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หนา้ 1 จาก 12 

 

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แกบุ่คคลในวงจาํกดั  

12 พฤษภาคม 2565 

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

12 พฤษภาคม 2565 ไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้รษิัทฯ จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ จาํนวน 14,594,374 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.8 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพ่ิมทุนชาํระแล้ว ให้แก่ บริษัท         

เอ็กซ์เทนด์ รีซอร์ส โฮลดิ ้ง จํากัด (“Extend Resource Holding”) ในราคาหุ้นละ 39.10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิน้ 

570,640,023.40 บาท เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนท่ี บรษิัท เอ็กซอ์าร ์รีซอรส์ จาํกดั (“XR Resource”) และ Extend 

Resource Holding  โอนหุ้นสามัญในบริษัท เอคซเทนด ์ไอที รีซอรส์ จาํกัด (“X10”) จาํนวน 799,999 หุ้น หรือคิดเป็น            

รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ใหก้ับบริษัทฯ ภายใตก้ระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ 

EBT) โดยบรษิัทฯ จะชาํระค่าโอนกิจการมลูค่ารวม 620,640,023.40 บาท ดว้ย (1) เงินสดจาํนวน 50,000,000 บาท ใหก้บั 

XR Resource และ (2) หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จาํนวน 14,594,374 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยกาํหนด

ราคาหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ี 39.10 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นมูลค่า 570,640,023.40 บาท ใหก้ับ Extend Resource Holding 

(“รายการเข้าซือ้หุ้นสามัญบริษัท X10”) โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับรษิัท X10 เพ่ิมเติมใน

สารสนเทศของบริษัท เบริล 8 พลัส จาํกัด (มหาชน)  เร่ือง การไดม้าซึ่งสินทรัพย ์(บัญชี 1) และการเข้าทาํรายการท่ี              

เก่ียวโยงกนั (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2)  

ในการนี ้การเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ นั้นเป็นการเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีราคาหุน้ละ 39.10  

บาท ถือเป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุในราคาท่ีมีส่วนลดไม่เกินรอ้ยละ 10 จากราคาตลาด ตามท่ีกาํหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบคุคลใน

วงจาํกดั (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ดงันัน้ นอกจากบรษิทัฯ จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้สนอขาย

หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจาํกัดในครัง้นี ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแลว้ บริษัทฯ จะตอ้งไดร้ับการอนุญาตจากสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามประกาศ ทจ. 72/2558 เดว้ย 

นอกจากนี ้การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ นัน้เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ เน่ืองจากเป็นการ

เข้าทาํรายการกับ Extend Resource Holding ซึ่ง Extend Resource Holding เป็นนิติบุคคลท่ีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีจะ

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี       

ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

พ.ศ. 2546 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีขนาดของรายการโดยประมาณเท่ากบั 

405.9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 63.4 ของมูลค่าสินทรพัยท่ี์มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยคาํนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

สิน้สุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 ท่ีผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต ซึ่งขนาดของรายการนี ้มากกว่าหรือ

เท่ากบั 20 ลา้นบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากบัรอ้ยละ 3 ของมลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ แลว้แต่จาํนวนใดจะ

สูงกว่า โปรดพิจารณารายละเอียดของการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ิมเติมในสารสนเทศของบริษัท เบริล 8 พลัส 

จํากัด (มหาชน)  เร่ือง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) และการเข้าทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2)  
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ทัง้นี ้ขอ้มลูอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้มีดงัต่อไปนี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การกาํหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุน้ทีอ่อกใหม่ 

และการกาํหนดราคาตลาด 

1.1  รายละเอียดของการเสนอขาย 

บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้กับ Extend Resource Holding จํานวน 14,594,374 หุ้น  

มูลค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 0.50 บาท เพ่ือชาํระเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนรายการเข้าซือ้หุ้นสามัญบริษัท X10  

โดยกาํหนดราคาหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ี 39.10 บาทต่อหุน้รวมเป็นมูลค่าทั้งสิน้ 570,640,023.40 บาท โดยราคา

เสนอขายดงักล่าวถือเป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในราคาท่ีมีส่วนลดไม่เกินรอ้ยละ 10 จากราคาตลาด 

ตามท่ีกาํหนดในประกาศ ทจ. 72/2558   

ในการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ขา้งตน้เป็นการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือชาํระเป็น

ส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท X10 ภายใตก้ารทาํ EBT โดยบริษัทฯ จะซือ้และรบัโอน

กิจการทัง้หมดจาก Extend Resource Holding  ซึ่งหมายถึง ทรพัยสิ์น หนีสิ้น สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ

ทัง้หมดของ Extend Resource Holding Holding ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัและท่ีจะมีในอนาคต ณ วนัโอนกิจการ ทัง้นี ้

Extend Resource Holding  ไม่มีหนีสิ้นใดๆ และมีเพียงหุน้สามญับรษิัท X10 ณ วนัโอนกิจการ ดงันัน้ ณ วนัโอน

กิจการ บรษิัทฯ จะรบัโอนมาซึ่งหุน้สามญับรษิัท X10  มลูค่ารวมทัง้สิน้ 620,640,023.40 บาท 

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากท่ี Extend Resource Holding ไดโ้อนกิจการทัง้หมดของ Extend Resource Holding 

ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของ X10 ให้กับบริษัทฯ ภายใต้กระบวนการทาํ EBT แล้ว Extend Resource Holding 

จะตอ้งดาํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการ EBT โดยภายหลังการ 

จดทะเบียนเลิกบริษทัและภายใตก้ระบวนการชาํระบญัชีของ Extend Resource Holding นัน้ ทรพัยสิ์นทัง้หมด

ท่ีมีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ Extend Resource Holding จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ Extend Resource 

Holding และ/หรือ บคุคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผูถื้อหุน้ของ Extend Resource Holding ซึ่งถืออยู่ ณ วนัท่ีชาํระบญัชี

เสร็จสิน้ตามสดัส่วนการถือหุน้ ดงันัน้ ในขัน้ตอนของการชาํระบญัชีของ Extend Resource Holding หุน้สามญั

เพ่ิมทุนของบริษัทฯ ท่ีออกและจัดสรรให้แก่ Extend Resource Holding สาํหรับเป็นค่าตอบแทนการเข้าทาํ

รายการเข้าซือ้หุ้นสามัญบริษัท X10 จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ Extend Resource Holding และ/หรือ 

บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ  Extend Resource Holding ซึ่ง ถืออยู่  ณ  วันท่ีชําระบัญชี เสร็จ สิ ้น              

ตามสดัส่วนการถือหุน้  

ในการนี ้ผูถื้อหุน้ของ Extend Resource Holding คือ นาย กฤษดา เกตุภู่พงษ์, นางสาว ธมลวรรณ พุ่มพวง, 

นางสาว ชุติมา ไชยยะนนท,์ นาย ตน้สน ธรรมเสริมสขุ, นางสาว รมิดา ธนกุลภารชัต,์ นางสาว ศิรินภา ลนุพุฒ, 

นาย จิรภทัร ฬาทอง และ นาย วิรตัน ์อนรุกัษ์พฒุิ จะเขา้มาเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ รวมเป็นจาํนวน  14,594,374  

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.8 ของทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ ภายหลังการเพ่ิมทุน

ชาํระแลว้ในคราวนี ้

นอกจากนี ้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จาํนวน 14,594,374 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ให้แก่ Extend Resource Holding เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เน่ืองจากเป็นการเข้าทาํ
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รายการกบั Extend Resource Holding ซึ่งเป็นนิติบคุคลท่ีมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีจะไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ

ของบรษิัทฯ ซึ่งถือเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ทั้งนี ้ แม้ว่าในการเข้าทํารายการเข้าซือ้หุ้นสามัญบริษัท X10 ผู้ถือหุ้นของ Extend Resource Holding คือ  

นาย กฤษดา เกตุภู่พงษ์  จะเขา้มาเป็นกรรมการในบริษัทฯ ดว้ย อย่างไรก็ตาม จาํนวนกรรมการ ณ ปัจจุบนัมี              

9 ท่าน นอกจากนี ้ผู้บริหารชุดปัจจุบันของบริษัทฯ เช่น ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร (CEO) และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายการเงิน (CFO) ยังคงเป็นบุคคลของบริษัทฯ และผูบ้ริหารชุดปัจจุบันของบริษัทฯ ยังคง

บรหิารงานและควบคมุการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ภายหลงัจากการเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับรษิัท X10 

โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการเขา้ซือ้หุน้สามัญบริษัท X10 เพ่ิมเติมในสารสนเทศของบริษัท เบริล 8 

พลสั จาํกดั (มหาชน)  เร่ือง การไดม้าซึ่งสินทรพัย ์(บญัชี 1) และการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 

1.2  การกาํหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุน้ทีอ่อกใหม่ 

 บริษัทฯ กาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จาํนวน 14,594,374  หุน้ ในราคาหุน้ละ 39.10  

บาทต่อหุ้น โดยมูลค่าดังกล่าวผ่านการตกลงเจรจากันระหว่างบริษัทฯ และ Extend Resource Holding                 

โดยหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดราคาอา้งอิงราคาตลาด 

 นอกจากนี ้ในการกาํหนดราคาหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ท่ีราคาหุน้ละ 39.10 บาทต่อหุน้ เป็นการเสนอขาย

หุน้สามญัเพ่ิมทุนในราคาท่ีมีส่วนลดไม่เกินรอ้ยละ 10 จากราคาตลาดตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558  

 โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ์ 

ยอ้นหลงั 7 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมตใิหน้าํเสนอตอ่ท่ีประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 

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

ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

1.3  การกาํหนดราคาตลาด  

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ์ ย้อนหลัง                    

7 วันทาํการติดต่อกันก่อนวันท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2565             

เพ่ือขออนุมตัิใหบ้ริษัทฯ เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน คือตัง้แต่วนัท่ี 29 เมษายน 2565  ถึง 11 พฤษภาคม 2565 

ซึ่ ง จะ เ ท่ากับ  43.35 บาท ตามข้อมูลการซื ้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ  ท่ีปรากฎใน SETSMART 

(www .setsmart .com) ของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งราคาดงักล่าวถือเป็นการเสนอขายหุน้สามญั

เพ่ิมทนุในราคาท่ีมีส่วนลดไม่เกินรอ้ยละ 10 จากราคาตลาด ตามท่ีกาํหนดในประกาศ ทจ. 72/2558  

อน่ึง หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุตํ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดยอ้นหลงั 7-15 วนัทาํการก่อนวนัแรก

ท่ีเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ Extend Resource Holding  (ภายหลังจากท่ีรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ            

มาจากการทาํ EBT) Extend Resource Holding และ ผู้ถือหุ้นของ Extend Resource Holding จะไม่นําหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุท่ีไดร้บัทัง้หมดออกขายภายในกาํหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีหุน้ของบรษิัทฯ เริ่มทาํการซือ้ขาย

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันท่ีหุ้นในส่วนเพ่ิมทุนดังกล่าว ทําการซือ้ขายใน           

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน  Extend Resource Holding และ ผู้ถือหุ้นของ Extend 

http://www.setsmart.com/
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Resource Holding จะสามารถทยอยขายหุน้ท่ีถกูสั่งหา้มขายไดใ้นจาํนวนรอ้ยละ 25 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดท่ีถูกสั่ง

หา้มขาย 

2. วัตถุประสงคใ์นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงนิ และรายละเอียดโครงการ 

2.1 วัตถุประสงคใ์นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ 

 บริษัทฯ มีวัตถุประสงคใ์นการออกหุ้นเพ่ิมทุนให้กับ Extend Resource Holding เพ่ือชาํระเป็นส่วนหน่ึงของ

ค่าตอบแทนสาํหรบัการเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท X10 และเพ่ือใหภ้ายหลงัการทาํ EBT ทางผูถื้อหุน้

ของ Extend Resource Holding เขา้ร่วมเป็นพนัธมิตรกบับริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดหวงัท่ีร่วมมือกับผูถื้อหุน้ของ 

Extend Resource Holding จะเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม จากความสามารถและ

ประสบการณข์องผูถื้อหุน้ของ Extend Resource Holding 

ทัง้นี ้การท่ีบรษิัทฯ สามารถออกหุน้สามญัของบรษิัทฯ แทนการชาํระราคาค่าตอบแทนสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ

เขา้ซือ้หุน้สามญับรษิัท X10 บางส่วน ทาํใหบ้รษิัทฯ ไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้งินสดในการเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญั

บรษิัท X10 จาํนวน 570,640,023.40 บาท ทัง้หมดในคราวเดยีว ซึ่งจะไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อเงนิทนุหมนุเวยีน

ของบริษัทฯ รวมถึงราคาหุน้ของบริษัทฯ ท่ีเสนอขายก็เป็นราคาท่ีมีส่วนลดไม่เกินรอ้ยละ 10 จากราคาตลาด  

ณ วนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 เพ่ือขออนมุตัิใหบ้รษิัทฯ เสนอ

ขายหุน้ท่ีออกใหม่ โดยบริษัทฯ ไดพิ้จารณาแลว้ว่า การเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท X10 จะช่วยขยาย

การเติบโตทางธุรกิจของบรษิัทฯ และเป็นการกระจายความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจหลกัในปัจจบุนั เพ่ือช่วย

ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสรา้งความมั่นคงและเสถียรภาพสาํหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ         

ในระยะยาว ทัง้นี ้บรษิัทฯ คาดว่าจะสามารถทาํรายการแลว้เสรจ็ภายในไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 

2.2 รายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะนําเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ใน

โครงการ  

ภายหลงัจากท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิการทาํรายการดงักล่าว บริษัทฯ จะเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้

หุน้สามัญบริษัท X10 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามขอ้ 4 สารสนเทศของบริษัท เบริล 8 พลัส จาํกัด (มหาชน)  

เร่ือง การไดม้าซึ่งสินทรพัย ์(บญัชี 1) และการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 

2.3 โอกาสทีจ่ะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ และผลกระทบทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ในกรณีทีไ่ม่สามารถดาํเนินการ

โครงการได้สาํเร็จและความเสี่ยงจากการดาํเนินการโครงการ  

2.3.1 โอกาสท่ีจะสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิัทฯ 

X10 ประกอบธุรกิจดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) โดยมุ่งเนน้ดา้นการใหบ้ริการจดัหา

บุคลากรดา้น IT (IT outsource) และบริการ Digital Transformation เป็นหลัก ซึ่งบริษัทฯ สามารถเสริมและ 

ต่อยอดการดาํเนินธุรกิจในปัจจบุนัของบรษิัทฯ เช่น กลุ่มลกูคา้ท่ีหลายหลายมากขึน้ การลดตน้ทนุในหน่วยงานท่ี

ทบัซอ้นกนั และการพฒันาสินคา้และบรกิารใหม่รว่มกนัเพ่ือสรา้งการเติบโตท่ียงัยื่นของบรษิัทฯ ต่อไป 
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2.3.2  ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในกรณีท่ีไม่สามารถดาํเนินการโครงการไดส้าํเรจ็และความเส่ียงจากการดาํเนินการ

โครงการ 

การเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับรษิัท X10 ในครัง้นี ้บรษิัทฯ อาจเผชิญความเส่ียงในกรณีท่ีรายไดแ้ละผลการ

ดําเนินงานของ X10 ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ ซึ่งอาจเกิดขึ ้นจากหลายสาเหตุ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ                      

การเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นตน้ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณา

ความเส่ียงดงักล่าวอย่างรอบคอบแลว้ และบรษิัทฯ ไดพ้ยายามบรหิารจดัการความเส่ียงดงักล่าว ดงันี ้

1. ความเส่ียงจากความไม่สมํ่าเสมอของรายได ้

ธุรกิจหลักของ X10 เ ป็นการให้บริการจัดหาบุคลากรด้าน IT (IT outsource) และบริการ Digital 

Transformation เป็นหลัก ซึ่งเป็นลักษณะงานโครงการและมีระยะเวลาดาํเนินการท่ีแตกต่างขึน้อยู่กับ

ขั้นตอน ความซับซอ้น และลักษณะความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลัก ดังนั้น หากในบางปีท่ีเกิดภาวะ

เศรษฐกิจผนัผวน ลกูคา้ชะลอการลงทนุหรือชะลอการใชจ้่าย รวมถึงกรณีมีการแข่งขนัในตลาดสงูขึน้ ลกูคา้

อาจเล่ือนการใชบ้ริการหรือไม่เลือกใชบ้ริการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกบัรายไดแ้ละผลประกอบการของ X10       

ไดเ้ช่นกนั 

อย่างไรก็ดี X10 ยงัมกีารใหบ้รกิารอ่ืน เช่น งานดา้นบรกิารเทคโนโลยี ซึ่งจะมีรายไดจ้ากการขายสิทธิในการ

ใชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรม รวมถึงรายไดจ้ากการใหบ้ริการดูแลระบบ (Maintenance Services) ซึ่งเป็น

รายไดแ้บบต่อเน่ือง (Recurring income) จึงสามารถลดความเส่ียงจากความผันผวนของรายไดไ้ดด้ีขึน้ 

นอกจากนี้ X10 มีการให้บริการจัดหาบุคลากรด้าน IT (IT outsource) แก่บริษัทชั้นนําในหลากหลาย

อุตสาหกรรมมาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในคุณภาพและบริการ ตลอดจนสรา้ง           

ความเขา้ใจในวฒันธรรมองคก์รของลูกคา้และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืน

ภายในบรษิัทลกูคา้ 

ดงันัน้ ภายหลงัการเขา้ลงทุน บริษัทฯ จะสามารถใหบ้ริการท่ีครอบคลมุและครบวงจรมากขึน้ ทาํใหบ้รษิัทฯ 

เชื่อมั่นว่าธุรกิจของบรษิัทฯ และ X10 จะเกือ้หนนุและสนบัสนนุซึ่งกนัและกนั และสะทอ้นในผลประกอบการ

ท่ีเติบโตอย่างยั่งยืน 

2. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 

การให้บริการคําปรึกษาด้าน Digital Transformation ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่างๆ กับหลายๆ ธุรกิจ รวมถึงใน

ชีวิตประจาํวนัอย่างมาก ดงันัน้ หากมีการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งและ X10 ไม่สามารถปรบัตวั

ให้ทันกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป อาจส่ง ผลกระทบกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมี

นยัสาํคญั 

ทัง้นี ้จากการท่ีบริษัทฯ และ X10 เป็นพนัธมิตรกับผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ต่างๆ เช่น Salesforce, Google, 

Tableau และ Mulesoft เป็นตน้ ทาํใหไ้ดต้ิดตามข่าวสารและขอ้มูลในเร่ืองแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลง

ของเทคโนโลยีจากพนัธมิตรอย่างใกลช้ิด ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิารแพลตฟอรม์และเป็นผูน้าํของอตุสาหกรรมระดบั

โลกในทางหน่ึง พรอ้มทั้ง ยังคงหาพันธมิตรใหม่ๆ เข้ามาช่วยเสริมใหบ้ริษัทฯ และ X10 มีทางเลือกใน
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ผลิตภณัฑต์่างๆ อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัมีหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการติดตาม ศึกษา และนาํมาพฒันาผลิตภณัฑ์

ใหม่ๆ ของบริษัทฯ พรอ้มทัง้พฒันาบุคลกรใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง

ต่อเน่ืองในอีกทางหน่ึง 

3. ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบ้รหิารและบคุลากร 

ธุรกิจการใหบ้ริการของ X10 ตอ้งอาศยัความรู ้ความเขา้ใจใน Software รวมถึงทกัษะและประสบการณใ์น

การใหบ้ริการติดตัง้ระบบใหส้ามารถเชื่อมต่อกบัระบบต่างๆ เพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ รวมทัง้

การดูแลรกัษาและการติดต่อประสานงานใหค้วามช่วยเหลือแก่ลกูคา้ เมื่อเกิดปัญหาจากการใชง้านระบบ 

ดงันัน้ ทรพัยากรบคุคลจึงเป็นส่ิงสาํคญั และจะมีความเส่ียงหากตอ้งสญูเสียทรพัยากรบคุคลไป 

ดังนัน้ บริษัทฯ จะนาํจะนโยบายดา้นการดูแลและพัฒนาทรพัยากรบุคคลของบริษัทฯ ไปปรบัใชก้ับ X10 

เช่น นโยบาย Succession plan สาํหรบัผูบ้ริหารระดับสูงเพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองในธุรกิจ มีแผนในการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมถึงการใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม สามารถแข่งขนักับตลาดได ้เพ่ือลด

ความเส่ียงจากการสญูเสียพนกังานจากการลาออก เป็นตน้ 

4. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้รโิภค 

ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยี ซึ่งมีการพัฒนาใหม่เป็น

ประจาํ โดยหากมีเทคโนโลยีท่ีออกมาใหม่มีลักษณะท่ีทาํใหเ้กิดความนิยมในหมู่ผูบ้ริโภคเป็นจาํนวนมาก  

ก็อาจเกิดกระแสความนิยมท่ีส่งผลกระทบการการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภคได ้และในกรณีท่ี 

X10 ไม่สามารถปรบัตวัไดท้นั ก็อาจส่งผลกระทบกบัความสามารถในการทาํธุรกิจไดอ้ย่างมีนยัสาํคญั 

บรษิัทฯ ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าว และไดเ้ตรียมความพรอ้มในการรบัมือ โดยจะกาํหนดใหม้ี

ทีมงานท่ีคอยติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ควบคู่กบักระแสความนิยมของผูบ้รโิภค ใหท้าํการศกึษาและทาํความ

เขา้ใจกบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ และนาํเสนอผูบ้รหิารระดบัสงู เพ่ือเตรียมความพรอ้มในการ

ปรบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือเตรียมพรอ้มรบัมือกับกระแสการเปล่ียนแปลง และสามารถสามารถ

ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ของบรษิัทฯ ไดอ้ย่างทนัเวลา 

5. ความเส่ียงจากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของโรคระบาดไวรสัโควิด-19 

ในช่วงปี 2563 - ปัจจบุนั ผูป้ระกอบการหลายรายในหลายอตุสาหกรรมไดร้บัผลกระทบจากปัญหาการแพร่

ระบาดของ เชือ้ไวรสัโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและต่อภาคธุรกิจอยา่งมี

นยัสาํคญั 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไดเ้ตรียมพรอ้มในการรบัมือกับปัญหาดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะปรบัใหก้บั 

X10 ภายหลงัการเขา้ลงทุนดว้ย เช่น การทาํการตลาดกลุ่มลกูคา้ท่ีไม่ไดร้บัผลกระทบหรือกระทบนอ้ยจาก 

โควิด-19 เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส ์กลุ่มอุตสาหกรรม E-Commerce มากขึน้ รวมถึงการติดต่อ

ประสานงานกบัลกูคา้อย่างใกลช้ิดมากขึน้ และการจดัเตรียมระบบและวิธีการทาํงานเพ่ือรองรบัการทาํงาน

ผ่านระบบออนไลนม์ากขึน้ เป็นตน้ 
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นอกจากนี ้บรษิัทฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยส่งเสรมิใหพ้นกังานมีความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม และปฏิบตัิตามระเบียบและประกาศของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครดั 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังไดม้ีการกาํหนดมาตรการในการทาํงานต่างๆ เช่น การใหพ้นักงานทาํงานจากบา้น 

หรือการประชุมผ่านระบบออนไลน ์เป็นตน้ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังไดใ้ชร้ะบบการทาํงานบนคลาวด ์(Cloud)          

ทาํใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลสามารถทาํไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และยังคงสามารถใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดอ้ย่าง

ต่อเน่ือง 

ทัง้นี ้หากบรษิัทฯ ไม่สามารถดาํเนินการโครงการไดส้าํเรจ็ จะส่งผลใหบ้รษิัทฯ ตอ้งแบกรบัตน้ทนุและค่าใชจ้่ายท่ี

บริษัทฯ ใช้ไปกับโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการทาํ due diligence ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษากฎหมาย 

ค่าใชจ้่ายในการจา้งท่ีปรกึษาทางการเงนิอิสระ และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ซึ่ง ณ วนัท่ี 16 มิถุนายน 

2565 บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัโครงการท่ีเกิดขึน้แลว้และคาดว่าจะเกิดขึน้จาํนวน 3.95 ลา้นบาท 

2.4  งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้

โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ   

บริษัทฯ จะเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท X10 ตามมูลค่าเท่ากับ (1) เงินสดจาํนวน 50,000,000 บาท 

ใหก้ับ XR Resource และ (2) หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จาํนวน 14,594,374 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 

บาท โดยกาํหนดราคาหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ี 39.10 บาทต่อหุน้ รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 570,640,023.40 บาท ใหก้บั 

Extend Resource Holding 

ทั้งนี ้ ในการประกอบธุรกิจของ X10 ในปัจจุบันนั้น X10 ยังไม่จําเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนเพ่ิมจากบริษัทฯ 

เน่ืองจาก X10 คาดว่า X10 จะมีกระแสเงินสดจากการประกอบกจิการท่ีเพียงพอในการดาํเนินธุรกิจ และสามารถ

สรา้งรายได ้และกาํไรท่ีมั่นคงใหก้บับรษิัทฯ ไดใ้นอนาคต 

โดยแหล่งท่ีมาของเงินทนุ จาํนวน  50,000,000 บาท มาจากเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทนุและเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่

ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (IPO) 

อน่ึง เมื่อพิจารณาเร่ืองแหล่งเงินทุนของบริษทัฯ สาํหรบัการลงทุนในโครงการดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่มีผลกระทบ

ใด ๆ ท่ีมีสาระสาํคญัต่อเงินทนุของบรษิัทฯ ท่ีจะตอ้งใชส้าํหรบัการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ   

3. ข้อมูลทีเ่กี่ยวกับผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจาํกัด  

การเสนอขายหุน้ของบรษิัทฯ ตามท่ีระบไุวข้า้ง ตน้จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ดงันี ้

3.1  การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)  

=         ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย      

                             ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

=         43.35 – 43.06 

               43.35 

=       รอ้ยละ 0.67 
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ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อา้งอิงราคาซือ้ขายถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ยอ้นหลัง 7 วันทาํการติดต่อกันก่อนวันท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 

1/2565 เพ่ือขออนมุตัิใหบ้รษิัทฯ เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุ คือตัง้แต่วนัท่ี 29 เมษายน 2565 ถึง 11 พฤษภาคม 

2565 ซึ่ ง จ ะ เ ท่ า กับ  43.35 บ า ท  ต า ม ข้อ มูลก า ร ซื ้อ ข า ย หุ้น ข อ ง บ ริษั ท ฯ  ท่ี ป ร า ก ฏใ น  SETSMART 

(www.setsmart.com) ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย คาํนวณจาก 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย  = (จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย)+(จาํนวนหุน้เพ่ิมทนุ x ราคาเสนอขาย) 

                                                                       (จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้เพ่ิมทนุ) 

               = (200,000,000×43.35) + (14,594,374 ×39.10)  

                    200,000,000 + 14,594,374  

                                       =  43.06 

ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุจะส่งผลใหเ้กิดการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ในอตัรารอ้ยละ 0.67  

3.2  การลดลงของสัดสว่นการถือหุ้น (Control Dilution)  

=                          จาํนวนหุน้เพ่ิมทนุ           

          จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้เพ่ิมทนุ 

=               14,594,374  

         200,000,000 + 14,594,374   

=  รอ้ยละ 6.8 

ภายหลังการเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนจะส่งผลให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)          

ในอตัรารอ้ยละ 6.8 

3.3  การลดลงของกาํไรต่อหุ้น (Earning per Share)  

=  กาํไรต่อหุน้ ก่อนเสนอขาย - กาํไรต่อหุน้ หลงัเสนอขาย  

                                                   กาํไรต่อหุน้ก่อนเสนอขาย 

=               0.44 – 0.41  

                        0.44     

= รอ้ยละ 6.8 

ทัง้นี ้เมื่อเปรียบเทียบประโยชนท่ี์ผูถื้อหุน้จะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการเขา้ทาํเขา้ทาํ

รายการเข้าซือ้หุ้นสามัญบริษัท X10 กับผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) การลดลงของ

สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของกาํไรต่อหุ้น (Earning per Share) ตามรายละเอียด

http://www.setsmart.com/
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ขา้งตน้ คณะกรรมการเห็นว่าการเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนสาํหรบัเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนการเขา้ทาํ

รายการเขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท X10 ใหป้ระโยชนต์่อผูถื้อหุน้มากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียง

ของผูถื้อหุน้ เน่ืองจากการเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท X10 จะมีประโยชนต์่อบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ของ

บรษิัทฯ ตามท่ีปรากฏในขอ้ 3.4 ดา้นล่าง  

3.4 ประโยชนต์่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ในการท่ีบริษัทฯ จะได ้ผูถื้อหุน้ของ Extend Resource Holding มาเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะมีประโยชนต์่อ

บรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ดงันี ้

1. หุน้สามญัของบรษิัทฯ ท่ีออกใหม่และเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกัด แทนการชาํระเงนิค่าหุน้ดว้ยเงินสด 

เป็นการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัทฯ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมนุเวียนของบริษัทฯ 

โดยบริษัทฯ คาดว่า บริษัทฯ จะสามารถสรา้งรายไดจ้ากรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท X10 เพ่ิมเติม

จากธุรกิจหลกั ซึ่งมีโอกาสท่ีจะไดร้บัผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุในสินทรพัย ์

2. บุคคลท่ีจะเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ นั้นเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู ้

ความสามารถซึ่งจะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้โดยรวม 

 และ ในการเข้าทาํรายการรายการเข้าซือ้หุ้นสามัญบริษัท X10 จะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ             

บรษิัทฯ ดงันี ้

1. ไดพ้นัธมิตรธุรกิจท่ีมีความชาํนาญดา้นธุรกิจเพ่ิมเติมมากขึน้ ซึ่งX10 มีประสบการณใ์นธุรกิจมากกว่า 

12 ปี โดยประสบการณด์งักล่าวสามารถช่วยใหบ้ริษัทมีความแข็งแกร่ง และความพรอ้มในการรองรบั

โครงการในอนาคต 

2. เพ่ิมกาํลังคนท่ีมีความรูค้วามสามารถมากกว่า 400 คนเพ่ือรองรบัการเติบโตของโครงการในอนาคต

ของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน และ X10 ยังมีความเชี่ยวชาญในการจัดหาบุคลากร

ทางดา้นไอที ซึ่งจะยิ่งรองรบัการเติบโตท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคตไดอี้กมากมาย 

3. เน่ืองจากบริษัทฯ และ X10 มีผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีแตกต่างกนั จึงเพ่ิมโอกาสในการเพ่ิมรายไดแ้ละ

อัตราผลตอบแทนท่ีเหมาะสม สามารถรองรับกลุ่มลูกค้าไดห้ลากหลายมากขึน้ รวมถึงการสรา้ง

ประโยชน์จากฐานลูกคา้ท่ีมีอยู่แลว้ของบริษัทฯ และ X10 ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงิน        

ท่ีมั่นคงและเพ่ิมกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบรษิัทในระยะยาว 

4. ถึงแม้ว่าบริษัทฯ และ X10 จะมีผลิตภัณฑ์และบริการท่ีแตกต่างกัน แต่ก็ถือว่าอยู่ในอุตสาหกรรม

เดียวกัน เมื่อทาํรายการเรียบรอ้ยแล้วจะก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale)             

จากการช่วยลดตน้ทุนคงท่ีจากการใชท้รพัยากรบุคคล และตน้ทุนการบริหารออฟฟิศร่วมกัน ซึ่งจะ

ส่งผลใหม้ีอตัราผลตอบแทนท่ีดียิ่งขึน้ในระยะยาว 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองต่างๆ ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับ

ตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เร่ือง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขอ

อนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย ์ 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีมติเห็นชอบเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติใหบ้ริษัทฯ เขา้ทาํ

รายการเข้าซือ้หุ้นสามัญบริษัท X10 โดยชําระค่าตอบแทนส่วนหน่ึงเป็นหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 

14,594,374  หุน้ ท่ีราคาเสนอขาย 39.10 บาทต่อหุน้ เน่ืองจากพิจารณาแลว้ว่าการเขา้ทาํรายการดงักล่าวเป็น

ประโยชนต์่อบรษิัทฯ เน่ืองจากการเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับรษิัท X10 มีประโยชนต์่อบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้

ของบริษัทฯ ตามขอ้ 3.4 ของสารสนเทศฉบับนี ้ซึ่งเป็นผลดีกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใน

อนาคต รวมทั้งจะช่วยเพ่ิมศกัยภาพทางการแข่งขันของบริษัทฯ ใหม้ีเสถียรภาพมากยิ่งขึน้อีกดว้ย นอกจากนี ้ 

ผูถื้อหุน้ของ Extend Resource Holding  มีประสบการณแ์ละผลงาน ในการทาํงาน ซึ่งเป็นผลดีกับโครงการใน

อนาคตและจะส่งผลใหศ้กัยภาพทางการแข่งขนั ของบรษิัทฯ มีเสถียรภาพมากยิ่งขึน้ 

4.1 ทีม่าของการกาํหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนทีเ่สนอขาย  

การกาํหนดมลูค่าส่ิงตอบแทนดว้ย (1) เงินสดจาํนวน 50,000,000 บาท ใหก้บั XR Resource และ (2) หุน้สามญั

เพ่ิมทุนของบริษัทฯ จาํนวน 14,594,374  หุน้  มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาหุน้ละ 39.10 บาทต่อหุน้ 

ให้กับ  Extend Resource Holding ซึ่ง เป็นมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ก่อนการทํารายการ  โดยบริษัทฯ  

ยึดหลกัการพิจารณาอย่างระมดัระวงัและรอบคอบ (Conservative Basis) โดยเกณฑท่ี์ใชใ้นการกาํหนดมลูค่า

ของส่ิงตอบแทนเป็นไปตามการเจรจาต่อรองและการตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญาภายใตส้ัญญาโอนกิจการ 

โดยอา้งอิงจากฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน และตวัเลขทางการเงินท่ีสาํคญัของ X10 นอกจากนี ้บรษิัทฯ 

ยงัไดพิ้จารณาถึงโอกาสในการสรา้งความเติบโตทางธุรกิจดงักล่าวในอนาคต (รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 

นอกจากนี ้เกณฑท่ี์บริษัทฯ ใชใ้นการกาํหนดราคาค่าหุน้สามญัของบรษิทัฯ เพ่ือรองรบัการเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้

หุน้สามญับริษัท X10 นัน้มีส่วนลดไม่เกินรอ้ยละ 10 จากราคาตลาด ซึ่งพิจารณาจากราคาตลาดของหุน้สามญั

ของบริษัทฯ ถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักในช่วง 7 วันทาํการติดต่อกันก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ี

ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 เพ่ือขออนุมตัิใหบ้ริษัทฯ เสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุน คือตัง้แต่วันท่ี  29 

เมษายน 2565 ถึง วันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจะเท่ากับ 43.35 บาท ตามข้อมูลการซือ้ขายหุ้นสามัญของ

บรษิัทฯ ท่ีปรากฎใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4.2 เหตุผลและความจาํเป็นในการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัในครัง้นี ้เป็นการเสนอขาย

ให้แก่ Extend Resource Holding ซึ่งในท่ีสุดหลังกระบวนการทํา EBT นักลงทุนท่ีเป็น Strategic investor 

กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นของ Extend Resource Holding จะเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่ งจาก

ประสบการณใ์นอดีตของผูถื้อหุน้ของ Extend Resource Holding  จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนั

ในอตุสาหกรรมของบรษิัทฯ ใหแ้ข็งแกรง่มากยิ่งขึน้ ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อบรษิัทฯ ในอนาคต  

นอกจากนัน้ จะทาํใหบ้รษิัทฯ สามารถเก็บกระแสเงินสดไวเ้พ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัทฯ หรือใชใ้นการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ นาํไปชาํระหนีต้่างๆ ซึ่งถือเป็นการเพ่ิมสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ รวมถึง

ความสามารถในการระดมทุนเมื่อเปรียบเทียบกับการออกหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป การเสนอขายและ

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดัสามารถระดมทนุไดอ้ย่างรวดเรว็ตรงตามจาํนวนท่ีตอ้งการ  

http://www.setsmart.com/
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ทัง้นี ้คณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงทางเลือกอ่ืนเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนในการชาํระค่าตอบแทนการเขา้ทาํรายการ

เข้าซือ้หุ้นสามัญบริษัท X10 แลว้ เช่น การเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนหรือผู้ถือหุ้นเดิม แต่มี

ความเห็นว่ากระบวนการดงักล่าวตอ้งปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีมากกว่า และใชร้ะยะเวลาท่ีนานกว่า รวมถึงมี

ตน้ทุนการดาํเนินการท่ีสูงกว่า นอกจากนั้น การเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนแก่ประชาชนหรือผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษัทฯ อาจมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เต็มจํานวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

นอกจากนัน้ยงัเห็นว่าการใชแ้หล่งเงินกูเ้พ่ือชาํระซือ้สินทรพัยจ์ะกระทบต่ออตัราส่วนทางการเงิน เช่น อตัราส่วน

หนีสิ้นต่อทนุ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบรษิัทฯ ได ้

4.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหุ้น 

เน่ืองจากบรษิทัฯ มคีวามประสงคใ์นการเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุเพ่ือใชใ้นการชาํระค่าตอบแทนการเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้

หุน้สามญับรษิัท X10 ทัง้นี ้โปรดพิจารณาเงื่อนไขการเขา้ทาํรายการตามท่ีระบใุนขอ้ 11 ของสารสนเทศของบรษิัท 

เบริล 8 พลัส จาํกัด (มหาชน)  เร่ือง การไดม้าซึ่งสินทรพัย ์(บัญชี 1) และการเข้าทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน                

(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2)   

4.4   ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอ

ขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทัง้หมดทีต่้องใช้ในการดาํเนินการตามโครงการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ไดศ้ึกษาความจาํเป็นของการเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัดแลว้ 

โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือการชาํระค่าตอบแทนการเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท X10 จาํนวน 

570,640,023.40 บาท และชาํระเป็นเงินสดจาํนวน 50,000,000 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิน้ 620,640,023.40  

บาท เป็นจาํนวนเงินท่ีเพียงพอสาํหรบัการเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท X10 และมิไดม้ีผลกระทบต่อ

กระแสเงินสด และสภาพคล่องของบรษิัทฯ ในการดาํเนินธุรกิจต่อไป  

ทั้งนี ้ ในการประกอบธุรกิจของ X10 ในปัจจุบัน นั้น X10 ยังไม่จําเป็นตอ้งใช้แหล่งเงินทุนเพ่ิมจากบริษัทฯ 

เน่ืองจาก X10 คาดการณว์่า X10 จะมีกระแสเงินสดจากการประกอบกิจการท่ีเพียงพอในการดาํเนินธุรกิจ และ

สามารถสรา้งรายได ้และกาํไรท่ีมั่นคงใหก้บับรษิัทฯ ไดใ้นอนาคต 

4.5  ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทฯ อันเน่ืองมาจากการเพิ่มทุนและการดาํเนินการตามแผนการใช้เงนิ 

คณะกรรมการบรษิัทฯ เห็นว่า การออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนครัง้นีจ้ะไดเ้ป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัผูถื้อหุน้ของ Extend 

Resource Holding ท่ีมีประสบการณแ์ละผลงานในการทาํงาน ซึ่งจะช่วยใหผ้ลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ดีขึน้

ในอนาคต 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัดเพ่ือเป็นการชาํระค่าตอบแทน

สาํหรบัทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท X10 มิไดม้ีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงลักษณะและนโยบายการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะยังคงประกอบธุรกิจหลักต่อไปตามวิสัยทัศน ์พันธกิจ และแผนการ

ดาํเนินธุรกิจปกติของบรษิัทฯ  

นอกจากนี ้การเข้าทาํรายการเขา้ซือ้หุ้นสามัญบริษัท X10 มิไดส่้งผลให้บริษัทฯ มีการโอนหรือเปล่ียนแปลง

อํานาจการควบคุมในบริษัทฯ และบริษัทฯ มิได้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ                    
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แต่ประการใด แมว้่าในการเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามัญบริษัท X10 นาย กฤษดา เกตุภู่พงษ์ จะเขา้มาเป็น

กรรมการในบรษิัทฯ ดว้ย อย่างไรก็ตาม จาํนวนกรรมการ ณ ปัจจบุนัม ี9 ท่าน นอกจากนี ้ผูบ้รหิารชดุปัจจบุนัของ

บริษัทฯ เช่น ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหาร (CEO) และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายการเงิน (CFO) ยงัคงเป็น

บุคคลของบริษัทฯ และผูบ้ริหารชุดปัจจบุนัของบริษัทฯ ยงัคงบริหารงานและควบคุมการดาํเนินงานของบรษิัทฯ 

ภายหลงัจากการเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับรษิัท X10 

5. คาํรับรองของกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ

ระมัดระวังรักษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการเพ่ิมทุนในครัง้นีแ้ลว้ อย่างไรก็ดี หากในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ  ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องรอ้งเรียกค่าเสียหายจากกรรมการ            

คนดงักล่าวแทนบรษิัทฯ ไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และ

หากการปฏิบัติหนา้ท่ีนั้นเป็นเหตุใหก้รรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้

สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 ได ้นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรบัรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใ้ช้

ความระมดัระวงัในการดาํเนินการพิจารณาและตรวจสอบการเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับรษิัท X10 และมี

ความเห็นว่า การเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท X10 เป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 

ตามรายละเอียดท่ีปรากฏดา้นบน และคณะกรรมการไดพิ้จารณาและดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูลดว้ยความ

ระมดัระวงั และมีความเห็นว่าบุคคลในวงจาํกดัท่ีไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนในครัง้นี ้เป็นผูท่ี้มีศกัยภาพ     

ในการลงทนุและสามารถลงทนุไดจ้รงิ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

    

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

บรษิัท เบรลิ 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) 

นาย อภิเษก เทวินทรภกัต ิ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

 

 




