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สารสนเทศของบริษทั เบริล 8 พลัส จาํกดั (มหาชน)   

เร่ือง การได้มาซึ่งสินทรัพย ์(บัญชี 1) และการเข้าทาํรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 

12 พฤษภาคม 2565 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เบริล 8 พลัส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 

12 พฤษภาคม 2565 ไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้รษิัทฯ เขา้ลงทนุในหุน้สามญับรษิัท เอคซเทนด ์ไอที รีซอรส์ จาํกดั (“X10”) จาํนวน 

799,999 หุน้ คิดเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 620,640,023.40 บาท (“รายการเข้าซือ้หุ้นสามัญบริษัท X10”)  

การเข้าทาํรายการเข้าซือ้หุ้นสามัญบริษัท X10 นั้น บริษัทฯ จะเข้ารับโอนหุ้นสามัญในบริษัท X10 จํานวน 

799,999หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียน โดยรบัโอนจาก บรษิัท เอ็กซอ์าร ์รีซอรส์ จาํกดั (“XR Resource”) 

จาํนวน 64,399 หุ้น และรับโอนจาก บริษัท เอ็กซเ์ทนด ์รีซอรส์ โฮลดิง้ จาํกัด (“Extend Resource Holding”) จาํนวน 

735,600 หุน้ ภายใตก้ระบวนการโอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) โดยบรษิัทฯ จะซือ้และรบัโอน

กิจการทัง้หมดจาก XR Resource และ Extend Resource Holding ซึ่งหมายถึง ทรพัยสิ์น หนีสิ้น สิทธิ หนา้ท่ี และความ

รบัผิดชอบทัง้หมดของ XR Resource และ Extend Resource Holding  ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัและท่ีจะมีในอนาคต ณ วนัโอน

กิจการ ทัง้นี ้XR Resource และ Extend Resource Holding ไม่มีหนีสิ้นใดๆ และมีเพียงหุน้สามญับริษัท X10 ณ วนัโอน

กิจการ ดงันัน้ ณ วนัโอนกิจการ บรษิัทฯ จะรบัโอนมาซึ่งหุน้สามญับรษิัท X10  มลูค่ารวมทัง้สิน้ 620,640,023.40 บาท 

ทั้งนี ้ มูลค่าซื ้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก XR Resource และ Extend Resource Holding (ซึ่งรวมถึง          

หุน้สามญัจาํนวน 799,999 หุน้ ของ X10) จะเท่ากบั 620,640,023.40 บาท และ บรษิัทฯ จะชาํระค่ารบัโอนกิจการดว้ย (1) 

เงินสดจาํนวน 50,000,000 บาท ให้กับ XR Resource และ (2) หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จาํนวน 14,594,374 หุน้     

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.8 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพ่ิมทุนชําระแล้ว              

โดยกาํหนดราคาหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ี 39.10 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าทั้งสิน้ 570,640,023.40 บาท ให้กับ Extend 

Resource Holding รวมเป็นมูลค่าทั้งสิน้ 620,640,023.40 บาทซึ่งการชําระค่ารับโอนกิจการด้วยหุ้นสามัญเพ่ิมทุน          

ของบริษัทฯ ถือเป็นการเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนในราคาท่ีมีส่วนลดไม่เกินรอ้ยละ 10 จากราคาตลาดตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ.72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคล      

ในวงจาํกดั (รวมทัง้ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ ทจ.72/2558”)    

การเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับรษิัท X10 ภายใตก้ระบวนการโอนกิจการทัง้หมดขา้งตน้เขา้ข่ายเป็นการซือ้

หรือรบัโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซึ่งบริษัทฯ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและบริษัทฯ จะตอ้งมีการดาํเนินการ        

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็น

การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 

(รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพยส์ิน”) และตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศ
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คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน             

ในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน”) ดงันี ้

1. รายการเขา้ซือ้หุน้สามัญบริษัท X10 ถือเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกับ

ตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีมีนัยสาํคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์                   

แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่าย

ไปซึ่งสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึง

ทรัพยส์ิน”) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับรอ้ยละ79.5 ตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑท่ี์

คาํนวณขนาดรายการไดส้งูสดุจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ท่ีผ่านการ

สอบทานโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต จึงเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น โดยมีมลูค่าของรายการสงูกว่ารอ้ยละ 50 (“รายการได้มา - รายการเข้าซือ้หุ้น

สามัญบริษัท X10”) 

2. นอกจากรายการเข้าซื ้อหุ้นสามัญบริษัท X10 จะอยู่ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป                  

ซึ่งทรัพย์สินแล้ว รายการเข้าซือ้หุ้นสามัญบริษัท X10 เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ 

เน่ืองจากเป็นการเขา้ทาํรายการกับ XR Resource และ Extend Resource Holding ซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีมี     

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีจะไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทฯ ซึ่งถือเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (รวมท่ีมีการ

แกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูและ

การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

(“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีขนาดของรายการโดยประมาณเท่ากับ 620.6 ลา้นบาท หรือ     

รอ้ยละ  99.2 ของมลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ (NTA) โดยคาํนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ท่ีผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ซึ่งขนาดของรายการนี ้มากกว่า

หรือเท่ากับ 20 ลา้นบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 3 ของมูลค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ 

แลว้แต่จาํนวนใดจะสงูกว่า (“รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน - รายการเข้าซือ้หุ้นสามัญบริษัท X10”) 

3. จากการท่ีบริษัทฯ จะชาํระค่ารบัโอนกิจการบางส่วนดว้ยหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จาํนวน 14,594,374 

หุ้น ให้แก่ Extend Resource Holding ซึ่งการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จาํนวน  14,594,374 

หุน้  มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ Extend Resource Holding เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยง

กันของบริษัทฯ เน่ืองจากเป็นการเข้าทํารายการกับ Extend Resource Holding ซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีมี           

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีจะไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทฯ ซึ่งถือเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีขนาดของรายการโดยประมาณเท่ากบั 405.9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ  63.4 ของ

มลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ (NTA) โดยคาํนวณจากงบการเงินรวมของบรษิัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2565 ท่ีผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งขนาดของรายการนี้ มากกว่าหรือเท่ากับ 20              

ลา้นบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากบัรอ้ยละ 3 ของมลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ แลว้แต่จาํนวนใด

จะสงูกว่า (“รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน - รายการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ”) 
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(โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการทัง้ 3 รายการเพ่ิมเติมใน ขอ้ 3) ลกัษณะโดยทั่วไปของรายการและ

ขนาดของรายการ)  

ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงขอแจง้รายละเอียดของรายการดงักล่าวตามท่ีกาํหนดในประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไป

และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดงัตอ่ไปนี ้

1) วัน/ เดือน/ ปีทีท่าํรายการ 

 บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสัญญารับโอนกิจการทั้งหมด (Entired Business Transfer Agreement) ภายหลัง            

การประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 ของบริษัทฯ ในวันท่ี 7 กรกฎาคม 2565 และไดม้ีการดาํเนินการต่างๆ ตามท่ี

กาํหนดเป็นเงื่อนไขบงัคบัก่อนตามท่ีไดร้ะบใุนขอ้ 9) ครบถว้นแลว้ โดยคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาส 3 ของปี 2565 

2) คู่สัญญาทีเ่กี่ยวข้อง 

ผูร้บัโอน : บรษิัทฯ    

ผูโ้อน  

และความสัมพนัธก์ับ

บรษิัทฯ 

: XR Resource และ Extend Resource Holding และ ภายใต้กระบวนการ EBT Extend 

Resource Holding จะต้องดาํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในรอบระยะเวลาบัญชี

เดียวกันกับการ EBT โดยภายหลังการจดทะเบียนเลิกบริษัทและภายใตก้ระบวนการชาํระ

บัญชีของ Extend Resource Holding นั้น ทรัพย์สินทั้งหมดท่ีมีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ 

Extend Resource Holding จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ  Extend Resource Holding 

และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผูถื้อหุน้ของ Extend Resource Holding ซึ่งถืออยู่ ณ วนัท่ี

ชาํระบญัชีเสร็จสิน้ตามสดัส่วนการถือหุน้ ดงันัน้ ในขัน้ตอนของการชาํระบัญชีของ Extend 

Resource Holding หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ ท่ีออกและจดัสรรใหแ้ก่ Extend Resource 

Holding สาํหรบัเป็นค่าตอบแทนการเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับรษิัท X10 จะถกูโอนคืน

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ Extend Resource Holding และ/หรือ บคุคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผูถื้อหุน้ของ 

Extend Resource Holding ซึ่งถืออยู่ ณ วนัท่ีชาํระบญัชีเสรจ็สิน้ตามสดัส่วนการถือหุน้ 

ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้ของ XR Resource และ Extend Resource Holding คือ นาย กฤษดา เกตุภู่พงษ์ 

จะไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ณ วนัท่ีการรบัโอนกิจการทัง้หมดเสร็จสมบรูณ์

ทาํให้การเข้าทาํรายการกับ XR Resource และ Extend Resource Holding เข้าข่ายเป็น

รายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เน่ืองจากเป็นการเขา้ทาํรายการกับ XR Resource และ 

Extend Resource Holding ซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีจะไดร้บัการแต่งตัง้เป็น

กรรมการของบรษิัทฯ ซึ่งถือเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

สาระสาํคญัของ

สญัญารบัโอนกิจการ

ทัง้หมด (Entire 

Business Transfer 

Agreement) 

 

: สัญญารบัโอนกิจการทัง้หมดทาํขึน้เป็น 2 ฉบับ ระหว่าง บริษัทฯ ในฐานะผูร้บัโอน และ XR 

Resource ในฐานะผูโ้อนฉบับหน่ึง และ บริษัทฯ ในฐานะผูร้บัโอน และ Extend Resource 

Holding ในฐานะผูโ้อนอีกฉบบัหน่ึง โดยตามสญัญาดงักล่าวผู ้โอนตกลงโอนกิจการทัง้หมด

ของผูโ้อนใหแ้ก่ผูร้บัโอน อนัไดแ้ก่ การลงทนุในหุน้สามญัของ X10 รวมทัง้บรรดาสิทธิทัง้หลาย

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้ท่ีโอน และผูร้บัโอนตกลงรบัโอนกิจการทัง้หมดของผูโ้อนจากผูโ้อนและชาํระ
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ค่าตอบแทนในวนัท่ีการโอนกิจการเสร็จสมบูรณ ์ ภายใตเ้งื่อนไขบงัคบัก่อนตามท่ีกาํหนดใน

สญัญา โปรดพิจารณาเงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีสาํคญัในขอ้  11) เงื่อนไขการเขา้ทาํรายการ 

2.1) รายละเอียดของ XR Resource 

(1) ข้อมูลการประกอบธุรกิจ 

วนัจดทะเบียนจดัตัง้บรษิัท 10 พฤษภาคม 2565 

ประเภทธุรกิจ ถือหุน้ในนิติบคุคลอ่ืน 

ท่ีตัง้สาํนกังาน 252/237 อาคารสาํนกังานเมืองไทยภทัร คอมเพล็กซ ์ถนน

รชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

ทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้  1,000,000 บาท  

จาํนวนหุน้จดทะเบียนและชาํระแลว้ 10,000 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไว ้ 100 บาท ต่อหุน้ 

(2) คณะกรรมการ   

รายชื่อคณะกรรมการ ตามหนงัสือรบัรอง ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565  คือ นาย กฤษดา เกตภุู่พงษ์ 

(3) ผู้ถือหุ้น  

รายชื่อผูถื้อหุน้ตามบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565  ปรากฎดงันี ้

รายชื่อผู้ถือหุ้น   จาํนวนหุ้น ร้อยละของจาํนวนหุน้ทัง้หมด 

1. บรษิัท เอ็กซเ์ท็น โฮลดิง้ จาํกดั* 9,997 99.97 

2. นาย กฤษดา เกตภุู่พงษ ์ 1 0.01 

3. นางสาว ธมลวรรณ พุ่มพวง 1 0.01 

4. นาย ตน้สน ธรรมเสรมิสขุ 1 0.01 

 10,000 100 

หมายเหตุ 

บรษิัท เอ็กซเ์ท็น โฮลดิง้ จาํกดั มีผูถื้อหุน้ตามบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565  ปรากฏดงันี ้ 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละของจาํนวนหุน้ทัง้หมด 

1. นางสาว ธมลวรรณ พุ่มพวง 6,000 60.00 

2. นาย กฤษดา เกตภุู่พงษ ์ 3,999 39.99 

3. นาย ตน้สน ธรรมเสรมิสขุ 1 0.01 

 10,000 100 
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2.2) รายละเอียดของ Extend Resource Holding 

(1) ข้อมูลการประกอบธุรกิจ 

วนัจดทะเบียนจดัตัง้บรษิัท 10 พฤษภาคม 2565 

ประเภทธุรกิจ ถือหุน้ในนิติบคุคลอ่ืน 

ท่ีตัง้สาํนกังาน 252/237 อาคารสาํนกังานเมืองไทยภทัร คอมเพล็กซ ์ถนน

รชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

ทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้  1,000,000 บาท  

จาํนวนหุน้จดทะเบียนและชาํระแลว้ 10,000 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไว ้ 100 บาท ต่อหุน้ 

(2) คณะกรรมการ   

รายชื่อคณะกรรมการ ตามหนงัสือรบัรอง ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565  คือ นาย กฤษดา เกตภุู่พงษ์ 

(3) ผู้ถือหุ้น  

รายชื่อผูถื้อหุน้ตามบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 ปรากฎดงันี ้

รายชื่อผู้ถือหุ้น   จาํนวนหุ้น ร้อยละของจาํนวนหุน้ทัง้หมด 

1. นางสาว ธมลวรรณ พุ่มพวง 4,268 42.68 

2. นาย กฤษดา เกตภุู่พงษ ์ 2,845 28.45 

3. นาย จิรภทัร ฬาทอง 906 9.06 

4. นางสาว ศิรนิภา ลนุพฒุ 604 6.04 

5. นาย ตน้สน ธรรมเสรมิสขุ 453 4.53 

6. นางสาว รมิดา ธนกลุภารชัต ์ 351 3.51 

7. นาย วิรตัน ์อนรุกัษ์พฒุ ิ 302 3.02 

8. นางสาว ชตุมิา ไชยยะนนท ์ 271 2.71 

 10,000 100.00 
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2.3) รายละเอียดของ X10  

(1) ข้อมูลการประกอบธุรกิจ 

วนัจดทะเบียนจดัตัง้บรษิัท 12 ตลุาคม 2552 

ประเภทธุรกิจ ใหบ้รกิารจดัหาบคุลากรดา้น IT (IT outsource) และบรกิาร 

Digital Transformation 

ท่ีตัง้สาํนกังาน เลขท่ี 252/237 อาคารเมืองไทย-ภทัร คอมเพล็กซ ์ถนนรชัดาภิเษก 

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

ทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้  8,000,000 บาท  

จาํนวนหุน้จดทะเบียนและชาํระแลว้ 800,000 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไว ้ 10 บาท ต่อหุน้ 

(2) คณะกรรมการ   

รายชื่อคณะกรรมการ ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 คือ นายกฤษดา เกตภุู่พงษ ์

(3) ผู้ถือหุ้น  

รายชื่อผูถื้อหุน้ตามบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 ปรากฎดงันี ้

รายชื่อผู้ถือหุ้น   จาํนวนหุ้น ร้อยละของจาํนวนหุน้ทัง้หมด 

1.  Extend Resource Holding  735,600 91.95 

2. XR Resource 64,399 8.05 

3. นาย กฤษดา เกตภุู่พงษ ์ 1 0.00 

รวม 800,000 100 

 

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ  

3.1) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

ในการเขา้ทาํรายการการเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามัญบริษัท X10 นั้น จะเป็นการดาํเนินการภายใตก้ารทาํ 

EBT  โดยมลูค่าซือ้และรบัโอนกิจการทัง้หมดของ XR Resource และ Extend Resource Holding (ซึ่งรวมถึงหุน้

สามัญจํานวน 799,999 หุ้น ของ X10) โดยรับโอนจาก XR Resource จํานวน 64,399 หุ้น และรับโอนจาก 

Extend Resource Holding จาํนวน 735,600 หุ้น และบริษัทฯ จะชาํระค่าโอนกิจการดว้ย (1) เงินสดจาํนวน 

50,000,000 บาท ใหก้ับ XR Resource และ (2) หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จาํนวน 14,594,374 หุน้ มลูค่า        

ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทหรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.8 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ 

ภายหลังการเพ่ิมทุนชาํระแลว้ โดยกาํหนดราคาหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ี 39.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิน้ 

570,640,023.40  บาท ใหก้บั Extend Resource Holding รวมเป็นมลูค่าจาํนวน 620,640,023.40 บาท  

อย่างไรก็ดี ภายใต้กระบวนการ EBT Extend Resource Holding จะต้องดาํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท

ภายในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนักับการ EBT โดยภายหลงัการจดทะเบียนเลิกบรษิัทและภายใตก้ระบวนการ
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ชาํระบญัชขีอง Extend Resource Holding นัน้ ทรพัยสิ์นทัง้หมดท่ีมีอยู่ ณ เวลาดงักล่าวของ Extend Resource 

Holding จะถูกโอนคืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ Extend Resource Holding และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผูถื้อหุน้

ของ Extend Resource Holding ซึ่งถืออยู่ ณ วนัท่ีชาํระบญัชีเสร็จสิน้ตามสดัส่วนการถือหุน้ ดงันัน้ ในขัน้ตอน

ของการชําระบัญชีของ Extend Resource Holding หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ท่ีออกและจัดสรรให้แก่ 

Extend Resource Holding สาํหรบัเป็นค่าตอบแทนการเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท X10 จะถูกโอน

คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ Extend Resource Holding และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ Extend 

Resource Holding ซึ่งถืออยู่ ณ วนัท่ีชาํระบญัชีเสรจ็สิน้ตามสดัส่วนการถือหุน้ 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ใหแ้ก่

บคุคลในวงจาํกดั (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 

ซึ่งการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งของการเขา้ถือหุน้ระหวา่งก่อนและหลงัการเขา้ทาํรายการโดยการทาํ EBT เป็นดงันี ้ 

โครงสร้างของการเข้าถือหุ้นก่อนทาํรายการโดยการทาํ EBT  

 

โครงสร้างการเข้าถือหุ้นหลังเข้าทาํรายการโดยการทาํ EBT 

  

ทัง้นี ้รายชื่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ก่อนและหลงัการเขา้ทาํรายการเพ่ิมทนุจาํนวน 14,594,374  หุน้สาํหรบัใชช้าํระ

ค่าหุ้น X10 ให้แก่ Extend Resource Holding ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 6.8 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกและชาํระแลว้ของ

บรษิัทฯ ภายหลงัการเพ่ิมทนุจะมีดงัต่อไปนี ้

ผู้ถือหุ้นของ Extend Resource Holding 

Extend Resource 

Holding 

X10 

100 % 

91.95% 

XR Resource 

8.05% 

Existing Shareholders 

BE8 

X10 

67.9% 

ผู้ถือหุ้นของ Extend Resource Holding 

6.8%  

นาย อภิเษก เทวินทรภักติ  

25.3% 



สิ่งทีส่่งมาด้วย  2 

หนา้ 8 จาก 21 
 

ลาํดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น 

ก่อนการเขา้ทาํรายการ หลังการเข้าทาํรายการ 

จาํนวนหุ้น สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

1 นาย อภิเษก เทวินทรภกัต ิ 54,360,991 27.18 54,360,991 25.33 

2 น.ส. พิมพก์านต ์ปญุญเจรญิสิน 29,064,903 14.53 29,064,903 13.54 

3 นาย สถาพร งามเรืองพงศ ์ 12,150,400 6.08 12,150,400 5.66 

4 น.ส. นิธินาถ สินธุเดชะ 10,777,141 5.36 10,777,141 5.02 

5 นาย วรวญิญ ์เทวินทรภกัต ิ 10,409,693 5.20 10,409,693 4.85 

6 นาย ชชัวาลย ์เจียรวนนท ์ 8,250,208 4.13 8,250,208 3.84 

7 น.ส. อมลยา ผสุสราคม์าลยั 6,649,496 3.32 6,649,496 3.10 

8 Salesforce Ventures LLC 5,000,116 2.50 5,000,116 2.33 

9 นาย อฏัฐพล สิทธิพงศธ์นกลุ 4,950,000 2.48 4,950,000 2.31 

10 นาย วศิน ศรีศกุรี 3,546,684 1.77 3,546,684 1.65 

11 ผูถื้อหุน้รายย่อยรายอ่ืน ๆ 54,840,368 27.42 54,840,368 25.56 

12 Extend Resource Holding หรือผูถื้อ

หุน้ของ Extend Resource Holding 

- - 14,594,374 6.80 

รวมทัง้หมด 200,000,000 100.00 214,594,374 100.00 

และผูถื้อหุน้ของ Extend Resource Holding ท่ีซึ่งภายหลงัจะเขา้มาเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ ภายใตก้ระบวนการ

ทาํ EBT นัน้จะประกอบดว้ยบคุคลดงัมีรายชื่อและสดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัทฯ ดงัต่อไปนี ้

 รายชื่อ 

สัดส่วนการจัดสรรหุน้เพิ่มทนุ PP 

สัดส่วนผู้ถือหุ้นของ Extend 

Resource Holding ในบริษทั

ภายหลังเพิ่มทนุ 

จาํนวนหุ้น 

(หุน้) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น 

(หุน้) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

1 นางสาว ธมลวรรณ พุ่มพวง 6,228,879 42.68 6,228,879 2.90 

2 นาย กฤษดา เกตภุู่พงษ ์ 4,152,100 28.45 4,152,100 1.93 

3 นาย จิรภทัร ฬาทอง 1,322,251 9.06 1,322,251 0.62 

4 นางสาว ศิรนิภา ลนุพฒุ 881,501 6.04 881,501 0.41 

5 นาย ตน้สน ธรรมเสรมิสขุ 661,126 4.53 661,126 0.31 

6 นางสาว รมิดา ธนกลุภารชัต ์ 512,258 3.51 512,258 0.24 
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 รายชื่อ 

สัดส่วนการจัดสรรหุน้เพิ่มทนุ PP 

สัดส่วนผู้ถือหุ้นของ Extend 

Resource Holding ในบริษทั

ภายหลังเพิ่มทนุ 

จาํนวนหุ้น 

(หุน้) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น 

(หุน้) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

7 นาย วิรตัน ์อนรุกัษ์พฒุิ 440,751 3.02 440,751 0.21 

8 นางสาว ชตุิมา ไชยยะนนท ์ 395,508 2.71 395,508 0.18 

 รวม 14,594,374 100.00 14,594,374 6.80 

3.2) การคาํนวณขนาดของรายการ 

รายการที ่1 รายการได้มา - รายการเข้าซือ้หุ้นสามัญบริษัท X10 

รายการเขา้ซือ้หุน้สามัญบริษัท X10 ขา้งตน้ถือเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรัพยต์ามประกาศรายการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับรอ้ยละ 79.5 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ซึ่งเป็น

เกณฑท่ี์คาํนวณขนาดรายการไดส้งูสดุจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ท่ีผ่าน

การสอบทานโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาต จึงเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น โดยมีมลูค่าของรายการสงูกว่ารอ้ยละ 50 

ทั้งนี ้นอกจากรายการเข้าซือ้หุ้นสามัญบริษัท X10 ในครัง้นี ้บริษัทฯ ไม่ไดม้ีรายการไดม้าซึ่งทรัพยสิ์นอ่ืนใด         

ในระหว่างหกเดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท X10 ในครัง้นี ้บริษัทฯ จึงมีหนา้ท่ี

ตอ้งปฏิบตัิตามประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น รวมถึงมีหนา้ท่ีดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

1) ดาํเนินการเปิดเผยสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพยฯ์ ตามบัญชี (1)           

ทา้ยประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น 

2) แต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหค้วามเห็น

ตามท่ีกําหนดในประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจัดส่งรายงาน

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาพรอ้มกับจัดส่งหนงัสือ

เชิญประชมุผูถื้อหุน้  

3) จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือขออนมุตัิในการตกลงเขา้ทาํรายการ และตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

การคาํนวณขนาดของรายการท่ีจะไดม้าซึ่งสินทรพัย ์โดยอา้งอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2565 และงบการเงินของ X10 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียด ดงันี ้
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เกณฑก์ารคาํนวณขนาดรายการ สูตรการคาํนวณ ขนาดรายการ 

(หน่วย: ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ* (NTA ของเงินลงทนุในบริษัท x สดัสว่นที่ไดม้าหรือจาํหน่ายไป) 

x 100 

NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

9.49 

เกณฑก์าํไรสทุธิจากการดาํเนินงาน (กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานของเงินลงทนุในบริษทั x สดัส่วนที่

ซือ้หรือขาย) x 100 

กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน 

16.10* 

เกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน มลูค่ารายการที่จ่ายหรือไดร้บั x 100 

สินทรพัยร์วมของบริษัทจดทะเบียน 
79.50 

เกณฑม์ลูค่าหุน้ทนุที่ออกเพ่ือชาํระค่า

สินทรพัย ์

จาํนวนหุน้ทนุที่บริษทัออกเพ่ือชาํระค่าสินทรพัย ์x 100 

จาํนวนหุน้ที่ชาํระแลว้ของบริษัท 
7.30 

หมายเหต:ุ * หากพิจารณาขนาดรายการตามเกณฑก์าํไรสทุธิจากการดาํเนินงาน โดยใชก้าํไรสทุธิ (ปรบัปรุง) 

ในปี 2564 ของ X10 ซึ่งเท่ากบั 34.48 ลา้นบาท ขนาดรายการจะเท่ากบัรอ้ยละ 38.85 

รายการที ่2 รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน - รายการเข้าซือ้หุ้นสามัญบริษัท X10 

นอกจากนี ้รายการเขา้ซือ้หุน้สามญับรษิัท X10 เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เน่ืองจากเป็นการ

เข้าทาํรายการกับ XR Resource และ Extend Resource Holding ซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีจะ

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน           

โดยมีขนาดของรายการโดยประมาณเท่ากับ 620.6 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ  99.2 ของมูลค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตน

สทุธิ (NTA) โดยคาํนวณจากงบการเงนิรวมของบรษิัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ท่ีผ่านการสอบทานโดย

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ซึ่งขนาดของรายการนี ้มากกว่าหรือเท่ากบั 20 ลา้นบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากบัรอ้ยละ 

3 ของมูลค่าสินทรพัยท่ี์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกว่า การคาํนวณขนาดของรายการท่ี 

เก่ียวโยงกันโดยอา้งอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 และงบการเงินของ X10 ณ วันท่ี             

31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียด ดงันี ้

ข้อมูลทางการเงนิของบริษทัฯ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
บริษัทฯ X10 

สินทรพัยร์วม 780.65 212.05 

หัก : สินทรพัยท่ี์ไม่มีตวัตน 16.75 - 

หัก : หนีสิ้นรวม 138.00 152.66 

หัก : ส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ีอาํนาจ

ควบคมุ 

-  - 

สินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ (NTA) 625.90  59.39 

 

รายการที ่3 รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน – รายการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

การจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จาํนวน  14,594,374  หุน้  มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ 

Extend Resource Holding เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เน่ืองจากเป็นการเขา้ทาํรายการกับ 
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Extend Resource Holding ซึ่งเป็นนิติบคุคลท่ีมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีจะไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทฯ 

ซึ่งถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยมีขนาดของรายการโดยประมาณเท่ากับ 

405.9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 63.4 ของมลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ (NTA) โดยคาํนวณจากงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ท่ีผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ซึ่งขนาดของรายการนี ้

มากกว่าหรือเท่ากบั 20 ลา้นบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากบัรอ้ยละ 3 ของมลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบรษิัท

ฯ แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่าบริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีปฏิบัติตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกันรวมถึงมีหน้าท่ี

ดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

1) ดาํเนินการเปิดเผยสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  

2) แต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหค้วามเห็น

ตามท่ีกาํหนดในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาพรอ้มกบัจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้  

3) จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือขออนมุตัิในการตกลงเขา้ทาํรายการ และตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

4) ลักษณะและรายละเอียดของสินทรัพยท์ีจ่ะได้มา 

4.1) รายละเอียดของสินทรัพย ์

บรษิัทฯ เขา้ทาํธุรกรรมการซือ้หุน้สามญับรษิัท X10 จาํนวน 799,999 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนหุน้ท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ X10 จาก XR Resource และ Extend Resource Holding โดย มีรายละเอียดของ

สินทรพัยท่ี์จะไดม้า ดงันี ้

ขอ้มลูทั่วไป 

ชื่อบรษิัท : บรษิัท เอคซเทนด ์ไอที รีซอรส์ จาํกดั 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ : 12 ตลุาคม 2552 

เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0115552010743 

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการจัดหาบุคลากรด้าน IT (IT outsource) และบริการ 

Digital Transformation 

ท่ีตัง้ : เลขท่ี 252/237 อาคารเมืองไทย-ภทัร คอมเพล็กซ ์ถนน

รชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

ทนุจดทะเบียน : 8,000,000 บาท 

ทนุชาํระแลว้ : 8,000,000บาท 

รายชื่อกรรมการ : นายกฤษดา เกตภุู่พงษ์ 
กรรมการลงชื่อผกูพนับรษิัท : นายกฤษดา เกตภุู่พงษ์ ลงลายมอืชื่อและประทบัตราบรษิัท 
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รายชื่อผูถื้อหุน้ก่อนและหลงัการเขา้ทาํรายการ 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 
ก่อนการทาํรายการ หลังการทาํรายการ 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1) Extend Resource Holding  735,600 91.95 0 0 

2) XR Resource 64,399 8.05 0 0 

3) นายกฤษดา เกตภุู่พงษ ์ 1 0 1 0 

4) บรษิัทฯ  0 0 799,999 100 

รวมทัง้สิน้ 800,000 100 800,000 100 

4.2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

X10 ประกอบธุรกิจดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) โดยมุ่งเนน้ดา้นการใหบ้ริการจดัหา

บคุลากรดา้น IT (IT outsource) และบรกิาร Digital Transformation เป็นหลกั โดยรายละเอียดท่ีสาํคญั ดงันี ้

1) บรกิารจดัหาบคุลากรดา้น IT (IT outsource) 

X10 เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจดา้นบริการจัดหาบุคลากรดา้น IT (IT outsource) กล่าวคือ บริษัทส่วนใหญ่จะ

มุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นธุรกิจหลัก (Core business) และจะดาํเนินการจดัการบริษัทท่ีมีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดา้นมาช่วยดาํเนินการเร่ืองอ่ืน (Outsourcing) ซึ่งงานไอทีเป็นส่วนงานหน่ึงท่ีมีความสาํคัญท่ีจะตอ้งมี

ผูเ้ชี่ยวชาญมาดแูลอย่างใกลช้ิดและต่อเน่ือง ดงันัน้ X10 จึงไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ป็นผูใ้หบ้ริการบคุลากรดา้น

ไอทีใหก้ับบริษัทต่างๆ เพ่ือทาํหนา้ท่ีดูแลและป้องกัยระบบไอที เช่น ระบบ Server ระบบ Network และระบบ 

Computer ใหท้าํงานไดอ้ย่างราบร่ืนและเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนใหข้อ้มูล ตอบขอ้ซักถามดา้นไอทีให้กับ

บุคลากรของบริษัทนั้นๆ โดยลูกคา้ยังคงสามาถกาํหนดนโยบายดา้นไอทีใหส้อดคลอ้งกับแผนธุรกิจ โดย X10        

จะวางแผนงานใหส้อดคลอ้งกับนโยบายดังกล่าวเพ่ือประสิทธิภาพของการใหบ้ริการ โดยลูกคา้ส่วนใหญ่เป็น

องคก์รชัน้นาํในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน โทรคมนาคม โรงงาน หา้งสรรพสินคา้ 

และโรงพยาบาล เป็นตน้โดยปัจจบุนั X10 มีทีมงานดา้นเทคนิค (Technical Resources) มากกว่า 300 คน 

                                 
2) บรกิาร Digital Transformation 

X10 เป็นผู้ให้บริการ Digital Transformation อย่างครบวงจร ตั้งแต่การนาํเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัล          

เขา้มาใชใ้นการวางรากฐาน กาํหนดเป้าหมาย การดาํเนินธุรกิจ ตลอดจนขั้นตอนการทาํงานและวัฒนธรรม       

ขององคก์ร  
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โดย X10 จะให้ความสาํคัญโดยเริ่มจาก (1) คน (People) ซึ่งประสบการณ์ของพนักงานและลูกค้าจะเป็น         

ส่วนสาํคญัในการเชื่อมต่อแนวความคิดและการวางแผนระบบต่อไป (2) กระบวนการ (Process) การออกแบบ

กระบวนการตอ้งสามารถดาํเนินการไดจ้ริงอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถต่อยอดได ้และ (3) เทคโนโลยี 

(Technology) การนาํเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท่ีสามารถสนับสนุนการทาํงานของลูกคา้ไดจ้ริงและเป็นมิตรต่อ

ผูใ้ชง้าน (User friendly) 

 

โดยลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นองคก์รชั้นนาํในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน โทรคมนาคม 

โรงงาน หา้งสรรพสินคา้ และโรงพยาบาล เป็นตน้ ทั้งนี ้X10 ไดม้ีการพัฒนาและอบรมทีมงานเพ่ือใหบ้ริการท่ี      

มีคณุภาพและประสิทธิภาพ โดยมีทีมงานสาํหรบัโครงการ (Project Team) มากกว่า 50 คน 

4.3) สรุปข้อมูลทางการเงนิทีส่าํคัญของ X10  

ขอ้มลูทางการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีสาํคญัของ X10 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ขอ้มลูงบการเงิน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564 

(ปรบัปรุง)* 

สินทรพัยร์วม 129.66 173.60 212.05 n.a. 

หนีสิ้นรวม 76.19 108.50 152.66 n.a. 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 53.47 65.09 59.39 n.a. 

รายไดร้วม 296.26 308.42 397.01 423.37 

ค่าใชจ้่าย 282.17 292.82 373.16 388.89 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ 7.07 3.58 14.29 34.48 
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หมายเหต:ุ  อา้งอิงจากงบการเงินของ X10 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 และ 2564 

ซึ่งไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของ X10 

 * บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรกึษาธุรกิจ จาํกัด เพ่ือดาํเนินการตรวจสอบ

สถานะบริษัท (Due diligence) ดา้นบญัชีและการเงินของ X10 ตลอดจนพิจารณาปรบัปรุง

กําไรสุทธิให้สะท้อนการดาํเนินธุรกิจตามปกติ เช่น เงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ           

ในสถานการณ์โควิด-19 และรายการท่ีเกิดขึน้ครั้งเดียว (non-recurring items) เป็นต้น          

โดยการปรบัปรุงดงักล่าวอา้งอิงแนวทางตามมาตรฐานบญัช ี

5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑท์ีใ่ช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนและเงือ่นไขการชาํระเงนิ 

บรษิัทฯ ยึดหลกัการพิจารณาอย่างระมดัระวงัและรอบคอบ (Conservative Basis) โดยเกณฑท่ี์ใชใ้นการกาํหนด

มูลค่าของส่ิงตอบแทนเป็นไปตามการเจรจาต่อรองและการตกลงร่วมกันระหว่างคู่สญัญาภายใตส้ัญญาโอน

กิจการ โดยอา้งอิงจากฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน และตวัเลขทางการเงินท่ีสาํคญัของ X10 นอกจากนี ้

บรษิัทฯ ยงัไดพิ้จารณาถึงโอกาสในการสรา้งความเติบโตทางธุรกิจดงักล่าวในอนาคต 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดพิ้จารณาเปรียบเทียบมลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนกบัขอ้มลูการซือ้ขายและขอ้มลูสถิติของบรษิัท

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีอยู่ในหมวดอตุสาหกรรมใกลเ้คียง โดยมีรายละเอียดท่ีสาํคญั ดงันี ้

หมวดอตุสาหกรรมท่ีนาํมาเปรียบเทียบ 

ตัวย่อ ตลาดหลกัทรัพย ์ หมวดธุรกิจ ค่า P/E 

TECH mai เทคโนโลยี (Technology) 37.1 เท่า 

โดยแหล่งข้อมูลอ้างอิงของหมวดอุตสาหกรรมจาก SETSMART ช่วงเวลาวันท่ี 4 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 10 

พฤษภาคม 2565 และพิจารณาเฉพาะขอ้มลูท่ีอยู่ในช่วงรอ้ยละ 20 – 80 ของชดุขอ้มลู (20th – 80th Percentile) 

เพ่ือลดผลกระทบของขอ้มลูท่ีผิดปกต ิ

บรษิัทจดทะเบียนท่ีนาํมาเปรียบเทียบ 

ตัวย่อ ตลาดหลกัทรัพย ์ หมวดธุรกิจ ค่า P/E 

BBIK mai เทคโนโลยี (Technology) 87.2 เท่า 

BE8 mai เทคโนโลยี (Technology) 107.1 เท่า 

DITTO mai เทคโนโลยี (Technology) 159.8 เท่า 

IIG mai เทคโนโลยี (Technology) 43.2 เท่า 

โดยแหล่งข้อมูลอ้างอิงของบริษัทจดทะเบียนจาก SETSMART ช่วงเวลาวันท่ี 4 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี              

10 พฤษภาคม 2565 

ทัง้นี ้ในการพิจารณามลูค่าส่ิงตอบแทน บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ท่ีปรกึษาธุรกิจ จาํกัด เพ่ือ

ดาํเนินการตรวจสอบสถานะบรษิัท (Due diligence) ดา้นบญัชีและการเงินของ X10 ตลอดจนพิจารณาปรบัปรุง

กาํไรสทุธิใหส้ะทอ้นการดาํเนินธุรกิจตามปกติ เช่น เงินสนบัสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสถานการณโ์ควิด-19 
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และรายการท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียว (non-recurring items) เป็นตน้ โดยการปรับปรุงดังกล่าวอา้งอิงแนวทางตาม

มาตรฐานบญัชี ซึ่งภายหลงัการปรบัปรุงส่งผลให ้X10 มีกาํไรสทุธิในปี 2564 เท่ากบั 34.48 ลา้นบาท 

ทัง้นี ้เม่ือเปรียบเทยีบราคาซือ้ขายของการเข้าทาํรายการดังกล่าวที ่620.40 ล้านบาท กาํไรสุทธิตามงบ

การเงินปี 2564 ของ X10 จะพบว่าการเข้าทาํรายการดังกล่าวที ่P/E เท่ากับ 18.0 เท่า ซึ่งตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย

ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) เท่ากับ รอ้ยละ 51.5 และตํ่ากว่าบริษัทจดทะเบียนท่ีดาํเนินธุรกิจ

ใกลเ้คียงกับ X10 ซึ่งไดแ้ก่ BBIK BE8 DITTO และ IIG เท่ากับรอ้ยละ 79.4 รอ้ยละ 83.2 รอ้ยละ 88.7 และ          

รอ้ยละ 58.6 ตามลาํดบั 

การกาํหนดมลูค่าส่ิงตอบแทนดว้ยหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จาํนวน 14,594,374  หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท ในราคาหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ ท่ี 39.10 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นมลูค่ายตุิธรรมของบรษิัทฯ ก่อนการ

ทํารายการ มูลค่าดังกล่าวผ่านการตกลงเจรจากันระหว่างบริษัทฯ และ Extend Resource Holding โดย

หลกัเกณฑใ์นการกาํหนดราคาอา้งอิงราคาตลาด    

นอกจากนี ้ในการกาํหนดราคาหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ท่ีราคาหุน้ละ 39.10 บาทต่อหุน้ เป็นการเสนอขาย

หุน้สามญัเพ่ิมทุนในราคาท่ีมีส่วนลดไม่เกินรอ้ยละ 10 จากราคาตลาดตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการ

กาํกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 โดยจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่

นับส่วนของผู้มีส่วนไดเ้สีย รวมถึงจะตอ้งไดร้ับอนุมัติการเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ต่อบุคคลใน

วงจํากัดจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามท่ีกําหนดในประกาศ                

ทจ. 72/2558 ก่อนการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุเพ่ือชาํระเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนในการเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้

หุน้สามญับรษิัท X10 ดว้ย 

โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ์ 

ยอ้นหลงั 7 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมตใิหน้าํเสนอตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 

คือระหว่างวนัท่ี 29 เมษายน 2565 ถึง 11 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจะเท่ากับ 43.35 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART 

ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

6)  มูลค่าของสินทรัพยท์ีไ่ด้มา  

ในการเขา้ทาํรายการดงักล่าว บริษัทฯ จะไดร้บัโอนกิจการทัง้หมดของ XR Resource  และ Extend Resource 

Holding ซึ่งรวมถึง หุน้สามัญของ X10 จาํนวน 799,999 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 

620,640,023.40  บาท โดยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของหุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ทัง้หมดของ X10 

7) แหล่งทีม่าของเงนิทุนและวิธีการชาํระสิ่งตอบแทน 

บริษัทฯ จะชาํระค่าโอนกิจการทั้งหมดของ XR Resource  และ Extend Resource Holding ดว้ย (1) เงินสด

จาํนวน 50,000,000 บาท ใหก้บั XR Resource และ (2) หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ จาํนวน 14,594,374  หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 0.50 บาท โดยกาํหนดราคาหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ี 39.10 บาทต่อหุ้นรวมเป็นมูลค่าทั้งสิน้ 

570,640,023.40 บาท ใหก้บั Extend Resource Holding 
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โดยแหล่งท่ีมาของเงินทุน จาํนวน 50,000,000 บาท มาจากเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนและเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่

ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (IPO) ซึ่งมีวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินดงันี ้

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ จาํนวนเงนิ (ลา้นบาท) 

ลงทนุกบัพนัธมิตรทางธุรกจิหรือธุรกิจอ่ืนเพ่ือ

เสรมิสรา้งศกัยภาพทางธุรกิจ 

ไม่เกิน 330.00 

ขยายสาขาไปยงัตา่งประเทศ ไม่เกิน 25.00 

ลงทนุและพฒันาผลิตภณัฑ ์ ไม่เกิน 25.00 

ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวยีนของบรษิทัฯ ส่วนท่ีเหลือจากดา้นบน 

รวม 480.77 

8) รายชื่อบุคคลทีมี่ความเกี่ยวโยงกัน และลักษณะความสัมพันธ ์

เป็นการเขา้ทาํรายการกบั XR Resource  และ Extend Resource Holding ซึ่งเป็นนิติบคุคลท่ีมีผูถื้อหุน้รายใหญ่

ท่ีจะไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทฯ ซึ่งถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

โดยผูท่ี้จะไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ คือ นาย กฤษดา เกตุภู่พงษ์ โดยมี นางสาว ธมลวรรณ            

พุ่มพวง เป็นภรรยา 

ทั้งนี ้เน่ืองจาก นางสาว ธมลวรรณ พุ่มพวง เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้รอ้ยละ 51 ของหุน้ทั้งหมดของ บริษัท           

ทีหกสิบหา้ จาํกัด  (“ทีหกสิบห้า”) ซึ่งประกอบธุรกิจจดัหาบุคลากรดา้นไอทีและใหค้าํปรึกษาดา้นไอที ดังนัน้ 

เพ่ือป้องกันมิใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จึงกาํหนดในเงื่อนไขบังคับก่อนของ

สัญญาโอนกิจการทั้งหมดให ้ผูโ้อนดาํเนินการใหที้หกสิบหา้โอนโครงการและสัญญาท่ีตกลงกับลูกคา้ทัง้หมด 

รวมทัง้พนกังานทัง้หมดของทีหกสิบหา้ใหแ้ก่ X10  และจะไม่ดาํเนินธุรกิจในลกัษณะท่ีเป็นการแข่งขนักบักิจการ

ของ X10 ก่อนและ ณ วนัท่ีการโอนกิจการเสรจ็สมบรูณ ์

นอกจากนี ้สญัญาโอนกิจการทัง้หมด ยงักาํหนดขอ้ตกลงไมแ่ข่งขนัทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1) ผู้ โ อ น จ ะ ดํา เ นิ นก าร ให้ผู้บ ริ หา รข อ ง  X10 ได้แ ก่  น า ย ก ฤ ษด า  เ ก ตุภู่ พ ง ษ์  แ ละ  น . ส .  ชุติมา  

ไชยยะนนท ์จะยงัคงทาํงานอยู่กบั X10 และ/หรือผูร้บัโอน และจะไม่ไปเป็นพนกังาน และ/หรือทาํงานใหก้ับ

บรษิัทอ่ืน หรือบคุคลอ่ืนใด เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีการโอนกิจการเสรจ็สมบรูณ ์

2) ผูโ้อนจะดาํเนินการใหผู้ถื้อหุน้ทั้งหมดของผู้โอน และผูบ้ริหารของ X10  และทีหกสิบหา้ ผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

กรรมการและผูบ้รหิารของทีหกสิบหา้ จะตอ้งไม่ดาํเนินการดงัต่อไปนี ้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม 

2.1) ประกอบกิจการหรือดาํเนินธุรกิจใด ๆ หรือเขา้ไปมีส่วนรวมในการบริหาร ใหค้าํแนะนาํ ใหค้าํปรกึษา 

หรือเขา้รว่มเป็นสมาชิก เขา้ไปเป็นหุน้ส่วน รว่มลงทนุ หรือรว่มดาํเนินธุรกิจ ในบรษิัทกิจการรว่มคา้ หรือ

นิติบุคคลอ่ืน ซึ่งประกอบธุรกิจท่ีเทียบเท่า หรือมีลกัษณะเดียวกนักบั หรือมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบั

กิจการของ X10 

2.2) ชกัชวนลกูคา้ คู่คา้ หรือผูจ้ดัจาํหน่ายของ X10 เพ่ือไม่ใหบ้คุคลดงักล่าวดาํเนินธุรกิจกบั X10 

2.3) ชักชวน หรือเสนอผลิตภัณฑ ์และ/หรือบริการใด ๆ ท่ีมีลกัษณะหรือประเภทท่ีเหมือน หรือคลา้ยคลึง 

หรือเป็นการแข่งขนักบัผลิตภณัฑ ์และ/หรือบรกิารของ X10 ใหก้บัลกูคา้ของ X10 
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2.4) ชักชวน หรือพยายามชักชวนให้กรรมการ พนักงาน และ/หรือลูกจา้งของ X10 ลาออกจากการเป็น

กรรมการ พนกังาน และ/หรือลกูจา้งของ X10 

2.5) ช่วยเหลือผูอ่ื้นในการดาํเนินกิจการท่ีมีลักษณะเดียวกัน เหมือนหรือคลา้ยคลึงกันกับกิจการของX10 

หรือเป็นการแข่งขนักบักิจการของ X10 

2.6) ไม่เปิดเผยขอ้มลูอนัเป็นความลบั หรือความลบัทางการคา้ของ X10 ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของ X10 ไม่

ว่าจะเป็นกิจการปัจจบุนัและจะเกิดขึน้ในอนาคต 

ทัง้นี ้รายละเอียดของหกสิบหา้ มีดงันี ้ 

(1) ข้อมูลการประกอบธุรกิจ 

วนัจดทะเบียนจดัตัง้บรษิัท 11 กนัยายน 2557 

ประเภทธุรกิจ บรหิารจดัหาบคุลากรดา้นไอทีและใหค้าํปรกึษาดา้นไอที 

ท่ีตัง้สาํนกังาน 799/70 หมู่บา้นสเปซ ลาดพรา้ว-เหม่งจ๋าย ซอยลาดพรา้ว 80 

(จนัทิมา) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

ทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้  2,000,000 บาท  

จาํนวนหุน้จดทะเบียนและชาํระแลว้ 400,000 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไว ้ 5 บาท ต่อหุน้ 

(2) คณะกรรมการ   

รายชื่อคณะกรรมการ ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 คือ นางสาว ธมลวรรณ พุ่มพวง และนาย วรากร พุ่มพวง 

(3) ผู้ถือหุ้น  

รายชื่อผูถื้อหุน้ตามบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 ปรากฎดงันี ้

รายชื่อผู้ถือหุ้น   จาํนวนหุ้น ร้อยละของจาํนวนหุน้ทัง้หมด 

1. นางสาว ธมลวรรณ พุ่มพวง 204,000 51.00 

2. นาง วมิล พุ่มพวง 80,000 20.00 

3. นาย สธีุ พุ่มพวง 80,000 20.00 

4. นาย วรากร พุ่มพวง 36,000 9.00 

รวม 800,000 100.00 

9)  ลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย 

9.1)  กรรมการทีมี่ส่วนได้เสียในการทาํรายการ 

 ไม่มีกรรมการท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในการทาํรายการในครัง้นี ้  

9.2)  ผู้ถือหุ้นทีมี่ส่วนได้เสีย 

ไม่มีผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีอนุมตัิการทาํ

รายการในครัง้นี ้  
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10) ประโยชนท์ีค่าดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัทฯ   

บรษิัทฯ เชื่อว่าการเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าว จะส่งเสรมิใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัประโยชนจ์ากการเขา้ลงทนุ ดงันี ้

1) ไดพ้นัธมิตรธุรกิจท่ีมีความชาํนาญดา้นธุรกิจเพ่ิมเติมมากขึน้ ซึ่ง X10 มีประสบการณใ์นธุรกิจมากกว่า 12 ปี 

โดยประสบการณด์งักล่าวสามารถช่วยใหบ้ริษัทมีความแข็งแกร่ง สามารถรองรบัการใหบ้ริการท่ีกวา้งขวาง 

และความพรอ้มในการรองรบัโครงการในอนาคต 

2) เพ่ิมกาํลังคนท่ีมีความรูค้วามสามารถมากกว่า 400 คนเพ่ือรองรบัการเติบโตของโครงการในอนาคตของ

บริษัทฯ ใหส้ามารถเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน และ X10 ยงัมีความเชี่ยวชาญในการจดัหาบุคลากรทางดา้นไอที 

ซึ่งจะยิ่งรองรบัการเติบโตท่ีอาจะเกิดขึน้ในอนาคตไดอี้กมากมาย 

3) เน่ืองจากบริษัทฯ และ X10 มีผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีแตกต่างกัน จึงเพ่ิมโอกาสในการเพ่ิมรายไดแ้ละอตัรา

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม สามารถรองรบักลุ่มลกูคา้ไดห้ลากหลายมากขึน้ รวมถึงการสรา้งประโยชนจ์ากฐาน

ลกูคา้ท่ีมีอยู่แลว้ของบริษัทฯ และ X10 ซึ่งจะช่วยใหบ้ริษัทฯ มีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงและเพ่ิมกระแสเงิน

สดจากการดาํเนินงานของบรษิัทในระยะยาว 

4) ถึงแมว้่าบริษัทฯ และ X10 จะมีผลิตภัณฑแ์ละบริการท่ีแตกต่างกัน แต่ก็ถือว่าอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

เมื่อทาํรายการเรียบรอ้ยแลว้จะก่อใหเ้กิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) จากการช่วยลด

ต้นทุนคงท่ีจากการใช้ทรัพยากรบุคคล และต้นทุนการบริหารออฟฟิศร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้มีอัตรา

ผลตอบแทนท่ีดียิ่งขึน้ในระยะยาว 

11) เงือ่นไขการเข้าทาํรายการ  

จากการตรวจสอบสถานะบรษิัท (Due Diligence) ทัง้ดา้นบญัชีและดา้นกฎหมาย บรษิัทฯ ไดพ้บขอ้สงัเกตต่างๆ 

ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าสาํคญัจึงไดก้าํหนดเป็นเงื่อนไขบงัคบัก่อนในสญัญารบัโอนกิจการทัง้หมด โดยเงื่อนไขบงัคบั

ก่อนทัง้หมดจะตอ้งเสรจ็สมบรูณก์่อนท่ีจะมีการโอนกิจการทัง้หมด โดยเงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีสาํคญัท่ีผูโ้อนมีหนา้ท่ี

ตอ้งดาํเนินการ มีดงันี ้

1. คาํรบัรองและคาํรบัประกนัของผูโ้อน ถกูตอ้ง เป็นจรงิ และครบถว้นทกุประการ  

2. ผูโ้อนไม่ไดป้ฏิบตัิผิดหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบตัิภายใตส้ญัญาก่อนและในวนัท่ีการโอนกิจการเสรจ็สมบรูณ ์

3. ผูโ้อนไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุน้ของผูโ้อน ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

4. ผูโ้อนดาํเนินการให ้X10 ยกเลิกรายการระหว่างกนัทัง้หมดระหว่าง X10 กบัทีหกสิบหา้ 

5. ผูโ้อนดาํเนินการให ้X10 ยกเลิกรายการระหว่างกนัทัง้หมดระหว่าง X10 กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั  

6. ผูโ้อนดาํเนินการใหที้หกสิบหา้โอนโครงการและสญัญาท่ีตกลงกับลกูคา้ทัง้หมด รวมทัง้พนกังานทัง้หมด

ของทีหกสิบหา้ใหแ้ก่ X10  และจะไม่ดาํเนินธุรกิจในลกัษณะท่ีเป็นการแข่งขนักบักิจการของ X10 ก่อนและ 

ณ วนัท่ีการโอนกจิการเสรจ็สมบรูณ ์

7. ผูโ้อนไม่เป็นลกูหนีภ้าษีอากรคา้งของกรมสรรพากร ในวนัท่ีการโอนกิจการเสร็จสมบรูณ ์เวน้แต่ไดจ้ดัใหม้ี

ธนาคารหรือหลกัทรพัยค์ ํา้ประกนัหนีภ้าษีอากรคา้งและค่าใชจ้่ายในการบงัคบัหนีด้งักล่าวแลว้ 
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8. ผูโ้อนไดด้าํเนินการให ้X10 ไดร้บัความยินยอมทัง้หมดท่ีจาํเป็นทัง้หมดสาํหรบัการโอนกิจการเสรจ็สมบูรณ์

จากคู่สญัญาตามสญัญา ขอ้ตกลง ตราสาร และ/หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีมีผลผกูพนั X10 และ/หรือ ผูโ้อน และ/

หรือ ผูถื้อหุน้รายอ่ืนทัง้หมดของ X10 

9. งบการเงินของ X10 ได้จัดทําขึ ้นโดยถูกต้อง ตามมาตรฐานทางบัญชี ท่ี เป็นท่ียอมรับโดยทั่ วไป                           

ในประเทศไทย 

10. สญัญาและใบอนญุาตต่าง ๆ ท่ีสาํคญัของ X10 มีผลบงัคบัโดยสมบรูณ ์อย่างต่อเน่ือง 

11. ไม่มีเหตุผิดนดั หรือผิดสญัญาในสญัญาเงินกู ้หรือสญัญาใดท่ี X10 ทาํกับลกูคา้ของ X10 หรือสญัญาอ่ืน

ใดท่ี X10 ทาํกับบุคคลอ่ืนใด อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งผูถื้อหุน้ และ/หรืออาํนาจควบคมุ

ใน X10 

12. ผูโ้อนดาํเนินการให ้X10 ไดร้บัความยินยอม หรือการผ่อนผนั หรือการยกเวน้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเก่ียวกบั

เงื่อนไขของสญัญาซึ่ง X10 เป็นคู่สญัญา จากคู่สญัญารายต่าง ๆ ตามสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใหคู้่สญัญา

ตกลงว่าจะไม่ถือเอาการโอนกิจการทัง้หมดของผูโ้อนเป็นเหตผิุดนดัของ X10 หรือเหตเุลิกสญัญา 

13. ผูโ้อนดาํเนินการให ้X10 ชาํระคืนเงินกูย้ืม และดอกเบีย้ (หากมี) ท่ีคา้งชาํระทัง้หมด ภายใตส้ญัญากูเ้งนิกบั

ธนาคารท่ีกาํหนด และยกเลิกสัญญากูเ้งินดังกล่าวรวมทั้งสัญญากูเ้งินและสินเชื่ออ่ืน ๆ ทั้งหมด (ถา้มี)   

กบัธนาคารดงักล่าว 

นอกจากเหนือจากเงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีผูโ้อนมีหนา้ท่ีตอ้งดาํเนินการขา้งตน้ สญัญารบัโอนกิจการทัง้หมดยังได้

กาํหนดเงื่อนไขบงัคบัก่อนอ่ืนๆ เช่น เงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีสาํคญัท่ีผูร้บัโอนมีหนา้ท่ีตอ้งดาํเนินการ ดงันี ้

1. คาํรบัรองและคาํรบัประกนัของผูร้บัโอน ถกูตอ้ง เป็นจรงิ และครบถว้นทกุประการ  

2. ผูร้บัโอนไม่ไดป้ฏิบตัิผิดหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบตัิภายใตส้ญัญาก่อนและในวนัท่ีการโอนกิจการเสรจ็สมบรูณ ์

3. ผูร้บัโอนไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุน้ของผูร้บัโอน ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

4. ผูร้บัโอนไม่เป็นลกูหนีภ้าษีอากรคา้งของกรมสรรพากร ในวนัท่ีการโอนกิจการเสรจ็สมบูรณ ์เวน้แต่ไดจ้ดัให้

มีธนาคารหรือหลกัทรพัยค์ ํา้ประกนัหนีภ้าษีอากรคา้งและค่าใชจ้่ายในการบงัคบัหนีด้งักล่าวแลว้ 

 นอกจากนี ้สญัญายงัไดก้าํหนดเงื่อนไขบงัคบัก่อนอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญั เช่น 

(1) สาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัยฯ์ ใหค้วามเห็นชอบในการเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนใหแ้ก่ 

Extend Resource Holding  ภายใตก้ฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

(2) บรษิัทฯ มีความพึงพอใจในผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรพัย ์กฎหมาย และหนีสิ้นในX10 

(3) ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสาํคญัเกิดขึน้กบั X10 

(4) ไม่มีกฎหมายท่ีออก หรือแก้ไข ภายหลังจากวันท่ีลงในสัญญา อันเป็นผลหรือจะเป็นผลให้การโอน

กิจการทัง้หมด หรือการทาํธุรกรรมอ่ืนใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาขดัต่อกฎหมาย 
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โดยปัจจุบันบริษัทฯ ผู้โอน และบุคคลท่ีเก่ียวข้องต่างอยู่ระหว่างการดาํเนินการเพ่ือให้เงื่อนไขบังคับก่อน          

เสรจ็สมบรูณ ์โดยคาดว่าเงื่อนไขบงัคบัก่อนจะเสรจ็สมบรูณท์กุขอ้ภายในไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 

นอกจากเงื่อนไขการเขา้ทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ X10 อยู่ระหว่างการปรบัปรุงระบบบัญชี โดยไดม้ีการ

จดัจา้งบรษิัท เซเว่น คอนเนค แอดไวซอร่ี จาํกดั ในการจดัทาํบญัชีใหเ้ป็นระบบเดียวกับบรษิัทฯ  เพ่ือใหม้ั่นใจว่า

บริษัทฯ จะสามารถจัดทํางบการเงินรวม ซึ่งรวมงบการเงินของ X10 ได้ทันเวลาตามเกณฑ์ของบริษัทท่ี               

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการท่ีจะนํานโยบาย              

ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษัทฯ มาบงัคบัใชก้ับ X10 เพ่ือใหข้ัน้ตอนการปฏิบตัิงานเป็นมาตรฐานเดียวกนัและเป็นไปตาม

กฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

ภายหลงัการเขา้ทาํรายการ บริษัทฯ จะแต่งตัง้ใหน้าย กฎษดา เกตุภู่พงษ์ ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของ X10 

ต่อไป เน่ืองจากมีความรูค้วามเชี่ยวชาญในธุรกิจ และบรษิัทฯ จะแต่งตัง้ตวัแทนบรษิัทฯ เขา้ไปดาํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการอีกสองท่าน ซึ่งไดแ้ก่ นาย อภิเษก เทวินทรภักติ และอีกหน่ึงท่าน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา

บุคคลท่ีเหมาะสม นอกจากนีบ้ริษัทฯ จะส่งนาง สุภัตรา สิมธาราแก้ว ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบัญชีและ

การเงินของบรษิัทฯ ไปดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานบญัชีและการเงินของ X10 อีกดว้ย 

12) ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทาํรายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตัิการทาํรายการนี ้เน่ืองจากพิจารณาแลว้เห็นว่า ธุรกรรมการรบัโอน

กิจการทัง้หมดนัน้ มีความสมเหตสุมผล และเป็นประโยชนต์่อบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เน่ืองจากการเป็น

การช่วยขยายธุรกิจของบริษัทไปสู่ธุรกิจ Digital Transformation ซึ่งจะนาํไปสู่การสรา้งมลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่บรษิัทฯ 

และผูถื้อหุน้ และช่วยกระจายความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ในภาพรวม ตลอดจนเพ่ิมโอกาสในการ

เพ่ิมรายไดแ้ละอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ซึ่งจะช่วยใหบ้ริษัทฯ มีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงและเพ่ิมกระแส         

เงินสดจากการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ในระยะยาว 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณามูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนจํานวน 620,640,023.40 บาท                

บนพืน้ฐานความรอบคอบและระมดัระวงั (Conservative basis) โดยไดเ้ปรียบเทียบมลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน

กบัขอ้มลูซือ้ขายและขอ้มลูสถิติของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมใกลเ้คียงกัน ตลอดจนการพิจารณา

ปัจจยัความเส่ียงและแนวทางการป้องกนัในการดาํเนินธุรกิจของ X10 

13) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตามขอ้ 12) ข้างต้น 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการบรษิัทฯ ขา้งตน้ 

  



สิ่งทีส่่งมาด้วย  2 

หนา้ 21 จาก 21 
 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ขอรบัรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถกูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

บรษิัท เบรลิ 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) 

นาย อภิเษก เทวินทรภกัต ิ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

 




