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สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซ่ึงสินทรัพยข์องบริษัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) ตามบัญชี (1)  
ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล  

และการปฏิบัติการของบริษทัจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 
 

__________________________________________________________________________________________ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท" หรือ “ADD”) ครัง้ที่ 2/2565 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 
8 มีนาคม 2565 ไดม้ีมติอนุมัติใหบ้ริษัทเขา้ลงทุน โดยการซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เซเว่น คอนเนค แอดไวซอรี่ จ ากัด 
(“7C”) จ านวน 9,300 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 46.7337 ของหุน้สามญัที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ภายหลงัการเพิ่มทุนของ 7C โดยจะช าระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจ านวน 140,201,034 บาท (“ธุรกรรมการจองซือ้หุ้น 7C”) 
ทัง้นี ้ภายหลงัการท าธุรกรรมการจองซือ้หุน้ 7C จะท าให ้7C กลายเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ทัง้นี ้7C จะเพิ่มทุนจดทะเบียน
จากเดิมจ านวน 10,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เป็น 19,900 หุน้  มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ  านาจพิจารณาและ
ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จ  าเป็นในการเขา้ท าธุรกรรมการจองซือ้หุน้ 7C ซึ่งรวมถึงเจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ขเพิ่มเติมสัญญา
จองซือ้หุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมการจองซือ้หุ้น 7C การก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวกบัธุรกรรมการจองซือ้หุน้ 7C ดงักล่าวตามที่จ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

ดงันี ้การเขา้ท าธุรกรรมการจองซือ้หุน้ 7C ดงักล่าว ถือเป็นการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทนุท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น (รวมถึง
ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  
(รวมเรียกว่า “ประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย”์) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งเป็นเกณฑท์ี่
ค  านวณขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยส์งูสดุจากงบการเงินของบรษิัท ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการ
สอบทานโดยผู้สอบบัญชีแลว้ ดว้ยวิธีการค านวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใตป้ระกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัย ์พบว่า การเขา้ท ารายการดงักล่าวมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 21.58 ซึ่งเป็นขนาดรายการสงูสดุที่ค  านวณได้
ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทในรอบระยะเวลา 6 เดือนยอ้นหลงั
ที่ยงัไม่ไดผ่้านการอนุมตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท ไดแ้ก่ รายการไดม้าซึ่งสิทธิการเช่าตามสญัญาเช่าส านกังานแห่งใหม่ 
ซึ่งเกิดขึน้เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์2565 พรอ้มกับงบลงทุนในระบบสารสนเทศ เฟอรน์ิเจอรแ์ละเครื่องตกแต่งส านกังาน โดยมี
มลูค่ารวมจ านวน 10.71 ลา้นบาท คิดเป็นขนาดรายการสงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 1.65 ทัง้นี ้เมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึ่งสิทธิการ
เช่าดังกล่าวมารวมกับขนาดรายการไดม้าซึ่งหุน้สามัญเพิ่มทุนของ 7C ในครัง้นี ้ ขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยจ์ะมีขนาด
รายการรวมเท่ากับรอ้ยละ 23.23 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑท์ี่ค  านวณขนาดรายการไดส้งูสดุ ดงันัน้ 
ธุรกรรมในครัง้นีจ้ึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์กล่าวคือ มีขนาด
รายการสงูกว่ารอ้ยละ 15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ดงันัน้บริษัทจึงมีหนา้ที่จดัท ารายงานและเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศการเขา้ท า
รายการดงักล่าวของบริษัทต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) โดยมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตามบญัชี 
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(1) ท้ายประกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์และจัดส่งหนังสือแจง้ผู้ถือหุ้นเก่ียวกับการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวของบรษิัทภายใน 21 วนันบัจากวนัท่ีไดเ้ปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์   

อย่างไรก็ดี รายการดงักล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และ
ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิทัจด
ทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ือง
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน”)  

7C เริ่มก่อตั้งกิจการในปี พ.ศ. 2558 โดยประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี การวางระบบควบคุมภายใน  
การปรบัโครงสรา้งกิจการ การควบรวมกิจการ และที่ปรึกษาในการเตรียมตวัเขา้ตลาดหลักทรพัยฯ์ ใหแ้ก่บริษัทจ านวนมาก 
รวมทัง้เป็นที่ปรกึษาใหแ้ก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีบริษัทย่อยจ านวน  2 บริษัท (ก่อนการเขา้ท าธุรกรรม
การจองซือ้หุน้ 7C) ดงัต่อไปนี ้

(1) บรษิัท มาย โค๊ดดิง้ โรแมนซ ์จ ากดั (“MCR”) 

MCR จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 13 มกราคม 2565 เนื่องมาจาก 7C ไดม้ีการรว่มลงทนุกบักลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการ
พฒันาบุคลากรดา้นไอทีและนกัลงทุนในธุรกิจไอที (“ผู้ร่วมทุน MCR”) เพื่อประกอบกิจการจดัอบรมและ
จดัใหม้ีการเรียนการสอนและพฒันาบคุลากรดา้นไอที โดย MCR มีทุนจดทะเบียนจ านวน 1 ลา้นบาท โดย
มี 7C ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 51.00 ของหุน้ทัง้หมดของ MCR ในขณะท่ีกลุ่มผูร้ว่มทนุ MCR ถือหุน้รวมกนั
ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.00 ของหุน้ทัง้หมดของ MCR  

(2) บรษิัท ไท-ไท วิศวกร จ ากดั (“TTE”) 

ณ ปัจจุบัน 7C ไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาซือ้ขายหุน้ในบริษัท ไท-ไท วิศวกร จ ากัด (“TTE”) กับผูถื้อหุน้เดิม
ของ TTE เรียบรอ้ยแลว้ และอยู่ระหว่างการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจองซือ้หุน้ใน TTE จากผูถื้อหุน้เดมิ 
ทั้งนี ้ TTE เป็นบริษัทที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 เพื่อประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อม โดยมี
ผูเ้ชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณใ์นสาขาต่าง ๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้มในการใหค้  าปรกึษาและแกไ้ขปัญหาในการ
ด าเนินการขออนุญาตก่อสรา้งโครงการอสงัหาริมทรพัย ์โดย TTE มีประสบการณใ์นการจดัท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มใหก้ับโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ จ านวนมากในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เช่น One Bangkok, Central Embassy, Samyan Mitrtown, Singha Complex และ THE 
FORESTIAS by MQDC เป็นตน้ ในการนี ้7C มีหนา้ที่ตามสญัญาซือ้ขายหุน้ท่ีจะตอ้งน าเงินจองซือ้หุน้เพิ่ม
ทุนส่วนหนึ่งที่ได้รับจากบริษัทไปซือ้หุ้นทั้งหมดใน TTE จากผู้ถือหุ้นเดิมให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่  29 
เมษายน 2565 (ก่อนการเขา้ท าธุรกรรมการจองซือ้หุน้ 7C ) และภายหลงัการเขา้ซือ้หุน้ TTE ดงักล่าว จะท า
ให ้TTE กลายเป็นบรษิัทย่อยของ 7C 
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ดงันัน้ ภายหลงัจากที่บรษิัทเขา้ท าธุรกรรมการจองซือ้หุน้ 7C  โครงสรา้งการถือหุน้ของบรษิัทใน 7C จะแสดงไดด้งันี ้

 
 

หมายเหตุ: * 7C อยู่ในระหว่างการซือ้หุน้ใน TTE จากผูถื้อหุน้เดิม ทัง้นี ้ภายหลงัการเขา้ซือ้หุน้ใน TTE จะท าให ้TTE 
กลายมาเป็นบรษิัทย่อยของ 7C ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวจะเกิดขึน้ก่อนวนัท่ีบรษิัทเขา้ท าธุรกรรมการจองซือ้หุน้ 7C  

บรษิัทจึงขอแจง้รายละเอียดของรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยต์ามที่ก าหนดในประกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรพัย ์ดงัต่อไปนี ้

1. วัน เดือน ปี ทีมี่การตกลงเข้าท ารายการ  

บริษัทคาดว่าจะลงนามในสัญญาจองซือ้หุน้และสัญญาระหว่างผูถื้อหุน้ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่
ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2565  

ทัง้นี ้ธุรกรรมการจองซือ้หุน้ 7C จะเกิดขึน้ต่อเมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อนการท ารายการตามที่ระบุไวใ้นสญัญาจองซือ้หุน้
เพิ่มทุน (รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคัญในสัญญาจองซือ้หุน้เพิ่มทุนที่ปรากฏในขอ้ 3 (ลกัษณะโดยทั่วไป
ของรายการ) ของเอกสารฉบบันี)้ ไดด้  าเนินการเสรจ็สิน้แลว้ 

บริษัทคาดว่าเมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อนที่ก าหนดไวใ้นสญัญาจองซือ้หุน้ส าเร็จหรือไดร้บัการยกเวน้แลว้ บริษัทจะเขา้ท า
ธุรกรรมการจองซือ้หุน้ 7C ใหแ้ลว้เสรจ็ไม่เกินวนัท่ี 29 เมษายน 2565 

2. คู่สัญญาทีเ่กี่ยวข้องและความสัมพันธท์ีเ่กี่ยวกับบริษทั   

ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทุน : บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) จองซือ้หุน้ของ 7C จ านวน 9,300 หุน้ 
ราคาหุ้นละ 15,075.38  บาท รวมเป็นเงินลงทุนจ านวน 140,201,034 
บาท 

46.7337% 

* 
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บริษัทผู้ออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน 

: บรษิัท เซเว่น คอนเนค แอดไวซอรี่ จ ากดั  

ลักษณะความสัมพนัธ ์ : บริษัท 7C และผูจ้องซือ้หุน้เพิ่มทุนรายอื่น ไดแ้ก่ นางเบญจวรรณ เวชอภิ
กุล(1) ไม่มีความสมัพนัธใ์นลกัษณะบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดไวใ้นประกาศเรื่องรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

หมายเหตุ: (1) นางเบญจวรรณ เวชอภิกลุ เป็นผูล้งทนุของ 7C ที่จองซือ้หุน้เพิ่มทนุของ 7C ในคราวเดียวกนักบับรษิทั 
จ านวน 600 หุน้ ราคาหุน้ละ 15,075.38 บาท รวมเป็นเงินลงทนุจ านวน 9,045,228 บาท 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

1) บริษัทจะด าเนินการเข้าซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนใน 7C จ านวน 9,300 หุ้น ในราคาหุ้นละ 15,075.38 บาท  
รวมคิดเป็นมลูค่าการเขา้ท ารายการจ านวน 140,201,034 บาท ท าใหภ้ายหลงัการเขา้ท ารายการ ADD จะ
ถือหุ้น 7C ในสัดส่วนร้อยละ 46.7337 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดหลังการเพิ่มทุน โดยมี โครงสร้าง 
การถือหุน้ก่อนและหลงัการเขา้ท ารายการดงันี ้

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ 7C 

ล าดับ
ที ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น ก่อนเข้าท ารายการ หลังเข้าท ารายการ 

  จ านวนหุ้น 
(หุน้) 

สัดส่วน  
(%) 

จ านวนหุ้น 
(หุน้) 

สัดส่วน  
(%) 

1. บรษิัท เจพี ทิพ ออดิท จ ากดั * 9,998 99.98 - - 
2. นายทนงศกัดิ์ ประดิษฐาน 1 0.01 10,000 50.2512 
3. นางสาวเพ็ญรุง่ เอี่ยมประชา 1 0.01 - - 
4. บริษัท แอดเทค ฮับ จ ากัด 

(มหาชน) 
- - 9,300 46.7337 

5. นางเบญจวรรณ เวชอภิกลุ - - 600 3.0151 
 รวมทัง้หมด 10,000 100.00 19,900 100.0000 

* นายทนงศักดิ์ ประดิษฐาน คือผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จ ากัด ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุ้น
ทัง้หมดของบริษัท เจพี ทิพ ออดิท จ ากดั ทัง้นี ้นายทนงศกัดิ์ ประดิษฐาน ไม่มีความเกี่ยวขอ้งใด ๆ กบับริษัท และไม่ใช่บคุคล
ที่เกี่ยวโยงกนักบับริษัทแต่อย่างใด 
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2) สรุปสาระส าคัญในสัญญาจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน  

วันทีล่งนาม : 8 มีนาคม 2565 

คู่สัญญา : 1) ADD ในฐานะผูล้งทนุ 

2) นางเบญจวรรณ เวชอภิกลุ ในฐานะผูร้ว่มลงทนุ 

3) 7C ในฐานะบรษิัท 

4) นายทนงศกัดิ์ ประดิษฐาน ในฐานะผูถื้อหุน้เดิม 

เ งื่ อ น ไขบั งคั บ
ก่อนทีส่ าคัญ 

: ▪ ADD พอใจในผลการตรวจสอบสถานะของ 7C ทั้งทางดา้นกฎหมาย 
ดา้นบญัชี และดา้นภาษี 

▪ 7C ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมของผูถื้อ
หุน้ของ 7C ในการเขา้ท าธุรกรรมการจองซือ้หุน้ 7C และด าเนินการต่าง 
ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

▪ บริษัทไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ในการเขา้ท า
ธุรกรรมการจองซือ้หุน้ 7C  

▪ บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จ ากัด จะตอ้งด าเนินการช าระเงินกูย้ืมใหแ้ก่ 7C 
ใหค้รบถว้น 

▪ ผูถื้อหุน้เดิมของ 7C จะตอ้งด าเนินการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ 
7C จากเดิมบรษิัท เจพี ทิพ ออดิท จ ากดั เป็น นายทนงศกัดิ์ ประดิษฐาน 

▪ 7C และผูถื้อหุน้เดิมจะตอ้งน าเงินจ านวน 95,000,000 บาทที่ไดร้บัจาก 
ADD ภายใตส้ญัญาจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ ไปด าเนินการซือ้หุน้ของ TTE จาก
ผู้ถือหุ้นเดิมของ TTE จ านวน 1,000 หุ้น หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของ
จ านวนหุน้ทัง้หมดของ TTE  

เงื่อนไขการช าระ
เงนิ 

: ADD ตกลงช าระเงินค่าหุน้จ านวน 140,201,034.00 บาท ใหก้ับ 7C โดยแบ่ง
จ่ายเป็น 2 งวดดงันี ้

งวดที่ 1 : จ านวน 95,000,000 บาท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 (“เงินค่า
หุ้นงวดที ่1”) โดยบริษัทไม่ไดม้ีการเรียกหลกัประกนั แต่บริษัทมีขอ้ก าหนดใน
สัญญาในกรณีที่มีการท าผิดสัญญา บริษัทสามารถฟ้องรอ้งเรียกค่าเสียหาย
จากการผิดสญัญาดงักล่าวได ้ทัง้นีต้ามเงื่อนไขในสญัญาก าหนดให้ 7C และผู้
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ถือหุน้เดิมมีหนา้ที่ในการน าเงินค่าหุน้งวดที่ 1 ที่ไดร้บัจากผูล้งทุน ไปช าระค่า
ซือ้หุน้ TTE จ านวน 1,000 หุน้ คิดเป็นจ านวนรอ้ยละ 100 ของหุน้สามญัที่ออก
และช าระแลว้ทัง้หมดของ TTE  

หาก 7C และผู้ถือหุ้นเดิมไม่สามารถด าเนินการให้ 7C ซือ้หุ้น TTE จ านวน 
1,000 หุ้น คิดเป็นจ านวนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญที่ออกและช าระแล้ว
ทั้งหมดของ TTE ได้ส าเร็จ 7C และผู้ถือหุ้นเดิมตกลงคืนเงินค่าหุ้นงวดที่ 1 
ใหแ้ก่ผูล้งทนุเต็มจ านวนภายใน 30 วนันบัจากวนัจองหุน้สามญัเพิ่มทนุ   

ทัง้นี ้7C และผูถื้อหุน้เดิมของ TTE ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่าง 7C 
และผูถื้อหุน้เดิมของ TTE เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2565 และปัจจุบนั TTE อยู่
ในระหว่างด าเนินการตามเงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีระบใุนสญัญาซือ้ขายหุน้ระหวา่ง 
7C และผูถื้อหุน้เดิมของ TTE ซึ่งมีก าหนดแลว้เสร็จภายในวันที่ 29 เมษายน 
2565 

งวดที่ 2 : จ านวน 45,201,034 บาท จะช าระภายในวนัที่ ADD จองซือ้หุน้เพิ่ม
ทุนของ 7C โดยหลงัจากด าเนินการเสร็จสิน้ 7C จะด าเนินการจดทะเบียนหุน้
เพิ่มทนุตามที่ตกลงกนั 

เงื่อนไขการคืน
เงนิค่าหุ้น 

: หาก 7C ไม่สามารถด าเนินการซือ้หุ้นทั้งหมดใน TTE จากผู้ถือหุ้นเดิมของ 
TTE ไดต้ามที่ตกลงกัน ก าหนดให ้7C จะตอ้งคืนเงินค่าหุน้งวดที่ 1 ทัง้จ านวน
ใหแ้ก่ ADD  

 

3) สรุปสาระส าคญัในสญัญาระหว่างผูถื้อหุน้  

วันทีล่งนาม : 8 มีนาคม 2565 

คู่สัญญา : 1) นายทนงศกัดิ์ ประดิษฐาน และนางเบญจวรรณ เวชอภิกลุ ในฐานะผูถื้อ
หุน้กลุ่ม ก 

2) ADD ในฐานะผูถื้อหุน้กลุ่ม ข 

คณะกรรมการ
บริษัท 

: ประกอบดว้ย กรรมการ 3 คน ประกอบดว้ยตัวแทนจากคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
ดงันี ้

(1) กรรมการกลุ่ม ก. จ านวน 2 คน และ 
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(2) กรรมการกลุ่ม ข. จ านวน 1 คน 

อ านาจกรรมการ
บริษัท 

: กรรมการผูม้ีอ  านาจลงชื่อผูกพันบริษัท ไดแ้ก่ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ
และประทบัตราส าคญัของบรษิัท ทัง้นีใ้นกรณีการพิจารณาเรื่องที่ส  าคญั ซึ่งให้
คณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาตามที่ระบุในสัญญา จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียง
จากกรรมการเกินกึ่งหน่ึงที่เขา้รว่มประชมุ โดยอย่างนอ้ยตอ้งไดค้ะแนนเสียง 1 
เสียงจากกรรมการกลุ่ม ข. 

โดยตวัอย่างเรื่องที่ส  าคญัที่มีการระบใุนสญัญา มีดงันี ้

▪ การจดัท างบประมาณประจ าปี 
▪ การใหกู้ย้ืมเงินแก่บคุคลใด ๆ  
▪ การค า้ประกนัใหแ้ก่บคุคลใด ๆ 
▪ การเขา้ท ารายการระหว่างกนั หรือธุรกรรมที่เก่ียวโยงกนั (Related Party 

Transactions) ตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

ข้อจ ากัดการโอน
หุ้น 

: หา้มมิใหคู้่สญัญาแต่ละฝ่าย ขาย หรือโอนหุน้ในบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางออ้มในหุน้ของบริษัทที่ตนถืออยู่ใหแ้ก่บุคคลอื่น เวน้แต่เป็นการขาย หรือ
โอนหุน้ตามเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้

(1) เป็นการขาย โอน หรือก่อภาระผูกพนัในหุน้ทัง้หมดหรือบางส่วนโดยไดร้บั
ความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้จากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือ 

(2) เป็นการโอนหุน้ทัง้หมดหรือบางส่วนใหแ้ก่บรษิัทในเครือของตน  

(3)   เป็นการโอนหุน้ทั้งหมดของตน โดยใหสิ้ทธิแก่คู่สญัญาอีกฝ่ายในการซือ้
หุน้ที่จะโอนก่อนบุคคลภายนอก (Right of First Refusal) ตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไวใ้นสญัญาระหว่างผูถื้อหุน้ 

สิทธิในการขาย
ร่วม (Tag-Along 
Right 

: ▪ คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงคจ์ะจ าหน่ายหุน้ที่ตนเองถืออยู่ (รวมถึง
หุน้ที่ถือโดยตวัแทนและบริษัทในเครือดว้ย) ทัง้หมด (แต่ไม่ใช่บางส่วน) 
ใหแ้ก่บุคคลภายนอก (“คู่สัญญาทีท่ าการขาย”) คู่สญัญาที่ท  าการขาย
ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (“คู่สัญญาที่

ได้รับแจ้งการขายหุ้น”) ทราบรายละเอียดการจ าหน่ายหุน้ (“หนังสือ
เสนอขายร่วม”)  
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▪ หากคู่สัญญาที่ไดร้บัแจง้การขายหุน้มีความประสงคจ์ะขายหุน้ที่ตนเอง
ถืออยู่ (รวมถึงหุน้ที่ถือโดยตวัแทนและบริษัทในเครือดว้ย) ทั้งหมด (แต่
ไม่ใช่บางส่วน) ร่วมกับคู่สญัญาที่ท  าการขาย ใหคู้่สญัญาที่ไดร้บัแจง้การ
ขายหุน้มีหนังสือแสดงความจ านงจะขายหุน้ใหแ้ก่คู่สัญญาที่ท าการขาย 
ภายใน 45 (ส่ีสิบห้า) วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือเสนอขายร่วมจาก
คู่สญัญาที่ท  าการขาย  

ข้อตกลงส าคัญ
อื่น ๆ  

: ▪ 7C ตกลงด าเนินการเตรียมตัวเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

▪ นายทนงศักดิ์ ประดิษฐาน ต้องถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
50.2512 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ 7C (ก่อนเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์)   

4. การค านวณขนาดของรายการ  

เมื่อค านวณขนาดของรายการธุรกรรมการจองซือ้หุน้ 7C ตามประกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์
โดยใชข้อ้มลูทางการเงินตามงบการเงนิรวมของบรษิัท ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และงบการเงินของ 
7C และ TTE ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  ซึ่งไดร้ับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแลว้ ดว้ยวิธีการ
ค านวณตามเกณฑต์่าง ๆ ภายใตป้ระกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พบว่า การเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 21.58 ซึ่งเป็นขนาดรายการสงูสดุที่ค  านวณไดต้ามเกณฑม์ลูค่ารวมของ
ส่ิงตอบแทน โดยมีรายละเอียดแสดงการค านวณดา้นล่างนี ้ทัง้นี ้เมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทใน
รอบระยะเวลา 6 เดือนยอ้นหลงัที่ยงัไม่ไดผ่้านการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทไดแ้ก่ รายการไดม้าซึ่งสิทธิ
การเช่าตามสัญญาเช่าส านักงานแห่งใหม่ ซึ่งเกิดขึน้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 พรอ้มกับงบลงทุนในระบบ
สารสนเทศ เฟอรน์ิเจอรแ์ละเครื่องตกแต่งส านกังาน โดยมีมลูค่ารวมจ านวน 10.71 ลา้นบาท คิดเป็นขนาดรายการ
สงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 1.65 ทัง้นี ้เมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึ่งสิทธิการเช่าดงักล่าวมารวมกบัขนาดรายการไดม้าซึ่งหุน้
สามัญเพิ่มทุนของ 7C ในครัง้นี ้ ขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยจ์ะมีขนาดรายการรวมเท่ากับรอ้ยละ 23.23 ตาม
เกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ดังนั้นธุรกรรมในครัง้นีจ้ึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องรายการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์กล่าวคือ มีขนาดรายการรอ้ยละ 15.00 แต่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 50.00  ดงันัน้ บรษิัทจึงมี
หนา้ที่จดัท ารายงานและเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศการเขา้ท ารายการดงักล่าวของบริษัทต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยมี
สารสนเทศอย่างนอ้ยตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์และจดัส่งหนงัสือแจง้
สารสนเทศถึงผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนันบัแต่วนัท่ีบรษิัทแจง้ขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 
 



11 

 

 
 
สรุปขอ้มลูทางการเงินของ ADD 7C และ TTE 

(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ ADD* 7C** TTE*** 7C + TTE 

สินทรพัยร์วม 649.62 17.86 39.67 57.53 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 0.89 - - - 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 2.00 - - - 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2.49 - - - 

หนีสิ้นรวม 99.83 11.56 2.75 14.31 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 549.79 6.31 36.92 43.22 

ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ 0.001 - - - 

สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) 544.41 6.31 36.92 43.22 

ก าไรสทุธิ 98.75 1.98 3.73 5.71 

*ขอ้มูลทางการเงินของ ADD เป็นขอ้มูลตามงบการเงินรวม ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นขอ้มูลจากงบการเงินงวด
ล่าสดุของ ADD 
** ขอ้มูลทางการเงินของ 7C เป็นขอ้มูลตามงบการเงินของ 7C ส าหรบัปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นขอ้มูลจากงบการ
เงินงวดล่าสดุของ 7C  
*** ขอ้มูลทางการเงินของ TTE เป็นขอ้มูลตามงบการเงินของ TTE ส าหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นขอ้มูลจากงบการ
เงินงวดล่าสดุของ TTE 
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เกณฑ ์ การค านวณ ขนาดรายการ 
1. เกณฑม์ลูคา่สินทรพัยท์ี่
มีตวัตนสทุธิ 

(NTA ของบรษิัทท่ีไดม้า x สดัส่วนท่ีไดม้า) x 100 
NTA ของ ADD  

3.71% 

2. เกณฑ์ก าไรสุทธิจาก
การด าเนินงาน 

(ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน x สดัส่วนการซือ้หุน้) x 100  
ก าไรสทุธิ 4 ไตรมาสล่าสดุของ ADD 

2.70% 

3. เกณฑ์มูลค่ า รวม ส่ิ ง
ตอบแทน 

มลูค่าการเขา้ท ารายการ x 100 
สินทรพัยร์วมของ ADD 

21.58% 

4. เกณฑม์ลูคา่หลกัทรพัย ์ ไม่สามารถค านวณได ้เนื่องจากไม่มีการออกหุน้เพื่อช าระคา่สินทรพัย ์
 ขนาดรายการทีค่ านวณได้สูงสุด 21.58% 

5. รายละเอียดของทรัพยส์ินทีไ่ด้มา 

5.1. ข้อมูลทั่วไปของ 7C 

ชื่อ : บรษิัท เซเว่น คอนเนค แอดไวซอรี่ จ ากดั 

การประกอบธุรกิจ : ที่ปรกึษาในการจดัท าระบบบญัชี การวางระบบควบคุมภายใน การปรบัโครงสรา้ง
กิจการ การควบรวมกิจการ และการเตรียมตวัเขา้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

สถานทีต่ั้ง : 304/9 ซอยลาดพรา้ว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

วันทีจ่ดทะเบียน
จัดตั้ง 

: 3 มิถนุายน 2558 

ทุนจดทะเบียน : 100,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั จ านวน 10,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 
บาท (ช าระค่าหุน้เต็มจ านวน) 

กรรมการบริษัท  
(ก่อนท ารายการ) 

: นายทนงศกัดิ์ ประดิษฐาน 

อ านาจกรรมการ
บริษัท (ก่อนท า
รายการ) 

: กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทบัตราส าคญัของบรษิัท 

กรรมการบริษัท  
(หลงัท ารายการ) 

: 1. นายทนงศกัดิ์ ประดิษฐาน  
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2. นายวีรศิลป์ สตัยาภกัดีวงศ ์และ  

3. นายสมโภช ทนตุนัติวงศ ์ 

อ านาจกรรมการ
บริษัท (หลังท า
รายการ) 

: กรรมการผูม้ีอ  านาจลงชื่อผูกพันบริษัท ไดแ้ก่ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและ
ประทบัตราส าคญัของบรษิัท 

ผู้ถือหุ้นปัจจุบัน : ล าดับ
ที ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุน้) 

สัดส่วน  
(%) 

1. บรษิัท เจพี ทิพ ออดิท จ ากดั * 9,998 99.98 
2. นายทนงศกัดิ์ ประดิษฐาน 1 0.01 
3. นางสาวเพ็ญรุง่ เอี่ยมประชา 1 0.01 
 รวมทัง้หมด 10,000 100.00 

 

 * นายทนงศกัดิ์ ประดิษฐาน คือผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จ ากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ
บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จ ากัด ทัง้นี ้นายทนงศกัดิ์ ประดิษฐาน ไม่มีความเกี่ยวขอ้งใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบั
บริษัทแต่อย่างใด 

5.2. ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท มาย โค๊ดดิง้ โรแมนซ ์จ ากัด (“MCR”) 

ชื่อ : บรษิัท มาย โค๊ดดิง้ โรแมนซ ์จ ากดั 

การประกอบธุรกิจ : จดัอบรม และจดัใหม้ีการเรียนการสอน และพฒันาบคุลากรดา้นไอที 

สถานทีต่ั้ง : 595/13 ซ อ ย ล า ด พ ร้ า ว  87 (จั น ท ร า สุ ข ) แ ข ว ง ค ล อ ง เ จ้ า คุ ณ สิ ง ห์   
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

วันทีจ่ดทะเบียน
จัดตั้ง 

: 13 มกราคม 2565 

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 100,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
10 บาท (ช าระค่าหุน้เต็มจ านวน) 

กรรมการบริษัท  
(ก่อนท ารายการ) 

: นายทนงศกัดิ์ ประดิษฐาน และนายทรงพล เชาวนโยธิน 
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อ านาจกรรมการ
บริษัท (ก่อนท า
รายการ) 

: นายทนงศกัดิ์ ประดิษฐาน ลงลายมือชื่อรว่มกบั นายทรงพล เชาวนโยธิน 

กรรมการบริษัท  
(หลงัท ารายการ) 

: นายทนงศกัดิ์ ประดิษฐาน และนายทรงพล เชาวนโยธิน 

อ านาจกรรมการ
บริษัท (หลังท า
รายการ) 

: นายทนงศกัดิ์ ประดิษฐาน ลงลายมือชื่อรว่มกบั นายทรงพล เชาวนโยธิน 

ผู้ถือหุ้นปัจจุบัน : ล าดับ
ที ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุน้) สัดส่วน  
(%) 

1. 7C 51,000 51.00 
2. นายเอมอร มหามงคลชยั 30,000 30.00 
3. นางสาวสวุิมล เชาวนโยธิน 14,000 14.00 
4. นายทรงพล เชาวนโยธิน 5,000 5.00 
 รวมทัง้หมด 100,000 100.00 

 

 

5.3. ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไท-ไท วิศวกร จ ากัด (“TTE”) 

ชื่อ : บรษิัท ไท-ไท วิศวกร จ ากดั 

การประกอบธุรกิจ : ที่ปรกึษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

สถานทีต่ั้ง : 5/235 ถนนเทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

วันทีจ่ดทะเบียน
จัดตั้ง 

: 18 มกราคม 2531 

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท จ านวน 1,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท (ช าระค่าหุน้
เต็มจ านวน) 

กรรมการบริษัท  
(ก่อนท ารายการ) 

: นายมนญูนชั ไวกาสี 
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อ านาจกรรมการ
บริษัท (ก่อนท า
รายการ) 

: นายมนญูนชั ไวกาสี ลงลายมือชื่อและประทบัตราส าคญัของบรษิัท 

กรรมการบริษัท  
(หลงัท ารายการ) 

: นายมนญูนชั ไวกาสี นายทนงศกัดิ์ ประดิษฐาน และ นางเบญจวรรณ เวชอภิกลุ 

อ านาจกรรมการ
บริษัท (หลังท า
รายการ) 

: กรรมการผูม้ีอ  านาจลงชื่อผูกพันบริษัท ไดแ้ก่ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและ
ประทบัตราส าคญัของบรษิัท 

ผู้ถือหุ้นปัจจุบัน : ล าดับ
ที ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุน้) สัดส่วน  
(%) 

1. Royal Chance 
Enterprises Limited*  

490 49.00 

2. นายมนญูนชั ไวกาสี 306 30.60 
3. นางสาวนวลยง ไวกาสี 51 5.10 
4. นางอดิศยา ไวกาสี 153 15.30 
 รวมทัง้หมด 1,000 100.00 

 

หมายเหตุ :  
* มีผูถ้ือหุน้ จ านวน 1 ราย ไดแ้ก่ นางสาว Lim Mei Jing Lisa โดย Royal Chance Enterprises Limited  เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน

ต่างประเทศ โดยบริษัทขอรบัรองว่าผูถ้ือหุน้ กรรมการ และผูบ้ริหารของ Royal Chance Enterprises Limited  และ TTE ไม่มีความ

เกี่ยวขอ้งใด ๆ กบับริษัท และไม่ใช่บคุคลที่เกี่ยวโยงกนักบับริษัทแต่อย่างใด 

 

5.4. ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของ 7C  

ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ  7C โดยมีรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 ถึง  
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้

รายการ (หน่วย: ล้านบาท) รอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพยร์วม  10.14 13.82 17.86 
สินทรพัยห์มนุเวียน  9.71 13.20 15.75 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  0.43 0.62 2.11 
หนีส้ินรวม  7.49 9.50 11.56 
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รายการ (หน่วย: ล้านบาท) รอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

หนีสิ้นหมนุเวียน  7.49 9.50 11.56 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน  - - - 
ส่วนของผูถื้อหุน้  2.65 4.33 6.31 
รายได้รวม  15.86 18.47 19.61 
ค่าใชจ้่ายรวม  13.84 16.79 17.63 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  2.02 1.68 1.98 

 

5.5. ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของ TTE 

ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ TTE โดยมีรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง  
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้

รายการ (หน่วย: ล้านบาท) รอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพยร์วม  40.31 41.36 39.67 
สินทรพัยห์มนุเวียน  33.65 35.88 35.26 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  6.66 5.48 4.41 
หนีส้ินรวม  3.86 5.58 2.75 
หนีสิ้นหมนุเวียน  3.86 5.58 2.75 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน  - - - 
ส่วนของผูถื้อหุน้  36.45 34.68 35.82 
รายได้รวม  76.28 73.60 70.64 
ค่าใชจ้่ายรวม  71.04 72.27 67.50 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  5.24 1.33 3.14 

 

5.6. ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของ MCR 

ทัง้นี ้เนื่องจาก MCR จดัตัง้ขึน้ในปี 2565 จึงไม่ไดจ้ดัท างบการเงิน 
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6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และวิธีการช าระเงนิ 

ในการเข้าท าธุรกรรมการจองซือ้หุ้น 7C ในครัง้นี ้บริษัทจะช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเป็นเงินสด รวมเป็นจ านวนทั้งสิน้ 
140,201,034 บาท ใหแ้ก่ 7C ณ วันที่ธุรกรรมการจองซือ้หุน้ 7C เสร็จสมบูรณ ์ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึน้ภายในวันที่ 29 
เมษายน 2565  

7. เกณฑท์ีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

บริษัทก าหนดราคาการซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของ 7C รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 140,201,034 บาท ซึ่งเกณฑใ์นการ
พิจารณาการก าหนดราคาดงักล่าว ก าหนดขึน้จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัท ในฐานะผูซ้ือ้ และ  7C ในฐานะ
ผูข้าย โดยพิจารณารว่มกบัมลูค่ายตุธิรรมในส่วนของผูถื้อหุน้ของทัง้ 7C และ TTE รวมกนั ซึ่งฝ่ายบรหิารของบรษิัทได้
แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงนิท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ไดแ้ก่ 
บริษัท แกรนท ์ธอนตนั เซอรว์ิสเซส จ ากัด (“ที่ปรึกษา”) เพื่อท าการประเมินมลูค่าหุน้ตามทฤษฎีทางการเงินต่าง ๆ 
โดยที่ปรกึษาไดท้ าการประเมินมลูค่าหุน้ของทัง้ 2 บรษิัท ทัง้หมด 4 วิธีดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1) มลูค่าทางบญัชี (Book Value 
Approach) 2) อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV Multiple Approach) 3) อัตราส่วนราคาตลาดต่อ
ก าไรสทุธิ (P/E Multiple Approach) และ 4) วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) โดยเมื่อ
พิจารณาจากขอ้มลูที่ไดร้บัจากการสัมภาษณผ์ูบ้ริหารของ 7C และ TTE ประกอบกับทฤษฎีทางการเงินแลว้ ทางที่
ปรกึษาไดก้ าหนดใหม้ลูค่าหุน้ที่เหมาะสมเป็นมลูค่าที่อา้งอิงจากวิธีการค านวณมลูค่าหุน้ดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) เพียงวิธีการเดียว เนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถสะทอ้นความสามารถและผลการ
ด าเนินงานในอนาคตของทัง้ 2 บรษิัทไดอ้ย่างเหมาะสม  

ในการประเมินมูลค่าหุ้นของ 7C และ TTE ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ที่
ปรึกษาไดท้ าการพิจารณาขอ้มูลจากงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีส าหรบัปี 2562 – 2563 และงบการเงิน
ภายในงวด 9 เดือน ปี 2564 รวมถึงขอ้มลูที่ไดจ้ากการตรวจสอบขอ้มลูทางบญัชีโดยผูส้อบบญัชี  

ทัง้นีส้  าหรบัการประเมินมลูค่าหุน้ของ 7C มีสมมติฐานหลกัไดแ้ก่ 1) การประเมินรายได ้ท าการประเมินจากจ านวน
สญัญาและมลูค่าสญัญาการใหบ้รกิารของ 7C ณ วนัท่ีท าการประเมินมลูค่า รวมถึงประมาณการระยะเวลาในการส่ง
มอบงานตามข้อมูลในอดีต โดยในส่วนของจ านวนสัญญามีการประมาณการว่าจะมีการเติบโตประมาณรอ้ยละ 
10.70 ต่อปีเป็นเวลา 5 ปี ตามอัตราการเติบโตของจ านวนสัญญาในอดีต ในขณะที่มูลค่าสัญญามีการเติบโตตาม
ประมาณการอัตราเงินเฟ้อ โดยมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ในช่วงรอ้ยละ 1.00 – 1.80 ต่อปี  2) ตน้ทุนการใหบ้ริการ ท าการ
ประเมินโดยใชข้อ้มลูตามค่าเฉล่ียของสดัส่วนตน้ทุนแต่ละรายการต่อรายไดใ้นอดีต 3) ค่าใชจ้่ายในการบริหาร โดย
ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่าใช้จ่ายพนักงานซึ่งก าหนดให้มีอัตราการเติบโตที่รอ้ยละ 6.80 ต่อปีตามนโยบายของ
ผูบ้ริหาร 4) อตัราการเติบโต ณ สิน้ปีที่มีการจดัท าประมาณการทางการเงิน (Terminal growth rate) เท่ากับรอ้ยละ 
1.75 และ 5) ตน้ทนุของเงินทนุ (Weighted Average Cost of Capital (WACC)) เท่ากบัรอ้ยละ 6.31  
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ทัง้นีส้  าหรบัการประเมินมลูค่าหุน้ของ TTE มีสมมติฐานหลกัไดแ้ก่ 1) การประเมินรายได ้ท าการประเมินจากจ านวน
สญัญาและมลูค่าสญัญาการใหบ้รกิารของ TTE ณ วนัท่ีท าการประเมินมลูค่า รวมถึงประมาณการในการส่งมอบงาน 
โดยมีการประเมินว่าในปี 2565 และ 2566 ทาง TTE จะสามารถทยอยส่งมอบงานที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ไดท้ัง้หมดซึ่งจะท าใหร้ายไดข้อง TTE กลบัมาอยู่ในระดบัเดิมก่อนที่จะเกิดการแพรร่ะบาดของ 
COVID-19 ส าหรบัในปี 2567 และ 2568 ประมาณการการเติบโตของรายไดต้ามอตัราการเติบโตเฉล่ียในอดีตของ
จ านวนการขอใบอนุญาตในการพัฒนาที่ดินโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับรอ้ยละ 2.70 และในปี 2569 
ประมาณการการเติบโตของรายไดเ้ท่ากับอตัราเงินเฟ้อที่รอ้ยละ 1.80 2) ตน้ทุนการใหบ้ริการ ท าการประเมินโดยใช้
ขอ้มลูสดัส่วนเฉล่ียของตน้ทุนแต่ละรายการต่อรายไดใ้นอดีต 3) ค่าใชจ้่ายในการบริหาร โดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ย
ค่าใชจ้่ายพนกังานซึ่งก าหนดใหม้ีอตัราการเติบโตที่รอ้ยละ 4.50 ต่อปีตามนโยบายของผูบ้ริหาร 4) อตัราการเติบโต 
ณ สิน้ปีที่มีการจัดท าประมาณการทางการเงิน (Terminal growth rate) เท่ากับรอ้ยละ 1.75  และ 5) ตน้ทุนของ
เงินทนุ (Weighted Average Cost of Capital (WACC)) เท่ากบัรอ้ยละ 7.89 

ทั้งนีมู้ลค่ายุติธรรมส่วนของผูถื้อหุน้ของ 7C มีมูลค่าอยู่ในช่วง 224.62 – 335.08 ลา้นบาท และมูลค่ายุติธรรมส่วน
ของผูถื้อหุน้ของ TTE มีมูลค่าอยู่ในช่วง 91.73 – 110.55 ลา้นบาท รวมกันมีมลูค่ารวม 316.35 – 445.63 ลา้นบาท 
และเมื่อพิจารณามลูค่าที่สดัส่วนรอ้ยละ 46.7337 ที่บริษัทจะเขา้ไปถือหุน้ใน 7C นัน้ จะท าให ้7C และ TE มีมลูค่า
รวมกนัอยู่ในช่วง 147.84 – 208.26 ลา้นบาท 

8. ผลประโยชนท์ีค่าดว่าจะเกิดกับบริษัท  

บรษิัทเชื่อว่าการลงทนุซือ้หุน้เพิ่มทนุของ 7C จะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบรษิัทและผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปนี ้

1. 7C เป็นบริษัทที่ปรกึษาที่มีผลงานการใหค้  าปรกึษาแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ หลายบรษิัท 
และดว้ยผลงานในอดีตท าใหปั้จจบุนั 7C อยู่ในระหว่างการใหบ้รกิารบรษิัทท่ีก าลงัเตรียมตวัเขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรพัยฯ์ มากกว่า 30 บริษัท ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความไวว้างใจของลูกคา้ที่มีต่อ 7C รวมถึง
แนวโนม้ของการเติบโตของผลประกอบการในอนาคต โดยบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจรว่มกบั 7C ใน
การน าเทคโนโลยีและกลยทุธท์างดิจิทลัเขา้มาช่วยในการวางรากฐานระบบการท างานและการด าเนินธุรกจิ 
Digital Transformation ใหแ้ก่บรษิัทท่ีก าลงัเตรียมตวัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถึงโอกาสใน
การเขา้รว่มลงทนุในบรษิัทท่ีมีส่วนเสรมิสรา้งกนัทางธุรกิจ (Synergy)  

2. การลงทนุใน 7C ซึ่งมีบรษิัทย่อย จ านวน 2 บรษิัท จะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบรษิัทและผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปนี ้

2.1 MCR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 7C มีการประกอบกิจการจดัอบรมและจดัใหม้ีการเรียนการสอนและ
พฒันาบุคลากรดา้นไอที จะเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมบุคลากรที่มีศกัยภาพ รวมถึงการ
ผลิตบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถตรงตามความตอ้งการของกลุ่มบริษัทหรือตลาดแรงงาน 
โดยบริษัทเชื่อว่าการลงทุนใน MCR ในสดัส่วนรอ้ยละ 51 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ MCR ผ่าน
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การถือหุน้ใน 7C นัน้จะเป็นการต่อยอดองคค์วามรูข้อง 7C และบริษัทในการพฒันาบุคลากรท่ีมี
ทักษะที่เป็นที่ตอ้งการเข้ามาท างานในบริษัทและบริษัทที่ 7C มีการให้บริการ ซึ่งเป็นการช่วย
เสรมิสรา้งทัง้โอกาสทางธุรกิจใหแ้ก่บรษิัทและอตัราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุน้ของบรษิัทไดเ้ป็นอย่าง
ดีในอนาคต  

2.2 TTE ซึ่งจะเขา้มาเป็นบริษัทย่อยของ 7C (ก่อนที่บริษัทจะเขา้ท าธุรกรรมการจองซือ้หุน้ 7C ) เป็น
ผู้น าในการให้บริการค าปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มมายาวนานกว่า 30 ปี มีผู้บริหารและทีมงาน
คุณภาพที่มีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาในการด าเนินการขออนุญาตก่อสรา้งโครงการ
อสงัหาริมทรพัยจ์ านวนมาก จึงท าให ้TTE มีการประกอบธุรกิจและมีรายไดม้าอย่างต่อเนื่อง แต่
ดว้ยลักษณะการด าเนินงานในปัจจุบนัของ TTE ที่ยังไม่มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรบัใชก้ับ
การท างานเท่าที่ควร ท าให้ TTE มีข้อจ ากัดในการขยายการให้บริการและมีต้นทุนในการ
ด าเนินงานค่อนข้างสูง บริษัทพิจารณาแลว้พบว่า  หากบริษัทน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหาร
จัดการจะเป็นการช่วยเสริมให้ TTE มีศักยภาพในการเติบโตมากขึน้ รวมถึงท าให้การจัดการ
ตน้ทนุมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยบรษิัทเชื่อว่าการลงทนุใน TTE ผ่านการถือหุน้ใน 7C จะเป็นการ
ต่อยอดองคค์วามรูข้อง 7C และบริษัททั้งในดา้นประสบการณ์งานที่ปรึกษาและการพัฒนา
กระบวนการท างานในรูปแบบ Digital Transformation และจะช่วยสรา้งอัตราผลตอบแทนแก่ผู้
ถือหุน้ของบรษิัทไดเ้ป็นอย่างดีในอนาคต  

9. แหล่งเงนิทีใ่ช้ในการซือ้ 

บรษิัทใชเ้งินทนุหมนุเวยีนของบรษิัทในการช าระคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 140,201,034 บาท 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ  

คณะกรรมการบรษิัทไดท้ าการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่าบรษิัทจะไดร้บัประโยชนจ์ากการลงทนุใน 7C ซึ่งเป็นบรษิัท
ที่มีผลงานการเป็นท่ีปรกึษาใหก้ับบรษิัทจ านวนมากมาอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจของ 7C และธุรกิจของบรษิัทย่อยของ 
7C ไดแ้ก่ MCR และ TTE มีแนวโนม้และศกัยภาพในการเติบโตที่แข็งแกร่ง รวมถึงโอกาสในการท าธุรกิจร่วมกันใน
อนาคต 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาประโยชนท์ี่จะไดร้บัจากการมี MCR และ TTE เป็นบริษัทย่อยของ 7C 
แลว้ เห็นว่า  

1. ธุรกิจการพัฒนาบุคลากรดา้นไอทีของ MCR เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและมีโอกาสในการเติบโตอย่างรวดเร็ว 
ตามแนวโนม้การเติบโตของอุตสาหกรรมไอที รวมถึงการน าเทคโนโลยีทางดา้นไอทีเขา้ไปใชใ้นอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ และทรพัยากรมนษุยค์ือปัจจยัส าคญัของบริษัทในปัจจบุนัและเป็นปัจจยัส าคญัที่จะน าไปสู่โอกาสทาง
ธุรกิจในอนาคตดว้ยเช่นกนั   



20 

 

2. TTE เป็นบริษัทที่มีผลงานการใหค้  าปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มมาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานการใหค้  าปรึกษาแก่
ผูพ้ฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัยท์ี่มีชื่อเสียงหลายราย และมีศกัยภาพที่จะลดตน้ทุนในการบริหารจดัการได ้
โดยภายหลงัจากเขา้ท าธุรกรรมการจองซือ้หุน้ 7C ในครัง้นี ้บรษิัทจะอาศยัความเชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีเขา้
ไปสนับสนุนการพัฒนาระบบการท างานแบบดิจิทัลใหแ้ก่ TTE เพื่อลดตน้ทุนในการบริหารจดัการของ TTE 
เพื่อใหก้ าไรท่ี TTE จะไดร้บัจากการประกอบกิจการเพิ่มมากขึน้ นอกจากนีด้ว้ยระบบการท างานแบบดิจิทลัจะ
มีส่วนช่วยใหศ้กัยภาพในการใหบ้รกิารของ TTE ต่อจ านวนพนกังานเพิ่มสงูขึน้ดว้ยเช่นกนั  

ทั้งนี ้เนื่องดว้ยราคาที่เขา้ท ารายการในครัง้นี ้มีราคาต ่ากว่าราคาประเมินของที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งเป็นราคาที่
เหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการลงทุนในครัง้นีเ้ป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยสรา้ง
มลูค่าเพิ่มและโอกาสในการต่อยอดธุรกิจของบริษัทไดเ้ป็นอย่างดี และคณะกรรมการเล็งเห็นว่า การประกอบธุรกิจ
ของ 7C และบริษัทย่อยของ 7C มีศกัยภาพท่ีจะสามารถสรา้งผลก าไรจากการด าเนินงานในระดบัที่สงู ตรงกับความ
ตอ้งการของบริษัท รวมถึงมีแนวโนม้ที่จะสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาวไดใ้นอนาคต 
จึงเห็นควรใหอ้นมุตัิใหบ้รษิัทเขา้ท าธุรกรรมการจองซือ้หุน้ 7C  

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการทกุท่าน ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท 

บรษิัทขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันี ้ถกูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายชวลั บญุประกอบศกัดิ์ และนายสมโภช ทนตุนัติวงศ)์ 

กรรมการผูม้ีอ  านาจ 

บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) 
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สารสนเทศการได้มาซ่ึงสินทรัพยบ์ริษัท แอดเทค ฮับ จ ากัด (มหาชน) 

ตามบัญชี (2) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล  
และการปฏิบัติการของบริษทัจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 

2.1 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทีมี่ตอ่สารสนเทศ       

คณะกรรมการบริษัท แอดเทค ฮับ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดส้อบทานขอ้มูลในสารสนเทศฉบับนีด้ว้ยความ
ระมดัระวงั และขอรบัรองว่า ขอ้มลูในสารสนเทศในฉบบันีม้ีความถูกตอ้ง และครบถว้น ไม่มีขอ้มลูเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่น
ส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญัอนัอาจท าใหผู้ถื้อหุน้เสียหาย 

2.2 ประมาณการทางการเงนิในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงขอ้สมมติฐานทางการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
และสอบทานตวัเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระว่าประมาณ
การผลการด าเนินงานได้จัดท าขึน้ด้วยความระมัดระวัง 

-ไม่มี- 

2.3 ภาระผูกพันด้านหนีส้นิ         

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีภาระผกูพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกิดขึน้ ตามที่ปรากฎในหมายเหตปุระกอบงบดงันี ้

2.3.1  หนีส้นิตามสัญญาเช่า 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 1,913,275 1,697,876 1,913,275 1,697,876 
หนีสิ้นตามสญัญาเช่า - 1,913,275 - 1,913,275 
รวม 1,913,275 3,611,151 1,913,275 3,611,151 

 
2.3.2  ภาระผูกพันตามสัญญาบริการและหนีส้ินทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทมีภาระผกูพนัตามสญัญาบรกิาร และสญัญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
โดยมียอดรวมของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ตอ้งจ่ายในอนาคตที่ไม่สามารถยกเลิกได ้ดงันี ้
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 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ไม่เกิน 1 ปี 93,129 999,337 93,129 999,337 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 93,129 - 93,129 
 93,129 1,092,466 93,129 1,092,466 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้จากหนงัสือค า้ประกันที่ธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศแห่งหนึ่งไดอ้อกหนังสือค า้ประกันใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนที่รายหนึ่ง เพื่อค า้ประกัน
สญัญาจา้งบรกิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเงินฝากออมทรพัยข์องกรรมการบรษิัทเป็นหลกัทรพัยค์  า้ประกัน
จ านวน 1,000,000 บาท (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : จ านวน 1,000,000 บาท) 

2.4 คดหีรือข้อเรียกร้องทีมี่สาระส าคญัซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ     

- ไม่มี - 

2.5 ผลประโยชนห์รือรายการทีเ่กี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทีถื่อ
หุ้นทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

- ไม่มี-  

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายชวลั บญุประกอบศกัดิ์ และนายสมโภช ทนตุนัติวงศ)์ 

กรรมการผูม้ีอ  านาจ 

บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) 

 


