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การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 7 กรกฎาคม 2564  

ในอัตราส่วน 1.4030331 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (ผู้ถือหุ้นสามารถจองซือ้เกนิสิทธิได้) 

 

 

ระยะเวลาจองซือ้ 

วันที่ 22-30 กรกฎาคม 2564 (เฉพาะวันท าการ) 
  



 

ค าชีแ้จงส าคัญที่ควรทราบ 

 โดยการรับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัท”) ฉบับนี ้(“หนังสือแจ้งการจัดสรรฯ”) ผู้ ถือหุ้นยอมรับและตกลงกับค าชีแ้จงและเงื่อนไขต่างๆ ตาม
รายละเอียดที่ระบดุ้านล่างนี ้

 การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์ใน
ประเทศไทย ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิม่เตมิ) 
บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทมิได้จดทะเบียนและจะไม่ด าเนินการจด
ทะเบียนหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ต่อหน่วยงานก ากบัดแูลหลกัทรัพย์ในประเทศอื่นใด หรือภายใต้ของกฎหมายประเทศ
อื่นใด 

 ห้ามมิให้ผู้ ถือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนงัสือแจ้งการจดัสรรฯ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน โดยหนงัสือแจ้ง
การจดัสรรฯ ฉบบันี ้ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชีช้วนให้จองซือ้หรือซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทในประเทศอื่นใด บริษัทขอให้ผู้
ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือการจัดสรรฯ ตรวจสอบข้อจ ากัดเก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์ใน
ประเทศซึ่งผู้ ถือหุ้นมีภูมิล าเนาหรือถือสัญชาติด้วยตนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลใดๆ ฝ่าฝืนข้อจ ากัด
ดงักล่าว 
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หน้า 1 

หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ชื่อ บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
สถานท่ีตัง้ อาคารคอลมัน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ชัน้ 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 

2. วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทในครัง้นี ้ได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 
2564 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2564 ได้มีมติอนมุตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก
เดิมจ านวน 127,149,873 บาท เป็น 217,774,873 บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 90,625,000 บาท 
ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 181,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเสนอ
ขายหุ้ นดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Right Offering) ในอัตราการจองซือ้ 
1.4030331 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.80 บาท โดยผู้ ถือหุ้นเดิมสามารถ
แสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือ
หุ้นได้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

3.1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ 

ประเภทของหุ้นเพิ่มทนุ : หุ้นสามญัที่ออกใหม่ 
ทนุจดทะเบียนเดิม : 127,149,873 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 254,299,746 หุ้น  

มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว
เดิม 

: 127,149,873 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 254,299,746 หุ้น  
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ได้มีมติอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทดงันี ้
เพิ่มทนุจดทะเบียน : จ านวน 90,625,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 

127,149,873 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 217,774,873 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 181,250,000 หุ้น มลู
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 



 

หน้า 2 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว
หลงัจากเพิ่มทนุในครัง้นี ้

: 217,774,873 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 435,549,746 หุ้ น  
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
(ในกรณีที่มีการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนครบทัง้จ านวนที่ออก
และเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Right Offering)) 

จ านวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม 

: จ านวน 181,250,000 หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท) 

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : 0.80 บาท 
อตัราส่วนจองซือ้ : 1.4030331 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ 

ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุ้น
เดิม โดยมีอัตราส่วนการจองซือ้ตามที่ระบุข้างต้น ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น
สามารถใช้สิทธิจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนได้ 

วิธีการจดัสรร : 1) บริษัทจะเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 181,250,000 หุ้ น มูลค่าที่
ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สั ด ส่ ว น ก า ร ถื อ หุ้ น  ( Right Offering)  ใ น อั ต ร า ส่ ว น 
1.4030331 หุ้ นเดิม ต่อ 1 หุ้ นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอ
ขายเท่ากบั 0.80 บาทต่อหุ้น โดยเศษของหุ้นท่ีเหลือจากการ
ค านวณให้ปัดทิง้ 

2) ในระหว่างระยะเวลาการจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน ผู้ ถือหุ้นเดิมอาจ
แสดงความจ า น งจองซื อ้ หุ้ น เพิ่ มทุ น เกิ นกว่ า สิท ธิ  
(Oversubscription) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคา
เสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจดัสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่า
สิทธิต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้ว โดย
บริษัทจะจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ ถือหุ้นไม่
ใช้สิทธิจองซือ้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่แสดงความจ านงจะซือ้หุ้นเพิ่ม
ทุนเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมแต่
ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจาก
การจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวอีกต่อไป 
การจดัสรรหุ้นส าหรับผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกิน
กว่ า สิท ธิของตน (Oversubscription)  ใ ห้ เ ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้



 

หน้า 3 

2.1) กรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมากกว่า หรือ
เท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ 
บริษัทจะจดัสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จอง
ซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ช าระ
ค่าจองซือ้หุ้นตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้ไว้
เกินกว่าสิทธิทัง้หมดทกุราย 

2.2) กรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจ านวนน้อย
กว่าจ านวนหุ้ นที่มีผู้ ถือหุ้ นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ 
บริษัทจะจัดสรรหุ้ นที่ เหลือดังกล่าวตามขัน้ตอน
ดงัต่อไปนี ้

ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ เดิมที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้เกนิกว่าสิทธิแต่ละรายคณูด้วย
จ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซือ้เกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจดัสรร (ในกรณีที่มี
เศษของหุ้นจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) 
ทัง้นี ้จ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับจากการจดัสรรจะไม่เกิน
จ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซือ้และช าระค่า
จองซือ้ครบถ้วนแล้ว 

ข) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามข้อ ก) 
บริษัทจะจดัสรรหุ้นที่เหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายและยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบ ตาม
สดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายนัน้ โดยน าสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายคณูด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็น
จ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่
จะได้รับจดัสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการค านวณ 
ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) โดยจ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับ
การจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายจอง
ซือ้และช าระค่าจองซือ้ครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้ให้ด าเนินการ
จดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวธีิการในข้อ 
ข) นี ้จนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร 
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อย่างไรก็ดี การจดัสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียด
ข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ท าให้ผู้ ถือหุ้นใดของบริษัทฝ่าฝืน
ข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบงัคับของ
บริษัท ซึ่งปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่
เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท 
และบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการพิจารณาไม่จดัสรรหุ้นให้ผู้จองซือ้หุ้น
รายใดหากการจดัสรรดังกล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการ
กระท าการขดัต่อกฎหมายใดๆ หรือระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง
กับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 
นอกจากนีบ้ริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนในการเสนอขายครัง้นี ใ้ห้กับผู้ ถือหุ้นรายใดๆ หากการ
เสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายนัน้จะท าให้หรือ
อาจท าให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 

4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิจองซือ้ 

ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2564  

5. ก าหนดการจองซือ้ วิธีการจองซือ้ และการช าระเงนิ 

5.1 ก าหนดวันจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

วนัท่ี 22-30 กรกฎาคม 2564 (เฉพาะวนัท าการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 

5.2 วิธีการจองซือ้ และสถานที่รับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.2.1 วิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้หุ้นในวันที่ 22-30 กรกฎาคม 2564 (เฉพาะวันท าการ) ในระหว่าง
เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 

โดยกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
และชัดเจน พร้อมทัง้ลงลายมือชื่อผู้ จองซือ้ และช าระเงินค่าหุ้นเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ 
(ตามที่ระบไุว้ในข้อ 5.3) และเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ (ตามที่ระบไุว้ในข้อ 5.4) โดย
น าส่งเอกสารที่เก่ียวข้องด้วยวิธีการดงัต่อไปนี ้

• ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

ส าหรับผู้ ถือหุ้ นที่มีบัญชีซื อ้ขายหลักทรัพย์ โดยถือหุ้ นในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ 
(Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ ถือหุ้นมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์และมีหุ้น
สามญัของบริษัทฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ด าเนินการรวบรวมเอกสารและยืน่
เร่ืองให้แก่ตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ณ สถานที่รับจองซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุตามข้อ 5.2.2 
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• ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือผู้ที่ประสงค์ยื่นเอกสารด้วยตนเอง 

ยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้ด้วยตนเอง ได้ที่ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษัท ณ สถานท่ีรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามข้อ 5.2.2 

 

5.2.2 สถานท่ีรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ผู้จองซือ้ หรือผู้ รับมอบอ านาจ หรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่ด าเนินการแทนผู้จองซือ้ สามารถติดตอ่
จองซือ้หุ้นและยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้ ได้ที่ตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษัท ในวันที่ 22-30 กรกฎาคม 2564 (เฉพาะวันท าการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
15.30 น. ตามชื่อและที่อยู่ด้านล่างนี ้(แผนท่ีตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) 

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู่ : 540 อาคารเมอร์ควิร่ี ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลนิจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์ : 02-658-5800 ต่อ 410, 501, 526 หรือ 02-658-5741 

ทัง้นี ้บริษัท (โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท) จะไม่รับการจองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ และทางโทรสารในทุกกรณี 

หากผู้จองซือ้รายใดไม่จดัส่งเอกสารมาที่ตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่บริษัทแจ้งไว้ บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่า
ผู้ถือหุ้นรายนัน้สละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

5.3 การช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

โดยการช าระเงินค่าหุ้น ให้ช าระด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนี ้

5.3.1 กรณีช าระด้วยเงินโอนเข้าบญัชี 

• ฝาก/โอนเงิน เข้าบญัชีธนาคารของบริษัท ดงันี ้

ชื่อบญัชี : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เพื่อ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรบรีุตดัใหม่ 
ประเภทบญัชี : ออมทรัพย์ 
เลขที่บญัชี : 100-892-1365 

• ฝาก/โอนเงินเพียง 1 ครัง้ ต่อ 1 ใบจอง ทัง้กรณีจองซือ้ตามสิทธิหรือเกินกว่าสิทธิ 

• การโอนเงินต้องเป็นการโอนจากบญัชีของผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ ไม่สามารถโอนจากบญัชีของ
บุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นได้ ยกเว้น การจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ 
จ ากดั (NVDR) 
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• กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นตามส่ิงที่
ส่งมาด้วย 6) ชื่อ นามสกุล ของผู้จองซือ้ และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้
ด้านหลงัของหลกัฐานการโอนเงิน หรือใบน าฝากช าระเงิน (pay-in slip) ที่ได้ช าระเงินค่า
จองซือ้ 

• ก าหนดเวลาการรับช าระเงินค่าจองซือ้ กรณีช าระด้วยเงินโอน 
โอนด้วยเงินสด โอนได้ทกุวนัตัง้แต่วนัท่ี 22-30 กรกฎาคม 2564  (โดยเร่ิมโอนได้วนัท่ี 22 
กรกฎาคม 2564 เวลา 8.00 น. ถึงวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น.) 
โอนด้วยเช็ค วนัที่ 22 – 27 กรกฎาคม 2564 โดยเช็คดงักล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงิน
จากส านักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ได้ภายใน 1 วันท าการเท่านัน้ โดยเช็คจะต้องลง
วนัท่ีไม่เกิน 27 กรกฎาคม 2564 

• จ านวนเงินที่ผู้จองซือ้ช าระค่าจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน จะต้องสทุธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร 
ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนจะถือว่ายอด
สทุธิดงักล่าวเป็นจ านวนสทุธิที่ผู้จองซือ้ช าระเพื่อการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ 

5.3.2 กรณีช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

• ช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที่ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท อินเตอร์
เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เพื่อจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน” ที่
สามารถเรียกเก็บเงินจากส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานคร ได้ภายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ 
โดยเช็คจะต้องลงวนัท่ีไม่เกิน 27 กรกฎาคม 2564 

• จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จ านวน 1 ฉบบั ต่อ 1 ใบจอง ทัง้กรณีจองซือ้ตามสิทธิ
หรือเกินกว่าสิทธิ 

• กรณีช าระด้วยเช็คบุคคลต้องเป็นเช็คของผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ ไม่สามารถช าระด้วยเช็คของ
บคุคลและ/หรือนิติบคุคลอื่นได้ ยกเว้น การจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุของ NVDR 

• กรุณาระบุ เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นตามส่ิงที่
ส่งมาด้วย 6) ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ด้านหลงัเช็ค 
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

• ก าหนดเวลาการรับช าระเงินค่าจองซือ้ กรณีช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  
วนัที่ 22 – 27 กรกฎาคม 2564 โดยเช็คดงักล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากส านกัหกั
บญัชีกรุงเทพมหานคร ได้ภายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ โดยเช็คจะต้องลงวนัที่ไม่เกิน 27 
กรกฎาคม 2564 

• จ านวนเงินที่ผู้จองซือ้ช าระค่าจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน จะต้องสทุธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร 
ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนจะถือว่ายอด
สทุธิดงักล่าวเป็นจ านวนสทุธิที่ผู้จองซือ้ช าระเพื่อการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ 
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5.3.3 กรณีช าระด้วยเงินโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)  

• สามารถช าระเงินค่าจองซื อ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนโดยการโอนผ่านระบบบาทเนต 
(BATHNET) โดยโอนเข้าบัญชี “บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) เพื่ อจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน ” เลขที่บัญชี 100-892-1365 
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดย
สามารถช าระเงินค่าจองซือ้ได้ตามเวลาเปิดรับการโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 
ของแต่ละธนาคาร ของวนัท่ี 22-30 กรกฎาคม 2564 (เฉพาะวนัท าการ) 

• ผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนบาทเนต จ านวนเงินท่ี
ผู้จองซือ้ช าระค่าจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน จะต้องสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ และค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนจะถือว่ายอดสุทธิ
ดงักล่าวเป็นจ านวนสทุธิที่ผู้จองซือ้ช าระเพื่อการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ 

ทัง้นี ้บริษัท (โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท) จะไม่รับช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่ม
เป็นเงนิสด 

5.4 เอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

1) ใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน ( ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3) ที่กรอกรายละเอียดการจองซือ้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนและชดัเจน ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิ
การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 ฉบบัเท่านัน้ 

2) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน ( ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนของบริษัท 

ในกรณีผู้จองซือ้ไม่ได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณาติดต่อบริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ 02-009-9999 

3) เอกสารการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ  

ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามข้อ 5.3 พร้อมแนบเอกสาร
การช าระเงิน ดงันี ้

• กรณีช าระด้วยการโอนเงินเข้าบญัชีผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร 

แนบหลกัฐานการโอนเงิน หรือใบน าฝากช าระเงิน (pay-in slip) ของธนาคาร (ฉบบัจริง) ตาม
ข้อ 5.3.1 และกรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (สามารถดไูด้จากใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้น
ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 6) ชื่อ นามสกุล ของผู้ จองซือ้ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้
ด้านหลงัของหลกัฐานการโอนเงิน หรือใบน าฝากช าระเงิน (pay-in slip) 
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• กรณีช าระด้วยการโอนเงินผ่านระบบ Internet Banking/ Mobile Banking 

แนบหลักฐานการช าระเงินโดยพิมพ์ออกจากระบบ Internet Banking/ Mobile Banking 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิ
การจองซือ้หุ้ นตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 6) ชื่อ นามสกุล ของผู้ จองซือ้และหมายเลขโทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ ไว้ด้านหลงัของหลกัฐานการโอนเงิน 

• กรณีช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

แนบเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ตามข้อ 5.3.2 และกรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้ น 
(สามารถดไูด้จากใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 6) ชื่อ นามสกุล ของผู้จอง
ซือ้ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

ข้อความที่ระบบุนหน้าเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ห้าม มีการแก้ไข / ขีดฆ่า / เปล่ียนแปลง
ข้อความใดๆ บนหน้าเช็ค และทางตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปฏิเสธการรับเช็คที่มีการแก้ไข/ ขีดฆ่า / เปล่ียนแปลงข้อความใดๆ บนหน้าเช็ค ทกุกรณี 

4) เอกสารประกอบการแสดงตน 

• บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง กรณี
เป็นบตัรประจ าตวัประชาชนตลอดชีพ ให้แนบส าเนาบตัรประชาชนพร้อมส าเนาทะเบยีน
บ้าน โดยลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง หรือ 

- ในกรณีที่บัตรประชาชนหมดอายุและยังไม่สามารถต่ออายุได้ ให้แนบส าเนาทะเบียน
บ้านท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือส าเนาเอกสารราชการอื่นที่มีเลขประจ าตวั 
13 หลกั พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องและ 

- กรณีผู้ จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง 
(บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศยัอยู่ พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
และ 

- ลายมือชื่อที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสาร
ประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุทกุฉบบั และ 

- กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงชื่อสกุล ซึ่งท าให้ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 
2564 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6) ให้แนบ
ส าเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปล่ียนชื่อ
สกลุ เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
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• บคุคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย (มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย)  

- ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

• นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างด้าว 
(แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถกูต้อง 

• นิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

- ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ และหนงัสือรับรองของบริษัท
ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจ
ลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

- ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ที่
ยงัไม่หมดอาย ุของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง และ 

- ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือ
ชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทตูไทย หรือสถานกงสลุ
ไทยในประเทศที่เอกสารดงักล่าวได้จดัท า หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 
เดือนก่อนวนัจองซือ้ 

5) ในกรณีผู้จองซือ้เลือกฝากหลกัทรัพย์เข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกผู้
ฝากเลขที่ 600 กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ 
(บุคคลและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบคุคล)” 
(ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4) เพื่อรองรับกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) 

6) หนงัสือมอบอ านาจให้กระท าการแทน (แบบฟอร์มตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมติดอากรแสตมป์ 
30 บาท ในกรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับมอบอ านาจมากระท าการแทน พร้อมส าเนาบตัรประชาชนที่
ยงัไม่หมดอายขุองผู้มอบอ านาจ และผู้ รับมอบอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

7) กรณีส่งเอกสารผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือหุ้นมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์และมีหุ้นสามญัของบริษทั
ฝากไว้ (Broker) ไม่ต้องใช้หนงัสือมอบอ านาจ 

 



 

หน้า 10 

5.5 เงื่อนไขการจองซือ้ 

1) ผลแห่งการจองซือ้หุ้นสามญัจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เชค็ 
หรือดร๊าฟท์ เพื่อช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัของผู้ ถือหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อย 

2) ผู้ ถือหุ้นที่ได้ท าการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนและช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นแล้วจะไม่มีสิทธิยกเลิกการ
จองซือ้ 

3) หากผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ หรือบริษัท 
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัท 
ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้และการช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนตามที่บริษัทก าหนดไว้ และ/หรือผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้กรอกข้อมลูในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่
ครบถ้วนหรือไม่ชดัเจน หรือจองซือ้ด้วยวิธีการอื่นที่มิได้ก าหนดไว้ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัท จะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ
ในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักล่าว 

4) ผู้ ถือหุ้นที่มิได้ใช้สิทธิจองซือ้ หรือมิได้ใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจะถือว่าท่านสละ
สิทธิการจองซือ้หุ้นครัง้นี ้

5.6 วิธีคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี) 

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ เนื่องจากผู้ ถือหุ้นไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นหรือผู้ ถือ
หุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิแต่ได้รับการจดัสรรไม่ครบตามความประสงค์ บริษัทจะคืนเงิน
ตามจ านวนหุ้นท่ีไม่ได้รับการจดัสรรโดยไม่มีดอกเบีย้ เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายชื่อผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทจะ
ด าเนินการจดัส่งเช็คดงักล่าวออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วนัท าการ นบัจาก
วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น (ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564) ตามที่อยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้น ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ทัง้นีไ้ม่ว่าในกรณีใดๆ 
หากได้มีการส่งเช็คขีดคร่อมดงักล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบไุว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น
โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับเงินค่าจองซือ้คืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบีย้ หรือค่าเสียหายใดๆ และผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องเมื่อน าเช็คขีด
คร่อมไปเรียกเก็บเงิน 

5.7 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 

ผู้จองซือ้สามารถเลือกให้บริษัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้

5.7.1 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้ นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ จองซือ้มีบัญชีซือ้ขาย
หลักทรัพย์อยู่ บริษัทจะด าเนินการน าหุ้ นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” โดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (“ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์”) และบริษัทหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นท่ีผู้จอง
ซือ้ฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ จองซือ้ภายใน 15 วันท าการนับจากวันสิน้สุด
ระยะเวลาการจองซือ้หุ้น ในกรณีนีผู้้ จองซือ้จะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาด
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หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้น
ของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในกรณีข้อ 5.7.1 นีช้ื่อของผู้จองซือ้จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้จอง
ซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าว มิฉะนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่
จะด าเนินการส่งมอบหุ้นดงักล่าว โดยออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซือ้ตามข้อ 5.7.3 แทน 

ผู้ ถือหุ้นท่ีใช้สิทธิในการจองซือ้จะต้องระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ (ตามที่ระบไุว้ด้านหลงัใบจอง
ซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3)) ที่ผู้ ถือหุ้นมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่
บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจดัสรรเข้าบญัชีดงักล่าวให้ถกูต้อง 
หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะท าให้ไม่
สามารถโอนหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายของ
หุ้นหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน 

ในกรณีที่กรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้ น
ดงักล่าว โดยออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซือ้ตามข้อ 5.7.3 แทน 

5.7.2 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นท่ี
ได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรเข้าบญัชี
ของบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน)  สมาชิกเลขที่ 600 และ
ออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 15 วันท าการ นับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการ
จองซือ้หุ้น เมื่อผู้จองซือ้ต้องการขายหุ้น ผู้จองซือ้จะต้องถอนหุ้นออกจากบญัชีสมาชิกเลขที่ 
600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการ
ตามที่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์และ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก าหนด ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้จะ
สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนุญาต
ให้หุ้นของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้จองซือ้ได้ด าเนินการถอนหุ้น
ออกจากบญัชีสมาชิกเลขที่ 600 ดงักล่าวแล้ว 

ในกรณีนีผู้้จองซือ้จะต้องกรอก “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ 
(บุคคลและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะ
นิติบุคคล)” (สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 4) พร้อมแนบเอกสารที่ เกี่ยวข้องตามที่ ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ก าหนด ทัง้นี ้หากปรากฏข้อบ่งชีว้่าผู้ จองซือ้เป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันตาม
กฎหมาย FATCA บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดงักล่าว โดยออกใบหุ้นในชื่อของผู้
จองซือ้ตามข้อ 5.7.3 แทน 

5.7.3 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้ นในชื่อของผู้ จองซือ้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนาย
ทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรร
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือ
หุ้น ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น ซึ่งในกรณีนีผู้้จองซือ้จะ
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ไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จอง
ซือ้อาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้ นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ แล้ว 

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ระบเุลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ บริษัท
ขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซือ้ตามข้อ 5.7.3 

5.8 การสละสิทธิ์การจองซือ้ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้ใช้สิทธ์ิจองหุ้นสามญัเพ่ิมทุน หรือไม่ได้ช าระเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หรือเช็ค 
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามเวลาที่ก าหนด หรือกรอกข้อมูลหรือน าส่ง
เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาจองซือ้ บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่ประสงค์ท่ีจะจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายในครัง้นี ้

5.9 ข้อมูลส าคัญอื่นๆ 

1) ในการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนและช าระเงินค่าหุ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัท  (โดยตัวแทนการรับ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท) จะลงลายมือชื่อผู้ รับจองเพื่อออกหลกัฐานการรับจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ (ส่วนท้ายของใบจองซือ้) เพื่อเป็นหลกัฐานให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน 
โดยผลแห่งการจองซือ้จะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับเงินโอนหรือสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค 
แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ได้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาการจองซือ้และช าระเงินค่าหุ้น
เพิ่มทนุท่ีบริษัทได้ก าหนดไว้ 

2) ผู้ ถือหุ้นท่ีได้ท าการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและช าระเงินค่าจองซือ้แล้วจะไม่มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซือ้ 

3) ชื่อผู้จองซือ้ และชื่อเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกนั หากเป็นเลขบญัชีที่ซือ้
ขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีได้ ในกรณี
ดงักล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวโดยการออกใบหุ้นในชื่อของ
ผู้จองซือ้แทน ซึง่อาจท าให้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถซือ้ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จองซือ้ได้ทนัในวนัท าการ
แรกของการซือ้ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

4) โปรดระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ (รหสัโบรกเกอร์) ตามที่ระบไุว้ด้านหลงัใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน
ที่ผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ และเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นท่ี
ได้รับการจดัสรรเข้าบญัชีดงักล่าวให้ถกูต้อง หากไม่ถกูต้อง จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนเข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งทางบริษัทโดยตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการติดตามหุ้ นสามญัเพิ่มทนุคืนหรืออาจสญูหาย และใน
กรณีที่ผู้ ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทโดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดงักล่าว โดยการออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซือ้
แทน ซึ่งอาจจะท าให้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถซือ้ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่จองซือ้ได้ทนัในวนัท าการแรก
ของการซือ้ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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5) หากผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนไม่สามารถช าระค่าจองซือ้หุ้นดงักล่าวภายในระยะเวลาที่
บริษัทก าหนดไว้ หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามที่มิใช่
ความผิดของบริษัทไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาการจองซือ้และช าระเงินค่าหุ้น
ตามที่ก าหนด หรือผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้กรอกข้อมลูในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่
ชดัเจน หรือน าส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซือ้ไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละ
สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 

6) หากการสละสิทธิหรือการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบของผู้ ถือหุ้นสัญชาติไทย จะท าให้
สดัส่วนการถือหุ้นสามญัของผู้ ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าจ านวนร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นต่างด้าวดงักล่าว โดยผู้ ถือหุ้นต่างด้าวดงักล่าวอาจไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทุนเพียงบางส่วนตามสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นต่างด้าวที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลือจากกรณีการจดัสรรดงักล่าวต่อไป 

7) หากจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นระบใุนใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุมากกว่าจ านวนเงินที่บริษัทได้รับช าระ
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจ านวนเงินท่ีบริษัทได้รับจากการจองซือ้หุ้นเป็นหลกั 

8) หากจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นระบใุนใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุน้อยกว่าจ านวนเงินที่บริษัทได้รับช าระ
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดลุยพินิจในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายตามที่
บริษัทเห็นสมควร 

9) บริษัท (โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน) ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายละเอียด
วิธีการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น เงื่อนไขในการจองซือ้ หรือข้อมลูใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัวิธีการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินงาน 
ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน 

บริษัทจะน าเงินจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในบริษัท เพื่อรองรับโครงการที่อยู่ระหว่างการ
ให้บริการในปัจจบุนัและโครงการท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคต  

โดยธุรกิจหลักของบริษัทคือการเป็นผู้ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแบบครบวงจร (Total 
Enterprise Solution and Service Provider) ซึ่งในปัจจุบนั บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการให้บริการจ านวน
มาก และยังมีโครงการที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มในปี 2564 ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท 
ประกอบด้วยโครงการประเภทโครงการขายสินค้าพร้อมติดตัง้จ านวน 3 โครงการ โครงการประเภทโครงการจ้าง
บ ารุงรักษาจ านวน 6 โครงการ และโครงการประเภทโครงการเช่าจ านวน 1 โครงการ โดยบริษัทจะจดัหาแหล่ง
เงินทุนหลกัจากการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินประมาณร้อยละ 70 ของมลูค่าต้นทนุโครงการ และอีกประมาณ
ร้อยละ 30 ของมลูค่าต้นทุนโครงการ จะมาจากเงินทุนหมนุเวียนของกิจการซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากการ
เพิ่มทุน ดังนัน้การเพิ่มขึน้ของโครงการที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มในปี 2564 จะส่งผลให้บริษัทต้องการเงินทุน
หมนุเวียนเพิ่มขึน้ เพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารจดัการโครงการทัง้หมดที่จะเกิดขึน้ โดยเงินทุนหมนุเวียนจะเป็น
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ส่วนส าคัญที่จะสนับสนุนให้โครงการต่างๆ ของบริษัทด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีการบริหารจัดการที่ มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ยงัเป็นโอกาสที่บริษัทจะกลบัมาสร้างความน่าเชื่อถือให้กบัลกูค้ามากยิ่งขึน้ ซึง่จะส่งผล
ดีต่อบริษัทในระยะยาวและยงัเป็นการปรับปรุงผลการด าเนินงานของบริษัทให้ดีขึน้อีกด้วย 

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะรองรับการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันรวมถึงโครงการที่คาดว่าจะได้รับใน
อนาคต มูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้จากการขายและบริการโดยตรงให้แก่
บริษัท โดยเงินจากการเพิ่มทนุจะใช้ในการสนบัสนนุโครงการที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดงักล่าวในรูปแบบของ
เงินทุนหมุนเวียน ท าให้บริษัทสามารถลดความเส่ียงในการขาดสภาพคล่อง อีกทัง้ยังช่วยในเร่ืองการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งจะส่งผลต่อการส่งมอบงานตรงความต้องการของลูกค้าและมีผลกระทบ
โดยตรงต่อความต่อเนื่องในการให้บริการและชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทนุจะลดความเส่ียง
ทางด้านการเงินและเพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว ส่งผลให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมีความ
แข็งแกร่งขึน้ 

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

8.1 นโยบายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50.00 ของก าไรสทุธิหลกัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล
และทุนส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้ต้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นด้วย และขึน้อยู่กับ
แผนการลงทนุ ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

ผู้ จองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนครัง้นี จ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แต่ผู้ จองซือ้หุ้ นเพิ่มทุน
ดงักล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

8.2 ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากมูลค่ากิจการที่เพิ่มขึน้ 

บริษัทจะมีรายได้มากขึน้จากโครงการที่คาดว่าก าลังจะเกิดขึน้อย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้ โดย
เงินทุนดงักล่าวจะช่วยเป็นเงินทุนหมนุเวียนที่จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับโครงการทัง้หมดของบริษัท ท า
ให้บริษัทบริหารจัดการได้ดีขึน้ แก้ปัญหาได้รวดเร็วขึน้ ลูกค้าพึงพอใจมากขึน้ และได้กลับมาสร้าง
ชื่อเสียงที่ดีต่อลูกค้าซึ่งจะเป็นผลดีต่อบริษัทในระยะยาวในการรับงานอย่างต่อเนื่องได้มากขึน้ 
นอกจากนี ้หากกิจการสามารถชนะการประมูล หรือได้รับการต่อสัญญาจากลูกค้าตามแผนงานที่
กิจการได้วางไว้ ก็จะส่งผลต่อเนื่องให้กิจการมีรายได้ที่เพิ่มมากขึน้ รวมถึงจะเพิ่มโอกาสในการสร้างผล
ประกอบการท่ีดีขึน้ในอนาคต  และผู้ ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากมลูค่ากิจการท่ีเพิ่มขึน้ 

9. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

9.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทัง้จ านวน จะไม่เกิด
ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดไม่ได้ใช้สิทธิจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตาม



 

หน้า 15 

สิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ จนมีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนครบทัง้
จ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นรายดงักล่าว ซึง่จะมีสิทธิการออกเสียงลดลง
ประมาณร้อยละ 41.61 

การลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ค านวณจาก 

=  จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย  
  จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วก่อนเสนอขาย + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย  

=  181,250,000  
  (254,299,746 + 181,250,000)  

=  ร้อยละ 41.61  

9.2 ผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทุน จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่ใน
กรณีที่ผู้ ถือหุ้นทกุรายใช้สิทธิตามที่มีอยู่ครบทัง้จ านวน จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัท ซึง่จะ
ลดลงในอตัราร้อยละ 18.65 

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ค านวณจาก 

=  ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย  
  ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  

=  1.45 – 1.18  
  1.45  

=  ร้อยละ 18.65  

โดยที่ ราคาตลาดก่อนเสนอขาย ค านวณจากราคาเฉล่ียถ่วงน า้หนัก 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวนั
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (ค านวณราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกั
ย้อนหลงัตัง้แต่วนัท่ี 27 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2564) ซึง่เท่ากบั 1.45 บาทต่อหุ้น 

โดยที่ ราคาตลาดหลงัเสนอขาย ค านวณจาก 

=  (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขาย  จ านวนหุ้นที่เสนอขาย) 
  จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 

=  (1.45  254,299,746) + (0.80  181,250,000) 
  254,299,746 + 181,250,000 

=  1.18 บาทต่อหุ้น 

 

9.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per Share Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  จะเกิดผล
กระทบต่อก าไรต่อหุ้นของบริษัท ลดลงเท่ากบั ร้อยละ 41.61 
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การลดลงของก าไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) ค านวณจาก 

=  ก าไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย – ก าไรต่อหุ้นหลงัเสนอขาย  
  ก าไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย  

=  0.10 – 0.06  
  0.10  

=  ร้อยละ 41.61  

โดยที่ ก าไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย โดยอ้างอิงจากงบก าไรขาดทนุตามงบการเงินรวมส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเท่ากบั 24.82 ล้านบาท และจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วก่อนเสนอขายเท่ากับ 254.30 
ล้านหุ้น  
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ส่วนที่ 2: ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัท 

ชื่อบริษัท : บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) 
ชื่อย่อ : IRCP 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000024 
สถานท่ีตัง้ : อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ชัน้ 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กทม. 10110   
โทรศพัท์ : 02-171-8601 
โทรสาร : 02-171-8602 
เว็ปไซต์ : www.ircp.co.th 

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท 

2.1 การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

2.1.1 สรุปภาพรวมของธุรกิจ 

กลุ่มบริษัท  IRCP มุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมายาวนาน ตลอด 34 ปีที่ผ่านมา 
IRCP ได้มีการขยายการด าเนินงานเข้าสู่ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างต่อเนื่อง 
มีผลงานส าคัญในระดับประเทศจ านวนมาก โดยได้มีการขยายสู่การด าเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทที่
ประกอบด้วย 5 สายธุรกิจ คือ ธุรกิจวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียงแบบดิจิทัล ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ
เทคโนโลยีเพื่อข้อมูล ธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อเมืองอัจฉริยะ และธุรกิจการซอฟแวร์โซลูชัน่ และประกอบไปด้วย 4 
กลุ่มบริษัทย่อย ซึ่งเป็นการขยายศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจให้ครอบคลมุความต้องการของลกูค้าและรองรับ
ความก้าวหน้าและแนวโน้มของเทคโนโลยีให้ครอบคลมุได้มากยิ่งขึน้ ซึ่งถือว่าเป็นการให้บริการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารแบบเบ็ดเสร็จ และยังเป็นการกระจายความเส่ียงของการด าเนินธุรกิจโดยไม่พึ่งพา
รายได้จากธุรกิจหรือลกูค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ก่อตัง้โดยผู้บริหารคนไทยโดยได้จด
ทะเบียนจดัตัง้บริษัทเมื่อวนัท่ี 29 สิงหาคม 2529 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เร่ิมต้นประกอบธุรกิจจากการเป็นผู้ผลิต
การ์ดแสดงผลภาษาไทยที่ใช้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และต่อมาได้ขยายธุรกิจในสายงานด้านไอทีอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มบริษัท IRCP มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ดงันี ้

ปี เหตกุารณ์ 
2561 - กลุ่มบริษัท ได้ปิดกิจการ บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จ ากดั (IRCP Cloud) 
2562 - บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 จากสมาคม

ส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย
และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนน 99 คะแนน 



 

หน้า 18 

ปี เหตกุารณ์ 
- บริษัทได้รับการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เร่ืองการก ากับ
ดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2562 ซึง่อยู่ในระดบั 4 ดาว หรือดีมาก 

- บริษัทได้ย้ายส านกังานใหญ่จากพระราม 9 ไปยงัอาคารคอลมัน์ทาวเวอร์ ชัน้ 7 
- หน่วยธุรกิจ AR ด าเนินงานภายใต้บริษัท IRCP ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตซ า้ซอฟต์แวร์ให้กับ 

Microsoft ประเภทรับจ้างผลิต OEM หยุดด าเนินการเนื่องจากทางบริษัท MICROSOFT 
LICENSING, GP ได้แจ้งขอยกเลิกสญัญาในส่วนธุรกิจดงักล่าว เนื่องจากสภาพธุรกิจในปัจจบุนั
มีการเปล่ียนแปลงไปเป็นแบบ Digital Download ส่งผลให้การผลิตซ า้แบบ DVD มีปริมาณ
น้อยลงจนไม่คุ้มค่า ต่อการด าเนินธุรกิจต่อ โดยสิน้สดุสญัญาเมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

2563 - บริษัท ทีวี เทเลคอม จ ากัด เปล่ียนชื่อบริษัท เป็น บริษัท สบายน์ อินทิเกรชัน่ จ ากัด โดยบริษัทฯ
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

2.1.2 โครงสร้างการถือหุ้น 

บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 254,299,746 
บาท ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร มีบริษัทย่อยที่ด าเนินงานภายใต้บริษัทใหญ่อีก 4 
บริษัท ได้แก่ บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติง้ จ ากัด บริษัท 
สบายน์ อินทิเกรชัน่ จ ากัด และบริษัทสิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด โดยรายละเอียดการด าเนินงานของแต่ละ
บริษัทมีดงัต่อไปนี ้

 

 

  

บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

IRCP 

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส จ ากดั 

INEC 

บริษัท สบายน์ อินทิเกรชัน่ จ ากดั 

SABINE1/ 

92.00% 99.99% 

บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน)  

ITG 

บริษัท คลีน แพลนน่ิง จ ากดั 

CP 

บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั 

SIG1/ 

บริษัท เอชอาร์ซีพ ีจ ากดั 
HRCP 

91.14% 51.00% 

99.99% 

25.00% 
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2.1.3 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ตัง้แต่ปี 2561-2563  และไตรมาส 1 ปี 2564 มีดงันี ้

โครงสร้างรายได้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

2561 2562 2563 ไตรมาส 1 ปี 2564 

จ านวน % จ านวน % จ านว
น 

% จ านวน % 

รายได้         

รายได้ค่าบริการพฒันาระบบ 441.28   40.86  392.38   41.19  355.52  37.73  63.96  31.49  
รายได้จากการขาย 623.59   57.75  529.04   55.54  487.78  51.77  127.29  62.67  
รายได้ดอกเบีย้จากสญัญาเชา่ทาง
การเงิน 

4.79   0.44  18.13   1.90  12.60  1.34  2.71  1.33  

รายได้อื่น 10.22   0.95  13.04   1.37  86.35  9.16  9.14  4.50  
รวมรายได้ 1,079.88   100.00  952.59   100.00  942.26  100.00  203.11 100.00  

ที่มา : งบการเงินรวมปี 2561-2563 และไตรมาส 1 ปี 2564 มาจากงบการเงินรวมซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีที่ได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต.  

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบันคือการเป็นผู้ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแบบครบวงจร  
(Total Enterprise Solution and Service Provider) มีผลิตภัณฑ์ที่บริษัทแม่และบริษัทย่อยพัฒนาขึน้เองและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้ แทนจ าหน่ายจากบริษัทชัน้น าของโลก  รวมถึงการให้บริการทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้านต่างๆ โดยแบ่งเป็นธุรกิจประเภทโครงการออกเป็น 5 กลุ่มดงันี ้

1. กลุ่มระบบวิทยแุละโทรทศัน์กระจายเสียงแบบดิจิทลั (Digital Broadcasting Solution) 

บริษัทได้ด าเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตัง้ บริหารโครงการ และบ ารุงรักษาด้าน
ระบบวิทยแุละโทรทศัน์กระจายเสียงที่ทนัสมยัแบบครบวงจร ตัง้แต่ปี 2556 โดยน าเสนออปุกรณ์ที่มีชื่อเสียง
และคณุภาพชัน้น าของโลก และมีทีมงานท่ีมีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ยอมรับในตลาด เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ 

2. กลุ่มโทรคมนาคม (Telecommunication) 

บริษัทมีการด าเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคมด้วยการเสนอบริการการเป็นที่ปรึกษา  ออกแบบ จดัหาอุปกรณ์ 
ติดตัง้ บริหารโครงการและบ ารุงรักษาด้านระบบส่ือสารโทรคมนาคมที่ทนัสมยัแบบครบวงจร โดยน าเสนอ
อุปกรณ์ที่มีชื่อเสียงระดับและคุณภาพชัน้น าของโลกพร้อมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่
ยอมรับในตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ  

3. กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อข้อมลู (Information Technology) 

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อข้อมูล จะเป็นการปรับเปล่ียนแนวคิดในการบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้า  เนื่องจาก
ปัจจุบันในการด าเนินธุรกิจจะต้องใช้ข้อมลูจ านวนมหาศาลหรือ ที่เรียกกันว่า “Big Data” ดังนัน้นอกจาก
ระบบเครือข่าย และความเสถียรของอินเตอร์เน็ตแล้ว ระบบในการจดัเก็บข้อมลูขนาดใหญ่จึงมีความส าคญั
ไม่น้อยไปกว่ากัน ยิ่งไปกว่านัน้จ าเป็นที่จะต้องมีระบบในการคดักรองจดัเตรียมข้อมลู (Data preparation) 
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วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytic) รวมถึงการแสดงความสัมพันธ์ในมิติที่แตกต่างของข้อมูลจ านวน
มหาศาลได้อย่างมีประสิทธิผล (Data Visualization) 

4. กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อเมืองอจัฉริยะ (Smart City Technology) 

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี ้ (Smart City) จะเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาเมืองขนาดใหญ่ในต่างจังหวัด และเมืองรองที่อยู่ในช่วงที่ต้องพัฒนาให้สอดคล้องกันต่อเนื่องกับ
เมืองใหญ่ ในระยะแรกส่วนใหญ่จะมุ่งเน้น เทคโนโลยี ที่เก่ียวข้องกบัความปลอดภยัของประชาชน (Public 
Security Technology) และจากกรณีศึกษาเมืองอจัฉริยะในต่างประเทศจะพบว่า “กล้องวงจรปิด” (CCTV 
system) จะมีส่วนส าคญัในการเก็บภาพเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อน ามาวิเคราะห์ด้วยภาพ ( Image 
Processing Analysis) ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึน้ ทัง้แบบทนัทีทนัใด (Real Time Search) และแบบค้นหา
ตามช่วงเวลา (Event Search) เช่น การค้นหา รถยนต์ (License Plate Recognition) หรือ การค้นหาบคุคล
ด้วยใบหน้า (Face Detection) เป็นต้น 

5. กลุ่มซอฟท์แวร์โซลชูัน่ (Software Solution) 

กลุ่มพฒันาซอฟท์แวร์ (Software Development) นอกจากจะเป็นการพฒันาระบบงานตามความต้องการ
ของผู้ ใช้งานในหน่วยงานภาครัฐแล้ว จะต้องน าเสนอเทคโนโลยีดิจิทลัที่เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้ ใช้บริการ
ของหน่วยงานภาครัฐนัน้ด้วย ซึ่งบริษัทมีกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ตัง้แต่ ส ารวจเก็บความ
ต้องการผู้ใช้งาน (Get Requirement) ออกแบบระบบ (System Design) จดัท าต้นแบบ (Prototype) พฒันา
โปรแกรม (Coding) และน าไปใช้งาน (Implementation) ซึ่งในส่วนนีบ้ริษัทได้จดัให้มีทีมงานในการพฒันา 
Software พร้อมทัง้มีการว่าจ้าง Outsourcing ที่มีคุณภาพ และยอมรับเงื่อนไขการท างานของบริษัทและ
ลกูค้าเข้ามาเป็นพนัธมิตรในการท างานร่วมกนั 

2.2 บริษัทที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

2.2.1 บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ด าเนินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  (Information and Communication Technology) โดย
สามารถแบ่งการด าเนินธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่มคือ กลุ่มระบบวิทยุและโทรทศัน์กระจายเสียงแบบดิจิทลั (Digital 
Broadcasting Solution) กลุ่มโทรคมนาคม (Telecommunication) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อข้อมูล ( Information 
Technology) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อเมืองอจัฉริยะ (Smart City Technology) และกลุ่มซอฟท์แวร์โซลชูัน่ (Software 
Solution) 

2.2.2 บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 

ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสินค้าไอทีและอุปกรณ์เครือข่ายประเภทผลิตภณัฑ์ระดบัองค์กร โดยเป็นตวัแทนจ าหน่าย
อปุกรณ์เครือข่ายให้กบัผู้ประกอบการค้าคอมพิวเตอร์ 

2.2.3 บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส คอมพิวติง้ จ ากดั 

ด าเนินธุรกิจบริการให้ค าปรึกษา พฒันาระบบสารสนเทศ โดยบริการให้ค าปรึกษาและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

3.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 16 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 9 ท่าน ดงันี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายประชา เหตระกลู ประธานคณะกรรมการ 
2. นายอ านวย ทองสถิตย์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
3. นายศิวะ แสงมณี กรรมการอิสระ 
4. นายเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ กรรมการอิสระ 
5. นายกงัวาล กศุลธรรมรัตน์ กรรมการอิสระ 
6. นาย นิคม วานิชวฒันร าลกึ กรรมการ 
7. นายแดน เหตระกลู กรรมการ 

ที่มา : ข้อมลูจากบริษัท 

3.2 คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1.  นายแดน เหตระกลู ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
2.  นายบนัลือศกัดิ์ ภู่รุ่งเรือง  ประธานเจ้าหน้าทีผ่่านบญัชีการเงิน 
3.  นายนิคม วานิชวฒันร าลกึ กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 
4.  นายสมศกัดิ์ รัตนนิชาญ รองประธานฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
5.  นายธนาวธุ สวุรรณหิรัญ รองประธานฝ่ายบริหารโครงการ 
6.  นายนิพนธ์ ศรีโพธิตานนท์ รองประธานฝ่านที่ปรึกษาวศิวกรรม 
7.  นายสิทธิศกัดิ์ คล่องด ี รองประธานฝ่ายซอฟท์แวร์โซลชูัน่ 
8.  นายอนฤุทธ์ิ วงศ์อดุม ประธานเจ้าหน้าทีส่ินเช่ือการตลาด 
9.  นายภทัรพล กงัวานสกลุ ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย 

ที่มา : ข้อมลูจากบริษัท 

3.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายชื่อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564  

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

1.  นาย ประชา เหตระกลู  24,576,400   9.66  
2.  นาย พงษ์ศกัดิ์ พงษ์นเุคราะห์ศิริ  11,895,700   4.68  
3.  นาย แดน เหตระกลู  11,163,570   4.39  

4.  น.ส. สดุารัตน์ พงษ์นเุคราะห์ศิริ  9,269,200   3.64  
5.  น.ส. พิชญฎา พงษ์นเุคราะห์ศิริ  6,131,500   2.41  
6.  นาย ณรงค์ ฐานธุรรมกลุ  5,353,200   2.11  
7.  นาย ยงยทุธ พวัประเสริฐ  4,246,200   1.67  
8.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั  3,955,557   1.56  
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ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

9.  นาย ประเสริฐ รวมภกัดีกลุ  3,500,000   1.38  
10.  นาย อนนัต์ อคัรพทุธิพร  3,422,800   1.35  

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก  83,514,127   32.84  
ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนๆ  170,785,619   67.16  
รวมทัง้หมด  254,299,746   100.00  

ที่มา:  ข้อมลูจากบริษัทฯ 

4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงนิปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

4.1 ประวัติการเพิ่มทุนในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

- ไม่มี – 

4.2 ประวัติการจ่ายเงนิปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

- ไม่มี - 

5. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย 

5.1 บริษัทย่อย 

ชื่อบริษัท บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) (“ITG”) 
สถานท่ีตัง้ 23/87-89 ซอยศนูย์วิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
ประเภทกิจการ ธุรกิจช่องทางจดัจ าหน่ายสินค้าไอทีประเภทองค์กร 
เลขทะเบียนบริษัท 0107558000237 
ทนุจดทะเบียน 50 ล้านบาท 
ร้อยละของหุ้นท่ีถือ 91.14 

 
ชื่อบริษัท บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส คอมพิวติง้ จ ากัด (“INEC”) 
สถานท่ีตัง้ 199 อาคารคอลมัน์ ทาวเวอร์ ชัน้ 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 
ประเภทกิจการ ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตัง้ ให้บริการและบ ารุงรักษาด้านระบบสารสนเทศ 
เลขทะเบียนบริษัท 0105547161470 
ทนุจดทะเบียน 2.5 ล้านบาท 
ร้อยละของหุ้นท่ีถือ 92.00 
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ชื่อบริษัท บริษัท สบายน์ อินทเิกรชั่น จ ากัด (“SABINE”) 
สถานท่ีตัง้ 199 อาคารคอลมัน์ ทาวเวอร์ ชัน้ 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 
ประเภทกิจการ ที่ปรึกษา ออกแบบ  ติดตัง้และให้บริการด้านระบบสารสนเทศ 
เลขทะเบียนบริษัท 012553500478 
ทนุจดทะเบียน 35 ล้านบาท 
ร้อยละของหุ้นท่ีถือ 99.99 

 

ชื่อบริษัท บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด (“SIG”) 
สถานท่ีตัง้ 199 อาคารคอลมัร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 
ประเภทกิจการ ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตัง้ ให้บริการด้านโทรคมนาคม 
เลขทะเบียนบริษัท 0105559036624 
ทนุจดทะเบียน 10 ล้านบาท 
ร้อยละของหุ้นท่ีถือ 51.00 
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ส่วนที่ 3: ข้อมูลทางการเงนิ 

1. งบการเงนิรวม ปี 2561 – 2563 

ตารางสรุปรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และอตัราส่วนทางการ
เงินที่ส าคญัในรอบระยะเวลา 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ส าหรับปี 2561 ถึง 2563 และไตรมาส 1 ปี 2564 มี
ดงัต่อไปนี ้

1.1 งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 และไตรมาส 1 
ปี 2564 มีดงัต่อไปนี ้

สรุปฐานะการเงิน 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 
(หน่วย: ล้านบาท) จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพย์                 

สินทรัพย์หมุนเวียน                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 215.15 17.9 64.46 5.97 43.59 4.57 66.32 7.18 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 333.22 27.72 493.17 45.69 442.46 46.42 329.29 35.63 

ลกูหนีภ้ายใต้สญัญาผ่อนช าระที่
ครบก าหนดรับช าระภายในหนึ่งปี 

63.33 5.27 - - -    - 86.96 9.41 

สินค้าคงเหลือ  81.58 6.79 52.92 4.9 45.39 4.76 40.56 4.39 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจปัุน - - 12.19 1.13 7.01 0.74 3.20 0.35 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 23.95 1.99 4.22 0.39 7.49 0.79 8.03 0.87 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 717.23 59.67 626.96 58.08 545.94 57.28 534.36 57.83 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระค า้
ประกนั 

104.34 8.68 100.8 9.34 90.64 9.51 90.64 9.81 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 5.46 0.45 4.1 0.38 0.23 0.02 0.00 0.00 

ลกูหนีภ้ายใต้สญัญาผ่อนช าระที่ถึง
ก าหนดช าระเกินกว่าหนึ่งปี 

320.55 26.67 302.12 27.99 231.21 24.26 0.00 0.00 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์  20.89 1.74 25.41 2.35 21.34 2.24 213.05 23.06 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - - 23.38 2.45 21.04 2.28 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 2.74 0.23 2.03 0.19 1.33 0.14 21.92 2.37 

สิทธิการเช่า 0.79 0.07 - - -    - 1.16 0.13 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 11.8 0.98 0.8 0.07 0.89 0.09 0.92 0.10 

ภาษีถกูหกั ณ ที่จ่ายรอขอคืน - - 9.25 0.86 21.34 2.24 24.10 2.61 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 18.14 1.51 7.93 0.73 16.82 1.76 16.88 1.83 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 484.71 40.33 452.44 41.92 407.17 42.72 389.70 42.17 
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สรุปฐานะการเงิน 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 
(หน่วย: ล้านบาท) จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รวมสินทรัพย์ 1,201.93 100 1,079.40 100.00 953.11 100.00 924.06 100.00 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น                 

หนีสิ้นหมุนเวียน                 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

375.47 31.24 378.64 35.08 351.49 36.88 340.14 36.81 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 292.68 24.35 270.8 25.09 165.83 17.40 199.25 21.56 

หนีส้ินที่เกิดจากสญัญา - หมนุเวียน         88.43 9.28 99.46 10.76 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 

201.68 16.78 148.86 13.79 110.83 11.63 58.27 6.31 

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

1.45 0.12 1.25 0.12 5.38 0.56 5.39 0.58 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการและ
บคุคลที่เกี่ยวข้องกนั 

- - - - 11.70 1.23 11.00 1.19 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย - - 0.16 0.02 0.00 0.00 0.16 0.02 

ประมาณการหนีส้ินหมนุเวียนอื่น - - 58.32 5.4 9.53 1.00 9.70 1.05 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 19.11 1.59 14.29 1.32 7.47 0.78 7.28 0.79 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 890.4 74.08 872.32 80.82 750.65 78.76 730.65 79.07 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน                 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 

- - - - -    - 39.86 4.31 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 1.51 0.13 0.26 0.02 18.3 1.92 16.95 1.83 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี - - 0.42 0.04 0.07 0.01 0.07 0.01 

ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

19.6 1.63 14.93 1.38 15.27 1.60 15.22 1.65 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 21.11 1.76 15.61 1.45 33.64 3.53 72.11 7.80 

รวมหนีสิ้น 911.51 75.84 887.92 82.26 784.28 82.29 802.76 86.87 

ส่วนของผู้ถือหุ้น                 

ทนุจดทะเบียน 320.54 26.67 320.54 29.7 320.54 33.63 320.54 34.69 

ทนุที่ออกจ าหน่ายและเรียกช าระ
แล้ว 

254.3 21.16 254.3 23.56 254.3 26.68 254.30 27.52 

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 117.15 9.75 117.15 10.85 117.15 12.29 117.15 12.68 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม                 

ทนุส ารองตามกฎหมาย 25.43 2.12 25.43 2.36 25.43 2.67 25.43 2.75 

ยงัไม่ได้จดัสรร -90.13 -7.5 -185.81 -17.21 -209.24 -21.95 -256.23 -27.73 
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สรุปฐานะการเงิน 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 
(หน่วย: ล้านบาท) จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 306.75 25.52 211.07 19.55 187.64 19.69 140.66 15.22 

ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคมุ 

-16.33 -1.36 -19.59 -1.82 -18.82 -1.97 -19.35 -2.09 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 290.43 24.16 191.47 17.74 168.83 17.71 121.30 13.13 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,201.93 100.00 1,079.40 100.00 953.11 100.00 924.06 100.00 

ที่มา :  งบการเงินรวมของบริษัทปี 2561 – 2563 และไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 

1.2 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับงวดปี 2561 – 2563 และรอบ 3 เดือน 
(ไตรมาส 1) ปี 2564 มีดงัต่อไปนี ้

สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ม.ค. - มี.ค. 2564 

(หน่วย: ล้านบาท) จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายได้                 

รายได้ค่าบริการพฒันาระบบ 441.28 40.86 392.38 41.19 355.52 37.73 63.96 31.49 

รายได้จากการขาย 623.59 57.75 529.04 55.54 487.78 51.77 127.29 62.67 

รายได้ดอกเบีย้ 4.79 0.44 18.13 1.9 12.6 1.34 2.71 1.33 

รายได้อ่ืน 10.22 0.95 13.04 1.37 86.35 9.16 9.14 4.50 

รวมรายได้ 1,079.88 100 952.59 100 942.26 100 203.11 100.00 

ค่าใช้จ่าย                 

ต้นทนุค่าบริการพฒันาระบบ 390.74 36.18 302.54 31.76 301.3 31.98 63.09 31.06 

ต้นทนุขาย 524.66 48.58 463.77 48.68 414.31 43.97 102.88 50.65 

ต้นทนุในการจดัจ าหนา่ย 58.48 5.42 60.33 6.33 50.44 5.35 12.35 6.08 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 131.61 12.19 125.7 13.2 111.82 11.87 75.33 37.09 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ - - 41.1 4.31 -    -  - - 

รวมค่าใช้จ่าย 1,105.49 102.37 993.43 104.29 877.88 93.17 253.65 124.89 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน -25.61 -2.37 -40.83 -4.29 64.38 6.83 -50.55 -24.89 

ต้นทนุทางการเงิน 28.51 2.64 30.94 3.25 31.51 3.34 6.15 3.03 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)ของบริษัท
ร่วม 

-2.38 0.22 -2.61 0.27 -3.88 0.41 10.52 5.18 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย 
(รายได้) ภาษีเงินได้ 

-56.5 -5.23 -74.38 -7.81 28.99 3.08 -46.19 -22.74 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 4.34 0.4 30.17 3.17 4.17 0.44 1.34 0.66 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด -60.83 -5.63 -104.55 -10.98 24.82 2.63 -47.52 -23.40 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคมุ 

-9.31   -3.07 3.17 17.31 0.44 -0.54 -0.26 
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สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ม.ค. - มี.ค. 2564 

(หน่วย: ล้านบาท) จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ -51.52   -101.48 -10.98 7.51 2.63 -46.99 -23.14 

ที่มา :  งบการเงินรวมของบริษัทปี 2561 – 2563 และไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 

1.3 งบกระแสเงนิสด 

ตารางสรุปกระแสเงินสดรวมของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับงวดปี 2561 – 2563 และรอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1) 
ปี 2564 มีดงัต่อไปนี ้

สรุปงบกระแสเงินสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ปี 2564 

(ม.ค.-มี.ค.) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (116.90) (65.42) 58.74 40.51 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ (17.77) (8.65) 7.15 13.37 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงนิ 289.08 (76.62) (86.77) (31.15) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) 154.42 (150.69) (20.87) 22.73 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 60.72 215.15 64.46 43.59 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 215.15 64.46 43.59 66.32 

ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัท ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ประจ าปี 2561 – 2563 และไตรมาส 1 ปี 2564 

1.4 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ปี 2563 

ภาพรวม 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จากข้อมลูของส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) มี
อตัราการขยายตวัลดลงร้อยละ 6.1 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 2.3 ในปี 2562 โดยมลูค่าการส่งออกสินค้า การ
อุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมลดลงร้อยละ 6.6 ร้อยละ 1.0 และร้อยละ 4.8 ตามล าดบั อตัราเงิน
เฟ้อทั่วไปเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ -0.8 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 3.3 ของ GDP ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ระบาดของโรคปอดอกัเสบจากเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้จีนปิดประเทศหลายมณฑล และการระบาด
ขยายไปในหลายประเทศ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบิน การท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจต่อเนื่องทัง้ของไทยและ
ต่างประเทศ 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 2.5 - 3.5 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุส าคญัประกอบด้วย (1) 
แนวโน้มการฟืน้ตวัของเศรษฐกจิและปริมาณการค้าโลก (2) แรงขบัเคล่ือนจากการใช้จา่ยภาครัฐ (3) การกลบัมา
ขยายตัวของอุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศ และ (4) การปรับตัวตามฐานการขยายตัวที่ต ่าผิดปกติในปี 2563 
ทัง้นี ้คาดว่ามลูค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์ สรอ.จะขยายตวัร้อยละ 5.8 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 
และการลงทนุรวมขยายตวัร้อยละ 2.0 และร้อยละ 5.7 ตามล าดบั อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียอยู่ในช่วงร้อยละ 1.0 
- 2.0 และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 2.3 ของ GDP ดงันัน้การบริหารนโยบายเศรษฐกจิในช่วงปี 2564 ภาครัฐ
ควรให้ความส าคญักบั (1) การควบคุมการแพร่ระบาดและการป้องกันการกลบัมาระบาดรุนแรงภายในประเทศ 
โดย (i) การด าเนินการตามมาตรการควบคมุและป้องกันการระบาดของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และ (ii) การจดัหา
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และบริหารจัดการวัคซีนให้ครอบคลุมทั่วถึงและเพียงพอต่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่อย่างรวดเร็วและจัดล าดบั
ความส าคญัโดยค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการฟืน้ฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพืน้ที่แหล่งท่องเที่ยวส าคัญ
และการรักษาความต่อเนื่องของการผลิตในพืน้ที่อุตสาหกรรมส าคัญของประเทศควบคู่ไปกับการจัดล าดับ
ความส าคญัตามหลักการทางสาธารณสุข (2) การรักษาบรรยากาศทางการเมืองภายในประเทศ (3) การดูแล
ภาคเศรษฐกิจที่ยงัมีข้อจ ากดัในการฟืน้ตวัโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบริการที่เก่ียวเนื่องซึง่การฟืน้ตวัยงัมี
ข้อจ ากัดจากมาตรการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศ รวมทัง้การพิจารณามาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมเติม (4) การรักษาแรงขบัเคล่ือนการขยายตวัทางเศรษฐกิจจากการใช้จา่ยและการ
ลงทุนภาครัฐ (5) การขบัเคลื่อนการส่งออกสินค้าเพื่อสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศ โดย ( i) การขบัเคลื่อนการ
ส่งออกสินค้าที่ได้รับประโยชน์จากการระบาดของโรค (ii) การสร้างความเชื่อมัน่ในความปลอดภยัของสินค้าไทย
ควบคู่ ไปกับการด าเนินมาตรการป้องกันการระบาดของโรคในพืน้ที่ฐานการผลิตส าคญัอย่างเข้มงวด  (iii) การ
ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าภายใต้กรอบความร่วมมือที่ส าคัญ ( iv) การให้ความส าคัญกับ
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่ส าคญัๆที่อาจถูกหยิบยกเป็นเคร่ืองมือส าหรับการด าเนินมาตรการกีดกันทางการค้า 
(v) การพฒันาคณุภาพและมาตรฐานสินค้า (vi) การลดต้นทนุการผลิตสินค้าที่ส าคญัๆเพื่อลดแรงกดดนัจากการ
แข็งค่าของเงินบาท และ (vii) การป้องกันความเส่ียงจากความผันผวนของค่าเงิน (6) การส่งเสริมการลงทุน
ภาคเอกชน โดยให้ความส าคญักับ (i) การเร่งรัดให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมตัิและออกบตัรส่งเสริมการลงทุน
ในช่วงปี 2561-2563 ให้เกิดการลงทนุจริง (ii) การแก้ไขปัญหาที่เป็นอปุสรรคต่อการลงทนุและการประกอบธุรกิจ 
(iii) การด าเนินมาตรการส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกและอ านวยความสะดวกส าหรับนกัลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (iv) การขับเคล่ือนการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ (v) การขับเคล่ือนมาตรการสร้าง
ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง (7) การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ (8) การเตรียมมาตรการรองรับความเส่ียงจากสถานการณ์ภัยแล้ง และการดูแลรายได้
เกษตรกร และ (9) การติดตามและเตรียมการรองรับความเส่ียงจากความผนัผวน ในระบบเศรษฐกิจและการเงิน
โลกที่ยงัมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์สงูและอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการให้ความส าคญั
กบัการดแูลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

ส าหรับปี 2563 ที่ผ่านมา ตลาดผู้ ให้บริการด้าน System Integration ยงัคงมีการแข่งขนัสงูและรุนแรงทัง้ในด้าน
ตัวผลิตภัณฑ์ การจัดจ าหน่ายและโดยเฉพาะด้านราคา จากการที่กรมบัญชีกลางก าหนดใช้วิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ในขณะที่ภาวะตลาดและการใช้จ่ายการลงทุนในการพฒันา
ระบบเทคโนโลยีส่ือสารและสารสนเทศภาครัฐชะลอตวัตามปัจจยักระทบทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลงั ท าให้
ผู้ เข้าร่วมประกวดราคาจ านวนมากหันมาใช้กลยุทธ์การตัดราคา ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท ท าให้
รายได้ลดลง ในขณะท่ีต้นทนุและค่าใช้จ่ายยงัคงอยู่ในระดบัสงู ท าให้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท 
นอกจากนีปี้ 2563 ยังเป็นปีแรกที่บริษัทได้มีการน าเอามาตรฐานการรายงานทางการเงิน(TFRS) ฉบับที่ 7 , 9 
และ 16 มาใช้ ซึ่งส่งผลกระทบท าให้บริษัทต้องมีการตัง้ส ารองค่าเผ่ือการลดมลูค่าส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
การลงทุน ลกูหนีก้ารค้า ลกูหนีอ้ื่นๆ สญัญาเช่าทางการเงิน รวมถึงการรับรู้รายได้จากสญัญาฯ และการบนัทึก
ทรัพย์สินและหนีสิ้นจากสญัญาเช่าทางการเงินในฐานะผู้ เช่า ตามแนวทางที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวก าหนด 
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ปี 2564 จึงคาดว่าจะเป็นอีกปีที่จะหนกัหน่วงต่อเนื่องจากปี 2563 ท าให้กลุ่มบริษัทในธุรกิจ System Integration 
จะต้องเร่งปรับปรุงแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย ควบคู่กับการเร่งปรับปรุงพฒันาองค์กร การ
บริหารจดัการ การควบคมุต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพสงูขึน้ เร่งสร้างยอดขายและเครือข่ายพนัธมิตร
ทางธุรกิจ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนั เพื่อท่ีจะลดผลกระทบจากการแข่งขนัท่ีคาดว่าจะมีมากขึน้ 

ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 

รายได้ 

รายได้รวมของกลุ่มบริษัทในปี 2563 มีจ านวนรวม 942.26 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีจ านวน 952.59 ล้าน
บาท ลดลงจ านวน 10.33 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.08 รายได้ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยรายได้
ดงัต่อไปนี ้   

 
รายได้จากการพฒันาระบบ 

รายได้จากการพัฒนาระบบ เป็นรายได้จากธุรกิจประเภทโครงการ ซึ่งมาจากการให้บริการในด้านธุรกิจ
โทรคมนาคม ธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร ธุรกิจการให้บริการและพฒันาระบบสารสนเทศ 
ธุรกิจระบบสนบัสนุนกิจการโทรคมนาคม ธุรกิจระบบวิทยุและโทรทศัน์ และธุรกิจการให้บริการติดตัง้อุปกรณ์
เครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนที่ โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการพัฒนาระบบ จ านวน 355.53 ล้านบาท 
ลดลง 36.85 ล้านบาท หรือลดลง  ร้อยละ 9.39 เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีรายได้จากการพฒันาระบบ จ านวน 
392.38 ล้านบาท ทัง้นี ้เป็นผลกระทบโดยตรงจากการที่ตลาดมีการแข่งขนัสงู โดยเฉพาะด้านราคา นอกจากนี ้
ผู้ ค้ารายใหญ่และตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์บางรายเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในการประมลูงานบางด้านมากขึน้ 
ท าให้บริษัทเสียเปรียบทัง้ด้านราคาและต้นทุนส าหรับงานบางประเภท มีผลให้มูลค่างานในมือและการรับรู้
รายได้ส่วนนีล้ดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน ซึ่งในปี 2563 บริษัทได้จดัเตรียมมาตรการ เร่งปรับปรุงกลยุทธ์ แผนธุรกิจ 
ทีมงานขาย ทีมงานสนบัสนุน เร่งจดัหาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ และหาพนัธมิตรทางธุรกิจใหม่เพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว นอกจากนีใ้นปี 2563 ยังมีผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีผลต่อบางโครงการที่จ าเป็นต้องมี
การเดินทางเข้าปฏิบตัิงานในพืน้ที่ต่างจงัหวดั ไม่สามารถเข้าท างานได้ตามแผนงาน ท าให้การด าเนินงานและ
การส่งมอบงานมีความล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ ส่งผลให้ต้องขยายระยะเวลาการส่งมอบงานและกระทบต่อ
การรับรู้รายได้จากงานโครงการ  

 

2563 2562 ล้านบาท ร้อยละ

รายได้

รายได้ค่าบริการพัฒนาระบบ 355.53 392.38 (36.85) (9.39)

รายได้จากการขาย 487.78 529.04 (41.26) (7.80)

รายได้ดอกเบีย้จากสญัญาเช่าการเงิน 12.60 18.13 (5.53) (30.50)

รายได้อ่ืน 86.35 13.04 73.31 562.19 

รวมรายได้ 942.26 952.59 (10.33) (1.08)

จ านวนเงิน (ล้านบาท) เพิ่มขึน้(ลดลง)
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รายได้จากการขาย 

รายได้จากการขายส่วนใหญ่มาจากหน่วยธุรกิจช่องทางจดัจ าหน่ายสินค้าไอทีประเภทผลิตภัณฑ์ระดบัองค์กร 
และธุรกิจผลิตซ า้ซอฟต์แวร์ โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายจ านวน 487.78 ล้านบาท ลดลง 
41.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.80 จากปี 2562 ซึ่งมีรายได้จากการขายจ านวน 529.04 ล้านบาท 
โดยรายได้จากการขายส่วนใหญ่มาจากผลการด าเนินงานของบมจ. ไอทีกรีนซึ่งเป็นบริษัทย่อย และเหตุที่ยอด
รายได้ส่วนนีล้ดลงเนื่องจากตลาดส่วนนีม้ีการแข่งขนัทัง้ด้านผลิตภณัฑ์ ราคา และรูปแบบการจ าหน่าย  สงูมาก 
บางผลิตภณัฑ์มีการปรับเปล่ียนและลดผู้แทนจ าหน่ายหลกั นอกจากนีย้งัมีแรงกดดนัของภาวะเศรษฐกิจ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ การลงทุน การใช้จ่ายภาครัฐและเอกชนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชะลอตวั ท าให้
กลุ่มบริษัทต้องเร่งปรับตวัจดัหาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ มาทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อรักษาและเสริมสร้างโอกาสขยายตวั
ของยอดขาย  

รายได้ดอกเบีย้จากสญัญาเช่าการเงิน 

รายได้ดอกเบีย้จากสัญญาเช่าการเงินในปี 2563 มีจ านวนรวม 12.60 ล้านบาท ลดลง 5.53 ล้านบาทจากปี 
2562 ซึ่งมีรายได้ส่วนนีเ้ท่ากับ 18.13 ล้านบาท รายได้ในส่วนนีเ้ป็นรายได้จากสัญญาให้เช่าอุปกรณ์คัดแยก
ส่ิงของ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้กับลูกค้า ซึ่งรายได้ดอกเบีย้จากสัญญาเช่าการเงินลดลงตามมลูค่า
สญัญาที่ทยอยลดลงตามระยะเวลา 

รายได้อื่น 

รายได้อื่นประกอบด้วยการรับรู้รายได้ในส่วนของก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน เงินสนบัสนุนทางการตลาด ก าไร
จากการจ าหน่ายทรัพย์สิน ดอกผลรับจากสัญญาเช่าทางการเงิน ดอกเบีย้รับและอื่นๆ ปี 2563 กลุ่มบริษัทมี
รายได้อื่นจ านวน 86.35 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา 73.31 ล้านบาท  หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 562.02 
เนื่องจากบริษัทมีการปรับลดประมาณการหนีสิ้นจากค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของกรมสรรพากรส าหรับรายการ
ประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2557 จ านวน 38.87 ล้านบาท และมีการปรับลดประมาณการหนีสิ้นอื่นจ านวน 
20.99 ล้านบาท นอกจากนีบ้ริษัทได้มีการบนัทึกรายได้จากการรับคืนเบีย้ปรับจากกรมที่ดินตามค าพิพากษาศาล
ปกครองสงูสดุ จ านวน 14.52 ล้านบาท 

ต้นทุนค่าบริการพัฒนาระบบและต้นทุนขาย 

ต้นทนุค่าบริการและพฒันาระบบ 

ต้นทุนค่าบริการและพัฒนาระบบเป็นต้นทุนส าหรับงานประเภทโครงการ โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีต้นทุน
ค่าบริการและพฒันาระบบ จ านวน 301.30 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 1.24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
0.41 เนื่องจากปริมาณงานในมือและยอดรายได้ค่าบริการพฒันาระบบลดลงจากปีก่อน 

ต้นทนุขาย 

ต้นทุนขายเป็นต้นทุนสินค้าส าหรับงานประเภทที่ไม่ใช่โครงการ โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายจ านวน 
414.31 ล้านบาท ลดลงจ านวน 49.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 10.66 ซึง่สอดคล้องกบัรายได้จากการ
ขายปี 2563 ที่มีจ านวน 487.78 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 41.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 
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7.80  โดยต้นทุนขายมีอัตราการลดลงมากกว่าอัตราการลดลงของรายได้จากการขาย ในขณะที่ตลาดมีการ
แข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และรูปแบบการจ าหน่ายสูง จากแรงกดดันของภาวะเศรษฐกิจ การเบิกจ่าย
งบประมาณ การลงทนุ การใช้จ่ายภาครัฐและเอกชนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชะลอตวั ซึง่ส่งผลให้อตัรา
ก าไรขัน้ต้นลดลง 

ต้นทนุในการจดัจ าหน่าย 

ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนในการจดัจ าหน่ายจ านวน 50.44 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 9.88 ล้านบาท หรือคิด
เป็นอตัราร้อยละ 16.38 เนื่องจากรายได้จากการขายลดลง ซึง่เป็นไปตามสภาวะปกติของธุรกิจที่มีการแข่งขนัสงู
อย่างต่อเนื่องด้านอุปกรณ์ไอที บางผลิตภณัฑ์มีการเปล่ียนผู้จดัจ าหน่ายหลกั ต้องหาสินค้าใหม่ทดแทนและเร่ง
ท าการตลาดเพื่อรักษายอดขาย ทัง้ในธุรกิจ System Integration ของบริษัท IRCP และธุรกิจ Information 
Technology ของบริษัท ไอทีกรีน จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทย่อย   

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ านวน 111.82 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 13.88 ล้านบาท
หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 11.04 ซึ่งเป็นผลมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนกังานของปี 2563 มีจ านวน 71.92 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีจ านวน 77.62 ล้าน
บาท ลดลง 5.70 ล้านบาทหรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 7.35 

ค่าใช้จ่ายอื่น 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายอื่นในปีที่แล้ว (ปี 2562) ซึ่งเป็นการบนัทึกรับรู้ภาระหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้จากการประเมินภาษี
เงินได้นิติบคุคลของปี 2557 จ านวน 41.10 ล้านบาท ต่อมาในปี 2563 บริษัทได้มีการปรับลดประมาณการหนีสิ้น
จากค าวินิจฉยัอทุธรณ์ของกรมสรรพากรส าหรับรายการประเมินภาษีเงนิได้นิติบคุคลปี 2557 จ านวน 38.87 ล้าน
บาท ซึง่ได้บนัทึกเป็นรายได้อื่น 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 3.88 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 
1.27 ล้านบาทหรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 48.67 โดยเป็นผลมาจากการรับรู้ผลขาดทุนของบริษัท คลีน แพลนนิ่ง 
จ ากัด ที่ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 25  โดยบมจ.ไอทีกรีน ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ผลขาดทุนดงักล่าวเกิดจากการที่บริษัท คลีน 
แพลนนิ่ง จ ากัด ยังคงอยู่ระหว่างเร่งด าเนินการขอจัดตัง้โรงไฟฟ้าและเสนอขอขายไฟฟ้าต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน ท าให้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน จ านวน 31.51 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 0.57 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 1.85 ค่าใช้จ่ายทางการเงินมาจากการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อที่ธนาคารจดัให้ส าหรับงาน
โครงการต่างๆ ของบริษัทซึ่งเป็นไปตามแผนงานปกติ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะสงูขึน้ตามการเปล่ียนแปลงของ
โครงสร้างการเงินที่มีสดัส่วนเงินกู้ยืมเพิ่มขึน้ และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการท าสญัญากู้ยืมฉบบัใหม่ที่
เกิดขึน้ในระหว่างปี  
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ปี 2563 มีจ านวน 4.17 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 26 ล้านบาทหรือคิดเป็นอตัราร้อย
ละ 86.17 เนื่องจากในปีก่อนมีการปรับปรุงรายการรับรู้ประมาณการหนีสิ้นและค่าใช้จ่ายภาษีและโอนกลับ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที่รับรู้ในงวดก่อนๆเป็นค่าใช้จ่าย 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีก าไรสทุธิทัง้สิน้ 24.82 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปีก่อนซึ่งมีขาดทุนสทุธิจ านวน 104.55 
ล้านบาท ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่มีจ านวน 7.50 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีขาดทุนสทุธิ
จ านวน 101.49 ล้านบาท   

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีการรับรู้ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนกังานสทุธิจากภาษีจ านวน 1.61 ล้านบาทในก าไรเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะท่ีปีก่อนมีผลก าไรดงักล่าว
สทุธิจากภาษีจ านวน 5.80 ล้านบาท โดยเป็นจากการค านวณภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ที่มียอดเพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 0.34 ล้านบาท    

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีก าไรสทุธิทัง้สิน้ 24.82 ล้านบาท โดยเมื่อรวมกบัก าไรเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี-สทุธิจากภาษี
จ านวน 1.61 ล้านบาท รวมเป็นก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีจ านวน 26.43 ล้านบาท และเมื่อหกัก าไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุจ านวน 17.34 ล้านบาท คงเหลือก าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่จ านวน 9.09 ล้านบาท 

ผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1/2564 สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 

- รายได้ค่าบริการพฒันาระบบในไตรมาส 1/2564 มีจ านวน 63.96 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11.37 ล้านบาท หรือคิด

เป็นอตัราร้อยละ 21.62 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ในส่วนของรายได้จากการขายมีจ านวน 127.29 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้ 31.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 32.28 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมาจากผล

การด าเนินงานของบริษัทย่อยในการจดัจ าหน่ายสินค้าไอทีส าหรับองค์กร 

- รายได้อื่นมีจ านวน 9.14 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 762.55 จากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน  เนื่องจากบริษัทย่อยมีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุจ านวน 4.26 ล้านบาท และบริษัทมี

รายได้จากการปรับลดประมาณการหนีสิ้นอื่นจ านวน 3.95 ล้านบาท  

- ต้นทนุค่าบริการพฒันาระบบเป็นต้นทนุส าหรับงานประเภทโครงการในไตรมาส 1/2564 มีจ านวน 63.09 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้ 14.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 30.51 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในส่วนของ

ต้นทุนขายเป็นต้นทุนสินค้าส าหรับงานประเภทที่ไม่ใช่โครงการของบริษัทย่อยมีจ านวน 102.88 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 18.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 22.06 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ต้นทุนในการจัด
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จ าหน่ายส าหรับไตรมาส 1/2564 มีจ านวน 12.35 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 

14.92 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซึง่สอดคล้องกบัรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ของบริษัทย่อย 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาส 1/2564 มีจ านวน 75.33 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 38.64 ล้านบาท เนื่องจากในไตร

มาสนี ้บริษัทได้ตัง้ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 (TFRS 

9) จ านวน 44.49 ล้านบาท ซึง่ถ้าไม่นบัรวมผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ดงักล่าว ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารในไตรมาส 1/2564 จะมีจ านวน 30.84 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจ านวน 3.51 

ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 10.21   

- ต้นทุนทางการเงินในไตรมาส 1/2564 มีจ านวน 6.15 ล้านบาท ลดลง 2.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา  ร้อย

ละ 27.23 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

- บริษัทมีส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม ในไตรมาส 1/2564 จ านวน 10.52 ล้านบาท ในขณะที่ไตร

มาส 1/2563 มีส่วนแบ่งขาดทนุจากการลงทนุในบริษัทร่วม จ านวน 0.60 ล้านบาท 

- ในไตรมาส 1/2564 บริษัทมีขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จ านวน 46.19 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อนมีขาดทุนจ านวน 35.87 ล้านบาท ผลขาดทุนเพิ่มขึน้ 10.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 

28.75 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดไตรมาส 1/2564 มีจ านวน 1.34 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1.44 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นอตัรา 14.53 เท่า เนื่องจากเป็นผลก าไรท่ีต้องเสียภาษีของบริษัทย่อย 

ดงันัน้ในไตรมาส 1/2564 บริษัทจึงมีขาดทนุสทุธิจ านวน 47.52 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของ

ปีก่อนซึ่งมีขาดทุนสทุธิจ านวน 35.77 ล้านบาท ขาดทุนสทุธิเพิ่มขึน้ 11.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 

32.85 ขาดทนุสทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่มีจ านวน 46.99 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อนซึง่มีขาดทนุสทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 34.61 ล้านบาท 


