ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ของ

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)
ผู้ทาํ คําเสนอซือ้
TIS Inc.

ทีป่ รึกษาของผู้ถือหุ้น

บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

สารบัญ
หน้าที่
1. สถานภาพของกิ จการเกี่ ย วกั บ ผลการดํา เนิ น งานที่ ผ่ านมาและที่ ค าดว่ าจะเกิ ด ขึ้ น ใน
อนาคต พร้อมข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคาดการณ์
2. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลของกิจการที่ปรากฎในคําเสนอซือ้
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3. ความสัมพันธ์หรือข้อตกลงใด ๆ ของกรรมการของกิจการกับผู้ทําคําเสนอซือ้ ทั้งในฐานะ
ส่วนตัว ในฐานะกรรมการของกิจการ หรือในฐานะตัวแทนของผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ซึ่งรวมถึง
การถือหุ้นของกรรมการของกิจการในนิติ บุคคลผู้ทําคําเสนอซื้อ และการมีสัญญาหรื อ
ข้อตกลงที่มีหรือจะมีระหว่างกันในด้านต่าง ๆ
3.1 ความสัมพันธ์หรือข้อตกลงใด ๆ ของกรรมการของกิจการกับผูท้ าํ คําเสนอซือ้
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3.2 การถือหุน้ ของกรรมการของกิจการในผู้ทาํ คําเสนอซือ้ บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทาํ คําเสนอซือ้

26

และบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าํ คําเสนอซือ้
3.3 การมีสัญญาหรือข้อตกลงที่มีหรือจะมีระหว่างกันในด้านต่าง ๆ
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4. ความเห็นของคณะกรรมการกิจการต่อผู้ถือหลักทรัพย์
4.1

เหตุผลที่สมควรจะตอบรับและ/หรือเหตุผลที่สมควรปฏิเสธคําเสนอซือ้
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4.2

ความเห็นและเหตุผลของกรรมการของกิจการแต่ละรายและจํานวนหุน้ ที่กรรมการแต่ละ

28

รายนัน้ ถืออยู่ (เฉพาะในกรณีที่ความเห็นของคณะกรรมการกิจการตาม 4.1 ไม่เป็ นเอก
ฉันท์)
4.3

ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามที่ผเู้ สนอซือ้ ระบุไว้ในคําเสนอซือ้
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รวมทัง้ ความเป็ นไปได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว
4.4

ความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการกิจการ (เฉพาะกรณีที่คาํ เสนอซือ้ นั้นเป็ นคําเสนอซือ้
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เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย)
4.5

อื่น ๆ

5. ความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับคําเสนอซื้อหลักทรัพย์
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บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)

แบบ 250-2

ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เรียน ผูถ้ ือหลักทรัพย์
เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า "กิจการ") ได้รับ
สําเนาคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ จาก บริษัท TIS Inc. (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ”) โดยมีรายละเอียด
ต่อไปนี ้
จํานวนหลักทรัพย์ที่เสนอซือ้
ประเภทหลักทรัพย์

หุน้ /หน่วย

สิทธิออกเสียง

หลักทรัพย์ที่เสนอซือ้ คิดเป็ นร้อยละ
ของจํานวน

ของจํานวน

ราคาที่จะเสนอ

หลักทรัพย์

สิทธิออกเสียง

ซือ้

ที่จาํ หน่ายได้แล้ว

ทัง้ หมดของกิจการ ต่อหน่วย*

มูลค่าที่
เสนอซือ้

ทัง้ หมดของกิจการ

หุน้ สามัญ

106,390,307 106,390,307

24.10

24.10

5.00

531,951,535

หุน้ บุริมสิทธิ

-

-

-

-

-

-

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่

-

-

-

-

-

-

หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ

-

-

-

-

-

-

หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)

-

-

-

-

-

-

จะซือ้ หุน้

รวม

24.10

รวม 531,951,535

หมายเหตุ: *ผูแ้ สดงเจตนาขายหุน้ สามัญ มีภาระค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นสามัญดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาเสนอซือ้ หุ้น
สามัญ และภาษีมลู ค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นดังกล่าว ดังนัน้ ราคาสุทธิที่ผแู้ สดงเจตนาขาย
สามัญจะได้รบั จากการแสดงเจตนาขายหุน้ สามัญจะเท่ากับ 4.9893 บาทต่อหุน้

ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ จะรับซือ้ หลักทรัพย์รวมระยะเวลาทัง้ สิน้ 45 วันทําการ ตัง้ แต่วนั ที่ 23 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 28
กันยายน 2563 ทุกวันทําการของตัวแทนรับซือ้ หลักทรัพย์ ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ผูแ้ สดงเจตนาขายสามารถยื่น
แบบตอบรับคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) (“ตันแทนรับซือ้ หลักทรัพย์”) ซึ่ง
ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเงินค่าหุ้นในวันทําการที่ 3 ถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลารับซือ้ (วันที่ 1 ตุลาคม 2563) ผู้แสดง
เจตนาขายสามารถยกเลิ ก การแสดงเจตนาขายหุ้น สามัญของกิ จ การได้ ตั้ง แต่ วัน ที่ 23 กรกฎาคม 2563 ถึ ง วัน ที่ 24
สิงหาคม 2563 ทุกวันทําการของตัวแทนรับซือ้ หลักทรัพย์ ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวม 20 วันทําการ

1

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)

แบบ 250-2

ทัง้ นี ้ ราคาเสนอซือ้ ดังกล่าว ไม่ใช่ราคาเสนอซือ้ สุดท้าย ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซือ้ ได้ แต่
ระยะเวลารับซือ้ สุดท้ายจะไม่มีการขยายเวลารับซือ้ อีก (Final Period) อย่างไรก็ตาม ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ อาจแก้ไขการทําคํา
เสนอซือ้ ได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
1.

ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ อาจลดราคาเสนอซือ้ หรือขยายระยะเวลาในการรับซือ้ หากมีเหตุการณ์รา้ ยแรงต่อฐานะ
หรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซือ้ หรือ

2.

ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ อาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซือ้ เพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่น หากมีบุคคล
อื่นยื่นคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซือ้

ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ หลักทรัพย์อาจยกเลิกการทําคําเสนอซือ้ ครัง้ นีใ้ นกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี ้
1.

มี เ หตุ ก ารณ์ห รื อ การกระทํา ใด ๆ เกิ ด ขึ น้ ภายหลัง จากยื่ นคํา เสนอซื ้อต่ อ สํา นัก งาน ก.ล.ต. และยัง ไม่ พ้น
ระยะเวลารับซือ้ อันเป็ นเหตุหรืออาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของ
กิจการ โดยเหตุการณ์หรือการกระทําดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทําของผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ หรือการกระทําที่
ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ ต้องรับผิดชอบ หรือ

2.

กิจการกระทําการใด ๆ ภายหลังจากยื่นคําเสนอซือ้ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซือ้ อัน
เป็ นเหตุหรืออาจเป็ นเหตุให้มลู ค่าของหุน้ สามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสําคัญ หรือ

3.

กิจการกระทําการใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า ด้ว ย
การกระทําหรืองดเว้นกระทําการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ
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บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)

แบบ 250-2

กิจการได้พิจารณาข้อเสนอในคําเสนอซือ้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว ขอเสนอความเห็นเพื่อประกอบ
การพิจารณาดังนี ้
1. สถานภาพของกิ จการเกี่ ยวกั บผลการดําเนิ น งานที่ผ่ านมาและที่ คาดว่ าจะเกิด ขึ้น ในอนาคต พร้อมข้ อ
สมมติฐานที่ใช้ในการคาดการณ์
1.1

ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาํ คัญในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
ปี

เหตุการณ์ที่สาํ คัญ

2560

- เข้าลงทุนในบริษัท แฟนเตอร์ มีเดีย จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจ ให้บริการข้อมูลข่าวสารจาก
ผู้มี ชื่ อ เสี ย งผ่ า นแอพพลิ เ คชั่น บนโทรศั พ ท์มื อ ถื อ และแทบเล็ ต ให้บ ริ ก ารสื่ อ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์และการตลาด โดยกิจการ เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 5 บาท ของทุนจดทะเบียน จํานวน 40 ล้านบาท
- เข้าลงทุนในบริษั ท ดาต้า คาเฟ่ จํากัด ซึ่งประกอบธุ รกิ จ ให้บริการเป็ น ที่ป รึกษา วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจทุกประเภท เพื่อประโยชน์ในการขยายตลาดและต่อ ยอดทาง
ธุ รกิ จ ให้บ ริ ก าร พัฒ นา ฝึ ก อบรม และรับ รองมาตรฐานบุ ค ลากรทางด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและด้านอื่นที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ โดยกิจการ
เข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อย 59 มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 20 บาท ของทุนจดทะเบียน จํานวน 20
ล้านบาท
- เข้าลงทุนในบริษัท ดิจิทัล แซฟวี่ จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจบริการระบบจําหน่ายตั๋ว หรือ
บัตรเข้าชมการแสดงทุกประเภท รวมถึงบริการจัดงานหรือการแสดงต่าง ๆ โดยกิจการ
เข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 36 มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท ของทุนจดทะเบียน จํานวน
30 ล้านบาท
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- เพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท แฟนเตอร์ มีเดีย จํากัด โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน
2.16 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 10.80 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการ
ถือหุน้ ร้อยละ 34 ของทุนจดทะเบียน จํานวน 67 ล้านบาท
- เข้าลงทุนในบริษัท เอ็ม.ไอ.เอส. เอาท์ซอร์สซิ่ง จํากัด โดยกิจการเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ 75 มูลค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 10 บาท ของทุ น จดทะเบี ย น จํา นวน 5 ล้า นบาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการบริษัทย่อย
- จําหน่ายหุน้ สามัญบางส่วนของบริษัท พระอินทร์ ฟิ นเทค จํากัด ให้กับบริษัท เจเวนเจอร์
จํากัด ทําให้กิจการ มีสดั ส่วนการถือหุ้นร้อยละ 72 ของทุนจดทะเบียน จํานวน 37 ล้าน
บาท
3

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)

แบบ 250-2

ปี

เหตุการณ์ที่สาํ คัญ
- ดําเนินการจําหน่ายหุน้ กลุ่มบริษัท ซอฟต์สแควร์กรุ๊ป 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ซอฟต์สแควร์
1999 จํากัด และบริษัท ขอนแก่น ซอฟต์เทค จํากัด รวมทัง้ ดําเนินการควบรวมกลุ่มบริษัท
ซอฟต์สแควร์ กรุ๊ป 4 บริษัท ในนาม “บริษัท ซอฟต์พลัส เทคโนโลยี จํากัด” ประกอบด้วย
1) บริษัท ซอฟต์พลัส เทคโนโลยี จํากัด 2) บริษัท ซอฟต์โปรเฟสชันแนล จํากัด 3) บริษัท
เคซอฟต์ คอนซัลติง้ จํากัด และ 4) บริษัท สามหมอก ซอฟต์แวร์ จํากัด ซึ่งกิจการ เข้าถือ
หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน จํานวน 18 ล้านบาท เพื่อประโยชน์ในการ
สร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างรายได้ ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
และสร้างจุดแข็งในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน ทัง้ นีบ้ ริษัท
ซอฟต์พลัส เทคโนโลยี จํากัด จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงจดทะเบียนชื่อบริษัทใหม่ใ นนาม
บริษัท เอ็มไซน์ อินโนเวชั่นส์ จํากัด ในเดือนมกราคม 2562
- ซือ้ หุน้ สามัญจากผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยของบริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจ้นซ์ โมเดิรน์ นิตี ้ จํากัด
ทํา ให้กิ จ การ มี สัด ส่ ว นการถื อ หุ้น เพิ่ ม ขึ น้ เป็ น สัด ส่ ว นร้อ ยละ 98 ของทุ น จดทะเบี ย น
จํานวน 10 ล้านบาท เพื่อประโยชน์ในการเข้าควบคุม และกําหนดทิศทาง หรือแนวทางใน
การดําเนินธุรกิจในอนาคต

2562

- รับซือ้ หุน้ จากกลุ่มพนักงานที่ถือครองหุ้นในบริษัท ดิจิทลั แซฟวี่ จํากัด เพื่อรักษาสัด ส่วน
การถือลงทุนรวมของบริษัทร่วมกับพนักงานบริษัทให้อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียน ทําให้กิจการ มีสัดส่วนการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 39 ของทุนจดทะเบียน และ
ต่อมาได้ดาํ เนินการเพิ่ มทุน จดทะเบี ยนของบริษัท เพื่อเสริมสภาพคล่ องในการดํา เนิ น
ธุรกิจ ทําให้บริษัท สามารถดําเนินงานเป็ นไปตามแผนธุรกิจ โดยกิจการ ถือหุน้ ในสัดส่วน
ร้อยละ 42 ของทุนจดทะเบียน จํานวน 40 ล้านบาท
- เข้าลงทุนในบริษัท อันดีไฟด์ จํากัด ประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์
แอพพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยีค ลาวด์ค อมพิว ติง้ กิจการ เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40
ของทุนจดทะเบียน จํานวน 10 ล้านบาท ทัง้ นี ้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ใน
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ได้มีมติพิจารณาเลิกกิจการ เนื่องจากแผนธุรกิจเดิมของบริษัทไม่
สอดคล้องกับแนวโน้มของเศรษฐกิจในอนาคต
- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดาต้า คาเฟ่ จํากัด เพื่อให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมกับการบริหารและดําเนินธุรกิจขององค์กร โดยกิจการ ลดสัดส่วนการถือหุ้น
คงเหลือในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนจํานวน 8 ล้านบาท จากเดิม 20 ล้าน
บาท
4
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ปี

เหตุการณ์ที่สาํ คัญ
- ลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท โมที ฟ เทคโนโลยี จํา กั ด (มหาชน) เพื่ อ ให้อ ยู่ ใ นระดับที่
เหมาะสมกับการบริหารและดําเนินธุรกิจขององค์กร โดยกิจการ ลดสัดส่วนการถื อ หุ้น
คงเหลือในสัดส่วนร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียน จํานวน 40 ล้านบาท จากเดิม 80 ล้าน
บาท
- กิจการ และบริษัท เอ็มไซน์ อินโนเวชั่นส์ จํากัด ร่วมกันจัดตั้งกิจการร่วมค้า พาวเวอร์เอ็ม
เพื่อร่วมกันดําเนินงานโครงการต่อลูกค้ารายหนึ่ง อายุโครงการประมาณ 5 ปี โดยกิจการ
มีสดั ส่วนเงินลงทุนร้อยละ 18 และบริษัท เอ็มไซน์ อินโนเวชั่นส์ จํากัด มีสดั ส่วนเงินลงทุน
ร้อยละ 82 ภายหลังการดําเนินการดังกล่าว กิจการร่วมค้า พาวเวอร์เอ็ม จะมีฐานะเป็ น
บริษัทย่อยของกิจการ

2563

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิรน์ นิตี ้ จํากัด ครัง้ ที่
2/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ได้มีมติพิเศษอนุมัติให้เลิกบริษัท ซึ่งได้จดทะเบียน
เลิกนิติบุคคล ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แ ล้วเมื่อวันที่ 22 มกราคม
2563 ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการชําระบัญชี

1.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจบริการให้คาํ ปรึกษา พัฒนา และ
วางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกิจการ
มุ่ง เน้น กลุ่ม ลูก ค้า วิ สาหกิ จ ขนาดใหญ่ ที่ เ ป็ น ผู้น ํา ในแต่ ละอุ ต สาหกรรมไม่ ว่ า จะเป็ น กลุ่ ม ธุ รกิ จ สื่ อ สาร
โทรคมนาคม กลุ่มสถาบันการเงิน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ พลังงาน อุตสาหกรรมการผลิต และอื่น
ๆ ที่มีความต้องการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูง ขอบเขตของการบริการครอบคลุมตัง้ แต่การให้
คําปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้า การพัฒนาและวางระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เครือข่ายต่า ง
ๆ การดํา เนิ น งานติ ด ตั้ง และทดสอบระบบ การฝึ ก อบรมวิ ธี ก ารใช้ง าน ตลอดจนการให้บ ริ ก ารด้า นการ
บํารุงรักษา
ในขณะที่บริษัทย่อย ของกิจการ จะมุ่งเน้นกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มธุรกิจ
ประเภท Startup ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
โดยปั จจุบนั กิจการ ได้มีผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ภายใต้กลุ่มธุรกิจหลัก 4 กลุ่มธุรกิจ
ประกอบด้วย
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บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)
1)

แบบ 250-2

Hybrid Infrastructure Services
1.1) Cloud Solution Services
กิจการเป็ นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีค ลาวด์แบบครบวงจร ซึ่งประกอบไปด้วยการ
ให้บริการด้านคําปรึกษา การออกแบบ การสร้างระบบ การดูแลรักษาระบบ และการให้บริการ
หลัง การขายที่ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ค ลาวด์ กิ จ การ ให้บ ริ ก ารระบบเทคโนโลยี ค ลาวด์ที่ ถู ก
ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมแก่การใช้งานของลูกค้าองค์กร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ท้า
ทายของธุรกิจในทุกรู ปแบบ ทั้งนีก้ ิจการ มีทีม Cloud Solution Services ที่ประกอบไปด้ว ย
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อ งของเทคโนโลยี ค ลาวด์ที่ ค รอบคลุม ทุกแพลตฟอร์มและทุก รู ป แบบ เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการให้บริการอย่างทั่วถึง ผลิตภัณฑ์ภายใต้การดําเนินงานของ Cloud
Solution Services ได้แ ก่ แพลตฟอร์ม วางแผนมอบหมายงานคํา นวณเส้น ทางอั ต โนมั ติ
(Virtual Route Planning platform) โดยใช้แ ผนที่ ป ระเทศไทย เพื่ อ ช่ ว ยลูก ค้า จั ด เก็ บ และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมของผู้รบั ของ สําหรับใช้ในการวางแผนการขนส่งต่อไป
1.2) Information Security
ให้บริการในด้านการตรวจสอบ ป้องกัน และรักษาความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศแบบครบวงจร นอกจากนี ้ กิ จ การยัง พัฒ นาระบบรัก ษาความปลอดภัย อย่ า ง
ต่อเนื่องเพื่อให้ม่นั ใจได้ว่าการเข้าถึงข้อมูลขององค์กรจะมีความปลอดภัย
1.3) System Infrastructure
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงในธุรกิจต่าง ๆ พร้อมทั้งยังช่วย
ลดต้นทุนในการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเพิ่มความสามารถในการขยาย
โครงสร้างพืน้ ฐานในแง่ของขนาด ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพการทํางาน โดยให้บริการ
ด้านคําปรึกษาและการออกแบบโครงสร้า งพืน้ ฐานของระบบ บริการคัดลอกแฟ้มข้อมูล กู้
ข้อมูล และบริการด้านการจัดการเกี่ยวกับผู้ใช้งาน รวมถึงการช่วยบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล
(Data Center) ของลูกค้าองค์กรอีกด้วย
1.4) Network
การให้บริการจะครอบคลุม ตั้งแต่ การให้คาํ ปรึกษา การช่วยออกแบบ การวางแผน
และการดําเนินการติดตั้งเครือข่าย รวมถึงให้บริการฝึ กอบรม และบริการหลังการขาย ด้วย
ที ม งานที่ พ ร้อ มให้บ ริ ก ารตลอด 24 ชั่ว โมง นอกจากนี ้ กิ จ การ ยัง เป็ น Cisco Advanced
Architecture Specialization ใน 5 ขอบเขตหลั ก ได้แ ก่ Enterprise Networks, Security,
Collaboration, Data Center และ Service Provider
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1.5) IT Operation Managed Services
ให้บริการงานสนับสนุน ได้แก่บริการจัดจ้างบุคลากรภายนอก และการจัดการ โดยให้
ทีมงานวิศวกรไปประจําที่บริษัทลูกค้า และให้บริการสนับสนุนลูกค้าจากนอกสถานที่ รวมถึง
งานติดตัง้ และบํารุงรักษาอุปกรณ์โครงสร้างพืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ลกู ค้าทั้งใน
กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด นอกจากนี ้ กิจการยังให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของ
Microsoft เช่ น Windows Server, Office 365, Microsoft EMS (AIP / RMS / Intune) และ
SharePoint
2)

Enterprise Solution
2.1) Digital Information Services
การบริ ก ารที่ ช่ ว ยให้ ลูก ค้า สามารถเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี เ พื่ อ การจั ด การข้อ มู ลในเชิ ง
วิเคราะห์ (Data Analytics) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ โดย กิจการ ได้จัดตั้งทีมงานที่มี
ประสบการณ์แ ละความเชี่ย วชาญเฉพาะด้า น เพื่อที่จะสามารถให้บ ริ ก ารด้า นการจัด การ
ข้ อ มู ล ในเชิ ง วิ เ คราะห์แ ก่ ลู ก ค้า ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การบริ ก ารภายใต้ที ม Digital
Information Services สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่
-

Database Solutions Services
การให้คาํ ปรึกษาด้านฐานข้อมูล (Database) บนแพลตฟอร์ม On-Permise

หรือ Cloud สําหรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นในรูปแบบ RDBMS และ NoSQL
-

Big Data Solution Services
การให้บริการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลองค์กร และจัดทําข้อมูลเชิงลึกเพื่อ

เพิ่มความได้เปรียบของธุรกิจ
-

Analytics and Business Intelligent
การให้บริการด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลในหลากหลายด้าน ได้แก่ การทําเหมือง

ข้ อ มู ล (Data Mining) ระบบเรี ย นรู ้อั ต โนมั ติ (Machine Learning) การวิ เ คราะห์
ความรู ้สึ ก ในภาษา (Sentiment Analytic) การเรี ย นรู ้ค วามคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ โ ภค
(Social Listening) และการวิเคราะห์คาดการณ์ (Predictive Analytic)
-

Application Infrastructure Services
การบริ ก ารด้า นตัว เชื่ อ มระหว่ า งขั้น (Middleware) ทั้ง บนแพลตฟอร์ม On-

Premise ห รื อ Cloud เ พื่ อ พั ฒ น า ระ บ บ สํ า ห รั บ Web application, Message
Services, Integration Services หรือ Service Oriented Architecture
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บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)

แบบ 250-2

2.2) Business Service Management
บริ ก ารให้ ค ํา แนะนํา พั ฒ นา และช่ ว ยในการดู แ ลลู ก ค้า องค์ก รขนาดใหญ่ จ าก
หลากหลายภาคธุรกิจ ได้แก่ สถาบันการเงิน โทรคมนาคม ประกันภัย ผู้ประกอบการบริษทั
และภาครัฐบาล โดยบริการหลักภายใต้การดําเนินงานของ Business Service Management
ประกอบด้ว ย การตรวจสอบและการแจ้ง เตื อ น (Monitoring) การจัด การงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Service Management) การจัดการ IT แบบอัตโนมัติ (IT Automation and
Robotic) และการสร้างความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement)
2.3) Business Solution
ให้ บ ริ ก ารด้า น Professional Service ได้แ ก่ การจั ด การด้า นการเงิ น (Financial
Solution) การดํ า เนิ น การทางธุ รกิ จให้ ส า มา รถทํ า ง านอั ต โนมั ติ (Digital Process
Automation) การจั ด การข้ อ มู ล ในองค์ก ร (Enterprise Content Management) และการ
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM)
2.4) Internet of Things
ให้บริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อใช้ในการควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตในโรงงาน ทําให้ผผู้ ลิตสามารถส่งข้อ มูล
จากเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานไปยังศูนย์กลางข้อมูล เพื่อส่งต่อไปยังพืน้ ที่แสดงผลบน
มือถือ คอมพิวเตอร์ และหน้าจอแบบทันที เพื่อให้ผผู้ ลิตสามารถประมวลผลข้อมูลและลงมือ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างทัน ท่ว งที ซึ่งการทํางานดัง กล่า วเป็ น การรวมหลายระบบเข้า ด้ว ยกั น ให้
ทํ า งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งสอดประสานกั น ทั้ ง Sensor Hardware Platform และ Mobile
Application
3)

Digital Delivery
กิจการให้บริการด้านการพัฒนาแอปพลิเคชั่นโดยผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมในทุกด้าน
ของกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน (Software Development Life Cycle) ตั้งแต่ ก าร
วางแผนกลยุทธ์ดา้ นธุรกิจ การออกแบบ User Experience การออกแบบแนวทางแก้ปัญหา
การพัฒนาและส่ งมอบระบบ ตลอดถึงการดูแ ลและรักษาระบบ ประกอบด้วย การพัฒนา
เว็ บ ไซต์ Solution บนมื อ ถื อ ระบบโครงข่ า ยในการเก็ บ ข้ อ มู ล (Blockchain) พาณิ ช ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Commerce) API Gateway และการจั ด การข้ อ มู ล ผู้ ใ ช้ (Biometric
Identification)
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บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)
4)

แบบ 250-2

Transformation
4.1) การวิจยั และพัฒนา (Research & Development)
งานวิจัยและพัฒ นาเป็ นหนึ่ง ในปั จ จัย ที่ สาํ คัญที่น ํา มาซึ่ง นวัต กรรมใหม่ ๆ และการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่มีอยู่ก่อนแล้วให้ดียิ่งขึน้ ทีมวิจยั และพัฒนามีความมุ่งมั่น
ที่จะติดตามและศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ รวมถึงพัฒนาความรู ค้ วามสามารถเพื่อ ช่วย
เพิ่มและรักษาขีดความสามารถด้านการแข่งขันของบริษัทฯ
4.2) M-Lab
M-Lab เป็ นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึน้ เพื่อ ช่ว ยในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น และเข้าใจ
เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ เพื่ อ ให้ กิ จ การมี ค วามได้เ ปรี ย บในความพร้อ มที่ จ ะรั บ มื อ กั บ ความ
เปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี อ ย่ า งรวดเร็ ว ในยุ ค Disruption โดยการทํา งานของ M-Lab
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนงานหลัก ๆ ได้แก่
-

Chatbot
กิ จ การได้พัฒ นา Chatbot ขึ น้ มาด้ว ยตัว เองตั้ง แต่ พื ้น ฐาน จึ ง ทํา ให้กิ จ การ

สามารถให้บริการการเชื่อมต่อกับ ระบบต่าง ๆ ของลูกค้าองค์กรได้อย่า งค่อนข้ า งมี
อิสระ และสามารถสร้างรู ปแบบใหม่ของ User Interface สําหรับให้ผใู้ ช้งานให้เ ข้า ถึง
วิธีการทํางานในรูปแบบใหม่ได้ง่ายยิ่งขึน้
-

Application Development
ด้วย Technology Stack ของกิจการ ช่วยให้ขีดความสามารถในการพัฒ นา

แอปพลิเคชั่นถูกขยายเพิ่มขึน้ ไปอีกระดับ โดยการเพิ่มขีดความสามารถดังกล่าวนั้น
ช่วยให้เกิดความถูกต้อง และรวดเร็วในการพัฒนา การทดสอบ หรือการส่งมอบงาน
มากขึน้
4.3) Venture Lab
ศูนย์รวมองค์ความรู ้ในการสร้า งนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมงานวิจัย และพัฒ นา
รวมถึงช่วงวางแผนการดําเนินธุรกิจของลูกค้าด้วยกระบวนการการดําเนินงานแบบ
ครบวงจร โดยบทบาทหลักของ Venture Lab ประกอบด้ว ย การทําความเข้า ใจใน
ปั ญหาของธุรกิจ การแก้ไขและทดสอบปั ญหา การสร้างรูปแบบธุรกิจเชิงพาณิชย์ และ
สร้างกลยุทธ์
ปั จจุบนั ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย 9 บริษัท กิจการร่ว มค้า
1 บริษัท และ บริษัทร่วม 4 บริษัท โดยสามารถจําแนกผลิตภัณฑ์และการให้บริการของกลุ่มบริษัท ได้ดงั นี ้
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บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)

แบบ 250-2

บริษัท
1. บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิรน์ นิตี ้

ผลิตภัณฑ์/บริการหลัก

ประเภทลูกค้า

- ระบบธุรกรรมทางมือถือ

- กลุ่มโทรคมนาคม

จํากัด*

- ระบบให้บริการซอฟต์แวร์

- กลุ่มประกันภัย

(กิจการ ถือหุน้ ร้อยละ 98)

- ระบบให้บริการ E-Commerce

- กลุ่มธุรกิจค้าปลีก

- Digital Content

- กลุ่มสถาบันการเงิน
- ประชาชนทั่วไป

2. บริษัท พระอินทร์ ฟิ นเทค จํากัด

- บริการระบบชําระเงินออนไลน์

- กลุ่มธุรกิจ E-Commerce

(เดิมชื่อ บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น

- บริการระบบสารสนเทศด้านการเงิน

- กลุ่มธุรกิจที่ตอ้ งการช่องทาง

เซอร์วิสเซส จํากัด)

- บริ ก ารใ ห้ ค ํ า ปรึ กษ า แ ละ พั ฒ น า ร ะ บ บ

(กิจการ ถือหุน้ ร้อยละ 72)

คอมพิวเตอร์

การชําระเงิน
- ตลาดลูกค้าระดับกลาง
- กลุ่มธุรกิจประกันภัย
- กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
และปิ โตรเคมี
- กลุ่มธุรกิจการบริการและ
ขนส่ง
- กลุ่มธุรกิจค้าปลีก
- ประชาชนทั่วไป

3. บริษัท เอ็ม ไอ เอส เอาท์ซอร์สซิ่ง จํากัด
(กิจการ ถือหุน้ ร้อยละ 75)

- บริการตรวจสอบแก้ไข รับประกัน และบํารุงรักษา - กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยี

- กลุ่มสถาบันการเงิน

สารสนเทศ

- กลุ่มธุรกิจขนส่ง

- บริการงานบริหารโครงการด้านไอที และการ
บริหารจัดการอุปกรณ์
- บริการบุคลากรทางด้านไอทีสาํ หรับการจัดจ้าง
บุคคลภายนอก

- กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
- กลุ่มค้าปลีก
- กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
- ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ

- บริการให้คาํ ปรึกษาและวางระบบคลาวด์ และ
ระบบการทํางานร่วมกันภายในสํานักงาน
- บริการให้คาํ ปรึกษาพร้อมติดตัง้ เกี่ยวกับ
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
4. บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จํากัด

- ให้บริการโซลูช่นั ด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงธุรกิจ - ภาครัฐและเอกชนในทุก

(กิจการ ถือหุน้ ร้อยละ 100)
5. บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
(กิจการ ถือหุน้ ร้อยละ 100)

อุตสาหกรรม
- ให้คาํ ปรึกษาและบริการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์
- พัฒนาซอฟต์แวร์
Agent Management (iAM)
Agent Compensation (iCOM)
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- กลุ่มสถาบันการเงิน
- กลุ่มประกันภัย/ประกันชีวิต

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)

แบบ 250-2

บริษัท

ผลิตภัณฑ์/บริการหลัก

ประเภทลูกค้า

Agent Leader (iAL)
Smart Quotation (iSQ)
eApplication (eAPP)
iClaim
Legal Tracking system (iLegal)
iCollection
Appraisal Collateral (iApprisal)
6. บริษัท เอ็มไซน์ อินโนเวชั่นส์ จํากัด
(เดิมชื่อบริษัท ซอฟต์พลัส เทคโนโลยี จํากัด)
(กิจการ ถือหุน้ ร้อยละ 100)

- ขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Data เป็ นหลัก ทัง้
Big Data, Data Lake และ Data Governance
- บริการติดตัง้ ระบบ Big Data ให้กับองค์กร
ต่าง ๆ

- กลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพ
- กลุ่มธุรกิจพลังงาน
- กลุ่มสถาบันการเงิน
- กลุ่มโทรคมนาคม

- บริการดูแลระบบ Big Data ให้กับองค์กร
ต่าง ๆ
7. บริษัท ห้องสอน จํากัด

- บริการให้คาํ ปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนงาน

- กลุ่มธุรกิจพลังงาน

(เดิมชื่อ บริษัท ฮ่องสอน ซอฟต์แวร์ จํากัด)

- บริการออกแบบและพัฒนาระบบ

- กลุ่มสถาบันการเงิน

(กิจการ ถือหุน้ ร้อยละ 100)

- บริการดูแลและสนับสนุนการปฏิบตั ิงานโดยใช้

- กลุ่มธุรกิจประมูล

ระบบ
8. บริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูช่นั จํากัด
(กิจการ ถือหุน้ ร้อยละ 70)

- บริการให้คาํ ปรึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในกลุ่มเทคโนโลยีสารใหม่ และธุรกิจ - กลุ่มประกันภัย/ประกันชีวิต
Startup

9. บริษัท ดาต้าคาเฟ่ จํากัด
(กิจการ ถือหุน้ ร้อยละ 59)

- กลุ่มสถาบันการเงิน
- กลุ่มโทรคมนาคม

- บริการสรรหาบุคลากร

- กลุ่ม SMEs/Startup

- บริการที่ปรึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุรกิจทุก

- กลุ่มโทรคมนาคม

รูปแบบ
- บริการรับรองมาตรฐานบุคลากรด้านเทคโนโลยี

- กลุ่มสถาบันการเงิน
- กลุ่มธุรกิจพลังงาน

สารสนเทศ
10. กิจการร่วมค้า พาวเวอร์เอ็ม
(กําหนดเงินลงทุนและส่วนแบ่งรายได้ บริษัท

- บริการออกแบบ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

- ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ

- บริการบํารุงรักษา ดูแลระบบ

เอ็มไซน์ อินโนเวชั่นส์ จํากัด ที่รอ้ ยละ 81 และ
กิจการ ที่รอ้ ยละ 19)
11. บริษัท อังสตรอม โซลูช่นั จํากัด

- ระบบธุรกิจการซือ้ ขายหลักทรัพย์

- บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

- ระบบธุรกรรมทางด้านการเงินผ่านมือถือ

- กลุ่มสถาบันการเงิน

- ระบบเกมมิฟิเคชั่น

- กลุ่มโทรคมนาคม

(กิจการ ถือหุน้ ร้อยละ 40)
12. บริษัท พรอม์ทนาว จํากัด
(กิจการ ถือหุน้ ร้อยละ 20)

- ระบบให้บริการ
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บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)

แบบ 250-2

บริษัท

ผลิตภัณฑ์/บริการหลัก

13. บริษัท แฟนเตอร์ มีเดีย จํากัด

ประเภทลูกค้า

- บริการข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือ - กลุ่มธุรกิจบันเทิง

(กิจการ ถือหุน้ ร้อยละ 34)

และแท็บเล็ต

- กลุ่มธุรกิจค้าปลีก

- บริการสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการตลาด
14. บริษัท ดิจิทลั แซฟวี่ จํากัด

- บริการระบบแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการจัดงานการ - กลุ่มธุรกิจบันเทิง

(กิจการ ถือหุน้ ร้อยละ 42)

แสดง

- กลุ่มธุรกิจกีฬา

- บริการระบบจําหน่ายตั๋ว บัตรเข้าชมการแสดงทุก
ประเภท

หมายเหตุ: *บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิรน์ นิตี ้ จํากัด อยู่ระหว่างดําเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่
14 มกราคม 2563 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2562

1.3

โครงสร้างรายได้ของกิจการ
ในปี 2560 – งวด 3 เดือน (ม.ค. – มี.ค.) ปี 2563 แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์และบริการ มีรายละเอียดดังนี ้
รายได้

ปี 2560

ธุ ร กิ จ บริ ก ารใ ห้ ค ํ า ปรึ ก ษ าแ ละ 649.45
พัฒนางาน
ธุรกิจพัฒนาและวางระบบ
1,441.33
ธุรกิจบริการด้านการบํารุงรักษา
871.12
รายได้อื่น
54.64
รวม
3,016.54

1.4

สัดส่วน
(ร้อยละ)
21.53

ปี 2561
953.51

47.78 1,357.37
28.88 1,028.60
1.81
52.07
100.00 3,391.55

สัดส่วน
(ร้อยละ)
28.11

735.75

สัดส่วน
(ร้อยละ)
19.73

40.02 1,471.44
30.33 1,480.89
1.54
41.23
100.00 3,729.31

39.46
39.71
1.10
100.00

ปี 2562

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 1 สัดส่วน
ปี 2563
(ร้อยละ)
175.29
19.02
320.54
367.95
57.76
921.54

34.78
39.93
6.27
100.00

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
1.4.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ก่อนการทําคําเสนอซือ้ โดยอ้างอิง
จากสมุดทะเบียนรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด
ลําดับ

1.
2.
3.
4.

ชื่อ

จํานวนหุน้

TIS Inc.
นาย ศิริวฒ
ั น์ วงศ์จารุกร
นาย ศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร
นาย ประเสริฐ ฝูงวานิช

109,921,999
16,495,559
12,926,013
10,966,013
12

ร้อยละเมื่อเทียบกับจํานวน
หุน้ สามัญที่จาํ หน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกิจการ

24.90
3.74
2.93
2.48

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)

แบบ 250-2

ลําดับ

ชื่อ

5.
6.
7.
8.
9.
10.

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
นาย นัยพงษ์ กองบุญมา
นาย ราเมศวร์ ศิลปพรหม
นาย ชาลทอง ปั ทมพงศ์
นาง วิไล คล่องวิถี
นาย สิทธิชยั วงศ์ภทั รวรกุล
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ๆ
รวม

ร้อยละเมื่อเทียบกับจํานวน
หุน้ สามัญที่จาํ หน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกิจการ

จํานวนหุน้

8,200,000
7,962,500
7,675,353
7,127,100
6,895,951
6,203,900
194,374,388
247,079,165
441,453,553

1.86
1.80
1.74
1.61
1.56
1.41
44.03
55.97
100.00

หมายเหตุ: ผูถ้ ือหุ้นลําดับที่ 1 คือ ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ

1.4.2 โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ที่คาดว่าจะเป็ นภายหลังการทําคําเสนอซือ้ ในกรณีที่มีผแู้ สดงเจตนาขายหลัก ทรัพย์
ของกิจการทัง้ หมด
ลําดับ

1.
2.

ชื่อ

จํานวนหุน้

TIS Inc.
ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ๆ
รวม

1.5

216,312,306
225,141,247
441,453,553

ร้อยละเมื่อเทียบกับจํานวนหุน้ ที่
จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกิจการ

49.00
51.00
100.00

คณะกรรมการกิจการ ล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการก่อนการทําคําเสนอซือ้
ลําดับ
1.
2.

ชื่อ – นามสกุล
นายศิริศกั ดิ์ ถิรวัฒนางกูร
นายคิโยทากะ นาคามูระ

3.

นายศิริวฒ
ั น์ วงศ์จารุกร

4.

นายธนกร ชาลี

5.

นายอนันต์ ลีต้ ระกูล
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ตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)

แบบ 250-2

ลําดับ
6.
7.

ชื่อ – นามสกุล
นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล
ศ.ดร.อุทยั ตันละมัย

8.

รศ.ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล

9.

ดร.ชาญ ธาระวาส

ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและบรรษั ท ภิ บ าล
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิ ส ระ กรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ย งและ
บรรษัทภิบาล

1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการหลังการทําคําเสนอซือ้
ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ มีแผนที่จะเสนอชื่อตัวแทน เพื่อเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ ภายหลังจากการทําคําเสนอซือ้ หุน้ บางส่วนสําเร็จ โดยการเสนอแต่งตัง้ ตัวแทน
เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการดังกล่าว จะดําเนินการโดยการเสนอกรรมการใหม่เพื่อทดแทนกรรมการเดิมที่ค รบ
กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ และจะปฏิบตั ิตามตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.6

ผูบ้ ริหารของกิจการ
1.6.1 ผูบ้ ริหารของกิจการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ลําดับ

รายชื่อ

ตําแหน่ง

1.

นายศิริวฒ
ั น์ วงศ์จารุกร

ประธานกรรมการบริหาร

2.

นายธนกร ชาลี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ

3.

นายกิตติ วินทิมา

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการกลุ่มธุรกิจสื่อสาร
และโทรคมนาคม

4.

นายอาร์ม ศิวะดิตถ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารการ
เปลี่ยนแปลง

5.

นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์
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ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)
1.7

แบบ 250-2

ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของกิจการ
1.7.1 งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(ยังไม่ผ่านการ

(ผ่านการตรวจสอบแล้ว)

งบการเงินรวม

ตรวจสอบ)

2560

2561

2562

2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

188.10

326.00

185.20

451.37

เงินลงทุนชั่วคราว

147.80

69.52

24.33

-

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น

853.53 1,229.62 1,570.95

858.40

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

2.72

2.33

-

-

24.41

25.79

7.63

8.10

634.60

566.52

469.17

683.13

-

-

0.50

5.00

ต้นทุนงานระหว่างทํา

678.87

601.65

829.84

864.63

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

-

-

-

68.24

37.58

30.07

27.19

35.72

3.30

3.30

1.26

1.26

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

-

-

-

10.55

เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

5.30

5.30

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

-

10.40

-

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

114.22

75.12

122.39

123.08

7.88

5.55

-

-

110.19

74.68

84.91

83.90

-

-

-

123.97

500.81

257.97

257.97

257.97

33.60

18.42

22.52

22.21

ลูกหนีก้ ิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ที่ยงั ไม่เรียกชําระ
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํา้ ประกัน

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
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บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)

แบบ 250-2
หน่วย: ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(ยังไม่ผ่านการ

(ผ่านการตรวจสอบแล้ว)

งบการเงินรวม

2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2561

ตรวจสอบ)

2562

2563

22.52

32.57

37.99

41.82

9.89

11.15

12.50

5.86

478.78 555.25
3,370.00 3,330.28 3,670.06

675.92
3,650.51

802.41

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

-

-

13.67

20.59

เจ้าหนีท้ รัสต์รีซีท

-

-

-

-

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น

632.40

635.51

538.73

428.84

เจ้าหนีก้ ิจการที่เกี่ยวข้องกัน

0.37

3.61

5.37

5.85

133.08

156.15

187.22

86.61

-

-

-

20.45

หนีส้ ินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

0.78

-

32.19

32.19

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

0.56

0.75

1.35

1.87

รายได้รบั ล่วงหน้า

309.00

429.07

528.41

543.76

ต้นทุนที่ยงั ไม่เรียกชําระ
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น

162.45

198.83

212.09

232.88

73.02

75.18

117.68

84.06

1,311.66 1,499.11 1,636.71

1,457.08

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่งกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

-

-

-

98.21

หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน

0.65

-

46.67

45.19

หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

1.65

-

-

-

99.32 129.52
71.05
99.32 176.20
1,382.70 1,598.43 1,812.90

133.20
276.59
1,733.67

68.75

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
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บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)

แบบ 250-2
หน่วย: ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(ยังไม่ผ่านการ

(ผ่านการตรวจสอบแล้ว)

งบการเงินรวม

ตรวจสอบ)

2560

2561

2562

ทุนจดทะเบียน

441.45

441.45

441.45

441.45

ทุนที่ออกและชําระเต็มแล้ว

441.45

441.45

441.45

441.45

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

986.74

986.74

986.74

986.74

-

8.88

9.15

9.16

44.15

44.15

44.15

44.15

502.23

226.43

350.56

410.28

0.76

0.43

0.25

-

1,975.34 1,708.09 1,832.31

1,891.78

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้

2563

กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (กําไรสะสม)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุน้
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทใหญ่

11.96

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

23.76

24.85

25.06

1,987.30 1,731.85 1,857.16

1,916.84
3,650.51

3,370.00 3,330.28

3,670.06

1.7.2 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย: ล้านบาท

งวด 3 เดือน สิน้ สุด
ประจําปี (ผ่านการตรวจสอบแล้ว)

งบการเงินรวม

วันที่ 31 มีนาคม
(ยังไม่ผ่านการ
ตรวจสอบ)

2560

2561

2562

2,961.90

3,339.49

3,688.09

863.79

54.63

52.06

41.23

57.75

รวมรายได้

3,016.54

3,391.55

3,729.31

921.54

ต้นทุนจากการขายและการให้บริการ

2,335.56

2,725.01

2,893.63

669.26

รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้อื่น
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บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)

แบบ 250-2
หน่วย: ล้านบาท

งวด 3 เดือน สิน้ สุด
วันที่ 31 มีนาคม

ประจําปี (ผ่านการตรวจสอบแล้ว)

งบการเงินรวม

(ยังไม่ผ่านการ
ตรวจสอบ)

2560
ค่าใช้จ่ายในการขาย

2561

2562

2563

90.25

97.30

111.74

24.17

315.10

367.44

372.72

130.56

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

-

202.38

-

-

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

60.90

-

-

78.43

75.25

68.40

20.92

2.80

2.22

3.99

3.82

2,822.14

3,530.51

3,450.47

848.72

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(3.37)

(7.74)

2.40

0.69

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

191.02

(146.71)

281.23

73.51

34.89

18.38

53.10

15.31

156.13

(165.09)

228.13

58.21

-

1.53

(13.22)

-

(1.36)

(0.33)

(0.18)

-

154.77

(163.89)

214.73

58.21

153.99

(166.15)
1.06
(165.09)

225.42
2.72
228.13

58.00
0.21
58.21

(165.76)
1.88
(163.89)

212.23
2.50
214.73

58.00
0.21
58.21

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี /งวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย – สุทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย สุทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี /งวด
การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

2.13
156.13

การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
152.64

ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

2.13
154.77
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บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)
1.7.3

แบบ 250-2

งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน

2561

(384.10)

กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินจากสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ งวด

1.7.4

(ยังไม่ผ่านการ

(ผ่านการตรวจสอบแล้ว)

งบการเงินรวม

ตรวจสอบ)

2562

2563

138.59 (108.73)

308.09

491.61

95.06

(32.35)

(34.07)

(162.40)

(95.75)

0.27

(7.77)

137.91 (140.81)
188.10 326.00
326.00 185.20

266.24
156.09
422.33

(54.88)
242.98
188.10

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

3 เดือนแรก
ปี 2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.96

1.90

1.90

2.04

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

1.44

1.50

1.40

1.45

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้ (เท่า)

1.89

2.03

1.92

1.93

ระยะเวลาการเก็บหนี ้ (วัน)

190

177

187

187

อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า)

3.94

4.26

4.04

3.16

91

85

89

114

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ (เท่า)

3.58

3.34

3.63

3.76

ระยะเวลาชําระหนี ้ (วัน)

101

108

99

96

วงจรเงินสด (วัน)

180

154

177

205

21.15%

18.40%

21.54%

22.52%

อัตราผลตอบแทนจากการดําเนินงาน (ร้อยละ)

6.54%

(4.03)%

7.58%

8.32%

อัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ (ร้อยละ)

5.13%

(4.83)%

5.76%

6.32%

ระยะเวลาการขายสินค้า (วัน)

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการหากําไร
อัตราผลตอบแทนจากกําไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)
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บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)

แบบ 250-2

อัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2560

3 เดือนแรก

ปี 2561

ปี 2562

7.79%

(9.46)%

11.56%

3.04%

อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของสินทรัพย์ (เท่า)

0.41

0.48

0.49

0.47

อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (เท่า)

0.70

0.92

0.98

0.90

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ร้อยละ)

ปี 2563

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

หมายเหตุ: *ปรับการคํานวณเป็ นรายปี เพื่อการเปรียบเทียบ โดยรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบกําไรขาดทุน และงบ
กระแสเงินสด เพื่อใช้ในการคํานวณอัตราส่วนทางการเงิน เพื่อใช้เปรียบเทียบกับอัตราส่วนทางการเงิ นในปี
2560-2562

1.7.5 สรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่ผา่ นมา
วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวม งวด 3 เดือน ของปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2563
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กิจการ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจํานวน 3,650.51 ล้านบาท
ลดลง 19.55 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.53 ประกอบด้วยสินทรัพ ย์หมุนเวียนจํานวน 2,974.59
ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจํานวน 675.92 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 81.48 และ 18.52
ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ
สินทรัพย์หมุนเวียน: ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กิจการ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียน
รวม 2,974.59 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.50 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุหลักมาจาก
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ ร้อยละ 143.72 ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น ลดลงขึน้ ร้อย
ละ 45.36 เกิดจากรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึน้ และเงินลงทุนชั่วคราว ลดลงร้อยละ 100
จากการจําหน่ายเงินลงทุน
สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ ห มุน เวี ย น: ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2563 กิ จ การ และบริ ษั ท ย่ อ ย มี สิน ทรัพ ย์ไ ม่
หมุนเวียน รวม 675.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 21.73 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุ
หลัก เงินลงทุนระยะยาวอื่น ลดลงร้อยละ 100 และสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 100 เกิดจาก
ผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
หนีส้ ิน และส่วนของผูถ้ ือหุน้
หนีส้ ิน: ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กิจการและบริษัทย่อย มีหนีส้ ินรวมจํานวน 1,733.67 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 4.73 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสาเหตุหลักมาจาก เจ้าหนีก้ ารค้า
20

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)

แบบ 250-2

และเจ้าหนีอ้ ื่น ลดลงร้อยละ 20.40 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ลดลงร้อยละ 53.74 และหนีส้ ินตามสัญญาเช่า
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 100 จากผลกระทจากมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเข่า
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ : ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กิจการ และบริษัทย่อย มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จํานวน
3,650.51 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.53 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากกิจการมี ผล
กําไรจากการดําเนินงาน
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ
รายได้จากการขายและการให้บริการ งวด 3 เดือน ของปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
กิจการ มีรายได้จากการขายและบริ ก ารจํานวน 863.79 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 165.76 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 23.75 เมื่อเทียบกับข่วงเดียวกันของปี ก่อน จากการรับรู ร้ ายได้งานพัฒนางานและวาง
ระบบ เพิ่มขึน้ 31.95 ล้านบาท และงานพัฒนาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศเพิ่มขึน้ 72.89 ล้านบาท
และงานบํารุงรักษาเพิ่มขึน้ 60.91 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
รายได้อื่น
กิจการ และบริษัทย่อย มีรายได้อื่น จํานวนเงิน 57.75 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 47.17 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 445.91 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากกําไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารอนุพนั ธ์
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กิจการ และบริษัทย่อย มีตน้ ทุนขายและการให้บริการ งวด 3 เดือน ของปี 2563 สิน้ สุดวันที่
31 มีนาคม 2563 จํานวน 669.26 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 106.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 18.90 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการรับรูต้ น้ ทุนงานที่เพิ่มขึน้ ตามรายได้ที่เพิ่มขึน้

ค่าใช้จ่าย
กิจการ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร งวด 3 เดือน ของปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31
มี น าคม 2563 จํา นวน 175.64 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ น้ 64.38 ล้า นบาท สาเหตุ ห ลัก มาจากการสํา รอง
ค่าปรับโครงการของส่วนงานราชการ จํานวน 15.15 ล้านบาท และสํารองโบนัสตามเกณฑ์การวัด ผล
ของพนักงานจํานวน 37.87 ล้านบาท
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แบบ 250-2

ต้นทุนทางการเงิน
กิจการ และบริษัทย่อย มีตน้ ทุนทางการเงิน งวด 3 เดือน ของปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม
2563 จํานวน 3.82 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 408.39 เมื่อเทียบกับช่ว ง
เดียวกันของปี ก่อน จากเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึน้ และผลกระทจากมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเข่า
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กิจการ และบริษัทย่อย มีอัตรากําไรขั้นต้นร้อยละ 22.52 ปรับเพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ที่มีอัตรากําไรขั้นต้นที่รอ้ ยละ 19.36 สาเหตุหลักมากจาก การเพิ่มขึน้ ของรายได้จากการขาย
และบริการ และกิจการ และบริษัทย่อย สามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ผลการ
ดําเนินงานของกิจการ และบริษัทย่อย มีกาํ ไรจากการดําเนินงานจํานวน 58.20 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 125.07 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุจากรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึน้ และกําไร
จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวม ของปี 2562
สินทรัพย์
ปี 2562 กิจการ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจํานวน 3,670.06 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จํานวน
339.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10.20 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 3,114.81 ล้าน
บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจํานวน 555.25 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 84.87 และ 15.13 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลําดับ
สินทรัพย์หมุนเวียน: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กิจการ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียน
รวม 3,114.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.23 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สาเหตุหลักมาจาก
เงิ น ลงทุ น ชั่ว คราว ลดลงร้อ ยละ 65 เนื่ อ งจากกิ จ การนํา ไปลงทุ น ในกองทุ น ความเสี่ ย งตํ่า ที่ มี
ผลตอบแทนสูง กว่ าอัต ราดอกเบี ้ยเงิ น ฝาก ลูกหนีก้ ารค้าและลูก หนีอ้ ่ืน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 27.76 จาก
รายได้จากการขายและให้บ ริ ก ารที่เ พิ่ม ขึน้ และรายได้ที่ ยังไม่เ รี ย กชํา ระลดลงร้อ ยละ 17.18 เป็ น
รายการที่รบั รูร้ าํ ยได้ตามความสําเร็จของงานที่ยังไม่ถึงกําหนดเรียกชําระเงินจากลูกค้า
สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ ห มุน เวี ย น: ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 กิ จ การ และบริ ษั ท ย่ อ ย มี สิน ทรัพ ย์ไ ม่
หมุนเวียน รวม 555.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 15.97 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สาเหตุ
หลัก เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 100.00 และเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 62.92
จากการเข้าลงทุนกับบริษัทร่วม 2 แห่ง
22

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)

แบบ 250-2

หนีส้ ิน และส่วนของผู้ถือหุน้
หนีส้ ิน: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กิจการ และบริษัทย่อย มีหนีส้ ินรวมจํานวน 1,812.90 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 13.42 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสาเหตุหลักมาจาก ค่าใช้จ่ายค้าง
จ่าย เพิ่มขึน้ ร้อยละ 19.89 และรายได้รบั ล่วงหน้า เพิ่มขึน้ ร้อยละ 23.15 จากรายได้จากการขายและ
ให้บริการที่เพิ่มขึน้ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขการรับเงินก่อนถึงงวดการให้บริการแก่ลกู ค้า
ส่ ว นของผู้ถื อ หุ้น : ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 กิ จ การ และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น
จํานวน 1,857.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 7.24 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สาเหตุจ าก
กิจการมีกาํ ไรจาการผลการดําเนินงาน
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ
รายได้จากการขายและการให้บ ริ ก ารสําหรับปี 2562 จํานวน 3,688.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้
348.60 ล้า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ น้ ร้อ ยละ 10.44 เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี 2561 โดยกิ จ การ มี
รายได้จากธุรกิจบริการให้คาํ ปรึกษาและพัฒนางาน จํานวน 735.75 ล้านบาท ลดลง 217.29 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อ ยละ 22.80 รายได้จากธุ รกิ จพัฒ นาและวางระบบ จํานวน 1,471.44 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ 114.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.43 และรายได้จากธุรกิจบริการด้านการบํารุ งรัก ษา
จํานวน 1,480.89 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 452.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 43.97 เมื่อเทียบกับช่ว ง
เดียวกันของปี ก่อน โดย รายได้ส่วนใหญ่มาจาก ธุรกิจพัฒนาและวางระบบ และธุรกิจบริการด้านการ
บํารุงรักษา ซึ่งเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็ นตัวกระตุน้ ให้พฤติ กรรม
ผูบ้ ริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กิจการได้รบั คําสั่งซือ้ เพิ่มขึน้ ด้วย
รายได้อื่น
กิจการ และบริษัทย่อย มีรายได้อื่น จํานวนเงิน 41.23 ล้านบาท ลดลง 10.83 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 20.81 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่วนใหญ่เป็ นรายได้ส่งเสริมทางการตลาด
จากผูข้ ายผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์จากยอดการสั่งซือ้ ที่ได้ตามเป้าหมายที่กาํ หนด รวมทัง้ ดอกเบีย้
รับ กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และรายได้เบ็ดเตล็ด อื่น ๆ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กิจการ และบริษัทย่อย มีตน้ ทุนขายและการให้บริการ ในปี 2562 จํานวน 2,893.63 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ 168.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.19 จากปี 2561 สาเหตุจากการแข่งขันในธุรกิจพัฒนา
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และวางระบบ ที่ค่อนข้างรุ นแรง และภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวอยู่ให้ให้การลงทุนในเทคโนโลยี ไม่
ขยายตัวสอดคล้องกับอุปทานในตลาด
ค่าใช้จ่าย
ในปี 2562 กิจการ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 552.86 ล้านบาท
ลดลง 250.41 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.17 จากปี 2561 สาเหตุจากการลดลงของการขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ และขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
ขาย จํานวน 111.74 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 14.84 และค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร จํานวน 372.72 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.44 จากปี 2561
ต้นทุนทางการเงิน
กิจการ และบริษัทย่อย มีตน้ ทุนทางการเงิน ในปี 2562 จํานวน 3.99 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1.76
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 79.27 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากการบริหารจัดการในการ
ส่งมอบงานและติดตามรับชําระเงินจากลูกค้าได้ชา้ ลง จึงใช้เงินทุนหมุนเวียนจากเงินกูย้ ืมจากสถาบัน
การเงินเพิ่มขึน้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กิจการ และบริษัทย่อย มีอัตรากําไรขั้นต้นร้อยละ 21.54 ปรับเพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ที่มีอัตรากําไรขั้นต้นที่รอ้ ยละ 18.04 สาเหตุหลักมากจาก การเพิ่มขึน้ ของรายได้จากการขาย
และบริการ และบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ผล
การดํา เนิ น งานของกิ จ การ และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ก ํา ไรจากการดํา เนิ น งานจํา นวน 228.13 ล้า นบาท
เพิ่ ม ขึ น้ ร้อ ยละ 238.19 จากช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น สาเหตุ จ าก การขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ของ
สินทรัพย์ และขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ลดลง

1.8

คาดการณ์ผลการดําเนินงานในอนาคต
ข้อมูลของบริษัท การ์ทเนอร์ อิงค์ ได้เปิ ดเผยมูลค่าคาดการณ์ แนวโน้มการใช้จ่ายสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศทั่วโลกในปี 2563 ซึ่งคาดว่าจะมีมลู ค่า 3,456,344 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 8 จากปี
2562 ในส่วนของมุลค่าการใช้จ่ายสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยในปี 2561 – 2562 มีมูลค่า
709,205 ล้านบาท และ 715,861 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6,656 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.94 ทั้งนีใ้ นเดือน
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มกราคม ปี 2563 ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 บริษัท การ์ทเนอร์ อิงค์ ได้มี
การเปิ ดเผยประมาณการการเติบโตการใช้จ่ายสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยในปี 2563 2564 ที่ ร้อ ยละ 2.40 และร้อ ยละ 2.73 ตามลํา ดั บ ต่ อ มาในเดื อ นพฤษภาคม 2563 ภายหลั ง การเกิ ด
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ได้ปรับลดการใช้จ่ายสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของประเทศไทยในปี ประมาณการ 2563 เป็ น 648,961 ล้านบาท จากปี 2562 ที่ 715,861 ล้านบาท คิดเป็ น
อัตราเติบโตลดลงร้อยละ 9.35
โดยกลุ่มลูกค้าหลักของกิจการ ที่ได้รบั ผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ 1) กลุ่มธุรกิจสื่อ สาร
โทรคมนาคม และ 2) กลุ่มสถาบันการเงิน ซึ่งผลกระทบของกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม จากสภาพการแข่ ง ขัน
ของอุตสากรรมโทรคมนาคมที่รุนแรง จากข้อมูลรายงานสภาพตลาดโทรคมนาคมในปี 2560 – 2562 ของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รายรับเฉลี่ยต่อเดือน
ต่อเลขหมายลูกค้า ระบบ Prepaid เฉลี่ยในปี 2560 – 2562 อยู่ที่ 153 153 และ 149 บาทต่อเดือน ตามลําดับ
และระบบ Postpaid เฉลี่ยในปี 2560 – 2562 อยู่ที่ 539 528 และ 509 บาทต่อเดือน ตามลําดับ ซึ่งรายรับ
เฉลี่ยต่อเดือ นต่ อเลขหมายลูกค้า มีแนวโน้มที่ ป รับ ตัว ลดลง และส่งผลกระทบต่อ กระแสเงิ น สดรับ ของผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ขณะเดียวกันกลุ่มสถาบันการเงิน ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรการพักชําระหนีเ้ งิน ต้น
และดอกเบีย้ ซึ่งทําให้กระแสเงิ น สดที่ค าดว่ าจะได้รับ จากการชํา ระหนี ้ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบของการตั้ ง
สํารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญที่เพิ่มขึน้ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอนในอนาคต ตามแนวโน้มหนี ้ที่ไ ม่
ก่อให้เกิดรายได้ ที่คาดว่าจะเพิ่ม สูง ขึน้ หลังจากการทยอยสิ ้นสุด การพัก ชํา ระหนี ้ในช่ ว งเดื อนมิ ถุน ายน สิงหาคม 2563 ซึ่งคาดการณ์ว่าลูกหนีโ้ ดยเฉพาะผูบ้ ริโภคและผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม
จะยังไม่สามารถกลับมาชํา ระหนีไ้ ด้ตามปกติ และการปรับลดลงอัตราดอกเบีย้ นโยบาย ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ที่ได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบาย ลงเหลือร้อยละ 0.50 ในเดือนพฤษภาคม ปี 2563
จากร้อยละ 1.25 ในเดือนมกราคม ปี 2563 รวมทัง้ อัตราหนีค้ รัวเรือนต่อจีดีพีของประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึน้ อยู่
ที่รอ้ ยละ 80 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึน้ ในอนาคต
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 และภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทําให้
ผู้บ ริ ห ารด้า นเทคโนโลยี สารสนเทศต้องจัด ลํา ดับความสํา คัญชองการใช้จ่ า ยด้า นเทคโนโลยี แ ละบริการ
อย่างไรก็ตามลักษณะการให้บริการของกิจการ เป็ นการเข้าทําสัญญาล่วงหน้า และมีระยะเวลาการให้บริ การ
อยู่ที่ประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี ซึ่งรายได้จากการให้บริการของกิจการจะเริ่มส่งผลกระทบในช่วงไตรมาสที่ 3 –
4 ของปี 2563 เป็ นต้นไป จากการที่ลกู ค้าเริ่มปรับแผนการลงทุนของบริษัท
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ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกิ จการอย่ างมีนัย สํา คัญ ทั้งด้านวัตถุประสงค์ใ นการ
ประกอบธุรกิจ นโยบายการดําเนินธุรกิจ แผนการประกอบธุรกิจ การจําหน่ายสินทรัพย์หลักในการดําเนิ น
ธุรกิจของกิจการ และนโยบายการจ่ายปั นผล ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการทํา
คําเสนอซือ้ หลักทรัพย์
2. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลของกิจการที่ปรากฏในคําเสนอซือ้
คณะกรรมการกิจการได้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการตามที่ปรากฏในคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ
กิจการโดยผู้ทาํ คําเสนอซือ้ (แบบ 247-4) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 แล้วมีความเห็นว่า ข้อมูลดังกล่าวมีค วาม
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
3. ความสัมพันธ์หรือข้อตกลงใด ๆ ของกรรมการของกิจการกับผู้ทาํ คําเสนอซื้อ ทัง้ ในฐานะส่วนตัว ในฐานะ
กรรมการของกิจการ หรือในฐานะตัวแทนของผู้ทําคําเสนอซื้อ ซึ่งรวมถึงการถือหุ้นของกรรมการของ
กิจการในนิติบุคคลผู้ทาํ คําเสนอซือ้ และการมีสัญญาหรือข้อตกลงที่มีหรือจะมีระหว่างกันในด้านต่าง ๆ
3.1

ความสัมพันธ์หรือข้อตกลงใด ๆ ของกรรมการของกิจการกับผูท้ าํ คําเสนอซือ้
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ และกิจการ มีกรรมการและผูบ้ ริหารร่วมกันดังนี ้

3.2

รายชื่อ

ตําแหน่งในผูท้ าํ คําเสนอซือ้

ตําแหน่งในกิจการ

นายคิโยทากะ นาคามูระ

ผูจ้ ดั การเจ้าหน้าที่บริหาร

รองประธานกรรมการ

การถือหุ้นของกรรมการของกิจการในผู้ทาํ คําเสนอซือ้ บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทาํ คําเสนอซือ้ และบุคคลตาม
มาตรา 258 ของผูท้ าํ คําเสนอซือ้
- ไม่มี -

3.3

การมีสญ
ั ญาหรือข้อตกลงที่มีหรือจะมีระหว่างกันในด้านต่าง ๆ
- ไม่มี -
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4. ความเห็นของคณะกรรมการกิจการต่อผู้ถือหลักทรัพย์
ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการ ครัง้ ที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ได้พิจารณาคําเสนอซือ้
หลักทรัพย์ของผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมในวาระนีจ้ าํ นวน 8 ท่าน จากจํานวนกรรมการทัง้ หมด
9 ท่าน ดังนี ้
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหน่ง

1

นายศิริศกั ดิ์ ถิรวัฒนางกูร

ประธานกรรมการบริษัท

2

นายศิริวฒ
ั น์ วงศ์จารุกร

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

3

นายธนกร ชาลี

กรรมการ และกรรมการบริหาร

4

นายอนันต์ ลีต้ ระกูล

กรรมการอิสระ

5

นายสุชาติ ธรรมาพิทกั ษ์กุล

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

6

ศ.ดร.อุทยั ตันละมัย

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

7

รศ.ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

8

ดร.ชาญ ธาระวาส

กรรมการอิสระ

ทั้งนีน้ ายคิโยทากะ นาคามูระ รองประธานกรรมการกิจการ ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็ น ผู้จัดการเจ้าหน้าที่บริหาร
ของผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ บุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็ นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้นกรรมการดังกล่าว จึงไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมในการลงมติให้ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี ้
4.1

เหตุผลที่สมควรจะตอบรับและ/หรือเหตุผลที่สมควรปฏิเสธคําเสนอซือ้
คณะกรรมการกิจการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของผูท้ าํ คํา เสนอ

ซือ้ ฯ และความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุน้ แล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของที่ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ ว่าผู้
ถือหลักทรัพย์ของกิจการควรพิจารณาประเด็นดังนี ้
ราคาเสนอซือ้
คณะกรรมการกิจการ มีความเห็นเป็ นไปในทิศทางเดียวกับที่ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ ว่าราคาเสนอซือ้ หุ้น
ของกิจการที่ 5.00 บาทต่อหุน้ เป็ นราคาที่ต่าํ กว่ามูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของกิจการ ที่ 6.32 บาทต่อหุน้
ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาฯ โดยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
แม้ว่าราคาเสนอซือ้ ดังกล่าวจะตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกิจการ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุน้ ของกิจการที่ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 3 เดือน (พฤษภาคม
– กรกฎาคม 2563) เท่ากับ 4.63 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นราคาที่ต่าํ กว่าราคาเสนอซือ้ ที่ 5.00 บาทต่อหุน้ ดังนัน้ ที่
ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ มีความเห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ ควรพิจารณาเพื่อดําเนินการเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
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กรณีที่ราคาตลาดสูงกว่าราคาเสนอซือ้
ผู้ถื อ หุ้น ควรปฏิ เสธคํา เสนอซื ้อ ทั้ง นี ้ ผู้ถื อ หุ้น ที่ ป ระสงค์จ ะขายหุ้น ของตนสามารถขายผ่ า นตลาด
หลักทรัพย์ฯ แทนการตอบรับคําเสนอซือ้ เนื่องจากจะขายได้ในราคาที่ดีกว่าการตอบรับคําเสนอซือ้
อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือหุน้ ควรคํานึงถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซือ้ ขายหุน้ ของกิจการ และ
ราคาตลาดของหุน้ ของกิจการที่อาจจะลดลงหากมีการขายหุน้ ในปริมาณมาก ๆ

(ข)

กรณีที่ราคาตลาดตํ่ากว่าราคาเสนอซือ้
ผูถ้ ือหุน้ ควรตอบรับคําเสนอซือ้ เนื่องจากราคาเสนอซือ้ สูงกว่าราคาตลาด
ทั้งนีผ้ ู้ถือหุ้นสามารถซือ้ หุ้นสามัญของกิ จการกลับในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้หากมีความประสงค์จ ะ
ลงทุนระยะยาวต่อ ไป เนื่องจากมูลค่ า ยุ ติธ รรมของหุ้น สามัญของกิ จการอยู่ที่ 6.32 บาทต่อหุ้น ที่
ประเมินโดยที่ปรึกษาฯ โดยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธคําเสนอซือ้ ของผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ ครัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ควรจะ

ศึกษาข้อมูลในคําเสนอซือ้ หลักทรัพ ย์ (แบบ 247-4) ความเห็นของกิจ การเกี่ย วกั บคําเสนอซือ้ หลักทรัพ ย์
(แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นฉบับนี ้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจ
สํา หรับ การตอบรั บ หรื อ ปฏิ เ สธคํา เสนอซื ้อ หลั ก ทรัพ ย์ ซึ่ ง การพิ จ ารณาตอบรับ หรื อ ปฏิ เ สธคํา เสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวขึน้ อยู่กับดุลยพินิจและการตัดสินใจของผู้ถือหุน้ เป็ นสําคัญ
4.2

ความเห็ น และเหตุ ผลของกรรมการของกิ จ การแต่ ละรายและจํา นวนหุ้น ที่ ก รรมการแต่ ละรายนั้น ถืออยู่
(เฉพาะในกรณีที่ความเห็นของคณะกรรมการกิจการตาม 4.1 ไม่เป็ นเอกฉันท์)
ไม่มี เนื่องจากความเห็นเป็ นเอกฉันท์

4.3

ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามที่ผู้เสนอซือ้ ระบุไว้ในคําเสนอซือ้ รวมทัง้ ความเป็ น ไป
ได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว
จากแผนการดําเนินงานภายหลังการทําคําเสนอซือ้ ที่ระบุไว้ในคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ คณะกรรมการ
กิจการมีความเห็นถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ จากการทําคําเสนอซือ้ ครัง้ นี ้ ดังนี ้
1)

สถานภาพของกิจการ
ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ ได้ระบุในคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ว่า “ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากการทํา คํา

เสนอซือ้ ครัง้ นีเ้ สร็จสิน้ ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้นแต่ผทู้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ จําเป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้ ณ ขณะนัน้ ”
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คณะกรรมการกิจการมีความเห็นว่านโยบายดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหลักทรัพย์ เนื่องจาก
กิจการยังคงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่หากในอนาคตผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ จะทําการเพิกถอนกิจการ
ออกจากการเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ จะต้องทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ทัง้ หมดของกิจการอีกครัง้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหลักทรัพย์สามารถขายหุน้ ของตนได้

2)

นโยบายและแผนบริหารกิจการ
ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ ระบุเรื่องนโยบายและแผนการบริหารกิจการในคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ว่า
ภายหลัง จากการทํา คํา เสนอซื ้อ หุ้ น บางส่ ว นสํา เร็ จ ผู้ท ํา คํา เสนอซื ้อ ฯ ไม่ มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะ

เปลี่ยนแปลงกิจการอย่างมีนัยสําคัญในด้านวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการลงทุน การ
ขายทรัพย์สิน และการปรับโครงสร้างทางการเงินของกิจการ นอกจากนี ้ ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ ไม่มีเจตนาที่จะ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และการจัดการของกิจการ รวมถึงโครงสร้างองค์กร การจัดการ
พนักงาน นโยบายการสรรหาบุคลากร ภายในระยะเวลา 12 เดือนภายหลังจากการทําคําเสนอซือ้ หุน้ บางส่ วน
สําเร็จ
นอกเหนือจากการดําเนินงานภายใต้นโยบายการดําเนินธุรกิจของกิจการตามปกติแล้ว ผูท้ าํ คําเสนอ
ซือ้ ฯ จะพิจารณาถึงแผนการดําเนินธุรกิจที่จะรวมจุดแข็งและความสามารถในการแข่งขันของทัง้ ผูท้ าํ คําเสนอ
ซือ้ ฯ และกิจการ ภายหลังจากการทําคําเสนอซือ้ เสร็จสิน้ เพื่อต่อยอดการเติบโตของกิจการต่อไป แต่อย่างไรก็
ดี แผนการดํา เนิ น การภายใต้แ นวคิ ด ดัง กล่ า วจะผ่ า นการหารื อ ถึ ง รายละเอี ย ดและประเมิ น ผลกั น อย่าง
รอบคอบระหว่างทีมผูบ้ ริหารของผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ และกิจการภายหลังจากการทําคําเสนอซือ้ ในครัง้ นี ้ ทัง้ นี ้
การร่วมมือกันดังกล่าว ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ จะพิจารณาถึงแนวทางที่จะขยายธุรกิจของกิจการ โดยใช้ประโยชน์
จากความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศของ TIS โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเงินและการชําระเงิน ซึ่งถือเป็ น
ธุรกิจหลักของทั้งผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ และกิจการ รวมถึงการให้ความร่วมมือทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
พันธมิตรของผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ เช่น Grab SQREEM และ R3 อีกด้วย
นอกจากนี ้ ภายหลัง จากการทํา คํา เสนอซื ้อ เสร็ จ สมบู รณ์แ ล้ว ผู้ท ํา คํา เสนอซื ้อ ฯ จะยัง คงให้ก าร
สนับสนุนการดําเนินงานของผู้บริหารชุดเดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ เว้นแต่เป็ นการ
แต่งตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ทัง้ นี ้ ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ มีความ
ประสงค์ที่จ ะเสนอชื่อ ตัว แทนเพื่ อเข้า ดํา รงตํา แหน่ง เป็ น กรรมการของกิจ การ ตามสัดส่ วนการถื อหุ้น ของ
กิจการ ภายหลังจากการทําคําเสนอซือ้ หุ้นบางส่วนสําเร็จ โดยการเสนอแต่งตั้งตัวแทนเพื่อดํารงตําแหน่ ง
กรรมการดังกล่าวจะดําเนินการโดยการเสนอกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ ง
ตามวาระ และจะปฏิบัติตามข้อบังคับของกิจการ รวมถึงบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องของพระราชบัญญัติบริ ษั ท
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มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 และเกณฑ์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะทางการเงินหรือสถานะทาง
ธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จาํ เป็ นอื่น ๆ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากการทําคําเสนอซือ้
ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ อาจพิจารณาทบทวนและปรับ ปรุ งนโยบายการดําเนินธุ รกิจของกิจ การ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่จะกระทบ
กับการดําเนินงานของกิจการ โดยผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ จะดําเนินการขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/
หรือที่ประชุมผู้ถือ หุ้นของกิจ การ หรือขออนุมัติอื่น ๆ ที่จาํ เป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนัน้
นอกจากนี ้ ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ ไม่มีเจตนาที่จ ะเปลี่ ยนแปลงนโยบายการจ่ า ยเงิ นปั น ผลของกิ จ การ
ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับตัง้ แต่การทําคําเสนอซือ้ หุน้ บางส่วนเสร็จสิน้
โดยสรุ ป คื อ ผู้ ท ํา คํา เสนอซื ้อ ฯ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ที่ จ ะให้ กิ จ การมุ่ ง เน้ น การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ เช่ น เดิ ม
คณะกรรมการกิจการ มีความเห็นว่า เนื่องจากผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ ได้ถือหุน้ ในกิจการ มาตัง้ แต่ปี 2557 และส่ง
นายคิโยทากะ นาคามูระ มาดํารงตําแหน่งกรรมการของกิจการตัง้ แต่ปี 2557 จนถึงปั จจุบนั ผูท้ าํ คําเสนอซือ้
ฯ จึงมีความเข้าใจในธุรกิจปั จจุบนั ของกิจการเป็ นอย่างดี สามารถดําเนินธุรกิจตามแผนการประกอบธุรกิจ ใน
ปั จจุบนั ได้
ผู้ท ํา คํา เสนอซื ้อ ฯ จะพิ จ ารณาถึ ง แผนการดํา เนิ น ธุรกิ จ เพื่ อต่ อ ยอดการเติ บ โตของกิ จ การ โดยใช้
ประโยชน์จ ากความรู ้ด ้า นเทคโนโลยี สารสนเทศของ TIS รวมถึ ง การให้ค วามร่ ว มมื อ ทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากพันธมิตร ซึ่งเป็ นผลดีต่อกิจการ
การที่ผทู้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอชื่อตัวแทนเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของ
กิ จ การ ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น ของกิ จ การ ภายหลัง จากการทํา คํา เสนอซื ้อ หุ้น บางส่ ว นสํา เร็ จ ก็ เ ป็ น ไป
ตามปกติของการถือหุน้
อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นของกิจการยังคงมีค วามเสี่ ยงในกรณี ที่ผู้ทาํ คําเสนอซื ้อฯ พิจารณาแล้ว ว่ า มี
ความจําเป็ นและกิจการจะได้รับประโยชน์สงู สุดหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจ แผน
ธุรกิจ แผนการลงทุน การขายทรัพย์สิน และการปรับโครงสร้างทางการเงินของกิจการโดยผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ
จะพิจารณาดําเนินการในเรื่องดังกล่าว เพื่อประโยชน์สงู สุดของกิจการเป็ นสําคัญ
ทัง้ นี ้ หากผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือวัตถุประสงค์การดําเนินธุรกิจของกิจ การ
อย่างมีนัยสําคัญ ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ และกิจการก็ ตอ้ งปฏิ บัติ ต ามกฎหมายที่เ กี่ ยวข้อง ซึ่งหากกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกําหนดให้การดําเนินการนัน้ ต้องได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ของกิจการก็สามารถ
ใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมตั ิหรือไม่อนุมตั ิการดําเนินการดังกล่าวได้
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รายการระหว่างกัน
ปั จจุบัน กิจการมีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ ยวข้องกับ การทํา รายการระหว่างกันเพื่ อ ให้

เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. อีกทัง้ กิจการ ได้
ปฏิบตั ิตามแนวทางเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกิจการ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยก่อนการทําคําเสนอซือ้ ในครัง้ นี ้ กิจการมีรายการระหว่างกันกับผูท้ าํ คําเสนอ
ซือ้ ฯ โดยรายการดังกล่าวเป็ นไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติ ซึ่งสามารถสรุปได้ดงั นี ้
หน่วย: บาท

บริษัท
กิจการซือ้ บริการจาก
1. บริษัท พรอมท์นาว จํากัด1

ปี 2562

ไตรมาส 1 ปี 2563

13,995,030

ไม่มี

1,050,000

ไม่มี

3. บริษัท ไอแอม คอนซัลติง้ จํากัด1

300,000

ไม่มี

4. TISI (Shanghai) Co., Ltd.2

120,783

ไม่มี

5. TIS Inc.

15,050

ไม่มี

6. บริษัท ควอลิกา้ (ไทยแลนด์) จํากัด1

14,714

ไม่มี

15,495,577

ไม่มี

2. บริษัท ทีไอเอสไอ (ไทยแลนด์) จํากัด1

รวม
1

หมายเหตุ: เป็ นบริษัทย่อยของผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ ในประเทศไทย
2

เป็ นบริษัทย่อยของผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ ในต่างประเทศ

ภายหลังการทําคําเสนอซือ้ ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ ได้ระบุในคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ว่า ภายในระยะเวลา 12
เดือนภายหลังจากการทําคําเสนอซือ้ เสร็จสิน้ ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ ไม่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับ
การทํารายการระหว่างกันของกิจการ อย่างมีนยั สําคัญ ซึ่งรวมถึงประเภทและขนาดของรายการระหว่า งกัน
นั้น ๆ และประสงค์จ ะยังคงดําเนิน การทํา รายการระหว่ างกัน ที่มี อยู่ ก่อนแล้ว ตามข้อกําหนดและเงื่อ นไข
เสมือนการทํารายการกับบุคลลภายนอก (Arm’s Length Basis)
ภายหลังจากการทําคําเสนอซือ้ เสร็จสิน้ ความร่วมมือที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตระหว่างผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ
และกิจการ จะผ่านการหารือถึงรายละเอียดและประเมินผลกันอย่างรอบคอบระหว่างทีมผูบ้ ริหารจากทัง้ 2
ฝ่ าย หากในกรณีที่ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ จะเข้าทํารายการระหว่างกันกับกิจการ ในอนาคต ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ และ
กิจการ จะร่วมพิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีข้อกําหนดพิเศษ หรือให้สิทธิประโยชน์ระหว่างกิจการ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วมของกิจการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง นอกจากนี ้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณา สอบทาน อนุมตั ิ และให้ความเห็นต่อความเหมาะสมและความจําเป็ นต่อรายการใด ๆ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ก่อนที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้
ถือหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ิต่อไป
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คณะกรรมการกิจการมีความเห็นว่า แนวทางการทํารายการระหว่างกันของกิจการกับผู้ทาํ คําเสนอซือ้
ฯ และกลุ่มบริษัทของผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ ก่อนการทําคําเสนอซือ้ และภายหลังการทําคําเสนอซือ้ จะไม่มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิน้ สุดระยะเวลาการทําคําเสนอซือ้ และรายการ
ระหว่างกันที่เกิดขึน้ ข้างต้น เป็ นการทํารายการการค้าปกติและมีเงื่อนไขการค้าปกติ และจะยังคงมีอยู่ต่อ ไป
โดยขนาดของรายการที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ ในอนาคตจะไม่ มี ค วามแตกต่ า งจากขนาดรายการในปั จ จุ บัน อย่ างมี
นัยสําคัญ
นอกจากนีใ้ นการเข้าทํา รายการระหว่า งกัน ดัง กล่าวรวมถึง รายการระหว่า งกั นอื่น กิจการ ผู้ทาํ คํา
เสนอซือ้ ฯ และ กลุ่มบริษัทของผูท้ าํ คําเสนอซือ้ จะปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของ
สํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะพิจารณาความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของการทํา
รายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขการค้าของรายการ และคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
กิจการก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป แล้วแต่กรณี โดยผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย
จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว

4.4

ความเห็ น เพิ่ ม เติ ม ของคณะกรรมการกิ จ การ (เฉพาะกรณี ที่ ค ํา เสนอซื ้อนั้น เป็ น คําเสนอซื ้อ เพื่อ เพิ กถอน
หลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ไม่มี เนื่องจากการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ ไม่ได้เป็ นการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ เพื่อเพิก
ถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

4.5

อื่น ๆ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กลุ่มบริษัท ผู้ของผู้ทาํ คําเสนอซื ้อฯ ยังมีบริษัทย่อ ย 11 บริษัทที่ดาํ เนิ นธุ รกิจ ในประเทศไทย โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
บริษัท

สัดส่วนการถือหุน้

บริษัท ทีไอเอสไอ (ไทยแลนด์) จํากัด
TIS Inc.
เป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ของบริษัทของ บจก. เจ-วิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
TIS ในประเทศไทย
บจก. บางกอก เอ็มยูเอฟจี
บจก. อินเตอร์ คอนซัลติง้
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49%
31%
10%
10%

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)

แบบ 250-2

บริษัท

สัดส่วนการถือหุน้

บริษัท ไอ-อะเกร็คซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด

AGREX Inc.

ให้บ ริ ก ารด้า นการมอบระบบงานหรื อ บริ ก ารภายใน บจก. โตเกียวมารีนเซ๊าท์อีสต์ (อาคเนย์) บริการ
องค์ ก รให้ บุ ค ค ลภ า ยน อ กรั บ ผิ ด ชอ บดู แ ลแ ท น บมจ. ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย
(Business Process Outsourcing: BPO) และบริ ก าร
ด้านเครือข่าย ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าญี่ปุ่นใน
ประเทศไทย
บริษัท ควอลิก้า (ไทยแลนด์) จํากัด

QUALICA Inc.

85%
9%
6%

49%

ให้ บ ริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ดํ า เนิ น การ บจก. ทีไอเอสไอ (ไทยแลนด์)*
ให้บริการงานสนับสนุนสําหรับธุรกิจในต่างประเทศของ บจก. เอ็มเอชซีบี คอนซัลติง้ (ประเทศไทย)
กลุ่มบริษัท Komatsu

48%

บริษัท ไอแอม คอนซัลติง้ จํากัด

51%

บจก. ทีไอเอสไอ (ไทยแลนด์)*

3%

ให้บ ริ ก ารด้า นคํา ปรึก ษา การพัฒ นา การดํา เนิ น การ TIS Inc.
และให้ ค ํ า แนะนํ า โดยบริ ษั ท มุ่ ง เน้ น ให้ บ ริ ก า รที่ ผูถ้ ือหุน้ รายบุคคลอื่น
เกี่ยวข้องกับระบบ SAP OpenText และเทคโนโลยีอื่น
ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบ SAP

<1%

บริษัท พรอมท์นาว จํากัด

40%

TIS Inc.

พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสําหรับธนาคาร บจก. ทีไอเอสไอ (ไทยแลนด์)*
บริษัทประกัน และสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยผลิตภัณฑ์ กิจการ
และบริ ก ารหลัก ของบริ ษั ท ได้แ ก่ บริ ก ารทางการเงิน
ผูถ้ ือหุน้ รายบุคคลอื่น
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และ Kiosk

49%

20%
20%
20%

บริษัท โค้ด ไอที คอนซัลติง้ จํากัด

บจก. ไอแอม คอนซัลติง้ *

100%

บริษัท เบสลายน์ เทคโนโลยี คอนซัลแต๊นท์ส จํากัด

บจก. ไอแอม คอนซัลติง้ *

100%

บริษัท อีซีเอ็ม คอนซัลติง้ จํากัด

บจก. ไอแอม คอนซัลติง้ *

100%

บริษัท ไอโค้ช จํากัด

บจก. ไอแอม คอนซัลติง้ *

100%

บริษัท ไอทีเอส - เทรดชิป จํากัด

บจก. ไอแอม คอนซัลติง้ *

100%

บริษัท ไอ เอช อาร์ คอนซัลติง้ จํากัด

บจก. ไอแอม คอนซัลติง้ *

100%

หมายเหตุ: *บริษัทย่อย ของ TIS Inc.

ผู้ท ํา คํา เสนอซื ้อ ฯ มี บ ริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ รกิ จในประเทศไทย โดยมี รายละเอี ย ดการให้บ ริ ก ารสามารถแบ่ง
ออกเป็ น
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บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)
1.

แบบ 250-2

กลุ่มบริการวางระบบ การบริการจัดการภายในองค์ และบริการด้านเครือข่าย (Enterprise Resource
Planning) ได้แก่
-

บริษัท ไอแอม คอนซัลติง้ จํากัด
ให้บ ริ ก ารด้า นคํา ปรึก ษา การพัฒ นา การดํา เนิ น การ และให้ค ํา แนะนํา โดยบริษั ท มุ่ง เน้น
ให้บริการที่เ กี่ย วข้องกับ ระบบ SAP OpenText และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ ระบบ
SAP

-

บริษัท ไอ-อะเกร็คซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด
ให้บริการด้านการมอบระบบงานหรือบริการภายในองค์กรให้บุคคลภายนอกรับผิดชอบดูแล
แทน (Business Process Outsourcing: BPO) และบริ ก ารด้า นเครื อ ข่ า ย ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น การ
ให้บริการแก่ลกู ค้าญี่ปนุ่ ในประเทศไทย

2.

กลุ่มบริการงานสนับสนุนสําหรับธุรกิจในต่างประเทศ
-

บริษัท ควอลิกา้ (ไทยแลนด์) จํากัด
ให้บ ริ ก ารด้า นเทคโนโลยี สารสนเทศ ดํา เนิ น การให้บ ริ ก ารงานสนับ สนุ น สํา หรับ ธุ รกิ จ ใน
ต่างประเทศของกลุ่มบริษัทโคมัตสุ ซึ่งเป็ นบริษัทจากประเทศญี่ปนุ่

3.

การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสําหรับธนาคาร
-

บริษัท พรอมท์นาว จํากัด
พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสําหรับธนาคาร บริษัทประกัน และสถาบันการเงิน ต่าง
ๆ โดยผลิตภัณฑ์และบริการหลักของบริษัท ได้แก่ บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
และ Kiosk โดยมุ่งเน้นจับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ เช่นกลุ่มประเทศ CLMV (ประเทศกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม) ทัง้ นี ้ บริษัทยังคงให้บริการกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งซึ่งเป็ นลูก ค้า คน
เดียวกันกับของกิจการ เนื่องจากบริษัทเคยเป็ นบริษัทย่อยของกิจการและให้บริการกับสถาบัน
การเงิ น แห่ ง นั้นอยู่ โดยกิ จ การได้ข ายหุ้น ส่ ว นหนึ่ งให้ TIS เมื่ อ ปี 2559 ทํา ให้บ ริ ษั ท เปลี่ยน
สภาพจากบริษัทย่อยเป็ นบริษทั ร่วม แต่ยงั คงมีงานต่อเนื่องกับลูกค้ารายเดิมอยู่

คณะกรรมการกิจการ มีความเห็นว่า แม้ว่ากิจการและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจให้บริการด้านคําปรึกษา การ
พัฒนาและวางระบบ และการบํารุงรักษาระบบ เช่นเดียวกับบริษัทในกลุ่มบริษัท TIS ในประเทศไทย แต่การประกอบ
ธุรกิจของทัง้ 2 กลุ่มจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจาก
1)

แนวทางการดําเนินธุรกิจ และลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการไม่เหมือนกัน
กิจการมีความเชี่ยวชาญ และความสนใจ ในการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศใหม่ ๆ ที่
สามารถสร้า งมูลค่ าและสร้างรายได้ให้ลูกค้า มากขึ น้ เช่น การบริการด้านเทคโนโลยี ค ลาวด์ การ
34
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แบบ 250-2

บริ กำรเพื่ อ กำรจั ด กำรข้อ มู ลในเชิ ง วิ เ ครำะห์ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพทำงธุ ร กิ จ และกำรพั ฒ นำ
แอปพลิเคชั่น เป็ นต้น
ขณะที่กลุ่มบริษัทของผู้ทำคำเสนอซือ้ ฯ ที่อยู่ในประเทศไทยจะมุ่งเน้นกำรบริกำรในส่วนกำรบริกำร
งำนระบบวำงแผนทรัพ ยำกรทำงธุ รกิจ ขององค์กร (Enterprise Resource Planning) ได้แก่ ระบบ
SAP หรือ ระบบ Oracle ซึ่งเป็ นระบบที่ทำให้ลกู ค้ำประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน
2)

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยแตกต่ำงกัน
กลุ่มลูกค้ำส่วนใหญ่ของกิจกำรเป็ น กลุ่มธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคม และกลุ่มสถำบันกำรเงิน เป็ นหลัก
ในขณะที่บริษัทย่อย ของกิจกำร จะมุ่งเน้นกลุ่มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และกลุ่มธุรกิจ
ประเภท Startup ซึ่งกลุ่มลูกค้ำของกลุ่มบริษัทของผู้ทำคำเสนอซือ้ ฯ จะเป็ นลูกค้ำที่มำจำกประเทศ
ญี่ปนุ่ ที่กลุ่มบริษัท TIS ให้บริกำรอยู่แล้วในประเทศญี่ปนุ่ และมำเปิ ดกิจกำรในประเทศไทย

ทัง้ นีก้ ิจกำรไม่มีนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจประเภท Enterprise Resource Planning เนื่องจำกไม่ใช่เป้ำหมำย
ธุรกิจ และทรัพย์ยำกรบุคคลของกิจกำร ไม่เหมำะกับธุรกิจประเภทดังกล่ำว และกลุ่มลูกค้ำส่วนใหญ่ของกิจกำรก็
ไม่ใช่บริษัทที่มำจำกประเทศญี่ปนุ่
กิจกำรขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อควำมเป็ นจริง ไม่มีขอ้ มูลที่อำจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิ ด
ในสำระสำคัญ และมิได้มีกำรปกปิ ดข้อมูลที่เป็ นสำระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหำชน)

________________________________

________________________________

(นำยศิริวฒ
ั น์ วงศ์จำรุกร)

(นำยธนกร ชำลี)

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

5. ความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
โปรดพิจำรณำรำยงำนควำมเห็นของที่ปรึกษำของผู้ถือหุน้ ต่อคำเสนอซือ้ ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดปรำกฎตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1
35

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาของผู้ถือหุ้น
ต่อคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ของ

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)
ผู้ทาํ คําเสนอซือ้
TIS Inc.

จัดทําโดย

บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

สารบัญ
หน้าที่
ส่วนที่ 1 บทสรุ ป

ส่วนที่ 1 หน้า 1

ส่วนที่ 2 รายละเอียดของคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์
2.1

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูท้ าํ คําเสนอซือ้ หลักทรัพย์

ส่วนที่ 2 หน้า 1

2.2

รายละเอียดการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์

ส่วนที่ 2 หน้า 9

2.3

แหล่งที่มาของเงินทุนของผูท้ าํ คําเสนอซือ้ หลักทรัพย์

ส่วนที่ 2 หน้า 13

ส่วนที่ 3 ความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์
3.1

ความเหมาะสมต่อราคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์

3.2

เหตุผลที่ควรจะตอบรับ และ/หรือ เหตุผลที่ควรจะปฏิเสธคําเสนอซือ้

ส่วนที่ 3 หน้า 17

3.3

ประโยชน์หรือ ผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามที่ ผู้เ สนอซื ้อระบุ ไว้ ใ นคํา
เสนอซือ้

ส่วนที่ 3 หน้า 18

3.4

ประโยชน์ที่ผู้ถื อหลักทรัพ ย์จ ะได้รบั และผลกระทบต่ อ ผู้ถื อหลัก ทรัพ ย์ ในกรณี ที่
ปฏิ เ สธคํา เสนอซื ้อ (เฉพาะกรณี ที่ ค ํา เสนอซื ้อ นั้น เป็ น คํา เสนอซื ้อ เพื่ อ เพิ ก ถอน
หลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ส่วนที่ 3 หน้า 22

ส่วนที่ 4 สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 3 หน้า 1

ส่วนที่ 4 หน้า 1

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ ค.อ. 026/2563
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ความเห็นของที่ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ ต่อคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)
เรียน คณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติให้ TIS Inc.
(“ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ หรือ TIS”) ทําคําเสนอซือ้ หุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี
จํากัด (มหาชน) (“กิจการ หรือ MFEC”) ซึ่งเป็ นการเสนอซือ้ หุน้ สามัญของกิจการประเภทเดียว ในราคาซือ้ หุน้ สามัญหุ้น ละ
5.00 บาท ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ ประสงค์จะทําคําเสนอซือ้ หุน้ บางส่วนทัง้ สิน้ จํานวน 106,390,307 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อ ย
ละ 24.10 ของหุ้นสามัญที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกิจการ โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 24.10 ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ
โดยหากมีผมู้ าแสดงเจตนาขายหุน้ น้อยกว่าจํานวนหุน้ ที่เสนอซือ้ ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ จะรับซือ้ ตามจํานวนหุน้ ที่มี ผู้ม า
แสดงเจตนาขาย แต่หากมีผู้ถือหุน้ ของกิจการแสดงความประสงค์ขายหุน้ มากกว่าจํานวนหุน้ ที่เสนอซือ้ ผูท้ าํ คําเสนอซื ้อฯ
จะรับซือ้ หุน้ เพียง 106,390,307 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 24.10 ของจํานวนหุน้ สามัญที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
กิจการเท่านัน้ โดยใช้วิธีจดั สรรตามสัดส่วนของจํานวนหุน้ ที่มีผแู้ สดงเจตนาขาย (Pro-Rata Basis) ทัง้ นี ้ ภายหลังจากการ
ทําคําเสนอซือ้ หุน้ บางส่วนครัง้ นี ้ ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ ประสงค์จะถือหุน้ ของกิจการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 ของหุน้ ที่ออก
และจําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดและคิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้อยละ 49 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ
และเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 กิจการได้รับคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ข องกิ จการ (แบบ 247-4) ฉบับลงวันที่ 21
กรกฎาคม 2563 จาก TIS Inc. ซึ่ ง เป็ น การทํา คํา เสนอซื ้อ หลั ก ทรั พ ย์เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข องประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํา
กิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไ ขเพิ่ มเติม) คณะกรรมการบริษั ทจึ งอนุ มัติแ ต่ง ตั้ง บริ ษั ท
แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด เป็ นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น (“ที่ปรึกษาฯ”) ในการจัดทําความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือ
หุน้ ต่อคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี ้
ที่ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ ได้จดั ทํารายงานความเห็นฉบับนีข้ นึ ้ โดยศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี ้
1.

คําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) จากผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ ฉบับลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

2.

ข้อมูลและเอกสารที่ได้รบั จากกิจการ รวมถึงจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารและบุคลากรของกิจการ

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

ข้อมูลและรายงานผูส้ อบบัญชีของกิจการ

4.

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.

สัญญาที่เกี่ยวข้องกับคําเสนอซือ้

6.

ข้อมูลและเอกสารที่เปิ ดเผยหรือเผยแพร่ต่อประชาชนทั่วไป เช่น ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ และข้อมูล
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น

ที่ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็ นฐานในการพิจารณาและจัดทํารายงานความเห็นของที่ป รึกษา
ของผูถ้ ือหุน้ ฉบับนี ้ โดยมีสมมติฐานในการให้ความเห็นว่า ข้อมูลตามที่ได้กล่าวข้างต้นนัน้ เป็ นข้อมูลที่ครบถ้วนและถู กต้อ ง
ตามความเป็ นจริง และไม่มีเหตุการณ์ใดที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการดําเนินธุรกิจของกิจการ นอกจากนีท้ ี่
ปรึกษาของผู้ถือหุน้ ไม่สามารถรับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือรับผิดชอบเกี่ยวกับความถู ก ต้อ ง
ของข้อมูลและคํารับรองต่าง ๆ ของกิจการ

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คํานิยาม

กิจการ หรือ MFEC

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท TIS

TIS Inc. และบริษัทในเครือ

ที่ปรึกษาฯ

บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด

ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ หรือ TIS

TIS Inc.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สํานักงาน ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คํานิยาม

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่ 1 บทสรุ ป
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติให้ TIS Inc.
ทําคําเสนอซือ้ หุน้ บางส่วน (Partial Tender Offer) จากผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นการเสนอ
ซือ้ หุน้ สามัญของกิจการประเภทเดียว ในราคาซือ้ หุ้นสามัญหุ้นละ 5.00 บาท ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ ประสงค์จะทําคําเสนอซือ้
หุ้นบางส่วนทั้งสิน้ จํานวน 106,390,307 หุ้น หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 24.10 ของหุ้นสามัญที่ออกและจําหน่ายได้แ ล้ว
ทัง้ หมดของกิจการ โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 24.10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ
โดยหากมีผมู้ าแสดงเจตนาขายหุน้ น้อยกว่าจํานวนหุน้ ที่เสนอซือ้ ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ จะรับซือ้ ตามจํานวนหุน้ ที่มี ผู้ม า
แสดงเจตนาขาย แต่หากมีผู้ถือหุน้ ของกิจการแสดงความประสงค์ขายหุน้ มากกว่าจํานวนหุน้ ที่เสนอซือ้ ผูท้ าํ คําเสนอซื ้อฯ
จะรับซือ้ หุน้ เพียง 106,390,307 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 24.10 ของจํานวนหุน้ สามัญที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
กิจการเท่านัน้ โดยใช้วิธีจดั สรรตามสัดส่วนของจํานวนหุน้ ที่มีผแู้ สดงเจตนาขาย (Pro-Rata Basis) ทัง้ นี ้ ภายหลังจากการ
ทําคําเสนอซือ้ หุน้ บางส่วนครัง้ นี ้ ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ ประสงค์จะถือหุน้ ของกิจการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 ของหุน้ ที่ออก
และจําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดและคิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้อยละ 49 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ
และเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 กิจการได้รับคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิ จการ (แบบ 247-4) ฉบับลงวันที่ 21
กรกฎาคม 2563 จาก TIS Inc. โดยมีรายละเอียดการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ดงั นี ้
รายการ

รายละเอียด

ผูท้ าํ คําเสนอซือ้

TIS Inc.

ผูจ้ ดั เตรียมคําเสนอซือ้

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

ชื่อตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

วันที่ยื่นคําเสนอซือ้

21 กรกฎาคม 2563

วัตถุประสงค์ในการทําคําเสนอซือ้

TIS เข้าร่วมเป็ นพันธมิ ต รทางธุ รกิ จกั บ MFEC เนื่องจากมีความเชื่อ มั่น ใน
ศั ก ยภาพในฐานะที่ เ ป็ น บริ ษั ท ชั้ น นํา ในการให้ บ ริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่ ผู้ป ระกอบการในประเทศไทย การเป็ น พัน ธมิ ต รทางธุ รกิ จ
ดังกล่าวยังช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับ TIS ผ่านช่องทางการจัดจําหน่า ย
ของ MFEC ในประเทศไทยอีกด้วย
TIS ได้ร่วมจัดตั้งแผนกงานใน MFEC เพื่อช่วยในการพัฒนาธุรกิจใหม่ และ
ขยายฐานลูกค้าของ MFEC จากบริษัทญี่ปุ่นที่ดาํ เนินธุรกิจในประเทศไทย
TIS และ MFEC ได้ร่ ว มมื อ กั น ดํา เนิ น แผนงานต่ า ง ๆ เสมอมาในธุ ร กิ จ
หลากหลายประเภท และยังมีการดําเนิน การร่ว มลงทุนเพื่ อขยายธุ ร กิ จ ใน
ส่วนที่ 1 หน้า 1

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการ

รายละเอียด
โครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างทั้งสองบริษัทอย่า ง
ต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ การปรับรูปแบบการทําธุรกิจของ MFEC ให้ทนั สมัยถือเป็ นปั จจัย
สําคัญในการรักษาความสามารถการแข่ งขันในฐานะผู้นาํ ในอุ ต สาหกรรม
เนื่ อ งด้ว ยกระแส Digital Transformation ในประเทศไทย TIS จึ ง มี ค วาม
เชื่อมั่นว่าการทําให้ MFEC เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทของ TIS ใน
ฐานะบริษัทย่อย จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทงั้ สองฝ่ าย โดย TIS จะสามารถ
ให้การสนับสนุนด้านธุรกิจเพื่อช่ วยในการพัฒนาและส่งเสริ มการขยายตั ว
ของ MFEC ต่ อ ไป ทั้ ง นี ้ ตามหลั ก มาตรฐานทางบั ญ ชี อั น เป็ น ที่ ย อมรั บ
โดยทั่วไปของประเทศญี่ปนุ่ (JGAAP) อนุญาตให้บริษัทญี่ปนุ่ รวมบริษัทย่อย
เข้ามาในกลุ่มบริษัทได้ หากการควบคุมบริษัทย่อยดังกล่าวมีสดั ส่วนการมี
สิทธิออกเสียงร้อยละ 40.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดหรือมากกว่า

จํานวนหลักทรัพย์ที่เสนอซือ้

ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ ประสงค์ที่จะเสนอซือ้ หุน้ บางส่วนของกิจการเป็ นจํานวนไม่
เกิ น 106,390,307 หุ้น หรื อ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 24.10 ของจํา นวนหุ้น สามัญที่
ออกและชําระแล้วทัง้ หมด และจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ โดย
ใช้วิธีจัดสรรตามสัด ส่วนของจํานวนหุ้น ที่มี ผู้ถื อหุ้นแสดงเจตนาขาย (ProRata Basis) ทัง้ นี ้ ภายหลังจากการทําคําเสนอซือ้ หุน้ สําเร็จ หากในกรณีที่ มี
ผู้ถือหุน้ ตอบรับคําเสนอซือ้ เต็ม จํา นวน ผู้ทาํ คําเสนอซื ้อฯ จะถือหุ้น สามัญ
ทัง้ หมดเป็ นจํานวน 216,312,306 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 49.00 ของจํานวน
หุน้ สามัญที่ออกและชําระแล้วทัง้ หมด และจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
กิจการ

ราคาที่เสนอซือ้

ราคาเสนอซือ้ หุ้นสามัญของกิจการ เท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี ้ ผู้ถือหุ้น
ของกิจการที่ตอบรับคําเสนอซือ้ มีภาระค่าธรรมเนียมในการขายหุ้น สามั ญ
ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาเสนอซือ้ และภาษีมลู ค่าเพิ่มในอัตรา
ร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นสามัญดัง กล่า ว ดังนั้น ราคา
เสนอซือ้ สุทธิที่ผูแ้ สดงเจตนาขายจะได้รบั เท่ากับ 4.9893 บาทต่อหุน้
ทัง้ นีร้ าคาเสนอซือ้ ดังกล่าวไม่ใช่ราคาเสนอซือ้ สุดท้าย ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซือ้ ได้
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รายการ
ระยะเวลารับซือ้

รายละเอียด
ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ จะรับซือ้ หุน้ สามัญของกิจการเป็ นเวลาทัง้ สิน้ 45 วันทําการ
ตัง้ แต่วนั ที่ 23 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 28 กันยายน 2563 ในช่วงระยะเวลา
ทําการของตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์ ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงคําเสนอซือ้

ระยะเวลารับซือ้ ที่ผูถ้ ือหลักทรัพย์

1. ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ อาจลดราคาเสนอซือ้ หรือขยายระยะเวลารับซือ้ หาก
มี เ หตุ ก ารณ์ที่ ส่ง ผลกระทบต่ อ ฐานะหรื อ สิ น ทรัพ ย์ข องกิ จ การอย่ า ง
ร้ายแรงในระหว่างระยะเวลารับซือ้
2. ผู้ ท ํ า คํ า เสนอซื ้ อ ฯ อาจแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงข้ อ เสนอซื ้อ หรื อ ขยาย
ระยะเวลารับซือ้ เพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่น หากมีบุคคลอื่นยื่นคําเสนอซือ้
หลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซือ้
1. มี เ หตุ ก ารณ์ หรื อ การกระทํา ใด ๆ เกิ ด ขึ น้ หลัง จากยื่ น คํา เสนอซื ้อหุ้น
บางส่ ว นต่ อ สํา นั ก งานคณะกรรมการกํา กั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และยังไม่พน้ ระยะเวลารับซือ้ อันเป็ น
เหตุหรืออาจเป็ นเหตุ ให้เ กิด ความเสี ยหายอย่ างร้ายแรงต่อฐานะหรื อ
สินทรัพย์ของกิจ การ โดยเหตุการณ์ หรือการกระทํา ดังกล่า วมิไ ด้เ กิ ด
จากการกระทําของผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ เพียงผูเ้ ดียว หรือการกระทําที่ผู้ท ํา
คําเสนอซือ้ ฯ ต้องรับผิดชอบ หรือ
2. กิจการกระทําการใด ๆ ภายหลังจากการยื่นคําเสนอซือ้ หุน้ บางส่วนต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พน้ ระยะเวลารับซือ้ อันเป็ นเหตุหรือ อาจ
เป็ นเหตุให้มลู ค่าหุน้ ของกิจการลดลงอย่างมีนยั สําคัญ หรือ
3. กิจการกระทําการใด ๆ ที่อาจจะมีผลต่อการทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่อง การกระทําหรืองด
เว้ น การกระทํา การในประการที่ น่ า จะมี ผ ลต่ อ การทํา คํา เสนอซื ้ อ
หลักทรัพย์ของกิจการ
ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิ กการตอบรับคําเสนอซื ้อได้ ณ สํานักงาน

สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ของตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์ ทุกวันทําการ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม

เงื่อนไขในการยกเลิกคําเสนอซือ้

2563 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 รวมเป็ นเวลาทั้งสิน้ 20 วันทําการ นับจาก
วันแรกของระยะเวลารับซือ้ ในช่วงระยะเวลาทําการของตัวแทนในการรับ ซือ้
หลักทรัพย์ ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
ที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ราคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ และข้อมูลประกอบอื่น ๆ ของ
กิจการ ในการให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคา รวมถึงเหตุผลสนับสนุนที่ทาํ ให้ผู้
ถือหุน้ สมควรตอบรับ และ/หรือปฏิเสธคําเสนอซือ้ โดยสามารถสรุปได้ดงั นี ้
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ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่า ราคาเสนอซือ้ หุน้ ของกิจการที่ 5.00 บาทต่อหุน้ เป็ นราคาที่ต่าํ กว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น
สามัญของกิจการ ที่ 6.32 บาทต่อหุน้ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาฯ โดยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
แม้ว่าราคาเสนอซือ้ ดังกล่าวจะตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกิจการ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาด
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นของกิจ การที่ ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ในช่วง 3 เดือน (พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563)
เท่ากับ 4.63 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นราคาที่ต่าํ กว่าราคาเสนอซือ้ ที่ 5.00 บาทต่อหุน้ ดังนัน้ ที่ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ มีความเห็ นว่ า
ผูถ้ ือหุน้ ควรพิจารณาเพื่อดําเนินการเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
(ก)

กรณีที่ราคาตลาดสูงกว่าราคาเสนอซือ้
ผูถ้ ือหุน้ ควรปฏิเสธคําเสนอซือ้ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะขายหุน้ ของตนสามารถขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
แทนการตอบรับคําเสนอซือ้ เนื่องจากจะขายได้ในราคาที่ดีกว่าการตอบรับคําเสนอซือ้ อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือ
หุ้นควรคํานึงถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซือ้ ขายหุ้นของกิจการ และราคาตลาดของหุ้นของ
กิจการทีอ่ าจจะลดลงหากมีการขายหุน้ ในปริมาณมาก ๆ

(ข)

กรณีที่ราคาตลาดตํ่ากว่าราคาเสนอซือ้
ผูถ้ ือหุน้ ควรตอบรับคําเสนอซือ้ เนื่องจากราคาเสนอซือ้ สูงกว่าราคาตลาด
ทั้งนีผ้ ู้ถือหุ้นสามารถซือ้ หุน้ สามัญของกิจการกลับในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้หากมีความประสงค์จะลงทุ น
ระยะยาวต่อไป เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกิจการอยู่ที่ 6.32 บาทต่อหุ้น ที่ประเมินโดยที่
ปรึกษาฯ โดยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด

นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาฯ ยังได้พิจารณานโยบายและแผนการดําเนินงานของผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ ที่ระบุไว้ในคําเสนอซือ้
และวิเคราะห์ประโยชน์ และผลกระทบ ตลอดจนความเป็ นไปได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว ผู้ถือหุ้นของกิจการ
สามารถพิจารณาข้อมูลและความเห็นของที่ป รึกษาฯ ในประเด็นต่าง ๆ ที่นาํ เสนอในรายงานฉบับนี ้ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการตอบรับหรือปฏิเสธคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี ้
อย่างไรก็ดี ผูถ้ อื หุน้ ควรจะศึกษาข้อมูลในคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (247-4) รวมถึงฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม ความเห็น
ของกิจการเกี่ยวกับคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาฯ ฉบับนี ้ รวมทั้งเอกสารแนบต่าง ๆ
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจตอบรับหรือปฏิเสธคําเสนอซือ้ ในครัง้ นีอ้ ย่างเหมาะสม ซึ่งการพิจารณาตอบรับ
หรือปฏิเสธคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ดงั กล่าว ขึน้ อยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของผู้ถือหุน้ แต่ละรายเป็ นสําคัญ
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดของคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์
2.1

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ทาํ คําเสนอซือ้ หลักทรัพย์

2.1.1 TIS Inc.
(1)

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

TIS Inc.

ที่อยู่

Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower, 17-1, Nishi-shinjuku
8-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0023, Japan

(2)

โทรศัพท์

+81-3-5337-4397

โทรสาร

+81-3-5337-7555

เลขที่จดทะเบียนบริษัท

0100-01-134133

เว็บไซต์

www.tis.com

ตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว, First Section (รหัสหุน้ : 3626)

ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป
TIS Inc. จัดตัง้ ขึน้ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2514 ที่เขตฮิกาชิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่ โดย TIS
Inc. และบริ ษั ท ในเครื อ (“กลุ่ม บริ ษั ท TIS”) เป็ น ผู้จัด จํา หน่ า ยผลิ ต ภัณฑ์แ ละให้บ ริ ก ารด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ Digital Transformation อย่ า งครบวงจร ปั จ จุ บัน TIS เป็ น ผู้ใ ห้บ ริ ก ารด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีขนาดรายได้รวมใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศญี่ปนุ่
ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัท TIS แบ่งออกเป็ น 5 กลุ่มหลัก ประกอบไปด้วย
•

บริการให้คาํ ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มบริษัท TIS ให้บริการคําปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยให้ลกู ค้าสามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของตน กลุ่มบริษัท TIS สามารถนําเสนอทางเลือกที่ดี และ
เหมาะสมให้แก่ลูกค้า ในการลงทุนด้านเทคโนโลยี สารสนเทศผ่ านประสบการณ์ที่ สะสมมาอย่ า ง
ยาวนานในธุ รกิ จ นอกจากนี ้ กลุ่ม บริ ษั ท TIS ยัง มุ่ง เน้น ให้บ ริ ก ารคํา ปรึ ก ษาด้ว ยเทคโนโลยี ที่
น่าเชื่อถือและทันสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของลูกค้าที่จาํ เป็ น ต้อ งมี
ความพร้อ มด้า นเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมที่ สุด ทั้ง นี ้ การบริ ก ารให้ค ํา ปรึก ษาของกลุ่ม บริ ษั ท TIS
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ครอบคลุมระบบและซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise
Resource Planning: ERP) Business Intelligence (BI) Oracle และ SAP
•

บริการออกแบบและวางระบบ
กลุ่มบริษัท TIS ดําเนินการในฐานะผู้ให้บริการออกแบบและวางระบบเพื่ออํานวยความสะดวกให้
ลูกค้าสามารถเข้าถึงระบบได้อย่างเต็มรู ปแบบในจุดเดียว โดยทําการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ต่ อ
ความต้อ งการของลูก ค้า ที่ มี ค วามประสงค์จ ะปรับ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิผลของระบบ
องค์กร กลุ่มบริษัท TIS มีบริการที่เกี่ยวกับการวางระบบที่ห ลากหลาย ตั้งแต่การออกแบบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดตัง้ ระบบ รวมถึงการดําเนินงานและการบํารุ งรักษาระบบ กลุ่มบริษัท
TIS ยังสามารถเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่ดีท่สี ดุ จากผู้ผลิ ตและ
ผูจ้ ดั จําหน่ายชัน้ นําต่าง ๆ ให้ครอบคลุมเป็ นระบบเดียวกัน พร้อมใช้งาน และเหมาะสมสําหรับลูกค้า
แต่ ละรายจากการใช้เ ครื อ ข่ า ยของกลุ่ม บริ ษั ท TIS นอกจากนี ้ กลุ่ม บริ ษั ท TIS ได้ช่ ว ยให้ลูก ค้า
ผู้ประกอบการสามารถดําเนิน การจัด การที่ซับซ้อนผ่ านระบบการวางแผนทรัพ ยากรองค์ก รเพื่ อ
นําไปสู่การจัดการและการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

•

บริการจัดจ้างบุคลากรภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มบริษัท TIS ให้บริการจัด จ้า งบุ ค ลากรภายนอกและบริก ารระบบหน่ว ยจัดเก็บ ข้อ มูลคลาวด์
(Cloud) ผ่านศูนย์ข้อมูล หรือระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่ป ลอดภัย และแพลตฟอร์มเพื่ อ การ
อํานวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่ ทั้งนี ้ กลุ่มบริษัท TIS ได้ให้บริการด้า น
Business Process Outsourcing (BPO) หรือการมอบหมายงานให้บุคคลภายนอกรับผิดชอบดู แล
แทนสําหรับการดําเนินงานที่เกี่ย วข้องกับด้านเทคโนโลยี สารสนเทศแก่บ ริษัทขนาดเล็ กไปจนถึ ง
องค์กรขนาดใหญ่ นอกเหนือจากการให้บ ริ การด้านงานธุ รการ เช่น การป้อนข้อมูล Call Center
และศูนย์บริการ แล้ว TIS ยังให้บริการด้านการดําเนินงานเกี่ยวข้องกับระบบตั้งแต่บริการตรวจสอบ
ระบบและบริ ก ารให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้า นต่ า ง ๆ อย่ า งเต็ ม รู ป แบบ เพื่ อ ให้ลูก ค้า ได้ใ ช้ท รัพ ยากร
บุคลากรที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ในการดําเนินธุรกิจหลัก นอกจากนี ้ กลุ่มบริษัท TIS ยังมีฝ่ายช่วยเหลือ
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Helpdesk) ที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมที่จะตอบข้อซักถามทาง
เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูล (Data Center) และการบํารุ งรักษาระบบตลอด 24 ชั่วโมง ผ่า น
การดําเนินงานศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่มีอุปกรณ์ครบครันพร้อมด้วยเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และ

ส่วนที่ 2 หน้า 2

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย กลุ่มบริษัท TIS ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการจัดการบริห ารข้อ มู ลที่
สําคัญขององค์กร
•

บริการงานบริหารโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มบริษัท TIS ให้บริการงานบริหารโครงสร้างแก่ลกู ค้าองค์กรเพื่อสร้างเครือข่ายที่ครอบคลุม โดย
รวบรวมระบบอันหลากหลายไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน กลุ่มบริษัท TIS ยังให้บริการด้านคําปรึกษา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรโดยพิจารณาจากภาพรวมระบบของลูกค้าเพื่อ ช่ ว ยใน
การวางแผน จัด หา นํา ส่ ง ติ ด ตั้ง และให้ก ารบริ ก ารหลัง การขายที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การติ ดตั้ง ระบบ
เซิ ร์ฟ เวอร์ เพื่ อ สร้า งเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ท่ี ป ลอดภัย ทั้ง นี ้ กลุ่ม บริ ษั ท TIS ยัง ให้บ ริ ก ารบน
แพลตฟอร์มเทคโนโลยี สารสนเทศอย่า งหลากหลายทั้ง ในระบบอุป กรณ์ค อมพิ วเตอร์ และระบบ
โครงสร้างแบบคลาวด์ (Cloud Configuration) เพื่อให้บริการระบบประมวลผลและหน่วยจัด เก็ บ
ข้อมูลคลาวด์ (Cloud Service) บริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ขอ้ มูล (Data Center) และบริการ
เครื อ ข่ า ยที่ สอดคล้อ งกั บ วิ ธี ก ารใช้ง านอัน หลากหลายของลูก ค้า เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจได้ว่ า ลูก ค้า จะมี
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมที่สุดต่อธุรกิจของลูกค้า

•

วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีระดับแนวหน้า
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีถือเป็ นส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มบริษัท TIS
เพื่อเป้าหมายในการให้บริ ก ารที่ ดีที่ สุดแก่ ลูก ค้า กลุ่มบริษัท TIS แสวงหาเทคโนโลยี ล่า สุด และ
เทคโนโลยี ที่ ลํ้า สมั ย อยู่ เ สมอ การวิ จัย และพัฒ นาของกลุ่ ม บริ ษั ท TIS ช่ ว ยให้บ ริ ษั ท สามารถ
ให้บริการระบบที่ ครอบคลุม ตั้ง แต่ ก ระบวนการต้นนํ้าจนถึ ง กระบวนการปลายนํา้ ซึ่งรวมถึ ง การ
ป้องกันความเสี่ยง การดําเนินการ การให้คาํ แนะนํา และการบํารุ งรักษา การที่กลุ่มบริษัท TIS มี
ประสบการณ์และความสามารถที่สะสมมาอย่างยาวนานทําให้สามารถนําเสนอบริการที่ทันสมัย
โดยใช้ Artificial Intelligence (AI) และเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ตัวอย่างของการ
ให้บริการที่หลากหลายดังกล่าว ได้แก่การใช้ระบบวิเคราะห์ Robotic Process Automation (RPA)
ซึ่งเป็ นเครื่องมือที่ช่วยให้การดําเนินงานในสํานักงานเป็ นไปอย่างคล่องตัวและอัตโนมัติ ไปจนถึง
การพัฒ นาการวิ เ คราะห์ข้อ มูลที่ ซับ ซ้อ น และการสร้า งหุ่ น ยนต์ นอกจากนี ้ กลุ่ม บริ ษั ท TIS ยัง
ดําเนินงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาควิชาการเพื่อ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ต่อไป
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(3)

รายชื่อผูถ้ ือหุน้
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท TIS Inc. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

จํานวนหุน้
(พันหุน้ )

สัดส่วนการถือหุน้

1. ICHIGO TRUST PTE. LTD.

7,155

8.51%

2. The Master Trust Bank of Japan, Ltd.1 (Trust Account)

5,371

6.38%

3. Japan Trustee Services Bank, Ltd.2 (Trust Account)

3,990

4.74%

4. Employees' Shareholding Association of TIS INTEC Group

2,197

2.61%

5. Nippon Life Insurance Company

2,073

2.46%

6. MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC

2,000

2.38%

7. MUFG Bank, Ltd.

1,654

1.97%

8. The Master Trust Bank of Japan, Ltd. 1 (Retirement Benefit

1,598

1.90%

9. BNYMSANV RE GCLB RE JP RD LMGC

1,415

1.68%

10. JP MORGAN CHASE BANK 385151

1,396

1.66%

Trust Account, Mitsubishi Electric Corporation Account)

หมายเหตุ: - ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 TIS ได้ดาํ เนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 3 ทัง้ นี ้ จํานวน
หุน้ ที่แสดงอยู่ในตารางรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ขา้ งต้นเป็ นจํานวนหุน้ ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
- TIS ถือหุ้นซือ้ คืน (Treasury Stock) ไว้เป็ นจํานวน 3,660,538 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.17 ของหุ้นที่ออก
และชําระแล้วทัง้ หมด โดยจํานวนหุน้ ซือ้ คืนดังกล่าวไม่รวมอยู่ในตารางรายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ข้างต้น
- สัดส่วนการถือหุน้ จะถูกคํานวณจากหุน้ ที่ออกและชําระแล้วทัง้ หมดหักด้วยจํานวนหุ้นซือ้ คืน
1

บริษัทบริหารสินทรัพย์ของ Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, Nippon Life Insurance, Meiji

Yasuda Life Insurance และ Norinchukin Trust & Banking Co., Ltd.
2

บริษัทบริหารสินทรัพย์ของ JTC Holdings, Ltd.
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(4)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการของ TIS Inc. ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
รายชื่อ
1. Toru Kuwano

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และตัวแทน
กรรมการบริษัท

2. Masahiko Adachi

ตัวแทนกรรมการบริษัท และรองกรรมการบริหาร

3. Yasushi Okamoto

กรรมการ และรองกรรมการบริหาร

4. Josaku Yanai

กรรมการ และรองกรรมการบริหาร

5. Takayuki Kitaoka

กรรมการ

6. Akira Shinkai

กรรมการ

7. Koichi Sano1

กรรมการจากภายนอก

8. Fumio Tsuchiya1

กรรมการจากภายนอก

9. Naoko Mizukoshi1

กรรมการจากภายนอก

10. Tetsuya Asano

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแล

11. Tatsufumi Matsuoka

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแล

12. Sadahei Funakoshi1

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลจากภายนอก

13. Yukio Ono1

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลจากภายนอก

14. Akiko Yamakawa1

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลจากภายนอก

หมายเหตุ: 1ถูกแต่งตัง้ เพื่อเป็ นกรรมการอิสระ / ผูต้ รวจสอบอิสระ ตามที่กาํ หนดโดยตลาดหลักทรัพย์โตเกียว
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(5)

สรุปสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผูท้ าํ คําเสนอซือ้
หน่วย: ล้านเยน
สําหรับปี บญ
ั ชี (งวด 12 เดือน)

รายการ

สินทรัพย์รวม

ปี บญ
ั ชี 2561

ปี บญ
ั ชี 2562

ปี บญ
ั ชี 2563

(ตัง้ แต่ 1 เม.ย. 2560

(ตัง้ แต่ 1 เม.ย. 2561

(ตัง้ แต่ 1 เม.ย. 2562

ถึง 31 มี.ค. 2561)

ถึง 31 มี.ค. 2562)

ถึง 31 มี.ค. 2563)

งบการเงิน

งบการเงิน

งบการเงิน

งบการเงิน

งบการเงิน

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

รวม

เฉพาะกิจการ

รวม

เฉพาะกิจการ

รวม

280,803

366,954

292,697

370,657

307,775

382,899

หนีส้ ินรวม

84,210

140,655

92,272

136,248

103,988

134,942

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม

196,592

226,298

200,424

234,408

203,786

247,957

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทใหญ่

171,324

193,941

182,788

211,834

192,123

230,962

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม

25,267

27,692

17,635

17,799

11,663

11,348

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

n/a

4,664

n/a

4,775

n/a

5,646

10,001

10,001

10,001

10,001

10,001

10,001

รายได้รวม1

175,039

409,146

206,388

441,672

212,096

456,395

ค่าใช้จ่ายรวม2

157,593

377,602

180,438

402,894

186,298

411,756

กําไรก่อนภาษีเงินได้

17,446

31,545

25,950

38,778

25,798

44,638

กําไรสุทธิ

13,179

21,343

19,167

26,749

19,618

30,367

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทใหญ่

n/a

20,620

n/a

26,034

n/a

29,411

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

n/a

723

n/a

715

n/a

956

กําไรสุทธิต่อหุน้ (เยน/หุน้ )3

n/a

241.44

n/a

307.83

n/a

350.35

เงินปันผลต่อหุ้น (เยน/หุน้ )3

n/a

40.00

n/a

70.00

n/a

90.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (เยน/หุ้น)3

n/a

2,602.07

n/a

2,719.79

n/a

2,890.27

ทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้ว

การแบ่งปันกําไร:

ที่มา:

งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของ TIS ฉบับตรวจสอบแล้ว สําหรับปี บัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 2562
และ 2563

หมายเหตุ: กลุ่มบริษัท TIS ใช้หลักมาตรฐานทางบัญชีอันเป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไปของประเทศญี่ป่ ุน (JGAAP) สําหรับงบการเงินที่แสดงใน
ตารางข้างต้น และตัวเลขที่แสดงอยู่ในตารางสรุปสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานข้างต้นถูกประมาณค่าให้เป็ นจํานวน
เต็มที่ใกล้เคียงที่สุด
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รายได้รวม ประกอบด้วยรายได้จากการขายสุทธิ ดอกเบีย้ รับ เงินปันผลรับ รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากรายการ

พิเศษ และอื่น ๆ
2

ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วยต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ดอกเบีย้ จ่าย ต้นทุนทางการเงิน ขาดทุนจากส่ว นของผู้

ถือหุน้ ของบริษัทในเครือ ขาดทุนจากรายการพิเศษ และอื่น ๆ
3

TIS Inc. ได้ประกาศมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ดาํ เนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ที่ถือโดยผู้ถือหุน้ ในอัตราส่ วน

1 ต่อ 3 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2563 ทั้งนี ้ จํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้วก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หรือก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563 มีจาํ นวน 87,789,098 หุน้ ซึ่งจํานวนหุน้ ดังกล่าว ไม่รวมหุน้ ซือ้ คืนที่ถือโดย TIS

(6)

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทําผิดทางอาญา
- ไม่มี –

(7)

ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยงั ไม่สนิ ้ สุด
ปั จจุบนั INTEC Inc. ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ TIS มีขอ้ พิพาททางกฎหมายกับ Mitsubishi Shokuhin
Co., Ltd. โดยถูกเรียกร้องค่าชดเชยอันเกี่ยวข้องกับการให้บริการพัฒนาระบบของ INTEC Inc. ค่าชดเชยที่
ถูกเรียกร้องดังกล่าวคิดเป็ นจํานวนเงิน 12,703 ล้านเยน ทั้งนี ้ ทางบริษัทได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2561

2.1.2 บริษัทที่มีวัตถุป ระสงค์ประกอบธุ รกิ จให้บ ริก ารด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยผู้ทาํ คําเสนอซื ้อและบุค คลตาม
มาตรา 258 เป็ นกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
กลุ่มบริษัท ผู้ข องผู้ท ํา คํา เสนอซื ้อฯ ยังมีบริษัท ย่อ ย 11 บริษัทที่ดาํ เนินธุ รกิ จ ในประเทศไทย โดยมีรายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี ้
บริษัท

สัดส่วนการถือหุน้

บริษัท ทีไอเอสไอ (ไทยแลนด์) จํากัด

TIS Inc.

49%

เป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ของบริษัทของ

บจก. เจ-วิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

31%

บจก. บางกอก เอ็มยูเอฟจี

10%

บจก. อินเตอร์ คอนซัลติง้

10%

TIS ในประเทศไทย
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บริษัท

สัดส่วนการถือหุน้

บริษัท ไอ-อะเกร็คซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด

AGREX Inc.

85%

ให้บริการด้านการมอบระบบงานหรือบริการภายในองค์กร บจก. โตเกียวมารีนเซ๊าท์อีสต์ (อาคเนย์) บริการ

9%

ให้บุคคลภายนอกรับผิดชอบดูแลแทน (Business

6%

Process Outsourcing: BPO) และบริการด้านเครือข่าย

บมจ. ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย

ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลกู ค้าญี่ปนุ่ ในประเทศไทย
บริษัท ควอลิก้า (ไทยแลนด์) จํากัด

QUALICA Inc.

49%

ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการให้บริการ

บจก. ทีไอเอสไอ (ไทยแลนด์)*

48%

งานสนับสนุนสําหรับธุรกิจในต่างประเทศของกลุ่มบริษัท

บจก. เอ็มเอชซีบี คอนซัลติง้ (ประเทศไทย)

Komatsu
บริษัท ไอแอม คอนซัลติง้ จํากัด

บจก. ทีไอเอสไอ (ไทยแลนด์)*

3%
51%

ให้บริการด้านคําปรึกษา การพัฒนา การดําเนินการ และ TIS Inc.

49%

ให้ค ํา แนะนํา โดยบริ ษั ท มุ่ง เน้น ให้บ ริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ ผูถ้ ือหุน้ รายบุคคลอื่น
ระบบ SAP OpenText และเทคโนโลยีอื่ น ๆ ที่เกี่ยวเนื่ อ ง

<1%

กับระบบ SAP
บริษัท พรอมท์นาว จํากัด

TIS Inc.

40%

พัฒ นาแอปพลิ เ คชั่น บนโทรศัพ ท์มื อ ถื อ สํา หรับ ธนาคาร บจก. ทีไอเอสไอ (ไทยแลนด์)*

20%

บริ ษั ท ประกั น และสถาบัน การเงิน ต่ า ง ๆ โดยผลิ ต ภัณฑ์ MFEC
และบริการหลักของบริษัท ได้แก่ บริการทางการเงิ น ผ่ า น
ผูถ้ ือหุน้ รายบุคคลอื่น
โทรศัพท์เคลื่อนที่และ Kiosk

20%
20%

บริษัท โค้ด ไอที คอนซัลติง้ จํากัด

บจก. ไอแอม คอนซัลติง้ *

100%

บริษัท เบสลายน์ เทคโนโลยี คอนซัลแต๊นท์ส จํากัด

บจก. ไอแอม คอนซัลติง้ *

100%

บริษัท อีซีเอ็ม คอนซัลติง้ จํากัด

บจก. ไอแอม คอนซัลติง้ *

100%

บริษัท ไอโค้ช จํากัด

บจก. ไอแอม คอนซัลติง้ *

100%

บริษัท ไอทีเอส - เทรดชิป จํากัด

บจก. ไอแอม คอนซัลติง้ *

100%

บริษัท ไอ เอช อาร์ คอนซัลติง้ จํากัด

บจก. ไอแอม คอนซัลติง้ *

100%

หมายเหตุ: *บริษัทย่อย ของ TIS Inc.
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2.2

รายละเอียดการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ มีความประสงค์ที่จะทําการเสนอซือ้ หลักทรัพย์ประเภทเดียว ได้แก่ หุน้ สามัญของกิ จการ
ซึ่ง ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 กิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและชําระแล้วเป็ นจํานวนทั้งสิน้ 441,453,555 หุ้น โดย
หุน้ สามัญของกิจการ 1 หุน้ มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 เสียง
ณ วันที่ยื่นแบบคําเสนอซือ้ ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ ถือหุ้นสามัญของกิจการจํานวน 109,921,999 หุ้น หรือคิด
เป็ นร้อยละ 24.90 ของจํานวนหุน้ สามัญที่ออกและชําระแล้วทั้งหมดของกิจการ ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ ประสงค์ที่จะ
เสนอซือ้ หุ้นบางส่วนของกิจการ เป็ นจํานวนไม่เกิน 106,390,307 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 24.10 ของจํานวนหุ้น
สามัญที่ออกและชําระแล้วทัง้ หมด และจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยใช้วิธีจดั สรรตามสัดส่ว นของ
จํานวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขาย (Pro-Rata Basis) ทั้งนี ้ ภายหลังจากการทําคําเสนอซือ้ หุ้นสําเร็จ หากใน
กรณีที่มีผถู้ ือหุน้ ตอบรับคําเสนอซือ้ เต็มจํานวน ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ จะถือหุน้ สามัญทัง้ หมดเป็ นจํานวน 216,312,306
หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 49.00 ของจํานวนหุน้ สามัญที่ออกและชําระแล้วทัง้ หมด และจํานวนสิทธิออกเสียงทั้ง หมด
ของกิจการ

2.2.1 ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ หลักทรัพย์
TIS Inc.
2.2.2 ผูจ้ ดั เตรียมคําเสนอซือ้
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

2.2.3 ชื่อตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
2.2.4 วันที่ยื่นคําเสนอซือ้
21 กรกฎาคม 2563
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2.2.5 วัตถุประสงค์ในการทําคําเสนอซือ้
ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ เข้าร่วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับ MFEC เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในศักยภาพใน
ฐานะที่เป็ นบริษัทชั้นนําในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการในประเทศไทย การ
เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าว ยังช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ ผ่านช่องทางการจัด
จําหน่ายของ MFEC ในประเทศไทยอีกด้วย
ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ ได้ร่วมจัดตัง้ แผนกงานใน MFEC เพื่อช่วยในการพัฒนาธุรกิจใหม่ และขยายฐาน
ลูกค้าของ MFEC จากบริษัทญี่ปุ่นที่ดาํ เนินธุรกิจในประเทศไทย ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ และ MFEC ได้ร่วมมือ
กันดําเนินแผนงานต่าง ๆ เสมอมาในธุรกิจหลากหลายประเภท และยังมีการดําเนินการร่วมลงทุนเพื่อขยาย
ธุรกิจในโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างทัง้ สองบริษัทอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ การปรับรู ปแบบการทําธุ รกิจ (Business Transformation) ของ MFEC ให้ทันสมัย ถื อ
เป็ น ปั จ จัย สํา คัญในการรัก ษาความสามารถการแข่ง ขันในฐานะผู้น ํา ในอุ ต สาหกรรมเนื่ องด้ว ยกระแส
Digital Transformation ในประเทศไทย ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่าการทําให้ MFEC เข้ามาเป็ น
ส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทของผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ ในฐานะบริษัทย่อย จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทงั้ สองฝ่ าย โดย
ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ จะสามารถให้การสนับสนุนด้านธุรกิจเพื่อช่วยในการพัฒนาและส่งเสริมการขยายตัวของ
MFEC ต่อไป ทั้งนี ้ ตามหลักมาตรฐานทางบัญชีอันเป็ นที่ ยอมรับโดยทั่วไปของประเทศญี่ ปุ่น (JGAAP)
อนุญาตให้บริษัทญี่ปนุ่ รวมบริษัทย่อยเข้ามาในกลุ่มบริษัทได้ หากการควบคุมบริษัทย่อยดังกล่าวมีสัด ส่วน
การมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 40.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดหรือมากกว่า
2.2.6 จํานวนหลักทรัพย์ที่เสนอซือ้
ณ วันที่ยื่นแบบคําเสนอซือ้ ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ ถือหุ้นสามัญของกิจการ จํานวน 109,921,999 หุ้น
หรือคิดเป็ นร้อยละ 24.90 ของจํานวนหุน้ สามัญที่ออกและชําระแล้วทั้งหมดของกิจการ ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ
ประสงค์ที่ จ ะเสนอซื ้อหุ้น บางส่ ว นของกิ จ การ เป็ น จํา นวนไม่ เกิ น 106,390,307 หุ้น หรื อ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ
24.10 ของจํานวนหุน้ สามัญที่ออกและชําระแล้วทั้งหมด และจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ โดย
ใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วนของจํานวนหุ้นที่มีผูถ้ ือหุน้ แสดงเจตนาขาย (Pro-Rata Basis) ทั้งนี ้ ภายหลังจาก
การทําคําเสนอซือ้ หุน้ สําเร็จ หากในกรณีที่มีผูถ้ ือหุน้ ตอบรับคําเสนอซือ้ เต็มจํานวน ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ จะถือ
หุน้ สามัญทัง้ หมดเป็ นจํานวน 216,312,306 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 49.00 ของจํานวนหุน้ สามัญที่ออกและ
ชําระแล้วทัง้ หมด และจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ
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2.2.7 ราคาเสนอซือ้
ราคาเสนอซือ้ หุ้นสามัญของกิจการ เท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี ้ ผู้ถือหุ้นของกิจการที่ตอบรับคํา
เสนอซือ้ มีภาระค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นสามัญดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาเสนอซือ้ และ
ภาษีมลู ค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุน้ สามัญดังกล่าว ดังนัน้ ราคาเสนอซือ้
สุทธิที่ผแู้ สดงเจตนาขายจะได้รบั เท่ากับ 4.9893 บาทต่อหุน้
ทั้งนีร้ าคาเสนอซือ้ ดังกล่าวไม่ใ ช่ราคาเสนอซือ้ สุดท้าย ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ อาจมีการเปลี่ย นแปลง
ราคาเสนอซือ้ ได้
2.2.8 ระยะเวลารับซือ้
ผู้ท ํา คํา เสนอซื ้อ ฯ จะรับ ซื ้อ หุ้น สามัญของกิ จ การ เป็ น เวลาทั้ง สิ ้น 45 วัน ทํา การ ตั้ง แต่ วัน ที่ 23
กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 28 กันยายน 2563 ในช่วงระยะเวลาทําการของตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
2.2.9 เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงคําเสนอซือ้
1.

ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ อาจลดราคาเสนอซือ้ หรือขยายระยะเวลารับซือ้ หากมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อฐานะหรือสินทรัพย์ของกิจการ อย่างร้ายแรงในระหว่างระยะเวลารับซือ้

2.

ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อเสนอซือ้ หรือขยายระยะเวลารับซือ้ เพือ่ แข่งขันกับ บุค คล
อื่น หากมีบุคคลอื่นยื่นคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซือ้

2.2.10 เงื่อนไขในการยกเลิกคําเสนอซือ้
ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ อาจยกเลิกคําเสนอซือ้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
1.

มี เ หตุ ก ารณ์ หรื อ การกระทํา ใด ๆ เกิ ด ขึ ้น หลั ง จากยื่ น คํา เสนอซื ้อ หุ้ น บางส่ ว นต่ อ สํา นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และยังไม่พน้ ระยะเวลารับซือ้ อันเป็ นเหตุหรือ
อาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่ างร้ายแรงต่อฐานะหรือ สินทรัพย์ของกิจ การ โดยเหตุก ารณ์
หรือการกระทําดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทําของผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ เพียงผูเ้ ดียว หรือการกระทําที่
ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ ต้องรับผิดชอบ หรือ

2.

กิจการกระทําการใด ๆ ภายหลังจากการยื่นคําเสนอซือ้ หุน้ บางส่วนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และยังไม่
พ้นระยะเวลารับซือ้ อันเป็ นเหตุหรืออาจเป็ นเหตุให้มลู ค่าหุน้ ของกิจการลดลงอย่างมีนยั สําคัญ หรือ
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3.

กิจการกระทําการใด ๆ ที่อาจจะมีผลต่อการทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากั บตลาด
ทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่อง การกระทําหรืองดเว้นการกระทําการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทํา คํา
เสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ

2.2.11 ระยะเวลารับซือ้ ที่ผถู้ ือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการตอบรับคําเสนอซือ้ ได้ ณ สํานักงานของตัวแทนในการรับซือ้
หลักทรัพย์ ทุกวันทําการ ตัง้ แต่วนั ที่ 23 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 รวมเป็ นเวลาทัง้ สิน้ 20
วันทําการ นับจากวันแรกของระยะเวลารับซือ้ ในช่วงระยะเวลาทําการของตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
2.2.12 การจัดสรรการรับซื ้อกรณี มี ผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อ ยกว่าจํานวนที่เสนอซือ้ (เฉพาะกรณี ก าร
เสนอซือ้ หุน้ บางส่วนตาม ข้อ 52 หมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554)
กรณี ที่ มี ผู้ แ สดงเจตนาขายหุ้ น สามั ญ ของกิ จ การให้ กั บ ผู้ ท ํา คํา เสนอซื ้ อ ฯ เกิ น กว่ า จํ า นวน
106,390,307 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 24.10 ของจํานวนหุน้ สามัญที่ออกและชําระแล้วทั้งหมดของกิจการ
ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ จะรับซือ้ หุ้นสามัญของกิจการเพียงจํานวน 106,390,307 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 24.10
ของจํานวนหุน้ สามัญที่ออกและชําระแล้วทัง้ หมดของกิจการจากผู้แสดงเจตนาขาย
โดยการจัดสรรการซือ้ หุ้นจากผูแ้ สดงเจตนาขาย จะเป็ นไปตามสัดส่วนการเสนอขายหุน้ ของผู้แสดง
เจตนาขายแต่ละราย (Pro-Rata Basis) ตามที่ระบุในข้อที่ 52 หมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 กล่าวคือ จํานวนหุ้นที่ซือ้ จากผู้แ สดงเจตนาขายหุ้นแต่ ละรายจะคํา นวณตาม
สัดส่วนจํานวนหุน้ ที่เสนอขายโดยผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย ต่อจํานวนหุน้ ที่เสนอขายโดยผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด
ในการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการเสนอขายหุ้นของผู้แ สดงเจตนาขายแต่ ละราย หากจํานวนหุ้นที่
ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละรายไม่ได้เป็ นหน่วยการซือ้ ขาย (board lot) (คิดเป็ นจํานวน
100 หุ้น) ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ จะปั ดเศษหุ้นให้เป็ นหน่วยการซือ้ ขาย (board lot) (คิดเป็ นจํานวน 100 หุ้น)
โดย (1) ในกรณีที่เศษหุ้นน้อยกว่า 50 หุน้ จํานวนหุน้ จะถูกปั ดลงเป็ นศูนย์ หรือ (2) กรณีที่เศษหุน้ มากกว่า
หรือเท่ากับ 50 หุ้น จํานวนหุ้นจะถูกปั ดขึน้ เป็ น 100 หุ้น และหากจํานวนหุ้นรวมทั้งหมดภายหลังจากการ
ปั ดเศษหุ้นมากกว่าจํานวนหุ้นที่มีการเสนอซือ้ ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ จะสงวนสิทธิ์ในการปรับจํานวนหุ้นตาม
ความเหมาะสม
สํา หรับ หุ้น สามั ญ ที่ เ หลื อ จากกรณี ที่ มี ผู้แ สดงเจตนาขายนํา หลั ก ทรัพ ย์ม าเสนอขายเกิ น กว่ า
106,390,307 หุน้ ภายหลังจากการจัดสรรหุน้ ด้วยวิธีที่ได้กล่าวไปข้างต้น หุน้ สามัญที่เหลือดังกล่าว จะถูก
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ดําเนินการคืน ให้แ ก่ ผู้แ สดงเจตนาขายตามลักษณะของหุ้นที่ น ํามาเสนอขาย โดยตัวแทนในการรั บ ซื ้อ
หลักทรัพย์
ถ้าจํานวนหุน้ สามัญที่มีผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะแสดงเจตนาขายน้อยกว่า 106,390,307 หุน้ หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 24.10 ของจํานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและชําระแล้วทัง้ หมดของกิจการ ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ จะรับซือ้ หุ้น
สามัญทัง้ หมดที่ผถู้ ือหุน้ เสนอขาย
2.3

แหล่งที่มาของเงินทุนของผู้ทาํ คําเสนอซือ้ หลักทรัพย์
เงิ น ทุ น ที่ ผู้ ท ํา คํา เสนอซื ้อ ฯ ต้อ งใช้ ใ นการทํา คํา เสนอซื ้อ หุ้ น ของกิ จ การ รวมจํา นวนสู ง สุ ด เท่ า กั บ
531,951,535.00 บาท โดยแหล่งเงินทุนที่นาํ มาใช้ทาํ คําเสนอซือ้ จะมาจากกระแสเงินสดภายในของผู้ทาํ คําเสนอ
ซือ้ ฯ
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ส่วนที่ 3 ความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์
3.1

ความเหมาะสมต่อราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ ได้เสนอซือ้ หุ้นสามัญบางส่วน (Partial Tender Offer) ของกิจการ ในราคาหุ้นละ 5.00
บาท โดยการพิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ นัน้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นได้ประเมินราคาหุ้นของกิจการ
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
(1)

วิธีมลู ค่าหุน้ ทางบัญชี (Book Value Approach)

(2)

วิธีมลู ค่าตามราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก (Weighted Average Market Price Approach)

(3)

วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach)
a. วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach
หรือ P/BV Ratio)
b. วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกําไร (Price to Earnings Ratio Approach หรือ P/E Ratio)

(4)

วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวิธีการประเมินมูลค่าหุน้ ต่าง ๆ แสดงดังต่อไปนี ้
3.1.1 วิธีมูลค่าหุ้นทางบัญชี (Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุน้ สามัญตามวิธีนี ้ เป็ นการประเมินจากมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิ (สินทรัพย์รวม
หักหนีส้ ินรวม) หรือเท่ากับส่วนของผู้ถือหุน้ ของกิจการ โดยไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม และนํามาหาร
ด้วยจํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายทั้งหมด จะได้เป็ นมูลค่าหุน้ ทางบัญชีต่อหุน้ ในการพิจารณาจะใช้งบการเงินรวมของ
กิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งได้รบั การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แสดงรายละเอียดประกอบ ดังต่อไปนี ้
หน่วย: ล้านบาท

รายการ

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สินทรัพย์รวม

3,650.51

หัก หนีส้ ินรวม

1,733.67

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

1,916.84

หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
จํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายทัง้ หมด (ล้านหุน้ )
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)

25.06
1,891.78
441.45
4.29
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การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญโดย วิธีมูลค่าหุ้นทางบัญชี จะมีมลู ค่าหุน้ ละ 4.29 บาท ซึ่งตํ่ากว่าราคาเสนอ
ซือ้ หุน้ ที่หนุ้ ละ 5.00 บาท อยู่จาํ นวน (0.71) บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ (14.20)
3.1.2 วิธีมูลค่าตามราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (Weighted Average Market Price Approach)
การประเมินมูลค่ าหุ้น สามัญตามวิธีนีเ้ ป็ นวิธี การประเมิ นมูลค่ าหุ้น สามัญของกิจ การ โดยพิจารณาจาก
มูลค่าและปริมาณการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของหุ้นสามัญของกิจการ โดยที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาราคา
ตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุน้ ของกิจการ ย้อนหลังในช่วงเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน จนถึง
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
หน่วย : บาทต่อหุน้

ช่วงเวลา

ราคาสูงสุด

ราคาตํ่าสุด

ราคาเฉลี่ย

ย้อนหลัง 1 เดือน (01/07/63 – 30/07/63)

4.78

4.30

4.75

ย้อนหลัง 3 เดือน (01/05/63– 30/07/63)

4.78

4.30

4.63

ย้อนหลัง 6 เดือน (01/02/63 – 30/07/63)

4.86

3.22

4.32

ย้อนหลัง 9 เดือน (01/11/62 – 30/07/63)

4.86

3.00

4.23

ย้อนหลัง 12 เดือน (01/08/62 – 30/07/63)

4.86

3.00

4.15

ที่มา: SETSMART

แผนภูมิแสดงราคาปิ ดของหุน้ ย้อนหลัง 12 เดือน (1 สิงหาคม 2562 – 30 กรกฎาคม 2563)
บาทต่อหุ้น

ราคาเสนอซือ้

ราคาหุน้ ของกิจการ

กิจการได้รบั คําเสนอซือ้ จาก TIS
ผูถ้ ือหุน้ อนุมัติให้ TIS ทําคําเสนอซือ้ หุน้ บางส่วน

กิจการได้รบั หนังสือแจ้งความประสงค์
ทําคําเสนอซือ้ หุน้ บางส่วนจาก TIS

มูลค่าการซือ้ ขาย
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การคํานวณด้วยวิธีนีจ้ ะสะท้อนถึงสภาพการณ์ อุปสงค์ อุปทาน และความคาดหวังของนักลงทุน รวมถึง
สภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น ซึ่งราคาตลาดของหุ้นอาจสูงกว่าหรือตํ่ากว่ามูลค่าที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่
ทําการพิจารณา ราคาหุ้นของกิจการซือ้ ขายเฉลี่ยที่ 4.15 – 4.75 บาท ซึ่งตํ่ากว่าราคาเสนอซือ้ หุ้นที่หุ้น ละ 5.00
บาท อยู่จาํ นวน (0.85) - (0.25) บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ (16.98) – (5.01)
3.1.3 วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach)
การประเมินมูลค่าหุ้น สามัญตามวิธีนีเ้ ป็ น การประเมิน มูลค่า หุ้น สามัญของกิจ การ โดยการเปรียบเที ย บ
อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับกิจ การ ที่ปรึกษาฯ ได้คัดเลือ ก
บริษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ที่ประกอบธุรกิ จ ให้ค ําปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิ วเตอร์แ ละ
เครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 6 บริษัท เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ ซึ่งประกอบด้วย
ชื่อบริษัท
1. บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี

อักษร
ย่อ
AIT

12 เดือนย้อนหลัง
รายได้
กําไร
7,041
349

หน่วย: ล้านบาท
ณ 30 กรกฎาคม 2563
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
3,528.09

จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน)
4. บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
5. บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
6. บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน)

IRCP

883

(124)

111.89

MSC

7,311

197

1,890.00

PT
SIMAT
SKY

2,702
1,964
3,989

140
91
208

1,317.24
2,075.91
8,532.52

ที่ปรึกษาฯ ใช้อตั ราส่วนทางการเงิน ได้แก่ อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value
Ratio) และอัต ราส่ ว นราคาตลาดต่ อ กํา ไรสุท ธิ (Price to Earnings Ratio) ในการประเมิ น มูลค่ า หุ้น สามัญ ของ
กิจการโดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่าหุน้ ดังต่อไปนี ้
a.

วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach : P/BV)
วิธีนีเ้ ป็ นการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญของกิจการโดยการเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทาง

บัญชีของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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หน่วย: เท่า
ช่วงเวลา

AIT

IRCP

MSC

PT

SIMAT

SKY

ค่ามัธยฐาน

ย้อนหลัง 1 เดือน (01/07/63 – 30/07/63)

1.22

0.78

0.91

1.91

3.79

5.72

1.57

ย้อนหลัง 3 เดือน (01/05/63– 30/07/63)

1.22

0.76

0.91

1.85

3.30

5.67

1.54

ย้อนหลัง 6 เดือน (01/02/63 – 30/07/63)

1.25

0.59

0.92

1.87

2.71

5.22

1.56

ย้อนหลัง 9 เดือน (01/11/62 – 30/07/63)

1.30

0.53

0.97

1.94

2.45

5.30

1.62

ย้อนหลัง 12 เดือน (01/08/62 – 30/07/63)

1.37

0.53

1.06

2.06

2.31

5.77

1.72

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ
บริการให้คาํ ปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในช่วง
1.54 – 1.72 เท่า เมื่อพิจารณามูลค่าหุน้ ทางบัญชีของกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ 4.29 บาทต่อหุ้น
จะได้ช่วงราคาหุ้นที่เหมาะสมด้วยวิธี ราคาต่ อมูลค่าทางบัญชีที่ 6.60 – 7.37 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่า ราคา
เสนอซือ้ หุน้ ที่หุน้ ละ 5.00 บาท อยู่จาํ นวน 1.60 – 2.37 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 31.90 – 47.44
b.

วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio Approach : P/E)
วิธีนีเ้ ป็ นการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการโดยการเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิ

ของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
หน่วย: เท่า
ช่วงเวลา

AIT

IRCP

MSC

PT

SIMAT

SKY

ค่ามัธยฐาน

ย้อนหลัง 1 เดือน (01/07/63 – 30/07/63)

10.21

N/A

9.04

9.43

25.61

40.81

10.21

ย้อนหลัง 3 เดือน (01/05/63– 30/07/63)

10.16

N/A

8.89

9.00

22.72

40.14

10.16

ย้อนหลัง 6 เดือน (01/02/63 – 30/07/63)

9.94

N/A

8.49

8.35

19.59

35.71

9.94

ย้อนหลัง 9 เดือน (01/11/62 – 30/07/63)

11.00

N/A

8.91

8.41

N/A

37.01

9.96

ย้อนหลัง 12 เดือน (01/08/62 – 30/07/63)

12.40

N/A

9.07

8.80

N/A

47.64

10.74

หมายเหตุ: IRCP มีผลการดําเนินงานขาดทุนในปี 2562 ไม่สามารถคํานวณอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิได้
SIMAT ไม่สามารถคํานวณอัตราส่ วนราคาต่อกําไรสุ ทธิได้ใ นช่วง สิงหาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากผลการ
ดําเนินงาน 12 เดือนย้อนหลังขาดทุน

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา อัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจบริก าร
ให้คาํ ปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในช่วง 9.94 –
10.74 เท่า เมื่อพิจารณากําไรสุทธิย้อนหลัง 1 ปี (1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) กําไรสุทธิต่อหุน้
ของกิ จ การ เท่ า กั บ 0.59 บาท เมื่ อ นํา ค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ม บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ ป ระกอบธุ รกิ จ บริ ก ารให้
คํา ปรึก ษา พัฒ นา และวางระบบคอมพิ ว เตอร์แ ละเครื อ ข่ า ยงานเทคโนโลยี สารสนเทศ มาคํา นวณค่ า
อัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิ จะได้ช่วงราคาหุน้ ที่เหมาะสมด้วยวิธีราคาต่อกําไรสุทธิที่ 5.86 – 6.33 บาทต่อ
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หุน้ ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซือ้ หุน้ ที่หนุ้ ละ 5.00 บาท อยู่จาํ นวน 0.86 – 1.33 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 17.26 –
26.68
3.1.4 วิธีการคํานวณมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Free Cash Flow: DCF)
การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญตามวิธีนีเ้ ป็ นวิธีที่ คาํ นึง ถึง ผลการดําเนิน งานของกิจการในอนาคต โดยการ
คํา นวณหามูลค่ า ปั จ จุ บัน สุท ธิ ข องประมาณการกระแสเงิ น สด โดยใช้ต ้น ทุ น ทางการเงิ น ถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้า หนัก
(Weighted Average Cost of Capital: WACC) เป็ นอัตราคิดลด
ที่ปรึกษาฯ ได้จดั ทําประมาณการทางการเงินของกิจการ ภายใต้สมมติฐานดังต่อไปนี ้
(1.1) รายได้และต้นทุน
รายได้และต้นทุนจากการบริการ
ปั จจุบัน กิจการมีธุรกิจบริการหลัก 4 ประเภท คือ 1. ธุรกิจบริการให้คาํ ปรึกษาและพัฒนางาน 2.
ธุรกิจพัฒนาและวางระบบ 3. ธุรกิจบริการด้านการบํารุงรักษา และ 4. ธุรกิจ Cloud
1)

ธุรกิจบริการให้คาํ ปรึกษาและพัฒนางาน
ปี 2561 - ไตรมาส 1 ปี 2563 กิ จ การมี ร ายได้ 880.26 735.75 และ 175.29 ล้า นบาท

ตามลํา ดับ คิ ด เป็ น อัต ราการเติ บ โตร้อ ยละ 56.10 (16.42) และ (4.70) ตามลํา ดับ ที่ ป รึก ษาฯ
ประมาณการรายได้เดือนเมษายน - ธันวาคม 2563 เป็ นสัดส่วนตามรายได้ของไตรมาส 1 ปี 2563
ที่ปรึกษาฯ ประมาณการรายได้ของปี 2564 ลดลงร้อยละ 9.30 ตามประมาณการการลดลง
ของค่าใช้จ่ายด้านไอทีของปี 2563 จากผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ของ Gartner เนื่องจากระยะเวลาของสัญญาการให้บริการของกิจการอยู่ระหว่าง 9 –
12 เดือน จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ของปี 2564
ที่ปรึกษาฯ ประมาณการรายได้ของปี 2565 - 2568 เติบโตร้อยละ 2.57 ตามประมาณการ
การเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายด้านไอทีของปี 2562 - 2564 กรณีสถานการณ์ปกติของ Gartner
ต้นทุนบริการให้คาํ ปรึกษาและพัฒนางานของปี 2561 - ไตรมาส 1 ปี 2563 กิจการมีตน้ ทุน
การให้บริการเมื่อเทียบกับรายได้จากการบริการ เท่ากับร้อยละ 78.19 69.49 และ 50.50 ตามลําดับ
ที่ปรึกษาฯ ประมาณการต้นทุนบริการเดือนเมษายน - ธันวาคม 2563 ตามต้นทุนต่อรายได้ของไตร
มาส 1 ปี 2563 และกําหนดให้ตน้ ทุนของปี 2564 - 2568 เท่ากับร้อยละ 66.06 ของรายได้ ซึ่งเป็ น
ค่าเฉลี่ยของปี 2561 – 2563

ส่วนที่ 3 หน้า 5

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หน่วย: ล้านบาท
ธุรกิจบริการให้คาํ ปรึกษา
และพัฒนางาน
รายได้
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)
ต้นทุนการให้บริการ
ต่อรายได้บริการ (ร้อยละ)

2)

2561

ตัวเลขจริง
2562 Q1/2563 เม.ย.-ธ.ค. 63

880.26
56.10
688.24
78.19

735.75
(16.42)
511.27
69.49

175.29
(4.70)
88.53
50.50

ประมาณการ
2564 2565 2566

2567

2568

525.88 635.97 652.31 669.08 686.27 703.91
- (9.30)
2.57
2.57
2.57
2.57
265.60 420.12 430.92 441.99 453.35 465.00
50.50 66.06 66.06 66.06 66.06 66.06

ธุรกิจพัฒนาและวางระบบ
ปี 2561 - ไตรมาส 1 ปี 2563 กิจการมีรายได้ 1,357.37 1,471.44 และ 320.54 ล้านบาท

ตามลํา ดั บ คิ ด เป็ น อั ต ราการเติ บ โตร้อ ยละ (5.83) 8.40 และ (12.86) ตามลํา ดั บ ที่ ป รึ ก ษาฯ
ประมาณการรายได้เดือนเมษายน - ธันวาคม 2563 เป็ นสัดส่วนตามรายได้ของไตรมาส 1 ปี 2563
ที่ปรึกษาฯ ประมาณการรายได้ของปี 2564 ลดลงร้อยละ 9.30 ตามประมาณการการลดลง
ของค่าใช้จ่ายด้านไอทีของปี 2563 จากผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ของ Gartner เนื่องจากระยะเวลาของสัญญาการให้บริการของกิจการอยู่ระหว่าง 9 –
12 เดือน จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ของปี 2564
ที่ปรึกษาฯ ประมาณการรายได้ของปี 2565 - 2568 เติบโตร้อยละ 2.57 ตามประมาณการ
การเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายด้านไอทีของปี 2562 - 2564 กรณีสถานการณ์ปกติของ Gartner
ต้นทุนพัฒนาและวางระบบของปี 2561 - ไตรมาส 1 ปี 2563 กิจการมีตน้ ทุนการให้บริการ
เมื่อเทียบกับรายได้จากการบริการ เท่ากับร้อยละ 85.83 85.76 และ 91.40 ตามลําดับ ที่ปรึกษาฯ
ประมาณการต้นทุนบริการเดือนเมษายน - ธันวาคม 2563 ตามต้นทุนต่อรายได้ของไตรมาส 1 ปี
2563 และกําหนดให้ตน้ ทุนของปี 2564 - 2568 เท่ากับร้อยละ 87.66 ของรายได้ ซึ่งเป็ นค่าเฉลี่ ย
ของปี 2561 – 2563
หน่วย: ล้านบาท
ธุรกิจพัฒนาและวางระบบ

2561

รายได้
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)
ต้นทุนการให้บริการ
ต่อรายได้บริการ (ร้อยละ)

1,357.37
(5.83)
1,165.06
85.83

ตัวเลขจริง
ประมาณการ
2562 Q1/2563 เม.ย.-ธ.ค. 2564
2565
2566
2567
2568
63
1,471.44 320.54 961.61 1,162.91 1,192.80 1,223.45 1,254.90 1,287.15
8.40 (12.86)
(9.30)
2.57
2.57
2.57
2.57
1,261.84 292.97 878.92 1,019.44 1,045.64 1,072.51 1,100.08 1,128.35
85.76
91.40
91.40
87.66 87.66 87.66 87.66 87.66
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3)

ธุรกิจบริการด้านการบํารุ งรักษา
ปี 2561 - ไตรมาส 1 ปี 2563 กิ จ การมี ร ายได้ 936.85 1,220.31 และ 330.21 ล้า นบาท

ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 8.24 30.26 และ 8.24 ตามลําดับ ที่ปรึกษาฯ ประมาณ
การรายได้เดือนเมษายน - ธันวาคม 2563 เป็ นสัดส่วนตามรายได้ของไตรมาส 1 ปี 2563
ที่ปรึกษาฯ ประมาณการรายได้ของปี 2564 ลดลงร้อยละ 9.30 ตามประมาณการการลดลง
ของค่าใช้จ่ายด้านไอทีของปี 2563 จากผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ของ Gartner เนื่องจากระยะเวลาของสัญญาการให้บริการของกิจการอยู่ระหว่าง 9 –
12 เดือน จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ของปี 2564
ที่ปรึกษาฯ ประมาณการรายได้ของปี 2565 - 2568 เติบโตร้อยละ 2.57 ตามประมาณการ
การเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายด้านไอทีของปี 2562 - 2564 กรณีสถานการณ์ปกติของ Gartner
ต้น ทุ น บริ ก ารด้า นการบํา รุ ง รัก ษาของปี 2561 - ไตรมาส 1 ปี 2563 กิ จ การมี ต ้น ทุ น การ
ให้บริการเมื่อเทียบกับรายได้จากการบริการ เท่ากับร้อยละ 77.77, 72.74 และ 78.64 ตามลําดับ ที่
ปรึกษาฯ ประมาณการต้นทุนบริการเดือนเมษายน - ธันวาคม 2563 ตามต้นทุนต่อรายได้ของไตร
มาส 1 ปี 2563 และกําหนดให้ตน้ ทุนของปี 2564 - 2568 เท่ากับร้อยละ 76.38 ของรายได้ ซึ่งเป็ น
ค่าเฉลี่ยของปี 2561 – 2563
หน่วย: ล้านบาท
ธุรกิจบริการด้านการ
บํารุงรักษา

2561

รายได้
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)
ต้นทุนการให้บริการ
ต่อรายได้บริการ (ร้อยละ)

936.85
8.24
728.57
77.77

4)

ตัวเลขจริง
ประมาณการ
2562 Q1/2563 เม.ย.-ธ.ค. 2564
2565
2566
2567
2568
63
1,220.31 330.21 990.63 1,198.00 1,228.79 1,260.37 1,292.76 1,325.99
30.26
8.24
(9.30)
2.57
2.57
2.57
2.57
887.71 259.68 779.05 915.09 938.61 962.73 987.47 1,012.85
72.74
78.64
78.64
76.38 76.38 76.38 76.38 76.38

ธุรกิจ Cloud
ปี 2561 - ไตรมาส 1 ปี 2563 กิจการมีรายได้ 91.75 260.58 และ 37.75 ล้านบาท ตามลําดับ

คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 1,538.39 184.01 และ (42.05) ตามลําดับ ที่ปรึกษาฯ ประมาณการ
รายได้เดือนเมษายน - ธันวาคม 2563 เป็ นสัดส่วนตามรายได้ของไตรมาส 1 ปี 2563
ที่ปรึกษาฯ ประมาณการรายได้ของปี 2564 ลดลงร้อยละ 9.30 ตามประมาณการการลดลง
ของค่าใช้จ่ายด้านไอทีของปี 2563 จากผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
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(COVID-19) ของ Gartner เนื่องจากระยะเวลาของสัญญาการให้บริการของกิจการอยู่ระหว่าง 9 –
12 เดือน จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ของปี 2564
ที่ปรึกษาฯ ประมาณการรายได้ของปี 2565 - 2568 เติบโตร้อยละ 2.57 ตามประมาณการ
การเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายด้านไอทีของปี 2562- 2564 กรณีสถานการณ์ปกติของ Gartner
ต้นทุนบริการ Cloud ของปี 2561 - ไตรมาส 1 ปี 2563 กิจการมีตน้ ทุน การให้บ ริ ก ารเมื่ อ
เที ย บกั บ รายได้จ ากการบริ ก าร เท่ า กั บ ร้อ ยละ 88.66 89.34 และ 74.36 ตามลํา ดับ ที่ ป รึก ษาฯ
ประมาณการต้นทุนบริการเดือนเมษายน - ธันวาคม 2563 ตามต้นทุนต่อรายได้ของไตรมาส 1 ปี
2563 และกําหนดให้ตน้ ทุนของปี 2564 - 2568 เท่ากับร้อยละ 84.12 ของรายได้ ซึ่งเป็ นค่าเฉลี่ ย
ของปี 2561 – 2563
หน่วย: ล้านบาท
ธุรกิจ Cloud

2561

รายได้
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)
ต้นทุนการให้บริการ
ต่อรายได้บริการ (ร้อยละ)

91.75
1,538.39
81.34
88.66

ตัวเลขจริง
2562 Q1/2563 เม.ย.-ธ.ค.
63
260.58
37.75 113.25
184.01 (42.05)
232.81
28.07
84.21
89.34
74.36
74.36

2564

ประมาณการ
2565
2566

2567

2568

136.96
(9.30)
115.21
84.12

140.48
2.57
118.17
84.12

147.79
2.57
124.32
84.12

151.59
2.57
127.51
84.12

144.09
2.57
121.20
84.12

รายได้อื่น
รายได้อื่น ประกอบด้วย ค่าส่งเสริมการตลาด ดอกเบีย้ รับ เป็ นต้น รายได้อื่นของปี 2561 - ไตรมาส
1 ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 1.57 1.12 และ 1.09 ของรายได้จากการบริการ ตามลําดับ ที่ปรึกษาฯ ประมาณ
การรายได้อื่นเดือนเมษายน - ธันวาคม 2563 ตามสัดส่วนของไตรมาส 1 ปี 2563 และกําหนดให้ปี 2564 2568 เท่ากับร้อยละ 1.10 ของรายได้จากการบริการ ซึ่งเป็ นค่าเฉลี่ยของปี 2562 – 2563
หน่วย: ล้านบาท
รายได้อื่น
รายได้
ต่อรายได้บริการ (ร้อยละ)

ตัวเลขจริง
2561
2562 Q1/2563 เม.ย.-ธ.ค.
63
51.14
41.23
9.38
28.14
1.57
1.12
1.09
1.09
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2564

ประมาณการ
2565
2566

2567

2568

34.53
1.10

35.42
1.10

37.26
1.10

38.22
1.10

36.33
1.10
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ตารางสรุปประมาณการรายได้การให้บริการ รายได้อื่น และต้นทุนการให้บริการ
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

เม.ย.-ธ.ค. 63

2564

ประมาณการ
2565
2566

2567

2568

รายได้การให้บริการ
- ธุรกิจบริการให้คาํ ปรึกษาและพัฒนางาน
- ธุรกิจพัฒนาและวางระบบ
- ธุรกิจบริการด้านการบํารุงรักษา
- ธุรกิจ Cloud
รวมรายได้การให้บริการ
รายได้อื่น
รายได้รวม
ต้นทุนการให้บริการ
- ธุรกิจบริการให้คาํ ปรึกษาและพัฒนางาน
- ธุรกิจพัฒนาและวางระบบ
- ธุรกิจบริการด้านการบํารุงรักษา
- ธุรกิจ Cloud
รวมต้นทุนการให้บริการ
กําไรขั้นต้น

525.88
961.61
990.63
113.25
2,591.38
28.14
2,619.52

635.97
1,162.91
1,198.00
136.96
3,133.84
34.53
3,168.37

652.31
1,192.80
1,228.79
140.48
3,214.38
35.42
3,249.80

669.08
1,223.45
1,260.37
144.09
3,296.99
36.33
3,333.32

686.27
1,254.90
1,292.76
147.79
3,381.72
37.26
3,418.98

703.91
1,287.15
1,325.99
151.59
3,468.63
38.22
3,506.85

265.60
878.92
779.05
84.21
2,007.78
611.74

420.12
1,019.44
915.09
115.21
2,469.86
698.51

430.92
1,045.64
938.61
118.17
2,533.33
716.47

441.99
1,072.51
962.73
121.20
2,598.44
734.88

453.35
1,100.08
987.47
124.32
2,665.22
753.76

465.00
1,128.35
1,012.85
127.51
2,733.72
773.14

(1.2) ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วย ค่านายหน้า-พนักงานขาย ค่าประชาสัมพันธ์ ค่ารับรองลูกค้า
เป็ นต้น ค่าใช้จ่ายในการขายของปี 2561 - ไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 2.98 3.03 และ 2.80 ของ
รายได้จากการบริการ ตามลําดับ ที่ปรึกษาฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายเดือนเมษายน - ธันวาคม
2563 ตามสัดส่วนของไตรมาส 1 ปี 2563 และกําหนดให้ปี 2564 - 2568 เท่ากับร้อยละ 2.91 ของรายได้
จากการบริการ ซึ่งเป็ นค่าเฉลี่ยของปี 2562 – 2563
หน่วย: ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่าย
ต่อรายได้บริการ (ร้อยละ)

ตัวเลขจริง
2561
2562 Q1/2563 เม.ย.-ธ.ค.
63
97.30 111.74
24.17
72.50
2.98
3.03
2.80
2.80
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2564

ประมาณการ
2565
2566

2567

2568

91.31
2.91

93.66
2.91

98.53
2.91

101.07
2.91

96.06
2.91
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(1.3) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร ประกอบด้ว ย ค่ า จ้ า ง เงิ น เดื อ นพนั ก งาน ค่ า ที่ ป รึ ก ษา ค่ า ทํา บั ญ ชี
ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็ นต้น ที่ปรึกษาฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารเดือนเมษายน - ธันวาคม
2563 เท่ากับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึน้ จากปี 2562 ร้อยละ 1.1 ต่อปี ตามอัตราเงิ น
เฟ้อ หักด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารของไตรมาส 1 ปี 2563
ที่ปรึกษาฯ ประมาณการค่าใช้จา่ ยในการบริหารของปี 2564 เท่ากับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี
2563 หักด้วยแผนการปรับลดค่าใช้จ่ายของปี 2564 จํานวน 5.77 ล้านบาท ส่วนที่เหลือให้เพิ่มขึน้ ร้อยละ
1.1 ต่อปี ตามอัตราเงินเฟ้อ
ที่ปรึกษาฯ ประมาณการค่าใช้จ่ ายในการบริหารของปี 2565 - 2568 ให้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.1 ต่อ ปี
ตามอัตราเงินเฟ้อ
หน่วย: ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่าย
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)

ตัวเลขจริง
2561
2562 Q1/2563 เม.ย.-ธ.ค.
63
429.81 441.12 151.48 294.52
12.68
2.63
37.36
-

2564

ประมาณการ
2565
2566

2567

2568

445.08
(0.20)

450.00
1.10

459.99
1.10

465.07
1.10

454.97
1.10

(1.4) เงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดําเนินงาน
ที่ปรึกษาฯ กําหนดสัดส่วนเงินทุนหมุนเวียนเดือนเมษายน - ธันวาคม 2563 เท่ากับไตรมาส 1 ปี
2563 และกํา หนดให้สัด ส่ ว นเงิ น ทุ น หมุน เวี ย นของปี 2564 - 2568 เท่ า กั บ ค่ า เฉลี่ ย ของปี 2562 – 2563
เนื่องจากเป็ นข้อมูลที่สะท้อนการใช้เงินทุนหมุนเวียน ณ ปั จจุบนั และเป็ นไปตามแนวทางการดําเนินธุ รกิจ
ในอนาคต ดังตารางต่อไปนี ้
ตัวเลขจริง

รายการ

2562

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)

ประมาณการ

Q1/2563

เม.ย.-ธ.ค. 63 2564 - 2568

140.35

129.15

129.15

134.75

ระยะเวลาชําระหนี ้ (วัน)

74.72

66.83

66.83

70.77

รายได้ที่ยงั ไม่เรียกชําระ/รายได้จากการบริการ (ร้อยละ)

14.04

16.68

16.68

15.36

ต้นทุนงานระหว่างทํา/ต้นทุนการบริการ (ร้อยละ)

24.74

31.65

31.65

28.19

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/ต้นทุนการบริการ (ร้อยละ)

5.93

5.11

5.11

5.52

รายได้รบั ล่วงหน้า/รายได้การบริการ (ร้อยละ)

12.98

15.52

15.52

14.25

7.10

8.31

8.31

7.71

ต้นทุนที่ยงั ไม่เรียกชําระ/ต้นทุนการบริการ (ร้อยละ)
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(1.5) งบประมาณลงทุน
กิจการมี การลงทุน ในสิน ทรัพ ย์ที่ มี ตัว ตน ประกอบด้ว ย สิ่งปรับปรุ ง สิน ทรัพ ย์เ ช่ า เครื่องตกแต่ ง
สํานักงาน เครื่องมือและอุปกรณ์สาํ นักงาน และยานพาหนะ
จากสถานการณ์โ รคติ ด เชื ้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิ จ การจึ ง ปรับ แผนการลงทุ น ใน
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนของปี 2563 - 2564 ลงครึ่งหนึ่ง ดังนัน้ ที่ปรึกษาฯ ประมาณการเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนของปี 2563 ในช่วงเวลาที่เหลือของปี เท่ากับ ไตรมาส 1 ปี 2563 และประมาณการเงินลงทุนของปี
2564 เท่ า กั บ ของปี 2563 ที่ ป รึก ษาฯ ประมาณการเงิ น ลงทุ น ในสิ น ทรัพ ย์ที่ มี ตัว ตนของปี 2565 -2568
เท่ากับ ค่าเฉลี่ยเงินลงทุนของปี 2562 – 2564
สําหรับยานพาหนะ ที่ปรึกษาฯ กําหนดให้เ งิน ลงทุ นในยานพาหนะของปี 2564 – 2568 เท่า กั บ
ค่าเฉลี่ยของเงินลงทุนของปี 2561 – 2562 และปี 2563 ไม่มีการลงทุนในยานพาหนะ
กิจการมีการลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบโปรแกรมงาน
โครงการรอตัดบัญชี และต้นทุนพัฒนาโปรแกรมระบบงาน
แม้ว่าจะมีสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจการยังคงลงทุนตามแผนการ
ลงทุนตามเดิมเนื่องจากเป็ นสินทรัพย์ที่ตอ้ งใช้เวลาในการพัฒนา ดังนัน้ ที่ปรึกษาฯ ประมาณการเงิ น ลงทุน
ในสินทรัพย์ไ ม่ มี ตัว ตนของเดือนเมษายน - ธันวาคม 2563 เป็ นสัดส่วนตามเงิ น ลงทุนของไตรมาส 1 ปี
2563 และประมาณการเงินลงทุนของปี 2564 – 2568 เท่ากับ เงินลงทุนเฉลี่ยของปี 2562 - 2563
หน่วย: ล้านบาท
รายการ

ตัวเลขจริง
2561

2562

ประมาณการ
Q1/2563 เม.ย.–ธ.ค. 63

2564

2565-2568

สินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่า

7.99

6.43

1.66

1.66

3.32

4.36

เครื่องตกแต่งสํานักงาน

21.26

9.60

3.46

3.46

6.93

7.82

เครื่องมือและอุปกรณ์สาํ นักงาน

14.66

17.31

3.51

3.51

7.03

10.46

0.54

4.69

-

-

2.62

2.62

3.70

5.00

0.74

2.21

3.97

3.97

-

1.16

0.67

2.02

1.93

1.93

3.20

3.46

0.30

0.89

2.32

2.32

51.35

47.66

10.34

13.76

28.12

33.47

ยานพาหนะ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบโปรแกรมงานโครงการรอตัดบัญชี
ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมระบบงาน
รวม
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(1.6) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่มีตัวตน เช่น สิ่งปรับปรุ งสินทรัพย์เช่า เครื่องตกแต่งสํานักงาน และ
ยานพาหนะ เป็ นต้น และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบโปรแกรมงานโครงการรอตัด
บัญชี เป็ นต้น คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณการอายุการใช้งานของสิ น ทรัพ ย์
แสดงได้ดงั นี ้
สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่า

5

ปี

เครื่องตกแต่งสํานักงาน

5

ปี

เครื่องมือและอุปกรณ์สาํ นักงาน

3-5

ปี

ยานพาหนะ

5

ปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5

ปี

ระบบโปรแกรมงานโครงการรอตัดบัญชี

5

ปี

ต้นทุนพัฒนาโปรแกรมระบบงาน

3-5

ปี

(1.7) ต้นทุนทางการเงินและหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้
ปั จจุบนั กิจการมีเงินกูย้ ืมคงค้างและอัตราดอกเบีย้ ดังนี ้
ประเภท

เงินกูย้ ืมคงค้าง (ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ)

20

MLR - 1.00

วงเงินเงินกูย้ ืมระยะสัน้

(1.8) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล เท่ากับร้อยละ 20 ของกําไรก่อนภาษี
(1.9) มูลค่าปั จจุบนั สุดท้าย
กําหนดให้อตั ราการเติบโตของกระแสเงินสดภายหลังสิน้ สุดระยะเวลาประมาณการเท่ากับร้อยละ
0 ต่อปี เพื่อเป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative basis) ทัง้ นี ้ กระแสเงินสดอิสระของกิจ การใน
ปี สดุ ท้ายจะใช้เป็ นฐานในการคํานวณหามูลค่าปั จจุบนั สุดท้าย โดยสูตรการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั สุดท้าย
แสดงรายละเอียดประกอบดังต่อไปนี ้
Terminal Value = (FCFFn * (1 + G)) / (WACC – G)
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โดยที่
FCFFn

=

กระแสเงินสดอิสระของกิจการในปี สุดท้าย

G

=

อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดภายหลังสิน้ สุดระยะเวลาประมาณการ
โดยวิธีการเติบโตคงที่ (Perpetuity Growth Model) เท่ากับร้อยละ 0

WACC

=

ต้นทุนการจัดหาเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของกิจการ หรือ อัตราคิดลด ซึ่ง
แสดงรายละเอียดประกอบในหัวข้อถัดไป

(1.10) อัตราคิดลด
ในการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธี มูลค่ าปั จจุบัน สุทธิของกระแสเงินสด กระแสเงินสดอิสระของ
กิจการจะถูกคิดลดด้วยต้นทุนการจัดหาเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของกิจการ (Weighted Average Cost
of Capital: WACC) โดยในการคํานวณต้นทุนการจัดหาเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของกิจการเพื่ อ คิ ด ลด
กระแสเงินสด สามารถคํานวณได้ดงั นี ้
Weighted Average Cost of Capital (WACC) = (D/D+E) * Kd * (1-T) + (E/D+E) * Ke
โดยที่
D/D+E

=

สัดส่วนของหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ และส่วนของผู้
ถือหุน้ ทัง้ หมด หรือ เท่ากับประมาณร้อยละ 1.08

E/D+E

=

สัดส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ และส่วนของผู้ถื อหุ้น
ทัง้ หมด หรือ เท่ากับประมาณร้อยละ 98.92

T

=

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริง เท่ากับร้อยละ 20

Kd

=

อัตราดอกเบีย้ ของหนี ้สินที่ มีภาระดอกเบี ย้ ของกิจ การถัวเฉลี่ย ถ่ว งนํ้า หนัก
เท่ากับร้อยละ 4.25

Ke

=

อั ต ราผลตอบแทนส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้น ซึ่ ง สามารถคํา นวณได้จ ากตั ว แบบ
Capital Asset Pricing Model (CAPM) เท่ากับ ร้อยละ 6.24 ซึ่งมีสตู รในการ
คํานวณดังนี ้
Cost of Equity (Ke) = Rf + (Rm – Rf) * β

โดยที่
Rf

=

อั ต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น ที่ ป ราศจากความเสี่ ย ง อ้ า งอิ ง จาก
www.thaibma.or.th ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 อยู่ ที่ ร้อ ยละ 1.282 ต่ อ ปี
ส่วนที่ 3 หน้า 13

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อัตราดังกล่าวเป็ นอัตราผลตอบแทนที่อา้ งอิงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
10 ปี
Rm

=

อัตราผลตอบแทนคาดหวังจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมผลตอบแทนจากเงิน ปั น ผล ระหว่างวัน ที่ 5 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 3
กรกฎาคม 2563 ร้อยละ 9.208 ต่อปี

β

=

ค่าสัมประสิทธิ์ซึ่งแสดงความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของ
กิจการกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนีผลตอบแทนของหุน้ สามัญ
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย หรื อ SET Index ที่ ป รึ ก ษาฯ ใช้ ค่ า
สัมประสิทธิ์เฉลี่ยของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีป่ ระกอบ
ธุรกิจบริการให้คาํ ปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์แ ละเครื อ ข่ า ย
งานเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยใช้ข้อ มูลในอดี ต ย้อ นหลัง 2 ปี อ้า งอิ ง จาก
Bloomberg ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ใช้ในการคํานวณ ได้แก่
บริษัท

อักษรย่อ

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

AIT

β
0.6394

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

IRCP

0.2881

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

MSC

0.6122

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน)

PT
SIMAT
SKY

0.6780
0.7287
0.3887

ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 0.6258

ผลคํานวณของตัวแปรแต่ละตัวเป็ นดังนี ้
อัตราส่วนของหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อเงินลงทุนทัง้ หมด (D/D+E)

:

1.08%

อัตราส่วนของเงินลงทุนที่มาจากส่วนของผูถ้ ือหุน้ ต่อเงินลงทุนทัง้ หมด (E/D+E)

:

98.92%

ต้นทุนเฉลี่ยของหนีส้ ินส่วนที่มีภาระดอกเบีย้ ทัง้ หมด (Kd)

:

4.25%

อัตราผลตอบแทนส่วนของผูถ้ ือหุน้ (Ke)

:

6.24%

WACC :

6.21%
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(1.11) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงานและมูลค่ายุติธรรม ประกอบด้วย
หน่วย: ล้านบาท

รายการ

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

(1) บริษัท อังสตรอม โซลูช่นั จํากัด

41.12

41.11

(2) บริษัท พรอมท์นาว จํากัด

65.16

28.66

4.40

4.17

11.42

12.19

0.99

1.00

123.08

87.12

(3) บริษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จํากัด
(4) บริษัท ดิจิทลั แซฟวี่ จํากัด
(5) บริษัท อันดีไฟด์ จํากัด (เลิกกิจการ 26 ธันวาคม 2562)
รวม

(1.12) ประมาณการงบกําไรขาดทุน
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

ประมาณการ
2564

2565

2566

2567

2568

2,591.38

3,133.84

3,214.38

3,296.99

3,381.72

3,468.63

28.14

34.53

35.42

36.33

37.26

38.22

รวมรายได้

2,619.52

3,168.37

3,249.80

3,333.32

3,418.98

3,506.85

ต้นทุนการให้บริการ

2,007.78

2,469.86

2,533.33

2,598.44

2,665.22

2,733.72

611.74

698.51

716.47

734.88

753.76

773.14

72.50

91.31

93.66

96.06

98.53

101.07

294.52

445.08

450.00

454.97

459.99

465.07

0.64

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

244.09

161.27

171.96

183.00

194.39

206.15

48.82

32.25

34.39

36.60

38.88

41.23

195.27

129.02

137.57

146.40

155.51

164.92

รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น

กําไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ดอกเบีย้ จ่าย
กําไรก่อนภาษี
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรสุทธิ

เม.ย.-ธ.ค. 63
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(1.13) ประมาณการกระแสเงินสดอิสระ
หน่วย: ล้านบาท
รายการ

ประมาณการ
เม.ย.-ธ.ค. 63

2564

2565

2566

2567

2568

กําไรก่อนภาษีเงินได้และดอกเบีย้

244.72

162.12

172.81

183.85

195.24

207.00

บวก ภาษีเงินได้นิติบุคคล

(48.82)

(32.25)

(34.39)

(36.60)

(38.88)

(41.23)

31.83

43.92

18.22

21.59

27.04

31.13

(143.99)

177.94

(27.82)

(28.53)

(29.27)

(30.02)

(13.76)

(28.12)

(33.47)

(33.47)

(33.47)

(33.47)

บวก ค่าเสื่อมราคา
บวก การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
บวก เงินลงทุน
บวก มูลค่าปัจจุบนั สุดท้าย
กระแสเงินสดอิสระ

2,147.62
70.00

323.61

95.35

106.83

120.66

2,281.02

0.75

1.75

2.75

3.75

4.75

5.75

อัตราคิดลด (Discount Factor) (เท่า)

0.9558

0.8999

0.8473

0.7977

0.7511

0.7071

มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระ

66.90

291.22

80.79

85.22

90.63

1,613.02

ระยะเวลาคิดลด (Discount Period) (ปี )

มูลค่าปัจจุบนั ของกิจการ

2,227.78

บวก เงินสด1

519.61

บวก หนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ 1

(20.59)

บวก มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่ได้

87.12

ใช้ดาํ เนินงาน
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม1
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
จํานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (บาทต่อหุ้น)

(25.06)
2,788.87
441.45
6.32

หมายเหตุ: 1อ้างอิงข้อมูลงบการเงินรวมของกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(1.14) มูลค่าของส่วนของผู้ถือหุน้
การประเมินมูลค่าหุน้ โดยวิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด จะมีมลู ค่าหุน้ เท่ากับ 6.32 บาทต่อ
หุน้ ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซือ้ หุน้ ที่หนุ้ ละ 5.00 บาท อยู่จาํ นวน 1.32 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 26.35
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3.1.5 สรุ ปความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ตารางสรุปการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญของกิจการด้วยวิธีต่าง ๆ
วิธีประเมินมูลค่า

มูลค่าที่ประเมินได้

สูงกว่า (ตํ่ากว่า) ราคาเสนอขาย

ความเหมาะสมของ

(บาทต่อหุน้ )

(บาทต่อหุน้ )

(ร้อยละ)

วิธีการประเมิน

4.29

(0.71)

(14.20)

ไม่เลือกใช้

4.15 – 4.75

(0.85) - (0.25)

(16.98) – (5.01)

ไม่เลือกใช้

- อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี

6.60 – 7.37

1.60 – 2.37

31.90 – 47.44

ไม่เลือกใช้

- อัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิ

5.86 – 6.33

0.86 – 1.33

17.26 – 26.68

ไม่เลือกใช้

6.32

1.32

26.35

เลือกใช้

1. วิธีมูลค่าหุน้ ทางบัญชี
2. วิธีมูลค่าตามราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วง
นํา้ หนัก
3. วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนในตลาด

4. วิธมี ูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด

ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาฯ เห็นว่า ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของกิจการควรใช้ผลที่ได้จากวิ ธีมูลค่า
ปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากเป็ นวิธีที่ทาํ การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และ
คํานึงถึงผลการดําเนินงานและการเติบโตในอนาคต ที่ปรึกษาฯ จึงเห็นว่ามูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของกิ จการ
เท่ากับ 6.32 บาทต่อหุน้
ดังนัน้ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่า ราคาเสนอซือ้ หุ้น
ของกิจการที่ 5.00 บาทต่อหุน้ เป็ นราคาที่ต่าํ กว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกิจการ ที่ 6.32 บาทต่อหุ้น
จะเห็นได้ว่ามูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของกิจการสูงกว่าราคาเสนอซือ้ หุน้ อยู่จาํ นวน 1.32 บาท หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 26.35
3.2 เหตุผลที่ควรจะตอบรับ และ/หรือ เหตุผลที่ควรจะปฏิเสธคําเสนอซื้อ
จากการพิ จ ารณาคํา เสนอซื ้อ หลัก ทรัพ ย์ และข้อ มูลต่ า ง ๆ ของกิ จ การ ที่ ป รึก ษาฯ มี ค วามเห็ น ว่ า ผู้ถื อ
หลักทรัพย์ของกิจการควรพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
ราคาเสนอซือ้
ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่า ราคาเสนอซือ้ หุน้ ของกิจการที่ 5.00 บาทต่อหุน้ เป็ นราคาที่ต่าํ กว่ ามูลค่า
ยุติธรรมของหุ้นสามัญของกิจการ ที่ 6.32 บาทต่อหุ้น ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาฯ โดยวิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิ
ของกระแสเงินสด
แม้ว่าราคาเสนอซือ้ ดังกล่าวจะตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของกิจการ แต่เมื่อเปรียบเที ยบ
กั บ ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้า หนั ก ของหุ้น ของกิ จ การที่ ซื ้อ ขายในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ในช่ ว ง 3 เดื อ น
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(พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563) เท่ากับ 4.63 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นราคาที่ต่าํ กว่าราคาเสนอซือ้ ที่ 5.00 บาท
ต่อหุน้ ดังนัน้ ที่ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ มีความเห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ ควรพิจารณาเพื่อดําเนินการเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
(ก)

กรณีที่ราคาตลาดสูงกว่าราคาเสนอซือ้
ผู้ถือหุ้นควรปฏิเสธคําเสนอซือ้ ทั้งนี ้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นของตนสามารถขายผ่า นตลาด
หลักทรัพย์ฯ แทนการตอบรับคําเสนอซือ้ เนื่องจากจะขายได้ในราคาที่ดีกว่าการตอบรับคําเสนอซือ้
อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือหุน้ ควรคํานึงถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซือ้ ขายหุน้ ของกิจการ และ
ราคาตลาดของหุน้ ของกิจการทีอ่ าจจะลดลงหากมีการขายหุน้ ในปริมาณมาก ๆ

(ข)

กรณีที่ราคาตลาดตํ่ากว่าราคาเสนอซือ้
ผูถ้ ือหุน้ ควรตอบรับคําเสนอซือ้ เนื่องจากราคาเสนอซือ้ สูงกว่าราคาตลาด
ทั้งนีผ้ ู้ถือหุ้นสามารถซือ้ หุน้ สามัญของกิจการกลับในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้หากมีความประสงค์จะ
ลงทุนระยะยาวต่อไป เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกิ จการอยู่ที่ 6.32 บาทต่อหุ้น ที่
ประเมินโดยที่ปรึกษาฯ โดยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธคําเสนอซือ้ ของผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ ครัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุ้นควร

จะศึกษาข้อมูลในคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์
(แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุน้ ฉบับนี ้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการตัด สิน ใจ
สํา หรับ การตอบรับ หรื อ ปฏิ เ สธคํา เสนอซื ้อ หลัก ทรัพ ย์ ซึ่ ง การพิ จ ารณาตอบรับ หรื อ ปฏิ เ สธคํา เสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวขึน้ อยู่กับดุลยพินิจและการตัดสินใจของผู้ถือหุน้ เป็ นสําคัญ
3.3 ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามที่ผู้เสนอซือ้ ระบุไว้ในคําเสนอซื้อ
1)

สถานภาพของกิจการ
ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ ได้ระบุในคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ว่า “ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากการทําคํา
เสนอซือ้ ครัง้ นีเ้ สร็จสิน้ ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้นแต่ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ จําเป็ นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้ ณ ขณะนัน้ ”
ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่า นโยบายดังกล่ าวไม่ ส่ง ผลกระทบต่อ ผู้ถือหลักทรัพ ย์ เนื่องจากกิ จ การ
ยังคงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่หากในอนาคตผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ จะทําการเพิกถอนกิจการออก
จากการเป็ นบริษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ จะต้องทําคําเสนอซือ้ หลั ก ทรัพ ย์
ทัง้ หมดของกิจการอีกครัง้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหลักทรัพย์สามารถขายหุน้ ของตนได้
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2)

นโยบายและแผนการดําเนินธุรกิจ
ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ ระบุเรื่องนโยบายและแผนการบริหารกิจการในคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ว่า
ภายหลัง จากการทํา คํา เสนอซื ้อ หุ้น บางส่ ว นสํา เร็ จ ผู้ท ํา คํา เสนอซื ้อ ฯ ไม่ มี ค วามประสงค์ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงกิจการอย่างมีนยั สําคัญในด้านวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการลงทุน การ
ขายทรัพย์สิน และการปรับโครงสร้างทางการเงินของกิจการ นอกจากนี ้ ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ ไม่มีเจตนาที่จะ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และการจัดการของกิจการ รวมถึงโครงสร้างองค์กร การจัดการ
พนักงาน นโยบายการสรรหาบุ ค ลากร ภายในระยะเวลา 12 เดือนภายหลัง จากการทํา คํา เสนอซื ้อ หุ้น
บางส่วนสําเร็จ
นอกเหนือจากการดําเนิน งานภายใต้นโยบายการดําเนิ นธุรกิจของกิจ การตามปกติแ ล้ว ผู้ทาํ คํา
เสนอซือ้ ฯ จะพิจารณาถึงแผนการดําเนินธุรกิจที่จะรวมจุดแข็งและความสามารถในการแข่งขันของทั้ง ผู้ทาํ
คําเสนอซือ้ ฯ และกิจการ ภายหลังจากการทําคําเสนอซือ้ เสร็จสิน้ เพื่อต่อยอดการเติบโตของกิจการต่อไป
แต่อย่างไรก็ดี แผนการดําเนินการภายใต้แนวคิดดังกล่าวจะผ่านการหารือถึงรายละเอียดและประเมินผล
กันอย่างรอบคอบระหว่างทีมผู้บริหารของผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ และกิจการภายหลังจากการทําคําเสนอซื ้อใน
ครัง้ นี ้ ทั้งนี ้ การร่วมมือกันดังกล่าว ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ จะพิจารณาถึงแนวทางที่จะขยายธุรกิจของกิจ การ
โดยใช้ประโยชน์จากความรู ด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศของ TIS โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเงินและการ
ชํา ระเงิ น ซึ่ ง ถื อ เป็ น ธุ รกิ จ หลัก ของทั้ ง ผู้ท ํา คํา เสนอซื ้อ ฯ และกิ จ การ รวมถึ ง การให้ค วามร่ ว มมื อ ทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากพันธมิตรของผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ เช่น Grab SQREEM และ R3 อีกด้วย
นอกจากนี ้ ภายหลังจากการทําคําเสนอซื ้อเสร็จ สมบู รณ์แ ล้ว ผู้ทาํ คําเสนอซื ้อฯ จะยังคงให้ก าร
สนับสนุนการดําเนินงานของผู้บริหารชุดเดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ เว้นแต่เป็ นการ
แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ทั้งนี ้ ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ มี
ความประสงค์ที่จะเสนอชื่อตัวแทนเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของกิจการ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ของกิ จ การ ภายหลัง จากการทํา คํา เสนอซื ้อ หุ้น บางส่ ว นสํา เร็ จ โดยการเสนอแต่ ง ตั้ง ตัว แทนเพื่ อ ดํา รง
ตําแหน่งกรรมการดังกล่าวจะดําเนินการโดยการเสนอกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกําหนดออก
จากตํา แหน่ ง ตามวาระ และจะปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ ของกิ จ การ รวมถึ ง บทบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
พระราชบัญญั ติบ ริษัท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญั ติห ลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ.
2535 และเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะทางการเงินหรือสถานะทาง
ธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จาํ เป็ นอื่น ๆ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากการทําคําเสนอซือ้
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ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ อาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุ งนโยบายการดําเนินธุรกิจของกิจการ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกั บ การดําเนิน งานและฐานะทางการเงิ นของกิ จ การ และเพื่อหลีก เลี่ ยงผลกระทบใด ๆ ที่จ ะ
กระทบกั บ การดํา เนิ น งานของกิ จ การ โดยผู้ ท ํา คํา เสนอซื ้อ ฯ จะดํา เนิ น การขออนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ของกิ จ การ หรื อ ขออนุ มัติ อื่ น ๆ ที่ จ ํา เป็ น เพื่ อ ให้เ ป็ นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนัน้
นอกจากนี ้ ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ ไม่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของกิ จ การ
ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับตัง้ แต่การทําคําเสนอซือ้ หุน้ บางส่วนเสร็จสิน้
โดยสรุปคือผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ มีวตั ถุประสงค์ที่จะให้กิจการมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจเช่นเดิม ที่ปรึกษา
ฯ มีความเห็นว่า เนื่องจากผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ ได้ถือหุ้นในกิจการ มาตั้งแต่ปี 2557 และส่งนายคิโ ยทากะ
นาคามูระ มาดํารงตําแหน่งกรรมการของกิจการตัง้ แต่ปี 2557 จนถึงปั จจุบัน ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ จึงมีความ
เข้าใจในธุรกิจปั จจุบนั ของกิจการเป็ นอย่างดี สามารถดําเนินธุรกิจตามแผนการประกอบธุรกิจในปั จจุบนั ได้
ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ จะพิจารณาถึงแผนการดําเนินธุ รกิ จเพื่อ ต่อ ยอดการเติบโตของกิ จการ โดยใช้
ประโยชน์จากความรู ด้ า้ นเทคโนโลยี สารสนเทศของ TIS รวมถึงการให้ค วามร่ว มมือทางเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมจากพันธมิตร ซึ่งเป็ นผลดีตอ่ กิจการ
การที่ผทู้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอชื่อตัวแทนเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของ
กิจการ ตามสัดส่ วนการถือ หุ้น ของกิจ การ ภายหลังจากการทํา คํา เสนอซื ้อหุ้นบางส่ว นสําเร็ จ ก็เป็ น ไป
ตามปกติของการถือหุน้
อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นของกิจการยังคงมีความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ พิจารณาแล้วว่ามี
ความจําเป็ นและกิจการจะได้รับประโยชน์สูงสุดหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดําเนิ น ธุ รกิ จ
แผนธุรกิจ แผนการลงทุน การขายทรัพย์สิน และการปรับโครงสร้างทางการเงินของกิ จการ โดยผู้ทาํ คํา
เสนอซือ้ ฯ จะพิจารณาดําเนินการในเรื่องดังกล่าว เพื่อประโยชน์สงู สุดของกิจการเป็ นสําคัญ
ทัง้ นี ้ หากผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือวัตถุประสงค์การดําเนินธุรกิจของกิจการ
อย่างมีนัยสําคัญ ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ และกิจการก็ตอ้ งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกํา หนดให้การดําเนิ น การนั้น ต้องได้รับการอนุ มัติ จ ากที่ ป ระชุม ผู้ถื อหุ้น ผู้ถือหุ้นของกิ จ การก็
สามารถใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมตั ิหรือไม่อนุมัติการดําเนินการดังกล่าวได้
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รายการระหว่างกัน
ปั จจุบัน กิจการมีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการทํารายการระหว่างกันเพื่อให้
เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. อีกทัง้ กิจการ
ได้ปฏิบตั ิตามแนวทางเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกิจการ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยก่อนการทําคําเสนอซือ้ ในครัง้ นี ้ กิจการมีรายการระหว่างกันกับ ผู้ท ําคํา
เสนอซือ้ ฯ โดยรายการดังกล่าวเป็ นไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติ ซึ่งสามารถสรุปได้ดงั นี ้
หน่วย: บาท

บริษัท

ปี 2562

ไตรมาส 1 ปี 2563

กิจการซือ้ บริการจาก
1. บริษัท พรอมท์นาว จํากัด1

13,995,030

ไม่มี

1,050,000

ไม่มี

3. บริษัท ไอแอม คอนซัลติง้ จํากัด1

300,000

ไม่มี

4. TISI (Shanghai) Co., Ltd.2

120,783

ไม่มี

5. TIS Inc.

15,050

ไม่มี

6. บริษัท ควอลิกา้ (ไทยแลนด์) จํากัด1

14,714

ไม่มี

15,495,577

ไม่มี

2. บริษัท ทีไอเอสไอ (ไทยแลนด์) จํากัด1

รวม
หมายเหตุ: 1เป็ นบริษัทย่อยของผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ ในประเทศไทย
2

เป็ นบริษัทย่อยของผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ ในต่างประเทศ

ภายหลังการทําคําเสนอซือ้ ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ ได้ระบุในคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ว่า ภายในระยะเวลา
12 เดือนภายหลังจากการทําคําเสนอซือ้ เสร็จสิน้ ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ ไม่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบาย
เกี่ยวกับการทํารายการระหว่างกันของกิจการ อย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งรวมถึงประเภทและขนาดของรายการ
ระหว่างกันนัน้ ๆ และประสงค์จะยังคงดําเนินการทํารายการระหว่างกันที่มีอยู่ก่อนแล้ว ตามข้อกําหนดและ
เงื่อนไขเสมือนการทํารายการกับบุคลลภายนอก (Arm’s Length Basis)
ภายหลังจากการทําคําเสนอซือ้ เสร็จสิน้ ความร่วมมือที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตระหว่างผูท้ าํ คําเสนอซือ้
ฯ และกิจการ จะผ่านการหารือถึงรายละเอียดและประเมินผลกันอย่างรอบคอบระหว่างทีมผูบ้ ริหารจากทั้ง
2 ฝ่ าย หากในกรณีที่ผทู้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ จะเข้าทํารายการระหว่างกันกับกิจการ ในอนาคต ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ
และกิจการ จะร่วมพิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีข้อกําหนดพิเศษ หรือให้สิทธิประโยชน์ระหว่างกิจการ
บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว มของกิ จ การ ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ และ/หรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง นอกจากนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิ จารณา สอบทาน อนุมัติ และให้ความเห็น ต่อ ความเหมาะสมและความ
ส่วนที่ 3 หน้า 21

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จําเป็ นต่อรายการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ไ ด้ก่อนที่จ ะนําเสนอต่อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ติ ่อไป
ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่า นโยบายการทํารายการระหว่างกันของกิจการกับผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ฯ และ
กลุ่ม บริ ษั ท ของผู้ท ํา คํา เสนอซื ้อ ฯ ก่ อ นการทํา คํา เสนอซื ้อ และภายหลัง การทํา คํา เสนอซื ้อ จะไม่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี นัย สํา คัญในระยะเวลา 12 เดื อ นนับ จากสิ ้น สุด ระยะเวลาการทํา คํา เสนอซื ้อ และ
รายการระหว่ า งกั น ที่ เ กิ ด ขึ น้ ข้า งต้น เป็ น การทํา รายการการค้า ปกติ แ ละมี เ งื่ อ นไขการค้า ปกติ (Arm’s
Length Basis) และจะยังคงมีอยู่ต่อไป โดยขนาดของรายการที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตจะไม่มีความแตกต่ าง
จากขนาดรายการในปั จจุบนั อย่างมีนยั สําคัญ
นอกจากนีใ้ นการเข้าทํารายการระหว่างกันดังกล่าวรวมถึงรายการระหว่างกันอื่น กิจการ ผู้ทาํ คํา
เสนอซือ้ ฯ และ กลุ่มบริษัทของผู้ทาํ คําเสนอซือ้ จะปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ของสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยจะพิจารณาความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของการ
ทํารายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขการค้าของรายการ และคํานึงถึงผลประโยชน์
ของกิจการก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป แล้วแต่กรณี โดยผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว

3.4 ประโยชน์ท่ี ผู้ถือ หลั กทรัพ ย์จะได้รั บ และผลกระทบต่อ ผู้ถือ หลั กทรัพ ย์ ในกรณี ที่ ป ฏิ เสธคําเสนอซื้อ
(เฉพาะกรณีท่คี าํ เสนอซือ้ นั้นเป็ นคําเสนอซือ้ เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบีย น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ไม่มี เนื่องจากการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ ไม่ได้เป็ นการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ เพื่อเพิกถอน
หลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่ 4 สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น
ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่า ราคาเสนอซือ้ หุน้ ของกิจการที่ 5.00 บาทต่อหุน้ เป็ นราคาที่ต่าํ กว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น
สามัญของกิจการ ที่ 6.32 บาทต่อหุน้ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาฯ โดยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
แม้ว่าราคาเสนอซือ้ ดังกล่าวจะเป็ นราคาที่ต่าํ กว่ามูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของกิจการ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุน้ ของกิจการที่ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 3 เดือน (พฤษภาคม – กรกฎาคม
2563) เท่ า กั บ 4.63 บาทต่ อ หุ้น ซึ่ ง เป็ น ราคาที่ ต่ าํ กว่า ราคาเสนอซื ้อ ที่ 5.00 บาทต่ อ หุ้น ดัง นั้น ที่ ป รึก ษาของผู้ถื อหุ้นมี
ความเห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ ควรพิจารณาเพื่อดําเนินการเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
(ก)

กรณีที่ราคาตลาดสูงกว่าราคาเสนอซือ้
ผูถ้ ือหุน้ ควรปฏิเสธคําเสนอซือ้ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะขายหุน้ ของตนสามารถขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
แทนการตอบรับคําเสนอซือ้ เนื่องจากจะขายได้ในราคาที่ดีกว่าการตอบรับคําเสนอซือ้ อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือ
หุ้นควรคํานึงถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซือ้ ขายหุ้นของกิจการ และราคาตลาดของหุ้นของ
กิจการที่อาจจะลดลงหากมีการขายหุน้ ในปริมาณมาก ๆ

(ข)

กรณีที่ราคาตลาดตํ่ากว่าราคาเสนอซือ้
ผูถ้ ือหุน้ ควรตอบรับคําเสนอซือ้ เนื่องจากราคาเสนอซือ้ สูงกว่าราคาตลาด
ทั้งนีผ้ ู้ถือหุ้นสามารถซือ้ หุ้นสามัญของกิจการกลับในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้หากมีความประสงค์จะลงทุ น
ระยะยาวต่อไป เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกิจการอยู่ที่ 6.32 บาทต่อหุ้น ที่ประเมินโดยที่
ปรึกษาฯ โดยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด

อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธคําเสนอซือ้ ของผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ฯ ครัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ควรจะศึกษาข้อ มูล
ในคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็น
ของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นฉบับนี ้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจสําหรับการตอบรับหรือปฏิเสธคําเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ ซึ่งการพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ดังกล่าวขึน้ อยู่กับดุลยพินิจและการตัดสินใจของผู้ถือ
หุน้ เป็ นสําคัญ
บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น ขอรับรองว่าได้พิจารณาให้ความเห็ น
กรณีขา้ งต้นด้วยความรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุน้ เป็ นสําคัญ

ส่วนที่ 4 หน้า 1

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด

______________________________
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม

______________________________
(นายกสิณ เทียนชัย)
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม

__________________________
(นายกสิณ เทียนชัย)
ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
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