SET_DV8-2021006
วันที9 26 มกราคม 2564
เรื9 อง

การเข้ าลงทุนใน บริ ษัท เรฟโวลูชนั9 ออฟ ดิจิทลั เอ็มพลอยยี เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด
(ฉบับแก้ ไขเพิ9มเติม)

เรี ยน

กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที9 ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ดี วี ` จํ า กัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ” หรื อ “DV8”) ครั งc ที9 1/2564 ประชุม เมื9 อ วัน ที9 21
มกราคม 2564 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทเข้ าลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท เรฟโวลูชนั9 ออฟ ดิจิทลั เอ็มพลอยยี เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด
(“ReDEX”) จํานวน 20,000 หุ้น มูลค่าที9ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 40.00 ของหุ้นที9ออกและจําหน่าย
แล้ วทังหมดของ
c
ReDEX รวมมูลค่าการลงทุนทังสิ
c cนไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี c
คู่กรณีท4 เี กี4ยวข้ อง ความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้จะซื cอ (“บริษัท”)
ผู้จะขาย (“ผู้ขาย”)

: บริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)
: 1) นายชิตพล มัง9 พร้ อม
2) นางพจนารถ ซีบงั เกิด
3) นายกิตติธo นัตถ์ ศรี รัศมี
4) นายนิธิ ครุพานิช
5) นายกษิดติ อนุกลู
6) นายไทชิโร มิยายาอูชิ
7) นางปรวีณา วีนราพงศ์ กฤษฎาสิมะ
ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ ใด ๆ กับผู้บริ หาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอํานาจควบคุม
ระหว่างกัน
ของบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย ซึง9 ไม่ถือเป็ นบุคคลที9เกี9ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุนที9 ทจ. 21/2551 เรื9 อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที9เกี9ยวโยงกัน
ลักษณะการเข้ าทํารายการ
บริ ษัทจะทําการเข้ าลงทุนใน ReDEX โดยการเข้ าซื cอหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม (ผู้ขาย) และหุ้นสามัญเพิ9มทุนออกใหม่
ของ ReDEX จํานวนรวมทังสิ
c cน 20,000 หุ้น มูลค่าที9ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 40.00 ของหุ้นที9ออกและ
จําหน่ายแล้ วทังหมดของ
c
ReDEX รวมมูลค่าการลงทุนทังสิ
c cนไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี c
1. ทําการซื cอหุ้นสามัญจํานวนรวม 10,000 หุ้น มูลค่าที9ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.00 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ ReDEX ใน
ราคาซื cอขายหุ้นละ 300.00 บาท คิดเป็ นเงินลงทุนทังสิ
c cน 3,000,000 บาท
2. จองซื cอหุ้นสามัญเพิ9มทุนของ ReDEX อีกจํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที9ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.00 บาท ในราคาไม่เกินหุ้น
ละ 700.00 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
c cนไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยแบ่งชําระค่าจองซื cอหุ้นสามัญเพิ9มทุนของ ReDEX
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี c
2.1 ชําระค่าหุ้นเต็มจํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที9ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.00 บาท คิดเป็ นเงินชําระค่าหุ้นทังสิ
c cน 1,000,000 บาท
ในวันจองซื cอหุ้นเพิ9มทุน
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2.2 ชําระส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Premium) ในราคาหุ้นละ 200.00 บาท คิดเป็ นเงินชําระส่วนเกินมูลค่าหุ้นทังสิ
c cน
2,000,000 บาท ในวันจองซื cอหุ้นเพิ9มทุน และ
2.3 ชํ าระส่วนเกิ นมูลค่าหุ้น (Premium) เพิ9มเติมที9 เหลือในราคาหุ้นละไม่เกิ น 400.00 บาท คิดเป็ นเงินชํ าระ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นอีกไม่เกิน 4,000,000 บาท ชําระภายในวันที9 31 พฤษภาคม 2565 โดยมีเงื9อนไขดังต่อไปนี c
o ReDEX จะต้ องทํากําไรสุทธิไม่น้อยกว่า 25.00 ล้ านบาท โดยพิจารณาจากรายงานทางการเงินของ
ReDEX ตังแต่
c วนั ที9 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที9 31 มีนาคม 2565 บริ ษัทจึงจะชําระเงินส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น (Premium) เพิ9มเติมที9เหลือนี c
o หาก ReDEX ทํากําไรได้ น้อยกว่า 25.00 ล้ านบาท แต่ไม่ตํ9ากว่า 15.00 ล้ านบาท ภายในวันที9 31
มีนาคม 2565 บริ ษัทจะชําระส่วนเกินมูลค่าหุ้นในส่วนนี cเท่ากับสัดส่วนหุ้นที9บริ ษัทถืออยูใ่ น ReDEX
คูณกับส่วนต่างกําไรที9 ReDEX ทําได้ กบั 15.00 ล้ านบาท ตัวอย่ างเช่ น ReDEX ทํากําไรได้ 20.00
ล้ านบาท บริ ษัทจะชําระส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Premium) เพิ9มเติมเท่ากับร้ อยละ 40.00 x (20.00 –
15.00) = 2.00 ล้ านบาท
o และหาก ReDEX ทํากําไรได้ น้อยกว่า 15.00 ล้ านบาท ภายในวันที9 31 มีนาคม 2565 บริ ษัทจะไม่
ต้ องชําระส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Premium) เพิ9มเติมนี c
ภายหลังจากการเข้ าทํารายการดังกล่าวจะทําให้ สดั ส่วนการถือครอง ReDEX ของบริ ษัทเพิ9มขึ cนเป็ นร้ อยละ 40.00
ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ วทังหมดของ
c
ReDEX
รายชื อ& ผูถ้ ือหุน้ ก่อนและหลังการเข้าทํารายการตามรายละเอียดดังต่อไปนี @

1
2
3
4
5
6
7
8

รายชื4อผู้ถอื หุ้นของ ReDEX
บริ ษัท ดีวี` จํากัด (มหาชน)
นายชิตพล มัง9 พร้ อม
นางพจนารถ ซีบงั เกิด
นายกิตติธo นัตถ์ ศรี รัศมี
นายนิธิ ครุพานิช
นายกษิดติ อนุกลู
นายไทชิโร มิยายาอูชิ
นางปรวีณา วีนราพงศ์ กฤษฎาสิมะ
รวม

จํานวนหุ้นก่ อนเข้ า
ทํารายการ (หุ้น)
23,000
10,000
4,000
2,000
600
200
200
40,000

สัดส่ วน จํานวนหุ้นหลังเข้ า
การถือหุ้น ทํารายการ (หุ้น)
20,000
57.50%
17,250
25.00%
7,500
10.00%
3,000
5.00%
1,500
1.50%
450
0.50%
150
0.50%
150
100.00%
50,000

สัดส่ วน
การถือหุ้น
40.00%
34.50%
15.00%
6.00%
3.00%
0.90%
0.30%
0.30%
100.00%

รายชื อ& กรรมการ ก่อนและหลังการเข้าทํารายการตามรายละเอียดดังต่อไปนี @
ก่ อนเข้ าทํารายการ
1. นายชิตพล มัง9 พร้ อม
2. นางพจนารถ ซีบงั เกิด
3. นางสาวอรทัย คูณขุนทด

หลังเข้ าทํารายการ
1. นายชิตพล มัง9 พร้ อม
2. นางพจนารถ ซีบงั เกิด
3. นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช
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นอกจากนี c ขอเสนอเพื9อพิจารณามอบอํานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที9บริ หาร และ/หรื อ บุคคลที9ได้ รับมอบหมายจาก
ประธานเจ้ าหน้ าที9บริ หาร เป็ นผู้มีอํานาจในการพิจารณา เจรจา ตกลง ลงนาม รวมถึงกําหนดรายละเอียดในเงื9อนไข และ/หรื อ
สัญญา และ/หรื อ เอกสารใด ๆ ที9เกี9 ยวข้ องกับการเข้ าลงทุนใน ReDEX ตลอดจนดําเนินการต่าง ๆ ตามจําเป็ นและสมควร
เกี9ยวกับการเข้ าลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น
เกณฑ์ ท4 ใี ช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิ4งตอบแทน
ราคาซือc หุ้น สามัญ ของ ReDEX เป็ น ราคาที9 คู่สัญ ญาเจรจาตกลงร่ วมกัน โดยอ้ างอิงจากแผนธุรกิ จ และศักยภาพ
ในการสร้ างรายได้ ของ ReDEX ซึง9 จะเกิดขึ cนในอนาคต
ขนาดของรายการ
เนื9องจาก ReDEX เป็ นบริ ษัทที9จดั ตังขึ
c cนในปี 2563 จึงยังไม่มีงบการเงิน ดังนันc การคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์
การได้ มาซึง9 ทรัพย์สนิ โดยใช้ เกณฑ์มลู ค่ารวมสิง9 ตอบแทนของบริ ษัทจดทะเบียนหรื อของบริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัทย่อยรวมกัน
เท่ากับร้ อยละ 1.65 พิจารณาจากงบการเงินรวมของบริ ษัทสิ cนสุด ณ วันที9 30 กันยายน 2563 มีขนาดรายการไม่ถึงร้ อยละ
15.00 บริ ษัทจึงไม่มีหน้ าที9ต้องดําเนินการใดๆ ตามเกณฑ์ของประกาศการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ9งสินทรัพย์ ทังนี
c cบริ ษัทไม่มี
รายการได้ มาซึง9 สินทรัพย์ประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนก่อนหน้ า
เกณฑ์ ท4 ใี ช้ ในการคํานวณ
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที9มีตวั ตนสุทธิ
2. เกณฑ์กําไรสุทธิ
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมสิง9 ตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุน
หมายเหตุ:

/1

สูตรการคํานวณ
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื9องจาก ReDEX ยังไม่มีงบการเงิน/1
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื9องจาก ReDEX ยังไม่มีงบการเงิน/1
มูลค่ารวมของสิง9 ตอบแทน / สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื9องจากไม่มีการออกหุ้นเพิ9มทุนเพื9อ
ชําระค่าทรัพย์สนิ

ขนาดรายการ
(ร้ อยละ)
1.65%
-

เนื,องจาก ReDEX เป็ นบริ ษัทที,จดั ตังขึ
@ @นในปี 2563 จึงยังไม่มีงบการเงิน ดังนันการคํ
@
านวณขนาดรายการจึงสามารถคํานวณได้ โดย
การใช้ เกณฑ์มลู ค่ารวมสิง, ตอบแทนเท่านัน@

รายละเอียดของทรั พย์ สินที4จะได้ มา
บริ ษัทจะได้ มาซึง9 หุ้นสามัญของ ReDEX จํานวนรวมทังสิ
c cน 20,000 หุ้น มูลค่าที9ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.00 บาท โดยบริ ษัท
จะทําการซื cอหุ้นสามัญจากผู้ขายและจองซื cอหุ้นสามัญเพิ9มทุนออกใหม่ของ ReDEX เป็ นเงินลงทุนรวมทังสิ
c cนไม่เกิน 10,000,000
บาท ทําให้ สดั ส่วนการถือครอง ReDEX ของบริ ษัทเพิ9มขึ cนเป็ นร้ อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ วของ ReDEX ภายหลัง
เพิ9มทุนจดทะเบียน รายละเอียดของบริ ษัท ReDEX ดังต่อไปนี c
บริ ษัท เรฟโวลูชนั9 ออฟ ดิจิทลั เอ็มพลอยยี เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด
11 มิถนุ ายน 2563
88 เดอะ ปาร์ ค ห้ องเลขที9 7E1-16 และ 8E1-16 ชันที
c 9 7 และ 8 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
รายชื4อกรรมการ
1. นายชิตพล มัง9 พร้ อม
ณ วันที4 11 มิถุนายน 2563 2. นางพจนารถ ซีบงั เกิด
3. นางสาวอรทัย คูณขุนทด
ชื4อ
วันที4จดทะเบียน
ที4อยู่
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4,000,000 บาท
หุ้นละ 100 บาทต่อหุ้น
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการบริ หารจัดการและประมวลผลข้ อมูล โดยเป็ นผู้พฒ
ั นาแอพพลิเคชัน9 สําหรับ
วิเคราะห์ข้อมูลการบริ หารจัดการองค์กรและบุคลากรในองค์กรออนไลน์ ซึ9งวัตถุประสงค์
ของแอพพลิเคชั9นเพื9อช่วยให้ องค์กรสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลของบุคลากรใน
บริ ษัทโดยการนําชุด Big data มาประมวลผลเพื9อช่วยในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และส่งเสริ มการเติบโตขององค์กร
ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั
มูลค่ าที4ตราไว้

รายละเอียดทีมบริหารของ ReDEX ซึ4งมีประสบการณ์ ในการทําธุรกิจ Start Up
หนึง9 ในผู้บริ หารของ ReDEX เป็ นผู้ร่วมก่อตังc บริ ษัท อินเตอร์ เน็ต เบส บิซิเนส กรุ๊ป จํากัด ซึง9 พัฒนา Social Listening
Platform ที9มีชื9อว่า “Zanroo” ซึ9งเป็ นบริ ษัท Start Up ของไทยเพียงไม่กี9แห่งที9ประสบความสําเร็ จทังc ในแง่การระดมทุน และ
ผลประกอบการจริ ง โดยปั จ จุบัน Zanroo มี สํ า นัก งานอยู่ใ นหลากหลายประเทศในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ การที9 บ ริ ษั ท
ได้ ร่วมงานกับผู้บริ หาร ซึง9 มีประสบการณ์ในธุรกิจ Start Up จากที9ได้ กล่าวไปข้ างต้ น บริ ษัทมัน9 ใจว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท
ต่อไปในอนาคต
แหล่ งเงินทุนในการเข้ าทํารายการ
แหล่งที9มาของเงินทุนสําหรับการลงทุนในหุ้นของ ReDEX มาจากเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริ ษัท
ประโยชน์ ท4 บี ริษัทคาดว่ าจะได้ รับ
1. เป็ นโอกาสในการขยายฐานธุรกิจของบริ ษัทไปยังธุรกิจที9เกี9ยวข้ องกับ Human Resource Technology
2. ได้ ร่วมมือกับทีมบริ หารซึง9 มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจ Start Up
3. บริ ษัทมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปั นผล และ Capital Gains ที9จะได้ รับในอนาคต
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี4ยวกับการเข้ าทํารายการ
คณะกรรมการของบริ ษัทมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเข้ าทํารายการนี c เนื9องจากเห็นว่าเป็ นโอกาสของบริ ษัทที9จะเสริ ม
ศักยภาพการสร้ างรายได้ ของบริ ษั ท ต่อไป โดยคณะกรรมการบริ ษั ทมี ความเห็น ว่าราคาของการเข้ าทํ ารายการในครั งc นี มc ี
ความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจ และศักยภาพในการสร้ างรายได้ ของ ReDEX ที9จะเกิดขึ cนในอนาคตจากการศึกษา
ความเป็ นไปได้ (Feasibility Study) ทังนี
c c ต้ นทุนหลักของ ReDEX คือ เงินเดือนของบุคลากรซึง9 จะถูกบริ หารโดยบริ ษัท และจะมี
การเพิ9 ม บุค ลากรต่อ เมื9 อ มี ย อดขายเพิ9 ม ขึนc เท่า นันc โดยเงิ น ลงทุน ทังc หมดของการเข้ า ทํ า รายการในครั งc นี จc ะอยู่ใ น ReDEX
ซึง9 บริ ษัทมีอํานาจในการควบคุมแผนกการเงินทังหมดเพื
c
9อเป็ นการบริ หารความเสีย9 ง
จึงเรี ยนมาเพื9อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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