SET_DV8-2021004
วันที่ 21 มกราคม 2564
เรื่อง

การเข้าลงทุนใน บริษัท เรฟโวลูช่นั ออฟ ดิจิทลั เอ็มพลอยยี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จากัด

เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ท ดีวี8 จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ” หรือ “DV8”) ครัง้ ที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 21
มกราคม 2564 มีมติอนุมตั ิให้บริษัทเข้าลงทุนในหุน้ สามัญของบริษัท เรฟโวลูช่ นั ออฟ ดิจิทลั เอ็มพลอยยี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จากัด
(“ReDEX”) จานวน 20,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่าย
แล้วทัง้ หมดของ ReDEX รวมมูลค่าการลงทุนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
คู่กรณีทเี่ กี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผูจ้ ะซือ้ (“บริษัท”)
: บริษัท ดีวี8 จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ะขาย (“ผู้ขาย”)
: กลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิมของ ReDEX
ลักษณะความสัมพันธ์ : ผูข้ ายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผูบ้ ริหาร กรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และผูม้ ีอานาจควบคุม
ระหว่างกัน
ของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งไม่ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ลักษณะการเข้าทารายการ
บริษัทจะทาการเข้าลงทุนใน ReDEX โดยการเข้าซือ้ หุน้ จากกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิม (ผูข้ าย) และหุน้ สามัญเพิ่มทุนออกใหม่
ของ ReDEX จานวนรวมทัง้ สิน้ 20,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของหุน้ ที่ออกและ
จาหน่ายแล้วทัง้ หมดของ ReDEX รวมมูลค่าการลงทุนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ทาการซือ้ หุน้ สามัญจานวนรวม 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท จากผูถ้ ือหุน้ เดิมของ ReDEX ใน
ราคาซือ้ ขายหุน้ ละ 300.00 บาท คิดเป็ นเงินลงทุนทัง้ สิน้ 3,000,000 บาท
2. จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของ ReDEX อีกจานวน 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท ในราคาไม่เกินหุน้
ละ 700.00 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ ไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยแบ่งชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของ ReDEX
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1 ชาระค่าหุน้ เต็มจานวน 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท คิดเป็ นเงินชาระค่าหุน้ ทัง้ สิน้ 1,000,000 บาท
2.2 ชาระส่วนเกินมูลค่าหุน้ (Premium) ในราคาหุน้ ละ 200.00 บาท คิดเป็ นเงินชาระส่วนเกินมูลค่าหุน้ ทัง้ สิน้
2,000,000 บาท และ
หน้า 1 จาก 3

2.3 ชาระส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Premium) เพิ่มเติมที่เหลือในราคาหุ้นละไม่เกิน 400.00 บาท คิดเป็ นเงินชาระ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นอีกไม่เกิน 4,000,000 บาท ชาระภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีเงื่อนว่า ReDEX
จะต้องทากาไรสุทธิไม่นอ้ ยกว่า 25.00 ล้านบาท บริษัทจึงจะชาระเงินส่วนเกินมูลค่าหุน้ (Premium) เพิ่มเติม
ที่เหลือนี ้ ซึ่งหาก ReDEX ทากาไรได้นอ้ ยกว่า 25.00 ล้านบาท ภายในวันดังกล่าวบริษัทจะชาระส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ ในส่วนนีต้ ามสัดส่วนของกาไรที่ ReDEX ทาได้
ภายหลังจากการเข้าทารายการดังกล่าวจะทาให้สัดส่วนการถือครอง ReDEX ของบริษัทเพิ่มขึน้ เป็ นร้อยละ 40.00
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วทัง้ หมดของ ReDEX
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณา เจรจา ตกลง ลงนาม รวมถึงกาหนดรายละเอียดในเงื่อนไข และ/หรือ สัญญา
และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน ReDEX ตลอดจนดาเนินการต่าง ๆ ตามจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการ
เข้าลงทุนดังกล่าวข้างต้น
ขนาดของรายการ
การคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์การได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยใช้เกณฑ์มลู ค่ารวมสิ่งตอบแทนของบริษัทจดทะเบียน
หรือของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยรวมกันเท่ากับร้อยละ 1.65 พิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทสิน้ สุด ณ วันที่
30 กันยายน 2563 มีขนาดรายการไม่ถึงร้อยละ 15.00 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ตอ้ งดาเนินการใดๆ ตามเกณฑ์ของประกาศการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทัง้ นีบ้ ริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนก่อนหน้า
รายละเอียดของทรัพย์สินทีจ่ ะได้มา
บริษัทจะได้มาซึ่งหุน้ สามัญของ ReDEX จานวนรวมทัง้ สิน้ 20,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท โดยบริษัท
จะทาการซือ้ หุน้ สามัญจากผูข้ ายและจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ ReDEX เป็ นเงินลงทุนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 10,000,000
บาท ทาให้สดั ส่วนการถือครอง ReDEX ของบริษัทเพิ่มขึน้ เป็ นร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ ReDEX ภายหลัง
เพิ่มทุนจดทะเบียน รายละเอียดของบริษัท ReDEX ดังต่อไปนี ้
ชื่อ

บริษัท เรฟโวลูช่นั ออฟ ดิจิทลั เอ็มพลอยยี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จากัด

วันทีจ่ ดทะเบียน

11 มิถนุ ายน 2563

ทีอ่ ยู่

88 เดอะ ปาร์ค ห้องเลขที่ 7E1-16 และ 8E1-16 ชัน้ ที่ 7 และ 8 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

รายชื่อกรรมการ

1. นายชิตพล มั่งพร้อม

ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 2. นางพจนารถ ซีบงั เกิด
3. นางสาวอรทัย คูณขุนทด
ทุนจดทะเบียนปั จจุบัน

4,000,000 บาท
หน้า 2 จาก 3

มูลค่าทีต่ ราไว้

หุน้ ละ 100 บาทต่อหุน้

ั นาแอพพลิเคชั่นสาหรับ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูล โดยเป็ นผูพ้ ฒ
วิเคราะห์ขอ้ มูลการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรในองค์กรออนไลน์ ซึ่งวัตถุประสงค์
ของแอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลของบุคลากรใน
บริษัทโดยการนาชุด Big data มาประมวลผลเพื่อช่วยในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และส่งเสริมการเติบโตขององค์กร
ประโยชน์ทบ่ี ริษทั คาดว่าจะได้รับ
1. เป็ นโอกาสในการขยายฐานธุรกิจของบริษัทไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Human Resource Technology
2. ได้รว่ มมือกับทีมบริหารซึ่งมีประสบการณ์ในการทาธุรกิจ Start Up
3. บริษทั มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปั นผล และ Capital Gains ที่จะได้รบั ในอนาคต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรียภ์ รณ์ อุดมผลวณิช)
กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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