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สารสนเทศของบริษัท เบริล 8 พลัส จาํกัด (มหาชน)   

เร่ือง การได้มาซึ่งสินทรัพย ์(บัญชี 2) และการเข้าทาํรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 

 
1. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย ์บัญชี (1) และการเข้าทาํรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน  

โปรดพิจารณาสารสนเทศของบรษิัท เบรลิ 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) เร่ือง การไดม้าซึ่งสินทรพัย ์(บญัชี 1) และการเขา้

ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ของหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 ของบรษิัทฯ 

2. รายการตาม บัญชี (2) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย

ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 

2.1 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัททีมี่ต่อสารสนเทศในเอกสารทีส่่งให้ผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการของบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในขอ้มลูท่ีระบุไวใ้นสารสนเทศนี ้ในการนี ้กรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการ

แทนบริษัทฯ ไดต้รวจทานขอ้มลูในสารสนเทศนีแ้ลว้อย่างระมดัระวงั และขอรบัรองว่าไม่มีขอ้ความอนัเป็นเท็จ และ

ไม่ไดม้ีการละเว้นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญ ซึ่งจาํเป็นตอ้งมีหรือตอ้งระบุไว้ในสารสนเทศนี ้ตลอดจนไม่มี

ขอ้ความท่ีก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดแต่อย่างใด 

2.2 รายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระ และคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญอิสระ 

2.2.1 ผู้ประเมินราคาทรัพยส์ิน 

-ไม่ม-ี 

2.2.2 ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 

บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร่ี จาํกัด ซึ่งเป็นท่ีปรกึษาทางการเงินท่ีอยู่ในบัญชีรายชื่อท่ีสาํนกังาน 

ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ เป็นท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผล ประโยชน ์และ

ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ ความเห็นเก่ียวกบัการลงมตขิองผูถื้อหุน้และเหตผุลประกอบ

เก่ียวกับการเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท X10 จาก XR Resource  และ Extend Resource Holding และ

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จาํนวน 14,594,374 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ Extend 

Resource Holding เพ่ือเสนอต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

ทัง้นี ้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระไม่ไดถื้อหุน้ในบริษัทฯ และไม่มีความสมัพนัธก์ับบริษัทฯ และท่ีปรกึษาทางการเงิน

อิสระยินยอมใหเ้ผยแพร่รายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 (รายงานของท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 ของหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 ของบรษิัทฯ 

2.3 รายละเอียดหนีส้ินทัง้หมดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และหนีส้ินทีมี่แนวโน้มจะเกิดขึน้ในอนาคต 

2.3.1 ยอดรวมตราสารหนี้ที่ออกจาํหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจําหน่ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้และ

มอบอาํนาจให้แก่คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาออกจาํหน่ายตามทีเ่หน็สมควร  

 -ไม่ม-ี 

2.3.2 ยอดรวมเงนิกูท้ีมี่กาํหนดระยะเวลาของบริษทัฯ และภาระการนาํสินทรัพยว์างเป็นหลกัประกัน  

 -ไม่ม-ี  
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2.2.3 ยอดรวมหนี้สินประเภทอื่นของบริษัทฯ รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี และภาระการนําสินทรัพย์วางเป็น

หลักประกัน  

ประเภทหนีส้นิ จาํนวนเงนิ (ลา้นบาท) หลักประกัน 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 17.25 ไม่ม ี

หนีสิ้นตามสญัญาเช่า 34.97 ไม่ม ี

รายไดร้บัล่วงหนา้ 42.43 ไม่ม ี

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1.51 ไม่ม ี

หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน 15.33 ไม่ม ี

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 24.20 ไม่ม ี

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืน 2.31 ไม่ม ี

รวม 138.00  
 

2.3.4 หนีส้ินทีอ่าจเกิดขึน้ในภายหน้า  

รายละเอียด จาํนวนเงนิ (ลา้นบาท) 

หนงัสือคํา้ประกนัธนาคาร 42.44 

รวม 42.44 
 

2.4 สรุปข้อมูลสาํคัญของบริษัทฯ 

2.4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ

บริษัทฯ 

2.4.1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจท่ีปรกึษาดา้น Digital Transformation โดยใหบ้ริการแบบครบวงจร บริษัทฯ ทาํงานร่วมกับ

ลูกคา้เพ่ือท่ีจะนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเขา้มาติดตัง้ (Innovation & Technology) มาใชง้านเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนัใหก้ับลกูคา้ ทัง้นี ้บริษัทฯ เล็งเห็นความสาํคญัของ Digital transformation เพราะการ

เปล่ียนแปลงของธุรกิจ (Disruption) เกิดขึน้ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะด้วยนวัตกรรมใหม่ โมเดลธุรกิจใหม่ หรือ 

พฤติกรรมลกูคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ซึ่งส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสดุสาํหรบัทกุ ๆ องคก์รยงัคงเป็นเร่ืองของลกูคา้ ทัง้นี ้

การทาํ Digital Transformation ของบรษิทัฯ จึงมุ่งเนน้เร่ืองของการบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (Customer 

Relationship Management : “CRM”) และ การวิเคราะหข์อ้มลู (Data Analytics) โดยการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั 

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการใหบ้ริการเพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการดา้น Digital Transformation ของลกูคา้แบบครบวงจร 

จากประสบการณ์ในธุรกิจมามากกว่า 12 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้รับโอกาสร่วมงานกับลูกค้าทั้งองค์กรขนาดใหญ่ 

(Enterprise) และขนาดเล็ก (SME) มามากกว่า 250 โครงการ ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เริ่มตน้ตัง้แต่การใหค้าํปรกึษาและวางกลยุทธด์า้น Digital Strategy และการวางแผนการพฒันาธุรกิจ

ดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั (Strategy Consulting) จากนัน้จะเป็นส่วนของการคดัเลือกซอฟตแ์วร ์และการพฒันาระบบ 

(Technology Consulting) ตามแผนท่ีวางไว ้หลงัจากนัน้ เป็นการใหบ้ริการดา้นการจดัเก็บและบริหารขอ้มลูขนาด

ใหญ่ การสรา้งโมเดลการวิเคราะหแ์ละการใชเ้ทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Big Data & AI) เพ่ือสรา้งความเขา้ใจใน

เชิงลึกเก่ียวกับลูกคา้และนาํขอ้มลูต่าง ๆ มาใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสุด หลังจากการพัฒนาระบบเสร็จสิน้ บริษัทฯ 
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ยังให้บริการงานสนับสนุนและดูแลระบบเทคโนโลยีให้กับลูกค้า เช่น การให้บริการดูแลระบบหลังการขาย  

การช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหาจากการใชง้านระบบท่ีติดตัง้ (Technology Support Service) การจดัหาบุคลากร

ดา้นเทคโนโลยีใหแ้ก่ลูกคา้ (Managed Service) รวมถึง การจัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหแ้ก่ธุรกิจของลูกคา้ 

(Digital Capability Building) 

นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญท่ีกล่าวมา บริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนจาํหน่าย และเป็นพันธมิตรกับบริษัทซอฟตแ์วร ์

ชัน้นาํของโลกในดา้นต่าง ๆ  เช่น Salesforce, Google, MuleSoft, Tableau, Snowflake Cloudera และ DocuSign 

เป็นตน้ โดยบรษิัทฯ จะทาํงานรว่มกบัพนัธมิตรดา้นซอฟตแ์วรเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการลกูคา้ใหบ้รรลเุป้าหมายท่ี

วางไว ้

จากลกัษณะงานดงักล่าวขา้งตน้ สามารถจดักลุ่มประเภทของการใหบ้รกิารได ้ดงันี ้

1. งานบรกิารใหค้าํปรกึษาดา้นกลยทุธแ์ละพฒันาเทคโนโลยี (Strategy and Technology Consulting)  

บริการใหค้าํปรึกษาดา้นกลยุทธแ์ละพัฒนาเทคโนโลยี เริ่มตัง้แต่การวางแผนร่วมกับลูกคา้ในการวางทิศทางและ 

กลยุทธก์ารทาํ Digital Transformation และดาํเนินการออกแบบระบบ พัฒนาระบบ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ

ดา้นเทคโนโลยีของพนกังานในองคก์ร ตามแผนงานท่ีวางไว ้โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกั ดงันี ้

1.1. งานด้านการให้คาํปรึกษาด้านกลยุทธ์ (Strategy) เช่น Digital Transformation Strategy, CRM Strategy 

และ Sales and Marketing Strategy 

1.2. งานดา้นการพฒันาระบบการออกแบบ และการสรา้งโซลชูั่นส ์(Implementation) 

1.3. งานดา้นการพฒันาศกัยภาพเทคโนโลยีบคุลากรและการฝึกอบรม (Technology Capability Building) 

2. งานดา้นบรกิารเทคโนโลยี (Technology Service) 

งานบริการดา้นเทคโนโลยี จะประกอบดว้ยการขายสิทธิในการใชใ้บอนญุาตการใชซ้อฟตแ์วร ์ตามจาํนวนผูใ้ชง้าน 

(User) และระยะเวลาท่ีตกลงกนั จากซอฟตแ์วรท่ี์บริษัทฯ ไดร้บัสิทธิในการเป็นตวัแทนจาํหน่าย (Reseller Partner) 

หรือเลือกใช้ในการติดตั้งให้แก่ลูกคา้ รวมถึงงานบริการหลังการติดตั้ง เช่น การให้บริการดูแลและบาํรุงรักษา 

(Maintenance) และงานสนบัสนนุดา้นอ่ืน ๆ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก ่

2.1. งานดา้นการขายสิทธิการใชแ้ละการใหเ้ช่าใชสิ้ทธิการใชง้าน (License and Subscription) 

2.2. งานสนับสนุนและดูแลระบบเทคโนโลยี (Support and Maintenance) และ การจัดหาบุคลากรเทคโนโลยี 

(Managed Service) 

2.4.1.2 แนวโน้มธุรกิจ 

 การใช้จ่ายด้านไอททีั่วโลกและในประเทศไทย 

การท์เนอร ์(Gartner) คาดการณว์่ามีการใชจ้่ายดา้นไอทีทั่วโลกในปี 2564 จาํนวน 4.24 ลา้นลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ ซึ่งเติบโตจากปี 2563 ซึ่งมีจาํนวน 3.87 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นการเติบโต รอ้ยละ 9.5  

โดยการใชจ้่ายดา้นไอทีท่ีมีการเติบโตสงู คือ ดา้นอปุกรณ ์ดา้นซอฟทแ์วรร์ะดบัองคก์ร และดา้นการบริการดา้นไอที 

ซึ่งมีมูลค่าการใช้จ่ายจาํนวน 0.80 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.60 ลา้นลา้นเหรียญสหรฐัฯ และ 1.19 ลา้นลา้น

เหรียญสหรฐัฯ ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเติบโตรอ้ยละ 15.1 รอ้ยละ 13.6 และรอ้ยละ 11.2 ตามลาํดบั ในขณะท่ี
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การใชจ้่ายดา้นบริการการส่ือสารซึ่งมียอดการใชจ้่ายสงูท่ีสดุท่ี 1.45 ลา้นลา้นเหรียญสหรฐัฯ ซึ่งเติบโตนอ้ยท่ีสดุท่ี

อตัรารอ้ยละ 3.9 เมื่อเทียบกบัมลูค่าการใชจ้า่ยในปีก่อนหนา้ 

การท์เนอร ์(Gartner) คาดการณว์่าจะมีการใชจ้่ายดา้นไอทีทั่วโลกในปี 2565 จาํนวน 4.47 ลา้นลา้นเหรียญ

สหรฐัฯ หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตท่ีรอ้ยละ 5.5 โดยการใชจ้่ายดา้นซอฟทแ์วรร์ะดบัองคก์รจะมีอตัราการเติบโต

สงูท่ีสดุท่ีรอ้ยละ 11.5 เมื่อเปรียบเทียบปี 2564 หรือคิดเป็นมลูค่า 0.67 ลา้นลา้นเหรียญสหรฐัฯ ซึ่งโดยส่วนใหญ่

มาจากซอฟทแ์วรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน และการใชจ้่ายดา้นกรณแ์ละดา้นบรกิารการส่ือสารเติบโตตํ่าสดุท่ีรอ้ยละ 2.3 

และรอ้ยละ 2.1 เมื่อเทียบกับปี 2564 หรือคิดเป็นมลูค่า 0.82 ลา้นลา้นเหรียญสหรฐัฯ และ 1.48 ลา้นลา้นเหรียญ

สหรฐัฯ โดยมีสาเหตุมาจากการปรบัตวัเขา้สู่การทาํงานทางไกล หรือการทาํงานท่ีบา้นทาํใหอ้งคก์รต่าง ๆ หนัมา

พฒันาดา้นซอฟทแ์วรม์ากกว่าดา้นอปุกรณเ์พ่ือรองรบัการทาํงานนอกสถานท่ีเป็นหลกั 
 

ตารางแสดงการประมาณการการใชจ้่ายดา้นไอทีทั่วโลกโดยการท์เนอร ์(Gartner) 

หน่วย: ลา้นเหรียญ

สหรฐัฯ 

ปี 2563 เติบโต 

(ร้อยละ) 

ปี 2564 เติบโต 

(ร้อยละ) 

ปี 2565 เติบโต 

(ร้อยละ) 

ระบบศนูยข์อ้มลู 178,836 2.5 196,142 9.7 207,440 5.8 

ซอฟทแ์วรร์ะดบัองคก์ร 529,028 9.1 600,895 13.6 669,819 11.5 

อปุกรณ ์ 696,990 -1.5 801,970 15.1 820,756 2.3 

บรกิารดา้นไอที 1,071,281 1.7 1,191,347 11.2 1,293,857 8.6 

บรกิารดา้นการ

ส่ือสาร 

1,396,334 -1.5 1,451,284 3.9 1,482,324 2.1 

รวมการใช้จ่าย 

ด้านไอท ี

3,872,470 0.9 4,241,638 9.5 4,474,197 5.5 

ท่ีมา: การท์เนอร ์(ตลุาคม 2564)  

นอกจากนี ้การท์เนอร ์(Gartner) คาดว่าประเทศไทยจะมีการใชจ้่ายดา้นไอทีในปี 2564 ประมาณ 819.43 

แสนลา้นบาท และในปี 2565 ประมาณ 871.45 แสนลา้นบาท หรือคิดเป็นการเติบโตรอ้ยละ 7.4 และรอ้ยละ 6.4 

ตามลาํดับ แม้ว่าค่าใช้จ่ายดา้นบริการดา้นการส่ือสารจะเป็นการใช้จ่ายดา้นไอทีท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  

แต่การท์เนอรค์าดการณว์่าการใชจ้่ายดา้นไอทีในดา้นดงักล่าวจะเติบโตนอ้ยท่ีสดุในปี 2564 และปี 2565 

การใชจ้่ายดา้นอุปกรณเ์ติบโตสูงสุดในปี 2564 ท่ีรอ้ยละ 21.7 โดยมีสาเหตุมาจากการจัดหาอุปกรณ ์เช่น 

คอมพิวเตอรแ์ละแท็ปเล็ต เพ่ือใชใ้นการทาํงานนอกสถานท่ีและการเรียนออนไลน ์และคาดว่าการใชจ้่ายดา้น

อุปกรณใ์นปี 2565 จะชลอลง โดยเติบโตท่ีอตัรรอ้ยละ 9.0 และในปี 2565 การใชจ้่ายดา้นซอฟทแ์วรร์ะดบัองคก์ร

จะเติบโตสงูท่ีสดุท่ีอตัรารอ้ยละ 14.8 ซึ่งเป็นไปในแนวโนม้เดียวกบัการใชจ้่ายดา้นไอทีทั่วโลก 
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ตารางแสดงการประมาณการการใชจ้่ายดา้นไอทีในประเทศไทยโดยการท์เนอร ์(Gartner) 

หน่วย: ลา้นบาท ปี 2563 เติบโต 

(ร้อยละ) 

ปี 2564 เติบโต 

(ร้อยละ) 

ปี 2565 เติบโต 

(ร้อยละ) 

ระบบศนูยข์อ้มลู 19,432 -1.0 20,709 6.6 21,656 4.6 

ซอฟทแ์วรร์ะดบัองคก์ร 457,77 12.6 53,480 16.8 61,381 14.8 

อปุกรณ ์ 165,988 11.5 202,028 21.7 220,106 9.0 

บรกิารดา้นไอที 70,695 3.0 77,866 10.1 85,466 9.8 

บรกิารดา้นการส่ือสาร 461,241 14.6 465,345 0.9 482,844 3.8 

รวมการใชจ้่ายดา้น 

ไอที 

763,134 6.1 819,428 7.4 871,453 6.4 

ท่ีมา: การท์เนอร ์(ตลุาคม 2564) 

จะเห็นไดว้่าในปี 2565 ประเทศไทยจะมีการเติบโตของการใชจ้่ายดา้นไอทีโดยเฉล่ียสงูกว่าทั่วโลกประมาณ

รอ้ยละ 0.9 และมีอตัราการเติบโตของการใชจ้่ายดา้นไอทีสงูกว่าค่าเฉล่ียทั่วโลกในทกุดา้นยกเวน้ดา้นระบบศนูย์

ขอ้มลู ซึ่งโดยเฉล่ียทั่วโลกจะเติบโตท่ีอตัรารอ้ยละ 5.8 ในขณะท่ีในประเทศไทยจะมีการเติบโตท่ีอตัรารอ้ยละ 4.6 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านซอฟท์แวรร์ะดับองค์กรท่ีอัตรารอ้ยละ 14.8  

เมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียทั่วโลกท่ีรอ้ยละ 11.5 และการเติบโตของค่าใชจ้่ายดา้นอุปกรณแ์ละบริการดา้นไอทีท่ีอตัรา

รอ้ยละ 9.0 และรอ้ยละ 9.8 ตามลาํดบั เทียบกับการเติบโตเฉล่ียของค่าใชจ้่ายดา้นอุปกรณแ์ละบริการดา้นไอที 

ทั่วโลกท่ีอตัรารอ้ยละ 2.3 และรอ้ยละ 8.6 ตามลาํดบั 

การเติบโตโดยส่วนใหญ่ของการใช้จ่ายดา้นไอทีในปี 2563 และปี 2564 ไม่ได้มาจากการเปล่ียนแปลง

เทคโนโลยี แต่เป็นการปรบัตวัใหก้ารใชเ้ทคโนโลยีเน่ืองมาจากสถานการณโ์ควิด อย่างไรก็ดี ในปี 2565 องคก์รต่าง ๆ  

จะตอ้งนาํเทคโนโลยีมาใชโ้ดยคาํนึงถึงขัน้ตอนการทาํงานใหส้ามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

ตลาดการให้บริการด้านเคลาด ์(Cloud Services) 

ฟรอสต ์แอนด ์ซลัลิแวน (Frost & Sullivan) คาดว่าตลาดการใหบ้รกิารดา้นเคลาด ์จะเติบโตท่ีอตัราเฉล่ียรอ้ย

ละ 29 จากปี 2561 – 2568 โดยขนาดของตลาดจะเติบโตจาก 5.3 พนัลา้นบาท ในปี 2561 ไปเป็น 31.5 พนัลา้น

บาทภายในปี 2565 โดยฟรอสต ์แอนด ์ซลัลิแวน (Frost & Sullivan) มองว่าการใช ้Cloud Computing จะทาํให้

เกิดการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ซึ่งจะเขา้มาช่วยประหยัดและลดตน้ทุนจากการดาํเนินการและค่าใชจ้่ายดา้น

โครงสรา้งไอทีของธุรกิจได ้

นอกจากนี้ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน (Frost & Sullivan) คาดว่าตลาดของการให้บริการในดา้นซอฟทแ์วร  ์

(Software-as-a-Service: SaaS) จะเติบโตอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากการใชบ้ริการในดา้นซอฟทแ์วร ์(SaaS) จะช่วย

ประหยัดตน้ทุนดา้นโครงสรา้ง ทาํใหอ้งคก์รต่าง ๆ ไม่ตอ้งใชเ้งินลงทุนเป็นจาํนวนมากในการใชซ้อฟทแ์วร ์โดย 

ฟรอสต ์แอนด ์ซัลลิแวน (Frost & Sullivan) คาดว่าตลาดการให้บริการในดา้นซอฟทแ์วร ์(SaaS) จะมีมูลค่า

ประมาณ 9.4 พนัลา้นบาท เติบโตท่ีอตัราเติบโตเฉล่ียรอ้ยละ 28.0 ในช่วงปี 2561 – 2565 โดยส่วนใหญ่การเติบโต
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จะมาจากการใชอ้ปุกรณอ์าํนวยควาสะดวกในการทาํงาน เช่น อีเมล ์ซอฟทแ์วรบ์ญัชี เงินเดือน การจดัการเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส ์ระบบจดัเก็บขอ้มลูผ่านเคลาด ์และซอฟทแ์วรท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการบริหารลกูคา้สมัพนัธ ์(Customer 

Relationship Management: CRM) เป็นตน้ 

ตลาดทัง้หมดเท่าทีเ่ป็นไปได้ (Total Addressable Market: TAM) ของ Salesforce 

Salesforce มองว่าตลาดทั้งหมดเท่าท่ีเป็นไปได ้(Total Addressable Market: TAM) ทั่วโลกจะเติบโตจาก

ประมาณ 152 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ในปี 2564 ไปเป็น 250 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ภายในปี 2568 หรือคิดเป็นอตัรา

การเติบโตเฉล่ียรอ้ยละ 13 โดยคาดว่าภมูิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเป็นภมูิภาคท่ีการเติบโตสงูท่ีสดุ 

 
ท่ีมา: Salesforce - Investor Day 2021 Presentation 

 

2.4.2 ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด พร้อมคาํอธิบายและการ

วิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุดตลอดจน

ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกาํไรของบริษัทฯ 

2.4.2.1 งบแสดงฐานะทางการเงนิ  

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
31 ธ.ค. 

2562 

31 ธ.ค. 

2563 

31 ธ.ค. 

2564 

31 มี.ค. 

2565 

สินทรัพย ์

สินทรัพยห์มุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   27.79 5.93 301.35 253.86 

เงินลงทนุในกองทนุเปิดตราสารหนี ้ 30.02 119.40 200.64 200.79 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 4.62 2.39 0.00 0.00 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 25.81 17.71 74.94 86.24 

สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา 69.66 51.17 61.68 80.25 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบรกิาร 14.65 14.91 22.52 41.22 

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 1.69 1.50 2.58 2.91 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 174.24 213.01 663.71 665.26 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 

31 ธ.ค. 

2562 

31 ธ.ค. 

2563 

31 ธ.ค. 

2564 

31 มี.ค. 

2565 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน      

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 0.90 - 26.20 42.38 

ส่วนปรบัปรุงสินทรพัยเ์ช่า และอปุกรณ ์ 19.92 16.07 13.12 13.87 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 0.22 0.07 8.58 8.45 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3.11 12.15 13.51 14.06 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 38.86 36.31 34.83 34.31 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 1.34 1.45 1.51 2.31 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 64.35 66.05 97.75 115.39 

รวมสินทรัพย ์ 238.59 279.06 761.46 780.65 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีส้ินหมุนเวียน     

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 41.27 105.23 32.33 17.25 

ส่วนของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ 2.61 3.02 3.74 3.71 

ภายในหน่ึงปี 18.30 31.86 35.44 42.43 

หนีสิ้นท่ีเกิดจากสญัญา - 0.04 1.42 1.51 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4.87 6.85 12.82 15.33 

หนีส้ินหมุนเวียนอื่น 67.05 147.00 85.75 80.23 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน     

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 
35.01 33.02 31.69 31.26 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 12.10 17.56 22.83 24.20 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืน  2.38 3.42 2.29 2.31 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 49.49 54.00 56.81 57.77 

รวมหนีส้ิน 116.54 201.00 142.56 138.00 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทนุจดทะเบียน   33.50 34.66 100.00 100.00 

ทนุท่ีออกและชาํระแลว้ 33.50 34.66 100.00 100.00 

ส่วนเกินมลูค่าหุน้ - 27.07 486.25 486.25 

กาํไรสะสม     

 - จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย   3.37 3.36 7.61 7.61 

 - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 85.18 12.98 24.87 48.66 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ - (0.01) 0.17 0.13 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  122.05 78.06 618.90 642.65 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 238.59 279.06 761.46 780.65 
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2.4.2.2 งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
2562 2563 2564 

ไตรมาส 1 

2565 

รายได้      

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 310.44 311.79 376.96 122.88 

รายไดอ่ื้น 1.05 0.76 2.14 0.93 

รวมรายได้ 311.49 312.55 379.10 123.82 

ค่าใช้จ่าย     

ตน้ทนุขายและใหบ้รกิาร (161.53) (164.89) (191.52) (68.30) 

ค่าใชจ้่ายในการขาย (29.70) (31.89) (44.12) (12.54) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (53.37) (57.86) (57.12) (18.91) 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของ

ลกูหนีก้ารคา้และสินทรพัยท่ี์เกดิจากสญัญา 
(1.77) (41.33) (2.20) 0.00 

รวมค่าใช้จ่าย (246.37) (295.97) (294.96) (99.75) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 65.12 16.58 84.14 24.07 

ตน้ทนุทางการเงิน (2.71) (1.98) (1.94) (0.35) 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได ้ 62.41 14.60 82.20 23.72 

ภาษีเงินได ้ 1.85 9.04 (0.06) 0.07 

กาํไรสาํหรับปี 64.26 23.64 82.14 23.79 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุใน

ภายหลงั 
- (0.01) 0.18 0.04 

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุ

ในภายหลงั - สทุธิจากภาษีเงินได ้
- 0.30 - - 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 64.26 23.93 82.32 23.74 
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2.4.2.3  งบกระแสเงนิสด 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
2562 2563 2564 

ไตรมาส 1 

2565 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน     

กาํไรก่อนภาษี 62.41 14.60 82.20 23.72 

ปรับปรุงด้วย     

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 7.34 6.97 7.44 2.17 

ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 1.77 41.33 2.20 (0.01) 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตรา

สารหนี ้
- (0.14) (0.15) - 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงจากการวดัมลูค่ายตุิธรรมของ

กองทนุเปิดตราสารหนี ้
(0.02) (0.24) (0.09) (0.15) 

ขาดทนุ (กาํไร) จากการจาํหน่ายอปุกรณ ์ 0.19 - (0.01) - 

ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 0.03 0.02 - - 

ประมาณการค่าเสียหายจากการยกเลิกสัญญาของ

ลกูคา้ 
- 2.80 0.08 - 

ขาดทุน (กาํไร) จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดขึน้

จรงิ 
(0.03) 0.25 (0.30) (0.03) 

ผลต่างจากการลดค่าเช่า - 0.01 - - 

ประมาณการหนีสิ้นคา่รือ้ถอน 0.05 0.06 0.06 0.02 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 6.91 5.83 5.27 1.38 

ดอกเบีย้รบั (0.10) (0.04) (0.07) (0.13) 

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 2.07 1.92 1.88 0.34 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพยแ์ละหนีส้ินดาํเนินงาน 
80.62 73.37 98.51 27.30 

สินทรพัยด์าํเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง     

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น  33.00 (31.12) (59.10) (11.19) 

สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา (35.90) 16.27 (10.59) (18.57) 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบรกิาร (1.41) (1.08) (7.61) (18.70) 

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน (0.50) 0.17 (0.70) (0.72) 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 0.78 (0.10) (0.07) (0.80) 

หนีสิ้นดาํเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)     

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 4.56 (8.49) (1.01) (15.54) 

หนีสิ้นท่ีเกิดจากสญัญา (5.16) 13.96 3.58 6.99 

หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน (1.44) 2.19 5.97 2.51 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืน - - (1.19) - 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
2562 2563 2564 

ไตรมาส 1 

2565 

เงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 74.55 65.17 27.79 (28.71) 

จ่ายภาษีเงินได ้ (0.75) (0.03) (0.43) - 

เงนิสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 73.80 65.14 27.36 (28.71) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน     

ดอกเบีย้รบั 0.13 0.05 0.04 0.01 

  ซือ้เงินลงทนุในกองทนุเปิดตราสารหนี ้ (30.00) (144.00) (348.70) - 

จาํหน่ายเงินลงทนุในกองทนุเปิดตราสารหนี ้ - 55.00 267.70 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั (เพ่ิมขึน้) ลดลง - 3.13 (23.81) (16.18) 

ส่วนปรบัปรุงสินทรพัยเ์ช่าและอปุกรณ ์ (6.24) (1.39) (0.19) (0.99) 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมขึน้ (0.16) - (8.84) (0.22) 

เงินสดรบัจากการจาํหน่ายอปุกรณ ์ 0.15 0.03 0.18 - 

เงนิสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (36.12) (87.18) (113.62) (17.37) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ     

จ่ายดอกเบีย้ (2.07) (1.92) (1.88) (0.34) 

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกรรมการ 10.00 - - - 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกรรมการ (10.00) - - - 

เงินสดรบัจากการเพ่ิมทนุ - สทุธิ - 28.23 525.32 - 

จ่ายเงินปันผล (13.20)  (23.45) (138.69) - 

ชาํระคืนเงินตน้ของหนีสิ้นตามสญัญาเช่า  (3.34) (2.67)  (3.25)  (1.04) 

เงนิสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงนิ (18.61) 0.19 381.50 (1.38) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (0.01) 0.18 (0.04) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 

(ลดลง) สุทธ ิ 
19.07 (21.86) 295.42 (47.50) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 8.72 27.79 5.93 301.35 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ  วัน

ปลายปี 
27.79 5.93 301.35 253.86 

 

2.4.2.4 ภาพรวมการดาํเนินงาน 

สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 122.88 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาก

งวดเดียวกันของปีก่อน 35.62 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 40.82 โดยเป็นการเพ่ิมขึน้จากการขยายฐาน

ลูกคา้สาํหรบัรายไดก้ารใหค้าํปรึกษาดา้นกลยุทธ์และเทคโนโลยี รวมถึงการขายและการใหเ้ช่าใชสิ้ทธิการใชง้าน  

โดยเฉพาะงานท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัจากโครงการขนาดใหญ่ในช่วงปลายปี 2564 ต่อเน่ืองมาตน้ปี 2565 

สาํหรบัปี 2564 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 376.96 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนั

ของปีก่อน 65.17 ลา้นบาท คิดเป็นอัตราเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 20.90 และมีกาํไรสุทธิ 82.14 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากงวด

เดียวกันของปีก่อน 58.50 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 247.46 และมีอตัรากาํไรสทุธิรอ้ยละ 21.67 เพ่ิมขึน้
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จากปีก่อนรอ้ยละ 14.11 เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของรายไดแ้ละการขายผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ พัฒนาขึน้ ซึ่งมีกาํไร

มากกว่าผลิตภณัฑท่ี์ซือ้มา อีกทัง้ในปี 2563 มีการตัง้ประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตจากลกูคา้รายหน่ึงท่ีเขา้สู่

กระบวนการฟ้ืนฟกูิจการ 

2.4.2.5 ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพยร์วม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทรพัยสิ์นรวมเป็นจาํนวน 780.65 ลา้น

บาท และ 761.46 ลา้นบาทตามลาํดบั คิดเป็นสินทรพัยเ์พ่ิมขึน้จาํนวน 19.19 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการ

เพ่ิมขึน้ของลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น 11.30 ลา้นบาท สินทรพัยท่ี์เกิดจากสัญญา 18.57 ลา้นบาท และเงินจ่าย

ล่วงหนา้ค่าบริการ 18.70 ลา้นบาท จากการเติบโตขึน้ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ ในขณะท่ีบริษัทฯ และ

บรษิัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจาํนวน 47.49 ลา้นบาท จากการบรหิารเงินทนุหมนุเวียน และ

การนาํเงินฝากเพ่ือใชใ้นการทาํหนงัสือคํา้ประกนัธนาคาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทรพัยสิ์นรวมเป็นจาํนวน 761.46 ลา้นบาท คิดเป็นสินทรพัย์

เพ่ิมขึน้จาํนวน 482.40 ลา้นบาท จากรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด โดยเป็นเงินสดท่ีไดร้บัการระดมทุน (IPO) 

เป็นจาํนวนเงิน 485.00 ลา้นบาท การเพ่ิมขึน้ของสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 10.51 ลา้นบาท ลูกหนีก้ารคา้และ

ลกูหนีอ่ื้น 57.23 ลา้นบาท เงินจ่ายล่วงหนา้คา่บรกิาร 7.61 ลา้นบาท เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 26.20 ลา้น

บาทจากรายไดท่ี้เพ่ิมขึน้ ในขณะท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรพัยไ์ม่มีตัวตนเพ่ิมขึน้ 8.51 ลา้นบาท จากงาน

ระหว่างทาํของรายการพฒันาผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ 

หนีส้นิรวม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีหนีสิ้นรวมเป็นจาํนวน 138.00 ลา้นบาท 

และ 142.51 ลา้นบาทตามลาํดบั คิดเป็นหนีสิ้นลดลงจาํนวน 4.56 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของ

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 15.08 ลา้นบาท การเพ่ิมขึน้ของหนีสิ้นท่ีเกิดจากสญัญา 6.99 ลา้นบาท และการเพ่ิมขึน้

ของหนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน 2.51 ลา้นบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวมเป็นจาํนวน 142.56 ลา้นบาท คิดเป็นหนีสิ้นลดลง

จาํนวน 58.44 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของเงินปันผลคา้งจ่าย 72.70 ลา้นบาท และการเพ่ิมขึน้

ของสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานจาํนวน 5.27 ลา้นบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้เป็นจาํนวน 642.65 

ลา้นบาท และ 618.90 ลา้นบาทตามลาํดบั คิดเป็นส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมขึน้จาํนวน 23.75 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา

การเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.84 ซึ่งเป็นผลจากกาํไรจากการดาํเนินงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้เป็นจาํนวน 618.9 ลา้นบาท คิดเป็นส่วนของ 

ผูถื้อหุน้เพ่ิมขึน้จาํนวน 540.84 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 692.85 ซึ่งเป็นผลจากทนุจดทะเบียน

ชาํระแลว้เพ่ิมขึน้ 40.34 ลา้นบาทในเดือนมิถุนายน 2564 และ 25.00 ลา้นบาทในเดือนตุลาคม 2564 พรอ้มทั้ง

ส่วนเกินทุนจาํนวน 495.18 ลา้นบาท และกาํไรจากการดาํเนินงานในปี 2564 จาํนวน 82.14 ลา้นบาท ในขณะท่ีมี

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาํนวน 66.00 ลา้นบาท 
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2.4.2.6 ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกาํไรของบริษัทฯ 

จากกรณีท่ีบรษิทัฯ ไดท้าํการตัง้คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของลกูหนีก้ารคา้และสินทรพัยท่ี์เกิด

จากสญัญาของลกูหนีร้ายใหญ่รายหน่ึงเมื่อปี 2564 หากลกูหนีด้งักล่างสามารถปฏิบตัิไดต้ามแผนพืน้ฟกูิจการ 

ท่ีไดร้บัการเห็นชอบจากศาลลม้ละลายกลาง บรษิัทฯ ซึง่เป็นเจา้หนีก้ลุม่ท่ี 10 เจา้หนีก้ารคา้ ใหไ้ดร้บัชาํระภาระหนี้

เงินตน้คงคา้งรอ้ยละ 100 จากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานปกติของลกูหนี ้โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บัชาํระเป็นรายครึง่

ปี ตามตารางการชาํระหนีด้งันี ้และใหภ้าระหนีส่้วนท่ีเหลือใหถื้อวา่ระงบัสิน้ไป และ/หรือ ไดร้บัการปลดหนีท้ัง้จาํนวน

ทนัที ณ วนัท่ีศาลมีคาํสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเมื่อวนัท่ี 15 มิถนุายน 2564 

ปีท่ี 
เงินต้น 

คร่ีงปีแรก คร่ึงปีหลงั 

ปีที ่1 - - 

ปีที ่2 - - 

ปีที ่3 - 12.50% 

ปีที ่4 12.50% 12.50% 

ปีที ่5 12.50% 12.50% 

ปีที ่6 12.50% 12.50% 

ปีที ่7 12.50% 
 

 

2.4.3 ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้าเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ

สอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 

-ไม่ม-ี 

2.4.4 รายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที ่27 พฤษภาคม 2565 

รายชื่อกรรมการ 

ลาํดับ รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1 นาย ชชัวาลย ์เจียรวนนท ์ ประธานคณะกรรมการบรษิัท 

2 นาย อภิเษก เทวินทรภกัต ิ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร, กรรมการ 

3 นาย กานต ์ปญุญเจรญิสิน กรรมการ 

4 น.ส. นิธินาถ สินธุเดชะ กรรมการ 

5 นาย ชอน เพลเยอร ์วลูฟ์แมน กรรมการ 

6 นาย วศิน ศรีศกุรี กรรมการ 
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7 นาย ตรีขวญั บนุนาค กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8 นาย ฉตัรพี ตนัติเฉลิม กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

9 นาย อดุมศกัดิ์ อภิชาติธนพฒัน ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

 

 รายชื่อผู้บริหาร  

ลาํดับ รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1 นาย อภิเษก เทวินทรภกัต ิ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

2 นาย วศิน ศรีศกุรี ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานขาย Solution 

3 นาย ชอน เพลเยอร ์วลูฟ์แมน ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานพฒันาธุรกิจ

ต่างประเทศ 

4 นาง สภุตัรา สิมธาราแกว้ ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานบญัชแีละการเงิน 

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 

ลาํดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนการถือหุน้ 

จาํนวนหุน้ % 

1 นาย อภิเษก เทวินทรภกัต ิ 54,360,991 27.18 

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

3 นาย สถาพร งามเรืองพงศ ์ 12,150,400 6.08 

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

5 นาย วรวญิญ ์เทวินทรภกัต ิ 10,409,693 5.20 

6 นาย ชชัวาลย ์เจียรวนนท ์ 8,250,208 4.13 

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

8 Salesforce Ventures LLC 5,000,116 2.50 

9 นาย อฏัฐพล สิทธิพงศธ์นกลุ 4,950,000 2.48 

10 นาย วศิน ศรีศกุรี 3,546,684 1.77 

รวมทัง้หมด 145,159,632 72.55 
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2.4.5 ข้อมูลอื่นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาํคัญ 

 -ไม่ม-ี 

2.5 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอของเงนิทุนหมุนเวียน 

บริษัทฯ จะชาํระค่าโอนกิจการทัง้หมดของ XR Resource  และ Extend Resource Holding ดว้ย (1) เงินสดจาํนวน 

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

ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยกาํหนดราคาหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ี 39.10 บาทต่อหุน้รวมเป็นมูลค่าทั้งสิน้ 570,640,023.40 

บาท ใหก้บั Extend Resource Holding 

โดยแหล่งท่ีมาของเงินทุน จาํนวน 50,000,000 บาท มาจากเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนและเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อ

ประชาชนเป็นการทั่วไป (IPO) ซึ่งมีวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินดงันี ้

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ จาํนวนเงนิ (ลา้นบาท) 

ลงทนุกบัพนัธมิตรทางธุรกจิหรือธุรกิจอ่ืนเพ่ือ

เสรมิสรา้งศกัยภาพทางธุรกิจ 

ไม่เกิน 330.00  

ขยายสาขาไปยงัตา่งประเทศ ไม่เกิน 25.00  

ลงทนุและพฒันาผลิตภณัฑ ์ ไม่เกิน 25.00 

ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวยีนของบรษิทัฯ ส่วนท่ีเหลือจากดา้นบน 

รวม 480.77 

 

2.6 คดีหรือข้อเรียกร้องทีมี่สาระสาํคัญซึ่งอยู่ระหว่างดาํเนินการ 

-ไม่ม-ี 
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2.7 ผลประโยชนห์รือรายการทีเ่กี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น ทีถื่อหุ้นทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

บุคคล/ 

นิติบคุคลทีอ่าจมี

ความขดัแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า

รายการ ปี 

2564 

(ล้านบาท) 

มูลค่า

รายการ  

ไตรมาส 1  

ปี 2565 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผล 

1. บจก.คิดดีพาส มีผูถื้อหุน้รว่มกนั ไดแ้ก ่

นางสาวพิมพก์านต ์

ปญุญเจรญิสิน (คู่สมรส

ของนายอภิเษก เทวินทร

ภกัต)ิ เป็นกรรมการและ 

ผูถื้อหุน้ของ บจก.คดิดี

พาส รอ้ยละ 15 

รายไดค้า่บรกิาร 13.28 - บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการใหบ้รกิารใหค้าํปรกึษาและพฒันาระบบ 

CRM รวมถึงการใหบ้รกิารหลงัการขายใหก้บัธุรกิจตา่งๆ ทัง้ในและ

ต่างประเทศ ทาํใหบ้รษิัทฯ มีรายไดจ้ากรายการคา้ท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจ

และเงื่อนไขการคา้ทั่วไป 

บรษิัทฯ เขา้ทาํสญัญาตัง้แต่ปี 2560 สาํหรบัคา่สิทธิ์การใชง้านระบบ  

โดยจ่ายชาํระตามปรมิาณการใชง้านจรงิในแต่ละเดือน โดยบรษิัทฯ 

กาํหนดราคาค่าสิทธ์ิการใชเ้ป็นไปตามราคาตลาด สามารถเทียบเคียงไดก้บั

ลกูคา้รายอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี ้ลกูคา้ไดย้กเลิกการใชง้านในเดือน

พฤษภาคม 2564 

2. บจก. ซายน ์

เอ็นจิเนียร ์

อินเตอรเ์นชั่นแนล 

มีกรรมการรว่มกนั คือ

นายกานต ์ปญุญเจรญิ

สิน 

รายไดค้า่บรกิาร 

รายไดค้า้งรบั 

รายไดค้า่บรกิารรบัล่วงหนา้ 

2.02 

0.96 

0.00 

0.06 

1.02 

0.03 

บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการใหบ้รกิารใหค้าํปรกึษาและพฒันาระบบ 

CRM รวมถึงการใหบ้รกิารหลงัการขายใหก้บัธุรกิจตา่งๆ ทัง้ในและ

ต่างประเทศ ทาํใหบ้รษิัทฯ มีรายไดจ้ากรายการคา้ท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจ

และเงื่อนไขการคา้ทั่วไป 

บรษิัทฯ เขา้ทาํสญัญาตัง้แต่ปี 2562 สาํหรบัคา่สิทธิ์การใชง้านระบบ  

โดยบรษิัทฯ กาํหนดราคาคา่สิทธิก์ารใชเ้ป็นไปตามราคาตลาด สามารถ

เทียบเคยีงไดก้บัลกูคา้รายอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั ทัง้นี ้ลกูคา้ยงัคงใช้

งานอยา่งต่อเน่ืองจนถงึปัจจบุนั  
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บุคคล/ 

นิติบคุคลทีอ่าจมี

ความขดัแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า

รายการ ปี 

2564 

(ล้านบาท) 

มูลค่า

รายการ  

ไตรมาส 1  

ปี 2565 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผล 

บรษิัทฯ ไดส่้งมอบงานแลว้ในปี 2564 ยอดรายไดค้า่รายไดจ้าก ค่าสิทธ์ิการ

ใชง้านระบบ ทัง้หมด 

3. บมจ.เฟรเซอรส์ 

พรอ็พเพอรต์ี ้

(ประเทศไทย) 

มีกรรมการรว่มกนั คือ

นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

(ซึ่งดาํรงตาํแหน่งประธาน

กรรมการสรรหา 

กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ กรรมการ

กาํหนดคา่ตอบแทน 

ในบมจ.เฟรเซอรส์ พรอ็พ

เพอรต์ี ้(ประเทศไทย)) 

รายไดค้า่บรกิาร 

ลกูหนีก้ารคา้ 

รายไดค้า่บรกิารรบัล่วงหนา้ 

1.02 

0.18 

0.13 

0.09 

- 

0.04 

บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการใหบ้รกิารใหค้าํปรกึษาและพฒันาระบบ 

CRM รวมถึงการใหบ้รกิารหลงัการขายใหก้บัธุรกิจตา่งๆ ทัง้ในและ

ต่างประเทศ ทาํใหบ้รษิัทฯ มีรายไดจ้ากรายการคา้ท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจ

และเงื่อนไขการคา้ทั่วไป 

บรษิัทฯ เขา้ทาํสญัญาในปี 2563 สาํหรบัค่าพฒันาระบบ ค่าสิทธิก์ารใช้

งานระบบ โดยบรษิัทฯ กาํหนดราคาสาํหรบัคา่พฒันาระบบและค่าสิทธิ์การ

ใชเ้ป็นไปตามราคาตลาด สามารถเทียบเคียงไดก้บัลกูคา้รายอ่ืนๆ ท่ีมี

ลกัษณะเดียวกนัโดยบรษิัทฯ ไดส่้งมอบงานในเดือนเมษายน 2564 เป็นท่ี

เรียบรอ้ยแลว้ โดยปัจจบุนัอยูใ่นช่วงระยะเวลาของ MA 

4. บจก.อีโค อินดสั

เทรียล เซอรว์ิสเซส 

เป็นบรษิัทย่อยของ บมจ.

เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้

(ประเทศไทย) ซึ่งมี

กรรมการรว่มกนักบั 

บมจ. เบรลิ 8 พลสั คือ

นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

รายไดค้า่บรกิาร 

ลกูหนีก้ารคา้ 

รายไดค้า่บรกิารรบัล่วงหนา้ 

0.38 

0.09 

0.08 

- 

- 

0.08 

บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการใหบ้รกิารใหค้าํปรกึษาและพฒันาระบบ 

CRM รวมถึงการใหบ้รกิารหลงัการขายใหก้บัธุรกิจตา่งๆ ทัง้ในและ

ต่างประเทศ ทาํใหบ้รษิัทฯ มีรายไดจ้ากรายการคา้ท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจ

และเงื่อนไขการคา้ทั่วไป 

บรษิัทฯ เขา้ทาํสญัญาในปี 2563 สาํหรบัค่าพฒันาระบบ โดยบรษิทัฯ 

กาํหนดราคาสาํหรบัค่าพฒันาระบบเป็นไปตามราคาตลาด สามารถ

เทียบเคยีงไดก้บัลกูคา้รายอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั  บรษิัทฯ ส่งมอบงาน
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บุคคล/ 

นิติบคุคลทีอ่าจมี

ความขดัแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า

รายการ ปี 

2564 

(ล้านบาท) 

มูลค่า

รายการ  

ไตรมาส 1  

ปี 2565 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผล 

ทัง้หมดในเดือนเมษายน 2564 เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ โดยปัจจบุนัอยู่ในชว่ง

ระยะเวลาของ MA 

5. บจก.เฟรเซอรส์ 

พรอ็พเพอรต์ี ้

อินดสัเทรียล 

(ประเทศไทย) 

เป็นบรษิัทย่อยของ บมจ.

เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้

(ประเทศไทย) ซึ่งมี

กรรมการรว่มกนักบั 

บมจ. เบรลิ 8 พลสั คือ

นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

รายไดค้า่บรกิาร 

ลกูหนีก้ารคา้ 

รายไดค้า่บรกิารรบัล่วงหนา้ 

2.30 

0.18 

1.40 

0.39 

- 

1.02 

บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการใหบ้รกิารใหค้าํปรกึษาและพฒันาระบบ 

CRM รวมถึงการใหบ้รกิารหลงัการขายใหก้บัธุรกิจตา่งๆ ทัง้ในและ

ต่างประเทศ ทาํใหบ้รษิัทฯ มีรายไดจ้ากรายการคา้ท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจ

และเงื่อนไขการคา้ทั่วไป 

บรษิัทฯ เขา้ทาํสญัญาในปี 2563 สาํหรบัค่าพฒันาระบบ โดยบรษิทัฯ 

กาํหนดราคาสาํหรบัค่าพฒันาระบบเป็นไปตามราคาตลาด สามารถ

เทียบเคยีงไดก้บัลกูคา้รายอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั  บรษิัทฯ ส่งมอบงาน

ทัง้หมดในเดือนเมษายน 2564 เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ โดยปัจจบุนัอยู่ในชว่ง

ระยะเวลาของ MA 
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บุคคล/ 

นิติบคุคลทีอ่าจมี

ความขดัแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า

รายการ ปี 

2564 

(ล้านบาท) 

มูลค่า

รายการ  

ไตรมาส 1  

ปี 2565 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผล 

6.  บจก.เฟรเซอรส์ 

พรอ็พเพอรต์ี ้

อินดสัเทรียล รีท 

แมนเนจเมน้ท ์

(ประเทศไทย) 

เป็นบรษิัทย่อยของ  

บมจ.เฟรเซอรส์ พรอ็พ

เพอรต์ี ้(ประเทศไทย)  

ซึ่งมกีรรมการรว่มกนั  

คือนายชชัวาลย ์เจียร

วนนท ์และมีกรรมการ

รว่มกนัคือ นายตรีขวญั 

บนุนาค ซึ่งดาํรงตาํแหน่ง

เป็นกรรมการในบจก.เฟร

เซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้

อินดสัเทรียล รีท แมนเนจ

เมน้ท(์ประเทศไทย) 

รายไดค้า่บรกิาร 

รายไดค้า่บรกิารรบัล่วงหนา้ 

0.08 

0.08 

0.02 

0.05 

บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการใหบ้รกิารใหค้าํปรกึษาและพฒันาระบบ 

CRM รวมถึงการใหบ้รกิารหลงัการขายใหก้บัธุรกิจตา่งๆ ทัง้ในและ

ต่างประเทศ ทาํใหบ้รษิัทฯ มีรายไดจ้ากรายการคา้ท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจ

และเงื่อนไขการคา้ทั่วไป 

บรษิัทฯ เขา้ทาํสญัญาในปี 2563 สาํหรบัค่าสิทธิ์การใชง้านระบบ  

โดยบรษิัทฯ กาํหนดราคาคา่สิทธิก์ารใชเ้ป็นไปตามราคาตลาด สามารถ

เทียบเคยีงไดก้บัลกูคา้รายอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั ทัง้นี ้ลกูคา้ยงัคงใช้

งานอยา่งต่อเน่ืองจนถงึปัจจบุนั 
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บุคคล/ 

นิติบคุคลทีอ่าจมี

ความขดัแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า

รายการ ปี 

2564 

(ล้านบาท) 

มูลค่า

รายการ  

ไตรมาส 1  

ปี 2565 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผล 

7. Beryl 8 Plus-

Vietnam  

Company 

เป็นบรษิัทย่อยของ บมจ.

เบรลิ 8 พลสั 

รายไดค้า่บรกิาร 

ลกูหนีก้ารคา้ 

รายไดค้า้งรบั 

ลกูหนีอ่ื้น 

เจา้หนีอ่ื้น 

5.65 

- 

5.65 

1.29 

0.00 

1.17 

1.27 

5.56 

1.83 

0.00 

บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการใหบ้รกิารใหค้าํปรกึษาและพฒันาระบบ 

CRM รวมถึงการใหบ้รกิารหลงัการขายใหก้บัธุรกิจตา่งๆ ทัง้ในและ

ต่างประเทศ ซึง่ม ีBeryl 8 Plus-Vietnam เป็นบรษิัทย่อยโดยถือหุน้ใน

สดัส่วน 100% เพ่ือขยายฐานลกูคา้ตา่งประเทศ โดยรายการท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกนั คืองาน Implement 

บรษิัทฯ ใชพ้นกังานจาก บมจ.เบรลิ 8 พลสั  ในการใหบ้รกิารการพฒันา

ระบบใหก้บัลกูคา้ในประเทศเวียดนาม โดยมีการแบ่งกาํไรกนัตามเงื่อนไข 

ท่ีตกลงกนัภายใต ้Shared Service 

8. Beryl 8 Plus 

(Singapore) Pte. 

Ltd. 

เป็นบรษิัทย่อยของ บมจ.

เบรลิ 8 พลสั 

ลกูหนีอ่ื้น 0.14 0.14 บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการใหบ้รกิารใหค้าํปรกึษาและพฒันาระบบ 

CRM รวมถึงการใหบ้รกิารหลงัการขายใหก้บัธุรกิจตา่งๆ ทัง้ในและ

ต่างประเทศ ซึง่ม ีBeryl 8 Plus-Singapore เป็นบรษิัทย่อยโดยถือหุน้ 

ในสดัส่วน 100% เพ่ือขยายฐานลกูคา้ตา่งประเทศ โดยรายการท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกนั คืองานค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้บรษิัทท่ีทางบรษิัทฯ สาํรองจ่ายให ้
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2.8 สรุปสาระของสัญญาทีส่าํคัญ ๆ ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

ชื่อสญัญา Tableau Reseller Agreement  

ตวัแทนจาํหน่าย บรษิัท เบรลิ 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) 

คู่สญัญา Tableau Software, Inc. (“Tableau”) 

อายสุญัญา วันท่ีเริ่มมีผลบงัคบัใช ้8 กรกฎาคม 2563 โดยสัญญามีอายุ 1 ปี และสัญญาจะ

ถูกต่อโดยอตัโนมตัิอีก 1 ปี หากไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจง้ยกเลิกสัญญาเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้ 30 วนัก่อนหมดอายสุญัญา 

สาระสาํคญัของสญัญา - Tableau ให้สิทธิแก่บริษัทฯ  ในการทําตลาดและจําหน่ายสิทธิการใช้

ซอฟตแ์วรข์อง Tableau แบบไม่ผูกขาด (Non-Exclusive) ไม่สามารถโอน

สิทธิใหบุ้คคลอ่ืน (Non-Transferable) และไม่สามารถนาํสิทธิดงักล่าวไปให้

สิทธิช่วงต่อได ้(Non-Sub-Licensable)  

- ในการสั่งซือ้ผลิตภัณฑ์จาก Tableau บริษัทฯ จะตอ้งทาํการสั่งซือ้รูปแบบ 

Order Form และตอ้งไดร้บัการตอบรบัเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก Tableau  

- คู่สญัญาสามารถใชเ้คร่ืองหมายทางการคา้ การบริการ ชื่อทางการคา้ โลโก ้

ของอีกฝ่ายในการประชาสัมพันธ์ เอกสารส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์ 

Tableau ตามนโยบายการใชเ้คร่ืองหมายทางการคา้ของฝ่ายดงักล่าว 

- บรษิัทฯ มีภาระในการเรียกเก็บเงินโดยตรงจากลกูคา้ และเป็นผูร้บัความเส่ียง

ทัง้หมดจากการผิดนดัชาํระเงินของลกูคา้ โดยบริษัทฯ ยงัคงมีภาระหนา้ท่ีใน

การชาํระเงินแก่ Tableau ตามท่ีระบุในสญัญา โดยหากมีการชาํระเงินล่าชา้

จะตอ้งเสียค่าบรกิารเพ่ิมรอ้ยละ 1.5 ต่อเดือนของจาํนวนท่ีตอ้งชาํระ 

- บริษัทฯ หรือ Tableau สามารถยกเลิกสัญญาได ้หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิด

สัญญาอย่างรา้ยแรง และไม่ไดร้ับการแกไ้ขภายใน 30 วัน โดยการยกเลิก

สัญญาจะมีผล 30 วันภายหลังการแจ้งโดยลายลักษณ์อักษรของฝ่ายท่ี

ตอ้งการบอกเลิกสญัญา 

 

ชื่อสญัญา Genesys Master Partner Network Agreement 

ตวัแทนจาํหน่าย บรษิัท เบรลิ 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) 

คู่สญัญา Genesys Cloud Services B.V. 

อายสุญัญา วนัท่ีเริ่มมีผลบงัคบัใช ้29 พฤศจกิายน 2564 โดยสญัญามีอาย ุ1 ปี และสญัญา 

จะถกูต่อโดยอตัโนมตัิอีก 1 ปี หากไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจง้ยกเลิกสญัญาเป็น 

ลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้ 90 วนั 

สาระสาํคญัของสญัญา - Genesys ให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการขายผลิตภัณฑ์ ให้บริการ และให้การ

สนบัสนนุผลิตภณัฑข์อง Genesys 

- Genesys ใหสิ้ทธิในการใชร้ะบบของ Genesys เพ่ือใหบ้ริษัทฯ ใชส้าํหรบัการ

ใหบ้รกิารและสนบัสนนุผลิตภณัฑข์อง Genesys แก่ลกูคา้ของบรษิัทฯ 
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- บริษัทฯ สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ของ Genesys ในการทําการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของ Genesys แต่บริษัทฯ จะต้องไม่โฆษณา

ประชาสมัพนัธใ์หบ้คุคลอ่ืนเขา้ใจผิดไปจากท่ี Genesys อนญุาต 

- คู่สญัญาสามารถบอกเลิกสญัญาไดโ้ดยการแจง้อีกฝ่ายเป็นลายลกัษณอ์กัษร

ล่วงหนา้ 90 วัน โดยการเลิกสัญญาจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถใชสิ้ทธิท่ี

ไดร้บัจากสญัญาฉบับนีไ้ด ้และบริษัทฯ จะตอ้งชาํระหนีค้งคา้งกับ Genesys 

ทัง้จาํนวนภายในวนัท่ีเลิกสญัญา 
 

2.9 แบบหนังสือมอบฉันทะทีใ่ห้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่าง

น้อย 1 รายเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  

ปรากฏตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 ของหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 

1/2565 ของบรษิัทฯ 

3. รายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 

3.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

3.1.1 ข้อมูลบริษัทฯ และการดาํเนินธุรกิจโดยสรุป 

โปรดพิจารณาขอ้ 2.4.1 

3.1.2 รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันกาํหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) 

โปรดพิจารณาขอ้ 2.4.4 

3.1.3 รายการระหว่างกันในปีทีผ่่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด (ถ้ามี) 

โปรดพิจารณาขอ้ 2.7 

3.1.4 ตารางสรุปงบการเงนิในระยะ 3 ปีทีผ่่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด (ถ้ามี) พร้อมคาํอธิบายและ

การวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการดาํเนินงานในปีทีผ่่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด (ถ้ามี) 

โปรดพิจารณาขอ้ 2.4.2 

3.1.5 ข้อมูลอื่นทีอ่าจกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาํคัญ 

 -ไม่ม-ี 

3.2 ข้อความทีร่ะบุว่าบุคคลทีเ่กีย่วโยงกันและ/หรือผู้ถือหุ้นทีมี่ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นีใ้ห้

ระบุชื่อ และจาํนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทีไ่ม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไม่มีกรรมการท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในการทาํรายการในครัง้นี ้ และไม่มีผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียและไม่มี

สิทธิออกเสียงในวาระการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีอนมุตัิการทาํรายการในครัง้นี ้

3.3 การประเมินราคาสินทรัพยโ์ดยผู้ประเมินราคาอิสระในกรณีเป็นการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพยท์ีมี่

ความสาํคัญขั้นพืน้ฐานในรูปของมูลค่าของตัวสินทรัพย ์เช่น อสังหาริมทรัพย ์

-ไม่ม-ี 
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3.4 ความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 

โปรดพิจารณาขอ้ 2.2.2 

3.5 แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 รายเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ

หุ้น  

ปรากฏตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 

1/2565 ของบรษิัทฯ 

3.6 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ระบุถึงความ

สมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เม่ือเปรียบเทียบกับการตกลงเข้าทํารายการกับ

บุคคลภายนอกทีเ่ป็นอิสระ 

โปรดพิจารณาขอ้ 12 ของสารสนเทศของบรษิัท เบรลิ 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) เร่ือง การไดม้าซึง่สินทรพัย ์(บญัชี 1) 

และการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ของหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 ของ

บรษิัทฯ 

3.7 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 3.6 

โปรดพิจารณาขอ้ 13 สารสนเทศของบรษิัท เบรลิ 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) เร่ือง การไดม้าซึง่สินทรพัย ์(บญัชี 1) และ

การเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ของหนงัสือเชญิประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 ของบรษิัทฯ 

 

คณะกรรมการบรษิทัขอรบัรองวา่ ขอ้มลูในสารสนเทศฉบบันีถ้กูตอ้ง ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาํใหบ้คุคลอ่ืน

สาํคญัผิดหรือไม่ขาดขอ้มลูท่ีควรแจง้ในสาระสาํคญั 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

บรษิัท เบรลิ 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) 

นาย อภิเษก เทวินทรภกัต ิ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
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