้นี้โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มธรุกจิของ BBIK ก่อนการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัย์ ภายใตก้ระบวนการ

โอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรอื “EBT”) มกีารเปลีย่นแปลงไปซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 
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โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการเข้าท ารายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บจก. แอดเดนด้า 
 (Addenda) 

Digital Excellence and 
Delivery 

บจก. อินเจนิโอ  
(Ingenio)  

Big Data and Advance 
Analytic 

บจก. ออรบิ์ท ดิจิทลั  
(Orbit Digital) 

Digital Excellence and  
Delivery (for PTTOR) 

99.98% 

บจก. บลูบิค โกลบอล  
 (Bluebik Global) 

Digital Excellence  
and Delivery (oversea)  

บจก. จีเอม็วีพาย  
(GMVPI) 

SAP enhancement 

บจก. บลูบิค ไททนัส ์ 

(Bluebik Titans) 
Cyber security 

บจก.บลูบิค เน็กซสั  
(Bluebik Nexus) 

Digital platform and 
blockchain solution 

บจก. บลูบิค (สหราชอาณาจกัร)  
Digital excellence  

and delivery 

100.00% 

บจก. บลูบิค 
(เวียดนาม)  

Digital excellence  
and delivery 

100.00% 

บจก. บลูบิค (ฮ่องกง)  
Digital excellence  

and delivery 

100.00% 

บริษทั บลูบิค กรุป๊ จ ากดั 
(มหาชน)  

Bluebik Group  

60.00% 99.98% 

78.00% 80.00% 80.00% 80.00% บจก. วลัแคน ดิจิทลั เดลิเวอร่ี 
(VDD) 

Digital Delivery 

100.00% 

บมจ. เอม็ เอฟ อี ซี   
MFEC  

ผู้ถือหุ้นอ่ืน 

บจก. อีสท์วินด ์โฮลด้ิงส์ 
EWH 

94.21% 5.79% 
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โครงสร้างการถือหุ้นภายหลงัการเข้าท ารายการ 

หมายเหตุ :   รายละเอยีดเพิม่เตมิของ BBIK และบรษิทัย่อยทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมถงึบรษิทัร่วมและร่วมคา้ของ BBIK เอกสารแนบ 1 
หวัขอ้ 4 โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทัฯ 

 

3.2 วนั / เดือน / ปีท่ีท ารายการ 

ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 5/2565 ของบรษิัท บลูบคิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ หรอื

BBIK”) เมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม 2565 บรษิทัฯ มมีติ (ก) ภายหลงัจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัธิุรกรรมเขา้

ลงทุนใน VDD รวมทัง้อนุมตัเิรื่องต่างๆ ทีจ่ าเป็น และ/หรอื เกีย่วขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว และ (ข) ภายหลงัจากทีเ่งือ่นไข

บงัคบัก่อนทัง้หมดภายใตส้ญัญาการโอนกจิการเสรจ็สมบูรณ์ หรอืไดร้บัการผ่อนผนัหรอืสละสทิธโิดยคู่สญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

และได้มกีารด าเนินการต่างๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสรจ็สมบูรณ์ตามทีร่ะบุในสญัญาการโอนกจิการแล้ว โดยมเีงื่อนไขบงัคบั

ก่อน และขอ้ก าหนดทีส่ าคญั ทัง้นี้ บรษิทัฯ คาดว่ากระบวนการเขา้ลงทุนทัง้หมดจะสามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน

เดอืนมนีาคม 2566 

 

บจก. แอดเดนด้า 
 (Addenda) 

Digital Excellence and Delivery 

บจก. อินเจนิโอ  
(Ingenio)  

Big Data and Advance 
Analytic 

บจก. ออรบิ์ท ดิจิทลั  
(Orbit Digital) 

Digital Excellence and Delivery  
(for PTTOR) 

99.98% 

บจก. บลูบิค โกลบอล  
 (Bluebik Global) 

Digital Excellence and 
Delivery (oversea)  

บจก. จีเอม็วีพาย  
(GMVPI) 

SAP enhancement 

บจก. บลูบิค ไททนัส ์ 

(Bluebik Titans) 
Cyber security 

บจก.บลูบิค เน็กซสั  
(Bluebik Nexus) 

Digital platform and 
blockchain solution 

บจก. บลูบิค (สหราช
อาณาจกัร)  

Digital excellence and delivery 

100.00% 

บจก. บลูบิค (เวียดนาม)  
Digital excellence and delivery 

100.00% 

บจก. บลูบิค (ฮ่องกง)  
Digital excellence and delivery 

100.00% 

บริษทั บลูบิค กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
Bluebik Group  

บจก. วลัแคน ดิจิทลั เดลิเวอร่ี 
(VDD) 

Digital Delivery 

60.00% 100.00% 99.98% 

78.00% 80.00% 80.00% 80.00% 
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3.3 คู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งและความสมัพนัธร์ะหว่างคูส่ญัญา 

ผู้รบัโอน บรษิทั บลูบคิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ผู้โอน บรษิทั อสีทว์นิด ์โฮลดิง้ส ์จ ากดั  

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างกนั 

บรษิทั อสีท์วนิด์ โฮลดิ้งส์ จ ากดั เป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็นอิสระจากบรษิทัฯ และไม่ไดเ้ป็น

บุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบับรษิัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 

เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 (และทีไ่ดม้กีาร

แกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการ

ปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั พ.ศ.2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 

2546 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

3.3.1  ข้อมูลเก่ียวกบับริษทั อีสท์วินด ์โฮลด้ิง จ ากดั (“EWH”) ซ่ึงถือหุ้นใน VDD 

(1) ข้อมูลทัว่ไปของ EWH 
ช่ือบริษทั บริษทั อีสท์วินด ์โฮลด้ิง จ ากดั 
วนัจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั 7 ธนัวาคม 2565 
เลขทะเบยีนนิตบิุคคล 0105565195992 
ประเภทธุรกจิ ถอืหุน้ในนิตบิุคคลอื่น 

ทีต่ัง้ส านักงาน 
1788 อาคารสงิหค์อมแพลก็ซ์ ชัน้ที ่30 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ 
เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 

ทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 51,000,000 บาท 
จ านวนหุน้จดทะเบยีนและช าระแลว้ 510,000 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไว ้ 100 บาทต่อหุน้ 

(2) รายชื่อผู้ถอืหุ้น ณ วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2565 
ล าดบั รายชื่อผู้ถือหุ้นของ EWH จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

1. บรษิทั เอม็ เอฟ อ ีซ ีจ ากดั (มหาชน) (“MFEC”)/1 480,471 94.21 
2. ผูถ้อืหุน้อื่น 29,529 5.79 

รวม 510,000 100.00 
ทีม่า        : ขอ้มลูบรษิทั EWH และ corpusxweb.bol.co.th 
หมายเหตุ : /1 รายชื่อผูถ้อืหุน้ 10 รายแรกและกรรมการของบรษิทั เอม็ เอฟ อ ีซ ีจ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่5 พฤษภาคม 2565 มรีายละเอยีด
ดงันี้ 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ MFEC 
สดัส่วน

การถือหุ้น 
รายช่ือกรรมการ MFEC ต าแหน่ง 

1. TIS Inc. 48.99 1. นายศริศิกัดิ ์ถริวฒันางกูร ประธานกรรมการ 

2. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 4.17 2. นายศริวิฒัน์ วงศจ์ารุกร ประธานกรรมการบรหิาร/กรรมการ 

3. นายศริวิฒัน์ วงศจ์ารุกร 4.08 3. นายคโิยทากะ นาคามรูะ รองประธานกรรมการ 

4. นายศริศิกัดิ ์ถริวฒันางกูร 2.27 4. นายธนกร ชาล ี กรรมการ 

5. บรษิทั โมเดอรน์ฟอรม์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.61 5. นายมาซาคาซุ คาวามรูะ กรรมการ 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ MFEC 
สดัส่วน

การถือหุ้น 
รายช่ือกรรมการ MFEC ต าแหน่ง 

6. นายสทิธชิยั วงศภ์ทัรวรกุล 1.44 6. นายอนันต์ ลีต้ระกูล กรรมการอสิระ 

7. นายนัยพงษ์ กองบุญมา 1.07 7. นายสุชาต ิธรรมาพทิกัษ์กุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

8. นายธนกฤต เวศน์ปฐม 0.81 8. นางอุทยั ตนัละมยั กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

9. นายสมพงษ์ ชลดคีดดี ารงกุล 0.75 9. นายกมเลศน์ สนัตเิวชชกุล กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

10. นายวรพจน์ อนุเอกจติร 0.69 10. นายชาญ ธาระวาส กรรมการอสิระ 

ทีม่า : set.or.th 
 
(3) รายชื่อคณะกรรมการ ณ วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2565 
ล าดบั คณะกรรมการของ EWH  ต าแหน่ง 

1. นายอารม์ ศวิะดติถ์ กรรมการ 
2. นายศริวิฒัน์ วงศจ์ารุกร กรรมการ 

ทีม่า : ขอ้มลูบรษิทั EWH และ corpusxweb.bol.co.th 
 
(4)  สรปุข้อมลูงบการเงินของ EWH 

EWH จดทะเบยีนจดัตัง้เมื่อวนัที ่7 ธนัวาคม 2565 จงึยงัไม่มงีบการเงนิทีต่รวจสอบโดยผูส้อบบญัช ีและ ณ วนัที่

โอนกจิการเสรจ็สมบูรณ์ EWH จะมเีพยีงหุน้สามญัของ VDD จ านวน 499,998 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมถงึ

หุน้สามญัจ านวน 2 หุน้ ซึ่งถอืโดยบุคคลธรรมดาตวัแทนของ EWH รวมทัง้สิน้ 500,000 หุน้ และไม่มหีนี้สนิใดๆ ณ วนั

โอนกจิการ  

3.4  ประเภทและขนาดของรายการ 

รายละเอยีดการค านวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์โดยบรษิทัฯ

ใชข้อ้มูลตามงบการเงนิงวด 9 เดอืน ของบรษิทัฯ ฉบบัสอบทานสิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 ในการค านวณขนาด

รายการโดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

เกณฑก์ารคิดค านวณ สูตรการค านวณ การค านวณ ขนาดรายการ 

1) เกณฑม์ลูค่าของสนิทรพัยท์ีม่ี
ตวัตนสุทธ ิ(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100 
     NTA ของบรษิทั* 

- 

ไม่สามารถค านวณได้
เ นื่ อ ง จ า ก  VDD จ ด
ทะเบียนตัง้บริษัทเมื่อ
วันที่ 8 ธันวาคม 2565 
ดั ง นั ้น  จึ ง ยั ง ไ ม่ มี ง บ
การเงนิที่ตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัช ี

2) เกณฑก์ าไรสุทธจิากการ
ด าเนินงาน 

ก าไรสุทธขิองสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100 
ก าไรสุทธขิองบรษิทั  

3) เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 
มลูค่ารายการทีไ่ดร้บั x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

691.00 x 100 
774.55 

รอ้ยละ 89.21 

4) เกณฑม์ลูค่าหุน้ทุนทีอ่อกเพือ่
ช าระราคาสนิทรพัย ์

จ านวนหุน้ที ่ออกเพือ่ช าระค่าสนิทรพัย ์x 100 
จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทั 

- 
ไม่น าเกณฑ์ดังกล่าวมา
ค านวณเนื่องจาก บรษิทั
ไม่มกีารออกหลกัทรพัย ์
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เกณฑก์ารคิดค านวณ สูตรการค านวณ การค านวณ ขนาดรายการ 

เกณฑก์ารค านวณสูงสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565  รอ้ยละ 89.21 

หมายเหตุ  : *มลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 มรีายละเอยีดดงันี้ 

ข้อมูลทางการเงินของบริษทัฯ 
งบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษทัฯ  

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 (ล้านบาท) 
สินทรพัย ์ 774.55 
หกั : สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ไม่รวมสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิรายไดห้ลกั 23.10 

หกั : หนี้สนิรวม 167.45 

หกั : ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 4.11 

สินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) 579.89 

การเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวเขา้ขา่ย เป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นการซื้อและรบัโอนกจิการทัง้หมดของ EWH 
ซึง่ถอืหุน้ใน VDD รอ้ยละ 100  ดงักล่าวมขีนาดรายการสงูสุดเท่ากบัรอ้ยละ 89.21 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 
โดยค านวณจากงบการเงนิรวมงวด 9 เดอืนของบรษิทัฯ ฉบบัสอบทานสิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มรีายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ยอ้นหลงั 6 เดอืน และรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์รายการอื่น ทีไ่ดร้บั
อนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2565 ท าใหม้ขีนาดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยร์วมเท่ากบัรอ้ยละ 206.68 
(ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน) ดงันัน้ รายการดงักล่าวจงึถอืเป็นรายการประเภทที ่1 ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 (และทีไ่ดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบยีนในการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที ่29 ตุลาคม 2547 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (รวมเรยีกว่า  “ประกาศเรื่อง
รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์“) กล่าวคอื การเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทัจดทะเบยีน 
กบับรษิทัย่อยของบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ทีม่ขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 50 หรอืสงูกว่า  

ดงันัน้บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ดงัต่อไปนี้ 

1) จดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการดงักล่าวของบรษิทัฯ ต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ทนัทีโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบญัชี (1) ท้ายประกาศเรื่องการได้มาหรอื
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์

2) ขออนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าวจากผูถ้ือหุน้ ซึ่งต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วน
ของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 

3) แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมรีายชื่อเป็นที่ปรกึษาทางการเงนิที่ได้รบัความเหน็ชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 

 
ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตแิต่งตัง้บรษิทั เวลแคป แอดไวเซอรี ่จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัทีป่รกึษาทางการเงนิ

ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระในการใหค้วามเหน็ต่อผูถ้อืหุน้ในการเขา้

ท าธุรกรรมซื้อหุน้สามญัของ VDD โดยรบัโอนจาก บรษิทั อสีทว์นิด ์โฮลดิง้ส ์จ ากดั (“EWH”) และหุน้สามญัจ านวน 2 หุน้ 
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ซึ่งถือโดยบุคคลธรรมดาที่เป็นตวัแทนของ EWH  ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer 

หรอื EBT) 

3.5 รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์จะได้มา 
บริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทัง้หมดจาก EWH ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความ

รบัผดิชอบทัง้หมดของ EWH ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีจ่ะมใีนอนาคต ณ วนัโอนกจิการ ทัง้นี้ EWH  ไม่มหีนี้สนิใดๆ และมี
เพยีงหุน้สามญัของ VDD  ดงันัน้ ณ วนัโอนกจิการ บรษิทัฯ จะรบัโอนมาซึง่หุน้สามญัของ VDD จ านวน 499,998 หุน้จาก 
EWH รวมถงึหุน้สามญัจ านวน 2 หุน้ ซึ่งถอืโดยบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นตวัแทนของ EWH รวมเป็นหุน้สามญัจ านวนทัง้สิ้น 
500,000 หุน้  

3.5.1  ข้อมูลเก่ียวกบับริษทั บริษทั วลัแคน ดิจิทลั เดลิเวอร่ี จ ากดั มีรายละเอียดสรปุดงัน้ี 

1. ข้อมูลทัว่ไปของ VDD 
ช่ือบริษทั บริษทั วลัแคน ดิจิทลั เดลิเวอร่ี จ ากดั 

ทีต่ัง้ 
เลขที่ 1788 อาคารสิงห์คอมแพล็กซ์ ชัน้ที่ 30 ยูนิต 3001-3003,3009-3014 
ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

เลขทีท่ะเบยีนนิตบิุคคล 0105565196514 
วนัจดทะเบยีนบรษิทั 8 ธนัวาคม 2565 
ทุนจดทะเบยีน และทุนจดทะเบยีน
ช าระแลว้ 

50,000,000 บาท ประกอบดว้ย หุน้สามญั 500,000 มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 

ทีม่า : ขอ้มลูบรษิทั VDD และ corpusxweb.bol.co.th 

2. รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ ปัจจบุนัของ VDD ณ วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2565 และภายหลงัการปรบัโครงสร้าง (ส าหรบัการ
เข้าท ารายการ) 

รายชื่อผู้ถือหุ้นใน VDD 

ก่อนเข้าท าธรุกรรม หลงัเข้าท าธรุกรรม 

ทุนจดทะเบยีนช าระแล้ว 
50,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบยีนช าระ
แล้ว 

50,000,000 บาท 
จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บรษิทั อสีทว์นิด ์โฮลดิง้ส ์จ ากดั 499,998 99.9996 - - 
2. นายศริวิฒัน์ วงศจ์ารุกร 1 0.0002 - - 
3. นายอารม์ ศวิะดติถ ์ 1 0.0002 - - 
4. บรษิทัฯ และ/หรอื บุคคลทีบ่รษิทัฯ ก าหนด - - 500,000 100.00 

รวม 500,000 100 500,000 100 
 ทีม่า : ขอ้มลูบรษิทั VDD และ corpusxweb.bol.co.th 

3.  รายชื่อคณะกรรมการ VDD ก่อนและหลงัการเข้าท ารายการ 
รายชื่อกรรมการของ VDD ก่อนเข้าท าธรุกรรม รายชื่อกรรมการหลงัเข้าท าธรุกรรม 

1.  นายปัญญา พรขจรกจิกุล 1.  นายพชร อารยะการกุล 
2.  นายอารม์ ศวิะดติถ ์ 2.  นายปกรณ์ เจยีมสกุลทพิย ์
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รายชื่อกรรมการของ VDD ก่อนเข้าท าธรุกรรม รายชื่อกรรมการหลงัเข้าท าธรุกรรม 
3.  นายศริวิฒัน์ วงศจ์ารุกร 3.  นายปัญญา พรขจรกจิกุล 
 4.  นางสาวศรแีพร ธนฐติพินัธ ์

 ทีม่า : ขอ้มลูบรษิทั VDD และ corpusxweb.bol.co.th 
 

 ภายหลงัการเขา้ท าธุรกรรมเขา้ลงทุนใน VDD จะยงัคงมกีรรมการชุดเดมิของ VDD บางราย ไดแ้ก่ นายปัญญา 
พรขจรกิจกุล ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับรษิทั และผู้บรหิารของ VDD  ต่อไป 
เน่ืองจากมคีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญในธุรกจิ 

3.5.2  การประกอบธรุกิจของ VDD     
บริการด้านการพัฒนาแอพพลิเคชัน่โดยผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมทุกด้านภายใต้มาตรฐานของการ SDLC 

(Software Development Life Cycle) โดยแบ่งเป็นการให้บริการ Strategy Assessment, การออกแบบในส่วนของ 

UX/UI, การวางโครงสรา้งของ Solution Architect และพฒันา Solution รวมถงึการน าระบบขึน้เพื่อใชง้าน (Development 

Management) การดแูลหลงัการขาย เพื่อใหม้ัน่ใจว่าลูกคา้จะไดร้บับรกิารทีต่รงความตอ้งการ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

- Strategy Assessment เป็นบริการส่งทีมงานด้าน Business Consultant เข้าไปท างานร่วมกับลูกค้าในการ

วางแผนทางด้านธุรกิจ และท า Gap Analysis  เพื่อให้แน่ใจว่า Solution ที่ ลูกค้าต้องการนั ้นตรงตาม

วตัถุประสงคข์องลูกคา้และตอบโจทยข์องกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างแม่นย า 

- Rapid User and Customer Experience เป็นบริการออกแบบ User experience โดยรองรบัการท า Persona 

และ User Journey และรวมถึงการท า User Interface ที่สวยงามน่าใช้งานเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้ใช้งานอย่าง

แทจ้รงิ 

- Solution Design เป็นบรกิารใหค้ าปรกึษาในการออกแบบและวางโครงสรา้งหลกัของ Solution ของลูกคา้เพื่อให้

สามารถรองรบัจ านวนผูใ้ช ้มรีะบบความปลอดภยัป้องกนัการโจรกรรมขอ้มลูต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทาง

ธุรกจิ และตอบโจทยท์ุกความตอ้งการสงูสุดใหก้บัลูกคา้ 

- Solution Delivery เป็นบรกิารจดัการพฒันาและส่งมอบระบบ โดยทมีงานบุคลากรที่มคีวามสามารถในแต่ละ 

Solution แต่ละตวัสามารถท างานร่วมกบัระบบทีม่อียู่ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

- Support and Maintenance เป็นบรกิารหลงัการขายเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า Solution ทีลู่กคา้ไดร้บับรกิารอยู่สามารถ

ท างานไดอ้ย่างต่อเนื่องต่อระยะเวลาการรบัประกนัโดยทมีงานทีม่ีความเชีย่วชาญในทุกๆ สาขาของการพฒันา

ระบบแบบ end to end  

- Blockchain Procure-to-Pay built on Corda เพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนจดัซื้อจดัจา้งครบวงจรดว้ย B2P หรอื 

Blockchain Solution for Procure-to-Pay ช่วยให้การติดตามกระบวนการจดัซื้อและจัดส่งผลิตภัณฑ์เป็นไป

อย่างโปร่งใส น่าเชื่อถอืและปลอดภยั 

โดยลกัษณะการประกอบธุรกจิดงักล่าวขา้งต้น VDD จะใหบ้รกิารใหค้ าปรกึษาและพฒันาระบบตามความต้องการ

ของลูกคา้ ซึง่ในการพฒันาระบบนัน้ จะตอ้งมกีารซื้อซอฟตแ์วร ์(License) เพื่อน ามาพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัระบบที่
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ลูกค้าต้องการ ดงันัน้ในทางบญัชไีด้มกีารจดัประเภทรายได้หลกัเป็น 2 ประเภท คอื ประเภทรายได้จากการขาย 

License และรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

3.5.3   รายการสินทรพัยแ์ละหน้ีสินของ VDD      
1)  พนักงานจ านวนมากกว่า 300 คน ประกอบด้วย ระดบับรหิารจ านวน 15 คน และพนักงานระดบัปฏิบตักิาร

จ านวน 300 คน รวมถึงภาระหนี้สนิที่เกิดขึน้จากผลประโยชน์ของพนักงาน (คาดว่ามภีาระหนี้สนิประมาณ 

19.5 ล้านบาท ขอ้มูล ณ 30 กนัยายน 2565 อ้างอิงขอ้มูลจากการสอบทานสถานะทางการเงินของ บรษิัท 

ส านักงาน อวีาย จ ากดั) 

2)  ทรพัย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์  มูลค่าประมาณ 1.1 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 30 
กนัยายน 2565 อา้งองิขอ้มลูจากการสอบทานสถานะทางการเงนิของ บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั)  

3)  สทิธติามสญัญาโครงการฯ เพื่อใชใ้นการด าเนินกจิการ (Sales backlog) 

3.5.4   ข้อมูลทางการเงินของ VDD 
1. VDD เป็นหน่วยธุรกิจ Digital Delivery ของบรษิัท เอ็ม เอฟ ซี จ ากดั (มหาชน) (“MFEC”) ซึ่งภายหลงั

จดัตัง้ในรูปบรษิัทชื่อ วลัแคน ดจิทิลั เดลเิวอรี่ และถือหุ้นโดย EWH ที่เป็นบรษิัทย่อยของ MFEC ทัง้นี้ 

VDD จดัตัง้เมื่อวนัที ่8 ธนัวาคม 2565 จงึยงัไม่มงีบการเงนิทีต่รวจสอบโดยผูส้อบบญัช ี 

2. ขอ้มูลงบเสมอืนของงบก าไร/ (ขาดทุน) ส าหรบังวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563, 31 ธนัวาคม 2564 

และงวด 9 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 จากการสอบทานสถานะทางการเงนิของบรษิทั ส านักงาน 

อวีาย จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

 

ข้อมูลงบเสมือนของงบก าไร/ 
(ขาดทุน) 

ข้อมูลงบการเงิน (งบเสมอืน) ส าหรบังวดปีและงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 
สอบทาน สอบทาน สอบทาน 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได ้       

    รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 296.84 100.00% 264.47 90.12% 289.94 97.82% 
    รายไดอ้ื่น - 0.00% 28.98 9.88% 6.47 2.18% 
รวมรายได ้ 296.84 100.00% 293.45 100.00% 296.41 100.00% 
ค่าใชจ้่าย     

  
    ตน้ทุนการขายและใหบ้รกิาร (80.60) -27.15% (83.07) -28.31% (98.26) -33.15% 
    ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงาน (157.59) -53.09% (179.05) -61.02% (155.73) -52.54% 
    ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (23.44) -7.90% (21.10) -7.19% (18.55) -6.26% 
รวมค่าใช้จ่าย (261.63) -88.14% (283.23) -96.52% (272.54) -91.95% 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการ
เงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

35.21 11.86% 10.22 3.48% 23.87 8.05% 

ตน้ทุนทางการเงนิ - 0.00% - 0.00% - 0.00% 



รายงานความเห็นท่ีปรึกษาการเงินอิสระ 

ส่วนท่ี 3 - หนำ้ 10 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จา่ยภาษี
เงินได้ 

35.21 11.86% 10.22 3.48% 23.87 8.05% 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (7.04) -2.37% (2.05) -0.70% (4.77) -1.61% 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 28.17 9.49% 8.18 2.79% 19.09 6.44% 

 

3.5.5  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน  

วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

บรษิทั วลัแคน ดจิทิลั เดลเิวอรี ่จ ากดั  (“VDD”) ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารดา้นการพฒันาและวางระบบซอฟตแ์วร์
และแพลตฟอร์ม โดยใชม้าตรฐานการพฒันาในรปูแบบวงจรการพฒันาระบบ (Software Development Life Cycle) โดย
แบ่งเป็นการให้บริการ Strategy Assessment, การออกแบบในส่วนของ UX/UI, การวางโครงสร้างของ Solution 
Architect และการพฒันา Solution รวมถึงการน าระบบขึ้นเพื่อใช้งาน (Development Management) การดูแลหลงัการ
ขาย  ซึ่งรายได้ของ VDD มาจากรายได้การขายและให้บรกิาร โดยในปี 2563, 2564 และงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 
กนัยายน 2565 มรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 รอ้ยละ 90.12 และรอ้ยละ 97.82 ของ
รายไดร้วม ตามล าดบั 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารของ VDD ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 เท่ากบั 289.94 
ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 97.82 ของรายได้รวม โดยรายได้หลกัมาจากการใหบ้รกิารด้าน professional service 
และ outsource service นอกจากนี้ในงวด 9 เดอืน ของปี 2565 VDD ยงัมโีครงการใหมเ่พิม่ขึน้มาจาก API management 
ของธนาคารกสกิรไทย และโครงการขนาดใหญ่อย่าง Robinhood       

รายได้จากการขายและใหบ้รกิารของ VDD ในปี 2564 เท่ากบั 264.47 ล้านบาท ลดลง 32.37 ล้านบาท หรอื
รอ้ยละ 10.90  เมื่อเทยีบกบัรายได้จากการขายและใหบ้รกิาร ปี 2563  เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลให้
บางโครงการเกดิความล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง ลูกคา้มกีารทบทวนแผนการลงทุน รวมถงึมกีารปรบัราคาโครงการที่เสนอ
ใหก้บัลูกคา้ลดลง เพื่อรกัษาความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดในช่วงการระบาดของ COVID-19 ได ้

ต้นทุนการขายและใหบ้รกิารของ VDD ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 เท่ากบั 98.26 ล้าน
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 33.15 ของรายไดร้วม ตน้ทุนการขายและใหบ้รกิารส่วนใหญ่ประกอบดว้ยการซื้อฮารด์แวร ์การสมคัร
สมาชกิซอฟต์แวร์ และการจ้างเหมาช่วงใหบ้รกิารแก่ลูกค้า เช่น การสรรหาบุคลากรภายนอกเพื่อมาเขยีนและพฒันา
โปรแกรม (Outsource) ในกรณี ณ เวลานัน้มบีุคลากรไม่เพยีงพอ 

ทัง้นี้เมื่อเปรยีบเทยีบอตัราต้นทุนการขายและใหบ้ริการต่อรายไดร้วมในปี 2565 เทยีบกบัปี 2564และ2563 มี
อตัราทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ส่งผลใหม้กีารชะลอโครงการต่างๆ ท าให้มกีารแขง่ขนักนัดา้นราคา
และมีการปรบัลดราคาของโครงการเพื่อเกื้อหนุนผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของ VDD ในขณะที่ต้นทุนการขายและ
ใหบ้รกิาร เช่นการสมคัรสมาชกิซอฟตแ์วรย์งัคงอตัราเดมิ จงึส่งผลใหอ้ตัราตน้ทุนการขายและใหบ้รกิารสงูขึน้ และมอีตัรา
ก าไรขัน้ตน้ทีต่ ่าลง ทัง้นี้ในปี 2566 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มแีนวโน้มลดลง ส่งผลใหม้กีารฟ้ืนตวั
และขยายตวัของธุรกจิต่างๆ และท าใหก้ารก าหนดราคาดงักล่าวกลบัมาเป็นสถานการณ์ปกต ิ
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ตน้ทุนการขายและใหบ้รกิารของ VDD ในปี 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 28.31 ของรายไดร้วม ซึง่เพิม่ขึน้เลก็น้อยรอ้ย
ละ 1.16 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2563 ซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 27.15 ของรายไดร้วม มสีาเหตุมาจากการเพิม่ขึน้ของ
ตน้ทุนการใหบ้รกิารดา้น System integration และ Outsource service  

ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนักงานของ VDD ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 เท่ากบั 155.73 ล้าน
บาท หรอืรอ้ยละ 52.54 ของรายไดร้วม เป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของพนักงานเกี่ยวกบัการท า project เช่นเงนิเดอืน โบนัส 
สวสัดกิารต่างๆ ของพนักงาน  

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัพนักงานของ VDD ปี 2564 เท่ากบั 179.05 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 21.46 ล้านบาท หรอืร้อยละ 
13.62 เมื่อเทยีบกบัปี 2563 มสีาเหตุมาจากการเพิม่ขึน้ของจ านวนพนักงาน เนื่องจาก VDD ต้องเตรยีมความพรอ้มดา้น
บุคลากรเพื่อรองรบังานโครงการขนาดใหญ่ทีจ่ะมขีึน้ในปี 2565 ท าใหม้คี่าใชจ้่ายในส่วนของเงนิเดอืนเพิม่ขึน้ และ VDD 
ไดม้กีารปรบัอตัราเงนิเดอืนเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 6% ต่อปี รวมถงึมกีารตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี   

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารของ VDD ส าหรบังวด 9 เดอืน สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 เท่ากบั 18.55 
หรือร้อยละ 6.26 ของรายได้รวม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าเช่าส านักงาน ค่าวัสดุ
ส านักงาน ค่าบรกิารในการจดัหาบุคคล และค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัผูบ้รหิาร เป็นตน้  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารของ VDD ปี 2564 เท่ากบั 21.10 ล้านบาท ลดลง 2.34 ล้านบาท หรอืร้อยละ  
9.98 จากงวดเดยีวกนัของปี 2563 สาเหตุมาจากค่าเช่าส านักงานลดลง เนื่องจากผู้ให้เช่าปรบัค่าเช่าลดลงในช่วงการ
ระบาดของโควดิ-19 รวมถงึมกีารบรหิารจดัการในส่วนของค่าโฆษณาและการตลาด และมคี่าใชจ้่ายในส่วนของค่าบรกิาร
จดัหาบุคคลทีล่ดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2563 

ก าไรสุทธขิอง VDD ส าหรบังวด 9 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 เท่ากบั 19.09 ลา้นบาท ในสดัส่วนรอ้ย
ละ 6.44 ของรายไดร้วม 

ก าไรสุทธิของ VDD ปี 2564 เท่ากับ 8.18 ล้านบาท ลดลง 19.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.96 จากงวด
เดยีวกนัของปี 2563 ซึ่งมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายได ้และการเพิม่ขึน้ของต้นทุนการใหบ้รกิาร และค่าใชจ้่าย
เกีย่วกบัพนักงาน ส่งผลให ้VDD มกี าไรสุทธลิดลง 

 
3.5.6 ภาวะและแนวโน้มอตุสาหกรรม 

แนวโน้มธรุกิจดิจิทลัและซอฟต์แวร ์

ธุรกิจบริการดิจิทลัและซอฟต์แวร์ในช่วง 2565-2567 มีแนวโน้มเติบโตดี โดยคาดว่ารายได้รวมจะขยายตวั

ในช่วง 9.0-10.0% เนื่องจากภาคธุรกจิเร่งปรบัโครงสรา้งองคก์รทีเ่น้นขบัเคลื่อนมลูค่าเพิม่ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลัมากขึน้ 

1) บริการดิจิทลั: คาดว่ารายได้จะขยายตัวในอตัรา 11.0-12.0% โดยมีปัจจยัหนุนหลกัจาก (1) การพฒันา

โครงข่ายเทคโนโลย ี5G ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของภาครฐัทีจ่ะเชื่อมโยงสญัญาณใหค้รอบคลุมทุกพืน้ทีภ่ายในปี 2565 

และ (2) รูปแบบการใชช้วีติประจ าวนัและการท างานทีม่แีนวโน้มจะยงัคงพึง่พาบรกิารผ่านแพลตฟอร์มดิจทิลัในรูปแบบ

ต่างๆ โดยเฉพาะการซื้อขายสนิคา้และขอ้มลูขา่วสารออนไลน์ ส่วน Fintech ยงัเตบิโตตามความนิยมของ e-Wallets แต่

การแขง่ขนัยงัสงูจากผูเ้ล่นทีม่จี านวนมาก 
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2) ซอฟต์แวร์และบรกิารซอฟต์แวร์: คาดว่ารายไดจ้ะขยายตวัในอตัรา 7.0-8.0% จาก (1) แนวโน้มการลงทุน

ดา้นซอฟต์แวร์และระบบ Cloud IT ของภาคเอกชนทีจ่ะเร่งตวัขึน้ในช่วงของการฟ้ืนฟูธุรกจิ และตอบโจทย์ความตอ้งการ

ที่เฉพาะเจาะจงของผูบ้รโิภคที่หนัมาท าธุรกรรมผ่านออนไลน์มากขึน้ โดยอุปสงค์จากธุรกิจ SMEs มแีนวโน้มขยายตวั 

จากมาตรการลดหย่อนภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์และบริการฯ ในปี 2564-2565 เพื่อสนับสนุน Digital 

transformation ให้ SMEs แข่งขนัได้ และ (2) ภาคหน่วยงานราชการมแีนวโน้มปฏิรูปโครงสร้างภายในที่ต้องพฒันา

รปูแบบการใหบ้รกิารผ่านออนไลน์และแอปพลเิคชนัต่างๆ มากขึน้ 

3) ดจิทิลัคอนเทนต:์ คาดว่ารายไดจ้ะขยายตวัในอตัรา 7.0-8.0% โดยไดแ้รงหนุนการเตบิโตจากธุรกจิเกมสผ์่าน

อุปกรณ์ Smart technology ซึ่งจะมกีารพฒันาสู่เกมส์รูปแบบใหม่บนระบบ Cloud ที่รวดเร็วบนเครอืข่าย 5G ที่ดงึดูดผู้

เล่นรายใหม่เขา้มาเพิม่ขึน้ ขณะที่แนวโน้มรายได้จากธุรกจิ Animation และ Characters มแีนวโน้มขยายตวัดขีึน้แต่ใน

อตัราไม่สงูนักตามภาวะเศรษฐกจิของประเทศผูว้่าจา้งผลติโดยเฉพาะญีปุ่่ นทีค่าดว่าจะทยอยฟ้ืนตวั 

ทีม่า: วจิยักรุงศร ีhttps://www.krungsri.com/th 

3.6   เง่ือนไขการเข้าท ารายการ 

 การเขา้ท ารายการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ VDD จะเกดิขึน้ต่อเมื่อเงือ่นไขบงัคบัก่อนตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาการโอน

กิจการ ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท อีสท์วินด์ โฮลดิ้ง จ ากัด รวมถึงข้อตกลงและสญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าวเสรจ็สมบูรณ์ โดยขอ้ก าหนดของสญัญาการโอนกจิการทีส่ าคญัสามารถสรุปได ้ดงัต่อไปนี้ 

สรปุสญัญาโอนกิจการทัง้หมด 
 สญัญาโอนกิจการทัง้หมด (EBT)   

คู่สญัญา บรษิทั บลูบคิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  (“ผู้รบัโอน”) 

บรษิทั อสีทว์นิด ์โฮลดิง้ จ ากดั (EWH)  (“ผู้โอน”)  

วนัทีใ่นสญัญา 22 ธนัวาคม 2565 
การรบัโอนกจิการ กจิการทัง้หมดของ บรษิทั วลัแคน ดจิทิลั เดลเิวอรี ่จ ากดั (“VDD”) ซึง่หมายถงึ ทรพัยส์นิ หนี้สนิ สทิธ ิ

หน้าที ่และความรบัผดิชอบทัง้หมดของ EWH โดย EWH ไม่มหีนี้สนิใดๆ และมเีพยีงหุน้สามญัจ านวน 
499,998 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ VDD 

https://www.krungsri.com/th
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 สญัญาโอนกิจการทัง้หมด (EBT)   
มลูค่าการรบัโอน
กจิการ 

มลูค่า  691,000,000 บาท  

การช าระ
ค่าตอบแทน 

ผูโ้อนจะช าระค่าตอบแทนดว้ยเงนิสดทัง้จ านวน  

เงื่อนไขบงัคบัก่อน เงื่อนไขบงัคบัก่อนซ่ึงเป็นความรบัผิดชอบของผู้โอน 

1) ค ารบัรองของผูโ้อนตามสญัญาโอนกิจการถูกต้องและเป็นจรงิทุกประการ ณ วนัทีท่ าสญัญาโอนกิจการ 
และในวนัทีก่ารซื้อขายเสรจ็สมบูรณ์ และผูโ้อนไม่ไดป้ฏบิตัผิดิหน้าทีท่ีต่้องปฏบิตัภิายใต้สญัญาโอนกิจการ 
ก่อนและในวนัทีก่ารซื้อขายเสรจ็สมบูรณ์ (ไดม้กีารลงนามในสญัญาโอนกจิการเมื่อวนัที ่22 ธนัวาคม 2565 
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้) 

2) ผู้โอน และ MFEC ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการ และ/หรอื ผู้ถือหุ้น ที่ถูกต้องตามทีก่ฎหมายก าหนด 
ส าหรบัเรื่องการขายและโอนกิจการทัง้หมดของผู้โอนให้แก่ผู้รบัโอน และการด าเนินการอื่นใดเพื่อปฏบิตัิ
ตามหน้าที่ของผู้โอนตามสญัญาโอนกิจการนี้  (ที่ประชุมคณะกรรมการของ MFEC ได้มมีติอนุมตัิ ครัง้ที่ 
6/2565 เมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม 2565 ส าหรบัผูโ้อน (EWH) อยู่ระหว่างการด าเนินการ คาดว่าจะเสรจ็ภายใน
เดอืนมนีาคม 2566 หรอืวนัทีซ่ื้อขายเสรจ็สมบูรณ์)) 

3)  VDD จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการ และ/หรอื การประชุมผูถ้อืหุน้ของ VDD รวมถงึด าเนินการต่างๆ 
ทีจ่ าเป็นเพื่อใหท้ีป่ระชุมมมีตอินุมตัเิรื่องการลาออกของกรรมการปัจจุบนัทัง้หมด และแต่งตัง้กรรมการใหม่
และแก้ไขอ านาจกรรมการ พรอ้มทัง้เปลี่ยนแปลงผูม้อี านาจในการสัง่จ่ายเงนิในบญัชขีอง VDD ตามทีผู่ร้บั
โอนเสนอ (การจดัประชุมคณะกรรมการของ VDD อยู่ระหว่างการด าเนินการ คาดว่าจะเสรจ็ภายในเดอืน
มนีาคม 2566 หรอืวนัทีซ่ื้อขายเสรจ็สมบูรณ์) 

4) กรรมการผูม้อี านาจของ VDD ลงนามในค าขอจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ อ านาจกรรมการ
ของ VDD ตามที่ผู้รบัโอนก าหนด เพื่อยื่นค าขอจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์  
พร้อมทัง้กรรมการปัจจุบนัทัง้หมดของ VDD ยื่นหนังสอืลาออกจากการเป็นกรรมการของ VDD (การจดั
ประชุมคณะกรรมการของ VDD อยู่ระหว่างการด าเนินการ คาดว่าจะเสรจ็ภายในเดอืนมนีาคม 2566 หรอื
วนัทีซ่ื้อขายเสรจ็สมบูรณ์) 

5) ผูโ้อนเขา้ท าขอ้ตกลงรายละเอยีดสภาพกิจการของ VDD กบัผูร้บัโอนตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขที่ผู้รบั
โอนก าหนด ทัง้นี้ VDD และ MFEC จะเขา้ท าสญัญาส าคญัตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลงรายละเอยีดสภาพกจิการ
ของบรษิทัฯ รวมถงึไดด้ าเนินการโดยเสรจ็สมบูรณ์  (ไดม้กีารลงนามขอ้ตกลงรายละเอยีดสภาพกจิการเมื่อ
วนัที ่22 ธนัวาคม 2565 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้) 

6) MFEC เขา้ท าหนังสอืตกลงกระท าการกบั VDD โดยมเีงื่อนไขตามทีผู่ร้บัโอนเหน็ชอบ โดยรวมถงึแต่ไม่
จ ากัด เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ (ได้มีการลงนามข้อตกลงกระท าการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้) 

(6.1) MFEC ตกลงรบัเป็นทีป่รกึษาให้กบั VDD ในการบรหิารและการประกอบธุรกจิของ VDD โดย
ก าหนดให ้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (Chief Executive Officer) ของ MFEC เป็นผูใ้หค้ าปรกึษา 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวนัจดัตัง้ VDD (MFEC ไดป้ฏบิตัติามขอ้สญัญาของ EBT 
และไดด้ าเนินการมาตลอดตัง้แต่จดัตัง้ VDD จนถงึปัจจุบนั) 
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(6.2) MFEC ตกลงสนับสนุนการประกอบธุรกิจของ VDD ในการจดัหาพนักงานและบุคลากรซึ่ง 

รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบ การวางแผนพฒันาซอฟต์แวร ์พนักงาน
ฝ่ายขาย และพนักงานดา้นทรพัยากรบุคคลใหเ้พยีงพอเพื่อให ้VDD สามารถประกอบธุรกจิได้
ตามแผนงานทีก่ าหนดไวส้ าหรบัระยะเวลา 2 ปีนับจากวนัจดัตัง้ VDD และเพื่อใหก้ารประกอบ
ธุรกิจของ VDD ไม่สะดุดหยุดลง (ปัจจุบันได้มีการปรับโครงสร้างบุคลากรแล้วเมื่อวันที่ 1 
มกราคม 2566 และอยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากรเพิม่เตมิตามขอ้ตกลง) 

7)  MFEC เขา้ท าสญัญาตกลงกระท าการกบัผูร้บัโอนตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีผู่ร้บัโอนก าหนด โดยรวม
ถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะเรื่องขอ้ตกลงหา้มประกอบกจิการแข่งขนั และการร่วมใหค้ ารบัรองและรบัประกนั และ
ชดใชค้วามเสยีหายร่วมกบัผูโ้อนจากการปฏบิตัผิดิค ารบัรอง และรบัประกนั หรอืขอ้สญัญาอื่นใดตามสญัญา
โอนกจิการ (ไดม้กีารลงนามขอ้ตกลงกระท าการเมื่อวนัที ่22 ธนัวาคม 2565 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้) 

8) MFEC เข้าท าสญัญาร่วมมอืทางธุรกิจกบัผู้รบัโอน เพื่อตกลงเกี่ยวกบัการร่วมท างานในโครงการทีอ่าจ
แข่งขนัหรอื มคีวามขดัแย้งกบัธุรกิจของ VDD ในอนาคต (ได้มกีารลงนามในสญัญาร่วมมอืทางธุรกิจเมื่อ
วนัที ่22 ธนัวาคม 2565 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้) 

9) VDD ด าเนินการจดัท าเอกสาร และ/หรอื ด าเนินการใด ๆ เพื่อให้การดูแลจดัการพนักงานของ VDD 
เป็นไปตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม) ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง 
การจดัให้มทีะเบียนลูกจา้ง ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน โดยมรีายละเอียดเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
รวมถึงการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533 (และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและพฒันาคุณภาพ
ชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2550 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) รวมถงึพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
(รวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) (ปัจจุบนัไดม้กีารด าเนินการทัง้หมดเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้) 

เงื่อนไขบงัคบัก่อนซ่ึงเป็นหน้าท่ีของผู้รบัโอน 

1)  ค ารบัรองและรบัประกนัของผูร้บัโอน ถูกตอ้งและเป็นจรงิทุกประการ ณ วนัทีท่ าสญัญาโอนกจิการ และ 
ณ วนัทีท่ าการซื้อขายเสรจ็สมบูรณ์ และผูร้บัโอนไม่ไดป้ฏบิตัผิดิหน้าทีท่ีต่อ้งปฏบิตัภิายใตส้ญัญาโอนกจิการ
ก่อนและในวนัที่ท าการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ (ได้มกีารลงนามในสญัญาโอนกิจการเมื่อวนัที่ 22 ธนัวาคม 
2565 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้) 

2)  ผูร้บัโอนไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการ และ/หรอื การประชุมผู้ถอืหุน้ ถูกต้องตามทีก่ฎหมายก าหนด
ส าหรบัเรื่องการซื้อและรบัโอนกิจการทัง้หมดของผู้โอนจากผูโ้อน และการด าเนินการอื่นใดเพื่อปฏบิตัิตาม
หน้าทีข่องผูร้บัโอนตามสญัญาโอนกจิการ ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ เมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม 2565 และรอ
มตอินุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (EGM) ในวนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2566 

3) ผูร้บัโอนเขา้ท าขอ้ตกลงรายละเอยีดสภาพกจิการของ VDD กบัผูโ้อน และผูร้บัโอนเขา้ท าสญัญาร่วมมอื
ทางธุรกิจกบั MFEC เพื่อตกลงเกี่ยวกบัการร่วมท างานในโครงการที่อาจแข่งขนัหรอื  มคีวามขดัแย้งกับ
ธุรกิจของ VDD ในอนาคต (ได้มกีารลงนามข้อตกลงรายละเอียดสภาพกิจการและสญัญาการร่วมมอืทาง
ธุรกจิ เมื่อวนัที ่22 ธนัวาคม 2565 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้) 
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เงื่อนไขบงัคบัก่อน
ทัว่ไป 

 

เงื่อนไขบงัคบัก่อนทัว่ไป 

1) ณ วนัทีท่ าการซื้อขายเสรจ็สมบูรณ์ ไม่มเีหตุการณ์หรอืการกระท าใดๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทาง
ลบอย่างมนีัยส าคญัต่อ VDD หรอืขดัขวางการท าธุรกรรมตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาโอนกจิการนี้ 

2) ไม่มกีฎหมายที่ใช้บงัคบัของหน่วยงานราชการที่ประกาศหรอือยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมผีล
ภายหลงัจากวนัทีท่ าการซื้อขายเสรจ็สมบูรณ์ ซึ่ง (1) หา้มมใิหม้กีารโอนหรอืรบัโอนหุน้ที่ซื้อขาย หรอื
(2) หา้มผูร้บัโอนซื้อหรอืรบัโอนหุน้ทีซ่ื้อขาย หรอืหา้มผูโ้อนขายหรอืโอนกรรมสทิธใินหุน้ทีซ่ื้อขาย  

3) ไม่มกีารฟ้องรอ้งหรอืด าเนินคดใีด ๆ ไม่ว่าผูโ้อน หรอื VDD จะเป็นโจทกห์รอืจ าเลยกต็าม ซึง่จะมผีลต่อ
ความสมบูรณ์ของการซื้อขายหุ้นที่ซื้อขาย ตามสญัญาโอนกิจการนี้ รวมทัง้ไม่มกีารด าเนินการทาง
กฎหมาย หรอืการด าเนินการโดยบุคคลใด ๆ เพื่อโต้แยง้การท าธุรกรรมตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาโอน
กจิการนี้  

ขอ้ตกลงไม่แขง่ขนั
ทางธุรกจิ 

ผู้โอนตกลงด าเนินการให้ MFEC เข้าท าข้อตกลงไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนั โดยมเีงื่อนไขและข้อก าหนด
ตามทีผู่ร้บัโอนพจิารณาเหน็ชอบ ซึง่ตอ้งประกอบดว้ยเงื่อนไขไม่ต ่ากว่ารายละเอยีดดงันี้ 

1) ระยะเวลาในการไม่ประกอบธุรกจิแขง่ขนัตลอดระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนัทีท่ าการซื้อขายเสรจ็สมบูรณ์  

2) MFEC จะไม่ดำ าเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการดำ าเนินการโดยตนเอง หรอืผ่านบรษิทัย่อย หรอืร่วมทุนกบั 
ผูป้ระกอบการอื่น เวน้แต่เป็นการร่วมงานในโครงการใดโครงการหนึ่งซึ่งมขีอบเขตงานตามทีก่ำ าหนด
ในกจิการ VDD ซึง่มลีกัษณะของการร่วมทุน (consortium) กบัผูป้ระกอบการรายอื่น โดยผูป้ระกอบการ
รายอื่นเป็น ผูร้บัผดิชอบในการดำ าเนินงานในส่วนงานธุรกจิของ VDD แต่เพยีงผูเ้ดยีว หรอืถอืหุน้ใน
ผู้ประกอบการอื่น และ ไม่ว่าโดยทางตรงและโดยทางอ้อม หรือในฐานะตัวการ ตัวแทน ผู้ถือหุ้น 
กรรมการ ทีป่รกึษา ผูร้บัจา้ง หรอืโดยประการอื่น และไม่ว่าเพื่อผลประโยชน์ตนเอง หรอืของผูอ้ื่น ไม่ว่า
จะโดยตรงหรอืโดยออ้ม  
หมายเหตุ : จากสญัญาโอนกิจการทัง้หมด ระบุไวว่้า MFEC จะไม่ด าเนินการร่วมงานในโครงการที่มี
ขอบเขตงานตามที่ก าหนดในกิจการ VDD ยกเวน้แต่ว่าจะเป็นการร่วมทุนในลกัษณะที่ผู้ประกอบการ
รายอื่นเป็นผู้รบัผดิชอบในส่วนงานทีม่ขีอบเขตงานตามทีก่ าหนดในกิจการ VDD โดยทาง MFEC จะ
ไม่ได้เป็นผู้ร ับผิดชอบในส่วนงานดังกล่าว ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าการที่ MFEC สามารถร่วมทุนกับ
ผู้ประกอบการที่รบัผิดชอบในส่วนงานที่มีขอบเขตงานตามที่ก าหนดในกิจการ VDD นัน้ มไิด้ท าให้ 
VDD เสยีเปรยีบแต่อย่างใด เนื่องจากผู้ประกอบการผู้รบัผดิชอบงานที่คล้ายคลงึกบัขอบเขตงานของ 
VDD ก็เปรยีบเสมอืนเป็นคู่แข่งของ VDD แม้ผู้ประกอบการนัน้จะไม่ได้ร่วมทุนกบั MFEC ก็ตาม ซึ่ง
เป็นเรื่องปกตใินการมคีู่แข่งในการประกอบธุรกิจ อย่างไรกต็าม MFEC จะต้องไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งหรอื
ช่วยเหลอืส่วนงานทีค่ลา้ยคลงึกบัขอบเขตงานของ VDD หาก MFEC กระท าการใดอนัเป็นลกัษณะร่วม
ทุนแต่มคีวามเกีย่วขอ้งกบังานทีค่ลา้ยคลงึกบัขอบเขตงานของ VDD จะถอืว่าไม่ไดป้ฏบิตัติามในสญัญา
โอนกจิการทีร่ะบุไว ้และบรษิทัฯ มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายไดท้นัท ี

(2.1) ประกอบกิจการอนัมสีภาพอย่างเดียวกัน และ/หรอื เป็นการแข่งขนักบักิจการของ VDD ใน
ประเทศไทย  
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 สญัญาโอนกิจการทัง้หมด (EBT)   
(2.2) ว่าจ้าง ชกัชวน กระท าการใดให้มกีารลาออกจากงาน หรอืพยายามจะกระท าการดงักล่าวต่อ

ลูกจา้ง ทีป่รกึษา กรรมการ หรอืบุคคลอื่นทีม่ตี าแหน่งหน้าทีใ่น VDD 

(2.3) ชกัชวน ตดิต่อ หรอืพยายามทีจ่ะชกัชวนหรอืตดิต่อ ไม่ว่าจะดว้ยวธิกีารใด ๆ กบัลูกคา้หรอืผูจ้ดั
จ าหน่ายของ VDD โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อทีจ่ะเสนอขายสนิคา้หรอืบรกิารทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึ
หรอืแข่งขนักบัธุรกจิของกิจการ VDD ตลอดจนไม่ใหค้วามช่วยเหลอื หรอืยนิยอมใหบุ้คคลใด
กระท าการดงักล่าว ไม่ว่าเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่น 

(2.4) กจิการ VDD ตามขอ้ (2.1) และ ขอ้ (2.3) นี้ ไม่รวมถงึ (1) การประกอบธุรกจิทีไ่ม่เขา้ข่ายเป็น
กิจการ VDD (2) การด าเนินธุรกิจของ VDD เฉพาะที่ผู้รบัโอนและ MFEC ด าเนินการร่วมกนั
ภายใตส้ญัญาร่วมมอืทางธุรกจิระหว่าง MFEC และผูร้บัโอน 

การชดใช้
ค่าเสยีหาย 

1)   ภายใต้ข้อบงัคบัข้อ 2) และข้อ 3) ในสญัญาโอนกิจการของการชดใช้ค่าเสยีหาย คู่สญัญาแต่ละฝ่าย 

(“คู่สญัญาที่ชดใช้ค่าเสยีหาย”) ตกลงรบัผดิชอบต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง (“คู่สญัญาที่ได้รบัการชดใช้

ค่าเสยีหาย”)  ส าหรบัความสูญหายหรอืความเสียหายใด ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม

กฎหมาย (ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้ง การเรยีกรอ้ง ค่าชดเชย เบีย้ปรบัหรอืเงนิเพิม่ใด ๆ) อนัเป็นผลจาก

การผดิสญัญาโอนกจิการ หรอืการใหข้อ้มลูทีไ่ม่ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถ้วนของค ารบัรอง หรอืค ารบัประกนั

ของคู่สญัญาที่ชดใช้ค่าเสยีหาย หรอืการผดิค ารบัรองหรอืค ารบัประกนั หรอืการไม่ปฏิบตัิตามค ามัน่ 

ขอ้ตกลง ขอ้ผูกพนั หรอืขอ้ก าหนดใด ๆ ของผู้โอนภายใต้สญัญาโอนกจิการ รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง 

ความเสยีหายใด ๆ ในกรณีทีบุ่คคลภายนอกเรยีกรอ้งค่าเสยีหายต่อ VDD เน่ืองจากเหตุการณ์ทีเ่กิดขึน้

ก่อนวนัทีท่ าการซื้อขายเสรจ็สมบูรณ์  

2)   เงื่อนไขการชดใชค้่าเสยีหาย 

2.1)  คู่สญัญาที่ได้รบัการชดใช้ค่าเสยีหายจะต้องแจ้งให้คู่สญัญาทีช่ดใช้ค่าเสยีหายทราบเป็นหนังสอื

ระบุรายละเอยีดของการเรยีกรอ้ง รวมทัง้จ านวนค่าเสยีหายทีเ่รยีกรอ้ง ภายใน 30 วนันับจากวนัที่

คู่สญัญาทีไ่ดร้บัการชดใชค้่าเสยีหายไดท้ราบถงึเหตุแห่งการเรยีกรอ้ง 

2.2)  คู่สญัญาทีช่ดใชค้่าเสยีหายตกลงทีจ่ะชดใชค้่าเสยีหายตามทีคู่่สญัญาทีไ่ดร้บัการชดใชค้่าเสยีหาย

เรยีกร้องภายใน 30 วนันับจากวนัที่ได้รบัหนังสอืแจ้ง ทัง้นี้ หนังสอืเรยีกร้องจะต้องเป็นไปตาม

เงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญาโอนกจิการ 

3)  ขอ้จ ากดัความรบัผดิ 

3.1)   การเรยีกรอ้งค่าเสยีหายตามขอ้ 1) ในสญัญาโอนกจิการของการชดใชค้่าเสยีหาย ใหอ้ยู่ภายใต้

ขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลาต่อไปนี้ 
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(3.1.1) ความเสยีหายผดิค ารบัรองด้านภาษีอากร จะต้องกระท าภายใน 5 ปี นับจากวนัที่การ

ซื้อขายเสรจ็สมบูรณ์ และหากเป็นความเสยีหายทีผ่ดิค ารบัรองนอกเหนือจากภาษอีากร

จะตอ้งกระท าภายใน 2 ปีนับจากวนัทีก่ารซื้อขายเสรจ็สมบูรณ์ 

(3.1.2) การชดใช้ค่าเสยีหายอนัเป็นผลจากการผิดข้อห้ามประกอบธุรกิจแข่งขนั ให้สามารถ

เรยีกรอ้งไดเ้มื่อผูร้บัโอนไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้แล้ว 

(ก) ในกรณีทีผู่ร้บัโอนพบว่า MFEC อาจปฏบิตัผิดิหรอืฝ่าฝืนขอ้ตกลงเกี่ยวกบัขอ้ห้าม

ประกอบธุรกจิแข่งขนั ผูร้บัโอนจะแจง้และร่วมหารอืเพื่อชี้แจงท าความเข้าใจ ทัง้นี้

จะต้องจดัใหม้กีารประชุมร่วมกนัภายใน 30 วนันับจากวนัที ่MFEC ไดร้บัการแจ้ง

ว่าอาจปฏบิตัผิดิหรอืฝ่าฝืนขอ้ตกลงเกีย่วกบัขอ้หา้มประกอบธุรกจิแขง่ขนั 

(ข) ในกรณีที่ไม่สามารถจดัให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อหารือชี้แจงได้ภายในเวลาที่

ก าหนด ซึ่งเกิดจากการที่ MFEC ไม่เข้าร่วมประชุมหรอืจากความผดิของ MFEC 

และ MFEC ไม่หยุดการด าเนินการที่อาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบตัิผิดข้อตกลงหรือ

การฝ่าฝืนข้อตกลงเกี่ยวกับข้อห้ามประกอบธุรกิจแข่งขนัตามข้อผู้รบัโอนมสีทิธิ

เรยีกรอ้งใหช้ดใชค้่าเสยีหายได ้

3.2)   ผู้รบัโอนไม่มีสิทธิในการได้รบัการเยียวยาความเสียหายเกินไปกว่าสิทธิที่ตนพึงได้รบัตาม

สญัญาโอนกิจการนี้เท่านัน้ หากเมื่อผู้รบัโอนได้รบัการเยยีวยาจากบุคคลใด ๆ ส าหรบัความ

เสยีหายดงักล่าวแลว้ ผูร้บัโอนไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งใหผู้โ้อนชดใชค้วามเสยีหายเพิม่เตมิอกี 

3.3)   ความรบัผดิของผู้โอนในการชดใช้ค่าเสยีหายใด ๆ ภายใต้สญัญาโอนกิจการ เมื่อรวมกนัทุก

กรณีแล้วจะไม่เกินกว่าร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายส าหรบัระยะเวลา 5 ปีแรกของระยะเวลา

หา้มประกอบธุรกจิแข่งขนั และไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของราคาซื้อขายส าหรบัระยะเวลา 5 ปีที่

เหลือของระยะเวลาห้ามประกอบธุรกิจแข่งขนั ทัง้นี้ ระยะเวลาห้ามประกอบธุรกิจแข่งขนั 

หมายถงึ ระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนัทีท่ าการซื้อขายเสรจ็สมบูรณ์ 

3.4)   ผู้โอนไม่ต้องรบัผดิในข้อเรยีกร้องใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการกระท าของผู้โอน หรอื VDD จาก

เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้นับจากวนัทีท่ าการซื้อขายเสรจ็สมบูรณ์ 

สาระส าคญัค า
รบัรองและค า
รบัประกนัของผู้
โอนและผูร้บัโอน 

ค ารบัรองและค ารบัประกนัของผู้โอน 

ผูโ้อนใหค้ ารบัรองและยนืยนัต่อผูร้บัโอนว่า 

1) ผูโ้อนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นหุน้ทีซ่ื้อขายจ านวน 499,998 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรอืรอ้ย
ละ 99.99 ของหุน้ทัง้หมดของ VDD โดยชอบตามกฎหมาย โดยปราศจากภาระตดิพนัใด ๆ และผูโ้อนมี
ความสามารถและมสีทิธใินการจ าหน่ายจ่ายโอน และขายหุน้ทีซ่ื้อขายดงักล่าวตามสญัญาโอนกจิการ 

2) สถานะและอ านาจของผู้โอน เป็นบริษัทจ ากัด จัดตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกต้องและโดยชอบภายใต้
กฎหมาย ไม่ไดอ้ยู่ในสถานะเป็นบุคคลลม้ละลาย หรอืมหีนี้สนิลน้พน้ตวั หรอืถูกพทิกัษ์ทรพัย ์และผูโ้อนมี
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อ านาจตามกฎหมายในการเข้าท าและปฏิบตัหิน้าที่ตามสญัญาโอนกิจการ และไม่เป็นลูกหนี้ภาษีอากร
คา้งช าระของกรมสรรพากร  

3) สถานะของ VDD 
3.1)  VDD เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้และด ารงอยู่ตามกฎหมายของประเทศไทย และด าเนินกจิการ

อยู่ในปัจจุบนัอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ โดยชอบดว้ยกฎหมาย รวมถงึเอกสารต่าง ๆ ที ่VDD ไดย้ื่น
ต่อกระทรวงพาณิชยน์ัน้ ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนัตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั และสามารถ
เป็นเจา้ของทรพัยส์นิ ก่อภาระหนี้สนิ รวมทัง้ด าเนินธุรกจิของ VDD ทีไ่ดด้ าเนินการอยู่ในขณะนี้ได ้

3.2)  ณ วนัที่ท าสญัญาโอนกิจการนี้ และในวนัที่ท าการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ VDD มีทุนจดทะเบียน 
50,000,000  บาท (ทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 50,000,000  บาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท และ VDD ไม่มหุีน้ชนิดอื่นใดทีน่ับรวมเป็นทุน
จดทะเบยีน และไม่มสีญัญาหรอืการด าเนินการอื่นใดทีม่ผีลบงัคบัให ้VDD ใหส้ทิธ ิ(ไม่ว่ามเีงื่อนไข
หรอืไม่กต็าม) แก่บุคคลใด ๆ ในการเรยีกให ้VDD ด าเนินการออก จดัสรร หรอืโอนหุน้หรอืสทิธิที่
เกีย่วขอ้งกบัหุน้ใด ๆ ของ VDD   

3.3)  VDD ไม่ไดม้บีรษิทัย่อยใด ๆ หรอืตกลงทีจ่ะเขา้เป็นหุน้ส่วนของหา้งหุน้ส่วนหรอืกจิการร่วม และ ไม่
มสีาขาและสถานประกอบกจิการ (ถาวร) นอกราชอาณาจกัรไทย 

4) ความถูกต้องและความเพยีงพอของข้อมูลที่เปิดเผยแก่ผู้รบัโอน โดยข้อมูลทัง้หมดทีร่ะบุในสญัญาโอน
กจิการ และขอ้มลูอื่น ๆ ทีไ่ดใ้หไ้ว ้หรอืจดัใหโ้ดย MFEC ผูโ้อน หรอืตวัแทน หรอืลูกจา้งของ MFEC หรอื 
ผู้โอน ก่อนการเข้าท าสญัญาโอนกิจการ โดยมรีายละเอียดตามเหตุการณ์ที่เปิดเผย ยงัคงเป็นข้อมูลที่
ถูกตอ้ง ครบถว้น และสมบูรณ์ทุกประการ 

5) ขอ้มลูทางการเงนิของ VDD 

(5.1) VDD ไม่ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กู้หรอืเขา้ท าสญัญากู้เบกิเงนิเกนิบญัช ีสญัญากูย้มืเงนิ หรอืสญัญา
สนิเชื่อ ซึ่งปัจจุบนัยงัมผีลบงัคบัใชอ้ยู่ นอกเหนือจากทีท่ าตามปกตใินทางการคา้ตามลกัษณะธุรกจิ
ของ VDD และเปิดเผยใหผู้ร้บัโอนทราบแล้ว 

(5.2) VDD ไม่มภีาระหนี้สนิทีอ่ยู่ระหว่างการพพิาทซึ่งมไิด้แสดงไว้ในเหตุการณ์ทีเ่ปิดเผย และไม่ได้ผดิ
นัดช าระหนี้ใด ๆ หรอืมพีฤติการณ์อื่นใดที่น่าจะก่อให้เกิดการผดินัดช าระหนี้ภายใต้สญัญาเงินกู้    
ใด ๆ ทีม่ผีลผกูพนักบั VDD นอกจากทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นเหตุการณ์ทีเ่ปิดเผย 

(5.3) ณ วนัทีท่ าการซื้อขายเสรจ็สมบูรณ์ VDD ไม่มภีาระหนี้สนิซึ่งมใิช่ภาระหนี้สนิซึ่งมาจากการด าเนิน
ธุรกจิของ VDD ซึง่เกดิขึน้นอกเหนือจากเหตุการณ์ทีเ่ปิดเผย รวมถงึ ไม่มหีนี้สนิคา้งช าระ เน่ืองจาก
การค้างช าระราคาซื้อขายทรพัย์สนิตามสญัญาซื้อขายทรพัย์สนิหรอืข้อตกลงการปรบัโครงสร้าง
บุคลากร 

6) ลูกจา้งและระยะเวลาการจา้งงานของ VDD  
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 สญัญาโอนกิจการทัง้หมด (EBT)   
(6.1)  ไม่มเีหตุการณ์ใดเกิดขึน้อนัมผีลท าให ้VDD จะต้องช าระค่าเสยีหายส าหรบัการเลิกจ้างอนัไม่เป็น

ธรรม ช าระค่าชดเชยการเลกิจา้งตามกฎหมาย หรอืช าระเงนิอื่นใดภายใต้กฎหมายคุม้ครองแรงงาน
ส าหรบัการเลกิจา้ง หรอืการรบัพนักงานเดมิกลบัเขา้ท างาน  

(6.2)  VDD ไดร้บัใบอนุญาตทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ปวงในการว่าจา้งพนักงานชาวต่างชาตเิพื่อการด าเนินกจิการ
ของ VDD และไม่มสีหภาพแรงงาน รวมถงึไม่ไดใ้หกู้ย้มืหรอืจ่ายเงนิค่าจา้งล่วงหน้าแก่พนักงาน ซึง่
ยงัคงคา้งช าระ ไม่ว่าพนักงานเดมิ หรอืผูซ้ึง่จะมาเป็นพนักงาน และ VDD ปฏบิตัติามบทบญัญตัอินั
เกีย่วกบัหน้าทีข่องนายจา้งตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานทุกประการ  

7) บรรดาสญัญาทัง้หมด ที่ VDD ได้ท าไว้นัน้ รวมถึงสญัญาส าคญัตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงรายละเอียด
สภาพกจิการของ VDD มผีลสมบูรณ์ มผีลผูกพนั และสามารถบงัคบัใช้ไดต้ามสญัญาเช่นว่านัน้ รวมทัง้ 
VDD และคู่สญัญาฝ่ายอื่นทัง้หมด (เท่าที่ผู้โอนหรอื MFEC ทราบ) ได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดในสัญญา
เหล่านัน้โดยชอบแล้ว และVDD ไม่ไดป้ฏบิตัผิดิเงื่อนไขใด ๆ ในสญัญา และไม่ได้รบัการเรยีกรอ้งใด ๆ 
จากคู่สญัญารายใดรายหนึ่งเพื่อยกเลกิ หรอืปฏเิสธการปฏบิตั ิหรอืด าเนินการตามสญัญาดงักล่าวแต่อย่าง
ใด 

8) VDD ไม่มีเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าปรับอื่นๆ ที่ค้างจ่ายต่อกรมสรรพากร และไม่ได้อยู่ระหว่างการถู ก
กรมสรรพากรตรวจสอบภาษ ีรวมถงึไม่มคีดขีอ้พพิาท และมกีารยื่นแบบภาษตี่างๆ ถูกตอ้งครบถ้วนตาม
เวลาทีก่ฎหมายก าหนด 

9) ทรพัยส์นิต่าง ๆ ที ่VDD ใช ้หรอืถอืไวเ้พื่อวตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกจิของตนนัน้ รวมถงึทรพัย์สนิที่
ได้รบัโอนมาตามสญัญาซื้อขายทรัพย์สิน เป็นกรรมสิทธิข์อง VDD หรือ VDD มีสิทธิใช้ประโยชน์ใน
ทรพัย์สนิดงักล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และมไิด้มกีารน าทรพัย์สนิดงักล่าวนัน้ไปเป็นหลกัประกัน 
รวมถึงไม่มีกรณีใด ๆ ที่ต้องท าให้ VDD ถูกเรยีกคืน หรอื เพกิถอนการรบัโอนกรรมสทิธิใ์นทรัพย์สิน
ดงักล่าวได ้

10) ระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องคอมพวิเตอร ์ยานพาหนะ และบรรดาอุปกรณ์อื่นใดทัง้ปวงที ่VDD เป็น
เจ้าของ หรอืเป็นผู้ใช้ประโยชน์เกี่ยวกบัธุรกิจของ VDD และเป็นสาระส าคญัต่อการประกอบการของ
VDD นัน้ อยู่ในสภาพทีไ่ดร้บัการบ ารุงรกัษาเป็นอย่างด ีและสามารถใชง้านไดเ้ป็นทีน่่าพอใจ และไดร้บั
การดูแลรกัษาเป็นอย่างดแีละสม ่าเสมอ 

11) บรรดาสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญาทัง้ปวง รวมทัง้เครื่องหมายการคา้ เครื่องหมายบรกิาร ชื่อทางการ
ค้า สัญลักษณ์ รูปลักษณ์ สิทธิบัตร วิทยาการในกระบวนการผลิต (know-know) และข้อมูลที่เป็น
ความลบัอื่นใด และสทิธใินการเป็นเจา้ของในท านองเดยีวกนั ทีอ่าจจะมอียู่ (ไม่ว่าจะไดร้บัจดทะเบียน
แลว้หรอืไม่กต็าม) ไดร้บัอนุญาต และมสีทิธใิชป้ระโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

ค ารบัรองและค ารบัประกนัของผู้รบัโอน 

1) ผูร้บัโอนเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั จดัตัง้และด ารงอยู่อย่างถูกตอ้งและโดยชอบภายใต้กฎหมาย และยงัมี
สภาพเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์ภายใต้กฎหมาย ผู้รบัโอนมไิด้เป็นบุคคลล้มละลาย ถูกพทิกัษ์ทรพัย์ 
หรอืถูกฟ้ืนฟูกจิการ 

2) ผูร้บัโอนมอี านาจตามกฎหมายในการเขา้ท าและปฏิบตัิหน้าทีต่ามสญัญาโอนกจิการนี้ รวมทัง้เอกสาร
และ/หรอืสญัญาอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสญัญาโอนกจิการ และการเขา้ท าและการปฏบิตัหิน้าทีต่ามสญัญา
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 สญัญาโอนกิจการทัง้หมด (EBT)   
โอนกิจการ และเอกสารหรอืสญัญาทีเ่กี่ยวขอ้งอื่นใด (1) ไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย (2) ไม่ต้องไดร้บั
ความยนิยอมจากบุคคลอื่นใด และ (3) ไม่เป็นการขดัต่อค าพพิากษา สญัญา ขอ้ตกลง ตราสารและ/หรอื
เอกสารอื่นใดทีม่ผีลผกูพนัผูร้บัโอน 

3) สญัญาโอนกจิการ รวมถงึเอกสารใด ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาโอนกจิการ มผีลผูกพนัและสามารถ
ใชบ้งัคบัต่อผูร้บัโอนไดอ้ย่างเตม็ทีต่ามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาโอนกจิการและเอกสาร
นัน้ ๆ ทุกประการ เมื่อผูร้บัโอนไดล้งนามในเอกสารดงักล่าว 

ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าสัญญาโอนกิจการทัง้หมด ได้ด าเนินการตามขัน้ตอนในการโอนกิจการทัง้หมด (Entire 

Business Transfer) ตามแนวทางที่ก าหนดในประมวลรษัฎากรเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยมีเงื่อนไขบงัคบัก่อน

ครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยระบุให้ ผู้โอนและ ผู้รบัโอนจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ ณ วนัก าหนดโอนก็ต่อเมื่อ

เงือ่นไขบงัคบัก่อนทีก่ าหนดในสญัญาโอนกจิการทัง้หมดแลว้เสรจ็สมบูรณ์ทุกประการก่อนก าหนดเวลาสิน้สุดหรอืก าหนด

ระยะเวลาทีข่ยายออกไปตามเงือ่นไข ซึ่งทีป่รกึษาฯ เหน็ว่าเป็นประเดน็ทีส่ามารถลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้กบั BBIK ทัง้

ก่อนและหลงัการเขา้ท ารายการได ้ 

คดีข้อพิพาททางกฎหมาย 

 ณ ปัจจุบนั VDD  ไม่มคีดขีอ้พพิาทส่วนเกีย่วขอ้ง ถูกฟ้องรอ้ง เรยีกรอ้ง กล่าวหาในคดคีวาม และ/หรอืขอ้พพิาท

ใด ๆ ซึ่งยงัไม่เป็นทียุ่ต ิ รวมทัง้ไม่ตกอยู่ภายใตค้ าพพิากษา ค าตดัสนิ ค าบงัคบั หรอื ค าสัง่ใด ๆ ทีเ่ป็นผลใหบ้รษิทัฯ มี

หน้าทีต่้องช าระค่าเสยีหาย ในคดแีพ่งและอาญา หรอืถูกพิทกัษ์ทรพัย์ ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อ

การเขา้ท าธุรกรรมซื้อหุน้สามญัและรบัโอนกจิการทัง้หมด   

3.7  เกณฑใ์นการพิจารณารายการ แหล่งเงินทุนท่ีใช้ และวิธีการช าระส่ิงตอบแทน        

วิธีช าระค่าตอบแทน 
 บรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อหุน้สามญัทัง้หมดของ VDD จ านวน 500,000 หุน้ มูลค่าทีต่รา

ไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทัง้หมดของ VDD ด้วยเงินสดทัง้จ านวน มูลค่า 
691,000,000 บาท 

แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการช าระค่าตอบแทน  

แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการช าระค่าตอบแทน 
จ านวนเงิน (ล้าน

บาท) 

1. ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแกป่ระชาชนเป็นครัง้แรก (IPO)    
ส าหรบัวตัถปุระสงคใ์นการลงทนุในธุรกจิอื่นทีค่งเหลอื* 

93.8 

2. จากกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ 300.0 

3. จากการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 297.2 

รวมมูลคา่ท่ีช าระค่าตอบแทน 691.0 
              หมายเหตุ:  *รายละเอยีดเกีย่วกบัวตัถุประสงคก์ารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO)      
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   วตัถปุระสงคก์ารใช้เงินของ IPO 
จ านวนเงินคงเหลือ  

(ล้านบาท) 
1. เพื่อใชว้่าจา้งบุคลากรและเสรมิสรา้งทกัษะดา้นเทคโนโลยใีหก้บับุคลากรเพื่อ
รองรบัการขยายตวัทางธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 

 12.0 

2. เพื่อใชพ้ฒันาผลติภณัฑด์า้นเทคโนโลยแีละดจิทิลั  66.6 
3. เพื่อใชพ้ฒันาและปรบัปรุงซอฟต์แวรส์ าหรบัใชง้านภายในองคก์ร 19.0 
4. เพื่อขยายพืน้ทีส่ านักงาน 39.3 
5. เพื่อใชล้งทุนในธุรกจิอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 93.8 
6. เงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ  30.9 

รวม  261.5 

 
          ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั    

1) บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแอปพลิเคชัน 

(Software Development) ซึ่งมแีนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเนื่อง อกีทัง้ยงัเป็นธุรกจิทีส่ามารถต่อยอดธุรกจิหลกั

ของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ธุรกจิการเป็นทีป่รกึษาดา้นกลยุทธ ์และการจดัการนวตักรรมและเทคโนโลย ี

2) การเขา้ลงทุนใน VDD ซึง่ประกอบธุรกจิการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และแอปพลเิคชนั  (Software 

Development) อย่างครบวงจรครอบคลุมทุกด้านของการ Software Development life cycle ตัง้แต่แรก

เริ่มต้นจนถึงการให้บริการหลงัการขายจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ในการขยายขอบเขตของธุรกิจ และ

ส่งเสรมิธุรกจิของบรษิทัฯ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยการใหบ้รกิารทีค่รบวงจรทัง้ในดา้นการ

ให้ค าปรกึษาวางแผนกลยุทธ์พฒันาระบบดจิทิลั รวมถึงการออกแบบและพฒันาแอปพลเิคชนั (Software 

Development) และการให้บรกิารหลงัการขาย ซึ่งเสรมิความแขง็แกร่งของบรษิทัฯ ในการด าเนินธุรกิจได้

อย่างครบวงจร เพื่อรองรบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ของบรษิทัฯ ทีบ่รษิทัฯใหบ้รกิารอยู่ทัง้ในปัจจุบนั และ

อนาคต 

3) VDD ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ MFEC ซึ่งอยู่ในธุรกิจทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ มฐีานลูกค้าที่หลากหลาย และมี

ผู้เชี่ยวชาญมากถึง 300 คน ซึ่งสามารถต่อยอดการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างแข็งแกร่ง และมี

พนัธมติรที่สามารถสนับสนุน หรอืให้ค าแนะน าบรษิัทฯ เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ รวมถึงการ

ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นเทคโนโลยแีละการตลาดร่วมกนั ซึง่ส่งผลดตี่อบรษิทัฯ ในดา้นการ

เพิม่โอกาสทางธุรกจิทีจ่ะสามารถสรา้งรายไดแ้ละผลตอบแทนทีด่ใีหแ้ก่บรษิทัฯ 

4) บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแอปพลิเคชัน (Software 

Development) ต่อ รวมถงึสามารถรบัรูร้ายไดแ้ละก าไรของ VDD ไดท้นัท ี

5) เนื่องจากธุรกิจของ VDD เป็นธุรกิจที่มคีวามคล้ายคลงึและเสรมิกนัของกลุ่มบรษิัทฯ จงึจะช่วยให้ทัง้กลุ่ม

บรษิัทฯ และ VDD ได้รบัประโยชน์จากการใชท้รพัยากรร่วมกนัรวมถงึการพฒันาองค์ความรูข้องบุคลากร

ร่วมกนั ซึ่งจะท าให้มกีารประหยดัต่อขนาด (Economy of scale) ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขนั 

ตลอดจนอตัราการท าก าไรในภาพรวมเพิม่ขึน้ และสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

ในระยะยาว 
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ส่วนท่ี 4 : ความสมเหตุสมผลของรายการ 

4.1   วตัถปุระสงค ์และความจ าเป็นของการเข้าท ารายการ 

สบืเนื่องจากบรษิทั บลูบคิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “BBIK”) มคีวามสนใจทีจ่ะต่อยอดขยายธุรกจิที่

ปรกึษาดา้นกลยุทธแ์ละการจดัการนวตักรรมและเทคโนโลย ีซึง่รายไดห้ลกัมาจากการใหค้ าปรกึษาและพัฒนาเทคโนโลย ี

(Digital Excellence & Delivery หรอื DX) เพื่อขยายศกัยภาพในการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างครบวงจร 

ดงันัน้บรษิทัฯ จงึมคีวามสนใจทีจ่ะเขา้ลงทุนซื้อหุน้สามญัของ บรษิทั วลัแคน ดจิทิลั เดลเิวอรี ่จ ากดั (“VDD”) โดยมมีติ

อนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ บรษิทั บลูบคิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “BBIK”) ครัง้ที ่5/2565 

เมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม 2565 ใหเ้ขา้ลงทุนซื้อหุน้สามญัของ VDD จ านวนทัง้สิน้ 500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ VDD จากบริษัท อีสท์วินด์ โฮลดิ้งส์ จ ากัด (“EWH”) ซึ่ง EWH มี

สถานะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั เอม็ เอฟ อ ีซ ีจ ากดั (“MFEC”)  โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนส าหรบัธุรกรรมเขา้

ลงทุนใน VDD ดว้ยเงนิสดทัง้จ านวน 

การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ บรษิทัฯ จะได้มาซึ่งหุน้สามญัของ VDD ซึ่งเป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิในการพฒันา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแอปพลิเคชนั (Software Development) อย่างครบวงจรครอบคลุมทุกด้านภายใต้

มาตรฐานของการ SDLC (Software Development Life Cycle) ตัง้แต่แรกเริ่มจนถึงการให้บริการหลังการขาย โดย

แบ่งเป็นการให้บริการ Strategy Assessment, การออกแบบในส่วนของ UX/UI, การวางโครงสร้างของ Solution 

Architect และพฒันา Solution รวมถึงการน าระบบขึ้นเพื่อใช้งาน (Development Management) และการดูแลหลงัการ

ขาย ซึ่ง VDD มบีุคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและแอปพลเิคชนักว่า 300 คน และมี

ประสบการณ์ในการท างานมามากกว่า 10 ปี   

ดงันัน้ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็โอกาสการเตบิโตในการเขา้ลงทุนธุรกจิของ VDD เนื่องจากเป็นธุรกจิทีม่ี

ความคลา้ยคลงึกนัและเสรมิกนักบักลุ่มบรษิทัฯ กล่าวคอื บรษิทัฯ มคีวามเชีย่วชาญในการใหบ้รกิารทีป่รกึษาดา้นกลยุทธ์ 

และการจดัการนวตักรรมและเทคโนโลย ีส่วน VDD มคีวามเชีย่วชาญดา้นการพฒันา วางระบบซอฟต์แวร์ แพลตฟอรม์ 

และออกแบบพฒันาแอปพลเิคชนัต่างๆ ซึ่งธุรกจิของ VDD จะช่วยท าใหบ้รษิทัฯ เพิม่ขดีความสามารถในการรองรบังาน

บริการให้ค าปรึกษาและพฒันาเทคโนโลยทีี่มขีนาดใหญ่ได้มากขึ้น และจะช่วยให้บริษัทฯ ได้รบัประโยชน์จากการใช้

ทรพัยากรร่วมกนั รวมถึงการพฒันาองค์ความรู้ของบุคลากรร่วมกนั ซึ่งท าให้เกิดการประหยดัต่อขนาด (Economy of 

scale) ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มคีวามสามารถในการแข่งขนั เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีบ่รษิทัฯ ให้บรกิารอยู่ทัง้

ในปัจจุบนั และอนาคต ด้วยการให้บรกิารที่ครอบคลุมและครบวงจร ซึ่งในปัจจุบนัธุรกิจการพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และแอปพลเิคชนั (Software Development) เป็นธุรกจิทีม่แีนวโน้มการเตบิโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ในสงัคมทีก่ าลงัเขา้สู่ความเป็นเศรษฐกจิดจิทิลั (Digital economy) และรูปแบบการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภคในปัจจุบนั

ที่พึ่งพาการท าธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งจะท าให้ความต้องการพัฒนาแอปพลิเคชัน และ

แพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ๆ มเีพิม่ขึน้เพื่อรองรบัธุรกรรมออนไลน์ทีจ่ะขยายตวัมากขึน้ นอกจากนี้ ธุรกจิการพฒันาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ และแอปพลเิคชนั (Software Development) ยงัมชี่องทางการเตบิโตในดา้นการรองรบัภาคธุรกจิที่
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ก าลงัขยายตวัอย่างต่อเนื่อง โดยองค์กรต่างๆ เริม่ให้ความส าคญักบัระบบซอฟต์แวร์เพื่อการด าเนินธุรกิจ และพฒันา

องคก์ร (Digitalization) มากยิง่ขึน้ 

ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึพจิารณาเหน็สมควรใหเ้ขา้ลงทุนใน VDD ซึง่จะเป็นประโยชน์

ต่อบรษิทัฯ และผู้ถอืหุน้ในระยะยาว เนื่องจากเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และเป็นการขยาย

ขอบเขตการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ใหม้คีวามครอบคลุมมากยิง่ขึน้เพื่อรองรบัลูกคา้ทีห่ลากหลาย และเพื่อสรา้งความ

พร้อมในการแข่งขนัในยุค Digital transformation ซึ่งจะท าให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีโอกาสเติบโตและสร้าง

มลูค่าเพิม่ใหแ้กบ่รษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดใ้นระยะยาว  

4.2 ความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ 

4.2.1    ข้อดีของการเข้าท ารายการ 

4.2.1.1  บริษทัฯ ได้พนัธมิตรทางธรุกิจเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพทางธรุกิจ 

 เนื่องจากบรษิทัฯ มเีป้าหมายทีจ่ะหาพนัธมติรทางธุรกจิส าหรบัการท า Digital Transformation แบบครบวงจร 

(End-to-end digital transformation partner) ใหก้บัธุรกจิและองค์กรต่างๆ ซึ่งจากศกัยภาพในการใหบ้รกิารของบรษิัทฯ 

ในปัจจุบนั และสภาพสภาวะการตลาดและอุตสาหกรรมทีม่กีารเตบิโตต่อเนื่องจากความตอ้งการทางดา้นเทคโนโลยทีีช่ว่ย

ใหส้ามารถผลติซอฟตแ์วรค์ุณภาพสงูและตน้ทุนต ่าไดใ้นเวลาการผลติทีส่ัน้ทีสุ่ด ซึง่จะไดเ้ปรยีบดา้นกลยุทธก์ารแขง่ขนัใน

ธุรกิจและองค์กรต่างๆ อาทเิช่น ด้านการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเน้นการใชน้วตักรรมและ

เทคโนโลย ี(ประเทศไทย 4.0) ด้านแผนพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (Digital Economy) ด้านนวตักรรมและ

เทคโนโลยสีมยัใหม่ทีม่คีวามส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิดจิทิลัประเทศไทยทีม่กีารเตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็ เช่น อนิเตอรเ์น็ต

ของสรรพสิ่ง (Internet of things : IOT) คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ระบบอัตโนมตัิ (Automation), ระบบ

บลอ็กเชน (Blockchain) และโปรแกรมอจัฉรยิะ (Automation of knowledge work) ท าใหจ้ านวนผูใ้ชง้านอนิเทอร์เน็ตใน

ประเทศไทยเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง น าไปสู่การลงทุนทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพิม่ขึ้น และแนวโน้มมูลค่าบรกิาร

ซอฟต์แวร์ของประเทศไทยเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภาคธุรกจิเร่งปรบัโครงสรา้งองค์กรทีเ่น้นขบัเคลื่อนมูลค่าเพิม่

ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลัมากขึน้  

ที่ปรกึษาฯ เห็นว่าการเขา้ลงทุนใน VDD ในครัง้นี้ บรษิัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจการพฒันา

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และแอปพลเิคชนั (Software Development) ซึ่งมแีนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเนื่อง และพบว่า

แนวโน้มธุรกจิบรกิารดจิทิลัและซอฟตแ์วรใ์นช่วง 3 ปีขา้งหน้า (ปี 2565-2567) มแีนวโน้มเตบิโตด ีโดยคาดว่ารายไดร้วม

จะขยายตัวในช่วง 9.0-10.0% (อ้างอิง: https://www.krungsri.com/th/research/industry/summary-outlook/outlook-

2022-2024) อกีทัง้ยงัเป็นธุรกจิทีส่ามารถต่อยอดธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ธุรกจิการเป็นทีป่รกึษาดา้นกลยุทธ์ และ

การจดัการนวตักรรมและเทคโนโลย ีเพื่อเป็นการเสรมิสรา้งศกัยภาพทางธุรกจิ และทีส่ าคญัจากสถานการณ์โรคระบาดโค

วดิ 19 ท าให้องค์กรและธุรกิจหลายแห่งมกีารปรบัเปลี่ยนการท างานเป็นลกัษณะ Work from Home หรอื Work from 

Anywhere โดยปัจจยัทัง้หมดทีไ่ดก้ล่าวมานัน้ เป็นสาเหตุปัจจยัสนับสนุนการเตบิโตและรกัษาศกัยภาพในการเป็น End-

to-end digital transformation ของบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้ถงึระยะยาวในอนาคต  
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ดังนั ้น VDD ซึ่งประกอบธุรกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแอปพลิเคชัน (Software 

Development) อย่างครบวงจรครอบคลุมทุกดา้นของการ Software Development life cycle ตัง้แต่แรกเริม่ตน้จนถงึการ

ให้บรกิารหลงัการขายจะเป็นประโยชน์แก่บรษิัทฯ ในการขยายขอบเขตของธุรกิจ และส่งเสรมิธุรกิจของบรษิัทฯ เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยการใหบ้รกิารทีค่รบวงจรทัง้ในดา้นการใหค้ าปรกึษา วางแผนกลยุทธพ์ฒันาระบบ

ดจิทิลั รวมถึงการออกแบบและพฒันาแอปพลเิคชนั (Software Development) และการใหบ้รกิารหลงัการขาย ซึ่งเสรมิ

ความแขง็แกร่งของบรษิทัฯ ในการด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างครบวงจร เพื่อรองรบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ของบรษิทัฯ ที่

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารอยู่ทัง้ในปัจจุบนั และอนาคต   

4.2.1.2 บริษทัฯ สามารถรบัรู้รายได้ของ VDD ได้ทนัทีจากการท่ีมสีญัญาต่อเน่ืองของลูกค้าเก่า  

 ปัจจุบนับรษิทัฯ ใหบ้รกิารดา้นทีป่รกึษาและพฒันาเทคโนโลย ี(Digital Excellence & Delivery หรอื DX) ซึ่งถอื

เป็นธุรกจิหลกัส่วนหนึ่งของบรษิทัฯ ซึ่งการทีบ่รษิทัฯ เขา้ท ารายการในครัง้นี้ สามารถรบัรูร้ายไดแ้ละก าไรเพิม่ขึน้ในส่วน

ของ VDD จากที่ยงัมสีญัญาต่อเนื่องของลูกค้าเก่าได้ทนัท ีเนื่องจาก VDD มยีอดการว่าจ้างให้บรกิารคงเหลอื (Sales 

Backlog) ณ เดอืนกนัยายน 2565 ประมาณจ านวน 333.0 ล้านบาท (อ้างองิ: รายงานตรวจสอบสถานะทางการเงนิ ลง

วนัที ่16 พฤศจกิายน 2565 จดัท าโดย EY)  ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบดว้ยบรกิารใหค้ าปรกึษาและพฒันาระบบ และบรกิาร

การรวมระบบทางดา้นไอท ีส าหรบัโครงการทีก่ าลงัด าเนินการอยู่ มจี านวน 117 โครงการ ซึ่งเป็นงานทีร่อรบัรูร้ายไดใ้น

อนาคต ท าให้ VDD มีรายได้ที่แน่นอนจากส่วนงานดังกล่าว และอีก 28 โครงการที่จะได้สัญญาในอนาคต (โดย 5 

โครงการก าลงัรอค าสัง่ซื้อ และ 23 โครงการอยู่ระหว่างเจรจา) ซึง่จะทยอยรบัรูร้ายไดจ้นถงึปี 2570  

ทีป่รกึษาฯ จงึเหน็ว่า การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ บรษิทัฯ สามารถรบัรูร้ายไดเ้พิม่เตมิจาก VDD หลงัจากเขา้ท า

รายการและมาเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงในกรณีความไม่แน่นอนของรายได้ในอนาคต 

เนื่องจากบรษิทัฯ ไม่ต้องรเิริม่ประกอบธุรกจิดว้ยตนเอง ซึ่งไม่ต้องเสยีเวลาและทรพัยากรในระยะแรกเพื่อด าเนินการหา

ลูกคา้ใหม่ 

4.2.1.3 บริษทัฯ ได้บุคลากรใหม่ท่ีมปีระสิทธิภาพเฉพาะด้านเพ่ิมเติมกวา่ 300 คน ซ่ึงจะท าให้บริษทัฯ สามารถ
รบังานโครงการขนาดใหญ่ได ้

 การที ่VDD ใหบ้รกิารดา้นทีป่รกึษา การพฒันาและวางระบบซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม โดยมฐีานลูกคา้ส่วน

ใหญ่เป็นสถาบนัการเงนิ ซึง่เป็นลูกคา้ทีค่ลา้ยคลงึกบัฐานลูกคา้เดมิของบรษิทัฯ และทีส่ าคญั VDD มบีุคลากรทีเ่ชีย่วชาญ

มากกว่า 300 คน โดยประกอบดว้ย บุคลากรในระดบับรหิาร 15 คน และส่วนทีเ่หลอืเป็นบุคลากรระดบัปฏบิตักิาร ซึง่ถอื

ไดว้่าจะเป็นก าลงัพลส าคญัสามารถต่อยอดรายไดข้องบรษิทัฯ ใหเ้ตบิโตต่อเนื่องไดใ้นอนาคต ซึ่งจะเหน็ไดว้่าทีผ่่านมา

งานธุรกจิพฒันาระบบดจิทิลัและใหค้ าปรกึษาดา้นเทคโนโลย ี(Digital Excellence and Delivery หรอื DX) ของ BBIK นัน้ 

ถอืไดว้่าเป็นรายไดห้ลกัของ BBIK คดิเป็นสดัส่วนรายไดร้อ้ยละ 52.0, 69.4 ในปี 2563, 2564 ของรายไดร้วมตามล าดบั 

และส่วนงาน DX ยงัเป็นส่วนงานหลกัทีท่ าใหร้ายไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ เมื่อพจิารณาจากอตัราการเตบิโตของรายได้

ส่วนงาน DX จะอยู่ที่ร้อยละ 169.97 และ 102.16 ในปี 2563 และ 2564 ตามล าดบั ซึ่งมอีตัราการเติบโตที่สูงกว่าเมื่อ

เปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของรายได้รวมของ BBIK ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 9.11 และ 51.08 ในปี 2563 และ 2564 
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ตามล าดบั (ทีม่า: แบบ 56-1 ของบรษิทัฯ) และคาดว่ารายไดใ้นส่วน Digital Delivery จะมแีนวโน้มเตบิโตเพิม่ขึน้อกีใน

อนาคต ดงันัน้การไดบุ้คลากรของ VDD จะช่วยเสรมิสรา้งการเตบิโตในธุรกจิ DX ของบรษิทัฯ ได ้  

ทีป่รกึษาฯ เหน็ว่า ปัจจุบนับรษิทัฯ มบีุคลากรในมอืราว 350 คน เมื่อรวมกบับุคลากรใหม่ทีจ่ะไดม้าจาก VDD 

อกีประมาณ 300 กว่าคน จะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถต่อยอดขยายการเตบิโตใหก้บักลุ่มบรษิทัฯ เพื่อรองรบังานโครงการที่

มขีนาดใหญ่เพิม่ขึน้ในอนาคตได ้รวมถงึรายไดใ้นส่วนของ DX มยีอดรายไดเ้พิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญั ซึ่งตรงตามแผนกล

ยุทธเ์พื่อการเตบิโตในระยะยาวของบรษิทัฯ ในการบรกิารดา้น Digital Transformation ใหค้รบวงจรมากขึน้ 

นอกจากนี้ การเขา้ท าธุรกรรมการลงทุนใน VDD ในครัง้นี้ บรษิัทฯ และ MFEC มสีญัญาตกลงกนัว่า MFEC 

ต้องรบัเป็นทีป่รกึษาในการบรหิารและประกอบกจิการของ VDD โดยก าหนดใหน้ายศริวิฒัน์ วงศ์จารุกร ซึ่งปัจจุบนัด ารง

ต าแหน่ง CEO ของ MFEC เขา้มาใหค้ าปรกึษาและสนับสนุนการจดัหาบุคลากรใหเ้พยีงพอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 

ปีนับจากวนัจดัตัง้ VDD เพื่อให ้VDD สามารถประกอบกจิการไดต้ามแผนงานทีก่ าหนดไว ้

4.2.1.4 บริษทัฯ ช าระค่าตอบแทนเป็นเงินสดท่ีได้จากการเพ่ิมทุนของบริษทัฯ บางส่วน เพือ่ลดผลกระทบด้าน
สภาพคล่องของบริษทัฯ 

 การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ บรษิัทฯ จะเขา้ซื้อหุน้สามญัของ VDD ซึ่งจะช าระค่าตอบแทนส าหรบัธุรกรรมเขา้

ลงทุนใน VDD ให้แก่ อีสท์วนิด์ โฮลดิ้งส์  จ านวน 691,000,000 บาท โดยช าระเป็นเงนิสดทัง้จ านวน ทัง้นี้ บรษิัทฯ มี

แหล่งเงนิทุน (1) เงนิที่ได้รบัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนแก่ประชาชนเป็นครัง้แรก ส าหรบัวตัถุประสงค์ในการ

ลงทุนในธุรกจิอื่นทีค่งเหลอื เป็นจ านวนไม่เกนิ 93,800,000 บาท (2) จากกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

เป็นจ านวนไม่เกนิ 300,000,000 บาท และ (3) จ านวนทีเ่หลอื 297,200,000 บาท จากการออกและเสนอขายหุ้นสามญั

เพิม่ทุนของบรษิทัฯ  ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนโดยไม่

จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะท าให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป (Public 

Offering) และ/หรอื บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่จะมจี านวนหุน้รวมกนัไม่เกนิ 10,000,000 หุน้ หรอืไม่เกนิ

กว่ารอ้ยละ 10.00 ของทุนช าระแล้วของบรษิทัฯ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตเิหน็ชอบใหน้ าเสนอผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตัิ

การเพิม่ทุนตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2565 วนัที ่1 

ธนัวาคม 2565 และก าหนดราคาเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่จะตอ้งไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาด หมายถงึ 

ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท า

การตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้เพื่อจดัสรรหุน้เพิม่ทุนในแต่ละครัง้) ซึ่ง

เมื่อพิจารณาราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ย้อนหลงั 7 ถึง 15 วนัท าการ จากวนัที่ 30 

พฤศจกิายน 2565 ซึ่งเป็นวนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการจะมมีตอินุมตักิารเขา้ท ารายการ จะมรีาคาเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 111.17 

บาทต่อหุน้ ถงึ 116.84 บาทต่อหุน้ ตามล าดบั ดงันัน้หากบรษิทัฯ ต้องการเงนิเพิม่ทุนเพื่อมาช าระเป็นค่าตอบแทนการ

ไดม้าซึง่ VDD จ านวนหุน้ขัน้ต ่าทีต่อ้งเพิม่ทุนเพื่อใหไ้ดเ้งนิสดตามทีต่อ้งการจะอยู่ระหว่าง 2.54 ลา้นหุน้ ถงึ 2.67 ลา้นหุน้ 

อย่างไรกต็าม วนัก าหนดราคาเสนอขายใหเ้ป็นไปตามมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ซึ่งจะก าหนดอกีครัง้ในช่วงทีเ่สนอขาย

ต่อผูล้งทุน ซึง่จะเป็นเงนิทุนส่วนทีเ่หลอืเพื่อน ามาช าระค่าตอบแทนของการเขา้ท ารายการ ดงันัน้เมื่อรวมกบัแหล่งเงนิทุน

ขา้งตน้แลว้กจ็ะไดเ้งนิสดครบเพื่อมาช าระค่าตอบแทนส าหรบัธุรกรรมเขา้ลงทุนใน VDD ในครัง้นี้ 
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ทัง้นี้ การช าระค่าตอบแทนส าหรบัธุรกรรมเขา้ลงทุนใน VDD จากหลายแหล่งเงนิทุน ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถเกบ็

กระแสเงนิสดส่วนหนึ่งเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อนัจะเป็นการลดผลกระทบต่อสภาพคล่อง

ของบรษิทัฯ เมื่อเทยีบกบัการช าระค่าตอบแทนส าหรบัธุรกรรมเขา้ลงทุนใน VDD ทัง้หมดเป็นเงนิสดจากกระแสเงนิสด

จากการด าเนินงานของบรษิัทฯ เพยีงแหล่งเงนิทุนเดยีว นอกจากนี้ การที่บรษิัทฯ ไม่กู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อ

น ามาช าระค่าตอบแทนส าหรบัธุรกรรมเขา้ลงทุนใน VDD ในครัง้นี้ ยงัท าใหบ้รษิทัฯ ไม่มภีาระหนี้สนิเพิม่ขึน้หลงัจากทีเ่ขา้

ท ารายการในครัง้นี้ และไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนทางการเงนิ ต้นทุนทางการเงนิ และฐานะทางการเงนิของบรษิัทฯ 

อกีดว้ย  

4.2.1.5 บริษทัฯ ได้รบัประโยชน์จากการใช้ทรพัยากรร่วมกนัรวมถึงการพฒันาองคค์วามรู้ของบุคลากรร่วมกนั 
ซ่ึงจะท าให้มีการประหยดัต่อขนาด (Economy of scale) 

ธุรกิจของ VDD เป็นธุรกิจที่มคีวามคล้ายคลงึและเสรมิกนักบักลุ่มบรษิัทฯ จงึจะช่วยให้ทัง้กลุ่มบรษิัทฯ  และ 
VDD ได้รบัประโยชน์จากการใช้ทรพัยากรร่วมกนัรวมถึงการพฒันาองค์ความรู้ของบุคลากรร่วมกนั ซึ่งจะท าให้มกีาร
ประหยัดต่อขนาด (Economy of scale) การที่บริษัทฯ มีต้นทุนต่อหน่วยที่ต ่าลง เนื่องจากบริษัทฯ สามารถรับงาน
โครงการทีม่ขีนาดใหญ่มากขึน้ เพราะมกีารเฉลี่ยรายจ่ายทีเ่ป็นต้นทุนคงที่  เช่น อุปกรณ์ส านักงาน Hardware Software 
ผูบ้รหิาร ฯลฯ ท าใหก้ารบรกิารมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ซึง่ส่งผลใหค้วามสามารถในการแขง่ขนั ตลอดจนอตัราการท าก าไร
ในภาพรวมเพิม่ขึน้ และสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในระยะยาว 

 ที่ปรกึษาฯ เห็นว่า ภายหลงัการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ บรษิัทฯ จะได้บุคลากรใหม่ทีม่คีวามเชีย่วชาญในการ
พฒันาเทคโนโลยีและแอปพลิเคชนัจาก VDD เข้ามาร่วมงานด้วยอีกราว 300 คน จะท าให้บริษัทฯ สามารถรบังาน
โครงการทีม่ขีนาดใหญ่ระดบัสากลและแขง่กบัคู่แขง่บรษิทัระดบัโลกได ้รวมถงึการไดบุ้คลากรใหม่ทีม่ปีระสทิธภิาพเฉพาะ
ดา้น จะท าใหเ้กดิการถ่ายทอดองคค์วามรู ้และประสบการณ์ดา้นเทคโนโลยแีละการตลาดร่วมกนั ซึง่ส่งผลดตี่อบรษิทัฯ 

4.2.2     ข้อด้อยของการเขา้ท ารายการ 

4.2.2.1  ผู้ถือหุ้นเดิมได้รบัผลกระทบด้านสิทธิการออกเสียง (Control Dilution) และด้านส่วนแบ่งก าไร 
(Earnings Dilution)  

เนื่องด้วยการเข้าท ารายการในครัง้นี้ ในส่วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ EWH จะจ่ายช าระเป็นเงินสดทัง้

จ านวน โดยใช้แหล่งเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป 

(General Mandate) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนโดยไม่จดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่ะท าใหบ้รษิทัฯ มหีน้าทีต่าม

กฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) จ านวนรวมกนัไม่เกนิ 10,000,000 หุน้ หรอืไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 10.00 ของทุนช าระแล้วของบรษิทัฯ ณ วนัที่

คณะกรรมการบรษิทัมมีตเิหน็ชอบการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ และก าหนดราคาเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่จะต้องไม่ต ่ากว่า

รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาด หมายถงึ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอ

ขายหุน้เพื่อจดัสรรหุน้เพิม่ทุนในแต่ละครัง้)  
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ดงันัน้ ทีป่รกึษาฯ เหน็ว่า ภายหลงัการเพิม่ทุน จะท าใหผู้ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบในดา้นสทิธกิาร

ออกเสียง (Control Dilution) และด้านส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) แต่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะไม่ได้รับ

ผลกระทบดา้นการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) โดยแสดงการค านวณไดด้งันี้ 

 

ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียง (Control Dilution) 

Control Dilution   =  Q2 / (Q1 + Q2) 
=  10,000,000 / (100,000,000 + 10,000,000) 
=  รอ้ยละ 9.09 

โดยที ่
Q1    =  จ านวนหุน้สามญัของบรษิทัฯ ทัง้หมดในปัจจุบนั 
Q2    =  จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทัง้หมดทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุน 
 
จากการค านวณขา้งตน้ การเขา้ท ารายการในครัง้นี้จะส่งผลกระทบต่อสทิธใินการออกเสยีง (Control Dilution) โดยผูถ้อื
หุน้เดมิจะมสีทิธอิอกเสยีงลดลงประมาณไม่เกนิรอ้ยละ 9.09 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) 
Earnings Dilution  =  (EPS1 – EPS2) / EPS1 

=  (1.21 – 1.10) / 1.21 
=  รอ้ยละ 9.09 

โดยที ่
EPS1 = 

  
ก าไรต่อหุน้ของบรษิทัฯ จากก าไรจากงบตรวจสอบไตรมาสที ่4 ปี 2564  บวก
ดว้ยก าไรจากงบสอบทานไตรมาสที ่1 , 2 และ 3 ปี 2565 หารดว้ยจ านวนหุน้
ทัง้หมดของบรษิทัฯ ก่อนการเสนอขาย 

EPS2 = ก าไรต่อหุน้ของบรษิทัฯ จากก าไรจากงบตรวจสอบไตรมาสที ่4 ปี 2564  บวก
ดว้ยก าไรจากงบสอบทานไตรมาสที ่1 , 2 และ 3 ปี 2565 หารดว้ยจ านวนหุน้
ทัง้หมดของบรษิทัฯ หลงัการเสนอขาย 

จากการค านวณขา้งตน้ การเขา้ท ารายการในครัง้นี้จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) โดยผู้
ถอืหุน้เดมิจะไดส่้วนแบง่ก าไรลดลงประมาณไม่เกนิรอ้ยละ 9.09 

เมื่อพจิารณาราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 7 ถงึ 15 วนัท าการ จากวนัที ่
30 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นวนัก่อนวนัที่คณะกรรมการจะมมีติอนุมตัิการเขา้ท ารายการ  จะมีราคาเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
111.17 บาทต่อหุ้น ถึง 116.84 บาทต่อหุ้น ตามล าดับ ดังนัน้หากบริษัทฯ ต้องการเงินเพิ่มทุนเพื่อมาช าระเป็น
ค่าตอบแทนการไดม้าซึ่ง VDD เป็นจ านวนเงนิ 297.20 ล้านบาท (อ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีห่วัขอ้ 3.7 เกณฑ์ในการ
พจิารณารายการ แหล่งเงนิทุนทีใ่ช ้และวธิกีารช าระสิง่ตอบแทน) จ านวนหุน้ขัน้ต ่าทีต่้องเพิม่ทุนเพื่อใหไ้ดเ้งนิสดตามที่
ต้องการจะอยู่ระหว่าง 2.54 ล้านหุ้น ถึง 2.67 ล้านหุ้น ซึ่งเมื่อค านวณ Control Dilution และ Earnings Dilution ตาม
จ านวนหุน้ขัน้ต ่าทีต่้องเพิม่ทุนเพื่อใหเ้พยีงพอแก่การช าระเป็นค่าตอบแทนการไดม้าซึ่ง VDD ผูถ้อืหุน้เดมิจะมสีทิธอิอก
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เสียงลดลงประมาณร้อยละ 2.48 ถึงร้อยละ 2.60 ตามล าดับ ทัง้นี้  วันก าหนดราคาเสนอขายให้เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการบรษิทัฯ ซึง่จะก าหนดอกีครัง้ในช่วงทีเ่สนอขายหุน้ต่อผูล้งทุน 

ทัง้นี้เมื่อเปรยีบเทยีบประโยชน์ทีผู่ถ้อืหุน้จะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน บรษิทัฯ จะสามารถขยาย
ตลาดในการแข่งขนัทางธุรกิจ และมรีายได้เพิม่ขึ้นจากการเขา้ท ารายการ ท าให้มโีอกาสได้รบัผลตอบแทนทีด่จีากการ
ลงทุนในครัง้นี้ และก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 

 

4.2.2.2  บริษทัฯ เกิดค่าใช้จ่ายจากการเข้าท ารายการเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

การท าธุรกรรมเขา้ลงทุนใน VDD ในครัง้นี้ เป็นรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์มขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 89.21 

ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงนิรวม ส าหรบังวด 9 เดอืนของบรษิัทฯ ฉบบัสอบทาน

สิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 และบรษิทัฯ มรีายการไดม้าซึง่สนิทรพัยร์ายการอื่นทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนที่

ได้รบัอนุมตัิจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2565 ณ วนัที่ 1 ธนัวาคม 2565 ท าให้มขีนาดรายการไดม้าซึ่ง

สนิทรพัย์รวมเท่ากบัร้อยละ 206.68 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ดงันัน้ รายการ

ดงักล่าวจงึถอืเป็นรายการประเภทที ่1 กล่าวคอื การเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่างบรษิทัจดทะเบยีน กบั

บรษิทัย่อยของบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ทีม่ขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 50 หรอืสูงกว่า  ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่้องขอ

อนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถอืหุน้ ท าให้บรษิทัฯ มคี่าใช้จ่ายในการด าเนินการส าหรบัการจดัเตรยีมรายงานขอ้มูลต่างๆ จาก

ผูเ้ชีย่วชาญ ประมาณ 4.5 ลา้นบาท เช่น ค่าทีป่รกึษาทางกฎหมาย ค่าทีป่รกึษาทางการเงนิ ค่าทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 

และค่าสอบทานงบการเงนิระหว่างกาลของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตฯ เพื่อจดัท ารายงานเป็นการเฉพาะกรณี นอกจากนี้ยงัมี

ค่าใชจ้่ายด าเนินการในการจดัการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นต้น หากบรษิทัฯ ไม่ไดเ้ขา้ท ารายการ จะไม่มี

ภาระค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานดงักล่าวและสามารถน าเงนิส่วนนี้ ไปใชใ้นธุรกจิดา้นอื่นๆ ในส่วนอื่นของบรษิทัฯ ได ้ 

อย่างไรกต็าม ทีป่รกึษาฯ เหน็ว่าค่าใชจ้่ายในการจดัเตรยีมรายงานขอ้มูลต่างๆ จากผูเ้ชีย่วชาญ และค่าใชจ้่าย

ด าเนินการในการจดัการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ ในการพจิารณาท าธุรกรรมเขา้ลงทุนใน VDD ถอืเป็นเรื่องจ าเป็น

ทีม่นีัยส าคญัอย่างยิง่ เน่ืองจากเป็นการรวบรวมขอ้มลูส าคญัในเชงิลกึ แลว้น ามาหาขอ้สรุปและน าเสนอส าหรบัใหผู้ถ้อืหุน้ 

ตลอดจนผูท้ีม่ส่ีวนไดเ้สยีของกจิการ (Stakeholder) ไดเ้หน็ขอ้มูลทีเ่พยีงพอ เหมาะสม และน่าเชื่อถอืไดช้ดัเจนยิง่ขึน้จน

สามารถใชป้ระกอบการพจิารณาอนุมตัริายการในครัง้นี้ได ้

4.2.2.3 อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์จากการแข่งขนัทางธุรกิจ หากไม่มีมาตราการขจดัความ
ขดัแย้งฯ ในเร่ืองขอบเขตงานท่ีชดัเจน  

เน่ืองจากการท ารายการในครัง้นี้ บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ซื้อหน่วยธุรกจิ Digital Delivery (DX) ซึง่เป็นหน่วยธุรกจิหนึ่งที่
ดูแลในส่วนงาน Customize Software Development ของ MFEC ทัง้นี้ MFEC ด าเนินธุรกิจพฒันางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแบบครบวงจร ภายใต้กลุ่มธุรกิจหลกั 4 กลุ่มธุรกิจ โดยมุ่งออกแบบการใหบ้รกิารในเชงิลกึ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการจ าเพาะในการใชง้านของลูกคา้ ช่วยใหลู้กคา้สามารถสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั ประกอบไปดว้ย 1. 
Hybrid Infrastructure Services 2. Enterprise Solution 3. Digital Delivery 4. Transformation นอกจากนี้  MFEC ยัง
เป็นบริษัทมหาชนที่อยู่ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) และมีประสบการณ์ด าเนินธุรกิจพฒันางานด้าน
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เทคโนโลยสีารสนเทศมากว่า 25 ปี ในปี 2564 MFEC มรีายได้กว่า 5,185 ล้านบาท ซึ่งถือได้ว่า MFEC เป็นบรษิัทที่
ไดร้บัความไวว้างใจจากลูกคา้เขา้มาใชบ้รกิารเป็นจ านวนไม่น้อยเมื่อเทยีบกบัหมวดอุตสาหกรรมเดยีวกนั ฉะนัน้การที่ 
Digital Delivery เคยเป็นหน่วยธุรกจิหนึ่งใน MFEC อาจท าใหเ้กดิปัญหาในการแบ่งแยกขอบเขตงานทีช่ดัเจนออกจาก
หน่วยงานอื่นของ MFEC ทีจ่ะท างานต่อไปภายหลงัการแยก Digital Delivery ออกมาจดัตัง้เป็นบรษิทัใหม่หรอื VDD  

ปัญหาในการแบ่งแยกขอบเขตงานทีไ่ม่ชดัเจน จะก่อใหเ้กดิประเดน็ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จากการแข่งขนั

ทางธุรกจิระหว่าง BBIK กบั MFEC ตามมาได ้ดงันัน้ เพื่อเป็นการขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว จงึมกีารท า

สญัญาตกลงกระท าการ ระหว่าง BBIK กบั MFEC โดยระบุขอ้หา้มประกอบธุรกจิแขง่ขนั ก าหนดขอ้ตกลงต่างๆ ที ่MFEC 

จะไม่ประกอบกจิการทัง้ทางตรงและทางอ้อมทีเ่หมอืนกนั และ/หรอืแขง่ขนักบั BBIK ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 10 ปี

นับแต่วนัที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ทัง้นี้ ที่ปรกึษาฯ พบว่า ในสญัญาตกลงกระท าการนี้ได้มีการก าหนดการประกอบ

ธุรกิจที่ไม่เขา้ข่ายเป็นการประกอบธุรกจิแข่งขนั ซึ่งได้ระบุรายละเอยีดไวช้ดัเจน ชดัเจน โดยในสญัญาได้ระบุเกี่ยวกบั

ธุรกจิทีไ่ดร้บัยกเวน้ว่าไม่เป็นธุรกจิแขง่ขนั เช่น ธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นพฒันาและวางระบบ Software และ แพลตฟอรม์ 

ส าหรบัหน่วยงานภายในของ MFEC และธุรกิจใหบ้รกิารร่วมผลติภณัฑ์ซอฟต์แวร์ส าเรจ็รูปอื่นๆ (Package Software) 

เพื่อวตัถุประสงค์เครอืข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ (Digital Solution) ของ MFEC เป็นต้น ซึ่งสญัญาตกลงกระท าการนี้ถอื

เป็นมาตรการขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ในระดบัหนึ่ง โดยบรษิัทฯ และ MFEC ได้มกีารก าหนดระยะเวลา

ทบทวนและหารอืร่วมกนัระหว่างคู่สญัญา ทุกสิน้เดอืนของเดอืนมกราคม และเดอืนกรกฎาคมในแต่ละปีจนกว่าจะสิน้สุด

สญัญา เพื่อให้นิยามและขอบเขตของการประกอบธุรกิจทีไ่ม่เขา้ข่ายแข่งขนัมคีวามชดัเจนมากขึ้นตามสถานการณ์ ณ 

เวลานัน้  

ดังนัน้ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่าการก าหนดมาตรการในสัญญานัน้ เป็นส่วนที่จะช่วยขจดัความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ทีม่รีะหว่างบรษิทัฯ และ MFEC ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดในการประกอบธุรกจิของทัง้สองฝ่ายในการ

เขา้ท ารายการครัง้นี้ และนอกจากนี้จะเหน็ไดว้่าบรษิทัฯ จะไดพ้นัธมติรในดา้นธุรกจิจาก MFEC ดว้ยเช่นกนั ในกรณีทีม่ี

งานจากส่วนของ VDD เข้ามาผ่านทาง MFEC ซึ่งทาง MFEC จะต้องส่งมอบส่วนงานของ VDD ให้กับทาง VDD 

ด าเนินการต่อไป  

4.2.3    ข้อดีของการไม่เข้าท ารายการ 
4.2.3.1 บริษทัฯ จะไมม่ีความเส่ียงจากการเข้าลงทุนในธรุกิจใหมใ่นครัง้น้ี กรณีท่ีผลด าเนินการของ VDD ไม่

เป็นไปตามท่ีคาดหมาย 
    หากบรษิทัฯ ไม่ไดเ้ขา้ท ารายการในครัง้นี้ จะท าใหบ้รษิทัฯ ไม่มคีวามเสีย่งจากการเขา้ลงทุนในธุรกจิใหมใ่นกรณี

ที่ผลด าเนินงานของบรษิัทฯ ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย ทัง้นี้มคีวามเป็นไปได้หลายกรณี เช่น กรณีที่ลูกค้าเก่าไม่ต่อ

สญัญาบรกิารพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและแอปพลเิคชนั (Software Development) กบั VDD ซึ่งอาจเกดิจาก

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี กรณี VDD ไม่สามารถหาลูกค้าใหม่ได้ ซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์การแข่งขันใน

อุตสาหกรรมทีรุ่นแรงขึน้ กรณีไม่สามารถประมลูงานโครงการขนาดใหญ่ได ้ซึง่อาจเกดิจากปัญหาการขาดแคลนบุคลากร

ของบรษิทัฯ เน่ืองจากมกีารแย่งตวับุคลากรในอุตสาหกรรม หรอืแมแ้ต่อตัราการหมุนเวยีนพนักงานในบรษิทัฯ สงูขึน้ เป็น

ตน้   
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4.2.3.2  ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ จะไมไ่ดร้บัผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) ด้านส่วนแบ่ง
ก าไร (Earnings Dilution) 
เนื่องจากการท าธุรกรรมเขา้ลงทุนใน VDD ในครัง้นี้ บรษิัทฯ ใช้แหล่งเงนิทุน (Source of fund) ส่วนหนึ่งจาก

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตาม
สดัส่วนโดยไม่จดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่ะท าใหบ้รษิทัฯ มหีน้าทีต่ามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรอื ประชาชนทัว่ไป 
(Public Offering) และ/หรอื บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ดงันัน้ หากบรษิัทฯ ไม่เขา้ท าธุรกรรมเขา้ลงทุนใน 
VDD ในครัง้นี้ ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จะไม่ไดร้บัผลกระทบต่อสทิธใินการออกเสยีง (Control Dilution) ทีผู่ถ้อืหุน้เดมิจะ
มสีทิธอิอกเสยีงลดลงไม่เกนิรอ้ยละ 9.09 และไม่ไดร้บัผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) ทีผู่ถ้อืหุน้เดมิจะ
ไดส่้วนแบ่งก าไรลดลงไม่เกนิรอ้ยละ 9.09 อกีดว้ย (รายละเอยีดการค านวณเพิม่เตมิ หวัขอ้ 4.2.2.1) 

4.2.4     ข้อด้อยของการไม่เข้าท ารายการ 

4.2.4.1 บริษทัฯ สญูเสียโอกาสในการขยายธรุกิจ และการต่อยอดธรุกิจทางด้าน Digital Transformation แบบ
บูรณาการ (end-to-end) 

การที่บรษิัทฯ ตดัสนิใจไม่เขา้ท ารายการในครัง้นี้ หรอืที่ประชุมผู้ถอืหุน้ของบรษิัทฯ มมีติไม่อนุมตักิารเขา้ท า

รายการ อาจท าใหบ้รษิทัฯ สูญเสยีโอกาสไดพ้ันธมติรทางธุรกจิทีม่คีวามช านาญเฉพาะดา้น เพื่อมาเพิม่ศกัยภาพในการ

ด าเนินงานของบรษิทัฯ ในอนาคต และเสยีโอกาสในการต่อยอดธุรกิจการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และแอป

พลิเคชัน (Software Development) ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และพบว่าแนวโน้มธุรกิจบริการดิจิทัลและ

ซอฟตแ์วรใ์นช่วง 3 ปีขา้งหน้า (ปี 2565-2567) มแีนวโน้มเตบิโตด ีโดยคาดว่ารายไดร้วมจะขยายตวัในช่วง 9.0-10.0%  

(อา้งองิ: https://www.krungsri.com/th/research/industry/summary-outlook/outlook-2022-2024)  

ดงันัน้หากบรษิทัฯ ตดัสนิใจไม่เขา้ท ารายการในครัง้นี้บรษิทัฯ จะเสยีโอกาสในการรบัรูร้ายไดแ้ละก าไรของ VDD 

จากยอดขาย (Sale Backlog) ที่มีไปจนถึงปี 2570 ซึ่งเป็นการเพิ่มความมัน่คงให้กับรายได้ของบริษัทฯ ในระยะยาว 

รวมถงึเสยีโอกาสทีจ่ะไดข้ยายฐานลูกคา้เพิม่เตมิจากการไดแ้บ่งปันฐานขอ้มูลลูกคา้ซึ่งกนัและกนั เพื่อเพิม่โอกาสในการ

รบังานทีต่อบโจทยลู์กคา้ไดก้วา้งขึน้และเพิม่รายไดข้องบรษิทัฯ ดว้ย 

4.2.4.2  บริษทัฯ สูญเสียโอกาสท่ีได้รบับุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพเฉพาะด้าน 

เนื่องจาก VDD เป็นหน่วยธุรกิจของ MFEC ซึ่งมบีุคลากรมากกว่า 300 คน แบ่งประเภทการให้บรกิารได้ 6 

ประเภท (รายละเอยีดตามขอ้ 3.5.2) ซึ่งจะมคีวามเชีย่วชาญทีแ่ตกต่างกนัออกไป และม ีBusiness Unit Manager เป็น

หวัหน้าในแต่ละหน่วยธุรกจิซึง่มอีายุงานเฉลี่ย 14.42 ปีท าใหเ้ป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์การท างานทางดา้น Digital Delivery 

และเขา้ใจในเนื้องานและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ไม่ได้

เขา้ท ารายการในครัง้นี้ จะท าใหบ้รษิทัฯ สญูเสยีโอกาสทีจ่ะขยายงานและสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัฯ ในอนาคต 

4.3 ความเส่ียงในการเข้าท ารายการ 

4.3.1  ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ ่
ปัจจุบนั VDD ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการพฒันาและวางระบบซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มในรูปแบบที่

เฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน (Customized Software Development) โดยใช้มาตรฐานการพฒันาใน
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รูปแบบวงจรการพฒันาระบบ (Software Development Life Cycle) โดย VDD มรีายไดจ้ากลูกคา้อนัดบัที ่1 คดิเป็นรอ้ย

ละ 36.3 – 45.6 และจากลูกค้าอนัดบัที่ 2 คดิเป็นร้อยละ 17.83 – 38.3 ของรายไดท้ัง้หมดในช่วงปี 2563 – 3 ไตรมาส

แรกของปี 2565 โดยมลูีกคา้รายหนึ่งเป็นอนัดบัที ่1 ในปี 2563 และ 2564 แต่เป็นอนัดบัที ่2 ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 

2565 และลูกค้าอีกรายหนึ่งเป็นอนัดบัที ่2 ในปี 2563 และ 2564 แต่เป็นอนัดบัที ่1 ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2565 

เมื่อรวมรายไดจ้ากลูกคา้สองรายใหญ่ จะคดิเป็นรอ้ยละ 57.2, 63.4 และ 75.6 ของรายไดท้ัง้หมดในช่วงปี 2563 – 3 ไตร

มาสแรกของปี 2565 ของ VDD ตามล าดับ (ที่มา: รายงานการสอบทานสถานะทางการเงิน) ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่มี

นัยส าคญั และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทุกปี หากลูกคา้รายใหญ่เหล่านี้ไม่ใชบ้รกิารต่อในอนาคตไม่ว่าจะเป็นดว้ยสาเหตุใดกต็าม 

อาจส่งผลใหร้ายไดข้อง VDD ลดลงอย่างมนีัยส าคญั 

ทัง้นี้ แมว้่าสดัส่วนรายไดจ้ากลูกคา้สองรายใหญ่นี้เป็นสดัส่วนทีค่่อนขา้งสูง แต่ลูกคา้สองรายใหญ่ดงักล่าวอยู่ใน

กลุ่มธุรกจิธนาคารชัน้น าของประเทศซึ่งมกี าลงัซื้อสูง และมแีผนโครงการพฒันาดา้นเทคโนโลยอียู่สม ่าเสมอ ซึ่งลกัษณะ

การว่าจา้งงานจะเป็นแบบโครงการ เน้นไปทางงานดา้นการพฒันาซอฟตแ์วร ์พฒันาแอปพลเิคชนั และใชเ้ครื่องมอืในการ

จดัการ API (API Gateway) เป็นหลกั โดยลกัษณะงานส่วนใหญ่จะท าสญัญาเป็นรายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการยนืยนั

ตวัตนเพื่อรกัษาความปลอดภยัของระบบขอ้มูล การเพิม่หรอืลดฟีเจอร์การใชง้านแอปพลเิคชนั การจดัการเสน้ทางการ

เขา้ถงึซึง่ช่วยในการจดัการเรื่องนโยบายความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวั ฯลฯ แต่เมื่อท าระบบขึน้มาแลว้จะตอ้งมกีาร

พฒันาปรบัปรุงระบบอยู่เสมอ ลูกคา้จงึมกีารจา้งงานและท าสญัญาเพิม่เตมิกบัผูใ้หบ้รกิารเดมิ เนื่องจากเป็นผูจ้ดัตัง้ระบบ

ขึน้มาในครัง้แรกและเขา้ใจในระบบทีไ่ดว้างไว ้ท าใหส้ามารถเข้าแก้ไขปรบัปรุงไดต้รงจุดและทนัท่วงท ีท าใหง้านเหล่านี้

เป็นงานทีเ่ขา้มาเป็นรายไดใ้หก้บั VDD อย่างต่อเนื่อง จงึถอืไดว้่า VDD มคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัลูกคา้ และคาดว่าภายหลงั

จากการโอนธุรกจิไปยงั BBIK แล้ว ลูกคา้จะยงัคงใชบ้รกิารกบั VDD ต่อไป ทัง้นี้ VDD ยงัพยายามหาลูกคา้รายใหม่เพื่อ

เป็นช่องทางรายได้เพิม่เติมในอนาคต เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการกระจุกตวัของลูกค้า ด้วยการมฝ่ีายขาย (Sales 

team) จ านวน 4 คน ซึง่เป็นพนักงานของ VDD ทีส่ามารถน าเสนอโซลูชัน่ทีต่อบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ได ้รวมถงึ

ด้วยประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของหวัหน้าทมี ท าให้ลูกคา้มกีารแนะน ากนัปากต่อปากจงึสามารถลดความเสีย่ง

ดา้นการพึง่พงิลูกคา้รายใหญ่ไดใ้นระดบัหนึ่ง 

4.3.2  ความเส่ียงจากการพึ่งพิงบุคลากร 

ในการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ MFEC ได้โอนย้ายพนักงานที่เกี่ยวขอ้งกบักิจการ Digital Delivery มายงั VDD 

โดยจ านวนพนักงานขัน้ต ่าที่ต้องโอนมายงั VDD มจี านวนกว่า 300 คน ซึ่งประกอบไปด้วยพนักงานหลายหน่วยงาน

เพื่อให ้VDD สามารถด าเนินกจิการไดด้ว้ยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทรพัยากรบุคคล ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ฝ่ายขาย ฝ่าย

เทคนิค ฯลฯ ภายหลงัการรบัโอนกจิการในครัง้นี้ บรษิทัฯ จะไดม้าซึง่ VDD ซึง่จะมสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของ BBIK ซึง่มี

บุคลากรกว่า 300 คน แบ่งประเภทการใหบ้รกิารได้ 6 ประเภท (รายละเอียดตามขอ้ 3.5.2) ซึ่งแต่ละหน่วยธุรกจิจะมี
ความเชีย่วชาญทีแ่ตกต่างกนัออกไป และม ีBusiness Unit Manager เป็นหวัหน้าในแต่ละหน่วยธุรกจิซึง่มอีายุงานเฉลีย่ 

14.42 ปีท าให้เป็นผู้ทีม่ปีระสบการณ์การท างานทางด้าน Digital Delivery และเขา้ใจในเนื้องานและสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ หากมกีารสญูเสยีบุคลากรเหล่าน้ีไป VDD ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม VDD 

จะตอ้งด าเนินการหาบุคลากรมาทดแทนเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยเรว็ทีสุ่ด หากไม่สามารถหาบุคลากร
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ทีเ่หมาะสมไดท้นัเวลา VDD อาจเกดิความเสีย่งจากการทีส่่งมอบงานไม่ทนัเวลาตามทีต่กลงกบัลูกคา้ไว ้และอาจท าให้

เสยีค่าปรบัตามสญัญา (หากม)ี และส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละชื่อเสยีงของ VDD 

อย่างไรกต็าม จากร่างหนังสอืสญัญาตกลงกระท าการ ระหว่าง MFEC และ BBIK ไดม้กีารก าหนดใหป้ระธาน

เจ้าหน้าที่บรหิาร (Chief Executive Officer) ของ MFEC เป็นผู้ให้ค าปรกึษา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวนั

จดัตัง้ VDD รวมถงึ MFEC ตกลงจะสนับสนุนการประกอบกจิการของ VDD ในการจดัหาพนักงานและบุคลากรซึง่รวมถงึ

แต่ไม่จ ากดัเพยีง ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการวางแผนพฒันาซอฟต์แวร์  (Developer) พนักงานฝ่ายขาย และ

พนักงานด้านทรพัยากรบุคคลให้เพียงพอเพื่อให้ VDD สามารถประกอบกิจการได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ส าหรบั

ระยะเวลา 2 ปีนับจากวนัจดัตัง้ VDD และเพื่อใหก้ารประกอบธุรกจิของ VDD ไม่สะดุดหยุดลง เป็นขอ้ตกลงกระท าการที ่

MFEC จะตอ้งด าเนินการตามสญัญา และในช่วงที ่VDD ก าลงัสรรหาพนักงานมาทดแทนพนักงานทีล่าออกนัน้ BBIK กม็ี

ความเขา้ใจในส่วนงานของ VDD ระดบัหนึ่ง เนื่องจาก BBIK มกีารใหบ้รกิารดา้น Digital Delivery มาอย่างต่อเนื่อง จงึมี

ประสบการณ์และสามารถวางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานในส่วนนี้ได้ และ VDD ยงัมพีนักงานฝ่ายบุคคล (Human 

Resources หรือ HR) โดยเป็นพนักงานระดบั Senior จ านวน 2 คน ซึ่งมีประสบการณ์และมคีวามสามารถในการหา

บุคลากรทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่งงานต่างๆ ไดท้นัท่วงท ีทัง้นี้ บรษิทัฯ จะน านโยบายดา้นการพฒันาทรพัยากรบุคคลมา

ปรบัใชก้บั VDD ซึ่งจะมสีถานะเป็นบรษิทัย่อยเพื่อใหน้โยบายในการด าเนินงานของ VDD เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ที่

ผ่านมา BBIK ไดต้ระหนักถงึความเสีย่งทางดา้นทรพัยากรบุคคลมาโดยตลอด จงึไดม้กีารวางแผนดา้นอตัราก าลงัคนที่

เพยีงพอและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน โดยพฒันากลยุทธก์ารด าเนินการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากร เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรที่

มปีระสทิธภิาพมาเขา้ร่วมงานกบักลุ่มบรษิทัฯ ตลอดจนมกีารก าหนดค่าตอบแทนเป็นตวัเงนิ และสวสัดกิารใหแ้ก่บุคลากร

อย่างเหมาะสมเพื่อใหอ้งค์กรสามารถรกัษาพนักงานที่มคีวามสามารถไวไ้ด้ รวมถึงมขีอ้ตกลงใหฝ่้ายบรหิารของ VDD 

จ านวน 15 ท่าน อยู่ท างานต่อกบั VDD เป็นจ านวนไม่ต ่ากว่า 5 ปี และการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ พนักงานทีโ่อนยา้ยเขา้

มาจะได้รบัค่าตอบแทนและสวสัดกิารทีไ่ม่น้อยไปกว่าที่ได้รบัจาก MFEC ณ วนัที่โอนพนักงาน และยงัคงผลประโยชน์

พนักงานและการนับระยะเวลาในการท างานต่อจากเดมิ และพนักงานจะต้องใหค้วามยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการ

โอนความเป็นพนักงานให้เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้เป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับพนักงานและท าให้

พนักงานมคีวามผกูพนัและมทีศันคตทิีด่ตี่อองคก์ร ประกอบกบัทาง BBIK จะส่งกรรมการเขา้ไปเพื่อก ากบัดแูลกจิการและ

เรียนรู้องค์กรใน VDD ด้วย โดยคณะกรรมการเดิมจาก BBIK จะเข้าไปเป็นกรรมการใน VDD จ านวนทัง้สิ้น 3 ท่าน 

(รายละเอียดในหวัขอ้ 3.5.2 รายชื่อคณะกรรมการ VDD) ทัง้นี้เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพงิบุคลากรเดิมของ VDD 

ดงันัน้ ดว้ยความร่วมมอืจากหลายฝ่ายตามทีก่ล่าวขา้งตน้จงึคาดว่าบรษิทัฯ จะสามารถลดความเสีย่งดา้นปัญหาดา้นการ

ขาดแคลนทรพัยากรบุคคลของ VDD ไปได ้

4.3.3 ความเส่ียงจากความคลาดเคลื่อนของประมาณการ 

เนื่องจากในอดตี VDD เป็นหน่วยงานหนึ่งของ MFEC โดยมไิดจ้ดัตัง้เป็นบรษิทัย่อยของ MFEC ดงันัน้ ในช่วง

แรกเมื่อมกีารแยกหน่วยงานออกมาก่อตัง้เป็นบรษิัทใหม่ จงึต้องมกีารจ าแนกรายได้และค่าใช้จ่ายในอดตีออกมาเพื่อ

สะท้อนผลประกอบการที่แท้จรงิของ VDD เพื่อวตัถุประสงค์ในการประเมนิมูลค่ากิจการ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายบาง

รายการจะไม่ไดม้กีารลงบนัทกึจ าแนกตามหน่วยธุรกจิมาในอดตี ไดแ้ก่ค่าใชจ้่ายส่วนกลางของ MFEC เช่น ค่าใชจ้่ายใน

การขายและบรหิาร ทางฝ่ายบรหิารของ MFEC จงึต้องประมาณการค่าใชจ้่ายเหล่านี้แยกเป็นส่วนของ VDD และส่วนที่
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นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจของ VDD ซึ่งมคีวามเป็นไปได้ที่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจไม่สะท้อนความเป็นจรงิ หรอืมี

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดร้วมเขา้มาในประมาณการ 

อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบสถานะทางการเงินได้ท าการสอบทานและมีการปรบัตัวเลขจากฝ่ายบริหารของ 

MFEC เพื่อใหต้วัเลขสะทอ้นความเป็นจรงิมากขึน้ เช่น การจ าแนกค่าใชจ้่ายในการขายอา้งองิจากสดัส่วนของก าไรขัน้ตน้ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการฝ่ายบุคคลอ้างอิงจากสัดส่วนของจ านวนพนักงาน รวมถึงมีการปรุงปรบัค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวขอ้งเพิม่เตมิ เช่นโบนัสคา้งจ่ายพนักงาน ซึ่งที่ปรกึษาฯ ไดน้ าตวัเลขทีม่กีารปรบัปรุงโดยผูต้รวจสอบสถานะทางการ

เงนิเขา้มาใชใ้นการประมาณการเป็นหลกั และมกีารใส่ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ เช่น ค่าเช่าส านักงาน ซึ่งคาดว่าจะเกดิขึน้จรงิ

ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการ และใชอ้ตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากภาวะอุตสาหกรรม ทัง้นี้เพื่อเป็นไปตามหลกัความ

ระมดัระวงั (Conservative Basis) เพื่อใหส้ะทอ้นมลูค่าของ VDD ทีใ่กลเ้คยีงความเป็นจรงิมากทีสุ่ด (อ่านรายละเอยีดการ

ประเมนิมลูค่าเพิม่เตมิในส่วนที ่5) 

4.3.4 ความเส่ียงจากการแบกรบัภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในอนาคต 

การไดม้าซึ่ง VDD นัน้ จะท าให ้BBIK มพีนักงานเพิม่ขึน้กว่า 300 คน จากปัจจุบนั BBIK มพีนักงานราว 350 

คน ท าใหบ้รษิทัฯ มภีาระค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนพนักงานและภาระผลประโยชน์พนักงานเพิม่ขึน้ในอนาคต 

อย่างไรกต็าม บุคลากรจาก VDD เป็นบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์ท างานเฉลีย่กว่าสบิปีซึง่พรอ้มท างานต่อเนื่องได้

ทนัท ีโดยไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายและเสยีเวลาในการเรยีนรูง้านเพิม่เตมิ ประกอบกบัส่วนงานธุรกจิพฒันาระบบดจิทิลัและให้

ค าปรกึษาดา้นเทคโนโลย ี(Digital Excellence and Delivery หรอื DX) ของ BBIK นัน้ ถอืไดว้่าเป็นรายไดห้ลกัของ BBIK 

คดิเป็นสดัส่วนรายได้ร้อยละ 52.0, 69.4 ในปี 2563, 2564 ของรายได้รวมตามล าดบั (ที่มา: แบบ 56-1 ของบรษิัทฯ) 

(หมายเหตุ: จากส่วนงาน 4 กลุ่มได้แก่ 1) ธุรกิจการให้ค าปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจดัการ 2) ธุรกิจการบริหาร

โครงสร้างเชงิยุทธศาสตร์ 3) ธุรกิจการพฒันาระบบดจิทิลัและให้ค าปรกึษาด้านเทคโนโลย ี4) ธุรกิจการจดัการขอ้มูล

ขนาดใหญ่และการวเิคราะห์ขอ้มูลชัน้สูงด้วยปัญญาประดษิฐ์) และส่วนงาน DX ยงัเป็นส่วนงานหลกัทีท่ าใหร้ายไดข้อง

กลุ่มบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ เมื่อพจิารณาจากอตัราการเตบิโตของรายไดส่้วนงาน DX จะอยู่ทีร่อ้ยละ 169.97 และ 102.16 ในปี 

2563 และ 2564 ตามล าดบั ซึ่งมอีตัราการเตบิโตทีสู่งกว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัราการเตบิโตของรายไดร้วมของ BBIK 

ซึ่งอยู่ทีร่อ้ยละ 9.11 และ 51.08 ในปี 2563 และ 2564 ตามล าดบั (ทีม่า: แบบ 56-1 ของบรษิทัฯ) และคาดว่ารายได้ใน

ส่วน Digital Delivery จะมแีนวโน้มเตบิโตเพิม่ขึน้อกีในอนาคต ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของไวรสัโควดิ 19 เป็นตวัเร่งทีท่ าใหอ้งคก์รต่างๆ ตอ้งปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและการด าเนินชวีติสู่ความเป็นปกตริูปแบบ

ใหม่ (New normal) โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร กลุ่มประกันภัย และกลุ่มเทคโนโลยีให้ความส าคัญในการลงทุนด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศเพิม่ขึน้ โดยขอ้มลูจากวจิยักรุงศร ีคาดว่าธุรกจิบรกิารดจิทิลัและซอฟตแ์วรใ์นช่วง 3 ปีขา้งหน้าจะมี

แนวโน้มเตบิโตด ีโดยคาดว่ารายไดร้วมจะขยายตวัในช่วง 9.0-10.0% เนื่องจากภาคธุรกจิเร่งปรบัโครงสรา้งองคก์รทีเ่น้น

ขบัเคลื่อนมลูค่าเพิม่ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลัมากขึน้ (รายละเอยีดเพิม่เตมิทีห่วัขอ้ 3.5.6 ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรม) 

ทัง้นี้ การเขา้ท ารายการในครัง้นี้จะท าใหบ้รษิทัฯ ไดม้าซึ่ง VDD ทีม่งีานจากสญัญาเก่าของลูกคา้ ทีพ่รอ้มรบัรู้

รายไดไ้ดท้นัท ี(Backlog) ซึ่งมมีูลค่าประมาณ 333.0 ล้านบาท (ขอ้มูล ณ สิน้เดอืนกนัยายน 2565) รวมถงึบรษิทัฯ คาด

ว่าจะไดป้ระโยชน์สูงสุดจากการน าบุคลากรของ VDD เขา้มาช่วยผสานความสามารถระหว่างองค์กร (Synergy) ระหว่าง 
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BBIK และ VDD ทัง้ดา้นบุคลากรและเทคโนโลย ีเพื่อเพิม่ความสามารถในการท างานทัง้หมด โดย BBIK จะสามารถรบั

งานขนาดใหญ่มากขึ้นได้ ซึ่งงานขนาดใหญ่จะมีคู่แข่งน้อยราย มีเพียงบริษัทขนาดใหญ่เท่านัน้ที่มีทรพัยากรบุคคล

เพยีงพอในการท างาน ท าให้มโีอกาสในการท าก าไรมากขึน้ และเกิดการประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) จาก

ต้นทุนต่อหน่วยทีต่ ่าลงเมื่อธุรกจิขยายขนาดการใหบ้รกิารที่มากขึน้ เพราะมกีารเฉลี่ยรายจ่ายทีเ่ป็นต้นทุนคงที ่ไม่ว่าจะ

เป็นค่าใชจ้่ายทางดา้นบรหิาร ค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนพนักงาน ฯลฯ 

4.3.5 ความเส่ียงด้านการให้เครดิตแก่ลูกค้า 

เน่ืองจากธุรกจิทีใ่หบ้รกิารทางดา้นดจิทิลัที ่VDD ใหบ้รกิารอยู่นัน้ จะมกีารเรยีกเกบ็ช าระค่าบรกิารการออกแบบ

ระบบและพฒันาโปรแกรมใหก้บัลูกคา้ตามความส าเรจ็ของงาน โดยมรีะยะเวลาช าระเงนิ (Credit term) ประมาณ 30 วนั 

ซึ่งจะท าการวางบลิภายหลงัจากทีม่กีารส่งมอบและตรวจรบังานโดยลูกคา้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้ว  ท าใหธุ้รกจิต้องมตี้นทุน

จากเงนิเดือนของพนักงานและค่าด าเนินการอื่นๆ ล่วงหน้า ก่อนที่จะสามารถรบัรู้รายได้เขา้มา  จงึมคีวามเสี่ยงกรณีที่

ลูกคา้อาจไม่สามารถช าระเงนิค่าบรกิารดว้ยสาเหตุต่างๆ  

ทีป่รกึษาฯ เหน็ว่า ทีผ่่านมาลูกคา้ส่วนใหญ่ของ VDD จะเป็นลูกคา้กลุ่มทีม่คีวามน่าเชื่อถอื เป็นลูกคา้ระดบัชัน้

น าในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะลูกคา้กลุ่มธนาคารเป็นหลกั และทีผ่่านมา VDD ไม่เคยประสบปัญหาการไดร้บัเงนิ

ล่าช้าจากลูกค้า อย่างไรก็ตามภายหลงัการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ BBIK จะส่งกรรมการเข้าไปเพื่อก าหนดนโยบาย

หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาเครดติของลูกคา้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตเพื่อใหม้คีวามรดักุมยิง่ขึน้และ

ใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบับรษิทัฯ  

4.3.6 ความเส่ียงด้านแหล่งท่ีมาของเงินทุน 

การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ บรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนการไดม้าซึ่ง VDD ดว้ยเงนิสดทัง้จ านวน โดยแบ่งเป็น

แหล่งทีม่าของเงนิทุนทัง้หมด 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) เงนิสดจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแก่ประชนชนเป็นครัง้แรก (IPO) 

ส าหรบัวตัถุประสงค์ในการลงทุนในธุรกจิอื่น ไม่เกนิ 93.80 ล้านบาท 2) เงนิสดจากกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของ

บรษิทัฯ ไม่เกนิ 300 ล้านบาท (ขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ ณ สิน้เดอืนพฤศจกิายน 2565 มเีงนิสดคงเหลอืประมาณ 400 

ล้านบาท) และส่วนทีเ่หลอืจาก 3) เงนิสดจากการเพิม่ทุนตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนโดยไม่จดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่ะท าใหบ้รษิทัฯ มหีน้าทีต่ามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/

หรอื ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) และ/หรอื บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) มูลค่าไม่เกนิ 297.2 ล้านบาท 

(จากการสอบถามบรษิทัฯ คาดว่าจะหาผูล้งทุนไดภ้ายในปลายเดอืนกุมภาพนัธ ์2566) โดยการขอเพิม่ทุนตามแบบมอบ

อ านาจทัว่ไปจะอยู่ในวาระในการประชุมผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2566 ณ วนัที ่13 กุมภาพนัธ์ 2566 ซึ่งเป็นวาระที ่4 พจิารณา

อนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยการพจิารณา

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ือหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี ทัง้นี้ หากวาระนี้ไม่ไดร้บัการอนุมตัิจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

หรอืหากการเพิม่ทุนไม่เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้ภายในเดอืนมนีาคม 2566 จะส่งผลกระทบท าใหบ้รษิทัฯ ไม่มีแหล่ง

เงนิทุนเพยีงพอทีจ่ะเขา้ท ารายการในครัง้นี้ และอาจท าใหก้ารท าธุรกรรมมอีนัตอ้งยกเลกิไป 
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ทัง้นี้ตามสญัญาได้มกีารระบุไวว้่า ให้คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกนัเพื่อขยายระยะเวลาท าการซื้อขายใหเ้สรจ็

สมบูรณ์ รวมถงึการเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ในวาระในการประชุมผูถ้ือหุน้ ครัง้ที ่1/2566 นี้ นอกจากจะมวีตัถุประสงค์เพื่อ

เตรยีมความพรอ้มส าหรบัการด าเนินการตามแผนการลงทุนของบรษิทัฯ แล้ว ยงัเป็นการรกัษาระดบัอตัราส่วนหนี้สนิต่อ

ทุน (Debt-to-Equity Ratio) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม แม้การเพิ่มทุนจะก่อให้เกิด Control Dilution และ 

Earnings Dilution อยู่ทีไ่ม่เกนิรอ้ยละ 9.09 (อ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ 4.2.2.1) แต่ทีป่รกึษาฯ เหน็ว่าการเพิม่ทุน

จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ จากการน าเงนิไปใชเ้ป็นสิง่ตอบแทนทีจ่ะไดม้าซึ่งธุรกจิทีจ่ะเสรมิสรา้งศกัยภาพใหแ้ก่บรษิทัฯ 

ในอนาคต ซึ่งการเขา้ลงทุนใน VDD จะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถขยายการใหบ้รกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างครบ

วงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ใหค้รอบคลุม แต่หากวาระนี้ไม่ได้รบัการอนุมัตจิากทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ หรอื

หากการเพิม่ทุนไม่เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้ บรษิทัฯ จะมคี่าใช่จ่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิจากการว่าจา้งทีป่รกึษาฯ อสิระ 

ค่าใชจ้่ายจากการว่าจา้งท ารายงานสอบทานสถานะทางกฎหมายและทางการเงนิ ฯลฯ เป็นจ านวนเงนิไม่น้อยกว่า 4.5 

ล้านบาท และสูญเสยีโอกาสในการเขา้ลงทุนในธุรกจิการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและแอปพลเิคชนั (Software 

Development) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้มูลค่าในการเข้าท ารายการดังกล่าวมีความ

สมเหตุสมผล และมคีวามคุม้ค่าในเชงิธุรกจิ 

ทัง้นี้ นอกจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2565 จะพจิารณาเหน็ชอบการเขา้ลงทุนใน VDD แล้ว 

ยงัมกีารพจิารณาเหน็ชอบการเขา้ลงทุนใน Innoviz มลูค่าไม่เกนิ 904 ลา้นบาทอกีดว้ย โดยการเขา้ลงทุนใน Innoviz จะมี

การก าหนดช าระค่าตอบแทนเป็น 3 Tranche โดย Tranche A ช าระรอ้ยละ 55, Tranche B ช าระรอ้ยละ 30 และ Tranche 

C ช าระร้อยละ 15 โดยบริษัทฯ ก าหนดแหล่งเงินทุนที่ช าระ Tranche A จากการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน ส่วน 

Tranche B และ C ช าระจากกระแสเงนิสดของบรษิัทฯ ในปีถดัไป ดงันัน้ที่ปรกึษาฯ จงึมคีวามเห็นว่าการเขา้ลงทุนใน 

Innoviz ส าหรบั Tranche A นัน้ มแีหล่งเงนิทุนจากการกู้ยมืเงนิจงึไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ ส าหรบั 

Tranche B และ C นัน้จะช าระในปีอื่นๆ ต่อไป ในขณะที่รายการเขา้ลงทุนใน VDD จะช าระในปี 2566 เพยีงครัง้เดยีว 

ดงันัน้ทีป่รกึษาฯ จงึเหน็ว่าการเขา้ท ารายการอื่นๆ ของบรษิทัฯ ในช่วงเวลาเดยีวกนัน้ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเพยีงพอ

ของแหล่งเงนิทุนของการเขา้ลงทุนใน VDD แต่อย่างใด 

4.4 ผลกระทบภายหลงัการเข้าท ารายการ 

 ภายหลงัการเข้าท ารายการในครัง้นี้ บริษัทฯ จะได้มาซึ่งธุรกิจของ บริษัท วลัแคน ดิจิทลั เดลิเวอรี่ จ ากัด 

(“VDD”) ซึง่เป็นธุรกจิการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และแอปพลเิคชนั (Software Development) อย่างครบวงจร

ครอบคลุมทุกด้านภายใต้มาตรฐานของการ SDLC (Software Development Life Cycle) ตัง้แต่แรกเริ่มจนถึงการ

ใหบ้รกิารหลงัการขาย โดยซึ่งมทีมีงานนักพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและแอปพลเิคชนัทีม่คีวามเชีย่วชาญในดา้นธุรกจิ

ดงักล่าวกว่า 300 คน และมปีระสบการณ์ในการท างานมามากกว่า 10 ปี โดยในการเขา้ซื้อธุรกจิครัง้นี้ จะเป็นการเพิม่

ศกัยภาพในการด าเนินธุรกจิ และเป็นการขยายขอบเขตการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ใหม้คีวามครอบคลุมมากยิง่ขึ้น

เพื่อรองรบัลูกคา้ทีห่ลากหลาย และเพื่อสรา้งความพรอ้มการแขง่ขนัในยุค Digital transformation ทีม่แีนวโน้มการเตบิโต

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าใหผ้ลประกอบการของบรษิทัฯ มโีอกาสเตบิโตและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทัฯ ไดใ้นระยะยาว 
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 นอกจากนี้ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ มมีติอนุมตัิการออกและเสนอหุ้นเพิม่ทุน ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป 

(General Mandate) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนโดยไม่จดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่ะท าใหบ้รษิทัฯ มหีน้าทีต่าม

กฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement)  โดยจ านวนหุน้รวมกนัไม่เกนิ 10,000,000 หุน้ หรอืไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทัฯ เพื่อ

น ามาช าระเป็นค่าตอบแทนการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ดว้ย ดงันัน้จงึส่งผลต่อการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control 

Dilution) และการลดลงของก าไรต่อหุน้ (EPS Dilution) ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 9.09 ทัง้นี้เมื่อเปรยีบเทยีบประโยชน์ทีผู่ถ้อื

หุน้จะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน จะสามารถขยายตลาดในการแข่งขนัทางธุรกจิของบรษิทัฯ และมรีายได้

เพิม่ขึน้จากการเขา้ท ารายการ ท าใหม้โีอกาสไดร้บัผลตอบแทนทีด่จีากการลงทุนในครัง้นี้ และก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด

ต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 

ทัง้นี้ภายหลงัการเขา้ท าธุรกรรมเขา้ลงทุนใน VDD จะยงัคงมกีรรมการชุดเดิมของ VDD บางราย ได้แก่ นาย

ปัญญา พรขจรกจิกุล ทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทั และผูบ้รหิารของ VDD  

ต่อไป เนื่องจากมคีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญในธุรกจิ Digital Delivery 

นอกจากนี้ภายหลงัการเขา้ท ารายการจะส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงของงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

งบก าไร/ (ขาดทุน)  
(หน่วย:ล้านบาท) 

ส าหรบังวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
งบการเงินรวม 

BBIK 
งบการเงิน 

(เสมือน) VDD 
งบเสมอืน  

(BBIK + VDD) 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 424.57 289.94 714.51 
ตน้ทุนขายและใหบ้รกิาร 200.33 98.26 298.59 
ก าไรสุทธ ิ 99.62 19.09 118.71 

หมายเหตุ : 1. ตารางแสดงรายได้ ต้นทุน และก าไรสุทธ ิในกรณีหลงัเข้าท าธุรกรรมการซื้อหุน้สามญัของ VDD ซึ่งเป็นเพยีงการจดัท าขึ้น
ภายในเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงโครงสร้างรายได้และการด าเนินงานของBBIK ในภาพรวมที่เปลี่ยนแปลงไปหลงัจากการเข้าท า
รายการในครัง้นี้  

2. อ้างองิงบการเงนิรวมของบรษิทั บลูบคิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุด วนัที่ 30 กนัยายน   
2565 ทีผ่่านการสอบทานจากบรษิทั พราวด ์อนิ โปร จ ากดั  ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

  3. อา้งองิขอ้มลูทางการเงนิ (งบเสมอืน) ของ VDD ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุด วนัที ่30 กนัยายน 2565 จากการสอบทานสถานะ
ทางการเงนิของบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

จากตารางข้างต้นเมื่อท าการรวมข้อมูลทางการเงินของการได้มาซึ่งสินทรพัย์ของ  VDD ภายหลงัการเข้าท า

รายการกบั VDD จะสะทอ้นผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ  โดยรายไดข้องบรษิทัฯ มาจากธุรกจิการใหค้ าปรกึษาด้านกล

ยุทธ์และการจดัการ (Management Consulting), ธุรกิจการบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic PMO; PMO), 

ธุรกิจการพฒันาระบบดิจิทลัและให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยี (Digital Excellence and Delivery; DX) และธุรกิจการ

จดัการขอ้มูลขนาดใหญ่และการวเิคราะห์ขอ้มูลชัน้สูงดว้ยปัญญาประดษิฐ์ (Big data, advanced analytics and artificial 

intelligence (AI)) และส่วนรายไดข้อง VDD มาจากงานบรกิารดา้นการพฒันาแอพพลเิคชัน่โดยผูเ้ชีย่วชาญทีค่รอบคลุม

ทุกดา้นของการ SDLC (Software Development Life Cycle) ในการใหบ้รกิาร Strategy Assessment, การออกแบบใน
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ส่วนของ UX/UI, การวางโครงสรา้งของ Solution Architect และการพฒันา Solution รวมถงึการน าระบบขึน้เพื่อใช้งาน 

(Development Management) การดแูลหลงัการขาย 

ดงันัน้ จากตารางขา้งต้นแสดงให้เหน็ว่า ภายหลงัการท ารายการกบั VDD จะท าให้รายได้ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 

289.94 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 68.29 มตี้นทุนการขายและใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ 98.26 ล้านบาท หรอืคดิเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 49.05 และมกี าไรสุทธเิพิม่ขึน้ 19.09 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 19.16 โดยการเขา้ท ารายการใน

ครัง้นี้ อาจก่อให้เกดิการช่วยลดต้นทุนในส่วนของการบรหิารงานของบรษิทัฯ ซึ่งเป็นโอกาสในการเพิม่ก าไรและอตัรา

ผลตอบแทนที่เหมาะสม ที่จะช่วยให้บรษิัทฯ มฐีานะทางการเงนิที่มัน่คงและเพิม่กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของ

บรษิทัฯ ไดใ้นระยะยาว 

นอกจากนี้ภายหลงัการเขา้ท ารายการบรษิทัฯ จะมภีาระหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากผลประโยชน์ของพนักงาน คาดว่ามี

ภาระหนี้สนิประมาณ 19.5 ล้านบาท (อ้างอิงขอ้มูลจากการสอบทานสถานะทางการเงนิของ บรษิัท ส านักงาน อีวาย 

จ ากดั ณ 30 กนัยายน 2565) 

4.5  สรปุความเหน็ของท่ีปรึกษาฯ ต่อความสมเหตุสมผลของรายการ 

จากการพจิารณาขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการ ขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของการไม่เขา้ท ารายการ และความ

เสี่ยงของการเขา้ท ารายการ ที่ปรกึษาฯ เห็นว่าโดยภาพรวมการเขา้ท ารายการการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ในครัง้นี้ จะสร้าง

ประโยชน์และผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ไดใ้นระยะยาว ท่ีปรึกษาฯ จึงเห็นว่าการเข้าท ารายการในครัง้น้ี

มีความสมเหตุสมผล 
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ส่วนท่ี 5 : การประเมินมูลค่า 
 
 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาความเหมาะสมของการประเมนิมลูค่าหุน้ของบรษิทั วลัแคน ดจิทิลั เดลิ
เวอรี ่จ ากดั (“VDD”) จากวธิกีารประเมนิมลูค่ากจิการ 5 วธิ ีดงันี้ 
(1) วธิมีลูค่าทางบญัช ี(Book Value Approach)  
(2) วธิปีรบัปรุงมลูค่าทางบญัช ี(Adjusted Book Value Approach) 
(3) วธิเีปรยีบเทยีบอตัราส่วนตลาด (Market Comparable Approach) 
(4)     วธิมีลูค่าหุน้ตามราคาตลาด (Market Value Approach) 
(5)     วธิมีลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 
 ทีป่รกึษาฯ ไดพ้จิารณาความเหมาะสมของการประเมินมลูค่าหุน้แบ่งเป็นแต่ละวธิกีารประเมนิมลูค่ากจิการ โดย
มรีายละเอยีดดงันี้ 

5.1   การประเมินมูลค่าหุ้นของ VDD 

5.1.1  วิธีมูลค่าทางบญัชี (Book Value Approach) 

การประเมนิดว้ยวธิมีลูค่าตามบญัช ีจะพจิารณาจากมูลค่าสนิทรพัยห์กัดว้ยภาระหนี้สนิทางบญัชทีัง้หมด โดย
อา้งองิจากขอ้มลูงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ของกจิการ เพื่อสะทอ้นถงึมลูค่าตามบญัชขีองกจิการ  ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  

ทัง้นี้ทีป่รกึษาฯ ไม่สามารถค านวณหามลูค่าหุน้ดว้ยวธิมีลูค่าทางบญัชไีด ้เน่ืองจาก บรษิทั วลัแคน ดจิทิลั เดลิ

เวอรี่ จ ากดั (“VDD”) เพิง่ด าเนินการจดัตัง้บรษิัท เมื่อวนัที่ 8 ธนัวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมทีุนจดทะเบยีนเท่ากับ 

50.00 ล้านบาท ท าให ้VDD ยงัไม่มกีารจดัท างบการเงนิจากผูส้อบบญัชแีต่อย่างใด ดงันัน้ทีป่รกึษาฯ จงึเหน็ว่าเป็นวธิี

ประเมนิมลูค่าหุน้ทีไ่ม่มีข้อมูลเพียงพอในการค านวณส าหรบัการประเมนิมลูค่าในครัง้นี้ 

5.1.2  วิธีปรบัปรงุมูลค่าทางบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 

ส าหรบัการประเมนิมลูค่าหุน้สามญัดว้ยวธินีี้ จะพจิารณามูลค่าตามบญัชขีอง VDD ซึ่งปรากฏตามงบการเงนิ 

ณ งวดใดงวดหนึ่ง แลว้ปรบัปรุงดว้ยรายการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ หรอืรายการทีม่ผีลกระทบท าใหมู้ลค่าตามบญัชสีะท้อนมูล

ค่าทีแ่ทจ้รงิมากขึน้  

แต่อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาฯ ไม่สามารถค านวณหามูลค่าหุ้นด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบญัชีดงักล่าวได้ 

เนื่องจาก VDD เป็นบรษิัทที่จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิัท เมื่อวนัที่ 8 ธนัวาคม 2565 จงึยงัไม่มกีารจดัท างบการเงนิจาก

ผูส้อบบญัชแีต่อย่างใด ดงันัน้ ทีป่รกึษาฯ มคีวามเหน็ว่าการประเมนิมลูค่ากจิการดว้ยวธิปีรบัปรุงมลูค่าทางบญัชเีป็นวธิี

ทีย่งัไม่มีข้อมูลเพียงพอในการค านวณ ส าหรบัการประเมนิมลูค่าหุน้ในครัง้นี้ 

5.1.3  วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนตลาด (Market Comparable Approach) 

วธิเีปรยีบเทยีบอตัราส่วนตลาด (Market Comparable Approach) เป็นวธิกีารประเมนิมลูค่าภายใตส้มมตฐิาน

ว่าบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิคล้ายคลงึกนั ควรจะมอีตัราส่วนตลาดทีใ่กล้เคยีงกนั โดยอตัราส่วนตลาดนัน้สะทอ้นถงึกลไก

ตลาดและมุมมองของนักลงทุนทีม่ตี่อบรษิทั ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง อย่างไรกต็าม บรษิทัทีน่ ามาเปรยีบเทยีบนัน้ ย่อม

มคีวามแตกต่างกนั เช่น แหล่งทีม่าของรายได ้ขนาดของกจิการ คุณภาพของกจิการ โครงสรา้งทางการเงนิ นโยบาย
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การลงทุน และนโยบายการบนัทึกบญัช ีเป็นต้น ดงันัน้การน าบรษิัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคยีงมาเปรยีบเทียบนัน้

อาจจะไม่ได้ครอบคลุมบริษัทที่คล้ายกันทัง้หมด และอาจมีความแตกต่างกันในหลายๆ ประการที่กล่าวมาข้างต้น 

นอกจากนี้ ค่า P/E Ratio และ P/BV Ratio ทีร่วบรวมมาไดจ้ะประกอบไปดว้ยบรษิทัทีม่คีา่ P/E Ratio และ P/BV Ratio 

น้อยไปถึงบริษัทที่มคี่า P/E Ratio  และ P/BV Ratio มากรวมอยู่ด้วย ที่ปรึกษาฯ จึงได้ใช้ค่า P/E Ratio และ P/BV 

Ratio เฉลี่ย ซึ่งเป็นค่ากลางของขอ้มลูในการค านวณมลูค่ายุตธิรรม ทีป่รกึษาฯ ไดท้ าการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมโดยใช้

อตัราส่วนตลาด ดงันี้ 

5.1.3.1 อตัราส่วนราคาต่อก าไร (Price to Earnings Ratio: P/E) 

5.1.3.2 อตัราส่วนราคาต่อมลูค่าทางบญัช ี(Price to Book Value Ratio: P/BV) 

ที่ปรกึษาฯ ได้พจิารณาบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลงึกบั 

VDD ซึ่งด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารดา้นการพฒันาและวางระบบซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มในรูปแบบทีเ่ฉพาะเจาะจงตาม

ความวตัถุประสงคข์องผูใ้ชง้าน (Customized Software Development) โดยใชม้าตรฐานการพฒันาในรปูแบบวงจรการ

พฒันาระบบ (Software Development Life Cycle) ซึ่งที่ปรกึษาฯ ได้เลอืกธุรกิจทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่

ประกอบธุรกจิคลา้ยคลงึกบั VDD จ านวน 4 บรษิทัคอื 1) บรษิทั บลูบคิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“BBIK”) 2) บรษิทั เบรลิ 

8 พลสั จ ากดั (มหาชน) (“BE8”) 3) บรษิทั ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)) (“IIG”) 4. บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) 

(“NETBAY”) มรีายละเอยีดดงันี้ 

บริษทั ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

  
 สดัส่วน
รายได้ 

  
  

สินทรพัย ์ณ วนัท่ี 
ก าไรสุทธิส าหรบังวดปี  

และงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธ.ค. 
2563 

31 ธ.ค. 
2564 

30 
ก.ย. 
2565 

31 
ธ.ค. 
2563 

31 ธ.ค. 
2564 

30 
ก.ย. 
2565 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

BBIK 

แบ่งตามรายได้   

167.16 651 774.55 43.9 66.49 96.64 

1. ธุรกจิการใหค้ าปรกึษาดา้นกลยุทธแ์ละการ    
    จดัการ (Management Consulting) 

20.06 

2. ธุรกจิการบรหิารโครงการเชงิยุทธศาสตร ์    
    (Strategic PMO) 

1.07 

3. ธุรกจิการพฒันาระบบดจิทิลัและให้ 
    ค าปรกึษา ดา้นเทคโนโลย ี(Digital   
    Excellence Delivery) 

69.42 

4. ธุรกจิการจดัการขอ้มลูขนาดใหญ่และการ 
    วเิคราะหข์อ้มูลชัน้สงูดว้ยปัญญาประดษิฐ์  
    (Big data, advanced analytics and  
    artificial intelligence (AI)) 

9.21 

5. รายไดอ้ื่นๆ จากการใหบ้รกิารบุคลากร IT 0.24 

BE8 

แบ่งตามรายได้   

279.1 761.5 1,756.4 23.6 82.1 88.9 1. ธุรกจิงานบรกิารใหค้ าปรกึษาดา้นกลยุทธ์ 
    และ เทคโนโลย ี(Strategy and  
    Technology Consulting) 

53.1 
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

  
 สดัส่วน
รายได้ 

  
  

สินทรพัย ์ณ วนัท่ี 
ก าไรสุทธิส าหรบังวดปี  

และงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธ.ค. 
2563 

31 ธ.ค. 
2564 

30 
ก.ย. 
2565 

31 
ธ.ค. 
2563 

31 ธ.ค. 
2564 

30 
ก.ย. 
2565 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
2. ธุรกจิงานดา้นบรกิารเทคโนโลย ี 
    (Technology Service) 

 

    - การขายสทิธกิารใชแ้ละการเช่าใชส้ทิธ ิ
      การใชง้าน (License and Subscription) 

23.9 

    - งานสนับสนุนและดูแลระบบเทคโนโลย ี   
      (Support and Maintenance) และ การ 
      จดัหาบุคลากรเทคโนโลย ี(Managed  
      Service) 

22.4 

3. รายไดอ้ื่น (ดอกเบีย้รบั, ก าไรจากอตัรา 
    แลกเปลีย่น, ก าไรจากการจ าหน่ายทรพัยส์นิ) 

0.6 

IIG 

แบ่งตามรายได้   

633.9 797.0 1,068.5 62.8 79.3 69.1 

1. ธุรกจิดา้นการบรหิารจดัการความสมัพนัธ ์
    กบัลูกคา้ (CRM)  

52.8 

2. ธุรกจิดา้นการวางแผนทรพัยากรองคก์ร 
    (ERP) 

35.4 

3. ธุรกจิทีป่รกึษาดา้นการวางแผนกลยุทธ ์
    แบรนด์ การสรา้งและบรหิารประสบการณ์ 
    ลูกคา้ (CEM) และการตลาดดจิทิลั 

5.1 

4. ธุรกจิดา้นวเิคราะหแ์ละจดัการขอ้มลูธุรกจิ  
    (Data Analytics & Management) 

2.1 

5. ธุรกจิบรกิารจดัหาบุคลากรทางดา้น 
    ระบบงานสารสนเทศ 

3.8 

6. รายไดอ้ื่น (ดอกเบีย้รบั, รายไดค้่าบรหิาร, 
    จดัการ) 

0.8 

NETBAY 

แบ่งตามรายได้   

609.4 639.6 593.6 156.5 165.6 109.6 

1. กลุ่ม Digital Business Services 100.0  

   ใหบ้รกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์   
   ระหว่าง ภาคเอกชนและภาครฐั (B2G)  
   และธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสร์ะหว่าง 
   ภาคเอกชนและภาคเอกชน (B2B) 

  

2. กลุ่ม Digital Transformation (Projects) - 

   ท าการพฒันาระบบงานสารสนเทศภายใน  
   ใหแ้ก่ลูกคา้หรอืหน่วยงานนัน้ๆ ในรูปแบบ 
   ของโครงการเฉพาะ (Projects) 

  

ทีม่า        : www.set.or.th/รายงานประจ าปี 
หมายเหตุ : ที่ปรกึษาฯ ได้พจิารณาบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ที่ประกอบธุรกจิคล้ายคลงึกบั VDD พบว่าม ี6 
บรษิทั ไดแ้ก่ 1) บรษิทั บลูบคิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“BBIK”) 2) บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ากดั (มหาชน) (“BE8”) 3) บรษิทั ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน)) (“IIG”) 4) บรษิทั เน็ตเบย์ จ ากดั (มหาชน) (“NETBAY”) 5) บรษิทั แอด็วานซ์อนิฟอร์มเมชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
(“AIT”) 6) บรษิทั เอม็ เอฟ อ ีซ ีจ ากดั (มหาชน) (“MFEC”) โดยพจิารณาเลอืกบรษิัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคยีง 4 บรษิทั คอื BBIK, BE8, 

http://www.set.or.th/รายงานประจำปี
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IIG, และ NETBAY ส าหรบั AIT และ MFEC ไม่ไดเ้ลอืกใช ้เนื่องจากเป็นบรษิทัทีม่ขีนาดของกจิการใหญ่เกนิไป และรายไดร้วมของ AIT กบั 
MFEC อยู่ระหว่าง 14 - 17 เท่าของรายไดร้วมของ VDD งวด 9 เดอืน ปี2565 เมื่อเทยีบกบั 4 บรษิทัทีเ่ลอืกใชจ้ะอยู่ระหว่าง 1 – 2 เท่าของ
รายได้รวมของ VDD งวด 9 เดอืน ปี 2565 จะเหน็ได้ว่ามคีวามแตกต่างกนัมาก ที่ปรกึษาฯ จงึไม่ได้น า AIT และ MFEC มารวมค านวณ
ค่าเฉลีย่ในครัง้นี้ จงึพจิารณาเลอืกบรษิทัเทยีบเคยีง 4 บรษิทั คอื BBIK, BE8, IIG, และ NETBAY  

ทัง้นี้ ทีป่รกึษาฯ ไดร้วบรวมขอ้มลูอตัราส่วนตลาดเฉลีย่ยอ้นหลงั 7 วนัท าการ 15 วนัท าการ 30 วนัท าการ 60 
วนัท าการ 90 วนัท าการ 120 วนัท าการ 180 วนัท าการ และ 365 วนัท าการ ระหว่างวนัที ่1 มถิุนายน 2564 ถงึวนัที ่30 
พฤศจกิายน 2565 (วนัท าการก่อนวนัทีค่ณะกรรมการ BBIK จะมมีตอินุมตักิารเขา้ท ารายการซื้อหุน้สามญัของ VDD) 
เพื่อน ามาเปรยีบเทยีบหามลูค่าหุน้สามญัของ VDD มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
อตัราส่วนราคาต่อก าไร (Price to Earnings Ratio: P/E) 

การประเมนิมลูค่าหุน้สามญัของ VDD ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบ P/E จะน าก าไรสุทธขิอง VDD เท่ากบั 31.98 ลา้น

บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 โดยอ้างองิจากก าไรสุทธสิ าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 จากการ

สอบทานสถานะทางการเงนิของบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั รวมกบัขอ้มูลทางการเงนิส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุด

วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 (ต.ค.-ธ.ค. 2565) จากประมาณการก าไรขาดทุนของฝ่ายบรหิาร มาคูณกบัค่า P/E ของบรษิทั

ทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ โดยมรีายละเอยีดการประเมนิมลูค่าหุน้สามญัของ VDD ดงันี้ 

รายการ หน่วย 
ค่า P/E Ratio เฉล่ียย้อนหลงั (เท่า) 

7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั 365 วนั 

1.BBIK/1 เท่า 94.57x 99.84x 111.53x 112.55x 105.01x 98.94x 95.72x N/A 

2.BE8/1 เท่า 106.47x 110.40x 122.78x 124.69x 122.75x 119.77x 113.09x N/A 

3.IIG เท่า 40.00x 41.40x 42.02x 43.99x 44.01x 43.35x 43.05x 44.87x 

4.NETBAY เท่า 32.85x 33.91x 35.57x 36.41x 35.31x 34.27x 34.38x 32.34x 

ค่าเฉล่ียของ 4 บริษทั เท่า 68.47x 71.39x 77.98x 79.41x 76.77x 74.08x 71.56x 38.61x 

จ านวนหุ้นท่ีจด
ทะเบียนและช าระ
แล้ว  

หุ้น 500,000.00 

มูลค่าหุ้นของ VDD ล้านบาท  2,189.50   2,282.65   2,493.39   2,539.30   2,454.84   2,368.94   2,288.23   1,234.53  

มูลค่าหุ้นของ VDD 
บาทต่อ
หุ้น 

 4,378.99   4,565.30   4,986.78   5,078.60   4,909.67   4,737.88   4,576.47   2,469.05  

ท่ีมา :           SETSMART 
หมายเหต:ุ /1. BBIK และ BE8 มจี านวนวนัในการค านวณหาค่าเฉลีย่ของ P/E ยอ้นหลงัไดจ้ านวน 180 วนัท าการ เนื่องจากมรีะยะเวลา

ในการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ม่ครบ 365 วนัท าการ 

จากการประเมนิมูลค่าหุน้สามญัดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบ P/E Ratio จะได้มูลค่าหุน้สามญัของ VDD ณ วนัที่ 30 
กันยายน 2565 อยู่ระหว่าง 1,234.53 ล้านบาท ถึง 2,539.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าต่อหุ้นระหว่าง 2,469.05 
บาทต่อหุ้น ถึง 5,078.60 บาทต่อหุ้น 

ทีป่รกึษาฯ มคีวามเหน็ว่าการประเมนิมูลค่าหุน้สามญัของ VDD ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบ P/E Ratio นัน้ บรษิทัที่

น ามาเปรยีบเทยีบ มชี่วงระยะเวลาทีแ่ตกต่างกนั และบางบรษิทัเพิง่เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ท าใหค้่า P/E 
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เฉลีย่ยอ้นหลงัไม่ครอบคลุมถงึ 365 วนัท าการ นอกจากนี้ยงัมคีวามแตกตา่งในส่วนของแหล่งทีม่าของรายได ้ขนาดของ

กิจการ โครงสร้างทางการเงิน และนโยบายการบนัทึกบญัชี เป็นต้น ซึ่งวิธีเปรียบเทียบ P/E Ratio เป็นเพียงการ

เปรยีบเทยีบราคากบัก าไรสุทธเิท่านัน้ โดยไม่ไดค้ านึงถงึผลการด าเนินงานและแนวโน้มการเตบิโตของ VDD จงึอาจไม่

สะทอ้นถงึความสามารถในการท าก าไรของ VDD ในอนาคต ดงันัน้วธิเีปรยีบเทยีบ P/E Ratio จงึเป็นวธิทีีไ่ม่เหมาะสม

ในการประเมนิมลูค่าหุน้สามญัของ VDD ในครัง้นี้ 

อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี (Price to Book Value Ratio: P/BV) 

ส าหรบัการประเมนิมลูค่าหุน้สามญัดว้ยอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าทางบญัช ี(P/BV) ซึง่ปรากฏตามงบการเงนิ ณ 
งวดใดงวดหนึ่ง แลว้คณูกบัอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าทางบญัชขีองบรษิทัทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ  

ทัง้นี้ ทีป่รกึษาฯ ไม่สามารถหาค่า P/BV ได ้เน่ืองจาก VDD มกีารจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมือ่วนัที ่8 ธนัวาคม 
2565 ทีผ่่านมา โดยมทีุนจดทะเบยีนเท่ากบั 50.00 ล้านบาท ท าให ้VDD ยงัไม่มกีารจดัท างบการเงนิจากผูส้อบบญัชี
แต่อย่างใด  

ดงันัน้ที่ปรกึษาฯ เห็นว่าการประเมนิมูลค่าหุ้นสามญัของ VDD ด้วยวธิเีปรยีบเทยีบ P/BV Ratio จงึเป็นวธิี

ประเมนิมลูค่าทีไ่ม่มขีอ้มลูเพยีงพอในการค านวณ ส าหรบัการประเมนิมลูค่าหุน้สามญัในครัง้นี้ 

5.1.4   วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

 การประเมนิมลูค่าหุน้สามญัดว้ยวธินีี้ จะพจิารณาจากราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั ทีท่ าการซื้อขายใน

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยทีป่รกึษาฯ ไดพ้จิารณาจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักจากการซื้อขายหลกัทรพัยย์อ้นหลงั 7 วนั 

15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั และ 365 วนั ก่อนวนัที่คณะกรรมการบรษิทั จะมมีติอนุมตักิารเขา้ท า

รายการในครัง้นี้ 

ทัง้นี้ทีป่รกึษาฯ ไม่สามารถใชว้ธิกีารประเมนิราคายุตธิรรมตามราคาตลาดเพื่อประเมนิของ VDD ได ้เน่ืองจาก 

VDD  ไม่ได้เป็นบรษิัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ท าให้ไม่มรีาคาซื้อขายย้อนหลงั ดงันัน้วธิี

มลูค่าหุน้ตามราคาตลาดจงึเป็นวธิทีีไ่ม่เหมาะสมส าหรบัการประเมนิมลูค่าหุน้สามญัในครัง้นี้ 

5.1.5   วิธีมูลค่าปัจจบุนัส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

การประเมนิมูลค่ากิจการตามวธิมีูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach)  

เป็นวธิกีารค านวณมูลค่ากิจการที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าของกิจการที่เหมาะสม ( Intrinsic Value) เป็นวธิกีารค านวณ

มูลค่ากจิการ โดยค านึงผลการด าเนินงานของกจิการในอนาคตทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการประมาณการทางการเงนิของ

VDD โดยที่ปรึกษาฯ ได้จดัท าประมาณการ ระหว่างช่วง ปี 2566 - ปี 2570 ตามล าดบั (ส าหรบัการประมาณการ

ระยะเวลา 5 ปี ทีม่คีวามเหมาะสมนัน้ ทางทีป่รกึษาฯ ไดอ้า้งองิเนื้อหาจาก Corporate Finance Institute ไดก้ล่าวไวว้่า 

“เพื่อให้ได้การประเมนิมูลค่าส่วนลดกระแสเงนิสด (DCF) เราแบ่งแบบการประมาณการของเราเป็นช่วงคาดการณ์ที่

มอง เห็นได้ ( โดยทัว่ ไปคือ  3 – 5 ปี ) ”  (Source: Estimating Free Cash Flow - Guide for Investment Banking 

Analysts) และส าหรบัธุรกจิเทคโนโลยมีกีารปรบัปรุงรปูแบบการใหบ้รกิารอยู่เสมอรวมถงึมกีารปรบัเปลีย่นอย่างรวดเรว็ 
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โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ซึ่งมีหลายๆ องค์กร ได้น าเทคโนโลยีมา

ผสมผสานในการใช้งาน ดงันัน้ ส าหรบัการประมาณการในช่วงระยะเวลา 5 ปี ถือได้ว่ายงัอยู่ในช่วงเวลาที่สามารถ

คาดการณ์ทีม่องเหน็ได ้ทีป่รกึษาฯ จงึเหน็สมควรประเมนิมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดของกจิการโดยประมาณการ 

ระหว่างช่วง ปี 2566 –  ปี 2570 และค านวณในส่วน Terminal Value เพื่อมาค านวณส่วนคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิ

โดยใชอ้ตัราตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (WACC) ของมลูค่ากจิการ  

ส าหรบัการประมาณการในครัง้นี้ ที่ปรกึษาฯ ได้ประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของ  VDD โดยวธิมีูลค่าปัจจุบนัสุทธิ

ของกระแสเงนิสด ซึ่งตัง้สมมตฐิานจากรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของ VDD อ้างองิขอ้มลูในอดตีทีผ่่านมา ในปี 2563 - 2564 

และ ม.ค. - ก.ย. 65 (อ้างอิงจากการสอบทานสถานะทางการเงนิของบรษิทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ) ส าหรบังวด 3 

เดอืน ต.ค. - ธ.ค. 65 (อ้างองิจากขอ้มูลทางการเงนิจากฝ่ายบรหิารของ MFEC) และแนวโน้มของอุตสาหกรรมบรกิาร

ดจิทิลัและซอฟตแ์วร ์(อา้งองิจาก Krungsri Research) 

ส าหรบัการท าประมาณการสมมตฐิานรายได้และค่าใชจ้่ายของ VDD มาจากขอ้มูลทางการเงนิจากการสอบ

ทานสถานะทางการเงนิ ส าหรบังบก าไร/(ขาดทุน) ในปี 2563 – 9 เดอืน ในปี 2565 ที่ได้รบัการสอบทานสถานะทาง

การเงนิ จากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั และส าหรบังวด 3 เดอืน (ต.ค. - ธ.ค. ปี 2565) จากขอ้มูลทางการเงนิจาก

ฝ่ายบริหารของบริษัท MFEC (เนื่องจาก VDD เป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งของ MFEC ในปัจจุบัน) และรวมถึงแผนการ

ด าเนินงานต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ขอ้มูล Backlog ภาวะอุตสาหกรรม การสมัภาษณ์ฝ่ายบรหิาร รวมถงึเอกสาร

ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้นี้ ทีป่รกึษาฯ ไดท้ าการศกึษาและวเิคราะห์ถงึความน่าเชื่อถอืและความสมเหตุสมผลของสมมตฐิานต่างๆ 

ทีไ่ดร้บัจากการสมัภาษณ์ฝ่ายบรหิารของ VDD และ MFEC และปรบัปรุงสมมตฐิานบางรายการตามนโยบายใหเ้ป็นไป

ตามหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis) อย่างไรก็ตาม ประมาณการทางการเงนิทัง้หมดนี้จดัท าขึ้นภายใต้

สมมตฐิานว่าจะไม่มกีารเปลี่ยนแปลงใดๆ ทีม่นีัยส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิของ VDD นอกจากนี้ในกรณีทีม่เีหตุการณ์

ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อการด าเนินของ  VDD อาจส่งผลให้การประเมนิมูลค่ากิจการของ VDD

เปลีย่นแปลงไปดว้ยเช่นเดยีวกนั โดยการประเมนิมลูค่ากจิการของ VDD มรีายละเอยีดดงันี้ 

5.1.5.1  สมมติฐานทางการเงินของ VDD 
1) การประมาณการรายได้จากการขายและการให้บริการของ VDD 

การประมาณการในครัง้นี้ ทีป่รกึษาฯ ไดอ้า้งองิสมมตฐิานจากขอ้มลูทางการเงนิของ VDD ปี 2563 – 9 เดอืน ปี 

2565 และ ขอ้มูลงบการเงนิจากฝ่ายบรหิารของ MFEC ในงวด 3 เดอืน (ต.ค. - ธ.ค.) ของปี 2565 และขอ้มูล Backlog 

(ขอ้มลู ณ 30 ก.ย. 65 มมีลูค่า Backlog ประมาณ 333 ลา้นบาท) ของ VDD จากการสอบถามจากฝ่ายบรหิาร โดยแบ่ง

รายไดข้อง VDD ไดด้งันี้ รายไดจ้ากการขาย (License) และรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร โดยมรีายละเอยีดการประมาณ

การดงันี้ 
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สมมติฐานการประมาณการรายได้จากการขายและการให้บริการ 
ทีป่รกึษาฯ ไดก้ าหนดรายไดก้ารใหบ้รกิารส าหรบัปี 2566 ถงึ 2570 มรีายละเอยีดดงันี้ 

ตารางท่ี 5.1.5.1 ตารางสมมติฐานการประมาณการรายได้จากการขายและการให้บริการ 

สมมติฐาน หน่วย 
งบการเงินท่ีผ่านมา ประมาณการรายได้ 

2563 2564 2565 F2566 F2567 F2568 F2569 F2570 

รายไดจ้ากการขาย (License) (ล้านบาท) 108.65 94.66 190.11 207.22 225.87 246.20 268.35 292.51 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (ล้านบาท) 188.19 169.80 236.56 257.85 281.05 306.35 333.92 363.97 

รวมรายได้จากการขาย
และให้บริการ 

(ล้านบาท) 296.84 264.47 426.67 465.07 506.92 552.55 602.27 656.48 

ทีป่รกึษาฯ ไดก้ าหนดสมมตฐิานใหร้ายไดก้ารขายและใหบ้รกิารของ VDD ดงันี้ 

1. ส าหรบัประมาณการรายได้ในช่วง ปี 2566 - ปี 2570 ที่ปรกึษาฯ ได้ประมาณการรายได้ตามประเภท

รายได้ของ VDD คือ รายได้จากการขาย ซึ่ง VDD เป็น Dealer ในการขาย Software License เพื่อ

น าไปใชค้วบคู่กบัการพฒันาระบบต่างๆ ตามทีลู่กคา้ต้องการ เช่น Microsoft และGoogle (Apigee) เป็น

ต้น  และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารใหค้ าปรกึษาในการพฒันาระบบ เช่น Strategy Assessment, Solution 

Delivery และ API Gateway เป็นต้น โดยการประมาณการรายไดใ้นช่วงปี 2566 – 2570 ทีป่รกึษาฯ ได้

ประมาณการรายไดต้ามประเภทรายไดท้ีเ่กดิขึน้ (ตามตารางขา้งตน้) โดยก าหนดอตัราการเตบิโตรายได้

ของแต่ละประเภทจากปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ต่อปี ซึ่งเห็นว่าประเภทรายได้จากการขายและการ

ใหบ้รกิารของ VDD เป็นรายไดม้คีวามเกีย่วเน่ืองกนั จงึเหน็ควรใหม้กีารเตบิโตทีเ่ท่ากนั และไดพ้จิารณา

จากขอ้มูลอุตสาหกรรมทีร่ะบุว่าธุรกจิบรกิารดจิทิลัและซอฟต์แวร์ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า ในช่วงปี 2565 – 

2567 ประมาณรอ้ยละ 9 - 10 ต่อปี (Source: Krungsri Research แนวโน้มธุรกจิและอุตสาหกรรมไทยปี 

2565 – 2567 หวัขอ้ธุรกจิบรกิารดจิทิลัและซอฟตแ์วร์) 

 

ตารางท่ี 5.1.5.2 สมมติฐานการประมาณการรายได้อ่ืนๆ  

สมมติฐาน หน่วย 
งบการเงินท่ีผ่านมา ประมาณการรายได้ 

2563 2564 2565 F2566 F2567 F2568 F2569 F2570 

รายไดอ้ื่นๆ (ล้านบาท) - 28.98 6.47 7.05 7.69 8.38 9.14 9.96 

   ทีป่รกึษาฯ ไดป้ระมาณการรายไดอ้ื่นๆ ประกอบดว้ย รายไดท้ีเ่กดิจากบุคลากรใน VDD ไดร้บัมอบหมายใน
การใหไ้ปช่วยงานในโครงการของหน่วยงานอื่น จงึมกีารคดิค่าบรกิารดงักล่าว เป็นต้น ซึ่งจากสอบถามจากฝ่ายบรหิาร
ของบรษิัทฯ แจง้ว่าหลงัจากมกีารเขา้ท ารายการนัน้ ยงัคงมกีารให้พนักงานในส่วนของ VDD ไปช่วยงานในกลุ่มของ
บรษิทัฯเช่นกนั ดงันัน้ทีป่รกึษาจงึเหน็สมควรประมาณการรายไดอ้ื่นๆในส่วนนี้ตามปกต ิ  
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- รายไดอ้ื่น ทีป่รกึษาฯ ไดป้ระมาณการรายไดอ้ื่นในปี 2566 – 2570 ใหม้สีดัส่วนรอ้ยละ 1.52 ของรายไดจ้าก
การขายและใหบ้รกิาร อา้งองิจากสดัส่วนรายไดอ้ื่นเทยีบกบัรายไดก้ารขายและใหบ้รกิารยอ้นหลงั 1 ปี (อา้งองิขอ้มลูใน
ปี 2565) 
ดงันัน้ จากการประมาณการรายไดแ้ต่ละประเภทของ VDD สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
ตารางท่ี 5.1.5.3 สรปุสมมติฐานการประมาณการรายได้รวม  

สมมติฐาน หน่วย 
งบการเงินท่ีผ่านมา ประมาณการรายได้ 

2563 2564 2565 F2566 F2567 F2568 F2569 F2570 

รายไดจ้ากการขาย (ล้านบาท) 108.65 94.66 190.11 207.22 225.87 246.20 268.35 292.51 

รายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิาร 

(ล้านบาท) 188.19 169.80 236.56 257.85 281.05 306.35 333.92 363.97 

รายไดอ้ื่นๆ (ล้านบาท) - 28.98 6.47 7.05 7.69 8.38 9.14 9.96 

รวมรายได้
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 296.84 293.45 433.14 472.12 514.61 560.93 611.41 666.44 

 
2) การประมาณการต้นทุนขายและการให้บริการของ VDD  
ส าหรบัการประมาณการต้นทุนการขายและการใหบ้รกิาร ประกอบดว้ย ต้นทุนของ License หรอื program ที่

น ามาติดตัง้ใหก้บัลูกคา้ และต้นทุนในการจา้ง Outsource เช่น การจ้างบุคลากรภายนอกเขา้มาช่วยเขยีนและพฒันา

โปรแกรม เป็นตน้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ตารางท่ี 5.1.5.4 ตารางสมมติฐานต้นทุนขายและการให้บริการ 

สมมติฐาน หน่วย 
งบการเงินท่ีผ่านมา ประมาณการต้นทุนขายและการให้บริการ 

2563 2564 2565 F2566 F2567 F2568 F2569 F2570 
ต้นทุนการขายและ

ใหบ้รกิาร 
(ล้านบาท) 80.60 83.07 138.86 148.72 162.11 176.70 192.60 209.93 

สดัส่วนต่อรายได้จาก

การขายและใหบ้รกิาร  
% 27% 31% 33% 32% 32% 32% 32% 32% 

ต้นทุนขายและการ

ให้บริการ 
(ล้านบาท) 80.60 83.07 138.86 148.72 162.11 176.70 192.60 209.93 

- ส าหรบัประมาณการตน้ทุนจากการขายและใหบ้รกิารของ VDD ในปี 2566 – 2570 ก าหนดใหม้สีดัส่วนตน้ทุน

ขายและใหบ้รกิารเท่ากบัรอ้ยละ 32 ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร (อ้างองิจากสดัส่วนต้นทุนขายและใหบ้รกิาร

ต่อรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารยอ้นหลงัเฉลีย่ 2 ปี 2564 – 2565) 

ที่ปรกึษาฯ มคีวามเห็นว่าการใช้ขอ้มูลอ้างอิงต้นทุนขายและให้บรกิารของปี 2564 – 2565 มคีวามเหมาะสม 

เน่ืองจากเป็นขอ้มลูในอดตีทีผ่่านมาของ VDD ซึง่เป็นขอ้มลูทีส่ะทอ้นความเป็นจรงิส าหรบัตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร

ของ VDD ได ้ 

3)  การประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของ VDD 

ตารางท่ี 5.1.5.5 ตารางสรปุสมมติฐานประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
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สมมติฐาน หน่วย 
งบการเงินท่ีผ่านมา ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

2563 2564 2565 F2566 F2567 F2568 F2569 F2570 

ค่าใช้จ่ายในการขาย          

ค่า Commission 
พนักงานขาย 

(ล้านบาท) 2.23 1.83 3.38 3.45 3.76 4.10 4.46 4.87 

ค่าสนับสนุนกจิกรรม
การตลาด 

(ล้านบาท) 0.74 0.56 1.55 1.34 1.46 1.59 1.73 1.89 

รวมค่าใช้จ่ายในการ
ขาย 

(ล้านบาท) 2.97 2.39 4.93 4.79 5.22 5.69 6.20 6.76 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร          

เงนิเดอืนพนักงานและ
ผูบ้รหิาร 

(ล้านบาท) 115.56 136.75 172.29 183.06 192.21 201.82 211.92 222.51 

โบนัส (ล้านบาท) 21.44 23.52 27.97 30.60 32.13 33.74 35.42 37.20 
ค่าใชจ้่ายและสวสัดกิาร
ของพนักงาน 

(ล้านบาท) 10.51 1.32 2.45 2.19 2.30 2.41 2.53 2.66 

ประมาณการผลประโยชน์
พนักงาน 

(ล้านบาท) - 6.89 12.23 11.11 11.67 12.25 12.86 13.51 

ค่าพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร 

(ล้านบาท) 0.48 0.09 0.46 0.47 0.48 0.49 0.50 0.51 

ค่าเช่าส านักงาน (ล้านบาท) 4.67 3.37 4.18 4.37 4.46 4.55 4.64 4.74 

ค่าอุปกรณ์ส านักงาน (ล้านบาท) 1.15 1.34 2.67 2.72 2.78 2.83 2.89 2.95 
ค่าใชจ้่ายฝ่ายบรหิาร 
(Front office) 

(ล้านบาท) 4.16 4.97 5.19 5.30 5.41 5.52 5.63 5.74 

ค่าใชจ้่ายฝ่ายด าเนินการ 
(Back Office) เช่น ค่า
ผูส้อบบญัช,ี ค่าเดนิทาง 
ค่าโทรศพัท ์และ Internet 
เป็นตน้ 

(ล้านบาท) 14.22 13.98 15.08 15.39 15.70 16.02 16.35 16.69 

ค่าธรรมเนียมสถาบนั
การเงนิ 

(ล้านบาท) 3.34 3.20 3.56 4.76 5.18 5.65 6.16 6.71 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ (ค่าบรกิาร
ถ่ายเอกสาร/ค่าเบีย้
ประกนั เป็นตน้) 

(ล้านบาท) 0.03 0.03 1.36 0.75 0.82 0.89 0.97 1.06 

ค่าเสื่อมราคา (ล้านบาท) 2.48 2.31 1.95 0.53 0.26 - - - 
ค่าตดัจ าหน่าย-โปรแกรม
คอมพวิเตอร ์(Software) 

(ล้านบาท) - - - 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

รวมค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร 

(ล้านบาท) 178.06 197.76 249.38 261.72 273.89 286.70 300.43 314.85 

รวมค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร 

(ล้านบาท) 181.03 200.15 254.31 266.50 279.11 292.39 306.63 321.61 

 
ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการขาย มรีายละเอยีดการประมาณการดงันี้ 

- ส าหรบัประมาณการค่าคอมมชิชัน่พนักงานขาย ในปี 2566 – ปี 2570 ค านวณจากสดัส่วนร้อยละ 0.74 ของ
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร โดยอา้งองิสดัส่วนจากค่าเฉลีย่ยอ้นหลงั 2 ปี (ปี 2564 – ปี 2565) 
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- ส าหรบัประมาณการค่าสนับสนุนกจิกรรมการตลาด เช่น ค่าโฆษณา เป็นตน้ ในปี 2566 – ปี 2570 ค านวณจาก
สดัส่วนรอ้ยละ 0.29 ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร โดยอา้งองิสดัส่วนจากค่าเฉลีย่ยอ้นหลงั 2 ปี (ปี 2564 
– ปี 2565) 

 
  ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการบรหิาร มรีายละเอยีดการประมาณการดงันี้ 

- ส าหรบัประมาณการเงนิเดอืนพนักงานและผูบ้รหิาร ในปี 2566 - ปี 2570 โดยอ้างองิค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนของปี 

2565 และปรบัเพิม่รอ้ยละ 5 ต่อปี และนอกจากนี้ทีป่รกึษาฯ ไดม้กีารประมาณการเพิม่จ านวนพนักงานเพิม่ขึน้

ตามนโยบายของทางบรษิัทฯ ที่เพิม่พนักงานในด้านการขาย 3 คน และ HR 3 คน โดยได้ประมาณการจ้าง

พนักงานเพิม่ขึ้นจ านวน 6 คน โดยคดิอตัราเงนิเดอืน 30,000 บาท/เดอืน/คน โดยเริม่ประมาณการค่าใชจ้่าย

ตัง้แต่ปี 2566 ซึง่ทีป่รกึษาฯ ไดอ้า้งองิจากการสอบถามผูบ้รหิารและปรบัใหส้อดคลอ้งนโยบายการปรบัเงนิเดอืน

ของ VDD 

- ส าหรบัการประมาณการโบนัส ในปี 2566 – ปี 2570 ค านวณจากสดัส่วนรอ้ยละ 16.72 ของเงนิเดอืนพนักงาน

และผูบ้รหิาร อา้งองิสดัส่วนจากค่าเฉลีย่ยอ้นหลงั 2 ปี (ปี 2564 – ปี 2565) 

- ส าหรบัประมาณการค่าใชจ้่ายและสวสัดกิารของพนักงาน  ในปี 2566 – ปี 2570 ค านวณจากสดัส่วนรอ้ยละ 1.2 

ของเงนิเดอืนพนักงานและผูบ้รหิาร อา้งองิสดัส่วนจากค่าเฉลีย่ยอ้นหลงั 2 ปี (ปี 2564 - ปี 2565)  

- ส าหรบัประมาณการผลประโยชน์พนักงาน ในปี 2566 – ปี 2570 มสีดัส่วนรอ้ยละ 6.07 ของเงนิเดอืนพนักงาน
และผูบ้รหิาร อา้งองิสดัส่วนจากค่าเฉลีย่ยอ้นหลงั 2 ปี (ปี 2564 – ปี 2565) 

- ส าหรบัประมาณการค่าพฒันาศกัยภาพบุคลากร ค่าอุปกรณ์ส านักงาน ค่าใชจ้่ายฝ่ายบรหิาร (Front office) และ 
ค่าใชจ้่ายฝ่ายด าเนินการ (Back Office) เช่น ค่าผูส้อบบญัช ีค่าเดนิทาง ค่าโทรศพัทแ์ละค่าอนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ 
ในปี 2566 - ปี 2570 อ้างองิค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิในปี 2565 และปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.05 ต่อปี ตามอตัราการ
เปลี่ยนแปลงเงนิเฟ้อเฉลี่ยยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2546 – 2565) เนื่องจากเป็นขอ้มูลที่สะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อตัง้แต่
อดตีจนถงึปัจจุบนั ถงึแมว้่าอตัราเงนิเฟ้อในปัจจุบนัปี 2565 จะอยู่ในระดบัสูงเกนิกรอบเป้าหมายอตัราเงนิเฟ้อ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย แต่คาดว่าในระยะยาวอตัราเงนิเฟ้อจะลดลงจนสามารถอยู่ในกรอบเป้าหมายอตัรา
เงนิเฟ้อได ้

- ส าหรบัประมาณการค่าเช่าส านักงาน ทีป่รกึษาฯ ไดม้กีารประมาณการ โดยเป็นการประมาณการจากนโยบาย
ของบรษิัทฯ โดยก าหนดว่าจะมกีารเช่าอาคาร ประมาณ 700 ตรม. ซึ่งมคี่าเช่า เท่ากบั 520 บาท/ตรม./เดอืน 
นอกจากนี้ไดม้ปีรบัประมาณการค่าเช่าเพิม่ขึน้ทุกปี ในอตัรารอ้ยละ 2.05 ต่อปีตามอตัราเงนิเฟ้อ  

- ส าหรบัการประมาณการค่าธรรมเนียมสถาบนัการเงนิในปี 2566 - 2570 ทีป่รกึษาฯ ไดค้ านวณจากสดัส่วนรอ้ย
ละ 1.02 ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร โดยอา้งองิสดัส่วนจากค่าเฉลีย่ยอ้นหลงั 2 ปี (ปี 2564 – ปี 2565)   

- ส าหรบัการประมาณการค่าเสื่อมราคาปี 2566 - ปี 2570 ที่ปรึกษาฯ ก าหนดให้มีการหกัค่าเสื่อมราคาตาม
มาตรฐานทางบญัช ีหรอืด าเนินการหกัค่าเสื่อมจนกว่าจะครบมลูค่า  

- ส าหรบัประมาณการค่าตดัจ าหน่าย – โปรแกรมคอมพวิเตอร์ในปี 2566 -ปี 2570 ทีป่รกึษาฯ ไดป้ระมาณการ
จากค่าตดัจ าหน่ายในปัจจุบนัและน ามาตดัจ าหน่ายคงทีใ่นปีถดัไปจนกว่าจะตดัครบมลูค่า  

- ทีป่รกึษา ฯ ไดก้ าหนดอตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลทีร่อ้ยละ 20 คงทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ 

ตารางท่ี 5.1.5.6 ตารางสรปุสมมติฐานเก่ียวกบัรายได้และค่าใช้จ่าย 
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รายการ ประมาณการ แหล่งอ้างอิง ความเหน็ท่ีปรึกษาฯ 

สมมติฐานการประมาณการรายได้ 
รายไดจ้ากการขายและ
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

- ประมาณการส าหรบัปี 2566 
– 2570 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 ต่อปี  
 
 

- ประมาณการส าหรบัปี 2566 
– 2570 อ้างอิงจาก Krungsri 
Research แนวโน้มธุรกจิและ
อุตสาหกรรมไทยปี 2565 – 
2567 หัว ข้ อ ธุ ร กิ จบ ริก าร
ดจิทิลัและซอฟต์แวร์ 

- ส าหรบัปี 2566 – 2570 ที่ปรกึษาฯ มี
ค ว า ม เ ห็ น ว่ า เ ป็ น ส ม ม ติ ฐ า น ที่
สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการอ้างองิ
แนวโน้มทางอุตสาหกรรมส าหรบัธุรกจิ
บรกิารดจิทิลัและซอฟต์แวร์ ซึ่งตรงกบั
ธุ ร กิ จ ข อ ง  VDD อี ก ทั ้ ง จ า ก ผ ล
ด าเนินงานในอดีตที่ผ่านมา VDD ในปี 
2565 มีรายได้เติบโตประมาณร้อยละ 
61 จากปี 2564 แต่เพื่อใหเ้ป็นตามหลกั
ความระมดัระวงัทางที่ปรกึษาฯ จงึเหน็
ควรใช้อตัราการเตบิโตเพยีงการเตบิโต
ของอุตสาหกรรม 

สมมติฐานการประมาณการรายได้อ่ืนๆ 
รายไดอ้ื่นๆ มีสัดส่ วนร้อยละ 1.52 ของ

ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย แ ล ะ
ใหบ้รกิาร 
 

อ้างอิงจากสดัส่วนรายได้อื่น
เทียบกับรายได้การขายและ
ให้บรกิารเฉลี่ยย้อนหลงั 1 ปี 
(ปี2565) 

ที่ ป รึ ก ษ า ฯ  มี ค ว า ม เ ห็ น ว่ า เ ป็ น
สมมตฐิานทีส่มเหตุสมผล เนื่องจากเป็น
ประมาณการตามสดัส่วนในอดตีที่ผ่าน
มาขอ ง  VDD ซึ่ ง เ ป็ น สัด ส่ ว นต าม
โครงสรา้งรายไดธุ้รกจิของ VDD 

สมมติฐานการประมาณการต้นทุนขายและให้บริการ 
ต้นทุนจากการขาย และ
ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 
 
 

- ต้นทุนจากการขายและการ

ให้บรกิาร มสีดัส่วนร้อยละ 32 

ของรายได้จากการขายและ

ใหบ้รกิาร 

อ้างอิงจากสัดส่ วนต้นทุน
เทียบกับรายได้การขายและ
ใหบ้รกิาร เฉลี่ยยอ้นหลงั 2 ปี 
(ปี 2564 – 2565) 

ที่ ป รึ ก ษ า ฯ  มี ค ว า ม เ ห็ น ว่ า เ ป็ น
สมมตฐิานทีส่มเหตุสมผล เนื่องจากเป็น
ประมาณการตามสดัส่วนต้นทุนเทียบ
กบัรายไดใ้นอดตีทีผ่่านมาของ VDD 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย 

- คอมมิชชัน่พนักงาน
ขาย 

ค่าคอมมิชชัน่พนักงานขาย
เท่ากบัรอ้ยละ 0.74 ของรายได้
จากการขายและใหบ้รกิาร 

อ้างอิงสดัส่วนค่าคอมมิชชัน่
พนักงานขายเทยีบกบัรายได้
จากการขายและให้บริการ
เฉลี่ยย้อนหลงั 2 ปี (ปี 2564 
– ปี 2565) 

ที่ ป รึ ก ษ า ฯ  มี ค ว า ม เ ห็ น ว่ า เ ป็ น
สมมติฐานที่สมเหตุสมผล เนื่องจาก
อ้างอิงจากสดัส่วนในอดีตที่เกดิขึน้จรงิ
และตรงตามนโยบายของฝ่ายบรหิาร 

- ค่าสนับสนุนกิจกรรม
การตลาด 
 
 

ค่าสนับสนุนกจิกรรมการตลาด
เท่ากบัรอ้ยละ 0.29 ของรายได้
จากการขายและใหบ้รกิาร 

อ้างอิงสัดส่วนค่าสนับสนุน
กิจกรรมการตลาดเทียบกับ
ร าย ได้ จ ากก า ร ข าย แ ล ะ
ให้บรกิารเฉลี่ยย้อนหลงั 2 ปี 
(ปี 2564 – ปี 2565) 

ที่ ป รึ ก ษ า ฯ  มี ค ว า ม เ ห็ น ว่ า เ ป็ น
สมมติฐานที่สมเหตุสมผล เนื่องจาก
อ้างอิงจากสดัส่วนในอดีตที่เกดิขึน้จรงิ
และตรงตามนโยบายของฝ่ายบรหิาร 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
- เงนิเดือนพนักงานและ
ผูบ้รหิาร  
 

- ค่ า เ งิ น เ ดื อ น พ นั ก ง า น
ก าหนดใหเ้ท่ากบัค่าใชจ้่ายในปี 
2565 และมีการปรับเพิ่มขึ้น
รอ้ยละ 5 ต่อปี 
- มีก า รปร ะมาณการ เพิ่ ม
จ านวนพนักงาน 6 คน โดยให้

อ้ า งอิ ง จ ากกา รสอบถ าม
ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ ป รั บ ใ ห้
สอดคล้องนโยบายการปรบั
เงนิเดอืนของ VDD 

ที่ ป รึ ก ษ า ฯ  มี ค ว า ม เ ห็ น ว่ า เ ป็ น
สมมตฐิานที่สมเหตุสมผล เนื่องจากมา
จากแผนประมาณการของฝ่ายบริหาร
และปรบัเปลี่ยนตามโครงสร้างองค์กร
ในอนาคต 
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รายการ ประมาณการ แหล่งอ้างอิง ความเหน็ท่ีปรึกษาฯ 
เ ป็ น ไ ปต ามน โ ยบ าย แ ล ะ
สอดคล้องกบัแผนที่เกิดขึ้นใน
อนาคต 

- โบนัส ส าหรับปี 2566 – ปี 2570 มี
สัดส่ วน ร้อ ยละ  16.72 ขอ ง
เงนิเดอืนพนักงานและผูบ้รหิาร 

อ้างอิงสดัส่วนโบนัสเทยีบกบั
เ งิ น เ ดื อ น พ นั ก ง า น แ ล ะ
ผู้บริหารเฉลี่ยย้อนหลัง 2 ปี 
(ปี 2564 - ปี 2565) 

ที่ ป รึ ก ษ า ฯ  มี ค ว า ม เ ห็ น ว่ า เ ป็ น
สมมติฐานที่สมเหตุสมผล เนื่องจาก
อ้างอิงจากสดัส่วนในอดีตที่เกดิขึน้จรงิ
และตรงตามนโยบายของฝ่ายบรหิาร 

- ค่าใชจ้่ายและสวสัดกิาร
พนักงาน  

ก าหนดให้สัดส่วนค่าใช้จ่าย
และสวัสดิการพนักงาน ต่อปี
เ ท่ า กั บ ร้ อ ย ล ะ  1.2 ข อ ง
เงนิเดอืนพนักงานและผูบ้รหิาร 

อ้างอิงสดัส่วนค่าใช้จ่ายและ
สวสัดิการของพนักงานเทยีบ
กับเงินเดือนพนักงานและ
ผูบ้รหิารจากยอ้นหลงั 2 ปี (ปี 
2564 - ปี 2565) 

ที่ ป รึ ก ษ า ฯ  มี ค ว า ม เ ห็ น ว่ า เ ป็ น
สมมติฐานที่สมเหตุสมผล เนื่องจาก
อ้างอิงจากสดัส่วนในอดีตที่เกดิขึน้จรงิ
และตรงตามนโยบายของฝ่ายบรหิาร 

- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงาน  

ก าหนดให้สัดส่วนค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานต่อปี 
เ ท่ า กับ ร้ อ ย ล ะ  6. 07 ข อ ง
เงนิเดอืนพนักงานและผูบ้รหิาร 

อ้ า ง อิ ง สัด ส่ ว นค่ า ใ ช้ จ่ าย
ผลประโยชน์พนักงาน ต่อ
เ งิ น เ ดื อ น พ นั ก ง า น แ ล ะ
ผู้บริหารเฉลี่ยย้อนหลัง 2 ปี 
(ปี 2564 –ปี 2565) 

ที่ ป รึ ก ษ า ฯ  มี ค ว า ม เ ห็ น ว่ า เ ป็ น
สมมติฐานที่สมเหตุสมผล เนื่องจาก
อ้างอิงจากสดัส่วนในอดีตที่เกดิขึน้จรงิ
และตรงตามนโยบายของฝ่ายบรหิาร 

- ค่าพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร  
- ค่าอุปกรณ์ส านักงาน  
- ค่าใชจ้่ายฝ่ายบรหิาร 
(Front Office)  
- ค่าใชจ้่ายฝ่าย
ด าเนินการ (Back 
Office) เช่น ค่าผูส้อบ
บญัช ีค่าเดนิทาง ค่า
โทรศพัท ์และค่า
อนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ 

ก าหนดค่าใช้จ่ายในปี 2566 - 
ปี 2570 โดยอ้างอิงค่าใช้จ่าย
ในปี 2565 และปรับเพิ่มขึ้น
รอ้ยละ 2.05 ต่อปี 

อ้างองิจากอตัราเงนิเฟ้อเฉลีย่
ย้อนหลัง 20 ปี (ปี 2546 – 
2565)  

ที่ ป รึ ก ษ า  ฯ  มีค ว า ม เ ห็ น ว่ า เ ป็ น
สมมติฐานที่สมเหตุสมผล เนื่องจาก
ข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลงั 20 ปี (ปี 2546 – 
2565) เป็นขอ้มลูทีส่ะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ
ในอดีตและปัจจุบนัแล้ว ถึงแม้ว่าอตัรา
เงนิเฟ้อในปัจจุบนัจะอยู่ในระดบัสูง แต่
ค า ด ว่ า จ ะ ป รับ ล ด ล ง ต า ม ก ร อ บ
เป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยไดใ้นระยะยาว 

- ค่าเช่าส านักงาน ประมาณการค่าใช้จ่ายในปี 
2566 – 2570 จากนโยบายของ
บริษัทฯ โดยก าหนดเช่าพื้นที่
ประมาณ 700 ตรม. ซึ่งมีค่า
เช่ า เท่ ากับ 520 บาท /ตรม /
เดือน และมีการปรบัอัตราค่า
เช่าเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.05 ต่อปี 

อ้างอิงจากสัญญาเช่าที่จะ
เกิดขึ้น ในอนาคต รวมถึง
อ้างองิอตัราการเพิม่ขึน้อตัรา
ตามอตัราเงนิเฟ้อ 

ที่ ป รึ ก ษ า  ฯ  มีค ว า ม เ ห็ น ว่ า เ ป็ น
สมมตฐิานทีส่มเหตุสมผล เนื่องจากเป็น
ขอ้มูลจากฝ่ายบรหิารเกี่ยวกบัอตัราค่า
เช่าทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต 

- ค่าธรรมเนียมสถาบนั
การเงนิ 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในปี 
2566 –  2570 ก า ห น ด ใ ห้
สดัส่วนค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม
สถาบันการเงินต่อปี เท่ากับ
ร้อยละ 1.02 ของรายได้ขาย
และใหบ้รกิาร 

อ้างอิงสดัส่วนค่าธรรมเนียม
เทียบกับรายได้จากการขาย
และให้บริการเฉลี่ยย้อนหลงั 
2 ปี (ปี 2564 – ปี 2565) 

ที่ ป รึ ก ษ า ฯ  มี ค ว า ม เ ห็ น ว่ า เ ป็ น
สมมติฐานที่สมเหตุสมผล เนื่ องจาก
อ้างอิงจากสดัส่วนในอดีตที่เกดิขึน้จรงิ
และตรงตามนโยบายของฝ่ายบรหิาร 
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รายการ ประมาณการ แหล่งอ้างอิง ความเหน็ท่ีปรึกษาฯ 
- ค่าเสื่อมราคา ประมาณการค่าใช้จ่ายในปี 

2566 – 2570 หกัค่าเสื่อมราคา
ตามมาตรฐานทางบญัช ีได้แก่ 
อุ ปกร ณ์คอมพิว เตอร์ แ ล ะ
อุปกรณ์ส านักงาน หรอืจนกว่า
จะครบมลูค่า  

จ า ก ข้ อ มู ล ใ น อ ดี ต แ ล ะ
ทะเบยีนทรพัยส์นิของ VDD 

ที่ ป รึ ก ษ า  ฯ  มีค ว า ม เ ห็ น ว่ า เ ป็ น
สมมติฐานที่สมเหตุสมผล เนื่องจาก
อา้งองิขอ้มลูในอดตี VDD 

-  ค่ า ตั ด จ า ห น่ า ย  – 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

ประมาณการค่าใชจ้่ายในปี 
2566 – 2570 ใหเ้ท่ากบัปี 
2565 และคงทีใ่นปีถดัไป
จนกว่าจะตดัครบมลูค่า 

จ า ก ข้ อ มู ล ใ น อ ดี ต แ ล ะ
ทะเบยีนทรพัยส์นิของ VDD 

ที่ ป รึ ก ษ า  ฯ  มีค ว า ม เ ห็ น ว่ า เ ป็ น
สมมติฐานที่สมเหตุสมผล เนื่องจาก
อา้งองิขอ้มลูในอดตี VDD 

- ลูกหนี้การคา้ ประมาณการระยะเวลาเกบ็หนี้ 
45 วนั 

จากการสอบถามผูบ้รหิารและ
นโยบายการบรหิารของ VDD 

ที่ ป รึ ก ษ า  ฯ  มีค ว า ม เ ห็ น ว่ า เ ป็ น
สมมตฐิานทีส่มเหตุสมผล เนื่องจากเป็น
การเจรจาขอ้ตกลงกบัลูกคา้  

- เจา้หนี้การคา้ ประมาณการระยะเวลาช าระ
หนี้ 30 วนั  

จากการสอบถามผูบ้รหิารและ
นโยบายการบรหิารของ VDD 

ที่ ป รึ ก ษ า  ฯ  มีค ว า ม เ ห็ น ว่ า เ ป็ น
สมมตฐิานทีส่มเหตุสมผล เนื่องจากเป็น
การเจรจาขอ้ตกลงกบั Supplier 

 
5.1.5.2  สมมติฐานอตัราส่วนคิดลด (Discount rate)  

อตัราส่วนคิดลดที่ใช้ในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิของมูลค่ากิจการจะใช้อตัราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักของมลูค่ากจิการ (Weighted Average Cost of Capital : WACC) โดยมสีตูรการค านวณ ดงันี้ 
 

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

โดยที ่  
 WACC  = อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนัก โดยมีสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระ

ดอกเบี้ย เท่ากับ 0% และสัดส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ ากับ 100% 
เนื่องจากแหล่งเงนิในการเขา้ท ารายการครัง้นี้มาจากส่วนของผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัฯ เป็นหลกั  

 Ke                     =       อตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการซึง่ค านวณมาจากสตูร CAPM 
ไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 13.49 โดยมรีายละเอยีดการค านวณค่า Ke ดงันี้ 

Ke = Rf   +   β ( Rm  –  Rf ) 

โดยที ่
 Ke  = อตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ 

 Risk Free Rate (Rf) = อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่ม่มคีวามเสีย่ง อ้างองิจากอตัรา

ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปี ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 3.71 

(อ้างอิงข้อมูลจาก www.thaibma.or.th ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 
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2565) โดยที่ปรึกษาฯ เลือกใช้อตัราดงักล่าวเพื่อให้สอดคล้องกบั

ช่วงระยะเวลาเดียวกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเฉลีย่ยอ้นหลงั 20 ปี  

 Rm  = อตัราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

เฉลี่ยย้อนหลัง 20 ปี ตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2545 - พฤศจิกายน 

2565 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10.86 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาสะท้อน

ภาวการณ์ลงทุนในตลาดหลกัทรพัยใ์นช่วงเวลาต่างๆ ไดด้กีว่าการ

ใชข้อ้มลูในช่วงระยะเวลาสัน้ (อา้งองิขอ้มลูจาก www.set.or.th) 

 Beta (β)  = เป็นค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวนัของบรษิทัจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีม่กีารประกอบธุรกจิ

ให้บริการปรึกษาด้านดิจิทัลและพัฒนาระบบ Technology ด้าน

ภาคธุรกจิต่างๆ โดยการน าเทคโนโลยแีละกลยุทธ์ทางดจิทิลัมาใช้

ในการวางรากฐาน ก าหนดเป้าหมาย และการด าเนินธุรกจิ ไดแ้ก่ 

1) บรษิัท บลูบคิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“BBIK”) 2) บรษิัท เบรลิ 8 

พลสั จ ากัด (มหาชน) (“BE8”) 3) บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน)) (“IIG”) และ 4. บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) (“NETBAY”)  

แต่เนื่องจาก IIG และ NETBAY มีราคาซื้อขายหุ้นมากกว่า 1 ปี 

เทยีบกบัผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตาม

ความสัมพันธ์ของ INDEX: SET ช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 

2564 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยค านวณ365 วนัท าการ 

โดยที่ปรึกษาฯ เลือกใช้ Beta จากราคาซื้อขายย้อนหลัง 1 ปี 

เนื่องจากเห็นว่าธุรกิจด้านเทคโนโลยมีกีารเปลี่ยนแปลงค่อนขา้ง

เรว็ จงึเหน็ควรใชร้ะยะเวลาในการค านวณเพยีง 1 ปี เป็นช่วงเวลา

ที่น่าจะเหมาะสมในการสะท้อนความคาดหวังของนักลงทุนใน

ตลาดหลกัทรพัย์ จงึเหน็ควรใช ้IIG และ NETBAY เพื่อมาค านวณ 

Beta ในครัง้นี้ (ทีม่า: SETSMART ทัง้นี้ สามารถค านวณค่าเฉลี่ย

ของ Unleveraged Beta เท่ากบั 1.054) 

ภายหลงัจากได้ค่า Unleveraged Beta แล้ว ที่ปรึกษา ฯ จะท าการปรบัปรุงให้เป็น Leveraged Beta ด้วย
โครงสรา้งทางการเงนิและอตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของ VDD ตามสมการ Hamada Equation 

Leveraged Beta             = Unleveraged Beta * (1+((1-T)*(D/E)) 
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แต่เนื่องจากสดัส่วนโครงสรา้งทางการเงนิของ VDD มสีดัส่วนของผูถ้อืหุน้ 100% และไมม่หีนี้สนิทีม่ี
ภาระดอกเบีย้ ดงันัน้ สรุปไดว้่าค่า Leveraged Beta เท่ากบั Unleveraged Beta ของ VDD เทา่กบั 
1.054 
 
 
 
ดงันัน้ เมื่อน ามาแทนค่าตวัแปรในสมการเพื่อค านวณหาผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ 
 

Ke = {Rf   +   β(Rm  –  Rf )} 
  = {3.71% + 1.054*(10.86% - 3.71%)} 
  = 11.25% 

ทัง้นี้จากสูตรการค านวณและค่าตวัแปรต่างๆ ทีน่ ามาใชด้งักล่าวขา้งตน้จะค านวณไดผ้ลตอบแทนทีผู่ถ้อื
หุน้ตอ้งการ (Ke) เท่ากบัรอ้ยละ 11.25  

แต่เนื่องจาก VDD ยงัไม่ได้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ผู้ถือหุ้นย่อมต้องการผลตอบแทนที่

สูงขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงหรอืรวมทัง้ประโยชน์ที่พงึได้รบั ดงันัน้ที่ปรกึษาฯ จงึได้ประเมนิผลตอบแทนทีค่าดว่าจะ

สูงขึ้นกว่ากลุ่มบรษิทัทีอ่ยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ จงึปรบัอตัราผลตอบแทนของผู้ถอืหุน้ (Ke) เพิม่ขึ้นในอตัราร้อยละ 20 

(อา้งองิจาก "The Discount Rate in Valuing Privately Held Companies" โดย Juana Alonso Canadas และ Alfonso 

A. Rojo Ramirez -June 2011 ถงึการค านวณผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนตอ้งการโดยใชแ้บบค านวณของ AECA's Discount 

Rate) ดงันัน้ท าใหค้่า WACC หลงัจากมกีารปรบัอตัราผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

แทนค่าตวัแปรในสมการเพื่อค านวณหาผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ 
 Ke ใหม ่ = {Rf   +   β( Rm  –  Rf )}*(1+20%) 
  = {3.71% + 1.054*(10.86% - 3.71%)}*(1+20%) 
  = 13.49% 

แทนค่าตวัแปรในสมการเพื่อค านวณหาอตัราตน้ทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 
 WACC = (D/(D+E))* Kd* (1-T) + (E/(D+E)) *Ke 
  = {0%*0*(1-20%)}+{100%*13.49%}    

  = 13.49% 

สมมติฐานกระแสเงินสดของกิจการหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 
ทีป่รกึษาฯ ไดจ้ดัท าประมาณการทางการเงนิเป็นระยะเวลา 5 ปี สิน้สุด ณ เดอืนธนัวาคม ปี 2570 โดยทีป่รกึษา

ฯ มสีมมตฐิานให ้ VDD มอีตัราการเตบิโตของธุรกจิเท่ากบั 0 ภายหลงัปี 2570 ซึง่เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั 
(Conservative  Basis) 

 Terminal Value  = FCF ปีสุดทา้ย*(1+g) / (WACC - g) 
  = 117.40*(1+0) / (13.49% - 0) 
  = 869.93 ลา้นบาท 
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 PV of Terminal Value = 461.96 ลา้นบาท 

ตารางท่ี 5.1.5.8 ตารางแสดงผลการประมาณการทางการเงิน  

(หน่วย: ล้านบาท) F2566 F2567 F2568 F2569 F2570 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 465.07 506.92 552.55 602.27 656.48 
ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 148.72 162.11 176.70 192.60 209.93 
ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น 316.35 344.82 375.85 409.68 446.55 

รายไดอ้ื่นๆ 7.05 7.69 8.38 9.14 9.96 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย 323.40 352.51 384.23 418.81 456.51 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 4.79 5.22 5.69 6.20 6.76 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 261.72 273.89 286.70 300.43 314.85 
รวมค่าใช้จ่าย 266.50 279.11 292.39 306.63 321.61 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุน
ทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงิน
ได้ 

56.90 73.39 91.84 112.18 134.89 

ตน้ทุนทางการเงนิ - - - - - 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ 

56.90 73.39 91.84 112.18 134.89 

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 11.38 14.68 18.37 22.44 26.98 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 45.52 58.72 73.47 89.74 107.91 

 
 
งบกระแสเงินสด ปี 2566  ปี 2567   ปี 2568   ปี 2569   ปี 2570  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 45.52 58.72 73.47 89.74 107.91 
 + ค่าเสื่อมราคา 0.56 0.29 0.03 0.03 0.03 
 + ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน 11.13 11.69 12.27 12.89 13.53 
 +/- สนิทรพัยห์มนุเวยีน (58.13) (5.23) (5.70) (6.22) (6.78) 
 +/- หนี้สนิหมุนเวยีน 34.56 2.19 2.34 2.51 2.69 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน -สุทธิ 33.63 67.65 82.42 98.96 117.40 

กระแสเงนิสดจากการลงทุนงาน - สุทธ ิ - - - - - 
กระแสเงินสดจากการลงทุนงาน - สุทธิ - - - - - 

 มลูค่าของกระแสเงนิสดอสิระของกจิการ (FCFF)  33.63 67.65 82.42 98.96 117.40 
 มลูค่า Terminal Value      869.93 
 มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด (PV FCFF)  29.63 52.52 56.38 59.64 62.34 
 มลูค่าปัจจุบนัของ Terminal Value (PVCF)  461.96 
 รวมมลูค่าปัจจุบนัของ VDD 722.48 
 บวก: เงนิสด ณ 31 ธนัวาคม 2565 * 69.115 
 หกั: หนี้สนิผลประโยชน์พนักงาน ** (20.205) 
 มลูค่าส่วนของผูถ้อืหุน้ของ VDD (ลา้นบาท)  771.38 
 จ านวนหุน้ (หุน้)  500,000 
 มลูค่าต่อหุน้ (บาท)  1,542.77 
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หมายเหตุ:  
*    ส ำหรบัเงนิสด ณ 31/12/65 ทีป่รกึษำฯ ไดค้ ำนวณมำจำก เงนิสดจำกกำรจดทะเบยีน 50 ลำ้นบำท และไดร้บัเงนิสดส ำหรบัเพือ่ส ำรองกำร
จ่ำยค่ำหนี้สนิผลประโยชน์พนักงำน 20.21 ลำ้นบำท หกัเงนิสดทีต่อ้งช ำระค่ำอุปกรณ์ประมำณ 1.09 ลำ้นบำท ท ำใหเ้งนิสดสุทธคิงเหลอื (50 
ลบ + 20.205 ลบ – 1.09 ลบ) = 69.11 ลำ้นบำท  
**  ส ำหรบัหนี้สนิผลประโยชน์พนักงำน เป็นขอ้มลูจำกฝ่ำยบรหิำร ณ 31/12/65 โดยอำ้งองิจำก Actuarial Report ปี 2021 

ดงันัน้ จากประมาณการกระแสเงนิสดของ VDD ทีไ่ดจ้ากการก าหนดสมมติฐานต่างๆ ขา้งต้น สามารถสรุป
การประเมนิมลูค่า ของ VDD ในส่วนของผูถ้อืหุน้ ไดเ้ท่ากบั 771.38 ลา้นบาทหรอื 1,542.77 บาทต่อหุน้ 

5.1.5.3  การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) 

การประเมนิมูลค่ากจิการของ VDD จะถูกต้องหรอืมมีูลค่าใกล้เคยีงความเป็นจรงินัน้ ขึน้อยู่กบัความถูกต้อง

และความเหมาะสมของสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการทางการเงิน และแผนการด าเนินธุรกิจและนโยบายการ

บริหารงานในอนาคต ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนั ดงันัน้ หากมีเหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกบัสภาวะเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของรฐับาลที่เปลี่ยนแปลงไป 

อาจท าใหป้ระมาณการทีก่ าหนดขึน้ภายใต้สมมตฐิานทีก่ล่าวมาขา้งต้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั และอาจส่งผล

กระทบใหม้ลูค่ากจิการทีป่ระเมนิไดเ้ปลีย่นแปลงไปดว้ยเช่นกนั 

ดว้ยสาเหตุและปัจจยัต่างๆ ทีอ่าจเกดิการเปลี่ยนแปลงและอาจส่งผลกระทบกบัการประเมนิมลูค่ากจิการของ 

VDD  ที่ปรกึษาฯ จงึได้ท าการวเิคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมนิมูลค่ากจิการของ VDD เพื่อ

ศกึษาถึงผลกระทบโดยปัจจยัต่างๆ ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยศกึษาและวเิคราะห์การเปลี่ ยนแปลงของมูลค่า

กจิการของ VDD ซึง่สามารถสรุปผลการวเิคราะหค์วามไวของการประเมนิมลูค่ากจิการของ VDD ดว้ยวธิส่ีวนลดกระแส

เงนิสด ไดด้งันี้ 

 1. ที่ปรกึษาฯ ได้มกีารปรบัเพิม่ขึ้นหรอืลดลงในส่วนของรายได้จากการขายและใหบ้รกิารรอ้ยละ 2.05 จาก
ประมาณการ โดยอ้างองิจากอตัราเงนิเฟ้อเฉลี่ยยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2546 – 2565) เนื่องจากการเพิม่ขึน้และลดลงของ
รายไดส่้วนหนึ่งมาจากปัจจยัจากอตัราเงนิเฟ้อ ทีม่ส่ีวนกระทบต่อราคาขาย ทีป่รกึษาฯ เหน็ควรใชอ้ตัราเงนิเฟ้อในการ
เปลีย่นแปลงของรายไดใ้นครัง้นี้ 
 2. WACC เพิม่ขึน้หรอืลดลง 0.25% อ้างองิจากการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของอตัราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแห่ง
ประเทศไทย   

ตารางท่ี 5.1.5.9 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความไวตามการเปล่ียนแปลงของอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของ
ทุน (WACC) และการเพ่ิมขึ้นและลดลงของรายได้การให้บริการ 

มูลค่า (ล้านบาท) 
อตัราการเปล่ียนแปลงของรายได้ 

-2.05% Base +2.05% 

WACC 

-0.25% 738.29 787.21 836.14 

Base 723.44 771.38 819.33 
+0.25% 709.14 756.15 803.15 

มูลค่า (บาทต่อหุ้น) 
อตัราการเปล่ียนแปลงของรายได้ 

-2.05% Base +2.05% 



รายงานความเห็นท่ีปรึกษาการเงินอิสระ 

ส่วนท่ี 5 – หนำ้ 18 

 

WACC 

-0.25% 1,476.57 1,574.42 1,672.28 

Base 1,446.87 1,542.77 1,638.66 
+0.25% 1,418.28 1,512.29 1,606.30 

จากการวเิคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมนิมลูค่ากจิการของ VDD โดยการเปลีย่นแปลง
ของอตัราถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของทุน (WACC) และการเปลีย่นแปลงของรายได ้เพื่อมาคดิมลูค่ากจิการของ VDD จาก
การค านวณจะไดมู้ลค่ากจิการ VDD อยู่ระหว่าง 709.14 ล้านบาท ถึง 836.14 ล้านบาท  หรือเท่ากบั 1,418.28 บาท
ต่อหุ้น ถึง 1,672.28 บาทต่อหุ้น 

 

5.1.5.4  สรปุผลการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

จากการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของ VDD จะไดผ้ลสรุปดงันี้  

สรปุวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรมของ VDD ความเหน็ของท่ีปรึกษา

ฯ บาทต่อหุ้น ล้านบาท  
 1.  วธิมีลูค่ากจิการตามบญัช ี(Book Value 

Approach)  
N/A N/A ไม่สามารถค านวณได ้

 2.  วธิปีรบัปรุงมลูค่ากจิการตามบญัช ี(Adjusted Book 
Value Approach) 

N/A N/A. ไม่สามารถค านวณได ้

 3. วธิเีปรยีบเทยีบอตัราส่วนตลาด (Market  
Comparable Approach) 
 3.1 วธิอีตัราส่วนราคาตอ่มลูค่าทางบญัช ี(Price to 

Book Value Approach) 

N/A N/A ไม่สามารถค านวณได ้

 3.2 วธิอีตัราส่วนราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ (Price to 
Earnings per Share Ratio Approach)  

2,469.05 – 5,078.60 1,234.53 – 2,539.30 ไม่เหมาะสม 

 4.   วธิมีลูค่าหุน้ตามราคาตลาด (Market Value 
Approach) 

N/A N/A ไม่สามารถค านวณได ้

 5.  วิธีมูลค่าปัจจบุนัสุทธิของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) 

1,418.28 – 1,672.28  709.14 – 836.14 เหมาะสม 

จากขอ้มูลดงักล่าว ทีป่รกึษาฯ สรุปไดว้่าการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของ VDD ในครัง้นี้  เหน็ควรใชว้ธิมีูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธ ิซึง่อยู่ระหว่าง 709.14 ล้านบาท ถึง 836.14 ล้านบาท 

ดงันัน้ทีป่รกึษาฯ จงึเหน็ว่าวธิมีูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธ ิ(Discounted Cash Flow Approach) เป็น

วิธีที่สะท้อนถึงความสามารถ และศกัยภาพของธุรกิจของบริษัทในอนาคต  ซึ่งถือว่าเป็นวธิีการที่เหมาะสมในการ

ประเมนิมูลค่ากจิการของ VDD เนื่องจากเป็นวธิทีีส่ามารถพจิารณาปัจจยัทีอ่าจจะส่งผลกระทบปัจจุบนัและในอนาคต

ต่อมูลค่ายุตธิรรมไดค้รบถว้นทีสุ่ด ทีป่รกึษาฯ จงึเหน็ว่ามลูค่าของ VDD มีความเหมาะสมในดา้นมลูค่าการซื้อขายใน

ครัง้นี้ 
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5.1.6 สรปุการพิจารณาความเหมาะสมของราคา 

จากการประมาณการมลูค่ากจิการของ VDD ตามวธิส่ีวนลดกระแสเงนิสด เพื่อค านวณมลูค่ายุตธิรรมส าหรบั 
VDD อยู่ระหว่าง 709.14 ล้านบาท ถึง 836.14 ล้านบาท  หรือเท่ากบั 1,418.28 บาทต่อหุ้น ถึง 1,672.28 บาทต่อ
หุ้น 

ดงันัน้ทีป่รกึษาฯ ไดท้ าการเปรยีบเทยีบระหว่างมลูค่ายุตธิรรมของ VDD กบัราคาซื้อขายของ VDD หากมลูค่า

ยุตธิรรมของ VDD สูงกว่าราคาซื้อขายของ VDD จะถอืว่ามคีวามเหมาะสมในดา้นราคา ดงันัน้ในการซื้อขาย VDD ใน

ครัง้นี้มมีูลค่าผลตอบแทนรวมทัง้สิ้น 691.00 ล้านบาท เป็นมูลค่าที่ต ่ากว่ามูลค่ายุตธิรรมของ VDD ที่ประเมนิดว้ยวธิี

ปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดที่อยู่ที่ 709.14 – 836.14 ล้านบาท โดยมีมูลค่าช่วงกลางประมาณ 771.38 ล้านบาท 

ดงันัน้การท ารายการจงึมคีวามเหมาะสมในดา้นของราคา 

ทีป่รกึษาฯ จงึมคีวามเหน็ว่า การเข้าท ารายการในครัง้น้ี มีความเหมาะสมในดา้นของราคา 
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ส่วนท่ี 6 : สรปุความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
 
สรปุความเหน็ของท่ีปรึกษาฯ เก่ียวกบัการเข้าท ารายการ 

จากการศกึษาขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ อาท ิเงื่อนไขต่างๆ ในการเขา้ท ารายการ ขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยในการเขา้ท า

รายการ และความเสี่ยงจากการเขา้ท ารายการ รวมถึงความเหมาะสมของราคาที่เขา้ท ารายการ โดยสามารถสรุป

ความเหน็ของทีป่รกึษาฯ ไดด้งันี้ 

ทีป่รกึษาฯ เหน็ว่าการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ จะเป็นการเปิดโอกาสใหก้บับรษิทัฯ ไดข้ยายต่อยอดการท าธุรกจิ

ในการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ VDD ซึง่ประกอบธุรกจิการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และแอปพลเิคชนั (Software 

Development) อย่างครบวงจรครอบคลุมทุกดา้นภายใตม้าตรฐานของการ SDLC (Software Development Life Cycle) 

โดยแบ่งเป็นการให้บรกิาร Strategy Assessment, การออกแบบในส่วนของ UX/UI, การวางโครงสร้างของ Solution 

Architect และพฒันา Solution รวมถงึการน าระบบขึน้เพื่อใชง้าน (Development Management) และการดูแลหลงัการ

ขาย ซึ่ง VDD มบีุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและแอปพลเิคชนักว่า 300 คน และมี

ประสบการณ์ในการท างานมามากกว่า 10 ปี รวมถึงเป็นธุรกิจที่มีลกัษณะคล้ายกันและเสริมกันในส่วนของการให้

ค าปรกึษาและพฒันาเทคโนโลยขีองบรษิทัฯ กล่าวคอื บรษิทัฯ มคีวามเชีย่วชาญในการใหบ้รกิารทีป่รกึษาดา้นกลยุทธ ์

และการจดัการนวตักรรมและเทคโนโลย ี(Digital Excellence & Delivery หรอื DX) ส่วน VDD มคีวามเชีย่วชาญดา้น

การพฒันา วางระบบซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม และออกแบบพฒันาแอปพลเิคชนัต่างๆ ซึ่งธุรกจิของ VDD จะช่วยท าให้

บรษิทัฯ เพิม่ขดีความสามารถในการรองรบังานบรกิารใหค้ าปรกึษาและพฒันาเทคโนโลยทีีม่ขีนาดใหญ่ไดม้ากขึน้ และ

จะช่วยใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัประโยชน์จากการใช้ทรพัยากรร่วมกนั รวมถงึการพฒันาองคค์วามรูข้องบุคลากรร่วมกนั ซึ่งท า

ใหเ้กดิการประหยดัต่อขนาด (Economy of scale) ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มคีวามสามารถในการแขง่ขนั เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกคา้ทีบ่รษิทัฯ ใหบ้รกิารอยู่ทัง้ในปัจจุบนั และในอนาคต ดว้ยการใหบ้รกิารทีค่รอบคลุมและครบวงจรมาก

ยิง่ขึน้  

ทัง้นี้ VDD ยงัมผีลประกอบการทีด่ตี่อเนื่องมาโดยตลอด รวมถงึมสีทิธติามสญัญาโครงการฯ จากงานคงคา้ง 

(Sale Backlog) ซึง่เป็นงานทีร่อรบัรูร้ายไดท้ัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต ท าใหม้รีายไดจ้ากส่วนงานดงักล่าวต่อเน่ือง และ

ยงัมโีครงการทีเ่ตรยีมเซน็สญัญา (Projects in Pipeline) ดว้ยเช่นกนั ท าให ้บรษิทัฯ สามารถรบัรูร้ายไดเ้พิม่เตมิจากการ

ควบรวมกจิการกบั VDD ไดท้นัท ี

ทัง้นี้ภายหลงัการเข้าท าธุรกรรมลงทุนใน VDD จะยงัคงมกีรรมการชุดเดิมของ VDD บางราย ได้แก่ นาย

ปัญญา พรขจรกจิกุล ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทั และผูบ้รหิารของ VDD  

ต่อไป เน่ืองจากมคีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญในธรุกจิของ VDD และบรษิทัฯ จะไดบุ้คลากรจาก VDD ทีม่คีวามเชีย่วชาญ

ในการพฒันาเทคโนโลยแีละแอปพลเิคชนั มาร่วมงานดว้ยกว่า 300 คน ซึง่บรษิทัฯ เลง็เหน็ประโยชน์จากการมส่ีวนร่วม

ในการใชท้รพัยากรร่วมกนั รวมถงึการพฒันาองคค์วามรูข้องบุคลากรร่วมกนั ซึ่งจะท าใหก้ารท างานร่วมกนั (Synergy) 

ระหว่าง BBIK และ VDD เป็นไปอย่างมศีกัยภาพ สามารถรบังานโครงการทีม่ขีนาดใหญ่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

ได ้จงึถอืเป็นโอกาสอกีทางหนึ่งทีส่ามารถต่อยอดธุรกจิใหก้บับรษิทัฯ ในอนาคตได ้ 
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แต่ถงึอย่างไร บรษิทัฯ ยงัมคีวามเสีย่งในการพึง่พงิผูบ้รหิารและบุคลากรของ VDD ทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะ

ดา้นดว้ยเช่นกนั ท าให ้BBIK ท าขอ้ตกลงกบัผูบ้รหิารของ VDD โดยขอ้ตกลงมรีะยะเวลาไมน้่อยกว่า 5 ปีนับจากวนัทีซ่ื้อ

ขายเสรจ็สมบูรณ์ และภายหลงัการเขา้ท ารายการเสรจ็สมบูรณ์หากมพีนักงานลาออก MFEC ในฐานะทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง

โดยตรงกบั VDD จะสนับสนุนในการจดัหาบุคลากรใหเ้พยีงพอเพื่อให้การประกอบกิจการของ VDD ไม่สะดุดหยุดลง 

เป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากวนัจดัตัง้ VDD นอกจากนี้อาจมคีวามเสีย่งจากความคลาดเคลื่อนของประมาณการ ซึง่ผูต้รวจ

สอบสถานะทางการเงนิไดท้ าการสอบทานและมกีารปรบัตวัเลขจากฝ่ายบรหิารของ MFEC (ซึง่ VDD เป็นหน่วยธุรกจิที่

แยกออกจาก MFEC) เพื่อใหต้วัเลขสะทอ้นความเป็นจรงิมากขึน้ และความเสีย่งดา้นแหล่งทีม่าของเงนิทุนทีเ่ป็นส่วนห

นี่งในการช าระค่าตอบแทนการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ จากการเพิม่ทุนตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

ทีจ่ะต้องไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2566 ณ วนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2566 เพื่อใหเ้พยีงพอต่อการช าระ

ค่าตอบแทนในการเขา้ท ารายการ แต่หากการเพิม่ทุนไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ธุรกรรมดงักล่าวอาจมอีนั

ต้องยกเลกิไป และบรษิทัฯ จะมคี่าใช่จ่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิจากการว่าจา้งทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ค่าใชจ้่ายจากการ

ว่าจ้างท ารายงานสอบทานสถานะทางกฎหมายและทางการเงนิ ฯลฯ เป็นจ านวนเงนิไม่น้อยกว่า 4.5 ล้านบาท และ

สูญเสียโอกาสในการเข้าลงทุนในธุรกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแอปพลิเคชัน (Software 

Development) ซึง่เป็นธุรกจิทีม่แีนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเน่ือง แต่ถงึอย่างไรการเพิม่ทุนในครัง้นี้ จะเป็นประโยชน์ในการ

เสรมิสรา้งศกัยภาพใหแ้ก่บรษิทัฯ ในอนาคต และสามารถขยายการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างครบวงจร 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหค้รอบคลุมมากขึน้ 

จากการพจิารณาถงึขอ้ดขีอ้ดอ้ย ปัจจยัความเสีย่งต่างๆ ขา้งต้นแล้ว ทีป่รกึษาฯ จงึเหน็ว่าการเขา้ท ารายการ

ไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องการซื้อหุน้สามญัของ VDD มีความสมเหตุสมผล 

ทัง้นี้ที่ปรกึษาฯ ได้พจิารณาความเหมาะสมของราคาจากการประมาณการมูลค่ากิจการของ VDD โดยเลอืกใชว้ธิี
มูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด เพื่อค านวณหามูลค่ายุตธิรรมส าหรบั VDD ซึ่งอยู่ระหว่าง 709.14 ล้านบาท ถึง 836.14 
ล้านบาท  หรือเท่ากบั 1,418.28 บาทต่อหุ้น ถึง 1,672.28 บาทต่อหุ้น 

ทีป่รกึษาฯ ไดท้ าการเปรยีบเทยีบระหว่างมลูค่ายุตธิรรมของ VDD กบัราคาซื้อขายของ VDD หากมูลค่ายุตธิรรมของ 

VDD สูงกว่าราคาซื้อขายของ VDD จะถือว่ามีความเหมาะสมในด้านราคา ดังนัน้ในการซื้อขาย  VDD ในครัง้นี้มีมูลค่า

ผลตอบแทนรวมทัง้สิ้น 691.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่ต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของ VDD ที่ประเมนิด้วยวธิปัีจจุบนัสุทธิของ

กระแสเงนิสดอยู่ที ่709.14 – 836.14 ลา้นบาท โดยมมีลูค่าช่วงกลางประมาณ 771.38 ลา้นบาท ดงันัน้การท ารายการจงึมคีวาม

เหมาะสมในดา้นของราคา 

 ดงันัน้ ที่ปรกึษาฯ เห็นว่าการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ มีความสมเหตุสมผลและมีราคาท่ีเหมาะสม ผู้ถือหุน้ 

ควรอนุมติัการเข้าท าการไดม้าซึง่สนิทรพัยค์รัง้นี้ 
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เอกสารแนบ 1 : สรปุข้อมูลของบริษทั บลบิูค กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
 
1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั บลูบคิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หรอื BBIK 

ชื่อภาษาองักฤษ  Bluebik Group Public Company Limited 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ด าเนินธุรกจิที่ปรกึษาด้านกลยุทธ์ และการจดัการนวตักรรมและเทคโนโลย ี

และธุรกจิอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

เลขทะเบยีนนิตบิุคคล : 0107564000065 

ทีต่ัง้บรษิทัส านักงานใหญ่ 

                        

: เลขที ่51 ชัน้ 1, 3 และชัน้ 5 - 6 ถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์แขวงสลีม เขต 

บางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

ทุนจดทะเบยีน : 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 100,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ  

0.05 บาท (ณ วนัที ่19 ธนัวาคม 2565) 

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ : 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 100,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 

0.50 บาท (ณ วนัที ่19 ธนัวาคม 2565) 

 
2. ประวติัความเป็นมา 

 บรษิทั บลูบคิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จดทะเบยีนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เป็นนิตบิุคคลประเภท

บรษิทัจ ากดั ทะเบยีนเลขที ่0105556147565 เมื่อวนัที ่12 กนัยายน 2556 และไดแ้ปรสภาพเป็นนิตบิุคคลตามกฎหมาย

ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ทะเบียนเลขที่ 0107564000065 และจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อวนัที่ 16 กันยายน 2564 ส านักงานของบริษัทตัง้อยู่เลขที่ 51 ถนนนราธิวาสราช

นครนิทร ์แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

           การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 
 ปี เหตุการณ์ส าคญั 

2556 • บรษิทั บลูบคิ กรุ๊ป จ ากดั (บรษิทัฯ หรอื BBIK) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่12 กนัยายน 2556 ดว้ยทุน

จดทะเบยีน 1.00 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้จ านวน 10,000 หุน้ ดว้ยมลูค่าหุน้ละ 100 บาท โดยนาย

พชร อารยะการกุล และนายปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ ถือหุ้นละ 45.00 และ 45.00 ของทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ ตามล าดับ เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา ที่ใช้ความรู้ความ

เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการให้ค าปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศใหก้บัองคก์ร (Digital Excellence and Delivery) 

 2560 • บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตการให้บริการเข้าสู่ธุรกิจที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ และการจัดการ 

(Management Consulting) และที่ปรึกษาบริหารจดัการโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 

Project Management Office) 
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 ปี เหตุการณ์ส าคญั 

• นายพชร อารยะการกุล นายปกรณ์ เจยีมสกุลทพิย์ และนายพพิฒัน์ ประภาพรรณพงศ์ ได้จด

ทะเบยีนจดัตัง้ บรษิทั อนิเจนิโอ จ ากดั (“อนิเจนิโอ”) ขึน้ เมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 2560 ดว้ยทุนจด

ทะเบยีนและทุนจดทะเบยีนช าระแล้ว 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้จ านวน 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้

ละ 100 บาท โดยถอืหุน้รอ้ยละ 40.00 รอ้ยละ 40.00 และรอ้ยละ 20.00 ของทุนจดทะเบยีนและ

ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ ตามล าดบั 

2561 
 

• ในเดอืนพฤษภาคม 2561 บรษิทัฯ ลงทุนในอนิเจนิโอ โดยเขา้ซื้อหุน้จาก นายพชร อารยะการ

กุล และนายปกรณ์ เจยีมสกุลทพิย์ จ านวน 7,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คดิเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 79.98 ของทุนจดทะเบยีนและทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 

• วนัที ่20 สงิหาคม 2561 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 8/2561 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯจ่ายเงนิ

ปันผลระหว่างกาล จากผลการด าเนินงานปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอตัราหุ้นละ 

864.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงนิทัง้หมด จ านวน 8.64 ล้านบาท รวมถึงจดัสรรเงนิส ารองตาม

กฎหมายจ านวน 0.10 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลแล้วทัง้จ านวน เมื่อวันที่ 4 

กนัยายน 2561 

2562 
 

• เมื่อวนัที่ 21 มกราคม 2562 ที่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ได้มมีติอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ 

เพิม่ทุนจดทะเบยีนและทุนจดทะเบยีนช าร าแล้ว จากเดมิจ านวน 1.00 ล้านบาท เป็น 5.00 ล้าน

บาท จ านวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุน

หมุนเวยีนในการด าเนินกจิการ โดยไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อ วนัที ่28 

มกราคม 2562 

• เมื่อวนัที ่7 มนีาคม 2562 บรษิทัฯ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีน เป็นทีป่รกึษาระดบั 1 สาขาการบรหิาร

และการพฒันาองคก์ร จากศูนยข์อ้มลูทีป่รกึษาส านักงานบรหิารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลงั 

ซึ่งท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ในการรวบรวมขอ้มูลที่ปรึกษาและการบริการขอ้มูลที่ปรึกษาแก่

ภาครฐัและเอกชน 

• เมื่อวนัที ่8 กรกฎาคม 2562 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่5/2562 ไดม้มีตอินุมตัเิพิม่ทุนจด

ทะเบยีนและทุนจดทะเบยีนช าระแล้วจากเดมิ 5.00 ล้านบาท เป็น 20.00 ล้านบาท โดยออกหุน้

สามญัเพิม่ทุนจ านวน 150,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน

ในการด าเนินธุรกิจ โดยได้จดทะเบยีนเพิม่ทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม 

2562 

• วนัที ่14 พฤศจกิายน 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่9/2562 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปัน

ผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน ส าหรบังวดเก้า เดอืนสิน้สุด วนัที ่30 กนัยายน 2562 ใน

อตัราหุน้ละ 100 เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 20.00 ลา้นบาท  

    2563 
 

• เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2563 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2563 ไดม้มีตอินุมตัเิพิม่ทุนจด

ทะเบยีนจากเดมิ 20.00 ล้านบาท เป็น 20.41 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิม่จ านวน 4,080 



รายงานความเห็นท่ีปรึกษาการเงินอิสระ 

เอกสำรแนบ 1 – หนำ้ 3 
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หุน้ ดว้ยมูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท ซึ่งไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที ่

13 มนีาคม 2563 

• เมื่อวนัที ่10 มนีาคม 2563 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่3/2563 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ลงทุน

เพิม่ให้หุน้สามญัของอินเจนิโอ จ านวน 2,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นจ านวน

เงนิทัง้สิน้ 200,000 บาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20.00 ของทุนจดทะเบยีน 

• บรษิัทฯ แอดเดนด้า จ ากดั (แอดเดนด้า) จดัตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2563 ด้วยทุนจด

ทะเบียน 1.00 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 3 รายได้แก่ นายพชร อารยะการกุล นาย

ปกรณ์ เจยีมสกุลทพิย์ และนางสาวสุธดิา จนัทร์สมบูรณ์ ถือหุ้น ร้อยละ 35.00 ร้อยละ 35.00 

ร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ ตามล าดบั โดยมวีตัถุประสงค์ในการประกอบ

กจิการใหบ้รกิารดา้นทรพัยากรบุคคลดา้นเทคโนโลย ี

2564 
 

• วนัที ่4 มนีาคม 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ด าเนินการ 

ดงันี้ 

- แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน โดยใชช้ื่อว่า บรษิทั บลูบคิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยได้

จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั เมื่อวนัที ่17 มนีาคม 2564 เพื่อเตรยีม

เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้สามญัทีต่ราไวจ้ากเดมิมลูค่า 100.00 บาทต่อหุน้ เป็นมูลค่าหุน้

ละ 0.50 บาทต่อหุน้ ซึง่ท าใหจ้ านวนหุน้จดทะเบยีนและจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแล้ว

เพิ่มขึ้น  จ านวน 40,611,920 หุ้น  เพิ่มขึ้นจากเดิม  204,080 หุ้น  เ ป็นจ านวน 

40,816,000 หุน้ โดยทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช าระแล้วยงัคงเดมิ ซึ่งไดม้กีารจด

ทะเบยีนการเปลีย่นแปลงกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่17 มนีาคม 2564 

- เพิม่ทุนจดทะเบยีนหุน้สามญัจ านวน 29,592,000 บาท มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

จ านวน 59,184,000 หุ้น ซึ่งท าให้ทุนจดทะเบยีนเพิม่ขึ้นจากเดมิจ านวน 20,408,000 

บาท เป็น 50,000,000 บาท โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 

29,592,000 บาท มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท จ านวน 59,184,000 หุน้ ดงันี้ 

- หุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 34,184,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้หุ้นเดมิตามสัดส่วน

รายชื่อผูถ้อืหุน้ทีป่รากฎอยู่ในทะเบยีนรายชื่อผูถ้อืหุน้ 

- หุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 25,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปครัง้แรก 

• อนุมัติการน าหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (“mai”) 

• วันที่ 11พฤษภาคม 2564 จดทะเบียนจัดตัง้บริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จ ากัด ทุนจดทะเบียน 

100,000 บาท จ านวน 1000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว ้หุน้ละ 100 บาท ทุนทีเ่รยีกช าระแลว้ รอ้ยละ 25 
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หรอืคดิเป็นมูลค่า 25,000 บาท ซึ่งถอืหุน้ โดยบรษิทัฯรอ้ยละ 60 ของทุนจดทะเบยีนและทุนจด

ทะเบยีนช าระแลว้ 

• วนัที่ 16 กันยายน 2564 เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใต้ชื่อย่อ หุ้น 

“BBIK” 

2565 • วนัที่ 4 มกราคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั บลูบคิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) 

ครัง้ที ่7/2564 เมื่อวนัที ่15 ธนัวาคม 2564 ไดม้มีตอินุมตัใิหจ้ดัตัง้บรษิทั บลูบคิ โกลบอล จ ากดั  

จ านวนหุ้นสามญัที่ลงทุน 15,600 หุ้น (หุ้นละ 100 บาท) มูลค่าเงินลงทุน 1,560,000.00 บาท 

โดย บริษัท แอดเดนด้า จ ากัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ) เข้าถือหุ้นในร้อยละ 78.00 ซึ่ง

บรษิัท บลูบคิ โกลบอล จ ากดั ประกอบธุรกิจดา้นการพฒันาระบบดจิทิลัและใหค้ าปรกึษาดา้น

เทคโนโลย ี(Digital excellence and delivery) และธุรกจิอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมุ่งเน้นการใหบ้รกิาร

ในต่างประเทศ มทีุนจดทะเบยีนและทุนที่เรยีกช าระ 2,000,000 บาท จ านวน 20,000 หุ้น มูล

ค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

• วนัที ่3 กุมภาพนัธ์ 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2565 เมื่อวนัที ่3 

กุมภาพนัธ์ 2565 มีมติอนุมตัิให้ บริษัท แอดเดนด้า จ ากัด (“บจก . แอดเดนด้า”) เข้าซื้อหุ้น

สามญัของ บจก .จเีอม็วพีาย จ านวน 8,000 หุน้ ในสดัส่วนรอ้ยละ 80.00 ของจ านวนหุน้ทีช่ าระ

แล้วของ บจก .จีเอ็มวีพาย ในมูลค่าเงินลงทุนรวมทัง้สิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อขยายการลงทุนและต่อยอดในธุรกิจที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ และการจดัการ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท จีเอ็มวีพาย จ ากัด มีความเชี่ยวชาญและ

ใหบ้รกิารทีป่รกึษาดา้นระบบ SAP อย่างครบวงจร 

• วนัที่ 11 สงิหาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 3/2565 เมื่อวนัที่ 11 สงิหาคม 

2565 ไดม้มีตอินุมตัใิหจ้ดัตัง้บรษิทัใหม่จ านวน 3 บรษิทัดงันี้ 

-  บรษิทั บลูบคิ ไททนัส ์จ ากดั จ านวนหุน้สามญัทีล่งทุน 8,000 หุน้ (หุน้ละ 100 บาท) มูลค่าเงนิ

ลงทุน 800,000 บาท โดยบรษิทั แอดเดนดา้ จ ากดั (ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ) ถอืหุน้ในสดัส่วน

ร้อยละ 80.00 ซึ่งบรษิัท บลูบคิ ไททนัส์ จ ากดั ประกอบธุรกจิด้านการพฒันาระบบใหค้ าปรกึษา

ด้านความ ปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber security consulting and Solution implementation 

services) และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวขอ้ง มทีุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกช าระแล้ว 1,000,000 บาท 

จ านวน 10,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

-  บรษิทั บลูบคิ เน็กซสั จ ากดั  จ านวนหุน้สามญัทีล่งทุน 8,000 หุน้ (หุน้ละ 100 บาท) มูลค่าเงนิ

ลงทุน 800,000บาท โดยบริษัท แอดเดนด้า จ ากัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ) ถือหุ้นใน

สดัส่วนร้อยละ 80.00 ซึ่งบรษิัท บลูบคิ เน็กซสั จ ากดัประกอบธุรกิจพฒันาระบบแพลตฟอร์ม

ดิจิทัลและบล็อกเชน โซลูชัน (Digital Platform and Blockchain Solution) และธุรกิจอื่นที่

เ กี่ ย ว ข้อ ง  มีทุ น จ ดท ะ เบีย น  แ ล ะทุ นที่ เ รี ย กช า ร ะ แ ล้ ว  1,000,000 บาท  จ า น วน                                      

10,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
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-  บริษัท  บ ลูบิค  ( สห ร าชอาณาจัก ร )  จ า กัด  ( จ ดท ะ เบีย น ในสหร าชอาณาจัก ร )                                

จ านวนหุ้นสามัญที่ลงทุน 24,999 หุ้น มูลค่าเงินลงทุน (หุ้นละ 1 GBP)  24,999 GBP หรือ

ประมาณ 1,089,956 บาท (อตัราแลกเปลี่ยนที่ 1 GBP = 43.599 บาท) โดยบรษิัท บลูบคิ โก

ลบอล จ ากัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งบริษัท บลูบิค 

(สหราชอาณาจักร) จ ากัดประเภทธุรกิจด้านการพัฒนาระบบดิจิทัลและให้ค าปรึกษาด้าน

เทคโนโลย ี(Digital excellence and delivery) และธุรกจิอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมุ่งเน้นการใหบ้รกิาร

ในภูมภิาคยุโรป โดยทุนจดทะเบยีนและทุนทีเ่รยีกช าระแล้ว 25,000 GBP จ านวน 25,000 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ1 GBP  

 
3. รายชื่อคณะกรรมการ และรายช่ือผู้ถือหุ้น 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทัฯ 
 ณ วนัที ่19 ธนัวาคม 2565 มคีณะกรรมการบรษิทัจ านวน 9 ท่าน โดยมรีายชื่อดงันี้ 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นาย ธนา เธยีรอจัฉรยิะ ประธานกรรมการ 
2. นาย พชร อารยะการกุล ประธานกรรมการบรหิาร,ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร,กรรมการ 
3. นาย ปกรณ์ เจยีมสกุลทพิย ์ กรรมการ 
4. นาย พพิฒัน์ ประภาพรรณพงศ ์ กรรมการ 
5. นางสาว สุธดิา จนัทรส์มบูรณ์ กรรมการ 
6. นาย วศษิฐ ์กาญจนหตัถกจิ กรรมการอสิระ,ประธานการตรวจสอบ 
7. นาย ครรชติ บุนะจนิดา กรรมการอสิระ 
8. นาย ชลากรณ์ ปัญญาโฉม กรรมการอสิระ,กรรมการตรวจสอบ 
9. นาย พงศสุ์ข หริญัพฤกษ ์ กรรมการอสิระ,กรรมการตรวจสอบ 
  ทีม่า : Set.or.th                      

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  
        นายปกรณ์ เจยีมสกุลทพิย ์ นายพชร อารยะการกุล นางสาวสุธดิา จนัทรส์มบูรณ์ กรรมการสองในสามคนน้ีลง 

ลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 
ณ วนัที ่19 ธนัวาคม 2565 มรีายชื่อผูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรก และรายชื่อผูถ้อืหุน้อื่นๆ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้นบริษทัฯ 
ณ วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2565 

จ านวนหุ้น (หุ้น) สดัส่วน (ร้อยละ) 

1. บรษิทั บลูบคิ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั* 25,000,123 25.00 

2. นาย พชร อารยะการกุล 16,855,062 16.86 

3. นาย ปกรณ์ เจยีมสกุลทพิย ์ 10,005,008 10.01 
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ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้นบริษทัฯ 
ณ วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2565 

จ านวนหุ้น (หุ้น) สดัส่วน (ร้อยละ) 

4. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 5,107,438 5.11 

5. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 4,923,000 4.92 

6. นางสาว วรรษมน อารยะการกุล 3,675,029 3.68 

7. นายเชงิชยั เจรญิจติเสรวีงศ ์ 3,460,035 3.46 

8. บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 250,000 0.25 

9. นายชานนท ์เจยีมสกุลทพิย ์ 3,175,029 3.18 

10. นายชยัสทิธิ ์อารยะการกุล 2,825,029 2.83 

11. อื่นๆ  24,724,247 24.72 

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก และผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ 75,643,062 75.67 
หมายเหตุ : * รายชื่อผูถ้อืหุน้และกรรมการของ บจก. บลูบคิ กรุ๊ป โฮลดิง้  มรีายละเอยีดดงันี้  

รายช่ือผู้ถือหุ้นของ บลูบิค กรุป๊ โฮลด้ิง 
สดัส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

รายช่ือกรรมการ บลูบิค กรุป๊ โฮลด้ิง ต าแหน่ง 

1. นายพชร อารยะการกุล 61.45 1. นายพชร อารยะการกุล กรรมการ 
2. นายปกรณ์ เจยีมสกุลทพิย ์ 35.90 2. นายปกรณ์ เจยีมสกุลทพิย ์ กรรมการ 
3. นายพพิฒัน์ ประภาพรรณพงศ์ 2.60 3. นายพพิฒัน์ ประภาพรรณพงศ์ กรรมการ 

ทีม่า : corpusxweb.bol.co.th  
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4. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั      

               หมายเหตุ :  1. นอกจากนี้ยงัมบีรษิทัย่อยทีอ่ยูร่ะหว่างการด าเนินการเขา้ซื้อหุน้สามญั ไดแ้ก่ บรษิทั ไอที-แคท จ ากดั และ อยู่
ระหว่างการจดัตัง้ ไดแ้ก่ Bluebik Technology Center India Private Limited    

    
ข้อมูลบริษทัย่อยทัง้ทางตรงและทางอ้อม และบริษทัร่วมและการร่วมคา้ มีรายละเอียดดงัน้ี 
ล าดบั บริษทั รายละเอียด 

1. บริษทั อินเจนิโอ จ ากดั  เลขที ่51 ชัน้ 5 ถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์แขวนสลีม เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 10500 

 ชื่อภาษาองักฤษ Ingenio Company Limited 
 วนัทีจ่ดัตัง้บรษิทั 14 ธนัวาคม 2560 
 การประกอบธุรกจิ ประกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการขอ้มลูขนาดใหญ่และการ

วเิคราะหข์อ้มลูชัน้สงูดว้ยปัญญาประดษิฐ ์(Big data, advanced 
analytics and artificial intelligence (AI)) 

 เลขทีจ่ดทะเบยีน 0105560209294 
 ทุนจดทะเบยีน 1,000,000 บาท 
 ทุนช าระแล้ว 1,000,000 บาท 
 มลูค่าทีต่ราไว ้ 100 บาท 
 กรรมการ 1. นายปกรณ์ เจยีมสกุลทพิย์ 

2. นายพชร อารยะการกุล 
3. นายพพิฒัน์ ประภาพรรณพงศ์  

บจก. แอดเดนด้า 
 (Addenda) 

Digital Excellence and Delivery 

บจก. อินเจนิโอ  
(Ingenio)  

Big Data and Advance Analytic 

บจก. ออรบิ์ท ดิจิทลั  
(Orbit Digital) 

Digital Excellence and  
Delivery (for PTTOR) 

99.98% 

บจก. บลูบิค โกลบอล  
 (Bluebik Global) 

Digital Excellence  
and Delivery (oversea)  

บจก. จีเอม็วีพาย  
(GMVPI) 

SAP enhancement 

บจก. บลูบิค ไททนัส ์ 

(Bluebik Titans) 
Cyber security 

บจก.บลูบิค เน็กซสั  
(Bluebik Nexus) 

Digital platform and blockchain 
solution 

บจก. บลูบิค (สหราชอาณาจกัร)  
Digital excellence  

and delivery 

100.00% 

บจก. บลูบิค (เวียดนาม)  
Digital excellence  

and delivery 

100.00% 

บจก. บลูบิค (ฮ่องกง)  
Digital excellence  

and delivery 

100.00% 

บริษทั บลูบิค กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
Bluebik Group  

60.00% 99.98% 

78.00% 80.00% 80.00% 80.00% 
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ล าดบั บริษทั รายละเอียด 
2. บริษทั แอดเดนด้า จ ากดั เลขที่  51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  แขวนสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 
 ชื่อภาษาองักฤษ Addenda Company Limited 
 วนัทีจ่ดัตัง้บรษิทั 28 พฤษภาคม 2563 
 การประกอบธุรกจิ ประกอบธุรกจิการใหบ้รกิารการจดัหาและบรหิารบุคลากรชัว่คราว ดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT staff augmentation)  
 เลขทีจ่ดทะเบยีน 0105563079111 
 ทุนจดทะเบยีน 1,000,000 บาท 
 ทุนช าระแล้ว 1,000,000 บาท 
 มลูค่าทีต่ราไว ้ 100 บาท 

 กรรมการ 1. นายพชร อารยะการกุล 
2. นายปกรณ์ เจยีมสกุลทพิย์ 
3. นางสาวสุธดิา จนัทรส์มบูรณ์ 

 
บริษทัย่อยของบริษทัแอดเดนด้า จ ากดั 

2.1. บริษทั บลูบิค โกลบอล จ ากดั  

 
 

 สดัส่วนการถอืหุน้ของแอดเดนดา้                              รอ้ยละ 99.98 
 จ านวนหุน้ทีล่งทุน 15,600 หุน้ มลูค่าเงนิลงทุน (หุน้ละ 100 บาท) 1,560,000 บาท  

 ทุนจดทะเบยีน 2,000,000 บาท จ านวน 20,000 หุน้ 

 การประกอบธุรกจิ ด าเนินธุรกจิดา้นการพฒันาระบบดจิทิลัและใหค้ าปรกึษาด้าน
เทคโนโลย ี(Digital excellence and delivery) และธุรกจิอื่นที่
เกีย่วขอ้ง โดยมุ่งเน้นการใหบ้รกิารในต่างประเทศ  

 
บริษทัย่อยของบริษทั บลูบิค โกบอล 
จ ากดั 

 

 2.1.1. บริษทั บลูบิค (สหราชอาณา-จกัร) 
จ ากดั 

 

 สดัส่วนการถอืหุน้ของบลูบคิ โกลบอล รอ้ยละ 100.00 

 จ านวนหุน้ทีล่งทุน 24,999 หุน้ มลูค่าเงนิลงทุน (หุน้ละ 1 GBP)  1,089,956 บาท 
 ทุนจดทะเบยีน 25,000 GBP จ านวน 25,000 หุน้ 
 การประกอบธุรกจิ ด าเนินธุรกจิดา้นการพฒันาระบบดจิทิลัและใหค้ าปรกึษาดา้น

เทคโนโลย ี(Digital excellence and delivery) และธุรกจิอื่นที่
เกีย่วขอ้งโดยมุ่งเน้นการใหบ้รกิารในภูมภิาคยุโรป 

 2.1.2.บริษทั บลูบิค (เวียดนาม) จ ากดั  
 สดัส่วนการถอืหุน้ของบลูบคิ โกลบอล รอ้ยละ 100.00 
 จ านวนหุน้ทีล่งทุน มูลค่าเงินลงทุนเริ่มต้น 650,000,000 VND หรือประมาณการเงิน

ลงทุน คอื 993,850 บาท 
 ทุนจดทะเบยีน 650,000,000 VND 
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ล าดบั บริษทั รายละเอียด 
 การประกอบธุรกจิ ด าเนินธุรกิจพฒันาระบบดิจิทลัและให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยี 

(Digital excellence and delivery) และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง โดย
มุ่งเน้นการใหบ้รกิารในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 

 2.1.3. บริษทั บลูบิค (ฮ่องกง) จ ากดั  
 สดัส่วนการถอืหุน้ของบลูบคิ โกลบอล รอ้ยละ 100.00 
 จ านวนหุน้ทีล่งทุน 20,000 หุน้ มลูค่าเงนิลงทุน (หุน้ละ1 HKD) 97,284 บาท  
 ทุนจดทะเบยีน 20,000 HKD จ านวน 20,000 หุน้ 
 การประกอบธุรกจิ ด าเนินธุรกจิพฒันาระบบดจิทิลัและใหค้ าปรกึษาดา้นเทคโนโลย ี

(Digital excellence and delivery) และธุรกจิอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง โดย
มุ่งเน้นการใหบ้รกิารในภูมภิาคเอเชยี 

 2.2. บริษทั จีเอม็วีพาย จ ากดั  

 สดัส่วนการถอืหุน้ของแอดเดนดา้                              รอ้ยละ 80.00 

 จ านวนหุน้ทีล่งทุน 8,000 หุน้ มลูค่าเงนิลงทุนไม่เกนิ 20,000,000 บาท 

 ทุนจดทะเบยีน 1,00,000 บาท จ านวน 10,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 

 การประกอบธุรกจิ ธุรกจิทีป่รกึษาดา้นกลยุทธ ์และการจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยี
ของบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและให้บริการที่ปรึกษาด้านระบบ 
SAP อย่างครบวงจร 

 2.3. บริษทั บลูบิค ไททนัส ์จ ากดั  

 สดัส่วนการถอืหุน้ของแอดเดนดา้                              รอ้ยละ 99.98 

 จ านวนหุน้ทีล่งทุน 8,000 หุน้ มลูค่าเงนิลงทุน (หุน้ละ 100 บาท) 800,000บาท 

 ทุนจดทะเบยีน 1,000,000 บาท จ านวน 10,000 หุน้ 

 การประกอบธุรกจิ ด าเนินธุรกจิดา้นการพฒันาระบบใหค้ าปรกึษาดา้นความปลอดภยั
ดา้นไซเบอร ์(Cyber security consulting and Solution 
implementation services) และธุรกจิอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2.4. บริษทั บลูบิค เน็กซสั จ ากดั  

 สดัส่วนการถอืหุน้ของแอดเดนดา้                              รอ้ยละ 99.98 

 จ านวนหุน้ทีล่งทุน 8,000 หุน้ มลูค่าเงนิลงทุน (หุน้ละ 100 บาท) 800,000บาท 

 ทุนจดทะเบยีน 1,000,000 บาท จ านวน 10,000 หุน้ 

 การประกอบธุรกจิ ด าเนินธุรกจิพฒันาระบบแพลตฟอรม์ดจิทิลัและบลอ็กเชนโซลูชนั 
(Digital Platform and Blockchain Solution) และธุรกจิอื่นที่
เกีย่วขอ้ง 

3. บริษทั ออรบิ์ท ดิจิทลั จ ากดั เลขที ่51 ชัน้ 4 ถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์แขวนสลีม เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 10500 

 ชื่อภาษาองักฤษ Orbit Digital Company Limited 

 วนัทีจ่ดัตัง้บรษิทั 11 พฤษภาคม 2564 
 การประกอบธุรกจิ ด าเนินธุรกิจบริการด้านการให้ค าปรึกษา ออกแบบ พฒันา ดูแลรกัษา

ระบบและแอพพลเิคชัน่ของบรษิทัในเครอืบรษิทั ปตท. น ้ามนัและการคา้
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ล าดบั บริษทั รายละเอียด 
ปลกี จ ากดั (มหาชน) รวมถงึการหารายไดโ้ดยการใชป้ระโยชน์ของขอ้มูล 
(Data Monetization) โดยเป็นการขยายผลเพื่อน าขอ้มูลทีเ่ป็นทรพัยากร
ขององคก์รไปใชต้่อยอดทางธุรกจิ 

 เลขทีจ่ดทะเบยีน 0105564077325 
 ทุนจดทะเบยีน 50,000,000 บาท  
 ทุนช าระแล้ว 25,000,000 บาท 
 มลูค่าทีต่ราไว ้ 100 บาท 
 กรรมการ 1. นายพชร อารยะการกุล 

2. นางสาวศรแีพร ธนฐติพินัธ์ 
3. นายพมิาน พลูศร ี
4. นายพรีพงษ์ ชเูกยีรตขิจร 

 
5. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

5.1  โครงสร้างรายได ้
โครงสรา้งรายไดแ้ยกตามประเภทรายไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ ในปี 2562 –  2564 แสดงในตารางดงันี้  

ประเภทรายได้ 
2562 2563 2564 

มูลค่า 
ร้อย
ละ 

มูลค่า 
ร้อย
ละ 

มูลค่า ร้อยละ 

1. ธุรกจิการใหค้ าปรกึษาดา้นกลยุทธ ์และการจดัการ 
(Management Consulting (MC)) 

22.11 11.96 61.02 30.43 60.91 20.06 

2. ธุรกจิการบรหิารโครงการเชงิยุทธศาสตร ์(Strategic PMO) 106.83 57.76 23.81 11.87 3.24 1.07 
3. ธุรกจิการพฒันาระบบดจิทิลัและใหค้ าปรกึษาดา้นเทคโนโลย ี
(Digital Excellence and Delivery(DX)) 

38.63 20.89 104.29 52.01 210.83 69.42 

4. ธุรกจิการจดัการขอ้มลูขนาดใหญ่และการวเิคราะหข์อ้มลูชัน้สงู
ดว้ยปัญญาประดษิฐ ์(Big data, advanced analytics and 
artificial intelligence (AI)) 

15.99 8.65 11.42 5.69 27.98 9.21 

5. รายไดอ้ื่นจากการใหบ้รกิาร1/ 0.22 0.12 - - - - 
รายได้จากการให้บริการ 183.78 99.37 200.53 100.00 302.96 99.76 
รายไดจ้ากการขาย 1.16 0.63 - - 0.73 0.24 
รายได้รวม 184.94 100.00 200.53 100.00 303.69 100.00 

หมายเหตุ :  (1) รายไดอ้ื่นจากการใหบ้รกิาร เกดิจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารบุคลากรแก่ บลู พารค์กิ้ง ในปี 2562 ในช่วงที ่บลู พารค์กิ้ง มไิด้
เป็นบรษิทัย่อย 

(2) แอดเดนด้า จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2563 และยงัไม่ได้เริม่เปิดใหบ้รกิารท าใหใ้นช่วงปี 2562 ถงึปี 
2563 กลุ่ม บริษัทฯ ยังไม่มีรายได้จากการจัดหาและบริหารบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชัว่คราว ( IT staff 
augmentation) 

           ปัจจุบนัเทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทส าคญัในการด าเนินชวีติประจ าวนัมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมต่างๆ ของ

ผูบ้รโิภคเปลี่ยนไป จากเดมิผูบ้รโิภคอาจต้องท าการซื้อสนิคา้ผ่านช่องทางการขายหน้ารา้นแต่ปัจจุบนัสามารถท าไดโ้ดย

การซื้อสนิคา้ผ่านช่องทางการขายออนไลน์ (Online Shopping) และรอรบัสนิคา้ทีจ่ดัส่งใหถ้งึที่อยู่อาศยั พฤตกิรรมการ
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สัง่ซื้ออาหาร ผ่านแอพพลเิคชัน่ทีส่ามารถท าการซื้อและจดัส่งสนิคา้และอาหารถงึสถานทีป่ลายทาง หรอืการท าธุรกรรม

ทางการเงนิทีเ่ปลีย่นไป จากเดมิท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านสาขาต่างๆ ของธนาคาร เปลีย่นเป็นท าธุรกรรมผ่านธนาคาร

ออนไลน์หรอืแอพพลเิคชัน่ของธนาคาร (Mobile/ Internet Banking Application) จะเหน็ว่าเทคโนโลยตี่างๆ นัน้เขา้มามี

บทบาทส าคญัในการด าเนินธุรกจิของทุกอุตสาหกรรม รวมไปถงึกระแสการเปลี่ยนแปลงโลก (Mega Trends) ทีผ่ลกัดนั

ให้ธุรกิจต่างๆ ต้องปรบัตวัให้เขา้กบัเทคโนโลย ีและพฤติกรรมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บรโิภค เพื่อให้สามารถ

แขง่ขนัและอยู่รอดไดอ้ย่างยัง่ยนืในอุตสาหกรรม 

            กลุ่มบรษิทัฯ มคีวามเชีย่วชาญในการใหค้ าปรกึษาดา้นกลยุทธ ์รวมถงึการน านวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลัมา

ประยุกต์ใชใ้นการพฒันาธุรกิจผ่านกระบวนการ ดจิทิลัทรานส์ฟอร์เมชัน่ โดยน าเอาเทคโนโลยมีาช่วยสนับสนุนในการ

เปลี่ยนแปลงการด าเนินธุรกจิ ตัง้แต่การก าหนดวสิยัทศัน์และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ การปรบัปรุงวธิกีารท างานใน

องคก์รการวางโครงสรา้งและสถาปัตยกรรมของระบบงาน การออกแบบการพฒันาแอปพลเิคชนั การบรหิารโครงการ ไป

จนถงึการวางระบบจดัเกบ็ขอ้มลูต่างๆขององคก์รและน าขอ้มลูไปวเิคราะห์ เพื่อใหไ้ดผ้ลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ทีอ่งคก์ร

ตัง้ไว้โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นบรษิัทที่มคีวามต้องการที่จะพฒันากลยุทธ์เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัให้กับ

ตนเองในอุตสาหกรรมรวมถงึบรหิารจดัการตน้ทุนบรกิารต่างๆ ขององคก์ร ตลอดจนหาช่องทางในการสรา้งรายไดเ้พิม่ขึน้ 

เพื่อใหอ้งคก์รเตบิโตไดอ้ย่างยงัยนื 

              
5.2  ข้อมูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

รายละเอียดของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

     กลุ่มบรษิทัฯ ประกอบธุรกจิในการเป็นธุรกจิทีป่รกึษาดา้นกลยุทธ์ และการจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยแีละ

ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญทัง้ด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในการสร้างสรรค์และ

น าเสนอบรกิาร เพื่อใหค้ าแนะน าและความช่วยเหลอืแก่ลูกคา้ในการเตรยีมความพรอ้มทางธุรกจิสู่ยุคดจิทิลัโดยปัจจุบนั

กลุ่มบรษิทัฯ แบ่งประเภทการใหบ้รกิารตามลกัษณะการประกอบธุรกจิ ไดเ้ป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 
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บริษทัท่ีให้บริการ ประเภทการให้บริการตามการประกอบธรุกิจ 
BBIK 

(1) การใหค้ าปรกึษาดา้นกลยุทธแ์ละการจดัการ (Management consulting,         
specialized in strategy development, customer experience management, process 
improvement and marketing transformation: Management Consulting) โดยสรุปการ
ท างานการใหค้ าปรกึษาดา้นกลยุทธแ์ละการจดัการ ไดด้งันี้ 

1.  การวางแผนโครงการ 
2.  การอนุมตัิแผน กรอบระยะเวลาการท างาน งบประมาณ ต้นทุนโครงการ และ

รายงานความคบืหน้าโครงการภายในทมี 
3.  การประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการ รวมถึงการปรับแก้ไขตาม

ความเหน็เพิม่เตมิของผูร้บับรกิาร 
4.  การสรา้งฐานขอ้มลูในการวเิคราะห ์เพื่อจดัท าแผนกลยุทธ์ 
5.  การด าเนินการพฒันาแผนกลยุทธ ์ทีส่อดคล้องกบัวสิยัทศัน์และโอกาสทางธรุกจิ

ของผูร้บับรกิาร 
6.  จดัท าแผนปฏิบตักิาร (Roadmap) และตรวจสอบแผนปฏิบตัิการสอดคล้องกบั

ความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
7.  การรายงานแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ในโครงการใหกบัผู้รบับริการ เพื่อท าการ

ตรวจรบั 
8.  การปิดโครงการ โดยด าเนินการจดัเกบ็เอกสารทัง้หมดของโครงการเขา้สู่ระบบ

จดัเกบ็ขอ้มลูของบรษิทั 

หมายเหตุ  : ขัน้ตอนที ่1 และ 2 จะด าเนินการภายในกุล่มบรษิทัฯ 
: ขัน้ตอนที ่3 – 8 จะใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ   

 
BBIK (2) การบรหิารโครงการเชงิยุทธศาสตร ์(Strategic program management office 

(Strategic PMO) โดยสรุปการท างานการบรหิารโครงการเชงิยุทธศาสตร์ ไดด้งันี้ 

1.การวางแผนโครงการโดยก าหนดมาตรฐานกระบวนการในการบรหิาร 

2.จดัฝึกอบรมเพื่อให้ทราบถึงแนวปฏิบตัิตามมาตรฐานรวมถงึวธิกีารใช้เครื่องมอืและ  

แบบฟอรม์ต่างๆ ในการบรหิารโครงการ 

3.ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การบริหารโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการ

บรหิารโครงการตลอดจน ใหค้ าแนะน าในการแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ในโครงการ 
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บริษทัท่ีให้บริการ ประเภทการให้บริการตามการประกอบธรุกิจ 
4.ตดิตามความคบืหน้าและสรุปสถานะโครงการต่างๆ ในภาพรวมเพื่อรายงานผูบ้รหิาร

ใหท้ราบถงึสถานะโครงการทัง้หมดภายใตก้ารก ากบัดแูล 

5.ปรบัปรุงพฒันามาตรฐานกระบวนการ เครื่องมอื เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ในการ

บรหิารโครงการใหเ้ป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกบัองคก์ร 

6.จดัเกบ็ขอ้มลู และ ประสานงานเพื่อใหผู้บ้รหิาร โครงการในหลายๆทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง

กัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและท างานประสานกันเพื่อให้โครงการในภาพรวม

ประสบผลส าเรจ็ 

7.สรุปงานและตรวจสอบความเรยีบรอ้ย และด าเนินการส่งมอบและถ่ายโอนโครงการ 

ใหก้บัหน่วยงานภายในองคก์รทีจ่ะด าเนินงานในสภาวะปกตเิพื่อปฏบิตังิานดา้นต่างๆ 

ต่อไป 

BBIK และ ออรบ์ทิ 
(ส าหรบัลูกคา้ในเครอื
บรษิทัโออาร)์ 

(3) การพฒันาระบบดจิทิลัและใหค้ าปรกึษาดา้นเทคโนโลย ี(Digital excellence and 

delivery) โดยสรุปการท างานการพฒันาระบบสารสนเทศ ไดด้งันี้ 

1. การเริม่ตน้การพฒันาซอฟตแ์วร ์(Software Implementation Initiation) 

2. การวเิคราะหค์วามตอ้งการของซอฟตแ์วร ์(Software Requirement Analysis) 

3. การออกแบบซอฟตแ์วรเ์ชงิโครงสรา้งและรายละเอยีด (Software architectural 

and Detailed Design) 

4. การพฒันาระบบซอฟตแ์วร ์(Software Development) 

5. การเชื่อมต่อระบบและทดสอบระบบ (Software Integration and Test) 

6. การตดิตัง้ระบบ (System Implementation/Deployment) 

7. การส่งมอบระบบ (Product Delivery) 
หมายเหตุ : ในกรณีทีผ่่านการอนุมตัจิากลูกคา้ตามขัน้ตอนที ่2 บรษิทัฯ จะด าเนินตามขัน้ตอน

ต่อไป แต่หากไม่ผ่านการอนุมตัจิากลูกคา้ จะไม่ไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป  

: ในกรณทีีผ่่านการทดสอบตามขัน้ตอนที ่5 บรษิทัฯ จะด าเนินตามขัน้ตอนต่อไปแต่

หากไม่ผ่านการทดสอบ จะไม่ไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป 

BBIK และ อนิเจนิโอ (4) การจดัการขอ้มลูขนาดใหญแ่ละการวเิคราะหข์อ้มลูชัน้สงูดว้ยปัญญาประดษิฐ ์(Big 
data, advanced analytics and artificial intelligence (AI)) โดยสรุปการท างานดา้นการ
จดัการขอ้มลูขนาดใหญ่และการวเิคราะหข์อ้มลูชัน้สงูดว้ยปัญญาประดษิฐ์ไดด้งันี้ 
 



รายงานความเห็นท่ีปรึกษาการเงินอิสระ 

เอกสำรแนบ 1 – หนำ้ 14 

บริษทัท่ีให้บริการ ประเภทการให้บริการตามการประกอบธรุกิจ 

 

แอดเดนดา้ (5) การจัดหาและบริหารบุคลากรชัว่คราว ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT staff 
augmentation) 

     การจัดหาและบริหารบุคลากรชัว่คราว ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT staff 
augmentation) เป็นการจ้างบุคลากรภายนอก ที่มีความรู้ความสามารถและความ
เชีย่วชาญในเรื่องต่างๆ เป็นการเฉพาะ โดยมอบหมายงานบางส่วนใหบุ้คคลภายนอกมา
ด าเนินการแทนบุคลากรภายในองค์กรของตนเอง โดยบริษัทที่ เ ป็นผู้ว่ าจ้าง
บุคคลภายนอกนัน้ จะท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนด ควบคุม ตลอดจนก ากับดูแล ตัง้แต่
นโยบายไปจนถงึการปฏบิตังิานในทุกขัน้ตอนของผูร้บัจา้งเสมอืนเป็นบุคลากรในองคก์ร
เอง 

       ทัง้นี้ส าหรบัธุรกจิการจดัหาและบรหิารบุคลากรชัว่คราว ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของกลุ่มบรษิทัฯ นัน้จะด าเนินการภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั แอดเดนดา้ จ ากดั 
ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ จดัตัง้ใน เดอืน พฤษภาคม พ.ศ.2563 

 
       อย่างไรกต็าม ส าหรบัการใหบ้รกิารหลกั 4 ประเภทขา้งตน้นัน้ มขี ัน้ตอนการท างานหลกัในการใหบ้รกิารทีค่ลา้ยคลงึ
กนัทัง้ 4 ประเภท ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 

1) การเริ่มต้นโครงการ (Project Initiation): ภายหลงัจากการลงนามในสญัญาจ้างงาน กลุ่มบริษัทฯ ในฐานะผู้
ให้บรกิารจะเขา้ไปด าเนินการศกึษาสภาพแวดล้อมการด าเนินงาน ความต้องการทางธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ 
แผนธุรกจิ ระบบงาน รวมถงึประเดน็ปัญหาต่างๆ ของลูกคา้ และรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอบเขตการ
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ให้บรกิารของกลุ่มบรษิทัฯ รวมถึงการประสานงานเบื้องต้นกบัลูกค้าในการขอขอ้มูลและการจดัประชุมต่างๆ 
เป็นตน้ 

2) การวางแผนโครงการ (Project Planning): กลุ่มบรษิัทฯจดัท าแผนและขัน้ตอนการด าเนินงาน โดยมขีอบเขต
ระยะเวลาการท างานทีช่ดัเจนเพื่อใชใ้นการบรหิารงานภายในและการส่งมอบงานบรกิารต่างๆใหแ้ก่ลูกคา้ตามที่
ตกลงร่วมกนั รวมถึงประมาณการตน้ทุนและก าลงัคนทีจ่ะใชใ้นแต่ละโครงการ เพื่อใชใ้นการควบคุมและบรหิาร
ต้นทุนทีเ่กดิขึน้ในแต่ละโครงการ เป็นต้น โดยแผนการแต่ละโครงการจะต้องผ่านการอนุมตัจิากผูม้อี านาจตาม
ตารางอ านาจอนุมตัขิองบรษิทั 

3) การด าเนินโครงการ (Project Execution): เป็นขัน้ตอนของการปฏบิตังิานทีต่่อเนื่องจากการวางแผนโครงการใน
การให้บรกิารต่างๆ ตามวตัถุประสงค์ของการจ้างงาน ตลอดจนมกีารรายงานสถานะความคืบหน้าปัญหาที่
เกดิขึน้ระหว่างโครงการ การปรบัปรุงหรอืเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินงานเพื่อใหโ้ครงการบรรลุวตัถุประสงคท์ี่
ก าหนดไว ้

4) การปิดโครงการ (Project Closure): เป็นขัน้ตอนสุดท้ายของการท างานในโครงการ โดยเป็นลกัษณะของการ
สรุปงานและส่งมอบผลงานที่แล้วเสร็จตามวตัถุประสงค์และขอ้ตกลงในสญัญาจ้างให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้า
สามารถน าผลงานของกลุ่มบรษิทัฯ ไปด าเนินงานต่อในองคก์ร เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างธุรกจิของตนเอง 

           แผนภาพสรุปขัน้ตอนการท างานหลกัในการใหบ้รกิารตามแต่ละประเภทการประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 
 

 
     การเร่ิมต้นโครงการ              การวางแผนโครงการ         การด าเนินโครงการ                 ปิดโครงการ 
      (Project Initiation)               (Project Planning)          (Project Execution)            (Project Closure) 
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6.  งบการเงิน (สรปุข้อมูลทางการเงินรวมของ BBIK ) 

ขอ้มลูฐานะทางการเงนิของ BBIK อา้งองิจากงบการเงนิตามรายละเอยีดดงันี้ 
1. ขอ้มูลงบการเงนิรวมส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562  วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และงวดเก้าเดอืน

สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 ทีผ่่านการตรวจสอบจากบรษิทั พราวด ์อนิ โปร จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีี่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

6.1  งบแสดงฐานะการเงิน  

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปีและงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรพัยห์มุนเวียน             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 61.75 36.94% 253.77 38.98% 415.98 53.71% 
ส่วนของเงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระผกูพนัที่
ถงึก าหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี 8.46 5.06% 5.85 0.90% 2.20 0.28% 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น 50.92 30.45% 55.82 8.58% 76.41 9.87% 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา - หมุนเวยีน 21.44 12.83% 47.16 7.24% 130.46 16.84% 
สนิคา้คงเหลอื 0.56 0.00% 0.01 0.00% - 0.00% 
งานบรกิารระหว่างท า 7.74 4.63% 14.73 2.26% 20.77 2.68% 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง
กนั - 0.15% - 0.00% - 0.00% 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 0.25 0.19% 0.26 0.04% 0.00 0.00% 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดก่อน 0.31 0.00% 0.25 0.04% 0.39 0.05% 
สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น - 0.00% 203.27 31.22% 14.43 1.86% 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 0.12 0.07% 1.16 0.18% 2.13 0.27% 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 151.55 90.66% 582.28 89.44% 662.77 85.57% 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน       
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระผูกพนั - 0.00% 2.00 0.31% 2.01 0.26% 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมคา้ - 0.00% 18.35 2.82% 35.19 4.54% 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น - 0.00% 26.31 4.04% 26.23 3.39% 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์สุทธ ิ 5.85 3.50% 10.70 1.64% 12.49 1.61% 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 7.91 4.73% 9.11 1.40% 11.90 1.54% 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 0.04 0.02% 0.03 0.00% 1.87 0.24% 
ค่าความนิยม - 0.00% - 0.00% 18.86 2.43% 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 1.54 0.92% 1.82 0.28% 2.37 0.31% 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 0.28 0.17% 0.40 0.06% 0.87 0.11% 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 15.61 9.34% 68.72 10.56% 111.78 14.43% 
รวมสินทรพัย ์ 167.16 100.00% 651.00 100.00% 774.55 100.00% 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หน้ีสินหมุนเวียน       
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปีและงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 35.69 21.35% 70.82 10.88% 128.93 16.65% 
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา - หมุนเวยีน 0.70 0.42% 14.34 2.20% 5.69 0.73% 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น - 0.00% - 0.00% 0.80 0.10% 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 0.94 0.56% 1.31 0.20% 1.97 0.25% 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน 0.26 0.16% 0.43 0.07% 0.68 0.09% 
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 4.72 2.82% 2.25 0.35% 5.13 0.66% 
ประมาณการรบัประกนัคุณภาพงาน 0.01 0.01% 0.05 0.01% - 0.00% 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 2.62 1.56% 3.00 0.46% 4.76 0.61% 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 44.93 26.88% 92.20 14.16% 147.96 19.10% 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 7.33 4.38% 8.46 1.30% 10.85 1.40% 
ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส าหรบั
ผลประโยชน์พนักงาน 4.82 2.88% 6.45 0.99% 8.64 1.12% 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 12.15 7.27% 14.91 2.29% 19.49 2.52% 
รวมหน้ีสิน 57.08 34.15% 107.11 16.45% 167.45 21.62% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนเรอืนหุน้        
  ทุนจดทะเบยีน         
     ( 31 ธนัวาคม 2563 : หุน้สามญั 204,080 หุน้

มลูค่าหุน้ละ 100 บาท) 20.41 12.21% - - - - 
     ( 31 ธนัวาคม 2564 : หุน้สามญั 1,00,000,000 

หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท ) - - 50.00 7.68% 50.00 6.46% 
   ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ หุน้สามญั 204,080 หุน้  
มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 20.41 12.21% 50.00 7.68% 50.00 6.46% 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั - - 427.84 65.72% 427.84 55.24% 
ส่วนเกนิทุนจากการแลกหุน้ 4.93 2.95% 4.93 0.76% 4.93 0.64% 
ส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 10.77 6.45% 10.77 1.66% 10.77 1.39% 
ก าไรสะสม       
   จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 2.00 1.20% 3.75 0.58% 5.00 0.65% 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 75.30 45.05% 49.92 7.67% 105.67 13.64% 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ - - - - 2.10 0.27% 
  ส่วนต ่าจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนการลงทุนใน
บรษิทัย่อย (3.33) -1.99% (3.33) -0.51% (3.33) -0.43% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 110.08 65.85% 543.88 83.55% 602.98 77.85% 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 0.00 0.00% 0.00 0.00% 4.11 0.53% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 110.08 65.85% 543.89 83.55% 607.10 78.38% 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 167.16 100.00% 651.00 100.00% 774.55 100.00% 
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6.2 งบก าไรขาดทุน  

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปีและงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

ล้านบาท ร้อยละ 
ล้าน
บาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได ้       

    รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 200.53 99.96% 302.97 98.96% 424.57 98.86% 
    รายไดจ้ากการขาย - 0.00% 0.72 0.24% 0.03 0.01% 
    ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในตราสารทุน - 0.00% 0.17 0.06% - 0.00% 
    ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น - 0.00% 0.18 0.06% 3.57 0.83% 
    รายไดอ้ื่นๆ  0.07 0.04% 2.11 0.69% 1.30 0.30% 
รวมรายได ้ 200.60 100.00% 306.15 100.00% 429.47 100.00% 
        
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 72.01 35.89% 117.98 38.54% 200.32 46.64% 
ตน้ทุนขาย - 0.00% 0.63 0.21% 0.01 0.00% 
ตน้ทุนการจดัจ าหน่าย 33.63 16.76% 46.93 15.33% 58.03 13.51% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 40.45 20.17% 63.73 20.82% 72.69 16.93% 
รวมค่าใช้จ่าย 146.09 72.82% 229.27 74.89% 331.06 77.09% 
ก าไรจากการด าเนินงาน 54.52 27.18% 76.88 25.11% 98.41 22.91% 
รายไดท้างการเงนิ 0.06 0.03% 0.56 0.18% 1.60 0.37% 
ตน้ทุนทางการเงนิ (0.43) -0.21% (0.57) -0.19% (0.56) -0.13% 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของบรษิทัร่วมและการ
ร่วมคา้ทีใ่ชว้ธิส่ีวนไดเ้สยี 

- 0.00% 3.35 1.09% 16.62 3.87% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 54.15 26.99% 80.21 26.20% 116.07 27.03% 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (9.86) -4.92% (13.72) -4.48% (16.45) -3.83% 
ก าไรส าหรบังวด 44.29 22.08% 66.49 21.72% 99.62 23.20% 
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6.3 งบกระแสเงินสด  

งบกระแสเงินสด  

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี และงวดเก้าเดือน ส้ินสุด
วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
ก าไรก่อนภาษี 44.29 66.50 99.62 
ปรบัรายการทีก่ระทบก าไรเป็นเงินสดรบั (จ่าย)    

  ปรบัปรงุค่าใช้จ่าย (รายได้) ในก าไรส าหรบัปี    

  ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ 9.86 13.72 16.45 
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 2.87 3.86 4.24 
  ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 0.10 - - 
  ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานและ 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 

2.13 2.09 2.58 

  ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกั 
คณิตศาสตรป์ระกนัภยัของผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 

(0.13) 0.02 - 

  ค่าเผื่อ (กลบัรายการ) การลดมลูค่าของงานบรกิารระหว่างท า 0.10 (0.47) - 
  ค่าเผื่อ (กลบัรายการ) การรบัประกนัคุณภาพงาน (0.34) 0.03 (0.05) 
  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - 1.88 - 
  ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ - (0.01) (2.01) 
  ขาดทุน (ก าไร) จากตราสารอนุพนัธ์ - 0.00 (0.00) 
  ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในตราสารทุน - (0.17) - 
  ส่วนแบ่งก าไรของการร่วมคา้ทีใ่ชว้ธิสี่วนไดเ้สยี - (3.35) (16.62) 
  รายไดท้างการเงนิ (0.06) (0.56) (1.60) 
  รายไดอ้ื่นหกักลบกบัดอกเบีย้จ่าย - - - 
  ตน้ทุนทางการเงนิ 0.43 0.57 0.56 
ปรบัปรงุสินทรพัยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)    

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น 9.78 (5.24) (18.87) 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา  - หมุนเวยีน (7.53) (25.68) (82.11) 
สนิคา้คงเหลอื (0.56) 0.55 0.01 
งานบรกิารระหว่างท า 2.53 (6.39) (5.88) 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 0.82 (1.04) (0.97) 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น (0.22) (0.12) (0.47) 
ปรบัปรงุหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)    

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 2.31 35.04 58.06 
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา - หมุนเวยีน (8.42) 13.64 (8.65) 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (3.16) 0.39 1.73 
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน   (0.43) 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด าเนินงาน 54.79 95.27 45.61 
รบัดอกเบี้ย 0.06 0.19 1.83 
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งบกระแสเงินสด  

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี และงวดเก้าเดือน ส้ินสุด
วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

จ่ายดอกเบีย้ (0.00) (0.00) (0.00) 
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวอื่น (0.13) (0.25) - 
รบัคนืภาษเีงนิไดง้วดก่อน 0.01 0.31 0.25 
จ่ายภาษีเงนิได ้ (9.60) (14.90) (13.97) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน 45.14 80.62 33.72 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระผูกพนัลดลง (เพิม่ขึน้) 3.57 0.60 3.65 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้ - - - 
เงนิสดจ่ายสทิธจิากการซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (หมายเหตุขอ้ 3)   (19.81) 
เงนิสดจ่ายซื้อเงนิลงทุนในตราสารทุน   - 
เงนิสดจ่ายจากการลงทุนในบรษิทัย่อยทางออ้ม    - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัลดลง - - - 
เงนิสดจ่ายเพื่อการซื้อสนิทรพัย์ (2.34) (7.05) (4.24) 
เงนิสดจ่ายเพื่อการซื้อโปรแกรมคอมพวิเตอร์ - (0.03) - 
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อหุน้บรษิทัย่อย - - - 
เงนิสดจ่ายซื้อเงนิลงทุนในการร่วมคา้ - (15.00) (0.19) 
เงนิสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้ - (265.38) (51.50) 
เงนิสดจ่ายเพื่อการพฒันาสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน   (1.85) 
เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนเงนิลงทุนในตราสารหนี้ - 60.89 239.52 
เงนิสดจ่ายเพื่อลงทุนในสนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น - (24.90) - 
เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น - 1.44 - 
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 1.24 (249.43) 165.58 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

จ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่า (1.06) (1.69) (1.64) 
จ่ายเงนิปันผล - (92.49) (37.50) 
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้   0.80 
เงนิสดรบัจากการออกหุน้ทุนใหป้ระชาชนทัว่ไป - 450.00 - 
เงนิสดจ่ายตน้ทุนการท ารายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกหุน้ใหม่ - (12.08) - 
รบัช าระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนจากผูถ้อืหุน้เดมิ - 17.09 - 
เงนิสดรบัจากส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 0.00 - 0.84 

กระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (1.06) 360.83 (37.50) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 45.31 192.02 162.21 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 16.44 61.75 253.77 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 61.75 253.77 415.98 

 

 



รายงานความเห็นท่ีปรึกษาการเงินอิสระ 

เอกสำรแนบ 1 – หนำ้ 21 

 

6.4 อตัราส่วนทางการเงิน 
     

อตัราส่วนทางการเงิน  หน่วย 

งบการเงินส าหรบังวดปี  
และงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 

2563 2564 2565 

อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio)      

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 3.37 6.32 4.48 

อตัราหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้ เท่า 3.02 4.04 6.07 

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) วนั 121.04 90.35 60.15 

อตัราหมุนเวยีนเจา้หนี้การคา้ เท่า 6.75 18.50 3.11 

ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ (วนั) วนั 54.10 19.73 117.50 
อตัราส่วนความสามารถในการหาก าไร (Profitability 
Ratio) 

     

อตัราก าไรขัน้ตน้ % 64.09 60.94 52.82 

อตัราก าไรสุทธ ิ % 22.08 21.72 23.20 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 50.80 20.33 16.39 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
(Efficiency Ratio) 

     

อตัราตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 30.75 16.25 12.86 

อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า 1.39 0.75 0.55 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.52 0.20 0.28 
 
7. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 
7.1  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

รายได้รวม 

บรษิทั บลูบคิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มรีายไดม้าจากธุรกจิ 1) ธุรกจิการใหค้ าปรกึษาดา้นกลยุทธแ์ละการจดัการ 

(Management Consulting; MC) 2) ธุรกิจการบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic PMO; PMO) 3)ธุรกิจการ

พฒันาระบบดิจทิลัและให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลย ี(Digital Excellence and Delivery; DX) และ 4) ธุรกิจการจดัการ

ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลชัน้สูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Big data, advanced analytics and artificial 

intelligence; AI) โดยเป็นรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร ในปี 2563 2564 และส าหรบังวด 9 เดอืนสิน้สุด 30 กนัยายน 

2565 มสีดัส่วนคดิเป็นรอ้ยละ 99.96 รอ้ยละ 99.20 และรอ้ยละ 98.87 ของรายไดร้วม 
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ส าหรบังวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการ 

424.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 226.67 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึ้นร้อยละ 114.52 จากงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 

197.93 ล้านบาท มสีาเหตุหลกัมาจากการเติบโตต่อเนื่องของความต้องการในการท าดจิทิลัทรานส์ฟอร์เมชัน่ (Digital 

transformation) ทีท่ าใหอ้งค์กรต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร กลุ่มประกนัภยัและกลุ่มเทคโนโลยใีหค้วามส าคญัในการ

ลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการพฒันากลยุทธอ์งคก์ร ใหส้ามารถแขง่ขนัไดซ้ึง่มผีลต่อการเตบิโตในทุกกลุ่มธุรกจิ

ของบรษิัทฯ ทัง้ธุรกิจการให้ค าปรกึษาด้านกลยุทธ์และการจดัการ (MC) ธุรกิจการให้ค าปรกึษาและพฒันาเทคโนโลยี

ใหก้บัองค์กร (DX) ธุรกจิการจดัการขอ้มลูขนาดใหญ่และการวเิคราะหข์อ้มลูชัน้สูงดว้ยปัญญาประดษิฐ์ (AI) รวมถงึธุรกจิ

บรหิารโครงการเชงิกลยุทธ ์(PMO) ทีเ่ริม่มคีวามตอ้งการทีป่รกึษาในส่วนน้ีทีเ่พิม่สงูขึน้จากการผ่อนคลายล๊อกดาวน์ และ

องค์กรเริม่กลบัไปด าเนินงานไดต้ามปกติ ทัง้นี้การเตบิโตของรายไดก้ลุ่มบรษิทัฯ มาจากทัง้การต่อยอดการใหบ้รกิารใน

กลุ่มลูกคา้เดมิ รวมถงึการขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้ใหม่ 

ส าหรบัปี 2564 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 303.69 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 103.16 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 51.44 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนเท่ากบั 200.53 ลา้นบาท มสีาเหตุมาจากการ

ขยายฐานลูกคา้ส าหรบัรายไดธุ้รกจิการใหค้ าปรกึษาและพฒันาเทคโนโลยใีหก้บัองคก์ร (DX) และธุรกจิการจดัการขอ้มลู

ขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลชัน้สูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากการเติบโตของความต้องการในการท าดจิทิลั 

ทรานส์ฟอร์เมชัน่ (Digital transformation) ซึ่งมีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19 เป็นตัวเร่ง ที่ท าให้

องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร กลุ่มประกนัภยัและกลุ่มเทคโนโลยใีห้ความส าคญัในการลงทุนด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพิม่มากขึน้ รวมถงึการขยายฐานลูกคา้การใหบ้รกิารไปยงัต่างประเทศมากขึน้ 

ส าหรบัปี 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 200.53 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 15.59 ลา้น

บาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.43 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนเท่ากบั 184.94 ลา้นบาท มสีาเหตุหลกัเกดิจากการ

เตบิโตของรายไดใ้นส่วนธุรกจิการพฒันาระบบดจิทิลัและใหค้ าปรกึษาดา้นเทคโนโลยแีละธุรกจิการใหค้ าปรกึษาดา้นกล

ยุทธ์และการจดัการ ซึ่งองค์กรขนาดใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อการจดัท าดจิทิลัทรานสฟ์อร์เมชัน่ ( Digital transformation) 

เพิม่สูงขึน้ นอกจากนี้รายไดจ้ากธุรกจิการจดัการขอ้มลูขนาดใหญ่และการวเิคราะหข์อ้มลูชัน้สูงดว้ยปัญญาประดษิฐ์ (Big 

data, advanced analytics and artificial intelligence (AI)) ที่กลุ่มบริษัทฯ พึ่งเริ่มท าธุรกิจในปี 2562 และยังคงอยู่ใน

ระดบัสงูซึง่สอดคลอ้งกบัแนวโน้มการเตบิโตของภาวะอุตสาหกรรม 

ต้นทุนบริการ 

ส าหรบังวด 9 เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมตี้นทุนขายและใหบ้รกิาร 200.33 

ล้านบาท เพิม่ขึ้น 130.66 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 187.54 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนเท่ากบั 69.67 

ล้านบาท มสีาเหตุหลกัเกิดจากการเตบิโตของรายไดอ้ย่างต่อเนื่องจากความต้องการในการท าดจิทิลัทรานสฟ์อร์เมชัน่ 

(Digital transformation) โดยเฉพาะตน้ทุนค่าบุคลากรและตน้ทุนดา้น Outsource จากการทีม่กีารจา้งพนักงานใหม่ทีม่าก

ขึ้น เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆที่รับมาในระหว่างปี รวมไปถึงเพื่อรองรับการให้บริการบุคลากร 

(Secondment) ไปยงั ออรบ์ทิ ดจิทิลั บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
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ส าหรบัปี 2564 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมตี้นทุนขายและใหบ้รกิารจ านวน 118.61 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากงวด

เดยีวกนัของปีก่อน 46.60 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 64.71 มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่าย

พนักงานและค่าจ้างบริการ (Outsource) ที่ปันส่วนรบัรู้เป็นต้นทุน โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการสรรหาว่าจ้างบุคลากร

พนักงานเพิม่ขึ้นเพื่อรองรบัและเตรยีมความพร้อมในการให้บรกิารส าหรบัโครงการใหญ่ๆ ที่ส าคญัที่รบัมาในปี 2564 

นอกจากนี้การเพิม่ขึน้ของตน้ทุนขายและบรกิารดงักล่าวนัน้เกดิขึน้ตามรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ในปี 2564 

ส าหรบัปี 2563 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมตี้นทุนขายและให้บรกิารจ านวน 72.01 ล้านบาท ลดลง 34.97 ล้าน

บาท จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนเท่ากบั 106.98 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 32.69 มสีาเหตุมาจากการลดลง

ของตน้ทุนการว่าจา้งทีป่รกึษาภายนอกส่งผลใหต้น้ทุนโครงการลดลงอย่างมากเมื่อเทยีบกบัปี 2562 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ส าหรบังวด 9 เดอืนสิน้สุด 30 กนัยายน 2565 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเท่ากบั 
130.73 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 56.18 ลา้นบาท จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 74.55 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 75.36 
โดยมสีาเหตุมาจากค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนักงาน และจ านวนพนักงานทีเ่พิม่ขึน้ เพื่อรองรบัการเตบิโตของกจิการ ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตลอดจน ค่า Outsource เพิม่ขึ้น รวมไปถึงการเพิม่ขึน้ของค่าวสัดุอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ส าหรบั
พนักงานใหม่ทีม่กีารจา้งในระหว่างปี 

ส าหรบัปี 2564 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร เท่ากบั 110.66 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก

ปี 2563 จ านวน 36.57 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 49.37 โดยมสีาเหตุมาจากการเตบิโตของรายได ้ท าใหเ้กดิค่าใชจ้่าย

ในดา้นบุคลากรของจ านวนพนักงานขายและบรหิารเพิม่ขึน้ เพื่อรองรบัการด าเนินงานทีเ่ตบิโตจากการขยายธุรกจิ และมี

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหลังจากการเข้าตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในช่วงเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา เช่น 

ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นตน้ ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ มกีารตัง้ส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูมลูค่า 1.89 ลา้นบาท ในค่าใชจ้่าย

บรหิาร ดงันัน้จงึส่งผลใหปี้ 2564 มคี่าใชจ้่ายขายและบรหิารเพิม่สงูขึน้ 

ส าหรบัปี 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเท่ากบั 74.08 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 

2562 จ านวน 28.59 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 62.86 โดยสาเหตุหลกัเกิดจากค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิม่ขึ้นจ านวน 

22.91 ล้านบาท จากการที่กลุ่มบรษิัทฯ มุ่งเน้นกลยุทธ์ในขยายฐานรายได้ธุรกิจการให้ค าปรกึษาด้านกลยุทธ์และการ

จดัการ (Management Consulting) และธุรกจิการพฒันาระบบดจิทิลัและใหค้ าปรกึษาดา้นเทคโนโลย ี(Digital Excellence 

and Delivery) ส่งผลใหค้่าใชจ้่ายในการขายเพิม่สูงขึน้ นอกจากนี้ยงัมกีารขยายฐานลูกค้ารายใหม่ เพื่อสรา้งการเตบิโต

ของรายไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ ใหย้ัง่ยนื ประกอบกบัค่าตอบแทนของพนักงานในรปูแบบเงนิเดอืนและโบนัสทีป่รบัเพิม่สงูขึน้

จากปี 2562 และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย์ฯ และการบรหิารงานดา้นการจดัการและกระบวนการภายในองคก์รมากยิง่ขึน้ ซึ่งกลุ่มบรษิัทฯ มนีโยบายการ

ปันส่วนค่าใชจ้่ายผูบ้รหิาร เช่น เงนิเดอืนและสวสัดกิารต่างๆ เป็นต้น รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายการบรหิาร ตามระยะเวลาทีใ่ช้

ในการบรหิาร รวมทัง้กลุ่มบรษิทัฯ มกีารว่าจา้งพนักงานฝ่ายบญัช ีและธุรการอื่นๆ ทีเ่พิม่ขึน้ เพื่อใหฝ่้ายบญัช ีรวมถงึฝ่าย

ธุรการอื่นๆ ของกลุ่มบรษิทัฯ มคีวามเขม้แขง็ สอดคลอ้งกบัการเตรยีมตวัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึส่งผลให้

ค่าใชจ้่ายพนักงานสงูขึน้ 
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ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ก าไรสุทธสิ าหรบังวด 9 เดอืนสิ้นสุด 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมกี าไรสุทธ ิ99.62 ล้านบาท 

เพิม่ขึ้นจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 54.09 ล้านบาท คดิเป็นอตัราเพิม่ขึ้นร้อยละ 118.79 จากการเติบโตของรายไดใ้น

อตัราที่สูง การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ในส่วนแบ่งก าไรจากกิจการร่วมคา้ บรษิัท ออร์บทิ 

ดจิทิลั จ ากดั (ออรบ์ทิ) จ านวน 16.31 ลา้นบาท รวมถงึการไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษจีาก BOI ส าหรบักลุ่มบรษิทัฯ ใน

งวดทีผ่่านมา 

ก าไรสุทธใินปี 2564 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมกี าไรสุทธ ิ66.49 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 

22.21 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 50.14 จากการลดลงของสดัส่วนค่าใชจ้่ายในการจดัจ าหน่ายจากกจิกรรมพฒันา

ธุรกจิ (Business Development) และการประชาสมัพนัธ ์(PR and Marketing) 

ก าไรสุทธใินปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก าไรสุทธเิท่ากบั 44.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 

12.57 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 39.64 โดยสาเหตุหลกัมาจาก1) แนวโน้มการพฒันาองค์กรของทัว่โลกรวมถงึ

ประเทศไทยสู่องคก์รดจิทิลั (Digital transformation) มกีารเตบิโตสงูขึน้ 2) หลายองคก์รเลง็เหน็ถงึความส าคญัของความ

ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) และโอกาสเชิงยุทธ์ศาสตร์ 3) กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างพนักงาน

ผูบ้รหิารโครงการ (Project manager) มากขึน้  4) กลุ่มบรษิทัฯ สามารถควบคุมค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดด้ขีึน้ 5) แนวโน้มการ

เติบโตของบริษัทย่อย ชื่อ อินเจนิโอ ในธุรกิจการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลชัน้สูงด้วย

ปัญญาประดษิฐ ์(Big data, advanced analytics and artificial intelligence (AI)) อยู่ในระดบัสงูขึน้ 

 

7.2  ฐานะทางการเงิน 

สินทรพัย ์

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรพัย์รวมเป็นจ านวน 774.55 ล้านบาท คิดเป็น

สนิทรพัยเ์พิม่ขึน้จ านวน 123.55 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 18.98 จากวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 651.00 ลา้นบาท โดย

มสีาเหตุหลกัมาจาก 1) การเพิม่ขึน้ของลูกหนี้การคา้ รายไดค้า้งรบั และงานระหว่างท า จ านวน 109.92 ลา้นบาทตามการ

เตบิโตของการด าเนินงาน 2) การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ 16.84 ล้านบาท 3) การเพิม่ขึ้น

ของค่าความนิยมจากการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย 18.86 ล้านบาท 4) การเพิ่มขึ้นของสิทธิการใช้อาคารส านักงาน 

สนิทรพัย์ถาวรและโปรแกรมคอมพวิเตอร์ จ านวน 6.43 ล้านบาท และ 5) การลดลงของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิ

สดและเงนิลงทุนส าหรบับรหิารสภาพคล่อง 30.28 ลา้นบาทจากการใชจ้่ายในการด าเนินงานและการลงทุน  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์รวมเป็นจ านวน 651.00 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 483.83 

ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 289.44 จากสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 167.16 ลา้นบาท มสีาเหตุมาจาก 1) 

การเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 191.41 ลา้นบาทจากการรบัเงนิจากการออกหุน้ IPO สุทธจิากการใช้

จ่ายในการด าเนินงาน การบรหิารสภาพคล่องและการลงทุน 2) การเพิม่ขึ้นของลูกหนี้การค้า รายได้ค้างรบั และงาน
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ระหว่างท าจ านวน 37.07 ลา้นบาทตามการเตบิโตของการด าเนินงาน 3) การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในตราสารหนี้และตรา

สารทุนเพื่อบรหิารสภาพคล่อง จ านวน 229.58 ล้านบาท 4) การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ 18.35 ล้านบาท 

และ 5) การเพิม่ขึน้ของสทิธกิารใชอ้าคารส านักงานและสนิทรพัย์ถาวร จ านวน 6.05 ล้านบาท จากการเช่าและตกแต่ง

ส านักงานเพิม่เตมิ และการซื้ออุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัย์รวมเท่ากบั 167.16 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า

จ านวน 46.28 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 38.28 จากสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 120.89 ล้านบาท โดย

มสีาเหตุหลกัมาจาก 1) การเพิม่ขึ้นของสนิทรพัย์ที่เกิดจากสญัญา-หมุนเวยีน 7.53 ล้านบาท จ านวนสญัญาบรกิารใน

ภาพรวมของกลุ่มบรษิทัฯ ทีม่ากขึน้ 2) การเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 45.31 ลา้นบาท จากการมผีล

ประกอบการทีด่ ีและก าไรสุทธเิพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 

หน้ีสิน 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมหีนี้สนิรวมทัง้สิน้ 167.45 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 60.34 ลา้นบาท 
จากหนี้สนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 107.11 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของเจ้าหนี้
การคา้ ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย และประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนักงาน  

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมหีนี้สนิรวมทัง้สิน้ 107.11 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 50.03 ล้านบาท 

จากหนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 57.08 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้ จ านวน 35.14 
ล้านบาทจากการบนัทกึเจา้หนี้และค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย การเพิม่ขึน้ของรายไดร้บัล่วงหน้า จ านวน 13.64 ล้านบาทจากการ
เตบิโตของการด าเนินงาน และการเพิม่ขึน้ของประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนักงาน จ านวน 1.79 ล้านบาทจากการ
จา้งงานพนักงานทีเ่พิม่มากขึน้ 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมหีนี้สนิรวมเท่ากบั 57.08 ล้านบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อยจากปีก่อน

หน้า 2.12 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.86 มสีาเหตุมาจากเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่นจากการเพิม่ขึน้ของโบนัสพนักงานคา้ง
จ่าย สอดคล้องกบัจ านวนพนักงานทีม่ากขึน้เพื่อรองรบัการขยายตวัทางธุรกจิ และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเตรยีมตวั
เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมส่ีวนของผูถ้ือหุน้ ทัง้สิ้น 607.10 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 63.21 

ลา้นบาท จากส่วนของผูถ้อืหุน้รวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 543.89 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลจากก าไรสุทธ ิ9 เดอืน 

กบัการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 จ านวน 37.50 ลา้นบาททีบ่รษิทัฯ ไดจ้่ายไปในเดอืนพฤษภาคม 2565 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมส่ีวนของผูถ้อืหุ้น ทัง้สิน้ 543.89 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 433.81

ล้านบาท จากส่วนของผูถ้อืหุน้รวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 110.08 ล้านบาท ซึ่งเกดิจากการเพิม่ขึน้ของทุน

จดทะเบยีนจ านวน 17.09 ลา้นบาทจากการเพิม่ทุนขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ การเพิม่ขึน้ของทุนจดทะเบยีนและส่วนเกินทุน

สุทธจิ านวน 440.34 ล้านบาทจากการออกหุน้ IPO การเพิม่ขึน้จากก าไรสุทธขิองปี 2564 จ านวน 66.50 ล้านบาท การ

เพิม่ขึน้ของก าไรเบด็เสรจ็ของปี 2564 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจ านวน 110.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จ านวน 43.98 ลา้นบาท  จากส่วนของผูถ้อืหุน้รวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 65.93 ลา้นบาท  โดยสาเหตุหลกั

มาจากไดม้กีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 0.41ลา้นบาท เป็น 20.41ลา้นบาท โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลงทุนเพิม่ในอนิเจนิ

โอ เมื่อวนัที ่13 มนีาคม 2563 เนื่องจากกลุ่มบรษิทัฯ เลง็เหน็แนวโน้มการเตบิโตของธุรกจิการจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่

และการวิเคราะห์ขอ้มูลชัน้สูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Big data, advanced analytics and artificial intelligence (AI)) ซึ่ง

เป็นธุรกจิหลกัของอนิเจนิโอ 

7.3  อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมอีตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 4.48 เท่า ลดลงจากปี 2564 
จากการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้ แต่ถงึอย่างไรบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยห์มุนเวยีนเพิม่ขึน้จากปี 2564 ท าใหม้ี
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอยู่ในระดบัที่สูงกว่าหนี้สนิหมุนเวยีนขอบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการ
บรหิารสภาพคล่อง  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมอีตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 6.32 เท่า ซึ่งเพิม่ขึน้จากปี 

2563 สาเหตุหลกัจากการไดร้บัเงนิทุนโดยการออกเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแก่ประชาชนทัว่ไปครัง้แรก ( IPO) ในช่วง

เดอืน กนัยายน 2564 ทีผ่่านมา รวมถงึผลประกอบการทีเ่ตบิโตเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องตามความสามารถการท าก าไรของ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ส่งผลใหลู้กหนี้การคา้ สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญางานบรกิารระหว่างท าและเงนิสดเพิม่มากขึน้ ท า

ใหม้สีนิทรพัยห์มุนเวยีนอยู่ในระดบัทีสู่งกว่าหนี้สนิหมุนเวยีนขอบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซึ่งแสดงถงึความสามารถในการ

บรหิารสภาพคล่องทีด่ ี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2563 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ อยู่ที่ 3.37 เท่า เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31

ธนัวาคม 2562 เนื่องจากผลประกอบการที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มบริษัทฯ 

ส่งผลให้ลูกหนี้การค้า สนิทรพัย์ที่เกิดจากสญัญา งานบรกิารระหว่างท า-สุทธ ิรวมทัง้เงนิสดเพิม่ขึน้ ประกอบกบั กลุ่ม

บรษิทัฯ สามารถบรหิารสภาพคล่องค่อนขา้งด ีจากการทีม่สีดัส่วนเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอยู่

ในระดบัต ่า เมื่อเทยีบกบัรายไดท้ีเ่ติบโตขึน้ และ กลุ่มบรษิทัฯ มกีลยุทธ์และความมุ่งมนัในการรกัษาระดบัของโครงสรา้ง

เงนิทุนใหม้คีวามแขง็แกร่งเทยีบเคยีงไดก้บับรษิทัชัน้น าในธุรกจิเดยีวกนั โดยการตรวจสอบการส ารองเงนิสดในระดบัที่

เพียงพอต่อความต้องการของธุรกิจอยู่เสมอ รวมทัง้พจิารณาลงทุนเฉพาะในโครงการที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่

เหมาะสม ภายใตห้ลกัการกระจายความเสีย่ง  

 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 เท่ากบั 0.28 เพิม่ขึน้

จากปี 2564 มาจากการเพิม่ขึ้นของหนี้สนิในส่วนของเจ้าหนี้การค้าและเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่นและหนี้สนิตามสญัญาเช่า 

ส่งผลใหส้ดัส่วนหนี้สนิต่อส่วนผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จากปี 2564  
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บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 0.20 ลดลง

จากปี 2563 สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของส่วนทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแก่ประชาชนทัว่ไปครัง้แรก (IPO) 

ในช่วงไตรมาส 3 รวมถงึการเพิม่ขึน้ของก าไรสะสมจากผลการด าเนินงานในปี 2564 ส่งผลใหส่้วนของผูถ้อืหุน้สงูขึน้มาก

เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนการเพิม่ของหนี้สนิ ท าใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มคีวามแขง็แรงทางดา้นการเงนิทีส่งูขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2563 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มีอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงจาก 0.83 เท่า ณ 31 ธนัวาคม 2562 เป็น 

0.52 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สบืเนื่องจากส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องจาก 65.93 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2562 เป็น 110.08 ลา้นบาท ณ 31 ธนัวาคม 2563 และผลประกอบการทีเ่ตบิโตอย่างตอ่เนื่อง ตามความสามารถ

ในการท าก าไรของกลุ่มบรษิทัฯ ที่เพิม่ขึ้น ขณะที่หนี้สนิของกลุ่มบรษิทัฯ เพิม่ขึ้นเพยีงเล็กน้อยเท่านัน้จาก 54.95 ล้าน

บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เป็น 57.08 ลา้นบาท ณ 31 ธนัวาคม 2563 

 
8. ภาวะอตุสาหกรรม  

1. ภาวะอตุสาหกรรมท่ีปรึกษาและธรุกิจให้บริการจดัหาบุคลากร (Consulting & Outsourcing) 

มูลค่าตลาดปรึกษาและธุรกิจให้บริการจดัหาบุคลากร สามารถแบ่งตามประเภทธุรกิจของบริษัทฯ  มี

รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

• มูลค่าตลาดที่ปรึกษา (Management Consulting) ของทัว่โลก จากการประเมินโดย The Business 

Research Company ซึ่งเป็นหนึ่งในบรษิัทที่มคีวามเชี่ยวชาญในการวเิคราะห์ตลาด และมสีาขาอยู่ทัว่โลกคาดว่าจะมี

มลูค่า 895.5 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั ในปี 2564 เตบิโตรอ้ยละ 9.2 จากปี 2563 ทีม่มีลูค่า 819.8 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั โดย

หลกัเน่ืองจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิจากการควบคุมการแพร่ระบาดของโควดิ 19 ไดม้ากขึน้ และในระหว่างปี 2564 ถงึ

ปี 2568 ประมาณการว่ามูลค่าตลาดที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจดัการ (Management Consulting) ของทัว่โลกจะ

เพิม่ขึ้นด้วยอตัราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 8.0 โดยในปี 2568 จะมมีูลค่าสูงขึ้น 1,201.1 พนัล้านเหรยีญ

สหรฐั   

• มูลค่าตลาดทีป่รกึษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Consulting & Implementation) ของทัว่โลก จาก

การประเมนิโดย Statista ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบรษิัทที่มคีวามเชี่ยวชาญวเิคราะห์ตลาด คาดว่าจะมมีูลค่า57.5 พนัล้าน

เหรียญสหรัฐ ในปี 2564 และในระหว่างปี 2564 ถึงปี 2568 ประมาณการว่ามูลค่าตลาดที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT Consulting & Implementation) ของทัว่โลกจะเพิม่ขึน้ด้วยอตัราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 

6.2 โดยในปี 2568 จะมมีลูค่า 73.1 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั  

• มูลค่าตลาดผู้บริหารจัดการโครงการ (Project Portfolio Management: PPM) ของทัว่โลก Grand 

View Research ซึ่งเป็นบรษิัทที่ปรกึษาและเป็นหนึ่งในบรษิัทที่มคีวามเชี่ยวชาญในการวเิคราะห์ตลาดที่มสีาขาอยู่ใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิาและอนิเดยี รายงานมูลค่าตลาดผูบ้รหิารจดัการโครงการ (Project Portfolio Management : PPM) 

ของทัว่โลกมมีลูค่ารวมประมาณ 4.2 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั ในปี 2562 และในระหว่างปี 2563 ถงึปี 2570 ประมาณการว่า

มูลค่าที่ผู้บรหิารจดัการโครงการของทัว่โลก จะเติบโตในอตัราร้อยละ 13.4 ต่อปี ตามอตัราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 

เน่ืองจากการใชบ้รกิารบนคลาวด ์(On Cloud Service) เพิม่มากขึน้  



รายงานความเห็นท่ีปรึกษาการเงินอิสระ 

เอกสำรแนบ 1 – หนำ้ 28 

• มูลค่าตลาดธุรกิจให้บริการจดัหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Outsource) ของทัว่โลก

Business wire ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการวเิคราะห์สื่อชัน้น าของโลก รายงานมูลค่าตลาดธุรกิจให้บริการจดัหา

บุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของทัว่โลกมมีลูค่ารวมประมาณ 333.7 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัในปี 2562 และในระหว่าง

ปี 2563 ถงึปี 2568 ประมาณการว่ามูลค่าตลาดธุรกจิใหบ้รกิารจดัหาบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของทัว่โลกจะมี

มลูค่าเพิม่ขึน้จาก 333.7 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัในปี 2562 เป็น 397.6 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัในปี 2568 ซึง่มลูค่าดงักล่าวจะ

เตบิโตในอตัรารอ้ยละ 4.5 ต่อปี ตามอตัราเตบิโตเฉลีย่ต่อปี (CAGR) เน่ืองมาจากปัจจยัทีส่ าคญัต่างๆ เช่น 

1) องคก์รตอ้งพึง่พาแอพพลเิคชัน่ใหม่ๆ เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนักบัคู่ขางในตลาด 

2) องค์กรไม่มจี านวนบุคลากรมากพอในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ เนื่องจากต้องการมุ่งเน้นในการท า

ธุรกจิหลกัของบรษิทั 

3) องค์กรต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างพนักงานประจ าที่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและ

เทคโนโลย ีดว้ยปัจจยัดงักล่าว ท าใหอ้งคก์รต่างๆ มคีวามจ าเป็นตอ้งว่าจา้งบุคลากรจากภายนอกที่

มคีวามเชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพิม่มากขึน้ โดยกลุ่มสถาบนัการเงนิและประกนัภยั 

(BFSI) เป็นองค์กรที่เริ่มมีการว่าจ้างบุคลากรจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ เนื่องจากลูกค้าสมยัใหม่ต้องการการเขา้ถึงบรกิารของสถาบนัการเงินที่มคีวามเป็น

ส่วนตวัและคล่องตวัมากขึน้ ซึง่ผูใ้หบ้รกิารจดัหาบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถจดัการ

กบัการยา้ยขอ้มลูไปยงัแพลตฟอรม์ทีเ่ชือ่มโยงกนัใหเ้ป็นหนึ่งเดยีวกนัทัง้แบบออฟไลน์และออนไลน์ 

(omnichannel) ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทุกอุปกรณ์ นอกจากนี้แพลตฟอร์ม

ดงักล่าวยงัอ านวยความสะดวกในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลแบบเรยีลไทม์เพื่อให้สถาบนั

การเงนิสามารถสรา้งประสบการณ์ทีด่ใีหก้บัลูกคา้ (Customer experience) 

• มลูค่าตลาดบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Services) ของประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

1) มลูค่าตลาดทีป่รกึษาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2) มลูค่าตลาดจดัหาบุคลากรดา้นธุรกจิ 

3) มลูค่าตลาดจดัหาบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

โดยจากการประเมนิโดย Statista คาดว่าจะมมีูลค่า 1.7 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ในปี 2564 และในระหว่างปี 

2564 ถงึปี 2568 ประมาณการว่ามลูค่าตลาดบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Services) ของประเทศไทยจะเพิม่ขึน้

ดว้ยอตัราเตบิโตเฉลีย่ต่อปี (CAGR) อยู่ทีร่อ้ยละ 4.2 โดยในปี 2568 จะมมีลูค่า 2.0 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั เน่ืองจากตลาด

บรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นหนึ่งในตลาดที่แข่งแกร่งในอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศของประเทศไทย 

โดยเฉพาะตลาดทีป่รกึษาเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่อีตัราเตบิโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 6.9 โดยแนวโน้มการ

พฒันาองค์กรของทัว่โลกสู่ดจิทิลั (ดจิทิลั ทรานสฟ์อร์มเมชัน่) ประกอบกบักระบวนการทางธุรกจิแบบอตัโนมตัทิีเ่พิม่ขึน้ 

ส่งผลใหต้ลาดบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพิม่สงูขึน้ 

ทัง้นี้ จากบทความของดลีอยท์ (Deloitte) ซึ่งเป็นหนึ่งในที่ปรกึษาด้านการปฏิรูปธุรกิจด้วยดจิทิลัชัน้น าของ

โลกระบุว่าสาเหตุหลกัของความทา้ทายในการปฏริปูธุรกจิดว้ยดจิทิลัขององคก์รตวัอย่างจ านวน 87 องคก์ร ไดแ้ก่ 

1) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสนเทศ  (Lack of internal and external 

expertise) 
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2) ขาดวฒันธรรมองคก์รดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Immature digital culture) 

3) ขาดการประสานงานระหว่างฝ่ายในองคก์ร (Organizational silos) 

4) ขาดกลยุทธ์และวิสยัทศัน์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Lack of coherent digital strategy & vision)ซึ่ง

ความทา้ทายดงักล่าว จะส่งผลใหอ้งคก์รต่างๆ ในหลายภาคส่วนอุตสาหกรรมมคีวามตอ้งการผูเ้ชีย่วชาญ

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมากขึน้ 

 

ขาดผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นเทคโนโลย ี  

               ขาดวฒันธรรมองคก์รดา้นเทคโนโลย ี   

        ขาดการประสานงานระหว่างฝ่ายในองคก์ร  

          ขาดกลยทุธแ์ละวสิยัทศัน์ดา้นเทคโนโลย ี

                  มเีงนิลงทุนไม่เพยีงพอ 

  เทคโนโลยใีหม่ไม่สามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บัระบบ
เดมิ 

                             ความปลอดภยัของขอ้มลู 

ขาดการสนับสนุนจากผูบ้รหิารและพนักงานอาวุโส 

        การอบรมความรูด้า้นเทคโนโลยไีม่เพยีงพอ                           

 ทีม่า: The Thailand digital transformation survey report 2020 

 

2.   ภาวะอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) 

ภาวะอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศจะส่งผลกระทบต่อธุรกจิการใหค้ าปรกึษาและพฒันาเทคโนโลย ี

ใหก้บัองคก์ร (Digital excellence and Delivery) ของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

• แนวโน้มมูลค่าตลาดการปฏริูปธุรกิจดว้ยดจิทิลั (Digital transformation) ของทัว่โลก นับเป็นหนึ่งใน

ตลาดทีม่กีารเตบิโตสงู โดยจากขอ้มลูของ Markets and Markets ซึง่เป็นหนึ่งในบรษิทัทีม่คีวามเชีย่วชาญในการวเิคราะห์

ตลาดทีม่สี านักงานใหญ่ทีป่ระเทศอนิเดยี ไดป้ระมาณการมลูค่าตลาดการปฏริปูธุรกจิดว้ยดจิทิลัของทัว่โลกจะมมีลูค่ารวม

ประมาณ 469.8 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัในปี 2563 และในระหว่างปี 2563 ถงึปี 2568 ประมาณการว่ามลูค่าตลาดการปฏริปู

ธุรกิจด้วยดิจิทลัของทัว่โลกจะมีมูลค่ารวมเพิ่มขึ้นจาก 469.8 พนัล้านเหรียญสหรฐัในปี 2563 เป็น 1,009.8 พนัล้าน

เหรียญสหรัฐในปี 2568 ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะเติบโตในอัตราร้อยละ 16.5 ต่อปี ตามอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 

เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควดิ 19 เป็นตวัเร่งใหท้ัว่โลกต้องปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมและการด าเนินชวีติสู่ความปกติ

รูปแบบใหม่ (New normal) ส่งผลให้คลาวด์และอินเทอร์เน็ตเข้ามามบีทบาทส าคญัมากขึ้น องค์กรต่างๆ ได้มกีารน า

เทคโนโลยดีจิทิลัมาส่งเสรมิกการท างานจากระยะไกลมากขึน้ รวมถงึบรกิารแบบเสมอืนจรงิ (Virtual) อาท ิบรกิารเรยีน
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หรอืบรกิารดา้นสุขภาพทางไกล และการประยุกตใ์ชร้ะบบไฮเปอร์ออโตเมชัน่ (Hyper automation) เพื่อใหอ้งคก์รตอนรบั

ความตอ้งการทีเ่กดิขึน้อนัเนื่องมาจากการแพร่ระบาดไดอ้ย่างเหมาะสม โดยมตีลาดของสหรฐัอเมรกิาเป็นตลาดหลกั ทัง้นี้ 

จากบทความของ Virtru บรษิัทที่มคีวามเชีย่วชาญด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของโลก ระบุถึงประโยชน์ของการปฏริูป

ธุรกจิดว้ยดจิทิลั (Digital transformation) ทีจ่ะส่งผลใหแ้นวโน้มมลูค่าตลาดการปฏริปูธุรกจิดว้ยดจิทิลัเตบิโต มดีงันี้ 

1) การสะสมฐานขอ้มูลเชงิลกึไดม้ากขึ้น การปฏิรูปธุรกจิด้วยดจิทิลั ช่วยใหอ้งค์กรสามารถเกบ็ขอ้มูลที่

เกี่ยวขอ้งกบัองค์กรและลูกค้าในทุกมติบินระบบดจิทิลั ท าให้องค์กรสามารถน ามาใชไ้ด้ง่ายขึน้ และ

น ามาก าหนดกลยุทธท์างธุรกจิรวมไปถงึเหน็โอกาสในการท าก าไรมากขึน้ 

2) การสรา้งประสบการณ์ใหม่ๆ ใหก้บัลูกคา้ (Customer experience) การปฏริปูธุรกจิดว้ยดจิทิลั จะช่วย

ใหอ้งคก์รสามารถมปีระสบการณ์ทีด่กีบัลูกคา้ ท าใหค้วามผกูพนัระหว่างองคก์รหรอืแบรนด์กบัลูกค้ามี

มากยิง่ขึ้น โดยทางการท์เนอร์ (Gartner) ซึ่งเป็นบรษิัทวจิยัและให้ค าปรกึษาชัน้น าของโลก ระบุว่า

มากกว่า 2 ใน 3 ขององค์กรตวัอย่างทัง้หมดมกีารแข่งขนัในการสร้างประสบการณ์ที่ดใีห้แก่ลูกค้า 

นอกจากนี้ทางแอคเซนเจอร์ (Accenture) ระบุเพิม่เติมว่าการเพิม่คะแนนของประสบการณ์ลูกคา้จะ

เพิม่การเตบิโตของรายไดไ้ดม้ากขึน้ 

3) เพิม่ความคล่องตวัขององค์กร การปฏริูปธุรกจิดว้ยดจิทิลั ช่วยให้องค์กรสามารถปรบัตวัใหต้อบสนอง

ต่อความต้องการของลูกคา้มากขึน้ ตามตลาดทีเ่ปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ซึ่งจะท าใหอ้งค์กรแข่งขนั

กบัคู่แขง่ไดม้ากขึน้ 

4) การสนับสนุนวฒันธรรมองค์กรสู่ดจิทิลั การปฏริูปธุรกจิดว้ยดจิทิลั ช่วยใหพ้นักงานขององค์กรมกีาร

ประสานงานกันมากขึ้น ท าให้ทัง้องค์กรสามารถเติบโตไปในทิศทางเดียวกันได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อ

อนาคตขององคก์ร และจะช่วยเพิม่ขดีความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแก่พนักงานทัง้องคก์ร 

5) องคก์รเตบิโตอย่างยัง่ยนื การปฏริปูธุรกจิดว้ยดจิทิลั ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพและการท าก าไรขององคก์ร 

โดยจากการประเมนิของ SAP Center for Business Insights and Oxford Economics ระบุว่า 1 รอ้ย

ละ 80 ขององค์กรตวัอย่างที่มปีฏิรูปธุรกิจด้วยดจิทิลัมผีลก าไรสูงขึ้น และ 2 ร้อยละ 85 ขององค์กร

ตวัอย่างมส่ีวนแบ่งทางการตลาดเพิม่ขึน้ 

6) การเพิม่ผลผลติภาพ (Productivity) การมเีครื่องมอืทางเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม จะท าให้ข ัน้ตอนการ

ท างานมคีวามคล่องตวัและเพิม่ผลผลติภาพมากขึน้ โดยมุ่งเน้นการใชร้ะบบอตัโนมตั ิซึ่งจะส่งผลให้

ทมีงานแต่ละฝ่ายท างานอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด 

 

 3.  แนวโน้มมูลค่าซอฟต์แวรแ์ละบริการซอฟต์แวรข์องประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

แนวโน้มมูลค่าซอฟต์แวร์และบรกิารซอฟต์แวร์ของประเทศไทยจากการประเมนิโดยส านักงานส่งเสริม

เศรษฐกจิดจิทิลั (Depa) คาดการณ์ว่ามลูค่าตลาดจะเพิม่ขึน้จาก 1.1 แสนลา้นบาทในปี 2560 เป็น 1.7 แสนลา้นบาทในปี 

2565 โดยอตัราการเตบิโตเฉลีย่ต่อปี (CAGR) อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 9.0 สาเหตุหลกัจาก 

1) ยุทธศาสตรก์าร Digital Transformation ทีอ่งคก์รท าการปฏริปูครัง้ใหญ่ ส่งผลใหม้กีารใชซ้อฟตแ์วร์

มากขึน้ 

2) ความตอ้งการในการใชข้อ้มลูเชงิวเิคราะหแ์ละประมวลผลขององคก์รต่างๆ ทีม่มีากขึน้ 
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3) รูปแบบการบรโิภคซอฟต์แวร์มกีารเปลี่ยนแปลงซื้อลขิสทิธิเ์ป็นการเช่าใช ้ท าใหผู้ป้ระกอบการขนาด

เลก็ทีม่งีบประมาณการลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจ ากดั มคีวามสามารถในการใชซ้อฟตแ์วรม์าก

ขึน้ 

4) การส่งออกซอฟต์แวร์เพื่อจัดจ าหน่ายในต่างประเทศมีการเติบโตจากการขยายต ลาดของ

ผูป้ระกอบการ ทัง้นี้ หากพจิารณามลูค่าตลาดเฉพาะบรกิารซอฟตแ์วรแ์บ่งตามประเภทตา่งๆ ปี 2560-

2562 จะอยู่ที ่58.2 พนัล้านบาทในปี 2560 มอีตัราเตบิโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 10.9 เป็น 

71.5 พนัลา้นบาทในปี 2562 

 

  4. แนวโน้มมูลค่าตลาดบ๊ิกดาต้า (Big Data) ของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

มูลค่าตลาดบิก๊ดาต้า (Big Data) ของประเทศไทยจากการประเมนิโดย Depa คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดบิ๊ก

ดาต้าของประเทศไทยจะเพิม่ขึ้นจาก 11.8 พนัล้านบาท ในปี 2560 เป็น 18.6 พนัล้านบาท ในปี 2565 โดยอตัราการ

เติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 9.4 เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจดิจิทลั ประกอบกับพฤติกรรม

ผูบ้รโิภคทีห่นัมาใชด้จิทิลัมากขึน้ ท าใหป้รมิาณขอ้มูลมจี านวนมากขึน้ โดยจากรายงาน Frost & Sullivan คาดการณ์ว่า

ปรมิาณขอ้มูลจะเตบิโตจาก 33 เซตตะไบต์* ในปี 2561 เพิม่ขึน้เป็น 175 เซตตะไบต์* ในปี 2568 ดว้ยอตัราการเตบิโต

เฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ทีร่อ้ยละ 61 ซึ่งขอ้มลูปรมิาณมหาศาลส่งผลใหอ้งค์กรต่างๆ มคีวามจ าเป็นตอ้งลงทุนในฮารด์แวร์

และซอฟตแ์วรท์ีร่องรบัการเกบ็และประมวลผลขอ้มลู รวมทัง้การว่าจา้งทีป่รกึษาในการออกแบบระบบการวเิคราะหข์อ้มลู 

ประกอบกบัการที่องค์กรต่างๆให้ตวามส าคญัเกี่ยวกบัการเขา้ถึงขอ้มูลลูกค้ามากขึ้นท าให้การวิเคราะห์ขอ้มูลแม่นย า

สามารถสรา้งผลประกอบการทีด่แีก่องค์กรต่างๆ จงึส่งผลใหธุ้รกจิบิก๊ดาต้ามแีนวโน้มเตบิโตสูง โดยหา้อุตสาหกรรมทีม่ี

แนวโน้มลงทุนในธุรกิจบิ๊กดาต้า (Big data) มากที่สุด ได้แก่กลุ่มสถาบนัการเงิน โทรคมนาคม กลุ่มการผลติชิ้นส่วน 

รฐับาล และกลุ่มการบรกิารวชิาชพี 

หมายเหตุ: * 1 เซตตะไบต ์เท่ากบั 1 พนัลา้นลา้นลา้นไบต ์ 
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กราฟแสดงมูลค่าตลาดบ๊ิกดาต้า (Big data) ของประเทศไทย 

                   ทีม่า: ผลส ารวจขอ้มลูและประเมนิสถานภาพอุตสาหกรรมดจิทิลัปี 2561-2562 คาดการณ์ 3 ปี โดย Depa 

 

     5.  แนวโน้มการดิสรปัชนัจากเทคโนโลยีขององคก์รในประเทศไทย (Technology Disruption) 

จากการทีป่ระเทศไทยก าลงัก้าวเขา้สู่ยุคดจิทิลั ภายใต้นโยบายรฐับาล “ไทยแลนด์ 4.0” ท าใหโ้ครงสร้าง

เศรษฐกจิในปัจจุบนั ก าลงัเกดิการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ โดยในปัจจุบนัรา้นคา้หลายแห่งไดท้ยอยปิดกจิการกนัมาก

ขึน้ เพราะไม่อาจต้านทานกระแสการเปลี่ยนแปลงของยุคดจิทิลัที่เกดิขึน้อย่างรวดเรว็ โดยสถานการณ์ดงักล่าว เรยีกว่า 

“Digital Disruption” (ดจิทิลั ดสิรปัชนั) หมายถงึ การปฏริปู หรอื เปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการใชเ้ทคโนโลยแีละโมเดลธุรกจิ

แบบใหม่ จนส่งผลกระทบต่อกจิการ สนิคา้และบรกิารทีม่อียู่ในปัจจุบนัซึ่งส่งผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควดิ 19 เป็น

ตวัเร่ง ดงันัน้ เพื่อความอยู่รอดและเพื่อรกัษาส่วนแบ่งทางการตลาดองคก์รต่างๆ จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งดจิทิลั ทรานฟอร์

เมชนั (Digital Transformation) เพื่อเปลีย่นแปลงธุรกจิใหเ้ขา้สู่ยุค New Normal 

Deloitte รายงานว่าดสิรปัชนัจากเทคโนโลย ี(Technology Disruption) แผ่วงกวา้งไปในทุกๆอุตสาหกรรม

ซึ่งจากการส ารวจองค์กรตวัอย่างจ านวน 89 องค์กร พบว่า ความรุนแรงของการดสิรปัชนัจากเทคโนโลยขีองบรษิทัใน

กลุ่มเทคโนโลยแีละกลุ่มสถาบนัการเงนิ ซึง่เป็นลูกคา้หลกัของกลุ่มบรษิทัฯ มคีวามรุนแรงของการดสิรปัชนัอยู่ในระดบัสูง

อยู่ทีร่อ้ยละ 42 และรอ้ยละ 36 ขององคก์รตวัอย่าง ตามล าดบัซึง่สงูทีสุ่ดในกลุ่มอุตสาหกรรมทัง้หมด 

   กราฟแสดงความรุนแรงของผลกระทบการดสิรปัชนัจากเทคโนโลยแีบ่งตามอุตสาหกรรม 
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นอกจากนี้  หากพิจารณาจากระยะเวลาในการเริ่มต้นลงทุนของการดิจิทัล ทรานฟอร์เมชัน (Digital 

Transformation) ขององค์กรตวัอย่างจ านวน 91 องค์กรพบว่าหลายองค์กรได้ตระหนักในความส าคญัของการพฒันา

องค์กรสู่ดจิทิลัโดยร้อยละ 52 ขององค์กรตวัอย่างได้เริม่การลงทุนของการดจิทิลั ทรานฟอร์เมชนัแล้ว ขณะที่จ านวน

องค์กรทีอ่ยู่ระหว่างการศกึษาแนวทางการพฒันาองค์กรสู่ดจิทิลั โดยจะเริม่ลงทุนภายใน 1 ปี และภายในปี 1-3 ปี อยู่ที่

รอ้ยละ 14 และรอ้ยละ 27 ตามล าดบั 

              กราฟแสดงระยะเวลาในการเริม่ตน้ลงทุนของการดจิทิลั ทรานสฟอรเ์มชัน่แบ่งตามอุตสาหกรรม 

         ทีม่า: The Thailand digital transformation survey report 2020 

 

ตารางแสดงมลูค่าการใชจ้่ายทางดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารไอทขีองประเทศไทย ระหว่างปี 2562 ถงึปี 2565 

 

ทีม่า : ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั (Depa)  
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เอกสารแนบ 2 : สอบทานสถานะทางการเงินและสถานะทางกฎหมาย 

2.1  การตรวจสอบสถานะทางการเงิน 
ปรกึษาฯ อา้งองิรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงนิของ VDD ทีจ่ดัเตรยีมโดย EY จดัท าเมื่อวนัที ่16 พฤศจกิายน 

2565 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการซื้อหุน้สามญัและรบัโอนกจิการในครัง้นี้ สรุปใจความส าคญัไดด้งันี้ 

ประเดน็พิจารณาทางการเงิน ความเหน็ของ EY และท่ีปรึกษาฯ 
1. เกณฑ์ข้อมูลทางการเงินของ หน่วยธุรกิจ VDD มีความ
แตกต่างกนั โดยมปีระมาณการจดัท างบก าไรและขาดทุนจาก
ขอ้มูลรายงานทีเ่ตรยีมจากฝ่ายบรหิาร ซึ่งแตกต่างจากงบก าไร
และขาดทุนของงบการเงินทางบัญชีของ MFEC ซึ่งเกิดจาก
แนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบัเกณฑ์การรบัรู้รายได ้และต้นทุนที่
แตกต่างกนั โดยต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางอย่างยงัไม่ได้น ามา
บันทึกบัญชี เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงานสนับสนุน (Back office) 
เป็นตน้ 

ความเห็นของ EY: BBIK ควรพจิารณาให้มมีาตรการป้องการ
ประเด็นนี้อย่างเหมาะสมโดยอาจระบุในสญัญาซื้อขายกิจการ 
เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นที่อาจเกิดขึ้นตามมา ซึ่งอาจต้อง
วเิคราะห์จากฐานขอ้มูลที่ครบถ้วนมากขึน้ แต่อย่างไรกต็ามใน
รายงานการสอบทานทางการเงิน EY ได้มีการปรบัปรุงเรื่อง
เกณฑ์การรบัรูร้ายไดแ้ละต้นทุนใหส้ะทอ้นขอ้มูลทางการเงนิให้
ใกลเ้คยีงกบัเกณฑท์างบญัช ี
 
ความเหน็ของทีป่รกึษาฯ: BBIK ควรพจิารณาให ้MFEC รบัรอง
และรบัประกนัความถูกต้องและครบถ้วนของขอ้มูลทางการเงนิ
ของหน่วยธุรกจิที่แยกออกมา (VDD) เพื่อสะทอ้นถงึการขอ้มูล
ทางการเงนิของ VDD ไปตามเกณฑท์างบญัช ีซึง่พบว่าประเดน็
ดังกล่าว ได้ถูกระบุ เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนซึ่งเป็นความ
รบัผิดชอบของผู้โอน และระบุการชดใช้ค่าเสียหายในสญัญา
โอนกจิการไวแ้ล้ว โดยไดม้กีารลงนามในเมื่อวนัที ่22 ธนัวาคม 
2565 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

2. จากการประมาณการผลการด าเนินงานของรายงานการ
ตรวจสอบสถานะทางการเงิน ส าหรับงวด 9 เดือนปี 2565 
น าไปปรบัปรุง EBITDA มยีอดคงเหลอือยู่ที ่18.8 ล้านบาท ซึ่ง
การปรบัปรุงโดยส่วนใหญ่เกิดจากค่าโบนัสค้างจ่ายที่ไม่ได้ถูก
บันทึก 21.0 ล้านบาท การปรับปรุงที่เป็นค่าใช้จ่ายที่หน่วย
ธุรกจิทีแ่ยกออกมาตอ้งจ่ายเอง 11.5 ลา้นบาท และการปรบัปรุง
ก าไรของโครงการต่างๆ 24.3 ลา้นบาท 
 

ความเหน็ของ EY: การปรบัปรุงในส่วนของ EBITDA ควรน ามา
พิจารณาในการประเมินมูลค่ าและการประเมินผลการ
ด าเนินงานทางการเงนิ 
 
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ : BBIK ควรขอให้ MFEC ประเมิน
ความเป็นไปได้ถงึผลกระทบของการปรบัปรุงรายการดงักล่าว
และขอให้ MFEC ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลทาง
การเงนิ ซึ่งพบว่าประเดน็ดงักล่าว ไดถู้กระบุเป็นเงื่อนไขบงัคบั
ก่อนซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้โอน และระบุการชดใช้
ค่าเสยีหายในสญัญาโอนกิจการไว้แล้ว โดยได้มกีารลงนามใน
เมื่อวนัที ่22 ธนัวาคม 2565 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

3. ยอดขายคงค้าง (Sale backlog) ที่ได้ปรบัปรุงแล้วตามการ
จดัท ารายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงนิ ส าหรบังวด 9 
เดอืนปี 2565 โดยมยีอดขายทีป่รบัปรุงแล้วคงเหลอือยู่ที่ 333.0 
ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยบริการให้ค าปรึกษาและ
พฒันาระบบ และบริการการรวมระบบทางด้านไอที ส าหรับ
โครงการทีก่ าลงัด าเนินการ มจี านวน 117 โครงการ และอกี 28 
โครงการทีจ่ะไดส้ญัญาในอนาคต (โดย 5 โครงการก าลงัรอค า

ความเห็นของ EY: BBIK ควรพจิารณาให้ MFEC รบัรองและ
รบัประกนัความถูกต้องครบถ้วนของการเปิดเผยยอดขายของ 
รายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงนิว่า ยอดขายคงค้าง
รวมทัง้หมดและขอ้ตกลงการขายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัยอดขายคงคา้ง
ทีจ่ะโอนใหก้บั VDD สะทอ้นถงึการปรบัปรุงยอดขายคงค้างใน
การประเมนิมลูค่าของ VDD แลว้  

ความเห็นของที่ปรึกษาฯ: BBIK ควรพิจารณาหารือเกี่ยวกับ
ความเพยีงพอของการรบัประกนัและความรบัผดิชอบและภาระ



รายงานความเห็นท่ีปรึกษาการเงินอิสระ 

เอกสำรแนบ 2 – หนำ้  2 

ประเดน็พิจารณาทางการเงิน ความเหน็ของ EY และท่ีปรึกษาฯ 
สัง่ซื้อ และ 23 โครงการอยู่ระหว่างเจรจา) ซึ่งจะทยอยรับรู้
รายไดจ้นถงึปี 2570                   

ผกูพนัส าหรบัโครงการทีจ่ะรบัโอน รวมถงึขอ้เรยีกรอ้งการชดใช้
ค่าเสยีหายในสญัญาซื้อขายกจิการ โดยระบุใหค้่าใชจ้่ายใดๆ ที่
จะเกิดขึ้นจากการเรยีกร้องจากยอดขายคงค้างที่รบัโอนมาจะ
ถูกเรียกเก็บกลับไปยงั MFEC ทัง้นี้ควรปรึกษากับที่ปรึกษา
ทางกฎหมายถงึประเดน็ดงักล่าว ซึ่งพบว่าประเดน็ดงักล่าว ได้
ถูกระบุเป็นเงื่อนไขบงัคบัก่อนซึง่เป็นความรบัผดิชอบของผูโ้อน 
และระบุการชดใช้ค่าเสยีหายในสญัญาโอนกิจการไว้แล้ว โดย
ไดม้กีารลงนามในเมื่อวนัที ่22 ธนัวาคม 2565 เป็นทีเ่รยีบร้อย
แลว้ 

4. จากการประมาณการผลการด าเนินงานของรายงานการ
ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ ส าหรบังวด 9 เดอืนปี 2565 ท า
ให้อตัราก าไรขัน้ต้นลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 72.8 เหลือร้อย
ละ 66.1 ณ กนัยายน 2565 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเสนอ
ราคาที่ลดลงในบางโครงการ เพื่อรกัษาความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดในช่วงการระบาดโควิด -19 ในปี 2564 
ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น 14.7% จากจ านวนพนักงานที่
เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหวัที่สูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม 
รายได้ลดลง 10.9% สาเหตุหลักมาจากความล่าช้าของบาง
โครงการ ผูบ้รหิารแจง้ว่าจ านวนพนักงานทีเ่พิม่ขึน้นัน้บางส่วน
เพื่อสนับสนุนโครงการภายในของ MFEC และโครงการ
ภายนอกส าหรบัลูกคา้ทีม่ศีกัยภาพของ MFEC  

ความเห็นของ EY: BBIK ควรพิจารณาหารือเกี่ยวกับแผนใน
อนาคตและกลยุ ทธ์ท า งธุ รกิ จ  ร วมถึ งกา รตรวจสอบ
ประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงรายได้ และผลก าไรของธุรกรรม
ภายหลงัการจดัท ารายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงนิ                                       

ความเห็นของที่ปรกึษาฯ: หลงัจากสถานการณ์โควดิ-19 ที่ลด
ความรุนแรงลง ปัญหาความล่าช้าของโครงการของลูกค้าก็
น่าจะลดลง และ VDD ควรจะปรบัราคาบริการขึ้นมาที่ระดับ
ปกติ เนื่องจากความเชี่ยวชาญของผู้บริหารและบุคลากรของ 
VDD ในการให้บริการ DX และมีความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดี 
(มากกว่า 10 ปี) กับลูกค้ารายหลักๆ ดงันัน้ รายได้จากการ
ให้บรกิารของ VDD นัน้จะยงัคงอยู่หรอืยงัคงเติบโตต่อไปหลงั
การท าธุรกรรมได ้ซึ่งบรษิทัฯ และ MFEC มสีญัญาตกลงกนัว่า 
MFEC ต้องรบัเป็นที่ปรกึษาในการบรหิารและประกอบกิจการ
ของ VDD โดยก าหนดให้นายศิริวฒัน์ วงศ์จารุกร ซึ่งปัจจุบัน
ด ารงต าแหน่ง CEO ของ MFEC เข้ามาให้ค าปรึกษาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวนัจดัตัง้ VDD เพื่อให ้VDD 
สามารถประกอบกิจการได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว ้ซึ่งพบว่า
ประเดน็ดงักล่าว ไดถู้กระบุเป็นเงื่อนไขบงัคบัก่อนซึ่งเป็นความ
รบัผิดชอบของผู้โอน และระบุการชดใช้ค่าเสียหายในสญัญา
โอนกจิการไวแ้ล้ว โดยไดม้กีารลงนามในเมื่อวนัที ่22 ธนัวาคม 
2565 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

5.สนิทรพัย์/(หนี้สนิ) สุทธิที่แยกออกให้ VDD มูลค่าประมาณ 
(18.4 ลา้นบาท) มรีายละเอยีดดงันี้ 

(1) ประมาณการหนี้สินจากผลประโยชน์พนักงานจ านวน
พนักงาน 308 คน ส่ วนใหญ่ประกอบด้วยภาระผูกพัน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ณ เดอืนกนัยายน 2565 จ านวน 
(19.5) ล้านบาท อ้างองิจากรายงานคณิตศาสตร์ประกนัภยั ปี 
2564 ส าหรบัพนักงาน 250 คน ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องมหีนี้สนิ
เพิม่เตมิส าหรบัพนักงานอกี 58 คน  

ความเห็นของ EY: ควรพิจารณาว่าจ้างนักคณิตศาสตร์
ป ร ะกันภัย เพื่ อป ระ เมินการ เกษียณอายุ ภ า ร ะผู กพัน
ผลประโยชน์และสะทอ้นผลในการประเมนิมลูค่าของ VDD ก่อน
ปิดการขาย  BBIK ควรให้ท าข้อตกลงพนักงาน ทรพัย์สนิและ
หนี้สนิของ VDD ทีจ่ะโอน 

ความเห็นของที่ปรึกษาฯ: ควรมีการพิจารณาหาภาระผูกพนั
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุของพนักงานทีเ่หลอือกี 58 คน ที่
จัดท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อความถูกต้องและ
ครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินของหน่วยธุรกิจที่แยกออกมา 
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ประเดน็พิจารณาทางการเงิน ความเหน็ของ EY และท่ีปรึกษาฯ 
(2) อุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
ณ เดอืนกนัยายน 2565 จ านวน 1.1 ลา้นบาท 

 

และสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ VDD ทัง้นี้  เนื่องจาก BBIK 
จะต้องรับโอนพนักงานเข้ามาใหม่มากกว่า 300 คน จึงควร
ปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายเพื่อจะได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงานให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งพบว่าประเด็นดงักล่าว ได้ถูก
ระบุเป็นเงื่อนไขบงัคบัก่อนซึ่งเป็นความรบัผิดชอบของผู้โอน 
และระบุการชดใช้ค่าเสยีหายในสญัญาโอนกิจการไว้แล้ว โดย
ไดม้กีารลงนามในเมื่อวนัที ่22 ธนัวาคม 2565 เป็นทีเ่รยีบร้อย
แลว้ 

 

2.2  การตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย 
ทีป่รกึษาฯ อ้างองิรายงานการตรวจสอบสถานะทางการกฎหมายของ VDD ทีจ่ดัเตรยีมโดย บรษิทั กุดัน่ แอนด์ 

พาร์ทเนอร์ส จ ากดั (“KAP”) จดัท าเมื่อวนัที ่18 พฤศจกิายน 2565 เพื่อวตัถุประสงค์ในการรบัโอนกิจการในครัง้นี้ สรุป
ใจความส าคญัไดด้งันี้ 

ประเดน็พิจารณาทางการกฎหมาย ความเหน็ของ KAP และท่ีปรึกษาฯ 
1. หนังสือค า้ประกนัท่ีออกโดยธนาคาร  
จากการตรวจสอบเอกสาร KAP ได้รบัหนังสือค ้าประกันที่
ออกโดยธนาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ Digital 
Delivery จ านวน 7 ฉบบั ทัง้นี้ จากการตรวจสอบเอกสารที่
ไดร้บั KAP พบว่า สญัญาระหว่าง MFEC กบัลูกคา้ ก าหนดให ้
MFEC มีหน้าที่วางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเพื่อ
ประกนัการท างานหรอืประกนัคุณภาพงาน  
อย่างไรก็ตาม KAP ไม่ได้รบัเอกสารที่เกี่ยวกบัหลักประกัน
บางรายการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงแคชเชียร์เช็ค หรอื
หนังสอืค ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคารเพื่อตรวจสอบ 

ความเห็นของ KAP: ผู้ลงทุนอาจพิจารณาก าหนดเป็นค า
รับรองและรับประกันของ VDD ในสัญญาซื้อขายหุ้นว่า 
MFEC ไม่มีการปฏิบัติฝ่าฝืนเงื่อนไขหรือข้อก าหนดใน
สญัญาทางการเงินอันส่งผลต่อความสมบูรณ์ของธุรกรรม 
และหากมคีวามเสยีหายใด ๆ เกดิขึน้อนัเนื่องมาจากการฝ่า
ฝืนเงื่อนไขหรอืขอ้ก าหนดในสญัญาทางการเงนิดงักล่าว อนั
เป็นเหตุให้ผู้ลงทุนได้รบัความเสยีหายไม่ว่าด้วยประการใด 
ๆ VDD ตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดให้แก่ผู้ลงทุนจนเต็ม
จ านวน 
 
ความเหน็ของทีป่รกึษาฯ: จากร่างสญัญาโอนกจิการทัง้หมด
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ได้มีการระบุเงื่อนไขบังคับ
ก่อนทีเ่ป็นความรบัผดิชอบของ EWH ในขอ้ 1.1 ว่าค ารบัรอง
ของ EWH ถูกตอ้งและเป็นจรงิทุกประการ ณ วนัทีท่ าสญัญา
ฉบบันี้ และ ณ วนัทีท่ าการซื้อขายเสรจ็สมบูรณ์ หากมคีวาม
เสียหายอันเป็นผลจากการผิดสญัญา หรือการให้ข้อมูลที่
ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วน คู่สญัญาทีเ่ป็นฝ่ายท าผดิสญัญาตก
ลงรบัผดิชอบต่อคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง 
ในการประมูลและรับงานโครงการต่างๆ สัญญาระหว่าง 
VDD กับลูกค้า  ได้มีการก าหนดให้ VDD มีหน้าที่วาง
หลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญาเพื่อประกนัการท างานหรอื
ประกนัคุณภาพงาน  ซึ่ง MFEC เป็นผู้วางเงนิค ้าประกนัให้
ในอดตี โดยสญัญาที่มกีารท ากบัลูกค้าไปแล้ว ทาง MFEC 
จะท าการจา้งช่วง VDD ต่อ และ MFEC ยงัเป็นผูว้างเงินค ้า
ประกนัใหด้งัเดมิ ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการ ทาง VDD 
จะเป็นผู้วางเงินค ้าประกันในการท างานส าหรบัลูกค้าราย
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ใหม่ ทีป่รกึษาฯ เหน็ว่าประเดน็นี้มคีวามเสีย่งต ่า และสญัญา
มคีวามครอบคลุมและเป็นการป้องกนัความเสี่ยงในประเด็น
ดงักล่าวแลว้ 

2. สญัญาระหว่าง MFEC กบัลูกค้าของ MFEC 
ในการเขา้ท าธุรกรรมอาจส่งผลให ้MFEC ตอ้งด าเนินการจา้ง
ช่วง VDD เพื่อใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ของ MFEC ตามสญัญาและ
ใบสัง่ซื้อทีย่งัมผีลใชบ้งัคบัอยู่  

ความเห็นของ KAP: KAP พบว่า กรณีที่ MFEC จะน างาน
ทัง้หมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปจ้างช่วงนัน้ MFEC จะต้อง
ได้รบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากลูกค้าบางราย 
ก่อนน างานทั ้งหมดหรือส่ วนใดส่วนหนึ่ ง ไปจ้างช่ วง 
มอบหมาย หรอืโอนงานใหแ้ก่ VDD เพื่อด าเนินงานต่อ 
 
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ: จากข้อตกลงรายละเอียดสภาพ
กจิการของ VDD ไดม้กีารก าหนดความรบัผดิชอบของผู้โอน
ในข้อ 3.1 MFEC จะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญา
ภายนอก เพื่อเข้าท าและการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ภายใต้
สญัญาดงักล่าว รวมถึงสญัญาช่วงโครงการฯ จากคู่สญัญา
ต่าง ๆ ของ MFEC ครบถ้วนแล้ว หากมีความเสียหายอัน
เป็นผลจากการผดิสญัญา หรอืการใหข้อ้มูลทีถู่กต้องหรอืไม่
ครบถ้วน คู่สญัญาที่เป็นฝ่ายท าผิดสญัญาตกลงรบัผิดชอบ
ต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าสญัญามีความ
ครอบคลุมและเป็นการป้องกนัความเสีย่งในประเดน็ดงักล่าว
แลว้ โดยปัจจุบนัไดม้กีารแจง้ใหลู้กคา้รบัทราบบางส่วน 

3. สญัญาระหว่าง MFEC กบัคู่ค้าของ MFEC  
จากการตรวจสอบเอกสารทีไ่ด้รบั KAP พบว่า MFEC มกีาร
ท าสญัญากบัคู่ค้าของ MFEC จ านวน 6 ราย โดยMFEC ได้
เขา้ท าขอ้ตกลงดงักล่าวในลกัษณะของสญัญาการเป็นตวัแทน
จ าหน่าย (Reseller Agreement) และ/หรือ สัญญารักษา
ความลบั (Non-disclosure Agreement) 
 

ความเห็นของ KAP: ตามสญัญาการเป็นตัวแทนจ าหน่าย 
ก าหนดให ้MFEC เป็นตวัแทนจ าหน่ายใหก้บัคู่คา้ในการขาย
สนิค้า หรอืให้บรกิารของคู่ค้าให้กบัลูกค้า โดย MFEC ห้าม
แต่งตัง้บุคคลอื่นใดเป็นตวัแทนจ าหน่ายรายย่อยต่อโดยไม่ได้
รบัความยนิยอมจากคู่ค้า รวมถึงกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลง
อ านาจควบคุมของ MFEC, MFEC มีหน้าที่แจ้งให้แก่คู่ค้า
ทราบ  
ทัง้นี้ ในการเข้าท าธุรกรรม อาจส่งผลให้มกีารเปลี่ยนแปลง
อ านาจควบคุมและโครงสร้างองค์กรของMFEC และ VDD 
ต้องด าเนินการให้บริการแก่ลูกค้าตามสัญญาให้บริการ
ระหว่างลูกคา้และ MFEC ซึ่งอาจเกี่ยวขอ้งกบัการขายสนิคา้
หรอืใหบ้รกิารของคู่คา้ ดงันัน้ VDD จงึมหีน้าทีต่้องขอความ
ยนิยอมและแจง้ใหแ้ก่คู่คา้ทราบ 
 
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ: จากข้อตกลงรายละเอียดสภาพ
กิจการของบรษิัท วลัแคน ดจิทิลั เดลิเวอรี่ จ ากดั ได้มรีะบุ
หน้าทีข่อง EWH ก่อนวนัทีท่ าการซื้อขายเสรจ็สมบูรณ์ ในขอ้ 
2.1 MFEC ได้รบัความยินยอมจากคู่สญัญาภายนอก เพื่อ
เข้าท าและการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ภายใต้สญัญาดงักล่าว 
รวมถงึสญัญาช่วงโครงการฯ จากคู่สญัญาต่าง ๆ ของ MFEC 
ครบถ้วนแล้ว หากมีความเสียหายอันเป็นผลจากการผิด
สญัญา หรอืการใหข้อ้มูลที่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วน คู่สญัญา
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ที่เป็นฝ่ายท าผดิสญัญาตกลงรบัผดิชอบต่อคู่สญัญาอีกฝ่าย
หนึ่ง ทีป่รกึษาฯ เหน็ว่าสญัญามคีวามครอบคลุมและเป็นการ
ป้องกนัความเสีย่งในประเดน็ดงักล่าวแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม
ส าหรับคู่ค้าของ MFEC ถือได้ว่าเป็นคู่ค้าของทาง BBIK 
เช่นกนั ดงันัน้คาดว่าในการเจรจาเกี่ยวกบัคู่ค้าของ MFEC 
นัน้ ไม่น่าจะเกดิปัญหาแต่อย่างใด 

4. สญัญาจ้างแรงงานมาตรฐาน  
 
ลูกจ้าง  
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของ  MFEC, KAP ได้รับการ
ยืนยันว่า ลูกจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ Digital 
Delivery ไม่มลีูกจา้งชาวต่างชาต ิและพนักงานในกลุ่มธุรกิจ 
Digital Delivery ทีจ่ะโอนไปยงับรษิทัใหม่ไม่มผีูพ้กิาร 
 
ทะเบียนลูกจ้าง  
จากการตรวจสอบทะเบยีนลูกจา้งทีไ่ดร้บั และจากการยนืยนั
จากเจ้าหน้าที่ของ MFEC, KAP พบว่า MFEC ได้จัดท า
ทะเบียนลูกจ้างเป็นฉบับภาษาอังกฤษ โดยมีการระบุ
ภาษาไทยเฉพาะชื่อของพนักงานเท่านัน้ ทัง้นี้ ส าหรบัขอ้มูล
อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นชื่อสงักดั ชื่อแผนก ต าแหน่ง และวนัเริ่ม
งาน ไม่มกีารจดัท าเป็นภาษาไทย นอกจากนี้ รายการตามที่
ระบุในทะเบียนลูกจ้างดังกล่าวนั ้น ไม่ครบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนด กล่าวคือ ไม่มีรายการเพศ สัญชาติ วัน
เดอืนปีเกดิ อายุ ทีอ่ยู่ปัจจุบนั อตัราค่าจา้งและประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอื่น และวนัสิน้สุดการท างาน 
 
สญัญาจ้างแรงงานมาตรฐาน  
จากการตรวจสอบสญัญาจา้งและเงื่อนไขขอ้ตกลงการท างาน
ในรูปแบบมาตรฐานของ MFEC, KAP พบว่า ตามขอ้ 3 ของ
สญัญาจ้างและเงื่อนไขข้อตกลงการท างานดงักล่าว ก าหนด
ว่า “บริษัทมีสิทธิในการโอนสิทธิตามสัญญาจ้างนี้  ให้แก่
บุคคลภายนอก เพื่อควบคุมดูแลการปฏบิตังิานของพนักงาน
ต่อไป ภายใตข้อบเขตของกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบันี้” 

ความเห็นของ KAP: KAP ไม่พบประเด็นหรือข้อพิจารณา
เกี่ยวกับสัญญาจ้างและเงื่อนไขข้อตกลงการท างานใน
รูปแบบมาตรฐานของMFEC ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมนีัยส าคญัต่อการเข้าท าธุรกรรม อย่างไรก็ตาม ก่อน
การโอนพนักงานในกลุ่มธุรกจิ Digital Delivery ของ MFEC 
ไปเป็นพนักงานของบรษิทัใหม่ MFEC จะต้องด าเนินการขอ
ความยนิยอมจากพนักงานนัน้ ๆ ดว้ย รวมทัง้ใหส้ทิธติ่าง ๆ 
ที่พนักงานมอียู่ต่อบริษัทฯ (ซึ่งเป็นนายจ้างเดิม) คงมสีทิธิ
ต่อไป และบรษิทัใหม่ (ซึ่งเป็นนายจา้งใหม่) จะต้องรบัไปทัง้
สทิธแิละหน้าทีอ่นัเกีย่วกบัพนักงานนัน้ ๆ ทุกประการ 
 
ความเห็นของที่ปรกึษาฯ: ในส่วนของ พ.ร.บ. ส่งเสรมิและ
พฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2550 ก าหนดใหเ้จ้าของ
สถานประกอบการทีม่ลีูกจา้งตัง้แต่ 100 คนขึน้ไป ตอ้งรบัคน
พกิารที่สามารถท างานท างานได้ไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งใด
เข้าท างาน สดัส่วนของการรบัคือ ลูกจ้างที่ไม่ใช่คนพิการ 
100 คน ต่อคนพกิาร 1 คน เศษของ 100 ถา้เกนิ 50 คน ตอ้ง
รบัคนพกิารเพิม่ขึ้นอีก 1 คน ในกรณีทีน่ายจ้างหรอืเจ้าของ
สถานประกอบการไม่รับคนพิการ เข้าท างาน จะต้อง
ด าเนินการส่งเงนิเขา้กองทุนส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ
คนพกิารเป็นรายปี ซึ่งเงนิทีน่ าส่งกค็ านวณจากอตัราค่าจ้าง
ต ่าสุดของอตัราค่าจา้งขัน้ต ่าตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานที่
ใช้บังคบัครัง้หลังสุดในปีก่อนที่มีหน้าที่ส่งเงนิเข้ากองทุนฯ 
คณูดว้ย 365 และคณูดว้ยจ านวนคนพกิารทีไ่ม่รบัเขา้ท างาน 
โดย VDD ปัจจุบันยังไม่มีพนักงานพิการ และได้รับการ
ยืนยันจากผู้บริหารของ VDD ว่าภายหลังจากการโอน
พนักงาน ทาง VDD จะด าเนินการน าส่งเงินเข้ากองทุน
ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารเป็นรายปีต่อไป 
 
จากขอ้ตกลงรายละเอยีดสภาพกจิการของ VDD พนักงานที่
โอนย้ายเข้ามาจะได้รบัค่าตอบแทนและสวสัดกิารที่ไม่น้อย
ไปกว่าที่ได้รบัจาก MFEC ณ วนัที่โอนพนักงาน และยงัคง
ผลประโยชน์พนักงานและการนับระยะเวลาในการท างานต่อ
จากเดมิ 
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ในร่างสัญญาโอนกิจการทัง้หมด ได้มีการก าหนดความ
รับผิดชอบของผู้โอนในข้อ 2.13 VDD จะต้องด าเนินการ
จดัท าเอกสาร และ/หรือ ด าเนินการใด ๆ เพื่อให้การดูแล
จัดการพนักงานของ  VDD เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่รวมถงึ
แต่ไม่จ ากัดเพียง การจัดให้มีทะเบียนลูกจ้าง ข้อบังคับ
เกีย่วกบัการท างาน โดยมรีายละเอยีดเป็นไปตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด รวมถงึการปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิองทุนส ารอง
เลี้ยงชพี พ.ศ. 2530 (และที่แก้ไขเพิม่เติม) พระราชบญัญตัิ
ประกันสังคม พ.ศ.  2533 (และที่แก้ไขเพิ่ม เติม) และ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ)  
 
หากมคีวามเสยีหายอนัเป็นผลจากการผดิสญัญา หรอืการให้
ข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน คู่สญัญาที่เป็นฝ่ายท าผิด
สญัญาตกลงรบัผดิชอบต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง ที่ปรกึษาฯ 
เห็นว่าสญัญามีความครอบคลุมและเป็นการป้องกันความ
เสีย่งในประเดน็ดงักล่าวแล้ว 

5. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 
KAP เหน็ว่า VDD มกีารประกอบกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยมสีถานะเป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลและผู้
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล ซึ่งมีผลให้ VDD มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ดงัต่อไปนี้  
 
5.1 ประกาศความเป็นส่วนตวั  
จากการตรวจสอบเอกสาร KAP พบว่า VDD มีการจัดท า
ประกาศความเป็นส่วนตัว จ านวน 15 ฉบับ เพื่อแจ้ง
รายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เจ้าของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ลูกคา้ ผูส้มคัรงาน พนักงาน คู่คา้ ผู้
ถือหุ้นและผู้ลงทุน กรรมการและผู้บริหาร และผู้เข้ามาใน
พืน้ทีข่อง VDD ทราบ  
 
อย่างไรก็ตาม KAP พบว่า ประกาศความเป็นส่วนตัวของ 
VDD บางฉบับมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ. 
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนด เช่น ไม่มกีารแจง้ผลกระทบ
ทีเ่ป็นไปไดห้ากไม่ใหข้อ้มลูส่วนบุคคลส าหรบัการประมวลผล
ขอ้มลูส่วนบุคคลโดยอาศยัฐานสญัญาหรอืฐานการปฏบิตัิตาม
กฎหมาย และ/หรอื ไม่มกีารแจ้งสทิธิของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลจ านวน 8 สทิธใิหค้รบถว้น 
 

ความเห็นของ KAP: หาก VDD ไม่แจ้งรายละเอียดให้
ครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 
อาจได้รับโทษทางแพ่ง คือ ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่
แท้จรงิและค่าสนิไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ เพิม่ขึ้นอีกไม่
เกนิ 2 เท่าของค่าสนิไหมทดแทนทีแ่ทจ้รงินัน้ ตามมาตรา 77 
และมาตรา 78 และโทษทางปกครอง คอื ตอ้งระวางโทษปรบั
ทางปกครองไม่เกนิ 1,000,000 บาท ตามมาตรา 82  
 
ในการเข้าท าธุรกรรมอาจส่งผลให้ MFEC ต้องด าเนินการ
จา้งช่วง VDD เพื่อใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ของ MFEC ตามสญัญา
และ/หรือใบสัง่ซื้อที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่  โดย  VDD จะมี
สถานะเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลช่วง  
 
ดงันัน้ MFEC ต้องจดัท าข้อตกลงระหว่าง MFEC กบั VDD 
เพื่อก าหนดหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดบั
เดยีวกบัหน้าที่ของ MFEC ตามสญัญาระหว่าง MFEC กบั
ลูกค้าของ MFEC ตลอดจนตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลก าหนด  
 
พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ก าหนดว่า ผูค้วบคุมขอ้มลู
ส่วนบุคคลตอ้งจดัใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถใชส้ทิธิ
ขอถอนความ สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วน
บุคคล สทิธขิอใหโ้อนขอ้มูลส่วนบุคคล สทิธคิดัคา้นการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้
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5.2 สญัญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
จากการตรวจสอบเอกสาร KAP พบว่า MFEC มีการจดัท า
แบบสัญญาการประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุ คคล โดยมี
รายละเอียดเป็นไปตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ก าหนด และเจ้าหน้าที่ของ MFEC ยืนยันว่า ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของกลุ่มธุรกิจ Digital 
Delivery MFEC ไม่มกีารเขา้ท าสญัญาการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลใด ๆ  
อย่างไรก็ตาม KAP พบว่า MFEC มีการเข้าท าสัญญา
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อตกลงให้ประมวลผล
ขอ้มลูส่วนบุคคล ระหว่าง MFEC ในฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคล กบัลูกค้าบางรายของ MFEC ในฐานะผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีข้อก าหนดว่า ในกรณีที่ MFEC 
แต่งตัง้ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลช่วง MFEC ต้องจดัใหม้ี
ข้อตกลงระหว่าง MFEC กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ช่วง โดยก าหนดเนื้อหาในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน
ระดับเดียวกันหรือไม่ด้อยกว่าที่ก าหนดในสัญญาระหว่าง 
MFEC กบัลูกค้าของ MFEC รวมถึงตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนด 
 
5.3 ช่องทางการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
จากการตรวจสอบเอกสารส าหรบัการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกคา้ KAP พบว่า MFEC ก าหนดใหเ้จา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลใช้สิทธิตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ก าหนด โดยการกรอกแบบฟอร์มค าร้องขอใช้สิทธิของ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและยื่นค ารอ้งผ่านช่องทางที่ MFEC 
ก าหนด  
อย่างไรก็ตาม KAP ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของ 
MFEC ว่า MFEC ไม่มีแบบฟอร์มค าร้องขอใช้สิทธิของ
เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล 

ด าเนินการลบหรือท าลายหรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่
สามารถระบุตัวบุคคลได้ สิทธิขอระงับการใช้ข้อมูลส่วน
บุคคล สทิธิร้องขอให้แก้ไขด าเนินการให้ข้อมูลถูกต้อง เป็น
ปัจจุบันและสมบูรณ์ และสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรอืผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง
ลูกจ้างหรือผู้ร ับจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง  
 
หากผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลไม่จดัช่องทางใหเ้จา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลสามารถใชส้ทิธิ อาจได้รบัโทษทางแพ่ง คอื ต้อง
จ่ายค่าสนิไหมทดแทนที่แท้จรงิ และค่าสนิไหมทดแทนเพื่อ
การลงโทษ เพิม่ขึน้อกีไม่เกนิ 2 เท่าของค่าสนิไหมทดแทนที่
แท้จรงินัน้ ตามมาตรา 77 และมาตรา 78 นอกจากนี้ หาก 
VDD ไม่จัดให้มีช่องทางส าหรับการใช้สิทธิขอเข้าถึงและ
ขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล อาจได้รับโทษปรับทาง
ปกครองไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามมาตรา 82 และหาก 
VDD ไม่จัดให้มีช่องทางส าหรับการใช้สิทธิคัดค้านการ
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล อาจไดร้บัโทษปรบัทางปกครอง
ไม่เกนิ 3,000,000 บาท ตามมาตรา 83  

ความเหน็ของทีป่รกึษา: ในร่างสญัญาโอนกจิการทัง้หมด ได้
มีการก าหนดความรบัผิดชอบของผู้โอนในข้อ 2.14  VDD 
จะต้องด าเนินการจดัท าเอกสาร และ/หรอื ด าเนินการใด ๆ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 (รวมที่แก้ไขเพิม่เติม) เป็นเงื่อนไขบงัคบัก่อนที่
เป็นความรบัผดิชอบของ EWH หากมคีวามเสยีหายอันเป็น
ผลจากการผิดสัญญา หรือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน คู่สญัญาที่เป็นฝ่ายท าผิดสญัญาตกลงรบัผิดชอบ
ต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าสญัญามีความ
ครอบคลุมและเป็นการป้องกนัความเสีย่งในประเดน็ดงักล่าว
แลว้ 

 
 


