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ค ายอ่ (ABBREVIATION) 

ช่ือย่อ  ช่ือเต็ม 

   

ส านกังาน ก.ล.ต. : ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ตลาดหลกัทรพัยฯ์  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั : ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับ
แกไ้ขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 

เกณฑข์อผ่อนผนั whitewash  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑใ์นการขอผ่อนผันการท าค  าเสนอซือ้
หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ โดยอาศยัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของกิจการ  

“ผูข้อผ่อนผนั” หรอื “กลุม่เหตระกลู”  นายประชา เหตระกลู และ นายแดน เหตระกลู 

(ก) บคุคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผ่อนผนั 

(ข) บคุคลที่กระท าการรว่มกนั (Concert Party) กบัผูข้อผ่อนผนั 

(ค) บคุคลตามมาตรา 258 ของบคุคลตาม (ข) 

“Right Offering” หรอื “RO”  การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ หรอื “I V Global” : บรษัิท หลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

I V Global Securities Public Company Limited          

“บรษัิทฯ” หรอื “กิจการ” หรอื “IRCP”   บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล รเีสรชิ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) 

แบบ 247-7  แบบหนงัสือขอมติที่ประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือขออนมุตัิใหไ้ดม้าซึง่หลกัทรพัย์
ใหม ่โดยไมต่อ้งท าค  าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ 

“ITG”  บรษัิท ไอที กรนี จ  ากดั (มหาชน) 

“INEC”  บรษัิท อินเทลลิเจ็นท ์เอ็นเตอรไ์พรส ์คอมพิวติง้ จ  ากดั 

“TVT”  บรษัิท ทีวีเทเลคอม จ ากดั 

“SIG”  บรษัิท สิงหค์อม อินเตอร ์กรุป๊ จ  ากดั 

“HRCP”  บรษัิท เอช อาร ์ซี พี จ  ากดั 

“CP”  บรษัิท คลนี แพลนน่ิง จ  ากดั 

 

 

 

 



 
รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษิัท อนิเตอรเ์นชั่นแนล รเีสรชิ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 1 

ที่ วธ. 9/2563 
วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ ์2563 

 
เรือ่ง รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระตอ่การขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยโ์ดยอาศยัมติที่ประชุมผู้

ถือหุน้ (Whitewash) และรายการที่เก่ียวโยงกนัของ บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล รเีสรชิ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 
เรยีน กรรมการตรวจสอบ และผูถื้อหุน้ 
 บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล รเีสรชิ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ: 1) ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงานของบรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล รเีสรชิ คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

 2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงานของบรษัิท ไอที กรนี จ ากดั (มหาชน) 
 3) ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงานของบรษัิท อินเทลลเิจ็นท ์เอ็นเตอรไ์พรส ์คอมพิวติง้ จ ากดั 
 4) ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงานของบรษัิท เอช อาร ์ซี พี จ ากดั 
 5) ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงานของบรษัิท คลนี แพลนน่ิง จ ากดั 
 6) การประเมินมลูค่ายตุิธรรมดว้ยวิธีมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของบริษัท อินเทลลิเจ็นท ์เอ็นเตอรไ์พรส ์

คอมพิวติง้ จ ากดั 
 7) การประเมินมลูคา่ยตุิธรรมดว้ยวิธีมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดของบรษัิท เอช อาร ์ซี พี จ ากดั 

อา้งถึง: 1) มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล รีเสริช คอรป์อเรชั่น  จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 
15/2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

2) แบบรายงานการเพิ่มทนุ (53-4) ฉบบัลงวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 
3) รายละเอียดเก่ียวกบัการขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการโดยอาศยัมติที่ประชมุผู้

ถือหุน้ (Whitewash) 
4) สารสนเทศเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล รเีสรชิ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)     
5) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล รีเสริช 

คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
6) งบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบ และ/หรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษัิทฯ ส าหรบังวด 

12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 – 2561 และงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
7) งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแลว้ โดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ส าหรบังวด 12 เดือน 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 – 2561 และงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ของบรษัิทยอ่ย และ
บรษัิทรว่ม 

8) หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ  ข้อมูล และเอกสารอื่น ๆ ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะตลอดจนการ
สมัภาษณผ์ูบ้รหิาร และเจา้หนา้ที่ท่ีเก่ียวขอ้งของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่ม 
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ขอบเขตและขอ้จ ำกดัควำมรับผิดชอบ 

ผลการศกึษาของบรษัิทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) (“ที่ปรึกษำทำงกำรเงนิอิสระ”) ในรายงานฉบบันี ้
อยู่บนพืน้ฐานของขอ้มลูและสมมติฐานที่ไดร้บัจากผูบ้รหิารของบริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล รเีสริช คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
และขอ้มูลที่บริษัทเปิดเผยแก่สาธารณะ ในเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์
(www.sec.or.th) เว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซตข์องบริษัท บิซิเนส ออนไลน ์
จ ากดั (มหาชน) (www.bol.co.th) 

ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ในรายงานฉบบันีต้ัง้อยู่บนสมมติฐานว่า ขอ้มูลและเอกสารดงักลา่วเป็น
ขอ้มลูที่ถกูตอ้งตามความเป็นจริงและสมบรูณ ์และการใหค้วามเห็นนีเ้ป็นการพิจารณาจากสภาวะและขอ้มลูที่สามารถรบัรูไ้ด้
ในปัจจุบัน ณ วันที่จัดท ารายงานฉบับนี ้ ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือเกิดเหตุการณ์ใด อาจส่งผลกระทบอย่าง 
มีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจและประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ต่อรายการไดม้าซึ่ง
สนิทรพัยด์งักลา่วได ้ทัง้นี ้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระไมม่ีภาระผกูพนัในการปรบัปรุงความเห็นตอ่การท ารายการดงักลา่วใหเ้ป็น
ปัจจบุนั หรอืทบทวนหรอืยืนยนัความเห็นดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

ในการใหค้วามเห็นตอ่ผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาถงึความสมเหตสุมผลของรายการไดม้า
ซึง่สนิทรพัย ์ประกอบกบัปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาขอ้มลูดงักลา่วดว้ยความรอบคอบ 
และสมเหตสุมผลตามมาตรฐานของผูป้ระกอบวิชาชีพพึง่กระท า 

เอกสารแนบทา้ยรายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระฉบบันี ้ถือเป็นสว่นหนึ่งของรายงานความเห็นและ
เป็นขอ้มลูที่คณะกรรมการตรวจสอบและผูถื้อหุน้ควรพิจารณารว่มกบัรายงานความเห็นฉบบันีด้ว้ย 
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 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)         

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล รีเสริช คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ 
“กิจการ” หรือ “IRCP”) ครัง้ที่ 15/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โดยมีมติใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ของ 
บริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียนเดิม 320,536,266 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 320,536,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุน 
254,299,746 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 254,299,746 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงั
ไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 66,236,520 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้1.00 บาท และเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียนภายหลงัการลดทนุ 254,299,746 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 254,299,746 
หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 330,589,669 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 330,589,669 
หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 76,289,923 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท รวม
เป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้ทัง้สิน้ 76,289,923 บาท และใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว แก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น
การถือหุน้ (Right Offering) ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.58 บาท รวมมูลค่า 
44,248,155.34 บาท  

นอกจากนีท้ี่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีมติใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
อนมุตัิการขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ โดยอาศยัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ (Whitewash) เนื่องจากใน
การเพิ่มทนุดงักลา่ว นายประชา เหตระกูล ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และนายแดน เหตระกูล ซึ่งเป็นประธานเจา้หนา้ที่บริหาร
กรรมการ และผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ไดม้ีหนงัสือแจง้ต่อที่ประชุมว่า นายประชา เหตระกูล และนายแดน เหตระกูล ซึ่งทัง้ 2 
ทา่นจะเริม่ตน้ความสมัพนัธก์ารเป็นกลุม่บคุคลที่กระท าการรว่มกนัตามกฎหมายหลกัทรพัย ์(Acting in Concert) เก่ียวกบัการ
ถือหุน้ในบรษัิทฯ เป็นครัง้แรก โดยในท่ีนีจ้ะรวมเรยีกนายประชา เหตระกลู และนายแดน เหตระกลูวา่  (“กลุ่มเหตระกูล” หรือ 
“ผู้ขอผ่อนผัน”) โดยกลุม่เหตระกลูประสงคท์ี่จะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วตามสดัสว่นท่ีถืออยูแ่ละจองซือ้เกินสทิธิเป็น
จ านวนรวมไม่เกิน 76,289,923 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นที่จองซือ้ตามสทิธิประมาณ 10,721,991 หุน้ และจองซือ้เกินสิทธิประมาณ 
65,567,932 หุน้  

ทัง้นี ้ภายใตส้มมติฐานว่าหากไม่มีผูถื้อหุน้รายใดจองซือ้หุน้เพิ่มทุน และกลุ่มเหตระกูลใชส้ิทธิซือ้หุน้ตามจ านวน
ดงักลา่วขา้งตน้ จ านวนหุน้สงูสดุที่กลุม่เหตระกูลจะไดร้บัจดัสรรจะเท่ากบั 76,289,923 หุน้ ซึง่เป็นจ านวนหุน้เพิ่มทนุทัง้หมดที่
เสนอขายในครัง้นี ้อนัจะเป็นผลท าใหส้ดัสว่นการถือหุน้และสทิธิออกเสียงทัง้หมดของกลุม่เหตระกลูในบริษัทฯ เพิ่มขึน้เป็นไม่
เกินรอ้ยละ 33.89 ซึ่งอาจเป็นผลใหก้ลุ่มเหตระกูลกา้วขา้มจุดที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี 
เนื่องจากกลุม่เหตระกูลมีความประสงคจ์ะขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ ตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ โดยอาศยัมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ  (“ประกาศการขอผ่อนผัน”) ซึ่งในการขอผ่อนผนั
จะตอ้งด าเนินการตามประกาศที่เก่ียวขอ้ง และจะตอ้งไดร้บัมติจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของกิจการอนมุตัิการเสนอขายหลกัทรพัย์
ที่ออกใหมต่อ่ผูข้อผอ่นผนั และยินยอมใหผู้ข้อผอ่นผนัไม่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ ภายหลงัการไดม้าซึ่ง
หลกัทรพัยด์งักลา่ว ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน โดยมติดงักลา่วมิใหน้บัรวมการออกเสียงของบุคคลดงัต่อไปนี ้เป็นการออกเสียงของผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนและเป็น
ฐานในการค านวณจ านวนเสยีงของผูถื้อหุน้ส าหรบัวาระนัน้ 
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(ก) บคุคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผอ่นผนั 
(ข) บคุคลที่กระท าการรว่มกนั (Concert Party) กบัผูข้อผอ่นผนั 
(ค) บคุคลตามมาตรา 258 ของบคุคลตาม (ข) 

นอกจากนี ้การจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิของกลุม่เหตระกูลดงักลา่วขา้งตน้ เขา้ข่ายเป็นการเขา้ท ารายการที่
เก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์น
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 
พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยรายการดงักลา่วเป็นรายการเก่ียวกบั
สนิทรพัยห์รอืบรกิารท่ีมีมลูคา่สงูสดุคิดเป็นรอ้ยละ 27.05 ของมลูคา่สนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษัิทฯ ตามงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ งวดลา่สดุ สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 และบริษัทฯ ไม่มีการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัอื่นที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 
เดือน ก่อนวนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จะมีมติอนมุตัิใหบ้รษัิทฯ เสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเขา้
ท ารายการครัง้นี ้รายการดงักลา่วจดัเป็นรายการท่ีมีขนาดของรายการมากกวา่รอ้ยละ 3 ของมลูคา่สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของ
บริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการที่เก่ียวโยงกันต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ และจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพื่ออนมุตัิการเขา้ท ารายการดงักลา่ว โดยมติที่
ประชมุผูถื้อหุน้ที่อนมุตัิการเขา้ท ารายการของบริษัทฯ นีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยี  

การขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ และการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้อยู่ภายใต้
เง่ือนไขที่ส  าคัญ คือ (1) การอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (2) การอนุมัติการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ โดยอาศยัมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ และ (3) การอนมุตัิการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เนื่องจากเรือ่งที่ 
(1) ถึง (3) เป็นเรื่องที่มีความเก่ียวเนื่องกัน และเป็นเง่ือนไขซึ่งกันและกัน ดงันัน้ หากเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ไดร้บัอนุมัติจากที่
ประชุมผูถื้อหุน้ จะไม่มีการเสนอเรื่องที่มีความเก่ียวเนื่อง และเป็นเง่ือนไขซึ่งกันและกันต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่  
1/2563  และถือวา่เรือ่งที่ไดร้บัอนมุตัิไปแลว้เป็นอนัยกเลกิไป 

ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 15/2562 ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562  ไดม้ีมติใหเ้สนอเรื่อง
ดงักล่าวต่อที่ประชุมผูว้ิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ซึ่งจะจัดขึน้ในวนัที่ 10 มีนาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเขา้ท า
รายการดงักลา่ว โดยบริษัทฯ ไดก้ าหนดวาระที่เก่ียวเนื่องกบัการเพิ่มทนุ การขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด
ของกิจการ (Whitewash) และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดงันี ้

วาระที ่ 4 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 76,289,923 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 254,299,746 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 330,589,669 บาท โดยการออกหุน้สามัญ
เพิ่มทนุจ านวน 76,289,923 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

วาระที ่ 5  มีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขขอ้  4 ของหนงัสือบริคณห์
สนธิของบรษัิทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

วาระที่  6  พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 76,289,923 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) 

วาระที่  7  พิจารณาอนุมตัิการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ โดยอาศยัมติที่
ประชมุผูถื้อหุน้ (Whitewash) 
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วาระที่  8  พิจารณาอนมุติการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

โดยวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 ถือเป็นเรื่องที่มีความเก่ียวเนื่องกนั และเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและกนั ดงันัน้ หากวาระใดวาระ
หนึ่งไม่ไดร้บัอนมุติจากที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 จะไม่มีการเสนอวาระอื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่องต่อที่ประชุมวิสามญัผู้
ถือหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 พิจารณาต่อไป และจะถือว่าวาระที่ไดร้บัอนมุตัิแลว้เป็นอนัยกเลิกไป ดงันัน้การขออนมุตัิผ่อนผนัจึงมีอนั
ตกไป 

โดยในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดใหแ้ต่ละวาระมีความเก่ียวเนื่องกัน เพื่อใหเ้กิดความ
แนน่อนวา่บรษัิทฯ จะสามารถระดมทนุจากการเพิ่มทนุในครัง้นีไ้ดค้รบตามจ านวนท่ีวางแผนไว ้ดงันัน้บรษัิทฯ จึงก าหนดใหผู้ถื้อ
หุน้ทุกรายสามารถจองซือ้หุน้เกินสิทธิได ้ทัง้นี ้จากความประสงคท์ี่ตอ้งการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธ์ิของกลุม่เห
ตระกูล จะช่วยใหบ้รษัิทฯ มีความมั่นใจว่าการด าเนินการเพื่อออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น
การถือหุน้จะท าใหบ้รษัิทฯ สามารถไดร้บัเงินจากการเพิ่มทนุไดท้นัตอ่ความตอ้งการและเพียงพอตามแผนการลงทนุของบรษัิทฯ  

ซึง่การจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุเกินกว่าสิทธ์ิของกลุม่เหตระกูล สง่ผลใหบ้ริษัทฯ ตอ้งด าเนินการขอผอ่นผนัการท าค า
เสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ โดยอาศยัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ (Whitewash) ตามวาระท่ี 7 และขออนมุติการท ารายการ
ที่เก่ียวโยงกนัในวาระที่ 8 ตามล าดบั ดงันัน้การประชุมผูถื้อหุน้ในครัง้นี  ้ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะตอ้งพิจารณาลงมติวาระการ
เพิ่มทนุ และวาระอื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่องไปพรอ้มกนัดว้ย 

ทัง้นี ้หากแต่ละวาระไม่มีความเก่ียวเนื่องกนั จะท าใหผู้ถื้อหุน้ของกิจการมีความเป็นอิสระ และความคลอ่งตวัในการ
พิจารณาแต่ละวาระแยกจากกนั แต่อาจมีความเสี่ยงในเรื่องการระดมทนุไม่ส  าเร็จ และ/หรืออาจเกิดความไม่แน่นอนในเรือ่ง
จ านวนเงินที่จะสามารถระดมทนุไดใ้นครัง้นี  ้โดยบริษัทฯ อาจตอ้งพิจารณาการระดมทนุใหม่อีกครัง้ หากในครัง้นีไ้ม่สามารถ
ระดมทนุไดค้รบเต็มจ านวน หรอืพิจารณาใชแ้หลง่เงินกูใ้นการขยายการลงทนุ 

อนึง่ ในการพิจารณาอนมุตัิหรอืไมอ่นมุตัิการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถพิจารณาขอ้มลู เหตผุลประกอบ 
และความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดน้ าเสนอไวใ้นรายงานฉบบันี ้อย่างไรก็ตามการตดัสินใจ
อนมุตัิหรอืไมอ่นมุตัิการเขา้ท ารายการในครัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระของผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัการแต่งตัง้โดยบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาขอ้มูลและเอกสารที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการสมัภาษณ์
ผูบ้ริหารของบริษัทฯ และ บรษัิทที่เก่ียวขอ้ง ราคาและเง่ือนไขในสาระส าคญัที่เก่ียวกบัท ารายการในครัง้นี ้และพิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการ และความเหมาะสมของราคาของการเขา้ท ารายการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้และ
รายการที่เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้ ประกอบกบัพิจารณาถึงประโยชน ์ผลกระทบ ปัจจยัเสีย่ง ขอ้ดี และขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการ 
โดยสรุปความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ไดด้งันี ้
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางเงินอิสระเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพยท์ั้งหมดของบริษัท 
อินเตอรเ์นชั่นแนล รีเสริช คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น (Whitewash) 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ จ านวน 76,289,923
หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) โดยนายประชา เหตระกลู และนายแดน เหตระกลู ซึง่ทัง้ 2 ทา่น
จะเริ่มตน้ความสมัพนัธก์ารเป็นกลุม่บคุคลที่กระท าการรว่มกนัตามกฎหมายหลกัทรพัย ์(Acting in Concert) เก่ียวกบัการถือ
หุน้ในบรษัิทเป็นครัง้แรก โดยในท่ีนีจ้ะรวมเรยีกนายประชา เหตระกลู และนายแดน เหตระกลูวา่ (“กลุ่มเหตระกูล” หรอื “ผู้ขอ
ผ่อนผัน”) โดยกลุม่เหตระกลูมีความประสงคท์ี่จะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสทิธิและจองซือ้เกินสิทธิเป็นจ านวนรวมไมเ่กิน 
76,289,923 หุน้ จ านวนเงินรวมประมาณ 44.25 ลา้นบาท และมีวิธีการจองซือ้ ช าระเงินและขัน้ตอนในการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุที่
ไม่แตกต่างจากผูถื้อหุน้รายอื่น โดยการจองซือ้หุน้เพิ่มทุนเกินสิทธิของผูข้อผ่อนผนัในครัง้นี ้จะท าใหม้ั่นใจไดว้่าบริษัทฯ จะ
สามารถเพิ่มทนุไดค้รบตามจ านวนเงินท่ีเพียงพอตอ่ความตอ้งการใชเ้งินของบรษัิทฯ 

โดยผูข้อผอ่นผนั ไดร้ะบไุวใ้นแบบหนงัสอืขอมติที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่ออนมุตัิใหไ้ดม้าซึง่หลกัทรพัยใ์หมโ่ดยไมต่อ้งท าค า
เสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ (แบบ 247-7) วา่อาจพิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงนโยบายหรอืแผนการประกอบธุรกิจ
ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ทัง้นี ้นอกเหนือจากแผนดงักลา่ว
ผูข้อผ่อนผนัไม่มีแผนท่ีจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั ซึ่งนโยบายหรอืแผนการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ  การเปลีย่นแปลง
วตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ การขยายการลงทุนหรือก าลงัการผลิต การปรบัโครงสรา้งองคก์ร การบริหารหรือจ้าง
บคุลากร แผนการจ าหนา่ยทรพัยส์นิหลกัของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย แผนการปรบัโครงสรา้งทางการเงิน ตลอดจนนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า บริษัทฯ จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการ
ประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั ตามนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ ที่ผูข้อผอ่นผนั
ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ เนื่องจากเงินท่ีไดร้บัจากการเพิ่มทนุจะน าไปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในโครงการเดิมที่บรษัิทฯ อยู่ระหว่างการ
ใหบ้ริการ และโครงการใหม่ที่คาดว่าจะไดร้บั ซึ่งทัง้หมดเป็นการใหบ้รกิารปกติของบริษัทฯ อยู่แลว้ก่อนการขอผ่อนผนัการท า
ค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้อีกทัง้ผูข้อผ่อนผนัไมม่ีแผนที่จะเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคก์ารประกอบธุรกิจ นโยบายในการบริหารกิจการ
อื่นๆ เนื่องจากผูข้อผอ่นผนัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ เป็นกรรมการและผูบ้ริหารของกิจการตัง้แต่ก่อนการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้
ในครัง้นี ้และยงัคงบริหารงานในบรษัิทฯ ตอ่ไป ภายหลงัจากการเพิ่มสดัสว่นการถือหุน้จากการจองหุน้สามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ
ในครัง้นี ้โดยรายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัที่ 30 มกราคม 2563  และที่คาดวา่จะเป็นหลงัการไดม้าซึง่หุน้สามญัเพิ่มทนุ 
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากผูข้อผ่อนผนัจะเปลี่ยนแปลงผูบ้รหิาร และ/หรือบคุลากรของกิจการใน
กรณีที่มีการลาออกหรอืครบก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่ง หรืออาจมีการแต่งตัง้กรรมการเพิ่มเติมตามสดัส่วนการถือหุน้ 
ผูข้อผ่อนผนัและกิจการจะตอ้งด าเนินการภายใตก้ฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงนโยบายของกิจการ ขอ้บงัคบัของกิจการ ที่
ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ เพื่อใหก้ารเปลี่ยนแปลงดงักล่าวเกิดประโยชนต์่อ
กิจการและผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

ในสว่นของผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ภายหลงัการเขา้ท ารายการในครัง้นีจ้ะท าใหเ้กิดผลกระทบจากสทิธิในการออกเสยีง 
(Control Dilution) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่ไดท้  าการเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะท าใหส้ิทธิในการออกเสียงลดลงที่รอ้ยละ  23.08 ในขณะที่ 
ผูถื้อหุน้ทกุรายจะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของสว่นแบง่ก าไร (Earnings Dilution) เนื่องจากบรษัิทฯ มีขาดทนุสทุธิจาก
ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั 12 เดือน ซึง่ภายหลงัการเพิ่มทนุ จะสง่ผลใหจ้ านวนหุน้ช าระแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ ท าให้
มลูค่าขาดทนุต่อหุน้ของบริษัทฯ ลดลง ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ทกุรายจะไม่ไดร้บัผลกระทบดา้นการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 
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เนื่องจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้มีราคาเสนอขายเท่ากับ 0.58 บาทต่อหุน้ ซึ่งสงูกว่าราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วง
น า้หนกัของหุน้ IRCP ที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงั 15 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ราคาเฉลี่ย
เทา่กบั 0.4829 บาทตอ่หุน้1 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในสิทธิออกเสียง (Control Dilution) ส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) และราคา (Price 
Dilution) สามารถสรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้

ผลกระทบ 
กรณีผู้ถือหุน้ 

ใช้สิทธิเพิ่มทุนตามสิทธิ 
กรณีผู้ถือหุน้ 

ไม่ได้ท าการเพิ่มทุนตามสิทธิ 
สิทธิออกเสียง (Control Dilution) ไมไ่ดร้บัผลกระทบ ลดลงรอ้ยละ 23.08 
สว่นแบง่ก าไร (Earnings Dilution) ไมไ่ดร้บัผลกระทบ ไมไ่ดร้บัผลกระทบ 
ราคาหุน้ (Price Dilution) ไมไ่ดร้บัผลกระทบ ไมไ่ดร้บัผลกระทบ 

หมายเหต:ุ ผูถื้อหุน้สามารถศกึษารายละเอียดในหวัขอ้ 1.2.3 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ตอ่ผูถื้อหุน้ของกิจการ ของรายงานฉบบันี ้

นอกจากนี ้การที่ผูข้อผ่อนผนัรวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผ่อนผนั มีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ เพิ่มขึน้
อยา่งมีนยัส าคญั โดยหากไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดจองซือ้หุน้เพิ่มทนุและผูข้อผ่อนผนัใชส้ิทธิซือ้หุน้ทัง้จ านวน จะท าใหส้ดัสว่นการถือ
หุน้และสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผูข้อผ่อนผนัเพิ่มขึน้ไม่เกินรอ้ยละ 33.89 หรือมีสดัสว่นการถือหุน้ที่มากกว่ารอ้ยละ 25 แต่ไม่
ถึงรอ้ยละ 50 ของสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ จะท าใหผู้ข้อผ่อนผนัสามารถใชส้ิทธิถ่วงดลุในบางเรือ่งที่ขอ้กฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดใหต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงได ้

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้จากการที่ไม่อนมุตัิการผ่อนผนั Whitewash คือ บรษัิทฯ อาจมีโอกาสที่จะไม่ไดร้บัเงินเพิ่ม
ทนุตามจ านวนที่วางแผนไว ้และอาจสง่ผลใหแ้ผนการลงทนุในโครงการตา่งๆ  หรอืแผนการขยายการลงทนุของกิจการอาจตอ้ง
ชะลอไป หรืออาจตอ้งเลือกพิจารณาการเขา้ลงทนุในโครงการที่บรษัิทฯ มีแหลง่เงินทนุเพียงพอ ซึ่งอาจจะสง่ผลกระทบต่อผล
การด าเนินงานของกิจการในอนาคต และบริษัทฯ อาจตอ้งหาแหลง่เงินทุนใหม่ หากยงัตอ้งการลงทนุในแผนขยายการลงทุน 
หรอืโครงการลงทนุเดิมตามที่วางไว ้เช่น การเจรจาขอกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน การระดมทนุจากบคุคลในวงจ ากดั การออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้เพิ่มเติม และการออกหุน้กู ้เป็นตน้ ซึ่งการด าเนินการเพื่อสรรหาแหล่งเงินทุนใหม่ อาจตอ้งใช้
ระยะเวลาในการเจรจา พรอ้มทัง้จดัท าขอ้มลูอื่นๆ เพิ่มเติม ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่จ  าเป็น ซึง่อาจจะสง่ผลใหบ้รษัิทฯ ตอ้ง
เลื่อนการเขา้ลงทนุ รวมถึงบริษัทฯ ตอ้งมีภาระค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ที่สงูขึน้ และอาจสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนิ นงานต่อไปใน
อนาคต รวมถึงมีภาระคา่ธรรมเนียม การวางหลกัทรพัยค์  า้ประกนั และ/หรอืภาระผกูพนัตา่งๆ เพิ่มเติม 

ทัง้นี ้ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้นี ้ที่ราคา 0.58 บาทต่อหุน้ เป็น
ราคาที่อยูใ่นช่วงมลูคา่ยตุิธรรมทีป่ระเมินดว้ยวธีิมลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสดของหุน้ IRCP โดยมีมลูคา่อยูท่ี่ 0.39 - 0.99 บาทตอ่
หุน้  ดงันัน้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทุนในครัง้นีท้ี่ราคา 0.58 บาทต่อหุน้ในครัง้นี ้เป็น
ราคาที่เหมาะสมเนื่องจากราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทุนที่ 0.58 บาทต่อหุน้ เป็นราคาที่อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมที่ค  านวณโดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ และจะท าให้บริษัทฯ ได้รบัเงินเพียงพอส าหรบัเงินทุนหมุนเวียน และขยายการลงทุน และ เมื่อ
เปรยีบเทียบกบัราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ IRCP ที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงั 15 วนัท าการก่อนวนัประชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีราคาเฉลี่ยเท่ากบั 0.4829 บาทต่อหุน้ ราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุในครัง้นีย้งัคงสงูกว่าราคาตลาดโดย

                                                           
1 ค านวณจากราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ IRCP 15 วนัท าการยอ้นหลงั ตัง้แต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 18 ธันวาคม 2562 
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เฉลี่ย ดงันัน้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุในครัง้นีม้ีความเหมาะสมและเป็นธรรมกบัทุก
ฝ่าย 

อีกทัง้ การเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right 
Offering) ซึ่งจากรายละเอียดในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้เดิมสามารถใชส้ิทธิในการจองซือ้หุน้
เพิ่มทนุไดก้่อนเป็นอนัดบัแรก และผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทนุเกินสทิธิของตน เพื่อเป็นการรกัษาสดัสว่นการถือหุน้ของ
ตนเอง และผลประโยชนท์ี่อาจจะเกิดขึน้จากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้

จากการพิจารณาขอ้มลูและเหตผุลที่สรุปขา้งตน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การขอผ่อนผนัการท าค า
เสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ โดยอาศยัมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ (whitewash) ในครัง้นีม้ีความสมเหตุสมผล ราคาและ
เง่ือนไขของรายการมีความยุติธรรม บริษัทฯ และผูถื้อหุน้จะไดร้บัประโยชนจ์ากการเขา้ท ารายการ และผูถื้อหุน้ควรลงมติ  
อนุมัติ การผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษัิทฯ โดยอาศยัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ (whitewash) ในครัง้นี ้

ความเห็นของที่ปรึกษาทางเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล รีเสริช 
คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  

ตามที่บริษัทฯ จะท าการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ จ านวน 76,289,923 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ซึ่งนายประชา เหตระกูล ปัจจุบันเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และนายแดน เหตระกูล 
ปัจจบุนัเป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของบรษัิทฯ มีความประสงคจ์ะจองซือ้หุน้ดงักลา่วเกินสทิธิ โดยคิด
เป็นจ านวนหุน้ทัง้ในส่วนที่จองซือ้ตามสิทธิและเกินสิทธิเป็นจ านวนไม่เกิน 76,289,923 หุน้ คิดเป็นส่วนที่จองซือ้ตามสิทธิ
ประมาณ 10,721,991 หุน้ และจองซือ้เกินสทิธิประมาณ 65,567,932 หุน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การเขา้ท า
รายการดังกล่าว มีวิธีการจองซือ้ ช าระเงินและขัน้ตอนในการจัดสรรหุน้เพิ่มทุนที่ไม่แตกต่างจากผูถื้อหุน้รายอื่น  มีความ
เหมาะสมและเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ โดยสามารถสรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้

• บรษัิทฯ จะมเีงินทนุหมนุเวียนเพยีงพอเพื่อใชใ้นการขยายการลงทนุ 

• บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือ
แผนการบรหิารในบรษัิทฯ 

• บรษัิทฯ จะมีโครงสรา้งทางการเงินท่ีมั่นคงมากขึน้ภายหลงัจากการเพิ่มทนุ 

• ผูถื้อหุน้มีโอกาสที่จะไดร้บัผลตอบแทนเพิ่มขึน้ในอนาคต 

• การเพิม่ทนุไมส่ง่ผลกระทบตอ่การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 

ทางดา้นผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ในสิทธิออกเสียง (Control Dilution) ส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) และราคา 
(Price Dilution) ที่อาจเกิดขึน้ภายหลงัการเขา้ท ารายการในครัง้นีจ้ะท าใหเ้กิดผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียง (Control 
Dilution) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่ไดท้  าการเพิ่มทุนในครัง้นี ้จะท าใหส้ิทธิในการออกเสียงลดลงที่รอ้ยละ  23.08 ในขณะที่ผูถื้อหุน้
ทกุรายจะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของส่วนแบง่ก าไร (Earnings Dilution) เนื่องจากบรษัิทฯ มีขาดทนุสทุธิจากผลการ
ด าเนินงานยอ้นหลงั 12 เดือน ซึ่งภายหลงัการเพิ่มทนุ จะสง่ผลใหจ้ านวนหุน้ช าระแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ ท าใหม้ลูค่า
ขาดทุนต่อหุ้นของบริษัทฯ ลดลง ทั้งนี  ้ผู้ถือหุน้ทุกรายจะไม่ไดร้บัผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 
เนื่องจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้มีราคาเสนอขายเท่ากบั 0.58 บาทต่อหุน้ ซึ่งสงูกว่าราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วง
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น า้หนกัของหุน้ IRCP ที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงั 15 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีราคาเฉลี่ย
เทา่กบั 0.4829 บาทตอ่หุน้2 

การเขา้ท ารายการในครัง้นีเ้ป็นการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัมีขอ้ดีดงัตอ่ไปนี ้

• สามารถระดมทนุไดต้ามแผนงานท่ีบรษัิทฯ ก าหนดไว ้

• ไมม่ีผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายหรอืแผนการบรหิารบรษัิทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

• เป็นการเพิ่มทนุท่ีราคาสงูกวา่ราคาตลาด 

โดยขอ้ดอ้ยที่อาจจะเกิดขึน้จากการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้มีดงันี ้

• มีโอกาสเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

นอกจากนี ้ในกรณีที่บริษัทฯ ท าการเพิ่มทุนตามปกติ โดยมิได้จัดเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน  จากการที่ 
กลุม่เหตระกูล ท าการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุเกินสิทธิทัง้จ านวน อาจท าใหบ้ริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะไม่ไดร้บัเงินเพิ่มทนุตามแผนที่
ก าหนด สง่ผลกระทบต่อแผนการลงทุน และโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ โดยอาจมีความจ าเป็นตอ้งสรา้งแรงจูงใจใหผู้ถื้อ
หุน้ใชส้ทิธิเพิ่มทนุมากขึน้ ดว้ยวิธีการอื่น เช่น การก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีต ่ากว่าราคาตลาดในปัจจบุนั การ
ออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญั (Warrant) หรืออาจหาแหลง่เงินทนุจากบคุคลภายนอกดว้ยวิธีการอื่น อาทิเช่น การ
จดัสรรหุน้เพิ่มทนุใหก้บัประชาชน (Public Offering) หรอืจดัสรรใหก้บับคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) การจดัตัง้บรษัิท
รว่มทนุระหวา่งกนั เป็นตน้ 

จากการพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯที่ 0.58 บาทต่อหุ้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่า เป็นราคาที่เหมาะสม โดยเป็นราคาที่สงูกวา่ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ ที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ยอ้นหลงั 15 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 0.4829 บาทต่อหุน้ และเป็นราคาที่อยู่ในช่วงมูลค่า
ยตุิธรรมที่ค  านวณโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ซึ่งเทา่กบั 0.39 – 0.99 บาทตอ่หุน้ โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็น
ว่าการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้ดว้ยราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุดว้ยราคาที่อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรม และสงูกว่าราคา
ตลาดจะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุกบักิจการรวมถึงผูถื้อหุน้ทกุราย อีกทัง้การเพิ่มทนุในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) มีวิธีการจองซือ้ ช าระเงินและขัน้ตอนในการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุใหก้บั
ผูถื้อหุน้เดิมเทา่เทียมกนัทกุราย ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่เป็นธรรมกบัทกุฝ่าย โดยไมไ่ดม้ีการเอือ้
ประโยชนใ์หแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใดรายหนึง่โดยเฉพาะ 

ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ทกุรายยงัคงไดร้บัความเสี่ยงที่เก่ียวเนื่องกบัการเขา้ท ารายการครัง้นี ้จากความไม่แน่นอนของแผนการ
ลงทนุ การขาดการถ่วงดลุอ านาจ ความเสีย่งจากการท่ีไมส่ามารถระดมทนุไดต้ามแผน ความเสีย่งจากการไมไ่ดร้บัอนมุตัิจากที่
ประชมุผูถื้อหุน้ และความเสีย่งจากการยกเลกิการท ารายการ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของกลุม่เหตระกลู ในการจองซือ้หุน้โดยคิด
เป็นจ านวนหุน้ทัง้ในส่วนที่จองซือ้ตามสิทธิและเกินสิทธิเป็นจ านวนไม่เกิน  76,289,923 หุน้ ในครัง้นี ้มีความสมเหตุสมผล 
ราคาและเง่ือนไขของรายการมีความยตุิธรรม บรษัิทฯ และผูถื้อหุน้จะไดร้บัประโยชนจ์ากการเขา้ท ารายการ และผูถื้อหุน้ควรลง
มต ิอนุมัติ การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้

                                                           
2 ค านวณจากราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ IRCP 15 วนัท าการยอ้นหลงั ตัง้แต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 18 ธันวาคม 2562 
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ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ เง่ือนไขการท ารายการทีบ่รษัิทฯ ไดน้ าเสนอตอ่ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เป็น
เง่ือนไขที่ มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นตามเง่ือนไขปกติของธุรกิจที่มิไดม้ีเง่ือนไขใดที่จะท าใหบ้ริษัทฯ และผูถื้อหุน้ของ
บรษัิทฯ เสยีประโยชน ์

อนึง่ ในการพิจารณาอนมุตัิหรอืไม่อนมุตัิการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถพิจารณาขอ้มลู เหตผุลประกอบ 
และความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดน้ าเสนอไวใ้นรายงานฉบบันี ้อย่างไรก็ตามการตดัสินใจ
อนมุตัิหรอืไมอ่นมุตัิการเขา้ท ารายการในครัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

โดยรายละเอยีดประกอบความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ สามารถสรุปไดด้งันี ้
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัท อินเตอร์
เนชั่นแนล รีเสริช คอรป์อเรชั่น  จ ากัด (มหาชน) โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)มี ความสมเหตุสมผล โดย
พิจารณาจากปัจจยัที่ส  าคญัตา่ง ๆ รวมทัง้ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย และความเสีย่งของการเขา้ท ารายการ ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล รีเสริช คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 
15/2562 ลงวนัที่ 19 ธันวาคม 2562 โดยมีมติใหน้ าเสนอตอ่ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ครัง้ที่ 1/2563 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 320,536,266 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
320,536,266 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียนภายหลงัการลดทนุ 254,299,746 บาท แบ่งออกเป็นหุน้
สามัญจ านวน 254,299,746 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยการตัดหุน้สามัญที่ยังไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัทฯ 
จ านวน 66,236,520 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้1.00 บาท และเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียนภายหลงัการลด
ทนุ 254,299,746 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 254,299,746 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียน
ใหม่ 330,589,669 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 330,589,669 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยการออกหุน้
สามัญเพิ่มทุนจ านวน 76,289,923 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้ทัง้สิน้  76,289,923 
บาท และใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว แก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัรา 5 หุน้เดิม ต่อ 
1.5 หุน้สามญัเพิ่มทนุ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.58 บาท รวมมลูคา่ 44,248,155.34 บาท  

นอกจากนีท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ  ไดม้ีมติใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เพื่อพิจารณา
อนมุตัิการขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการโดยอาศยัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ (Whitewash) เนื่องจากใน
การเพิ่มทนุดงักลา่ว นายประชา เหตระกลู ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และนายแดน เหตระกลู ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและผูถื้อหุน้เดิม 
ไดม้ีหนงัสอืแจง้ตอ่ที่ประชมุวา่ นายประชา เหตระกลู และนายแดน เหตระกลู ซึง่ทัง้ 2 ทา่นจะเริม่ตน้ความสมัพนัธก์ารเป็นกลุม่
บคุคลที่กระท าการรว่มกนัตามกฎหมายหลกัทรพัย ์(Acting in Concert) เก่ียวกบัการถือหุน้ในบรษัิทเป็นครัง้แรก โดยในท่ีนีจ้ะ
รวมเรียกนายประชา เหตระกูล และนายแดน เหตระกูลว่า  (“กลุ่มเหตระกูล” หรือ “ผู้ขอผ่อนผัน”) โดยกลุ่มเหตระกูลมี
ประสงคท์ี่จะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วตามสดัสว่นท่ีถืออยู ่และจองซือ้เกินสทิธิ เป็นจ านวนรวมไมเ่กิน 76,289,923 หุน้ 
คิดเป็นสดัสว่นท่ีจองซือ้ตามสทิธิประมาณ 10,721,991 หุน้ และจองซือ้เกินสทิธิประมาณ 65,567,932 หุน้  

ทัง้นี ้ภายใตส้มมติฐานว่าหากไม่มีผูถื้อหุน้รายใดจองซือ้หุน้เพิ่มทุน และกลุ่มเหตระกูลใชส้ิทธิซือ้หุน้ตามจ านวน
ดงักลา่วขา้งตน้ จ านวนหุน้สงูสดุที่กลุม่เหตระกลู จะไดร้บัจดัสรรจะเท่ากบั 76,289,923 หุน้ ซึง่เป็นจ านวนหุน้เพิ่มทนุทัง้หมดที่
เสนอขายในครัง้นี ้อนัจะเป็นผลท าใหส้ดัสว่นการถือหุน้และสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ กลุม่เหตระกูลในบรษัิทฯ เพิ่มขึน้เป็นไม่
เกินรอ้ยละ 33.89 ซึ่งอาจเป็นผลใหก้ลุ่มเหตระกูลกา้วขา้มจุดที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี 
เนื่องจากกลุม่เหตระกลู มีความประสงคจ์ะขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษัิทฯ ตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ โดยอาศยัมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ  (“ประกาศการขอผ่อนผัน”) ซึ่งในการขอผ่อนผนั

1:   การขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพยท์ั้งหมดของบริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล รีเสริช คอรป์อเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น (Whitewash) 
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จะตอ้งด าเนินการตามประกาศที่เก่ียวขอ้ง และจะตอ้งไดร้บัมติจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของกิจการอนมุตัิการเสนอขายหลกัทรพัย์
ที่ออกใหมต่อ่ผูข้อผอ่นผนั และยินยอมใหผู้ข้อผอ่นผนัไม่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ ภายหลังการไดม้าซึ่ง
หลกัทรพัยด์งักลา่ว ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน โดยมติดงักลา่วมิใหน้บัรวมการออกเสียงของบุคคลดงัต่อไปนี ้เป็นการออกเสียงของผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนและเป็น
ฐานในการค านวณจ านวนเสยีงของผูถื้อหุน้ส าหรบัวาระนัน้ 

(ก) บคุคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผอ่นผนั 
(ข) บคุคลที่กระท าการรว่มกนั (Concert Party) กบัผูข้อผอ่นผนั 
(ค) บคุคลตามมาตรา 258 ของบคุคลตาม (ข) 
ทัง้นี ้การขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ โดยผูข้อผ่อนผนัในครัง้นี  ้อยู่ภายใตเ้ง่ือนไขที่

ส  าคญั คือ (1) การอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ (2) การอนมุตัิการขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด
ของกิจการ โดยอาศยัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และ (3) การอนมุตัิการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เนื่องจากเรือ่งที่ (1) ถึง (3) เป็นเรือ่ง
ที่มีความเก่ียวเนื่องกนั และเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและกนั ดงันัน้ หากเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งไม่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ จะ ไม่มี
การเสนอเรื่องที่มีความเก่ียวเนื่อง และเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและกนัต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563  และถือว่าเรื่องที่
ไดร้บัอนมุตัิไปแลว้เป็นอนัยกเลกิไป 

ทัง้นีร้ายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกบัการขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการโดยอาศยัมติที่ประชมุผู้
ถือหุน้ (Whitewash) มีดงันี ้

1.1.1 ลกัษณะของหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งและหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายใหแ้กผู่ข้อผอ่นผนั 

 ผูข้อผ่อนผนัประสงคท์ี่จะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ขา้งตน้ตามสดัสว่นที่ถืออยู่ และจองซือ้เกินสิทธิ เป็น
จ านวนรวมไม่เกิน 76,289,923 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นที่จองซือ้ตามสทิธิประมาณ 10,721,991 หุน้ และจองซือ้เกินสิทธิประมาณ 
65,567,932 หุน้ ภายใตส้มมติฐานว่าหากไม่มีผูถื้อหุน้รายใดจองซือ้หุน้เพิ่มทุน และกลุม่เหตระกูลใชส้ิทธิซือ้หุน้ตามจ านวน
ดงักลา่วขา้งตน้ จ านวนหุน้สงูสดุที่กลุม่เหตระกูลจะไดร้บัจดัสรรจะเท่ากบั 76,289,923 หุน้ ซึง่เป็นจ านวนหุน้เพิ่มทนุทัง้หมดที่
เสนอขายในครัง้นี ้อนัจะเป็นผลท าใหส้ดัสว่นการถือหุน้และสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ กลุม่เหตระกูลในบรษัิทฯ เพิ่มขึน้เป็นไม่
เกินรอ้ยละ 33.89 ซึง่อาจเป็นผลใหก้ลุม่เหตระกลูกา้วขา้มจดุที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทฯ ทัง้นี ้เนื่องจาก
กลุ่มเหตระกูลมีความประสงคจ์ะขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ ดังนัน้จึงตอ้งด าเนินการตาม
ประกาศการขอผอ่นผนั และขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ตอ่ไป 

1.1.2 ขอ้มลูทั่วไปของผูข้อผอ่นผนั 

1. นายประชา เหตระกลู   
อาย ุ : 78 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
คณุวฒิุทางการศกึษาและการฝึกอบรม : ปรญิาตร ีวิศวกรรมเครือ่งกลวิทยาลยัแบตเตอรซ์ี เทคโนโลยีขัน้สงู, ลอนดอน, 

องักฤษ 
ต าแหน่งในบรษัิทฯ : - ไมมี่ - 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั : บรรณาธิการบรหิาร หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส ์

ท่ีมา :  แบบ 247-7 ลงวนัท่ี 30 มกราคม 2562 
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2. นายแดน เหตระกลู   
อาย ุ : 37 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
คณุวฒิุทางการศกึษาและการฝึกอบรม : - ปรญิญาเอก มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุ ีคณะรฐัศาสตร ์นโยบายสาธารณะ 

- ปรญิญาโท Victoria University of Melbourne, Australia สาขา 
International Trade Marketing 

- ปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์คณะวิศวกรรมศาสตร ์ภาค
ภาษาองักฤษ บรหิารจดัการเทคโนโลยี 

ต าแหน่งในบรษัิทฯ : ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั : บรษัิทจดทะเบียน  

  2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. อินเตอรเ์นชั่นแนล รเีสรชิ  
คอรป์อเรชั่น1/ 

  2562 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล บมจ. อินเตอร์
เนชั่นแนล รเีสรชิ  คอรป์อเรชั่น 

  2562 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บมจ. อินเตอร์
เนชั่นแนล รเีสรชิ  คอรป์อเรชั่น 

  2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. อินเตอรเ์นชั่นแนล รเีสรชิ  คอรป์อเรชั่น   

  บรษัิทอ่ืน  

  2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ไอที กรนี            
กรรมการ บจก. ทีวี เทเลคอม 
กรรมการ บจก. คลีนแพลน น่ิง 
กรรมการ บจก. สิงหค์อม อินเตอร ์กรุ๊ป 

ท่ีมา :  แบบ 56-1 ของ IRCP ปี 2561 และแบบ 247-7 ลงวนัท่ี 30 มกราคม 2563 
หมายเหต:ุ 1/ นายแดน เหตระกลูเขา้ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 

1.1.3 ขอ้มลูผูอ้อกหลกัทรพัย ์

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของรายงานท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระฉบบันี ้
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1.2: ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพยท์ั้งหมดของ
กิจการ 

 ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาแผนธุรกิจและนโยบายที่ผูข้อผ่อนผนัไดร้ะบไุวใ้นค าเสนอซือ้ (แบบ 247-7) ลง
วนัที่ 30 มกราคม 2563 และจากการสมัภาษณผ์ูบ้ริหารของกิจการมีความเห็นเก่ียวกบัประโยชนห์รือผลกระทบจากแผนงาน
และนโยบายของผูท้  าค าเสนอซือ้ ดงันี ้

1.2.1 ความเห็นต่อนโยบายและแผนงานบริหารกิจการที่เสนอโดยผู้ขอผ่อนผัน 

1. นโยบายและการบรหิารกิจการ 

ภายหลงัจากที่ผูข้อผอ่นผนั ไดม้าซึง่หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ในครัง้นี ้ภายใตส้มมติฐานวา่หากไมม่ีผูถื้อหุน้ราย
ใดจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ และผูข้อผ่อนผนัใชส้ิทธิซือ้หุน้เพิ่มทนุเกินสิทธิตามที่ไดก้ลา่วไวข้า้งตน้ จะท าใหส้ดัสว่นการถือ
หุน้และสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผูข้อผ่อนผนัในบริษัทฯ เพิ่มขึน้จากเดิมรอ้ยละ 14.05 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดและของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ  เป็นไม่เกินรอ้ยละ 33.89 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดและของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ ซึง่ถือวา่มีนยัส าคญัโดยมีสดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ เกินกวา่รอ้ย
ละ 25 แต่ไม่ถึงหรือเกินกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ ทัง้นี ้ผูข้อผ่อนผนัไดร้ะบุ
ไวใ้นแบบหนงัสือขอมติที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมตัิใหไ้ดม้าซึ่งหลกัทรพัยใ์หม่โดยไม่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์
ทัง้หมดของกิจการ (แบบ 247-7) ดงันี ้

“ภายใน 12 เดือนหลงัจากการไดม้าซ่ึงหลกัทรพัยท์ีข่อผ่อนผนั บริษัทฯ มีแผนทีจ่ะขยายตลาด และขยายฐานลูกคา้
ทางดา้นการใหบ้รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service 
Provider) ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย โดยในปัจจุบนับรษิัทฯ มีโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการใหบ้ริการ
จ านวนมาก และโครงการทีค่าดว่าจะไดร้บัเพิ่มขึน้ในปี 2563 โดยผูข้อผอ่นผนั ในฐานะเป็นผูบ้รหิารของกิจการ อาจ
พจิารณาทบทวนเปลีย่นแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามทีเ่หน็สมควร เช่น 
การปรบัเปลีย่นการเขา้ร่วมประมูลโครงการ และ/หรือ การเพิ่มและขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้ทีเ่ป็นเอกชนทัง้
รายใหญ่ และรายย่อย เพิ่มเติมจากกลุ่มลูกคา้เดิมทีเ่ป็นหน่วยงานราชการเป็นหลกั โดยจะตอ้งค านงึถึงประโยชน์
สูงสดุของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้นี ้ผูข้อผ่อนผนัอาจมีการเปลีย่นแปลงผูบ้ริหาร และ/หรือบคุลากรของกิจการ
ตามความเหมาะสม เช่น ในกรณีที่มีการลาออกหรือครบก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่ง โดยผูข้อผ่อนผนัจะ
ค านงึถึงปัจจยัต่างๆ เพือ่ผลประโยชนข์องกิจการ อีกทัง้ อาจมีแผนพจิารณาเปลีย่นแปลง และ/หรือแต่งตัง้ผูบ้ริหาร
เพิ่มเติม และ/หรือ บคุลากรทีม่ีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของกิจการในต าแหน่งทีเ่หมาะสม 
เพือ่เสริมสรา้งประสิทธิภาพในการบริหารกิจการในอนาคต ทัง้นีก้ารเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมผูบ้ริหารหรือ
บคุลากรดงักล่าวจะตอ้งด าเนนิการภายใตก้ฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ซ่ึงรวมถงึนโยบายของกิจการ ขอ้บงัคบัของกิจการ 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการของกิจการ และ/หรอื ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของกิจการ 

นอกเหนือจากนี ้ผูข้อผ่อนผนัไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของกิจการและบริษัท
ย่อย อีกทัง้ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัซ่ึงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของกิจการ การ
เปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคใ์นการประกอบธุรกิจ การขยายการลงทนุหรอืก าลงัการผลติ การปรบัโครงสรา้งองคก์ร การ
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บริหารหรือจ้างบุคลากร แผนการจ าหน่ายทรพัย์สินหลกัของกิจการหรือบริษัทย่อย แผนปรบัโครงสรา้งการเงิน 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ทัง้นี ้ในส่วนของแผนปรบัโครงสรา้งการเงิน เพือ่เป็นการรองรบัแผนการขยายรายไดจ้ากการขยายตลาด และการ
ขยายฐานลูกคา้ กิจการอาจพจิารณากูย้มืเงนิจากสถาบนัเพิ่มขึน้ เพือ่น ามาใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในโครงการ ทัง้นี ้
ในการด าเนนิการดงักล่าวตอ้งพจิารณาถึงความคุม้ค่า และความเหมาะสม รวมถึงประโยชนสู์งสดุทีก่ิจการจะไดร้บั
เป็นส าคญั” 

ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ:   

ตามที่บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยแผนการน าเงินจากการเพิ่มทุนไปใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในบริษัทฯ เพื่อรองรบัการ
ด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ในปัจจบุนั รวมทัง้โครงการท่ีคาดวา่เกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่องในปี 2563 อีกจ านวนประมาณ 500 
ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ยโครงการประเภทระบบวิทยแุละโทรทศันก์ระจายเสยีง (Broadcasting) จ านวน 2 โครงการ 
ซึ่งบริษัทจะด าเนินการจัดหาและติดตัง้อุปกรณ์รบัสญัญาณโทรทศันด์ิจิตอลใหแ้ก่ลูกคา้ที่เป็นบริษัทฯ ใหบ้ริการ
โทรทัศนด์ิจิตอล รวมไปถึงการทดสอบระบบและแก้ไขปัญหาการใช้งานต่างๆ เพื่อรองรบัการใช้งานของลูกคา้ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีโครงการประเภทระบบโทรคมนาคม (Telecommunication) จ านวน 2 โครงการ โดยบรษัิทฯ 
จะด าเนินการจัดหาและติดตัง้อุปกรณ์รบัสญัญาณอินเทอรเ์น็ตใหก้ับลูกคา้ซึ่งเป็นบริษัทใหบ้ริการอินเทอรเ์น็ต 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีโครงการประเภทพฒันาซอฟทแ์วร ์ (Software Development) โดยพฒันาแอปพลิเคชันที่
สนบัสนนุการท าธุรกิจของลกูคา้ที่เป็นสถาบนัการเงิน ซึ่งโครงการดงักลา่วขา้งตน้เป็นแผนการเพิ่มศกัยภาพในการ
แขง่ขนั และการเติบโตของธุรกิจทางดา้นเทคโนโลยี และสารสนเทศในปัจจบุนั อีกทัง้จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการขายสนิคา้ และใหบ้รกิารของบรษัิทฯ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า บริษัทฯ จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรอื
แผนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนยัส าคญั ตามนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ ที่ผูข้อผ่อนผันไดร้ะบุไวข้า้งตน้ เนื่องจากเงินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทุนจะน าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
โครงการเดิมที่บริษัทฯ อยู่ระหวา่งการใหบ้ริการ และโครงการใหมท่ี่คาดวา่จะไดร้บั ซึ่งทัง้หมดเป็นการใหบ้รกิารปกติ
ของบริษัทฯ อยู่แลว้ก่อนการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้อีกทัง้ผูข้อผ่อนผันไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลง
วตัถปุระสงคก์ารประกอบธุรกิจและนโยบายในการบริหารกิจการอื่นๆ ของกิจการ เนื่องจากผูข้อผ่อนผนัเป็นผูถื้อหุน้
ใหญ่ เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของกิจการตัง้แต่ก่อนการขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้และยงัคงบริหารงาน
ในบริษัทฯ ต่อไป ภายหลงัจากการเพิ่มสดัส่วนการถือหุน้จากการจองหุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิในครัง้นี ้อย่างไรก็
ตาม หากผูข้อผ่อนผนัจะมีการแต่งตัง้กรรมการเพิ่มเติมตามสดัส่วนการถือหุน้  และ/หรือเปลี่ยนแปลงผูบ้ริหารหรือ
บคุลากรของกิจการตามความเหมาะสม เช่น ในกรณีที่มีการลาออกหรอืครบก าหนดตามวาระการด ารงต าแหนง่ ผูข้อ
ผอ่นผนัและกิจการจะตอ้งด าเนินการภายใตก้ฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง นโยบายของกิจการ ที่ประชมุคณะกรรมการ และ/
หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ อีกทัง้ยงัควรเป็นโครงสรา้งกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ บุคลากร ที่อยู่ภายใต้
รูปแบบการบริหารงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อใหเ้กิดประโยชนต์่อกิจการและผูถื้อหุน้ของกิจการเป็น
ส าคญั 

ทัง้นี ้ในส่วนการของปรบัเปลี่ยนแผนโครงสรา้งทางการเงิน ผูข้อผ่อนผันในฐานะเป็นผูบ้ริหารอาจจะ
พิจารณากูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินเพิ่มเติมจากวงเงินกูท้ี่มีอยูเ่ดิม เพื่อรองรบัโครงการท่ีอาจจะมีเพิ่มขึน้ในอนาคต 



 
รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษิัท อนิเตอรเ์นชั่นแนล รเีสรชิ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน)              หนา้ 17 

ซึ่งเป็นการด าเนินการตามปกติของบริษัท ที่ตอ้งพิจารณาขอวงเงินกูย้ืมเพิ่มขึน้เพื่อน ามาใชใ้นโครงการต่างๆ ทัง้นีผู้ ้
ขอผ่อนผนัควรตอ้งพิจารณาความเป็นไปได ้และความคุม้ค่าตอ่การเขา้ลงทนุในแตล่ะโครงการอยา่งระมดัระวงั เพื่อ
ก่อใหเ้กิดประโยชนท์ี่สงูสดุตอ่กิจการ 

2. รายการระหวา่งกนั 

ผูข้อผ่อนผนัไดร้ะบแุผนการด าเนินการภายหลงัการไดม้าซึ่งหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในครัง้นี ้เก่ียวกบัรายการ
ระหวา่งกนัไวใ้นแบบ 247-7 ดงันี ้

“ปัจจุบนัรายการระหว่างกนัของกิจการกบันายแดน เหตระกูล ซ่ึงเป็นผูข้อผอ่นผนั ไดแ้ก่ รายการประเภทค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้รหิาร ซ่ึงผูข้อผอ่นผนัมีสทิธิไดร้บัในฐานะกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิัทฯ เท่านัน้ โดยภายใน 12 
เดอืนหลงัจากการไดม้าซ่ึงหลกัทรพัยท์ีข่อผอ่นผนั คาดว่าจะไม่มีการเปลีย่นแปลงไปจากปัจจุบนัอย่างมีนยัส าคญั 

ส าหรบันายประชา เหตระกูล ซ่ึงเป็นบุคคลที่กระท าการร่วมกัน (concert party) กับผูข้อผ่อนผนัที่ผ่านมาไม่มี
รายการระหว่างกนักบักิจการ และภายใน 12 เดือนหลงัจากการไดม้าซ่ึงหลกัทรพัย์ทีข่อผ่อนผนั คาดว่าจะไม่มีการ
เพิ่มขึน้ หรอืเปลีย่นแปลงไปจากปัจจุบนัอย่างมีนยัส าคญั” 

ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ:  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ปัจจุบันรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ระหว่างกิจการกับผูข้อผ่อนผนัคือ 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ซึ่งถือเป็นรายการปกติทั่วไปที่ผูข้อผ่อนผนัในฐานะประธานเจา้หนา้ที่บริหารของ
กิจการมีสทิธิจะไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่บรหิารกิจการ โดยมีเง่ือนไขและการจ่ายคา่ตอบแทนเช่นเดียวกบักรรมการ 
และผูบ้ริหารท่านอื่นของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามผูข้อผ่อนผนัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ เป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบรษัิทฯ 
ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยต์ัง้แต่ก่อนการไดม้าซึ่งหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในครัง้นี ้โดยผูข้อ
ผ่อนผัน และกิจการได้ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการท า
รายการระหว่างกันของกิจการกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือบุคคลที่ อาจมีความขดัแยง้ 
อย่างไรก็ตามหากในอนาคตผูข้อผ่อนผนั และกิจการมีรายการระหว่างกนัเพิ่มขึน้ ผูข้อผ่อนผนั และกิจการ  ยงัคงมี
หนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายและขัน้ตอนการท ารายการระหวา่งกนั ซึง่ตอ้งเป็นไปตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ที่ในการพิจารณาการเขา้ท ารายการระหวา่งกนั 

1.2.2 สิทธิออกเสียงทั้งหมดที่ผู้ขอผ่อนผันจะมีภายหลังการได้มาซ่ึงหลักทรัพย ์และที่จะสามารถได้มาเพิ่มเติม
ในอนาคต โดยไม่เกิดหน้าที่ในการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ 

การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ จ านวน 76,289,923 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 76,289,923 หุน้ มลู
คา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ในครัง้นี ้นายประชา เหตระกลู และนาย
แดน เหตระกลู ซึง่เป็นบคุคลกระท ารว่มกนั (Concert Party) (“กลุ่มเหตระกูล” หรอื “ผู้ขอผ่อนผัน”) แสดงเจตจ านงที่จะจอง
ซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเกินสิทธิ เป็นจ านวนรวมไม่เกิน 76,289,923 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนที่จองซือ้ตามสิทธิประมาณ 
10,721,991 หุน้ และจองซือ้เกินสิทธิประมาณ 65,567,932 หุน้ ภายใตส้มมติฐานวา่หากไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ 
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และกลุม่เหตระกูลใชส้ิทธิซือ้หุน้ตามจ านวนดงักลา่วขา้งตน้ จะท าใหส้ดัสว่นการถือหุน้และสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกลุม่เห
ตระกลูในบรษัิทฯ เพิ่มขึน้จากเดิมรอ้ยละ 14.05 เป็นไมเ่กินรอ้ยละ 33.89 ซึง่จะเป็นผลใหก้ลุม่เหตระกลูกา้วขา้มจดุที่ตอ้งท าค า
เสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทฯ โดยมีสดัสว่นการถือหุน้ในบริษัทฯ เกินกว่ารอ้ยละ 25 แต่ไม่ถึงหรือเกินกวา่รอ้ยละ 50 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ 

ในระหว่างระยะเวลาตัง้แต่วนัที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติใหอ้อกหุน้สามญัเพิ่มทนุ จนถึงวนัที่ประชุมผูถื้อหุน้
ของบรษัิทฯ มีมติใหอ้อกหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ผูข้อผอ่นผนัและบคุคลตามมาตรา 258 ของผูผ้อ่นผนั ตอ้งไมม่ีการไดม้าซึง่
หุน้ของบริษัทฯ เวน้แต่เป็นการไดม้าโดยทางมรดกหรือเป็นการไดม้าโดยการใชส้ิทธิซือ้หุน้เพิ่มทนุหรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ
ตามสดัสว่นจ านวนหุน้ท่ีตนมีอยู ่(Right Offering)  

ทัง้นี ้ในกรณีที่ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดใชส้ทิธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) และ
ผูข้อผ่อนผนั รวมถึงบคุคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผ่อนผนั ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้หมด และไดร้บัการจดัสรรหุน้เป็น
จ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 76,289,923 หุน้ โครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ ก่อนและหลงัการท ารายการเพิ่มทนุและการจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุจะเป็นดงันี ้(อา้งอิงจากขอ้มลู ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562) 

ผู้ถือหุน้ 

ก่อนการเพิ่มทุน 
(ณ วันที ่29 พฤศจิกายน 2562) 

หลังการเพิ่มทุน (Right Offering) 
กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นรายอ่ืนใช้สิทธิเพิ่มทุน 

จ านวนหุน้ 
ร้อยละ 

ของทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุน้ 

ร้อยละ 
ของทุนช าระแล้ว 

กลุ่มเหตระกูล 35,739,970 14.05 
ไม่เกิน 

112,029,8932/ 
ไม่เกิน 
33.892/ 

- นายประชา เหตระกูล1/  24,576,400 9.66 ไม่เกนิ 64,733,286 ไม่เกนิ 19.58 

- นายแดน เหตระกูล1/ 11,163,570 4.39 ไม่เกนิ 47,296,607  ไม่เกนิ 14.31 

นายวิเชียร ศรมีนิุนทรนิ์มิต 19,254,000 7.57 19,254,000 5.82 

นายณรงค ์ฐานธุรรมกลุ ึ 5,353,200 2.11 5,353,200 1.62 

นายนนัทพนัธ ์มหทัธนธัญ 3,500,000 1.38 3,500,000 1.06 

นายประเสรฐิ รวมภกัดีกลุ 3,500,000 1.38 3,500,000 1.06 

นายยงยทุธ พวัประเสรฐิ 2,977,000 1.17 2,977,000 0.90 

นายอนนัต ์อคัรพทุธิพร 2,957,900 1.16 2,957,900 0.89 

นางรมณีย ์บญุอนนัตพฒัน ์ 2,900,000 1.14 2,900,000 0.88 

น.ส.จารวี โลกวิทวสั 2,848,050 1.12 2,848,050 0.86 

ผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ 175,269,626 68.92 175,269,626 53.02 

รวม 254,299,746 100.00 330,589,669 100.00 

ที่มา : 1/ นายประชา เหตระกลู และนายแดน เหตระกลู เป็นบคุคลกระท าการรว่มกนั (Concert Party) 
2/ จ านวนหุน้ที่ผูข้อผ่อนผันและบคุคลตามมาตรา 258 แต่ละรายจะจองซือ้ยงัมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตามจ านวนหุน้ที่ผูข้อผ่อนผนั
จะขอใชส้ิทธิจองซือ้มีจ  านวนรวมไมเ่กิน 76,289,923 หุน้ ซึง่เม่ือรวมกบัจ านวนหุน้ที่ผูข้อผ่อนผนัมีอยู ่ณ ปัจจบุนัจ  านวน 35,739,970 หุน้ 
จะท าใหผู้ข้อผ่อนผันถือหุน้ในบริษัทฯ ไม่เกิน 112,029,893 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 33.89 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บรษัิทฯ 
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สดัส่วนการถือหุน้ของผูข้อผ่อนผนัตามสมมติฐานขา้งตน้  ที่รอ้ยละ 33.89 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
และของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ ถือเป็นสดัส่วนการถือหุน้ที่มีนยัส าคญั ถึงแมว้่าสิทธิออกเสียงของผูข้อผ่อนผัน
ภายหลงัการเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะยงัไมเ่กินกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดและของสิทธิออกเสยีงทัง้หมด
ของบรษัิทฯ อยา่งไรก็ตามผูข้อผอ่นผนัจะกลายเป็นผูถื้อหุน้ท่ีสามารถควบคมุอ านาจการบรหิารกิจการไดเ้ป็นอยา่งมีนยัส าคญั 
(Majority Control) แมว้่าผูข้อผ่อนผนัจะยงัไม่สามารถมีเสียงส่วนใหญ่ที่จะควบคุมมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ที่ตอ้งใชม้ติเสียงขา้ง
มาก (มติที่ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเกินกวา่รอ้ยละ 50 ของมติที่ประชมุผูถื้อหุน้) หรอืมติพิเศษ (มติที่ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเกินไม่
นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของมติที่ประชมุผูถื้อหุน้)  

แตผู่ข้อผอ่นผนัสามารถใชส้ทิธิถ่วงดลุในบางเรือ่งที่ขอ้กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ก าหนดใหต้อ้งไดร้บัคะแนน
เสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ เช่น การขออนมุตัิเพิ่มทนุ ลดทนุ การผอ่นผนัไมต่อ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์
ทัง้หมดของกิจการ การท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์การท ารายการที่เก่ี ยวโยงกันตามประกาศของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และการออกและเสนอขายหุน้กู ้เป็นตน้ 

นอกจากนี ้หากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ
บรษัิทฯ (Whitewash) ในครัง้นี ้และผูไ้ดร้บัการผอ่นผนัช าระราคาหุน้แลว้ ภายใตส้มมติฐานขา้งตน้ ผูข้อผอ่นผนัจะสามารถเขา้
ถือหุน้ของบรษัิทฯ ไดอ้ีกประมาณไม่เกินรอ้ยละ 16.11 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ซึ่งจะท าใหผู้ข้อผ่อนผนัถือหุน้
ของบรษัิทฯ ไมถ่ึงหรอืไมข่า้มจดุที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษัิท ที่รอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษัิทฯ  

1.2.3 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ต่อผู้ถอืหุ้นของกิจการ 

1. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในสิทธิออกเสียง (Control Dilution) ส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) และราคา (Price 
Dilution) 

ในกรณีที่ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดใชส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) และผูข้อ
ผอ่นผนั รวมถึงบคุคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผอ่นผนั ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้หมด สดัสว่นการถือหุน้ของผูข้อผ่อนผนั
ตามสมมติฐานขา้งตน้ จะเท่ากับรอ้ยละ 33.89 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดและของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บรษัิทฯ จะท าใหผู้ถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของสทิธิออกเสยีง (Control Dilution) ดงันี ้

• การลดลงของสิทธิออกเสียง (Control Dilution) 

ผู้ถือหุน้ 

ก่อนการเพิ่มทุน 
(ณ วันที ่29 พฤศจิกายน 2562) 

หลังการเพิ่มทุน  
(Right Offering) 

กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นรายอ่ืนใช้สิทธิ
เพิ่มทุน 

สิทธิออกเสียง 
(Control 
Dilution) 

จ านวนหุน้ 
ร้อยละ 
ของทุน
ช าระแล้ว 

จ านวนหุน้ 
ร้อยละ 
ของทุน
ช าระแล้ว 

เปล่ียนแปลง 
ร้อยละ 

กลุ่มเหตระกูล 35,739,970 14.05 112,029,8932/ 33.80 141.12 

- นายประชา เหตระกูล1/  24,576,400 9.66 64,733,286 19.58 102.61 
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ผู้ถือหุน้ 

ก่อนการเพิ่มทุน 
(ณ วันที ่29 พฤศจิกายน 2562) 

หลังการเพิ่มทุน  
(Right Offering) 

กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นรายอ่ืนใช้สิทธิ
เพิ่มทุน 

สิทธิออกเสียง 
(Control 
Dilution) 

จ านวนหุน้ 
ร้อยละ 
ของทุน
ช าระแล้ว 

จ านวนหุน้ 
ร้อยละ 
ของทุน
ช าระแล้ว 

เปล่ียนแปลง 
ร้อยละ 

- นายแดน เหตระกูล1/ 11,163,570 4.39 47,296,607  14.31 225.90 

ผู้ถือหุน้รายอ่ืนๆ 218,559,776 85.95 218,559,776 66.11 (23.08) 

รวม 254,299,746 100.00 330,589,669 100.00  

หมายเหต:ุ 1/ นายประชา เหตระกลู และนายแดน เหตระกลู เป็นบคุคลกระท ารว่มกนั (concert party) 
2/ จ านวนหุน้ที่ผูข้อผ่อนผันและบคุคลตามมาตรา 258 แต่ละรายจะจองซือ้ยงัมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตามจ านวนหุน้ที่ผูข้อผ่อนผนั
จะขอใชส้ิทธิจองซือ้มีจ  านวนรวมไมเ่กิน 76,289,923 หุน้ ซึง่เม่ือรวมกบัจ านวนหุน้ที่ผูข้อผ่อนผนัมีอยู ่ณ ปัจจบุนัจ  านวน 35,739,970 หุน้ 
จะท าใหผู้ข้อผ่อนผันถือหุน้ในบริษัทฯ ไม่เกิน 112,029,893 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 33.89 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บรษัิทฯ 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามสมมติฐานว่าผูข้อผ่อนผนัไดร้บัการจดัสรรหุน้ทัง้หมด โดยไม่มีผูถื้อ
หุน้รายอื่นใชส้ิทธิเลย จะท าใหผู้ถื้อหุน้รายอื่น มีสดัส่วนการถือหุน้และสิทธิในการออกเสียงลดลงจากเดิมที่สดัส่วนรอ้ยละ 
85.95 เหลือร้อยละ 66.11 หรือคิดเป็นการลดลงของสิทธิออกเสียง (Control Dilution) ที่ร ้อยละ 23.08 ในขณะที่กลุ่ม 
เหตระกูล จะมีสดัสว่นการถือหุน้และสิทธิในการออกเสียงเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ  14.05 เป็นรอ้ยละ 33.80 หรือมีการเพิ่มขึน้ของ
สทิธิออกเสยีงรอ้ยละ 141.12  

การเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายอื่นๆ ใน IRCP ตามสมมติฐานขา้งตน้ แมว้่าผูถื้อหุน้รายอื่นๆ จะ
ยงัคงมีสดัสว่นมากกว่ารอ้ยละ 50 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 75 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ IRCP แต่ถือไดว้่าสดัสว่นของผูถื้อหุน้
รายอื่นๆ ลดลงอย่างมีนยัส าคญั กลา่วคือ ผูถื้อหุน้รายย่อยอื่นๆ จะรวบรวมเสียงขา้งมากไดย้ากขึน้ ในการที่จะควบคมุมติที่
ประชุมผูถื้อหุน้ทัง้หมดของบริษัทฯ นอกจากนี ้การที่กลุม่เหตระกูล ไดร้บัการผ่อนผนัไม่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หุน้สามญัทัง้หมด
ของบริษัทฯ ในครัง้นี ้กลุม่เหตระกูล จะสามารถเขา้ถือหุน้ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้อีกในอนาคตไม่เกินรอ้ยละ 16.11 ของสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของบริษัทฯ โดยไม่ขา้มจุดที่จะตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทฯ ที่รอ้ยละ 50 ของสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบรษัิทฯ 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ทกุรายใชส้ทิธิเพิ่มทนุเต็มจ านวนตามสทิธิหรือเกินสิทธิของตนเอง ผูถื้อหุน้จะไมไ่ดร้บั
ผลกระทบจากการลดลงของสทิธิออกเสยีง (Control Dilution) จากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้

• การลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) 

ส าหรบัการเพิ่มทนุในครัง้นี ้ผูถื้อหุน้ทกุรายจะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการลดลงของสว่นแบง่ก าไร (Earnings Dilution) 
เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิจากผลการด าเนินงานยอ้นหลงั 12 เดือน ซึ่งภายหลงัการเพิ่มทนุ จะสง่ผลใหจ้ านวนหุน้ช าระ
แลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ เพิ่มขึน้ 

 

 



 
รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษิัท อนิเตอรเ์นชั่นแนล รเีสรชิ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน)              หนา้ 21 

• การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

เนื่องจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ของบรษัิทฯ ในครัง้นี ้
มีราคาเสนอขายเท่ากับ 0.58 บาทต่อหุน้ ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้ ท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์
ยอ้นหลงั 15 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ครัง้ที่ 15/2562 เมื่อวนัที่ 19 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีมติใหน้ าเสนอ
ต่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 ในวาระที่เก่ียวเนื่องกบัการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ที่ราคาเฉลีย่เทา่กบั 0.4829 บาท

ตอ่หุน้1 ท าใหผู้ถื้อหุน้ของบรษัิทฯ จะไมไ่ดร้บัผลกระทบดา้นการลดลงของราคาหุน้ จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี  ้

โดยสรุปในกรณีที่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดใชส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) 
และผูข้อผ่อนผนั รวมถึงบคุคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผ่อนผนั ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้หมด สดัสว่นการถือหุน้ของผู้
ขอผอ่นผนัตามสมมติฐานขา้งตน้ ผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้ในสทิธิออกเสยีง (Control Dilution) สว่นแบง่ก าไร (Earnings Dilution) 
และราคา (Price Dilution) มีดงันี ้

ผลกระทบ 
กรณีผู้ถอืหุน้ 

ใช้สิทธิเพิ่มทุนตามสิทธิ 

กรณีผู้ถอืหุน้รายอื่น 
ไมใ่ช้สิทธิเพิ่มทุนตามสิทธิ 

(มีเพียงกลุ่มเหตระกูล ใช้สทิธิ
เพิ่มทุน) 

สทิธิออกเสยีง (Control Dilution) ไมไ่ดร้บัผลกระทบ ลดลงรอ้ยละ 23.08 
สว่นแบง่ก าไร (Earnings Dilution) ไมไ่ดร้บัผลกระทบ ไมไ่ดร้บัผลกระทบ 
ราคาหุน้ (Price Dilution) ไมไ่ดร้บัผลกระทบ ไมไ่ดร้บัผลกระทบ 

2. ความเสีย่งที่ผูข้อผอ่นผนัจะสามารถใชส้ทิธิคดัคา้นมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของกิจการ 

ในกรณีที่ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดใชส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) และผูข้อ
ผอ่นผนั รวมถึงบคุคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผอ่นผนั ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้หมด สดัสว่นการถือหุน้ของผูข้อผ่อนผนั
ตามสมมติฐานขา้งตน้จะเท่ากับรอ้ยละ 33.89 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดและของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บรษัิทฯ ถือเป็นสดัสว่นการถือหุน้ท่ีมีนยัส  าคญั ถึงแมว้า่ผูข้อผอ่นผนัจะไมส่ามารถมเีสยีงสว่นใหญ่ที่จะควบคมุมติที่ประชมุผูถื้อ
หุน้ได ้แต่สามารถใชส้ิทธิถ่วงดลุในบางเรื่องที่ขอ้กฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดใหต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่ 3 ใน 4 ของมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ เช่น การขออนมุตัิเพิ่มทนุ ลดทนุ การผอ่นผนัไมต่อ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ
กิจการ การท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์การท ารายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และการออกและเสนอขายหุน้กู ้เป็นตน้ 

1.2.4 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ต่อกิจการ 

ภายใน 12 เดือนหลงัจากการไดม้าซึ่งหลกัทรพัยท์ี่ขอผ่อนผนั บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายตลาด และขยายฐานลกูคา้
ทางดา้นการใหบ้รกิารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) 
ซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบรษัิทฯ โดยในปัจจบุนับรษัิทฯ มีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการใหบ้รกิารจ านวนมาก และโครงการท่ีคาดวา่จะ

                                                           
1 ค านวณจากราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ IRCP 15 วนัท าการยอ้นหลงั ตัง้แต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 18 ธันวาคม 2562 
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ไดร้บัเพิ่มขึน้ในปี 2563 โดยผูข้อผ่อนผนั ในฐานะเป็นผูบ้ริหารของกิจการ อาจพิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือ
แผนการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ยตามที่เห็นสมควร เช่น การปรบัเปลีย่นการเขา้รว่มประมลูโครงการ และ/หรือ 
การเพิ่มและขยายฐานลกูคา้ไปยงักลุม่ลกูคา้ที่เป็นเอกชนทัง้รายใหญ่ และรายยอ่ย เพิ่มเติมจากกลุม่ลกูคา้เดิมที่เป็นหนว่ยงาน
ราชการเป็นหลกั โดยการด าเนินการดงักลา่วจะตอ้งค านงึถึงประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ และบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้นอกเหนือจากนี ้
ผูข้อผ่อนผนัไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของกิจการและบริษัทย่อย อีกทัง้ ไม่มีแผนที่จะ
เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัซึง่นโยบายหรอืแผนการประกอบธุรกิจของกิจการ การเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคใ์นการประกอบ
ธุรกิจ การขยายการลงทนุหรอืก าลงัการผลติ การปรบัโครงสรา้งองคก์ร การบรหิารหรอืจา้งบคุลากร แผนการจ าหนา่ยทรพัยส์นิ
หลกัของกิจการหรอืบรษัิทยอ่ย แผนปรบัโครงสรา้งการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ทัง้นี ้ในส่วนของแผนปรบัโครงสรา้งการเงิน เพื่อเป็นการรองรบัแผนการขยายรายไดจ้ากการขยายตลาด และการ
ขยายฐานลกูคา้ กิจการอาจพิจารณากูย้ืมเงินจากสถาบนัเพิ่มขึน้ เพื่อน ามาใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในโครงการ ทัง้นีใ้นการ
ด าเนินการดงักลา่วตอ้งพิจารณาถึงความคุม้คา่ และความเหมาะสม รวมถึงประโยชนส์งูสดุที่กิจการจะไดร้บัเป็นส าคญั 

ทัง้นี ้จากการท่ีกลุม่เหตระกลู แสดงเจตจ านงในการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุเกินสทิธิเป็นจ านวนรวมไมเ่กิน 76,289,923 หุน้ 
หรอืเทา่กบัไมเ่กิน 44.25 ลา้นบาท ซึง่เป็นจ านวนรวมทัง้หมดในการเพิ่มทนุครัง้นี ้ซึง่ภายหลงัการเพิ่มทนุในครัง้นี ้บรษัิทฯ จะมี
เงินลงทนุเพียงพอต่อแผนการใชเ้งินของบริษัทฯ ภายใตร้ะยะเวลาที่แน่นอน เมื่อเทียบกบัการระดมทนุ โดยการเสนอขายหุน้
เพิ่มทุนใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจไม่ไดร้บัเงินเพิ่มทุนครบตามจ านวนที่ตอ้งการ ซึ่งอาจจะส่งผล
ตอ่เนื่องไปยงัแผนการขยายการลงทนุของกิจการในอนาคต 

อยา่งไรก็ตาม แผนการลงทนุขา้งตน้ อาจไมเ่ป็นไปตามที่คาดการณไ์ว ้เนื่องจากปัจจยัภายในและภายนอกตา่งๆ อาทิ
เช่น สภาพเศรษฐกิจ ภาวะการณเ์ปลีย่นแปลงของการบริโภคและการบริการ อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานโครงการที่ได้
ลงทนุ และผลตอบแทนจากการลงทนุ 

นอกจากนี ้ตามขอ้มลูที่ผูข้อผ่อนผนัไดร้ะบใุนแบบ 247-7 ในเรื่องรายช่ือคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการลา่สดุ
ของกิจการ ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 และคณะกรรมการท่ีคาดวา่จะเป็นหลงัการเพิ่มทนุในครัง้นี ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ก่อนการยื่นค าขอผ่อนผัน1/ หลังการได้มาซึ่งหลักทรัพยใ์นครั้งนี ้

ช่ือ ต าแหน่ง ช่ือ ต าแหน่ง 

นาย อ านวย ทองสถิตย ์ ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 

นาย อ านวย ทองสถิตย ์ ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 

นาย แดน เหตระกลู ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
กรรมการ 

นาย แดน เหตระกลู ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
กรรมการ 

นาย วรวิทย ์ชยัลิมปมนตร ี กรรมการ นาย วรวิทย ์ชยัลิมปมนตร ี กรรมการ 
นาง สิรพินัธ ์เขียนสภุาพ กรรมการ นาง สิรพินัธ ์เขียนสภุาพ กรรมการ 
นาย เอกวฒัน ์พิรยิะวรสกลุ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
นาย เอกวฒัน ์พิรยิะวรสกลุ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
นาย ศิวะ แสงมณี กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นาย ศิวะ แสงมณี กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
น.ส. ชลธิชา จิตราอาภรณ ์ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
น.ส. ชลธิชา จิตราอาภรณ ์ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ: 1/รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการของกิจการ ณ วนัที่ 13 ธันวาคม 2562 
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ดงันัน้ ภายหลงัการเขา้มาเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของผูข้อผ่อนผนัในครัง้นี ้จะไม่สง่ผลกระทบต่อการบริหารจดัการภายใน
กิจการอยา่งมีนยัส าคญั เนื่องจากกิจการยงัคงบรหิารจดัการภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการชดุเดิม 

อยา่งไรก็ตาม หากผูข้อผอ่นผนัจะเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร และ/หรอืบคุลากรของกิจการในกรณีที่มีการลาออกหรือครบ
ก าหนดตามวาระการด ารงต าแหนง่ ผูข้อผอ่นผนัและกิจการจะตอ้งด าเนินการภายใตก้ฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่รวมถึงนโยบาย
ของกิจการ ข้อบังคับของกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ เพื่อใหก้าร
เปลีย่นแปลงดงักลา่วเกิดประโยชนต์อ่กิจการและผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

1.2.5 ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้จากการที่ไม่อนุมัติการผ่อนผัน Whitewash 

(1) กิจการอาจไมส่ามารถระดมทนุไดต้ามแผนท่ีวางไว ้

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ของกิจการไม่อนุมตัิการขอการผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการโดย
อาศยัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ (Whitewash) ในครัง้นี ้จะท าใหกิ้จการมีโอกาสที่จะไมไ่ดร้บัเงินเพิ่มทนุตามจ านวนที่
วางแผนไว ้และอาจสง่ผลใหแ้ผนการลงทนุในโครงการตา่งๆ  หรือแผนการขยายการลงทนุของกิจการอาจตอ้ง
ชะลอไป หรืออาจตอ้งเลอืกพิจารณาการเขา้ลงทนุในโครงการที่บริษัทฯ มีแหลง่เงินทนุเพียงพอ ซึ่งอาจจะสง่ผล
กระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกิจการในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม กรณีที่บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มทนุเกิดขึน้ บริษัทฯ จะยงัคงด าเนินธุรกิจตามปกติ โดยผูถื้อหุน้ยงัคงมี
โอกาสที่จะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุในกิจการ ซึง่จะเป็นไปตามผลประกอบการของบรษัิทฯ ณ ขณะนัน้ 

(2) กิจการอาจตอ้งสรรหาแหลง่เงินทนุใหม่ 

ในกรณีที่กิจการไม่สามารถระดมทนุไดต้ามจ านวนที่วางแผนไว ้โดยบริษัทฯ  อาจตอ้งหาแหลง่เงินทนุใหม ่หาก
ยงัตอ้งการลงทุนในแผนขยายการลงทุน หรือโครงการลงทุนเดิมตามที่วางไว ้เช่น การเจรจาขอกูย้ืมเงินจาก
สถาบนัการเงิน การระดมทนุจากบคุคลในวงจ ากดั การออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้เพิ่มเติม และการออก
หุน้กู ้เป็นตน้ ซึ่งการด าเนินการเพื่อสรรหาแหลง่เงินทนุใหม่ อาจตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเจรจา พรอ้มทัง้จดัท า
ขอ้มูลอื่นๆ เพิ่มเติม ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่จ  าเป็น ซึ่งอาจจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ ตอ้งเลื่อนการเขา้ลงทุน 
รวมถึงบรษัิทฯ ตอ้งมีภาระคา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ที่สงูขึน้ และอาจสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน รวมถึงมีภาระ
คา่ธรรมเนียม การวางหลกัทรพัยค์  า้ประกนั และ/หรอืภาระผกูพนัตา่งๆ เพิ่มเติม 

1.2.6 เงือ่นไขการผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ (Whitewash) 

ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล รีเสริช คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 15/2562 ลง
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ได้ก าหนดวาระที่เ ก่ียวเนื่องกับการผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 
(Whitewash) ในครัง้นีค้ือ 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 76,289,923 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
254,299,746 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 330,589,669 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุน
จ านวน 76,289,923 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
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วาระท่ี 5  มีมติอนมุตัิใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตักิารแกไ้ขขอ้ 4 ของหนงัสอืบรคิณหส์นธิของ
บรษัิทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 76,289,923 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering)  

วาระท่ี 7  พิจารณาอนมุตัิการขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ โดยอาศยัมติที่ประชมุผู้
ถือหุน้ (Whitewash) 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนมุตัิท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

โดยวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 ถือเป็นเรื่องที่มีความเก่ียวเนื่องกนั และเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและกนั ดงันัน้ หากวาระใดวาระ
หนึง่ไมไ่ดร้บัอนมุติจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 จะไมม่ีการเสนอวาระอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องตอ่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อ
หุน้ ครัง้ที่ 1/2563 พิจารณาตอ่ไป และจะถือวา่วาระที่ไดร้บัอนมุตัิแลว้เป็นอนัยกเลิกไป ดงันัน้การขออนมุตัิผ่อนผนัจึงมีอนัตก
ไป 

โดยในการประชุมผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดใหแ้ต่ละวาระมีความเก่ียวเนื่องกนั เพื่อใหเ้กิดความแน่นอนว่า
บรษัิทฯ จะสามารถระดมทนุจากการเพิ่มทนุในครัง้นีไ้ดค้รบตามจ านวนท่ีวางแผนไว ้ดงันัน้บรษัิทฯ จึงก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ทกุราย
สามารถจองซือ้หุน้เกินสิทธิได ้ทัง้นี ้จากความประสงคท์ี่ตอ้งการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุเกินกว่าสิทธ์ิของกลุม่เหตระกูล จะ
ช่วยใหบ้รษัิทฯ มีความมั่นใจวา่การด าเนินการเพื่อออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตอ่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้จะ
ท าใหบ้รษัิทฯ สามารถไดร้บัเงินครบตามจ านวนภายในระยะเวลาที่ตอ้งการตามแผนการลงทนุของบรษัิทฯ  

ซึ่งการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุเกินกว่าสิทธ์ิของกลุม่เหตระกลู สง่ผลใหบ้ริษัทฯ ตอ้งด าเนินการขอผ่อนผนัการท าค า
เสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ โดยอาศยัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ (Whitewash) ตามวาระท่ี 7 และขออนมุติการท ารายการ
ที่เก่ียวโยงกนัในวาระท่ี 8 ตามล าดบั ดงันัน้การประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นีผู้ถื้อหุน้ของบรษัิทฯ จะตอ้งพิจารณาลงมติวาระการเพิ่ม
ทนุ และวาระอื่น ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องไปพรอ้มกนัดว้ย  

ทัง้นี ้หากแต่ละวาระไมม่ีความเก่ียวเนื่องกนั จะท าใหผู้ถื้อหุน้ของกิจการมีความเป็นอิสระ และความคลอ่งตวัในการ
พิจารณาแต่ละวาระแยกจากกนั แต่อาจมีความเสี่ยงในเรื่องการระดมทนุไม่ส  าเร็จ และ/หรืออาจเกิดความไม่แน่นอนในเรื่อง
จ านวนเงินที่จะสามารถระดมทนุไดใ้นครัง้นี ้โดยบริษัทฯ อาจตอ้งพิจารณาการระดมทนุใหม่อีกครัง้ หากในครัง้นีไ้ม่สามารถ
ระดมทนุไดค้รบเต็มจ านวน หรอืพิจารณาใชแ้หลง่เงินกูใ้นการขยายการลงทนุ โดยการอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัของผูถื้อหุน้
ของบรษัิทฯ ครัง้ที่ 1/2563 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 นีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมสว่นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็น (ก) บคุคลตามมาตรา 
258 ของผูข้อผ่อนผนั (ข) บคุคลที่กระท าการรว่มกัน (Concert Party) กบัผูข้อผ่อนผนั (ค) บคุคลตามมาตรา 258 ของบคุคล
ตาม (ข) และมิใหน้บัสทิธิออกเสยีงลงคะแนนของบคุคลดงักลา่วรวมอยูใ่นเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนนส าหรบัวาระขา้งตน้  
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1.3 ความเหมาะสมของราคาหลกัทรัพยท์ี่เสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน 

ในการพิจารณาความสมเหตสุมผลของการขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ และรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั ของบริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล รีเสริช คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ตามที่บรษัิทฯ จะท าการออกและเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 76,289,923 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ซึ่งนายประชา  
เหตระกูล และนายแดน เหตระกูล ซึ่งเป็นบุคคลกระท าร่วมกัน (concert party) (“กลุ่มเหตระกูล” หรือ “ผู้ขอผ่อนผัน”) 
ประสงคท์ี่จะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วตามสดัสว่นท่ีถืออยู ่และจองซือ้เกินสทิธิ เป็นจ านวนรวมไมเ่กิน 76,289,923 หุน้ 
คิดเป็นสดัสว่นท่ีจองซือ้ตามสทิธิประมาณ 10,721,991 หุน้ และจองซือ้เกินสทิธิประมาณ 65,567,932 หุน้ 

ภายใตส้มมติฐานวา่หากไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ และกลุม่เหตระกูลใชส้ิทธิซือ้หุน้ตามจ านวนดงักลา่ว
ขา้งตน้ จ านวนหุน้สงูสดุที่กลุม่เหตระกลู จะไดร้บัจดัสรรจะเท่ากบั 76,289,923 หุน้ อนัจะเป็นผลท าใหส้ดัสว่นการถือหุน้และ
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของ กลุม่เหตระกูลในบริษัทฯ เพิ่มขึน้เป็นไม่เกินรอ้ยละ 33.89 ซึ่งอาจเป็นผลใหก้ลุม่เหตระกูลกา้วขา้ม
จดุที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษัิทฯ อยา่งไรก็ดี เนื่องจากกลุม่เหตระกลู มีความประสงคจ์ะขอผอ่นผนัการท า
ค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษัิทฯ ตามประกาศการขอผอ่นผนั 

ดงันัน้ ในการพิจารณาความเหมาะสมราคาหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายใหแ้ก่ผูข้อผอ่นผนัดงักลา่วขา้งตน้ที่ปรกึษาทางการ
เงินอิสระไดก้ าหนดเครือ่งมือในการประเมินมลูคา่หุน้ของ IRCP โดยใชว้ิธีการตา่งๆ ดงันี ้

1. วิธีมลูคา่หุน้ตามบญัชี (Book Value Approach) 
2. วิธีมลูคา่หุน้ตามบญัชีที่ปรบัปรุงแลว้ (Adjusted Book Value Approach) 
3. วิธีเปรยีบเทียบราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั (Volue Weighted Average Price Approach หรอื VWAP) 
4. วิธีเปรยีบเทียบอตัราสว่นในตลาด (Market Comparable Approach) 

a. อตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ทางบญัชี (Price to Book Value Ratio Approach or P/BV Ratio) 
b. อตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ (Price to Earnings Ratio Approach or P/E Ratio) 
c. วิธีอตัราสว่นมลูค่าของกิจการต่อก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าใชจ้่ายตดั

จ า หน่ า ย  (Enterprise Value to Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization 
Multiples Method or EV/EBITDA Ratio) 

5. วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)  

อนึง่ ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเป็นความเห็นที่ตัง้อยูบ่นสมมติฐานวา่ขอ้มลูและเอกสารท่ีไดร้บัมีความ
ถกูตอ้งและเป็นจรงิ โดยไมม่ีการเปลีย่นแปลงใด ๆ ในสาระส าคญั ตลอดจนเป็นการพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจและขอ้มลูที่
เกิดขึน้ในขณะท าการศึกษาและขอ้มูลการจ าหน่ายไปจริงเท่านัน้ หากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบนั
อยา่งมีนยัส าคญั บรษัิทฯ อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว และอาจสง่ผลตอ่ความเห็นของที่ปรกึษาทางการ
เงินอิสระในครัง้นี ้ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทฯ ใหเ้ป็นท่ีปรกึษาทางการ
เงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ” หรอื “IVG”) ในการใหค้วามเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระตอ่การขอผอ่นผนัการ
ท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ของบรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล รเีสรชิ คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) ในครัง้นี ้โดยพิจารณาจากขอ้มลูที่ไดร้บัจากบริษัทฯ รวมไปถึงขอ้มูลที่เปิดเผยโดยทั่วไป  ไดแ้ก่ มติคณะกรรมการ
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บริษัทฯ และสารสนเทศที่เก่ียวขอ้ง รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการให้
ความเห็น รวมทัง้การสมัภาษณผ์ูบ้ริหารของบริษัทฯ และบริษัทอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อประกอบในการจดัท าความเห็นของที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระในครัง้นี ้ 

1.3.1 วิธีมูลค่าหุน้ตามบัญชี (Book Value Approach) 

การประเมินมลูคา่หุน้ของ IRCP ตามวิธีมลูคา่ทางบญัชี จะแสดงมลูคา่หุน้สามญัโดยอิงกบัมลูคา่ตามบญัชีซึง่ปรากฎ
ตามงบการเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยในการประเมินมลูค่าในครัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระอา้งอิงจากงบการเงินของ 
IRCP สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

ส่วนของผู้ถือหุน้  
หน่วย มูลค่า 

ณ 30 กันยายน 2562 

ทนุจดทะเบียน  ลา้นบาท 320.54 
มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ  บาทตอ่หุน้ 1.00 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ ลา้นบาท 254.30 
สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั ลา้นบาท 117.15 
ทนุส  ารองตามกฎหมาย ลา้นบาท 25.43 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม ลา้นบาท (101.78) 
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ ลา้นบาท 0.00 
ส่วนของผู้ถือหุน้บริษัทใหญ่ ล้านบาท 295.10 

จ านวนหุน้สามญัที่ออกและช าระแลว้ ลา้นหุน้ 254.30 
มูลค่าทางบัญชี  บาทต่อหุน้ 1.16 

ท่ีมา:  ขอ้มลูจากงบการเงินของ IRCP ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ซึง่ผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต 

จากการประเมินมลูค่าหุน้ดว้ยวิธีมลูค่าตามบญัชี (Book Value Approach) มลูค่าหุน้สามญัของ IRCP ณ วนัที่ 30 
กนัยายน 2562 มีมลูคา่เทา่กบั 1.16 บาทตอ่หุน้ 

1.3.2 วิธีมูลค่าหุน้ตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมินมลูคา่หุน้ ดว้ยวิธีปรบัปรุงมลูคา่ทางบญัชี (Adjusted Book Value Approach) เป็นการน าสินทรพัยร์วม
หกัดว้ยหนีส้นิทัง้หมด รวมทัง้ภาระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต (Commitments and Contigent Liabilities) ซึง่
ปรากฎตามงบการเงินของบริษัทฯ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 พรอ้มทัง้ปรบัปรุงดว้ยรายการต่างๆที่เกิดขึน้ภายหลงัจากวนัท่ี
ในงบการเงิน หรือรายการที่มีผลกระทบท าใหม้ลูค่าตามบญัชีสะทอ้นมลูค่าที่แทจ้ริงมากขึน้ เพื่อใหส้ะท้อนมลูค่าตลาดของ
สินทรพัยท์ี่ใกลเ้คียงมลูคา่ปัจจุบนัหรือมลูค่าที่แทจ้ริงของ IRCP มากขึน้ หลงัจากนัน้ จึงน ามลูค่าตามบญัชีหลงัปรบัปรุง หาร
ดว้ยจ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ทัง้หมดของ IRCP  

จากขอ้มลูในงบการเงินรวมของ IRCP สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม จ านวน 1,104.73
ลา้นบาท โดยสนิทรพัยห์มนุเวียน ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี ้ลกูหนีภ้ายใตส้ญัญาผ่อน
ช าระที่ครบก าหนดรบัช าระภายใน 1 ปี สินคา้คงเหลือ และสินทรพัยห์มนุเวียนอื่น โดยสินทรพัยห์มนุเวียนมีมลูค่าตามบญัชี
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รวม 642.72 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 58.18 ของสินทรพัยร์วม ทัง้นี ้เนื่องจากสินทรพัยห์มนุเวียนหลกัของ IRCP ไดแ้ก่ 
ลกูหนีก้ารคา้ จ านวน 395.54 ลา้นบาท ซึง่ไดป้รบัปรุงดว้ยคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามนโยบายการตัง้ส  ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูของบริษัท และสินคา้คงเหลือ จ านวน 99.65 ลา้นบาท ซึ่งไดป้รบัปรุงดว้ยคา่เผ่ือการลดมลูคา่สินคา้ ดงันัน้มลูคา่สินทรพัย์
หมนุเวียนของบรษัิทจึงมีมลูคา่ใกลเ้คียงกบัมลูคา่ยตุิธรรม 

ส่วนสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน ส่วนใหญ่เป็นลกูหนีภ้ายใตส้ญัญาผ่อนช าระที่ถึงก าหนดช าระเกินกว่าหนึ่งปี  เงินฝาก
สถาบนัการเงินท่ีมีภาระค า้ประกนั ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เงิน
ลงทนุในบรษัิทรว่ม สินทรพัยไ์มม่ีตวัตน และสิทธิการเช่า โดยสินทรพัยไ์มห่มนุเวียนรวมมีมลูคา่ 462.01 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 41.82 ของสินทรพัยร์วม โดยสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนหลกั ไดแ้ก่ ลกูหนีภ้ายภายใตส้ญัญาผ่อนช าระที่ถึงก าหนดช าระ
เกินกว่าหนึ่งปีจ านวน 304.56 ลา้นบาท ซึ่งไดป้รบัปรุงดว้ยค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และเงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระค า้
ประกนัจ านวน 100.80 ลา้นบาท ดงันัน้สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนของบรษัิทจึงมีมลูคา่ใกลเ้คียงกบัมลูคา่ยตุิธรรม 

จากขอ้มลูในงบการเงินรวมของ IRCP สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษัทฯ มีหนีส้ินหมนุเวียน ไดแ้ก่ เงินกูย้ืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น หนีส้ินหมนุเวียนอื่น และสว่นของหนีส้ินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระใน
หนึ่งปี โดยหนีส้ินหมุนเวียนรวมมีมูลค่า 700.94 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 63.45 ของสินทรพัยร์วม ส่วนหนีส้ินไม่หมุนเวียนของ
บริษัทฯ  ประกอบดว้ย เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน และหนีส้ินระยะยาวสทุธิจาก
สว่นท่ีถึงก าหนดช าระในหนึ่งปี โดยหนีส้ินไม่หมนุเวียนรวมมีมลูคา่ 828.00 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 74.95 ของสินทรพัยร์วม ทัง้นี ้
หนีส้ินส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น และเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน ซึง่สะทอ้นมลูคา่ตามปัจจบุนัอยูแ่ลว้ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ สว่นของผูถื้อหุน้ของ IRCP ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ซึ่งผ่านการสอบทาน
โดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ไดส้ะทอ้นมูลค่าตามบัญชีที่เป็นปัจจุบนัแลว้ อีกทัง้ 
บริษัทฯ ไม่ไดม้ีการประเมินมลูค่าทรพัยส์ินหลกัที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนท่ีผ่านมา โดยที่ดิน อาคาร 
และอปุกรณจ์ านวน 22.41 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.03 ของสินทรพัยร์วมของบริษัทฯ และสินทรพัยด์งักลา่วมิไดเ้ป็นสนิทรพัย์
หลกัที่กิจการใชใ้นการประกอบธุรกิจ อีกทัง้สินทรพัยด์งักล่าวเป็นสินทรพัยท์ี่สะทอ้นมูลค่าตามราคาตลาดอยู่แลว้ ดงันัน้ ที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงไม่ไดป้รบัปรุงรายการดงักลา่ว กลา่วโดยสรุปการประเมินมลูค่าหุน้ดว้ยวิธีปรบัปรุงมลูค่าทางบญัชี 
(Adjusted Book Value Approach) ของ IRCP จะไดเ้ท่ากบัวิธีมลูค่าตามบญัชี (Book Value Approach) โดยมลูค่าหุน้สามญั
ของ IRCP ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 เทา่กบั 1.16 บาทตอ่หุน้ 

1.3.3 วิธีมูลค่าราคาตลาดถวัเฉลี่ยถว่งน ้าหนัก (Volume Weighted Average Price Approach หรือ VWAP) 

การประเมินมลูคา่หุน้ดว้ยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั จะใชร้าคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้
สามญัของกิจการในตลาดหลกัทรพัย ์โดยค านงึถึงมลูคา่และปรมิาณการซือ้ขายหุน้สามญัของกิจการในตลาดหลกัทรพัย ์

กราฟแสดงปรมิาณการซือ้ขาย และราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของ IRCP ในช่วง 360 วนัท าการของหุน้ IRCP ระหวา่ง
วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 ถึง วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 
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ท่ีมา:  ขอ้มลูจาก Bloomberg 

ในช่วง 360 วนั ตัง้แต่วนัที่ 2 กรกฎาคม 2561 - วนัที่ 19 ธันวาคม 2562 หุน้ IRCP มีการเคลื่อนไหวของราคาซือ้ขาย
ต ่าสดุที่ 0.42 บาทต่อหุน้ และราคาซือ้ขายสงูสดุที่ 1.54 บาทต่อหุน้ โดยปริมาณการซือ้ขายของ IRCP ต่อวนัในช่วง 360 วนัมี
อตัราหมนุเวียนการซือ้ขายเฉลีย่ (Turnover Ratio) ประมาณรอ้ยละ 0.57 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของกิจการ 

ในการประเมินมลูค่าหุน้ของ IRCP ดว้ยวิธีเปรยีบเทียบราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (Volume Weighted Average 
Price Approach) ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจะใชร้าคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (มลูค่าการซือ้ขายหุน้ / ปริมาณการซือ้ขาย
หุน้) จากการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกิจการในตลาดหลกัทรพัยใ์นอดีต ในช่วงเวลาตา่งๆ โดยใชค้า่เฉลี่ยยอ้นหลงั 7 วนัท าการ 15 
วันท าการ 30 วันท าการ 60 วันท าการ 90 วันท าการ  120 วันท าการ 180 วันท าการ และ 360 วันท าการ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยใน
ช่วงเวลา ระหว่างวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 - วนัที่ 19 ธันวาคม 2562 ดงันัน้สามารถค านวณมลูค่าของกิจการตามวิธีมลูค่าของ
กิจการ ตามวิธีเปรยีบเทียบราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัไดด้งันี ้ 

สรุปขอ้มลูราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัยอ้นหลงั 7 วนัท าการถึง 360 วนัท าการ มีดงันี ้

ข้อมูลราคาย้อนหลังจาก
วันที ่19 ธันวาคม 2562 

มูลค่าการซือ้ขายหุน้
เฉล่ีย (ล้านบาท) 

ปริมาณการซือ้ขายหุน้
เฉล่ีย (หุน้ต่อวัน) 

ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วง
น า้หนัก (บาท/หุน้) 

Turnover Ratio1/  
(ร้อยละ) 

คา่เฉลี่ย 7 วนัท าการ 0.19 0.42 0.46 0.17 
คา่เฉลี่ย 15 วนัท าการ 0.13 0.28 0.48 0.12 
คา่เฉลี่ย 30 วนัท าการ 0.09 0.19 0.49 0.08 
คา่เฉลี่ย 60 วนัท าการ 0.10 0.19 0.52 0.08 
คา่เฉลี่ย 90 วนัท าการ 0.15 0.26 0.55 0.10 
คา่เฉลี่ย 120 วนัท าการ 0.21 0.33 0.58 0.13 
คา่เฉลี่ย 180 วนัท าการ 0.45 0.61 0.64 0.24 
คา่เฉลี่ย 360 วนัท าการ 1.29 1.44 0.77 0.57 

ท่ีมา:  ขอ้มลูจาก SETSMART 
หมายเหต:ุ  Turnover Ratio คือ อตัราการหมนุเวียนการซือ้ขายเฉล่ีย ค านวณจากมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ณ วนันัน้ / ปรมิาณหุน้จดทะเบียนกบัตลาด

หลกัทรพัย ์ณ วนันัน้  
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ราคาและปริมาณซือ้ขายของ IRCP

ปรมิาณการซือ้ขาย (ลา้นหุน้, RHS) ราคา (บาท, LHS)
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การประเมินมูลค่าหุน้ดว้ยวิธีมูลค่าหุน้ตามราคาตลาดจะไดมู้ลค่าหุน้ของกิจการ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562 อยู่
ในช่วง 0.46 – 0.77 บาทต่อหุน้ ซึ่งเมื่อเทียบกบัราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุที่ 0.58 บาทต่อหุน้ มลูค่าหุน้ตามราคาตลาดต ่าสดุ
ของกิจการมีมลูคา่ต ่ากวา่ราคาเสนอขายหุน้เพิม่ทนุเทา่กบั 0.12 บาทตอ่หุน้ หรอืต ่ากวา่ในอตัรารอ้ยละ 21.29 ของราคาเสนอ
ขายหุน้เพิ่มทนุ และมลูคา่หุน้ตามราคาตลาดสงูสดุของกิจการมมีลูคา่สงูกวา่ราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุเทา่กบั 0.19 บาทตอ่หุน้ 
หรอืสงูกวา่ในอตัรารอ้ยละ 32.84 ของราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุ 

1.3.4 วิธีเปรียบเทียบอัตราสว่นมูลคา่ตลาด (Market Comparable Approach) 

วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นมูลค่าตลาดเป็นการประเมินมูลค่าของกิจการ โดยเทียบเคียงอตัราสว่นราคาที่ซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัยบ์นสมมติฐานที่ว่าบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั มีลกัษณะการประกอบธุรกิจ และด าเนิน
ธุรกิจในสภาวะตลาดที่มีความคลา้ยคลงึกนั ควรจะมีอตัราสว่นมลูค่าตลาดที่ใกลเ้คียงกนั และมีผลประกอบการเกิน 3 ปี ซึ่ง
ธุรกิจหลกัของ IRCP คือเป็นผูใ้หบ้ริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and 
Service Provider) โดยมีผลิตภณัฑท์ี่บริษัทแม่และบริษัทย่อยพฒันาขึน้เองและผลิตภณัฑท์ี่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูแ้ทน
จ าหนา่ยจากบรษัิทชัน้น า 

โดยการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมดว้ยวิธีนี ้สามารถท าการประเมินโดยใชอ้ตัราสว่นในตลาดจ านวน 3 อตัราสว่น คือ  
a. อตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ทางบญัชี (Price to Book Value Ratio Approach or P/BV Ratio)  
b. อตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ (Price to Earnings Ratio Approach or P/E Ratio)  
c. อัตราส่วนมูลค่าของกิจการต่อก าไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตดั

จ า ห น่ า ย  ( Enterprise Value to Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization 
Multiples Method or EV/EBITDA Ratio) 

วิธีเปรยีบเทียบอตัราสว่นมลูคา่ตลาดเป็นการประเมนิมลูคา่ของกิจการ โดยเทียบเคียงอตัราสว่นราคาที่ซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยบ์นสมมติฐานที่ว่าบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั มีลักษณะการประกอบธุรกิจ และด าเนินธุรกิจใน
สภาวะตลาดที่มีความคลา้ยคลงึกนั ควรจะมีอตัราสว่นมลูค่าตลาดที่ใกลเ้คียงกนั  ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาเลือก
บริษัทเทียบเคียงจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดเ้ลือกบริษัทที่ด  าเนินธุรกิจในกลุ่ม
ใหบ้ริการเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑส์ินคา้ไอที ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัท โดยบริษัทที่เลือกมา
ทั้งหมดมีผลประกอบการและระยะเวลาซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์เกิน 3 ปี เพื่อให้หลักทรัพย์ที่น  ามาเปรียบเทียบ มีผล
ประกอบการและขอ้มลูที่เพียงพอในการน ามาวิเคราะหเ์ปรยีบเทียบ 

จากการวิเคราะห ์ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาคดัเลอืกบรษัิท 10 แหง่ที่จะน ามาเปรยีบเทียบตามประเภทของ
อุตสาหกรรมและความคลา้ยคลึงของการประกอบธุรกิจ ซึ่งประกอบดว้ยบริษัทที่มีสดัส่วนรายไดห้ลกัจากการประกอบธุรกิจ
ใหบ้รกิารเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจจ าหนา่ยผลติภณัฑส์นิคา้ไอที ซึง่เป็นบรษัิทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์SET/MAI 

โดยการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมดว้ยวิธีนี ้สามารถท าการประเมินโดยใชอ้ตัราสว่นในตลาดจ านวน 2 อตัราสว่น คือ  
a. อตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ทางบญัชี (Price to Book Value Ratio Approach or P/BV Ratio)  
b. อตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ (Price to Earnings Ratio Approach or P/E Ratio) 
c. อัตราส่วนมูลค่าของกิจการต่อก าไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตดั

จ าหนา่ย (EV/EBITDA Ratio) 
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โดยรายช่ือของบรษัิทท่ีมีความคลา้ยคลงึกบัการประกอบธุรกิจของ IRCP มีดงันี ้

ขอ้มลูลกัษณะการด าเนินธุรกิจของแตล่ะบรษัิท มีดงันี ้

ล าดับ ช่ือย่อ ลักษณะธุรกิจ 

สัดส่วนรายได้จากธุรกิจ
ใหบ้ริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและ

จ าหน่ายสินค้าไอทแีละ
อุปกรณโ์ครงข่าย (ร้อย

ละ)1/ 
1.  AIT บรษัิทเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร 

โดยเป็นผูอ้อกแบบระบบคอมพิวเตอรแ์ละระบบสื่อสารคอมพิวเตอรใ์หส้ามารถท างาน
รวมกันไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตรงต่อความตอ้งการงานของลกูคา้ หรือ 
System Integrator โดยมีระบบที่ใหบ้รกิารประกอบไปดว้ย คอมพิวเตอรฮ์ารด์แวร ์ซีสเต็มส์
ซอฟตแ์วร ์แอพพลิเคชั่นซอฟตแ์วร ์และอปุกรณร์ะบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์โดยบรษัิทฯ มี
ลกัษณะการขายแบบเบ็ดเสรจ็ หรอื เทิรน์คีย(์Turn Key)  

95% 

2.  INET บริษัทเป็นผู้ใหบ้ริการโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไอซีทีแบบครบวงจรส าหรับธุรกิ จและผู้ที่
ตอ้งการน าไอซีทีมาเป็นเครื่องมือ เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 
บริการของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่บริการ Cloud Solutions บริการเชื่อมต่อเครือข่าย
อินเทอรเ์น็ตเต็มรูปแบบ และการใหบ้รกิารศนูยป์ฏิบตัิการขอ้มลูไอเน็ต ( INET-IDC) พรอ้ม
อปุกรณต์า่งๆ ส  าหรบัผูท้ี่ตอ้งการบรกิารที่มีประสิทธิภาพ และมาตรฐานในระดบัสากล 

85% 

3.  MFEC บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 6 ธุรกิจ ไดแ้ก่ 1) Digital Enterprise Solutions 2) Application 
3)  Cloud Services 4)  Digital Information Service 5)  Cyber Security Services 6) 
Digital Transformation 

98% 

4.  MSC บริษัทประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายคอมพิวเตอร ์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร ์ซอฟตแ์วร ์
โซลูชั่น ระบบสารสนเทศ วัสดุสิ ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร ์รวมทัง้การใหบ้ริการติดตัง้ระบบการเขียนโปรแกรมตามความตอ้งการของ
ลูกค้า รวมถึงซอฟต์แวรท์ี่บริษัทพัฒนาและเป็นเจ้าของ โดยบริษัทมีการจัดแบ่งการ
ด าเนินงานออกเป็นแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดงัต่อไปนีh 1) กลุ่มธุกิจดิจิตอลโซลชูั่น 2) กลุ่มธุรกิจ
ซอฟทแ์วรโ์ซลชูั่น 3) กลุม่ธุรกิจดิจิตอลพริน้ติง้ 

76% 

5.  JTS บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจจดัหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร(System Integrator) โดยใหบ้ริการจัดหา ออกแบบ

92% 

1.  บรษัิท แอ็ดวานซ ์อินฟอรเ์มชั่น เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) AIT 
2.  บรษัิท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) INET 

3.  บรษัิท เอ็ม เอฟ อี ซี จ  ากดั (มหาชน) MFEC 

4.  บรษัิท เมโทรซิสเต็มสค์อรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) MSC 

5.  บรษัิท จสัมิน เทเลคอม ซิสเต็มส ์จ ากดั (มหาชน) JTS 

6.  บรษัิท พรเีมียร ์เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) PT 

7.  บรษัิท เอสวีโอเอ จ ากดั (มหาชน) SVOA 

8.  บรษัิท สกาย ไอซีที จ  ากดั (มหาชน) SKY 

9.  บรษัิท สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน) SAMTEL 

10.  บรษัิท ล็อกซเลย่ ์จ  ากดั (มหาชน) LOXLEY 
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ล าดับ ช่ือย่อ ลักษณะธุรกิจ 

สัดส่วนรายได้จากธุรกิจ
ใหบ้ริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและ

จ าหน่ายสินค้าไอทแีละ
อุปกรณโ์ครงข่าย (ร้อย

ละ)1/ 
และวางระบบ WiFi ระบบส าหรบั Smart Building Fiber Optic (ไฟเบอร ์ออปติก)และสาย 
LAN รวมถึงเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายอปุกรณท์ี่เก่ียวเน่ืองทัง้หมด ธุรกิจจดัหา ออกแบบ และวาง
ระบบคอมพิวเตอร ์ธุรกิจใหบ้รกิารคลาวดค์อมพิวติง้ 

6.  PT บรษัิทด าเนินธุรกิจหลกัคือ ลงทนุในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และใหเ้ชา่อาคารส  านกังาน 
มีบรษัิทยอ่ย 1 บรษัิทคือ บรษัิท ดาตา้โปร คอมพิวเตอร ์ซิสเต็มส ์จ  ากดั ซึง่ด  าเนินธุรกิจเป็น
ผูใ้หบ้ริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service 
Provider) มีผลิตภณัฑท์ี่บริษัทย่อยพัฒนาขึน้เองและผลิตภณัฑท์ี่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็น
ผูแ้ทนจ าหน่ายจากบรษัิทชัน้น าของโลก รวมถึงการใหบ้รกิารทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดา้นตา่งๆ 

62% 

7.  SVOA บริษัทแบ่งธุรกิจออกเป็น 7 กลุ่มย่อย 1. กลุ่มธุรกิจช่องทางการจ าหน่าย (IT Distribution 
Strategic Business Unit)(ITDSBU) 2. กลุ่มธุรกิจโครงการไอที  ( IT Project Strategic 
Business Unit) (ITPSBU) 3. กลุม่ธุรกิจชอ่งทางบรกิารหลงัการขาย (After-Sales Service) 
(Asys) 4. กลุ่มธุรกิจที่ปรกึษาและวางระบบคอมพิวเตอร ์(Computer System Integration 
and Total IT Solution Provider) (DataOne) 5. กลุ่มธุรกิจสินเชื่อและผลิตภัณฑท์างการ
เงิน (Financial Product Group) (Lease IT) 6. ไอทีซู เปอร์สโตร์ ( IT Superstores) (IT 
CITY) 7. ธุ ร กิจด้านการพิมพ์แบบครบวงจร (Printing Solution Provider & Printing 
sService) (Touch Printing) 

70% 

8.  SKY ประกอบธุรกิจเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่น  าเสนอสินคา้และ
บริการเพื่อใหล้กูคา้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคง
ปลอดภยั 

78% 

9.  SAMTE
L 

กลุ่มบริษัทมุ่งเนน้ด  าเนินธุรกิจใหบ้ริการระบบสารสนเทศและการสื่อสารคมนาคม โดย
สามารถแบง่ออกเป็น 3 สายธุรกิจหลกัที่ครบวงจร ครอบคลมุเทคโนโลยีและโซลชูั่นทนัสมยั
รอบดา้น ประกอบดว้ย สายธุรกิจโครงสรา้งเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม (Network 
Solutions) สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกตด์้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) 
และธุรกิจแอพพลิเคชั่นสนับสนุนดา้นการประกอบธุรกิจ (Business Application) โดยมี
บรษัิทยอ่ยที่ใหบ้รกิารหลายรูปแบบในลกัษณะครบวงจรขึน้กบัความตอ้งการของลกูคา้ 

100% 

10.  LOXLEY บริษัทประกอบธุรกิจ ดงันี ้1) สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) สายธุรกิจบริการอาหาร
และการจัดจ าหน่าย 3) สายธุรกิจพลังงาน 4) สายธุรกิจเน็ตเวิรค์โซลูชั่น 5) สายธุรกิจ
บรกิาร และ 6) ธุรกิจพิเศษและอ่ืนๆ 

43% 

ที่มา:  ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ 56-1 ของบรษัิทขา้งตน้ 
หมายเหต:ุ 1/ สดัสว่นรายไดจ้ากธุรกิจเทคโนโลยีของปี 2560 
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ขอ้มลูทางการเงินของแตล่ะบรษัิท มีดงันี ้

ล าดับ ช่ือย่อ 
มูลค่าทางตลาด1/ 

(ล้านบาท) 
สินทรัพย์/2 
(ล้านบาท) 

ส่วนของผู้ถือ
หุน้/2 (ล้านบาท) 

รายได้3/ 
(ล้านบาท) 

ก าไรสุทธิ3/ 
(ล้านบาท) 

1.  AIT 3,734 5,675.80 2,760.04 4,237.63 236.83 
2.  INET 1,100 6,156.47 1,818.64 1,694.24 172.86 
3.  MFEC 1,351 3,353.98 1,720.04 3,391.55 (166.15) 
4.  MSC 1,800 3,343.25 1,835.74 8,051.71 283.26 
5.  JTS 706 1,254.44 976.72 142.76 15.15 
6.  PT 1,141 1,665.93 586.88 2,718.38 157.84 
7.  SVOA 700 5,535.01 2,253.71 7,854.07 114.43 
8.  SKY 7,689 4,577.13 1,557.98 1,070.42 108.52 
9.  SAMTEL 4,820 10,296.31 3,661.52 7,711.12 351.39 
10.  LOXLEY 3,058 15,751.74 5,057.32 13,938.13 92.07 
11.  IRCP 109 1,104.73 295.10 1,079.88 (51.53) 

ท่ีมา: ขอ้มูลจาก SETSMART ณ วนัท่ี 19 ธันวาคม 2562 และงบการเงินของบรษัิทขา้งตน้ ณ 30 กันยายน 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. 

หมายเหต ุ:  1/ มลูคา่การตลาด ณ วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 
 2/ สนิทรพัย ์และสว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
 3/ รายได ้และก าไรสทุธิ ในปี 2561 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดใ้ชค้า่เฉลี่ยของบริษัทที่น  ามาเปรียบเทียบในการค านวณตามวิธีเปรียบเทียบอตัราสว่น
มลูค่าตลาด โดยการประเมินมลูค่ายตุิธรรม เพื่อท าการประเมินโดยใชอ้ตัราสว่นในตลาดจ านวน 3 อตัราสว่น คือ อตัราสว่น
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach or P/BV Ratio) อัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ (Price to 
Earnings Ratio Approach or P/E Ratio) และอตัราสว่นมลูค่าของกิจการต่อก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อม
ราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย (Enterprise Value to Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization 
Multiples Method or EV/EBITDA Ratio) ทัง้นี ้เพื่อลดผลกระทบจากขอ้มลูที่ใหค้่าผิดปกติ (Outliers) ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจะไมร่วมบรษัิทมีอตัราสว่นมลูคา่ตลาดสงู(ต ่า)เกินกวา่ค่าเฉลีย่ในการค านวณ 

1) วธีิอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach or P/BV Ratio) 

การประเมินมลูค่าหุน้ตามวิธีนี ้เป็นวิธีการประเมินท่ีค านึงถึงมลูคา่ทางบญัชีของ IRCP โดยน าราคาตลาดมาเปรยีบ
กับมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจที่ใกลเ้คียงกนั เพื่อเปรียบเทียบราคาตลาดที่น่าจะเป็นของ IRCP การค านวณท าไดโ้ดยการน า
มลูคา่สว่นของผูถื้อหุน้ของ IRCP หลงัปรบัปรุง มาคณูกบัคา่มธัยฐานอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชี (P/BV) ของบรษัิทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกบั IRCP โดยมีบริษัทที่น  ามาเปรียบเทียบจ านวน 10 
บรษัิท และใชค้า่เฉลีย่ 7 วนัท าการ 15 วนัท าการ 30 วนัท าการ 60 วนัท าการ 90 วนัท าการ 120 วนัท าการ 180 วนัท าการ และ 
360 วนัท าการ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยในช่วงเวลา ระหว่างวนัที่ 2 กรกฎาคม 2561 - วนัที่ 19 ธันวาคม 2562 (วนัที่คณะกรรมการ
บรษัิทฯ มีมติในการเขา้ท ารายการ) ดงันัน้ สามารถค านวณมลูคา่ของ IRCP ตามวิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ทางบญัชีไดด้งันี ้
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ล าดับ ช่ือย่อ 
อัตราส่วน P/BV ย้อนหลัง (เทา่) 

7 
วันท าการ 

15 
วันท าการ 

30 
วันท าการ 

60 
วันท าการ 

90 
วันท าการ 

120 
วันท าการ 

180 
วันท าการ 

360 
วันท าการ 

1.  AIT 1.36 1.39 1.41 1.46 1.52 1.58 1.58 1.61 
2.  INET 0.60 0.60 0.61 0.70 0.77 0.80 0.83 0.90 
3.  MFEC 0.78 0.78 0.78 0.82 0.86 0.90 0.90 0.85 
4.  MSC 0.98 1.01 1.07 1.15 1.21 1.28 1.32 1.35 
5.  JTS 0.71 0.71 0.73 0.79 0.84 0.89 0.92 1.01 
6.  PT 1.94 1.98 2.11 2.32 2.39 2.44 2.35 2.50 
7.  SVOA 0.35 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 0.44 
8.  SKY 4.44 4.52 4.68 4.93 5.45 5.38 5.39 5.79 
9.  SAMTEL 1.32 1.33 1.33 1.44 1.52 1.62 1.57 1.45 

10.  LOXLEY 0.61 0.61 0.64 0.70 0.71 0.76 0.76 0.77 

 
ค่ามัธยฐาน 
(Median) 

0.88 0.90 0.92 0.99 1.03 1.09 1.12 1.18 

ท่ีมา: ขอ้มลูจาก Bloomberg 

ซึ่งจากขอ้มลูในขา้งตน้จะไดอ้ตัราสว่น P/BV ของกลุม่บริษัทที่น ามาเปรียบเทียบยอ้นหลงัในช่วง 7 – 360 วนัท าการ 
อยู่ระหว่าง 0.88 – 1.18 เท่า ซึ่งเป็นค่ามธัยฐานในช่วงเวลา ระหว่างวนัที่ 2 กรกฎาคม 2561 - วนัที่ 19 ธันวาคม 2562 โดย
มลูคา่ทางบญัชีหลงัปรบัปรุงของ IRCP ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 มีมลูคา่ 295.10 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น 1.16 บาทตอ่หุน้  

ดงันัน้ การประเมินมลูค่าหุน้ดว้ยวิธีอตัราสว่นราคาต่อมลูค่าทางบญัชี (P/BV Ratio) จะไดม้ลูค่าของ IRCP เท่ากบั 
260.00 – 347.48 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น 1.02 – 1.37 บาทตอ่หุน้ 

2) วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach or P/E Ratio) 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมดว้ยวิธีนี ้เป็นวิธีการประเมินที่ค  านึงถึงความสามารถในการท าก าไรของ IRCP โดยน า
ราคาตลาดมาเปรยีบเทียบกบัก าไรสทุธิของบรษัิทท่ีมีธุรกิจใกลเ้คียงกนัเพื่อเปรียบเทียบราคาตลาดที่นา่จะเป็นของ IRCP การ
ค านวณท าไดโ้ดยการน าก าไรสทุธิของ IRCP ส าหรบังวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ซึง่เป็นงบการเงินท่ีตรวจสอบ 
แลว้จากผู้สอบบัญชี มาคูณดว้ยค่ามัธยฐานของอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (P/E Ratio) ของบริษัทที่น  ามาใช้ในการ
เปรียบเทียบ โดยมีบริษัทที่น  ามาเปรียบเทียบจ านวน 10 บริษัท โดยใชค้่าเฉลี่ยยอ้นหลงั 7 วนัท าการ 15 วนัท าการ 30 วนัท า
การ 60 วนัท าการ 90 วนัท าการ 120 วนัท าการ 180 วนัท าการ และ 360 วนัท าการ ซึง่เป็นคา่เฉลีย่ในช่วงเวลา ระหวา่งวนัท่ี 2 
กรกฎาคม 2561 - วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 (วนัท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติในการเขา้ท ารายการ)  

อตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ของบรษัิทท่ีน ามาเทียบเคียงมีรายละเอียด ดงันี  ้

ล าดับ ช่ือย่อ 
อัตราส่วน P/E ย้อนหลัง (เทา่) 

7 
วันท าการ 

15 
วันท าการ 

30 
วันท าการ 

60 
วันท าการ 

90 
วันท าการ 

120 
วันท าการ 

180 
วันท าการ 

360 
วันท าการ 

1.  AIT 12.70 13.01 13.17 13.78 14.80 15.56 15.93 15.95 
2.  INET 7.44 7.42 7.52 8.67 9.64 10.08 10.24 9.74 

3.  MFEC N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
4.  MSC 9.25 9.56 10.04 10.65 10.35 10.54 9.99 9.43 
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ล าดับ ช่ือย่อ 
อัตราส่วน P/E ย้อนหลัง (เทา่) 

7 
วันท าการ 

15 
วันท าการ 

30 
วันท าการ 

60 
วันท าการ 

90 
วันท าการ 

120 
วันท าการ 

180 
วันท าการ 

360 
วันท าการ 

5.  JTS 75.93 76.83 78.75 82.76 79.90 79.32 74.50 112.08 
6.  PT 7.99 8.15 8.70 9.52 9.74 9.95 9.98 9.80 

7.  SVOA 9.67 9.78 9.95 10.11 9.73 9.69 9.47 8.66 
8.  SKY 29.65 30.20 31.26 35.40 47.73 50.04 52.38 53.39 
9.  SAMTEL 11.09 11.19 11.22 12.15 12.69 13.58 13.38 16.14 

10.  LOXLEY N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
ค่ามัธยฐาน 
(Median) 

10.38 10.48 10.63 11.40 11.52 12.06 11.81 12.87 

ท่ีมา: ขอ้มลูจาก Bloomberg 
หมายเหต:ุ N/A ไม่มีขอ้มลู หรือไม่สามารถค านวณได ้

ซึง่จากขอ้มลูในขา้งตน้จะไดอ้ตัราสว่น P/E Ratio ของกลุม่บรษัิทท่ีน ามาเปรยีบเทียบยอ้นหลงัในช่วง 7 – 360 วนัท า
การ อยูร่ะหวา่ง 10.38 – 12.87 เทา่ ซึง่เป็นคา่มธัยฐานในช่วงเวลา ระหวา่งวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 - วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562  

ทัง้นี ้เนื่องจากก าไรสทุธิของกิจการ 12 เดือนยอ้นหลงั ซึง่มีขาดทนุสทุธิรวม 45.89 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น (0.18) บาท
ต่อหุน้ ณ 30 กันยายน 2562 ซึ่งอา้งอิงจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดยผูส้อบบญัชี ซึ่งไดอ้ยู่ในรายช่ือ
ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบของส านกังาน ก.ล.ต. จึงไมส่ามารถค านวณหามลูค่าโดยวิธีอตัราสว่นตอ่ก าไรตอ่หุน้ได ้

3) วิธีอัตราส่วนมูลค่าของกิจการต่อก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัด
จ าห น่ าย  (Enterprise Value to Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Multiples 
Method or EV/EBITDA Ratio) 

การประเมินมลูค่ายตุิธรรมตามวิธีนี ้เป็นวิธีการประเมินที่ค  านึงถึงความสามารถในการสรา้งกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานของ IRCP ซึ่งหกัดว้ยผลกระทบจากโครงสรา้งเงินทนุของ IRCP ที่แตกต่างกนัออก โดยน ามลูคา่บริษัทในตลาดมา
เปรียบเทียบกบักระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัทที่มีธุรกิจใกลเ้คียงกนั เพื่อเปรียบเทียบราคาตลาดที่น่าจะเป็นของ
กิจการ การค านวณประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน คือ  

(1) ประเมินมลูค่าของกิจการ (Enterprise Value : EV) โดยการน าก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคา 
และค่าใชจ้่ายตดัจ าหน่ายของกิจการ (EBITDA) ตามงบการเงินฉบบัตรวจสอบจากผูส้อบบญัชียอ้นหลงั 12 เดือน คูณดว้ย
คา่มธัยฐานของอตัราสว่น EV/EBITDA ของบรษัิทท่ีน ามาใชใ้นการเปรยีบเทียบ โดยใชค้า่เฉลีย่ยอ้นหลงั 7 วนัท าการ 15 วนัท า
การ 30 วนัท าการ 60 วนัท าการ 90 วนัท าการ 120 วนัท าการ 180 วนัท าการ และ 360 วนัท าการ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยในช่วงเวลา 
ระหวา่งวนัท่ี วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 - วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562  (วนัท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติในการเขา้ท ารายการ)  

(2) น ามลูคา่ของกิจการ (EV) ที่ประเมินได ้หกัดว้ยหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้และบวกดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด เพื่อหามลูคา่ของ IRCP 

อตัราสว่นมลูคา่ของกิจการตอ่ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้คา่เสือ่มราคา และคา่ใช้จ่ายตดัจ าหนา่ยของบรษัิทท่ีน ามา
เทียบเคียงมีรายละเอียด ดงันี ้
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ล าดับ ช่ือย่อ 
อัตราส่วน EV/EBITDA ย้อนหลัง (เทา่) 

7 
วันท าการ 

15 
วันท าการ 

30 
วันท าการ 

60 
วันท าการ 

90 
วันท าการ 

120 
วันท าการ 

180 
วันท าการ 

360 
วันท าการ 

1.  AIT 8.34 8.51 8.61 8.82 8.90 9.05 8.35 7.24 
2.  INET 11.08 11.08 11.11 11.43 11.49 11.50 11.13 9.62 

3.  MFEC N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
4.  MSC 5.41 5.58 5.86 6.26 6.30 6.53 6.45 6.45 
5.  JTS 71.87 72.80 74.79 79.11 76.69 76.33 68.57 75.53 
6.  PT 5.53 5.62 5.94 6.40 6.52 6.62 6.41 6.38 

7.  SVOA 10.88 10.93 11.00 11.34 12.19 12.70 13.21 13.40 
8.  SKY 53.27 54.08 55.65 76.41 145.90 163.35 162.73 137.02 
9.  SAMTEL 5.03 5.06 5.06 5.27 5.33 5.50 5.32 5.03 

10.  LOXLEY N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
ค่ามัธยฐาน 
(Median) 

9.61 9.72 9.80 10.08 10.20 10.27 9.74 8.43 

ท่ีมา: ขอ้มลูจาก Bloomberg 
หมายเหต:ุ N/A ไม่มีขอ้มลู หรือไม่สามารถค านวณได ้

ซึ่งจะไดอ้ตัราสว่น EV/EBITDA ของกลุม่บริษัทที่น  ามาเปรียบเทียบยอ้นหลงัในช่วง 7 – 360 วนัท าการ อยู่ระหว่าง 
8.43 – 10.27 เทา่ ซึง่เป็นคา่มธัยฐานในช่วงเวลา ระหวา่งวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 - วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

ทัง้นี ้เนื่องจากก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้คา่เสือ่มราคา และคา่ใชจ้่ายตดัจ าหนา่ย (EBITDA) ของกิจการ 
12 เดือนยอ้นหลงั ซึ่งมีขาดทุนรวม 9.37 ลา้นบาท หรือคิดเป็น (0.04) บาทต่อหุน้ จึงไม่สามารถค านวณหามูลค่าโดยวิธี
อตัราสว่นมลูคา่ของกิจการตอ่ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้คา่เสือ่มราคา และคา่ใชจ้่ายตดัจ าหนา่ยได ้

1.3.5 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดส่วนของบริษัทฯ (Discounted Cash Flow 
Approach) เป็นวิธีการค านวณมลูค่าโดยค านึงถึงผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ โดยการค านวณหามลูค่าปัจจบุนั
ของประมาณการกระแสเงินสดสทุธิดว้ยอตัราสว่นลดที่เหมาะสม โดยอา้งอิงประมาณการผลการด าเนินงานในอนาคตที่ไดร้บั
จากฝ่ายบริหาร และค านวณหาอตัราตน้ทนุทางการเงินของสว่นของผูถื้อหุน้ (Weighted Average Cost of Capital: WACC) 
เพื่อใชเ้ป็นอตัราสว่นลด และค านวณหากระแสเงินสดสทุธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงิน  

โดยโครงสรา้งของ IRCP มีการเขา้ลงทนุในบรษัิทยอ่ย และบริษัทรว่มมีรายละเอียดตามแผนภาพ ดงันี ้
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ที่มา:  รายงานประจ าปี 2561 ของบรษัิทฯ  
หมายเหต:ุ 1/ บรษัิท ทีวี เทเลคอม จ ากดั และบรษัิท สิงหค์อม อินเตอร ์กรุป๊ จ  ากดั ปัจจบุนัไมมี่การประกอบธุรกิจ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดท้ าการประเมินมลูคา่หุน้ของ IRCP โดยประเมินจากผลการด าเนินงาน แผนธุรกิจ และ
กระแสเงินสดของแตล่ะบริษัท ไดแ้ก่ บริษัท อินเตอรแ์นชั่นแนล รีเสริช คอรป์อเรชั่น จ ากดั มหาชน (“IRCP”), บริษัท อินเทลลิ
เจ็นท ์เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด (“INEC”) และ บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) (“ITG”) ซึ่งไดร้วมมูลค่าของบริษัท เอชอารซ์ีพี 
จ ากดั (“HRCP”) และมลูค่าของบริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ ากดั (“CP”) เขา้ไปดว้ย โดยเมื่อน ามารวมกนัตามสดัสว่นที่ IRCP ถือ
หุน้ จะไดม้ลูคา่สทุธิของกลุม่บรษัิท (ที่ยงัไมร่วมเงินสด) จากนัน้น ามารวมกบัเงินสด และหกัหนีส้ินที่มีดอกเบีย้จากงบรวมของ
บรษัิทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  

ทัง้นี ้เนื่องจากที่ประชมุคณะกรรมการของบรษัิท ITG เมื่อวนัท่ี 11พฤษจิกายน 2562 มีแผนจะขายหุน้ทัง้หมดที่ถือใน 
CP ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงประเมินมลูค่าบริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ ากดั จากราคาขายที่ที่ประชมุคณะกรรมการของ ITG 
ไดม้ีมติ 

ส าหรับบริษัท ทีวี เทเลคอม จ ากัด (“TVT”) และ บริษัท สิงห์คอม อินเตอร ์กรุ๊ป จ ากัด(“SIG”) ซึ่งปัจจุบันไม่ได้
ด  าเนินการแลว้ ท่ีปรกึษาทางการเงินจึงไมไ่ดป้ระเมินมลูคา่โดยวิธีกระแสเงินสดในสว่นของทัง้สองบรษัิท 

ในสว่นของสมมติฐานในการจดัท าประมาณการทางการเงินของ IRCP, ITG, INEC และ HRCP มีรายละเอียดดงันี ้

 

 

 

 

 

 

บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล รีเสรชิ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
IRCP 

บรษัิท อินเทลลเิจ็นท ์เอ็นเตอรไ์พรส จ ากดั 

INEC 
บรษัิท ทีวี เทเลคอม จ ากดั1/ 

TVT 
92.00% 99.99% 

บรษัิท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน)  

ITG 

บรษัิท คลีน แพลนน่ิง จ ากดั 

CP 

บรษัิท สงิหค์อม อินเตอร ์กรุ๊ป จ ากดั1/ 

SIG 

บรษัิท เอชอารซ์ีพี จ ากดั 
HRCP 

91.14% 51.00% 

99.99% 

24.99% 
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สมมติฐานส าคัญและการประเมินมูลค่าแยกตามส่วนธุรกิจ (Sum-of-the-Part) 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัท าประมาณการทางการเงินของบรษัิทฯ บนขอ้มลูที่ไดร้บั รวมถึงจากการสมัภาษณ์
ผูบ้ริหารของบริษัทฯ  บนหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis) เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสมมติฐานที่ส  าคญั โดยสมมติฐานที่ใช้
ในการประมาณการ มีดงันี ้

โครงสร้างการประเมินมูลค่าแยกตามส่วนธุรกิจ 

บริษัท สัดส่วน (ร้อยละ) 

(1) บรษัิท อินเตอรแ์นชั่นแนล รเีสรชิ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั มหาชน (“IRCP”) 100.00 

(2) บรษัิท อินเทลลิเจ็นท ์เอ็นเตอรไ์พรส จ ากดั (“INEC”) 92.00 

(3) บรษัิท ไอที กรนี จ  ากดั (มหาชน) (“ITG”) 91.14 

(3.1) บรษัิท เอชอารซ์ีพี จ  ากดั (“HRCP”) 99.991/ 

(3.2) บรษัิท คลีน แพลนน่ิง จ  ากดั (“CP”) 24.991/ 

หมายเหต:ุ 1/ บรษัิท เอชอารซ์ีพี จ  ากดั และ บรษัิท คลีน แพลนน่ิง จ  ากัด ถือหุน้โดย บรษัิท ไอที กรนี จ  ากดั (มหาชน) 

โดยสมมตฐิานและมลูคา่แยกตามสว่นธุรกิจ มีดงันี ้  

1. บริษัท อินเตอรแ์นชั่นแนล รีเสริช คอรป์อเรชั่น จ ากัด มหาชน 

1.1 โครงสร้างรายได้ 

1.1.1 ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service 
Provider) 
IRCP มีการก าหนดกลุ่มลกูคา้เป้าหมายที่ชดัเจน คือ หน่วยงานรฐัวิสาหกิจ โดยเฉพาะหน่วยงานขนาดใหญ่ เช่น 
บมจ. กสท โทรคมนาคม บริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด บมจ.ทีโอที การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บมจ. ปตท. การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ รายไดส้่วนใหญ่ของหน่วย มาจากรฐัวิสาหกิจซึ่งทาง
หนว่ยธุรกิจ จะเขา้ไปท าการประกวดราคาโดยมีระยะเวลาการท างานหลากหลายตัง้แต ่3 เดือนถึง 24 เดือน โดยสว่น
ใหญ่จะอยูใ่นกรอบ 12 เดือนหรอืนอ้ยกวา่ (ยกเวน้ในรูปแบบสญัญาบ ารุงรกัษา (Maintenance) และสญัญาเช่าทาง
การเงิน (Finance Lease) ที่มีการท างานตามสญัญาที่ตกลงกนัไว้) บริษัทฯ มีผลิตภณัฑท์ี่กลุม่บริษัทพฒันาขึน้เอง
และผลิตภัณฑท์ี่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูแ้ทนจ าหน่ายจากบริษัทชั้นน าของโลก รวมถึงการใหบ้ริการทางดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดา้นต่างๆ โดยแบ่งเป็นธุรกิจประเภทโครงการ ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนีธุ้รกิจ
ประเภทโครงการ ออกเป็น 5 กลุม่ 
1. กลุม่โทรคมนาคม (Telecommunication) 
2. กลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร (Information Technology) 
3. กลุม่ระบบวิทยแุละโทรทศันก์ระจายเสยีง (Broadcasting) 
4. กลุม่พลงังาน (Energy) 
5. กลุม่พฒันาซอฟทแ์วร ์(Software Development) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดป้ระมาณการรายไดใ้นปี 2562 โดยเปรียบเทียบกับงบการเงินภายในบริษัทฯ ซึ่งยงั
ไม่ไดต้รวจสอบจากผูส้อบบญัชี และการคาดการณข์องผูบ้ริหาร ในปี 2563 ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดป้ระมาณ
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การรายไดข้องบริษัทฯ จากโครงการที่อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน (Backlog) โครงการที่อยู่ระหว่างการแต่งตัง้ 
(Pipeline) และ โครงการในแผนธุรกิจ (Budget) โดยทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดเ้ลือกเฉพาะโครงการที่ทาง
บริษัทฯ คาดการณว์่ามีความเป็นไปไดส้งูที่จะไดร้บังาน ชนะการประมูลงาน และ/หรือต่อสญัญาจากลกูคา้ โดย
โครงการที่คาดว่าจะเกิดขึน้มีจ านวน 36 โครงการ จากทัง้หมด 110 โครงการที่มีในแผนงาน และไม่น าโครงการท่ียงั
ไมม่ีความชดัเจนเขา้มารวมในประมาณการครัง้นี ้รายละเอียดของแตล่ะโครงการปรากฎตามตารางดงัตอ่ไปนี ้ 

(ล้านบาท) จ านวน คาดการณร์ายได้ปี 2563 
ประมาณการมูลค่า
โครงการทัง้สิน้ 

โครงการใที่อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน (Backlog) 31 120.92 269.14 

โครงการที่อยูร่ะหวา่งการแตง่ตัง้ (Pipeline) 10 261.67 272.71 

โครงการในแผนธุรกิจ (Budget)  36 323.27 732..56 

รวม 77 705.86 1,274.42 

ท่ีมา: ขอ้มลูของกิจการแและประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระประมาณการรายไดใ้นปี 2563 จ านวน 693.24 ลา้นบาท จากโครงการท่ีอยูใ่นระหวา่งการ
ด าเนินงาน (Backlog) โครงการที่อยู่ระหว่างการแต่งตัง้ (Pipeline) และ โครงการในแผนธุรกิจ (Budget) และ
สมมติฐานใหม้ีการเติบโตขึน้ในอตัราที่ทยอย ลดลงระหว่างปี 2564 ถึงปี 2567 โดยมีอตัราเติบโตที่รอ้ยละ 15.00 
รอ้ยละ 10.00 และรอ้ยละ 5.00  ตามล าดบั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประมาณการของบรษัิทฯ และที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระไดส้อบทานความสามารถในการท างานของบคุลากรที่บริษัทฯ ไดว้างแผนเพื่อรองรับกบัรายไดท้ี่ประมาณการ
ไว ้ทัง้นี ้ในปี 2567 ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระคาดว่าบริษัทฯ จะมีรายไดเ้ท่ากบั 970.88 ลา้นบาท ซึ่งสอดคลอ้งกบั
รายไดท้ี่บรษัิทฯ เคยท าไวใ้นอดีต 

ทัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระประมาณการรายไดข้องบรษัิทฯ ต่อไปถึงปี 2572 (เป็นเวลาทัง้หมด 10 ปี) เนื่องดว้ย
ตามการประมาณการของปรกึษาทางการเงินอิสระ บรษัิทฯ จะเริม่มีก าไรในปี 2568 และจะใชข้าดทนุสะสมทางภาษี
หมดในปี 2571 ดงันัน้ในระหว่างปี 2568 ถึง 2569 ใหม้ีการเติบโตที่รอ้ยละ 3.00 อา้งอิงจากอตัราการเติบโตของ
ผลติภณัฑร์วมในประเทศยอ้นหลงั 10 ปี ซึง่สะทอ้นการเติบโตและงบประมาณในการการลงทนุเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารดา้นต่างๆของทางภาครฐัและภาคธุรกิจ และในระหว่างปี 2570 ถึง 2572 ใหม้ีการเติบโตที่รอ้ยละ 
1.50 อา้งอิงจากอตัราเงินเฟอ้ทั่วไปของประเทศไทยยอ้นหลงั 10 ปี ซึง่เป็นการเติบโตแบบระมดัระวงั (Conservative 
Basis) 

ในสว่นของรายไดจ้ากสญัญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) ในปี 2563 มีจ านวนประมาณ 12.62 ลา้นบาท โดย
ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดป้ระมาณการรายไดใ้นสว่นนีต้ามสญัญาเช่าทางการเงินของคู่สญัญาที่มีอยู ่ณ ปัจจบุนั 
โดยไม่มีการเพิ่มคูส่ญัญาใหม่ เนื่องจากยงัมีความไมแ่น่นอนว่ารายไดต้ามสญัญาเช่าทางการเงินจะมีตอ่ในอนาคต
หรอืไม ่

 (ล้านบาท) 2560A 2561A 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 
รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง ค่า
เช่า และบ ารุงรักษา 

620.35 418.98 377.71 693.24 797.22 876.95 920.79 

อตัราการเตบิโตรอ้ยละ  -32.46% -9.85% 83.54% 15.00% 10.00% 5.00% 
รายไดจ้ากสญัญาเชา่ทางการเงิน - 4.79 18.11 12.62 10.02 7.36 5.46 
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รวมรายได้ 620.35 423.76 395.82 705.86 807.25 884.31 926.25 
อตัราการเตบิโตรอ้ยละ  -31.69% -6.59% 78.33% 14.36% 9.55% 4.74% 

        
(ล้านบาท) 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F  

รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง ค่า
เช่า และบ ารุงรักษา 

966.83 995.84 1,025.71 1,041.10 1,056.72 1,072.57  

อตัราการเตบิโตรอ้ยละ 5.00% 3.00% 3.00% 1.50% 1.50% 1.50%  
รายได้จากสัญญาเช่าทางการเงนิ 4.05 3.00 1.77 - - -  
รวมรายได้ 970.88 998.84 1,027.49 1,041.10 1,056.72 1,072.57  

อตัราการเตบิโตรอ้ยละ 4.82% 2.88% 2.87% 1.32% 1.50% 1.50%  

ท่ีมา: ขอ้มลูของกิจการและประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

1.1.2 ธุรกิจิกาิรผลิตซ า้ซอฟตแ์วร ์(Authorized Replicator: AR) 
หนว่ยธุรกิจ AR ด าเนินงานภายใต ้IRCP ประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลติซ า้ซอฟตแ์วรใ์หก้บั Microsoft ประเภทรบัจา้งผลิต 
OEM ของ Microsoft มีขัน้ตอน คือ บริษัทเป็นผูจ้ัดหาวตัถุดิบ ไดแ้ก่ สิ่งพิมพแ์ละบรรจุภัณฑ ์Media ต่าง ๆ อาทิ 
DVD, USB Flash drive และ ฉลากแสดงสิทธ์ิใชง้าน (Certificate of Authenticity) แลว้น าฉลากแสดงสิทธ์ิใชง้าน 
(Certificate of Authenticity) มาท าการพิมพข์อ้ความแสดงสิทธ์ิการใชง้านในแต่ละผลิตภณัฑ ์พรอ้มทัง้น าวตัถุดิบ
และวตัถดุิบที่แปรรูปแลว้ มาประกอบเขา้ดว้ยกนัตามสตูรการผลติของแต่ละผลติภณัฑ ์แลว้ท าการจดัสง่ไปยงัลกูคา้ 
ทัง้นี ้จากการสมัภาษณผ์ูบ้ริหาร บริษัท Microsot ไดม้ีนโยบายยกเลิกธุรกิจในสว่นนี  ้จึงท าใหบ้ริษัทฯ จะไม่มีรายได้
จากการขาย จากธุรกิจ AR หลงัจากปี 2562 ดงันัน้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงไมม่ีการประมาณการรายไดใ้นสว่น
นี ้

1.1.3 รายได้อื่นๆ 

รายไดอ้ื่นๆ ของบริษัทฯ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากอตัราแลกเปลี่ยน และรายไดท้างบญัชี และรายไดร้ะหว่างกนั และ
จากการสอบทานขอ้มลูในช่วง 3 ปีที่ผา่นมาตัง้แตปี่  2560 – 2562 รายไดใ้นกลุม่นีอ้าจจะเกิดขึน้เพียงครัง้คราว และ
ยังมีความไม่แน่นอน ดังนัน้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่สามารถคาดการณร์ายไดด้ังกล่าวได้ในอนาคต จึง
ตัง้สมมติฐานใหบ้รษัิทฯ ไมม่ีรายไดอ้ื่นๆ ในการประมาณการครัง้นี ้
ประมาณการโครงสร้างรายได้ของ IRCP มีดังนี้ 

(ล้านบาท) 2560A 2561A 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 
รายไดจ้ากการบรกิาร 620.35 423.76 395.82 705.86 807.25 884.31 926.25 
รายไดจ้ากการขาย 17.27 13.35 20.03 - - - - 
รายไดอ่ื้นๆ 7.52 9.61 1.42 - - - - 

รวมรายได้ 654.25 469.37 417.27 705.86 807.25 884.31 926.25 

        
(ล้านบาท) 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F  

รายไดจ้ากการบรกิาร 970.88 998.84 1,027.49 1,041.10 1,056.72 1,072.57  
รายไดจ้ากการขาย - - - - - -  
รายไดอ่ื้นๆ - - - - - -  

รวมรายได้ 970.88 998.84 1,027.49 1,041.10 1,056.72 1,072.57  

ท่ีมา: ขอ้มลูของกิจการและประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
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1.2 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ในการค านวณตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ใชส้มมติฐานในการเปรียบเทียบ
ขอ้มลูยอ้นหลงั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ต้นทุนจากการบริการ 

เน่ืองจากรายไดแ้ละตน้ทุนการบริการของแต่ละโครงการของบริษัทฯ มีความ
แตกต่างกันตามลักษณะเฉพาะของแต่ละงาน และ /หรือโครงการ รวมถึงการ
ประมลูต่อรองราคาที่อาจจะเกิดขึน้ในแต่ละโครงการ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ
จึงก าหนดใหต้น้ทุนค่าบริการอยู่ที่อัตราที่รอ้ยละ 83.54 ต่อรายไดบ้ริการตาม
ตน้ทนุคา่บรกิารที่น่าจะเป็นของโครงการทัง้หมดในปี 2563 โดยในอดีต ระหวา่งปี 
2559 ถึง 2561 บริษัทมีตน้ทุนค่าบริการบริการระหว่างรอ้ยละ 81.74 ถึง 87.55
ของรายได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารเรื่องตน้ทนุการบรกิาร  ดงันัน้ที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระใชต้น้ทุนบริการที่รอ้ยละ 83.54 ต่อรายไดบ้ริการตลอด
การประมาณการ 

ต้นทุนการขาย 
จากการสัมภาษณผ์ูบ้ริหาร IRCP บริษัท Microsot ไดมี้นโยบายยกเลิกธุรกิจใน
สว่นนี ้จงึท าใหบ้รษิทฯ จะไมมี่ธุรกรรมการขายจากธุรกิจ AR หลงัจากปี 2562 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ้่ายการขายประกอบดว้ย ค่าตอบการขายแทน (sale incentive) ค่าวิชาชีพ 
ค่าที่ปรึกษา และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกับการขายการบริการ โดยจากการสอบทาน
ค่าใช้จ่ายในการขายระหว่างปี 2559 ถึง 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายการขาย
ระหวา่งรอ้ยละ 2.62 ถึง 3.95 ของรายได ้และคาดวา่จะมีคา่ใชจ้า่ยการขายที่รอ้ย
ละ 2.96 ปี2563 ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดค่าใชจ้่ายการขายที่รอ้ยละ 
3.00 ต่อรายได ้ชึ่งอยู่ในกรอบค่าใชจ้่ายในการขายอยู่ที่ระหว่างรอ้ยละ 2.62 ถึง 
3.95 ของรายไดจ้ากการขายยอ้นหลงั 3 ปี 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารประกอบไปดว้ยค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับพนักงาน ค่าเช่า
สถานที่ท  าการและรายจา่ยเก่ียวขอ้ง รวมถึงคา่เสื่อมราคา 
ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดก้ าหนดใหค้่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับพนักงาน ค่าเช่า
สถานที่ท  าการและรายจ่ายเก่ียวขอ้ง มีอัตราเติบโตที่รอ้ยละ 1.50 จากปี 2563 
โดยอา้งอิงจากอตัราเงินเฟ้อทั่วไปของประเทศไทยยอ้นหลงั 10 ปี ทัง้นีท้ี่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระไม่ไดป้ระมาณการค่าใชจ้่ายที่อาจจะเกิดขึน้เพียงครัง้คราว และ
ยังมีความไม่แน่นอน เช่น  ค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถขอคืนได ้และค่าใชจ้่ายที่เกิด
จากการประเมินภาษี เป็นตน้ โดยในปี 2563 บรษัิทฯ คาดการณว์า่จะมคีา่ใชจ้่าย
การประเมินภาษีของสรรพากรจ านวนประมาณ 9.00 ลา้นบาท ซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยที่
เกิดขึน้เป็นครัง้คราว ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมิไดป้ระเมินคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้
ในปีตอ่ๆ ไป 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดค่าใชจ้่ายทางการเงินในปี 2563 ตามความ
ตอ้งการของกระแสเงินสด และการกูย้ืมของบรษัิทในปัจจบุนั โดยบรษัิทฯ มีอตัรา
ดอกเบีย้รวมอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 4.89 และสมมติฐานใหค้่าใชจ้่ายทางการเงิน
เติบโตตามการกูย้ืมเงินของบรษัิทฯ ซึง่มีอตัราเติบโตตามรายไดก้ารบรกิาร 

 ท่ีมา: ขอ้มลูของกิจการและประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
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ตารางสรุปต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

(ล้านบาท) 2560A 2561A 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 
ต้นทุนจากการบริการ (507.06) (370.99) (307.70) (589.70) (674.40) (738.77) (773.82) 
   อตัรารอ้ยละของรายได้

บรกิาร 
-81.74% -87.55% -77.74% -83.54% -83.54% -83.54% -83.54% 

ต้นทุนการขาย (9.67) (8.82) (20.52) - - - - 
ค่าใช้จ่าในการขาย (16.70) (17.26) (21.47) (20.87) (24.22) (26.53) (27.79) 
   อตัรารอ้ยละของรายได ้ -2.62% -3.95% -5.16% -2.96% -3.00% -3.00% -3.00% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (122.78) (84.64) (85.47) (91.16) (84.05) (85.04) (85.76) 
   อตัราการเตบิโตรอ้ยละ -41.76% -31.06% 0.97% 6.67% -7.80% 1.18% 0.86% 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ (17.22) (24.68) (21.38) (31.58) (36.32) (39.95) (41.94) 
รวม (673.43) (506.39) (456.53) (733.31) (818.98) (890.29) (929.31) 

 

(ล้านบาท) 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F  
ต้นทุนจากการบริการ (811.10) (834.46) (858.39) (869.76) (882.81) (896.05)  
   อัตราร้อยละของรายได้
บรกิาร 

-83.54% -83.54% -83.54% -83.54% -83.54% -83.54%  

ต้นทุนการขาย - - - - - -  
ค่าใช้จ่ายในการขาย (29.13) (29.97) (30.82) (31.23) (31.70) (32.18)  
   อตัรารอ้ยละของรายได ้ -3.00% -3.00% -3.00% -3.00% -3.00% -3.00%  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (87.26) (88.64) (90.05) (91.37) (92.72) (94.08)  
   อตัราการเตบิโตรอ้ยละ 1.74% 1.58% 1.59% 1.47% 1.47% 1.47%  

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ (44.04) (45.36) (46.72) (47.42) (48.14) (48.86)  
รวม  (971.53) (998.43) (1,025.99) (1,039.79) (1,055.36) (1,071.17)  

ท่ีมา: ขอ้มลูของกิจการและประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

1.3 ค่าใช้จ่ายลงทุน และ ค่าเสื่อมตัดจ าหน่าย 

เนื่องดว้ยบริษัทฯ ไม่มีแผนการก่อสรา้งหรือลงทุนในทรพัสินใหม่อย่างมีนัยส าคัญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
ก าหนดใหม้ีคา่ใชจ้่ายลงทนุโดยอา้งอิงจากการซือ้เครือ่งใชส้  านกังานระหวา่งปี  2560 ถึง 2561 ที 0.33 ถึง 0.58 ลา้น
ตอ่ปี ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดป้ระมาณการคา่ใชจ้่ายลงทนุและคา่เสือ่มตดัจ าหนา่ย ดงันี ้

(ล้านบาท) 2562Q4F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

ค่าใช้จ่ายลงทุน 0.54  2.23  2.27  1.56  0.83  0.82 0.80 0.79 

ค่าเส่ือมตัดจ าหน่าย 0.31 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

 ท่ีมา:  ขอ้มลูของกิจการและประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

1.4 เงนิทุนหมุนเวียน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดใหบ้ริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บเงินลกูหนีท้ี่  223 วนัอา้งอิงตามอตัราเฉลี่ยระหว่างปี 
2560 ถึง 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บเงินลกูหนีท้ี่ 178 – 251 วนั และระยะเวลาจ่ายช าระแก่เจา้หนีท้ี่ 
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194  วนัอา้งอิงตามอตัราเฉลี่ยระหว่างปี 2560 ถึง 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีระยะเวลาช าระแก่เจา้หนีท้ี่ 159 – 218 
วนั ในสว่นสนิคา้คงเหลอื เนื่องจากบรษัิทฯ มีไมน่โยบายสต๊อคสนิคา้ มลูคา่ในสนิคา้คงเหลอืจึงเป็นสนิคา้ระหว่างรอ
ติดตัง้เป็นหลกั ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหบ้ริษัทฯ มีก าหนดระยะเวลาสินคา้คงเหลือที่ 77 วนั อา้งอิงตาม
อตัราเฉลี่ยระหว่างปี 2560 ถึง 2561 โดยไม่น าค่าเฉลี่ยนในปี 2562 มาค านวนเนื่องจากสินคา้ระหว่างรอติดตัง้ใน
โครงการระหวา่งปี 2562 ไมส่ะทอ้นสนิคา้ระหวา่งรอติดตัง้ที่นา่จะเป็นตามแผนงานของบรษัิทฯ ในอนาคต 

(ล้านบาท) 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

ลกูหนีค้า้งจา่ย 239.04 430.40 492.21 539.20 564.78 591.99 609.04 626.51 

เจา้หนีค้า้งจา่ย 157.95 313.87 358.96 393.22 411.87 431.72 444.15 456.89 

สินคา้คงเหลือ 23.23 123.99 141.80 155.34 162.71 170.55 175.46 180.49 

เงนิทุนหมุนเวียนรวม 104.32 240.52 275.06 301.32 315.61 330.82 340.35 350.11 

ท่ีมา: ขอ้มลูของกิจการและประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

1.5 อัตราคิดลด 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดน้ ากระแสเงินสดจากการด าเนินงานของแตล่ะบริษัทฯ ปรบัลดดว้ยอตัราคิดลดค านวณ
จากอตัราตน้ทนุทางการเงินถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ของบริษัทฯ ที่รอ้ย
ละ 6.91 

การค านวณ WACC เป็นดงัตารางดา้นลา่งนี:้ 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒 (
𝐸

𝑉
)   +   𝐾𝑑(1 − 𝑡) (

𝐷

𝑉
)   

𝐾𝑒  ∗ = อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ (ตามการค านวณดา้นลา่ง) = รอ้ยละ 12.76 

𝐾𝑑  ∗∗ = อตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมเฉลี่ยของกลุม่บรษัิท IRCP  (ณ 30 กนัยายน 2562) = รอ้ยละ 4.81 

𝑡 = ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล  = รอ้ยละ   20.0  

𝑉 = 𝐷 +  𝐸    โดยที่ 𝐷 คือสว่นของหนีส้ิน(เงินกู)้และ 𝐸 คือ สว่นของผูถื้อหุน้(เงินทนุ) = รอ้ยละ 100.0 

(
𝐸

𝑉
) = อตัราสว่นของผูถื้อหุน้ตอ่เงินทนุรวม (ณ 30 กนัยายน 2562)         = รอ้ยละ   34.38 

(
𝐷

𝑉
) = อตัราหนีส้ินตอ่เงินทนุรวม (ณ 30 กนัยายน 2562) = รอ้ยละ   65.62 

* การค านวณอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุน้ (Cost of Equity : 𝑲𝒆 ) 

𝐾𝑒𝐾𝑒  = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑙 (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

โดยที:่   

อตัราผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยง 
𝑅𝑓  

= อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ10 ปีของประเทศไทย เฉลี่ยยอ้นหลงั 3 ปี 
(ณ วนัที่ 19 ธันวาคม 2562) อยูท่ี่รอ้ยละ 2.38 ตอ่ปี 1/ 

อตัราผลตอบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 𝑅𝑚 = อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เฉลี่ยยอ้นหลงั 3 ปี (ณ วนัที่ 19 ธันวาคม 
2562) อยูท่ี่รอ้ยละ 10.22 ตอ่ปี2/ 
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เบตา้ 𝛽𝑙  = คา่แปรปรวนของผลแทนของตลาดทรพัยฯ์ เปรยีบเทียบกบัผลตอบแทนของบรษัิทฯ 
คา่ที่ไดค้ือ 1.32 

Market premium, 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓  = ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวงักับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความ
เสี่ยง ณ วนัที่ 19 ธันวาคม 2562 อยูท่ี่รอ้ยละ 7.84 

ท่ีมา: 1/ และ 2/ ขอ้มลูจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 
หมายเหตุ: 1/ และ 2/ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใชส้มมติฐานค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีปราศจากความเสี่ยง (Rf), อัตรา

ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Rm), และเบตา้ (Beta) ท่ีระยะเวลา 3 ปี เน่ืองจากเป็นระยะเวลาท่ีสะทอ้นผลตอบแทนท่ีนกัลงทนุ
คาดว่าจะไดร้บัในช่วงระยะเวลาเฉลี่ย 3 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการสะทอ้นมมุมองของนกัลงทนุต่อลกัษณะเฉพาะ
ของตลาด ความเสี่ยง และเศรษฐกิจในปัจจบุนั เน่ืองจากเป็นระยะเวลาท่ีไม่นานจนเกินไปจงึไม่รวมปัจจยัในอดีตท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัตลาด
ในยคุปัจจบุนั และไม่สัน้จนเกินไป จงึยงัสามารถครอบคลมุทศิทางของตลาดฯไดใ้นระดบัหนึ่ง 

3/ ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระใช้สมมุติฐานค่าเฉลี่ยของเบตา้ซึ่งประกอบดว้ย กลุ่มบริษัทมีสดัส่วนรายไดห้ลกัจากการประกอบธุรกิจ
ใหบ้รกิารเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจจ าหน่ายผลติภณัฑส์นิคา้ไอทีซึง่เป็นกลุม่เดียวกบัท่ีใชป้ระเมินมลูควิธีอตัราสว่นในตลาดจ านวน 
10 บรษัิท และเบตา้ของหุน้ IRCP รวมทัง้สิน้ 11 บรษัิท 

การค านวน Levered Beta ของกิจการ   

เนื่องจาก Beta คือคา่สมัประสทิธิสหสมัพนัธ์ิระหวา่งราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิทนัน้ๆกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดย Beta 
ของ IRCP เพียงอย่างเดียวจะสะทอ้นลกัษณะเฉพาะของบริษัทรวมถึงสถานการณ์ในช่วงเวลานัน้ๆของบริษัท 
อยา่งไรก็ตาม Beta ของกลุม่ธุรกิจจะสะทอ้นธุรกิจบรกิารสารสนเทศโดยรวมในตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่บริษัทในกลุม่ก็มี
สภาพคลอ่งในการซือ้ขายและลกัษณะเฉพาะเจาะจงแตกตา่งกนัไป ซึง่ในอนาคตยงัคงมปัีจจยัความเสีย่งหลายอยา่ง
ที่ IRCP สะทอ้นไดไ้ม่หมดในปัจจุบนั ทัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า Beta เป็นปัจจยัส าคญัในการ
ค านวณหาอัตราคิดลด ซึ่งควรจะสะท้อนความเสี่ยงและผลตอบแทนในอนาคตของบริษัทในระยะยาว ดังนัน้ 
ภาพรวมของ IRCP ในปัจจุบนัอาจยงัไม่สะทอ้นความเสี่ยงในอนาคตไดด้ีนกั เนื่องจากบริษัทก าลงัอยู่ในช่วงการ
เปลีย่นแปลงส าคญัซึง่จะมีโอกาสในการสามารถพลกิฟ้ืนสถานการณปั์จจบุนัและผลประกอบการขึน้มาได ้ที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ใช ้Beta ของกลุม่บริษัทซึ่งรวม Beta ของ IRCP เขา้ไปดว้ย จะครอบคลมุปัจจยั
ความเสีย่งที่หลากหลายในระยะยาวซึง่อาจเกิดขึน้ไดใ้นอนาคตมากกวา่การใช ้Beta ของ IRCP เพียงอยา่งเดียว 

การค านวน Levered Beta ของ IRCP ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระค านวณจากคา่มธัยฐานของ Unlevered Beta ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ท่ีมีรายไดจ้ากธุรกิจคลา้ยคลงึกบัธุรกิจของ IRCP และปรบัดว้ยอตัราหนีส้ิน
ตอ่ผูถื้อหุน้เพื่อสะทอ้นความเสีย่งของ IRCP 

ตารางค่าเฉลี่ย Unlevered Beta 

คา่เฉลีย่ของ Unlevered Beta ค านวณจากบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่มีรายไดจ้ากธุรกิจคลา้ยคลงึกบั
ธุรกิจของกิจการรวมถึงหุน้ IRCP เองดว้ย โดยแสดงตามตาราง ดงันี ้

ล าดับ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ Unlevered Beta 
1.  บรษัิท แอ็ดวานซ ์อินฟอรเ์มชั่น เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) AIT 0.51 
2.  บรษัิท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) INET 0.26 
3.  บรษัิท เอ็ม เอฟ อี ซี จ  ากดั (มหาชน) MFEC 0.59 
4.  บรษัิท เมโทรซิสเต็มสค์อรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) MSC 0.55 
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ล าดับ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ Unlevered Beta 
5.  บรษัิท จสัมิน เทเลคอม ซิสเต็มส ์จ ากดั (มหาชน) JTS 0.76 
6.  บรษัิท พรเีมียร ์เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) PT 0.52 
7.  บรษัิท เอสวีโอเอ จ ากดั (มหาชน) SVOA 0.65 
8.  บรษัิท สกาย ไอซีที จ  ากดั (มหาชน) SKY 0.43 

9.  บรษัิท สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน) SAMTEL 0.45 

10.  บรษัิท ล็อกซเลย่ ์จ  ากดั (มหาชน) LOXLEY 0.65 

11.  บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล รเีสรชิ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) IRCP 0.32 

 ค่ามัธยฐาน  0.52 

ท่ีมา:  ขอ้มลูจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

Beta 𝛽𝑙  = 𝛽𝑢(1 + (1 − 𝑡)(𝐷/𝐸) ) 

𝛽𝑢 = 

ค่าเฉลี่ยแปรปรวนของผลตอบแทนของตลาดทรพัยฯ์ เปรียบเทียบกับผลตอบแทน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีมีรายไดจ้ากธุรกิจคลา้ยคลงึกบัธุรกิจ

ของ IRCP แบบปราศจากเงินกู ้ซึง่ค  านวณจากคา่ เฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี จนถึงวนัท่ี 
19 ธ.ค. 25621/ 

= 0.52 

𝑡 = อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล = รอ้ยละ  20.00 

𝐷/𝐸 = อตัราสว่นเงินกูย้ืมตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ของ IRCP ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 = 1.91 เทา่ 

ที่มา:  1/ ขอ้มลูจาก Bloomberg ณ วนัที่ 19 ธันวาคม 2562 และการค านวณโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ  

จากการค านวณดงักลา่ว ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระจึงไดค้า่ Levered Beta ของ IRCP เทา่กบั 1.32 

1.6 มูลค่าปัจจุบันสุดท้าย 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีการก าหนดการอตัราการเติบโตของกระแสเงินสดภายหลงัสิน้สดุระยะเวลาประมาณ
การเทา่กบัรอ้ยละ 0 ตอ่ปี เพื่อเป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั (Conservative basis) 

1.7 มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดของบริษัท IRCP 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดป้ระมาณการกระแสเงินสดของธุรกิจ โดยใชข้อ้สมมติฐานในการค านวณกระแสเงินสด
สทุธิของกิจการ ที่คาดวา่จะไดร้บัในอนาคตและอตัราคิดลดดว้ยตน้ทนุการจดัหาเงินถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของบริษัทฯ  
(Weighted Average Cost of Capital: WACC) สามารถสรุปประมาณการกระแสเงินสดไดด้งันี ้

(ล้านบาท)  4Q2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 
รายได ้ 95.10 705.86 807.25 884.31 926.25 970.88 
คา่ใชจ้า่ย (88.08) (589.70) (674.40) (738.77) (773.82) (811.10) 
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน (23.10) (112.04) (108.27) (111.57) (113.55) (116.38) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนหกัภาษี (16.09) 4.13 24.58 33.96 38.88 43.40 
ภาษี - - - - - (0.71) 
ก าไรสุทธิหลังหกัภาษี  (16.09) 4.13 24.58 33.96 38.88 42.69 
คา่เสื่อมราคา 0.54 2.23 2.27 1.56 0.83 0.82 
รายจา่ยลงทนุ (0.31) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) 
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(ล้านบาท)  4Q2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 
เงินทนุหมนุเวียนที่เพ่ิมขึน้(ลดลง) 25.37 (136.20) (34.55) (26.26) (14.29) (15.21) 
กระแสเงนิสดคงเหลือ 8.97 (132.57) (10.46) 7.21 24.09 26.98 
  

     
 

จ านวนปี 0.13 1.13 2.13 3.13 4.13 5.13 
อตัราคิดลดจากตน้ทนุทางการเงิน (WACC) 7.54% 7.54% 7.54% 7.54% 7.54% 7.54% 
อัตราส่วนลด (Discount Factor) 0.990 0.921 0.856 0.796 0.741 0.689 

 

(ล้านบาท)  2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 
รายได ้ 998.84 1,027.49 1,041.10 1,056.72 1,072.57 
คา่ใชจ้า่ยตน้ทนุ (834.46) (858.39) (869.76) (882.81) (896.05) 
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน (118.60) (120.87) (122.61) (124.42) (126.26) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนหกัภาษี 45.78 48.22 48.73 49.49 50.26 
ภาษี (4.87) (7.71) (9.00) (9.77) (10.05) 
ก าไรสุทธิหลังหกัภาษี  40.91 40.52 39.72 39.72 40.20 
คา่เสื่อมราคา 0.80 0.79 0.78 0.77 0.75 
รายจา่ยลงทนุ (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) 
เงินทนุหมนุเวียนที่เพ่ิมขึน้(ลดลง) (9.53) (9.76) (4.64) (5.32) (5.40) 
กระแสเงนิสดคงเหลือ 30.88 30.26 34.59 33.90 34.30 
  

     

จ านวนปี 6.13 7.13 8.13 9.13 10.13 
อตัราคิดลดจากตน้ทนุทางการเงิน (WACC) 7.54% 7.54% 7.54% 6.91% 6.91% 
อัตราส่วนลด (Discount Factor) 0.640 0.595 0.554 0.543 0.508 

ท่ีมา: ขอ้มลูของกิจการและประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

ทัง้นี ้อตัราคิดลดจากตน้ทนุทางการเงิน (WACC) ของบริษัทฯ ในช่วงปี 2562 – 2570 ค านวนโดยไมร่วมประโยชนท์ี่
ไดท้างภาษีจากรายจ่ายดอกเบีย้ (Tax Sheild) เนื่องจากบรษัิทฯ มีการขาดทนุสะสมที่น ามาหกัภาษีไดจ้นถึงปี 2570 
จึงท าใหอ้ตัรา WACC อยูท่ี่รอ้ยละ 7.54% 

สรุปมูลค่าทางกิจการกรณีฐานของของบริษัท IRCP 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้ าการประเมินความสมเหตุสมผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการ โดย
พิจารณาจากกระแสเงินสดคิดลดดว้ยตน้ทุนการจัดหาเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของบริษัท (Weighted Average Cost of 
Capital: WACC)สามารถสรุปไดด้งันี ้

รายการ มูลค่า หมายเหตุ 
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด  12.77  ลา้นบาท 
มลูคา่ปัจจบุนัสดุทา้ย (Terminal Value)  231.20  ลา้นบาท 

มูลค่าของกิจการของบริษัท IRCP  243.97  ลา้นบาท 

ท่ีมา: ประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

การประเมินโดยวิธีมลูคา่กระแสเงินสดของ IRCP เทา่กบั 243.97 ล้านบาท   
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การวิเคราะหค์วามไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้ าการวิเคราะหค์วามไวต่อการเปลี่ยนแปลง(Sensitivity Analysis) ของการประเมิน
ความสมเหตสุมผลของราคายตุิธรรมบรษัิทฯ บนกรณีฐาน เพื่อใหค้รอบคลมุถึงช่วงของผลกระทบที่คาดวา่จะเกิดขึน้
จากการเปลีย่นแปลงของ 2 ปัจจยั คือ  

(1) อตัราคิดลดจากตน้ทุนทางการเงิน ดว้ยตน้ทนุเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของบริษัทฯ (Discount Rate) เพื่อใหไ้ดม้ลูค่า
ยตุิธรรมของบริษัทฯ ที่สะทอ้นถึงความเป็นไปไดใ้นกรณีตา่งๆ ไดอ้ย่างครบถ้วน โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ
ใชต้น้ทนุการจดัหาเงินถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของบริษัท (Weighted Average Cost of Capital: WACC กรณีฐาน 
(Base Case) ที่รอ้ยละ 6.91 และสมมติฐานใหม้ีการเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ และลดลงรอ้ยละ 0.25%   

(2) การเปลี่ยนแปลงของรายได ้(Change in Revenue) เพื่อใหม้ลูค่ายตุิธรรมที่ครอบคลมุความผนัผวนของรายได้
ซึ่งสะทอ้นอยูใ่นก าไรขัน้ตน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระสมมติใหม้ีการเปลี่ยนแปลงอตัราก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้และ
ลดลงรอ้ยละ 0.25 จากกรณีฐาน ซึ่งจะได้อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราก าไรขัน้ตน้ที่รอ้ยละ -0.5% ถึง 
+0.50% เพือ่ใหไ้ดม้ลูคา่ยตุิธรรมของบรษัิทฯ ทีสะทอ้นถึงความเป็นไปไดใ้นกรณีตา่งๆ ไดอ้ยา่งครบถว้น 

ตารางสรุปการวิเคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) 

ผลตอบแทนตามวิธีมูลค่ากระแสเงนิสดสุทธิของเงนิลงทุน  

มูลค่ายุติธรรมของผู้ถือหุ้น    ต้นทุนทางการเงนิของผู้ถือหุน้ 
(ล้านบาท)  -0.50% -0.25% 0.00% 0.25% 0.50% 

  
การเปล่ียนแปลงของรายได้ 

  

-0.50% 267.65  272.35  276.16  279.97  283.79  
-0.25% 251.23  255.80  259.48  263.16  266.85  
0.00% 235.97  240.41  243.97  247.53  251.09  
0.25% 221.75  226.07  229.52  232.96  236.41  
0.50% 208.48  212.69  216.02  219.36  222.70  

การประเมินดว้ยวิธีมลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสด มีความผนัผวนอยา่งมีนยัส าคญั จากอตัราการเปลีย่นแปลงของ
รายไดข้องบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงตน้ทนุกระแสเงินสดสว่นของกิจการ สง่ผลใหก้ารประเมินมลูคา่กิจการของ IRCP อยู่
ในช่วง 208.48 – 283.79 บาท 

2. บริษัท ไอที กรีน จ ากัด มหาชน 

1.1.1 โครงสร้างรายได้ 

ITG ประกอบธุรกิจจ าหนา่ยสนิคา้ไอทีและอปุกรณเ์ครอืขา่ยประเภทผลติภณัฑร์ะดบัองคก์ร โดยเป็นตวัแทนจ าหนา่ย
อปุกรณเ์ครือขา่ยใหก้บัผูป้ระกอบการคา้คอมพิวเตอร  ์โดยปัจจุบนั ITG เนน้สินคา้กลุม่ระบบอปุกรณเ์ครือขา่ยมีสาย
และอปุกรณเ์ครือข่ายไรส้าย และ กลุม่ระบบความปลอดภยัขอ้มลูไอที (IT Security) โดย ITG มีแผนจะยงัคงมุง่เนน้
กลุม่ระบบอปุกรณเ์ครอืขา่ย กลุม่ระบบความปลอดภยัขอ้มลูไอที และไดว้างฐานเก่ียวกบัเทคโนโลยีใหม่ๆ  โดยเฉพาะ 
Internet of Things (IoT) อยา่งตอ่เนื่อง 

ในปี 2562 ที่ผ่านมา เนื่องจากเจา้ของแบรนดส์ินคา้ที่ ITG เป็นตวัแทนจ าหน่าย ไดเ้ลิกสญัญาในการเป็นตวัแทน
จ าหน่ายกบัITG  สง่ผลใหย้อดขายและบริการของ ITG ลดลงจากปี 2561 อย่างมีนยัส าคญั โดยสินคา้ดงักลา่วเป็น
สนิคา้ในกลุม่ระบบความปลอดภยัขอ้มลูไอที อยา่งไรก็ตาม ITG ไดเ้จรจาเป็นตวัแทนจ าหนา่ยกบัแบรนดค์ูแ่ขง่ซึ่งอยู่
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ในตลาดเดียวกนั โดยคาดวา่จะสามารถกูย้อดขายกลบัมาไดภ้ายในปี 2564 โดย ITG มีนโยบายที่จะเพิ่มยอดขายใน
หลายๆผลติภณัฑ ์เพื่อเป็นการกระจายความเสีย่ง นอกจากนี ้ITG ยงัเจาะตลาด Internet of Things เพิ่ม โดยคาดวา่
จะเริม่เป็นตวัแทนจ าหนา่ยในปี 2563 เป็นตน้ไปตามรายละเอียดดา้นลา่ง 

รายได้จากการขายและบริการแบ่งตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้จากการขายและบริการ 2560A 2561A 2562F1/ 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 
กลุม่ระบบอปุกรณเ์ครอืข่าย 207.5 255.7 303.1 333.4 350.1 367.6 386.0 405.3 

อตัราการเตบิโต  23% 19% 10% 5% 5% 5% 5% 
กลุม่ระบบความปลอดภยั 308.3 351.7 131.9 171.4 222.8 278.6 348.2 365.6 

อตัราการเตบิโต  14% -63% 30% 30% 25% 25% 5% 
อ่ืนๆ 113.2 24.3 94.4 99.1 104.1 109.3 114.8 120.5 

อตัราการเตบิโต  -79% 289% 5% 5% 5% 5% 5% 
รวม 628.9 631.6 529.4 604.0 677.1 755.5 849.0 891.4 

อตัราการเตบิโต   0% -16% 14% 12% 12% 12% 5% 
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กลุ่มระบบอุปกรณเ์ครือข่าย 

ที่ผา่นมายอดขายกลุม่ผลติภณัฑเ์ครอืขา่ยมีอตัราการเติบโตที่รอ้ยละ 23.0 และรอ้ยละ 19 ตามล าดบั และในอนาคต
ตลาดผลิตภัณฑเ์ครือข่ายมีแนวโนม้เติบโตจากอุปสงคใ์นส่วนของเครือข่ายไรส้าย (Wireles Network) ซึ่งยังคง
เติบโตขึน้อย่างต่อเนื่องจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีที่สนบัสนนุเครือข่ายไรส้าย รวมถึงในสว่นของ 5G ที่ก าลงั
จะเข้ามาในประเทศไทยภายในปี 2563 และก าลังเติบโตในตลาดโลก โดยจากสภาวะของตลาดและจากการ
สมัภาษณผ์ูบ้รหิาร ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ไดป้ระมาณการใหก้ลุม่ระบบอปุกรณเ์ครอืขา่ยเติบโตขึน้รอ้ยละ 10.00 
ในปี 2563 ซึ่งเป็นการเติบโตต่อเนื่องจากปี 2561-2562 ที่ผ่านมา และปรบัลดลงที่รอ้ยละ 5.00 ซึ่งเป็นอตัราการ
เติบโตอย่างระมดัระวงั ไปจนจบการประมาณการ โดยอตัราการเติบโตที่รอ้ยละ 5.00 เป็นอตัราการเติบขัน้ต ่าตาม
มมุมองของผูบ้รหิารและเจา้ของแบรนดส์นิคา้ที่มองการเติบโตของตลาดในประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 1-5 ปี 

กลุ่มระบบความปลอดภยั 

เนื่องจากปี 2562 ITG ไดเ้ลิกสญัญาว่าจา้งเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้แบรนดห์นึ่งสง่ผลใหย้อดขายลดลงเป็นอยา่ง
มาก โดย ITG ไดพ้ยายามเพิ่มยอดขายจากการเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินคา้แบรนด์อื่นเพิ่มมากขึน้ซึ่งเป็นสินค้า
ลกัษณะเดียวกนั เพื่อมาชดชเยรายไดใ้นสว่นท่ีลดลง อยา่งไรก็ตามเนื่องจากสนิคา้แบรนดท์ี่ไดย้กเลกิการเป็นตวัแทน
จ าหน่ายมีสดัส่วนที่สงู จึงมีส่วนส าคญัท าใหใ้หย้อดขายในส่วนของกลุ่มระบบความปลอดภยัลดลงถึงรอ้ยละ 63 
อย่างไรก็ตาม ITG มีแผนที่จะเพิ่มยอดขายจากสินคา้ทดแทน ซึ่งสินคา้ตวัใหม่จะเนน้กลุม่ลกูคา้ขนาดกลางถึงขนาด
ใหญ่มากขึน้ โดย ITG คาดวา่จะสามารถเพิ่มยอดขายใหก้ลบัมาอยูใ่นระดบัปกติที่เคยท าไดใ้นปี 2560-2561 ภายใน
ปี 2566 ซึง่อยูใ่นช่วงประมาณ 350.00 ลา้นบาท ซึง่จะท าใหส้นิคา้กลุม่ความปลอดภยัมอีตัราการเติบโตที่รอ้ยละ 25-
30 ในช่วงปี 2560-2561 เนื่องจากสนิคา้กลุม่ระบบความปลอดภยั เป็นท่ีตอ้งการของตลาด และอยูใ่นช่วงวงจรขาขึน้ 
จากนัน้จึงประมาณการใหเ้ติบโตอยา่งระมดัระวงัจากปี 2566 ขึน้ประมาณรอ้ยละ 5 ไปจนจบการประมาณการ 
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อื่นๆ 

ส าหรบักลุ่มอื่นๆ ซึ่งเป็นกลุ่มสินคา้ที่มีความหลากหลายสงู และมีกลุ่มลกูคา้ที่ไม่แน่นอน โดย ITG มีแผนที่จะลด
สินคา้กลุม่ที่มีอยู่เดิม และเพิ่มสินคา้ใหม่ในสว่นของตลาด IoT ในปี 2563 เพื่อท าใหร้ายไดม้ีความมั่นคงมากขึน้ ซึ่ง
จะเนน้ในส่วนของ Smart Metering ซึ่งสามารถเป็นการควบคมุระบบต่างๆและใชป้ระโยชนไ์ดท้ัง้ในภาคครวัเรือน
และภาคธุรกิจ ซึง่เมื่อรวมกบัสนิคา้เดิมที่มีอยู ่สนิคา้กลุม่อื่นๆ จะมีการเติบโตปีละประมาณรอ้ยละ 5.00 ตอ่ปี ซึง่เป็น
การประมาณการเติบโตอยา่งระมดัระวงั  

 จากรายไดร้วมการขายและบรกิารขา้งตน้ สามารถแบง่เป็นรายไดจ้ากการขายและรายไดจ้ากการบรกิารได ้ดงันี ้
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้จากการขายและ
บริการ 

2559A 2560A 2561A 2562F1/ 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายไดจ้ากการขาย 533.01 603.32 611.38 516.33 584.39 655.07 730.95 821.40 862.47 
รายไดจ้ากการบรกิาร 19.64 25.58 20.23 13.07 19.61 21.98 24.53 27.56 28.94 
รายได้จากการขายและ
บริการ 

552.65 628.90 631.61 529.40 604.00 677.05 755.47 848.96 891.41 

รายไดอ่ื้น 4.71 9.50 6.47 9.80 5.48 6.06 6.68 7.42 7.76 
รวมรายได้ 557.36 638.40 638.08 539.21 609.47 683.11 762.15 856.38 899.16 
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เนื่องจากรายไดจ้ากการขายและบริการ มีความเก่ียวขอ้งกนั โดยหลงัจากที่ ITG ไดข้ายสินคา้แลว้  ITG จะมีบริการ
ออกแบบเครือข่าย ออกแบบระบบความปลอดภยั ติดตัง้สินคา้ และ Service on site ส าหรบัสินคา้ที่ ITG ไดข้ายไป
แลว้ขา้งตน้ ทัง้นี ้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระไดใ้ชค้า่เฉลีย่ยอ้นหลงั 3 ปี ของอตัราสว่นรายไดจ้ากการบรกิารตอ่รายได้
จากการขายและบรกิารทัง้หมดทีป่ระมาณรอ้ยละ 3.25 ในการประมาณการรายไดจ้ากการบรกิารในปี 2563-2567 

ส าหรับรายได้อื่น ประมาณการตามสัดส่วนเงินสนับสนุนทางการตลาดต่อรายไดจ้ากการขายและบริการ 3 ปี
ยอ้นหลงัหรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.98 และประมาณการเฉลี่ย 3 ปีส าหรบัดอกเบีย้รบัและรายไดเ้บ็ดเตล็ดซึ่งจะคงที่ไป
ตลอดการประมาณการ ในสว่นของก าไรจากการขายสินทรพัยแ์ละก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน ที่ปรกึษาทางการเงิน
ไมไ่ดท้ าการประมาณการ 

1.1.2 ต้นทุนขายและบริการ 
ต้นทุนขาย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ต้นทุนขาย 2559A 2560A 2561A 2562F1/ 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ตน้ทนุขาย 441.69 505.08 517.14 431.78 490.74 550.10 613.82 689.78 724.26 

รอ้ยละของรายไดจ้ากการขาย 82.9% 83.7% 84.6% 83.6% 84.0% 84.0% 84.0% 84.0% 84.0% 
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ITG มีตน้ทนุขายประมาณ 432 – 517 ลา้นบาทในช่วงปี 2560-2562 ที่ผา่นมา คิดเป็นรอ้ยละของรายไดจ้ากการขาย
ประมาณรอ้ยละ 83.6 – 84.6 เนื่องจากรอ้ยละของตน้ทนุขายตอ่รายไดจ้ากการขายคอ่นขา้งคงที่ ที่ปรกึษาทางการ
เงินอิสระจึงใชค้า่เฉลีย่ 3 ปียอ้นหลงัทีร่อ้ยละ 84.0 ตลอดการประมาณการ 

ต้นทุนค่าบริการพร้อมติดตั้ง 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ต้นทุนค่าบริการพร้อมติดตัง้ 2559A 2560A 2561A 2562F1/ 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ตน้ทนุคา่บรกิาร 0.77 2.14 3.29 2.06 2.64 2.96 3.30 3.71 3.90 

เงินเดือน 9.50 10.64 9.50 9.33 10.83 11.37 11.94 12.54 13.16 
คา่เสื่อมราคา สนิคา้เพ่ือการบรกิาร 3.78 3.64 4.62 4.73 5.81 7.19 6.64 5.89 7.71 
รวมต้นทุนค่าบริการพร้อมตดิต้ัง 14.05 16.41 17.41 16.13 19.28 21.52 21.88 22.14 24.77 
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ท่ีมา: ขอ้มลูของกิจการและประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

ต้นทุนค่าบริการ 
ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระใชค้า่เฉลี่ย 3 ปียอ้นหลงัของอตัราสว่นตน้ทนุคา่บรกิาร
ตอ่รายไดค้า่บรกิาร ซึง่ประมาณรอ้ยละ 13.50 

เงนิเดือน 

เน่ืองจากในปี 2563 ITG ไดมี้การจา้งพนักงานขายและวิศวกรเพิ่มขึน้ โดยจาก
การสมัภาษณผ์ูบ้รหิาร จะสง่ผลใหเ้งินเดือนเพ่ิมขึน้ประมาณรอ้ยละ 16 เม่ือเทียบ
กบัปี 2562 และปรบัลดลงใหก้ารเติบโตเหลือรอ้ยละ 5 ตัง้แตปี่ 2563 ไปจนสิน้สดุ
การประมาณการ เน่ืองจากบคุลากรเป็นปัจจยัส  าคญัในการท าใหย้อดขายเติบโต
อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในส่วนของการบริการและการใหค้วามรูเ้ก่ียวกับสินคา้
ของ ITG แก่ลกูคา้ รวมถึงการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ และใหค้  าปรกึษาที่เหมาะสม
อีกดว้ย 

ค่าเส่ือมราคา -สินค้าเพื่อการบริการ 

สินทรพัยท์ี่น  ามาตดัคา่เสื่อมในสว่นตน้ทนุคา่บรกิารเป็นสินทรพัยท์ี่น  ามาใชเ้ป็นตวั
ทดลองขาย (Demo)  และเ ป็นสินค้าส  ารองส าหรับให้บริการ  Advance 
Replacement เป็นหลกั โดยสินคา้ที่ใหล้กูคา้ทดลองใชแ้ละสินคา้ส  ารองส าหรบั 
Advance Replacement มีลกัษณะแปรผนัตามยอดขายสินคา้  
ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจงึประมาณการโดยอา้งอิงการซือ้สินทรพัยด์งักลา่วเพ่ิม
ในแต่ละปี มีความสัมพันธ์กับรายไดค้่าบริการ โดยใชจ้  านวนการซือ้สินคา้ต่อ
รายไดจ้ากการขายและบริการเฉลี่ยยอ้นหลงั 3 ปีที่รอ้ยละ 1.37 ของรายไดจ้าก
การขายและบริการ และตดัค่าเสื่อมจากสินทรพัยด์งักล่าวโดยวิธีเสน้ตรงและใช้
อายคุา่เสื่อมที่ 5 ปีตามนโยบายของ ITG 

1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่า
เลีย้งรับรองและอ่ืนๆ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่านายหนา้และส่งเสริมการขาย โดย
อา้งอิงจากสดัส่วนของรายการต่อรายไดจ้ากการขายและบริการยอ้นหลัง 3 ปีที่
รอ้ยละ 1.37 ส าหรบัค่านายหนา้และรอ้ยละ 1.58 ส าหรบัค่าใชจ้่ายส่งเสริมการ
ขาย ส  าหรบัคา่เลีย้งรบัรองและคา่ใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกับการขายอ่ืนๆ ประมาณการ
ใหเ้ติบโตจากอดีตรอ้ยละ 1.50 หรอือตัราเงินเฟอ้ 

เงนิเดือนและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน 
ที่ปรึกษาทางการเงินประมาณการใหเ้งินเดือนและค่าจา้งแรงงานซึ่งมีจ  านวน 
28.49 ล้านบาทในปี 2562 เติบโตขึ ้นในปี 2563 ร ้อยละ 16 เน่ืองจาก ITG มี
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 แผนการจา้งงานเพิ่มมากขึน้ และปรบัลดลงที่การเติบโตรอ้ยละ 5 ในปี 2564 ไป
ตลอดการประมาณการ 
ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆเก่ียวกับพนักงาน ได้แก่ ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าล่วงเวลา โบนัส เป็นตน้ 
ประมาณการใหเ้ติบโตรอ้ยละ 3 ตอ่ปีตลอดการประมาณการ 

ค่าเช่า ค่าบ ารุงรักษา และสาธารณูปโภค 
เน่ืองจากค่าใชจ้่ายดงักลา่วเป็นคา่ใชจ้่ายคงที่เป็นหลกั จึงประมาณการใหเ้ติบโต
ขึน้รอ้ยละ 1.5 ตอ่ปีตามอตัราเงินเฟอ้ 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
 

คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ไดแ้ก่ คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ คา่สอบบญัชี เป็นตน้ ที่ปรกึษาทางการ
เงินประมาณการใหเ้ติบโตตามอัตราเงินเฟ้อ หรือรอ้ยละ 1.5 ต่อปี ในส่วนของ
ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน หนีส้งสยัจะสญู 
เป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้เป็นครัง้คราว และยงัมีความไม่แน่นอน ที่ปรกึษาทางการ
เงินอิสระ จงึไมไ่ดป้ระมาณการคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 

เน่ืองจากที่ปรึกษาทางการเงินตอ้งการใหต้น้ทุนทางการเงินสะทอ้นถึงอัตรา
ดอกเบีย้ที่แทจ้รงิของ ITG จงึไดป้รบัปรุงรายการคา่ธรรมเนียมธนาคารใหม้าอยู่ใน
หมวดค่าใชจ้่ายในการบริหารแทนค่าใชจ้่ายทางการเงิน โดยประมาณการจาก
จ านวนเฉลี่ย 3  ปียอ้นหลงั และใหค้งที่ไปตลอดการประมาณการ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 2559 2560 2561 25621/ 2563 2564 2565 2566 2567 

คา่นายหนา้ และสง่เสรมิการขาย 18.11 21.87 22.75 22.84 22.42 24.61 26.96 29.75 31.06 
คา่เลีย้งรบัรองและอ่ืนๆ 4.81 5.15 5.07 4.81 4.88 4.95 5.03 5.10 5.18 
เงินเดือนและคา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบั
พนกังาน 

26.60 33.33 39.03 38.82 43.69 45.66 47.73 49.89 52.15 

คา่เชา่ บ  ารุงรกัษา และ
สาธารณปูโภค 

5.02 5.24 4.93 6.09 6.18 6.27 6.37 6.46 6.56 

คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ 9.17 6.58 8.04 7.38 3.98 4.04 4.10 4.16 4.22 
คา่ธรรมเนียมธนาคาร (จดักลุม่ใหม)่ 0.85 0.52 0.53 0.39 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 
คา่เสื่อมและคา่ตดัจ  าหน่าย 1.90 2.87 3.78 3.58 4.55 5.35 5.02 4.60 4.86 
รวมค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 61.64 70.41 79.07 79.10 81.29 86.41 90.65 95.33 99.33 

ท่ีมา: ขอ้มลูของกิจการและประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
หมายเหต ุ 1/ ปี 2562 ใชข้อ้มูตามงบการเงินสอบทานงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และประมาณการโดยงบการเงินภายในของ ITG 

และท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ 

1.1.4 เงนิกู ้

เงนิกู้ระยะสัน้ ณ 30 กันยายน 2562 71.95 ลา้นบาท 
อัตราดอกเบีย้ รอ้ยละ 4.21 ตอ่ปี 
ประเภท เงินกูร้ะยะสัน้ วงเงินทรสัตร์ซีีท 

ท่ีมา: ขอ้มลูจากงบการเงินของ ITG และขอ้มลูจาก ITG 

เงินกูข้อง ITG เป็นเงินกูร้ะยะสัน้ทัง้หมด ซึ่ง ITG มียอดเงินกูท้ัง้หมดจ านวน 71.95 ลา้นบาท ณ วนัที่ 30 กันยายน 
2562 และมีอตัราดอกเบีย้อยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 4.00 – 4.50 โดยอตัราดอกเบีย้เฉลีย่ 3 ปียอ้นหลงั เทา่กบัประมาณรอ้ย
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ละ 4.21 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการใหย้อดการใช้เงินกูม้ีอตัราการเติบโตตามอตัราการเติบโตของ
ยอดขายสนิคา้และบรกิารของ ITG โดยใหค้งอตัราดอกเบีย้เฉลีย่ที่รอ้ยละ 4.21 ตลอดการประมาณการ 

1.1.5 ค่าใช้จ่ายลงทุน และ ค่าเสื่อมตัดจ าหน่าย 

ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการใหค้่าใชจ้่ายลงทุนในส่วน การปรบัปรุงอาคารเช่า เครื่องตกแต่งและติดตัง้ 
ยานพาหนะ และซอฟทแ์วร ์โดยอา้งอิงจากค่าเฉลี่ยยอ้นหลงั 3 ปีของ ITG  ซึ่งประมาณ 2.01 ลา้นบาท ในสว่นของ
สินคา้เพื่อการบริการ เป็นส่วนที่แปรผันกับรายไดจ้ากการบริการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการโดย
อา้งอิงจากสดัสว่นคา่ใชจ้่ายลงทนุในสว่นของสนิคา้เพื่อบรกิาร ตอ่รายไดจ้ากการขายและบรกิารยอ้นหลงั 3 ปี ท่ีรอ้ย
ละ 1.37 ตลอดการประมาณการโดยมีสมมติฐานคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย โดยอา้งอิงจากนโยบายของ ITG 
ที่ 5 ปี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ค่าใช้จ่ายลงทุน 2562F1/ 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

สว่นปรบัปรุงอาคารเชา่ 1.28 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
เครือ่งตกแตง่และตดิตัง้ 0.52 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 
ยานพาหนะ 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
ซอฟตแ์วร ์ 0.78 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 
รวม 3.34 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 

สินคา้เพื่อการบรกิาร 7.97 8.26 9.26 10.33 11.61 12.19 
รวมค่าใช้จ่ายลงทุน 11.31 10.27 11.27 12.34 13.62 14.20 

ค่าเส่ือมและค่าตัดจ าหน่าย 2562F1/ 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

คา่เสื่อมและคา่ตดัจ  าหน่าย 8.31 10.36 12.54 11.66 10.49 12.57 

หมายเหต ุ 1/ ปี 2562 ใชข้อ้มูตามงบการเงินสอบทานงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และประมาณการโดยงบการเงินภายในของ ITG 
และท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ 

ท่ีมา: ขอ้มลูของกิจการและประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

1.1.6 เงนิทุนหมุนเวียน 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประมาณการลูกหนีก้ารคา้ สินคา้คงเหลือ และเจา้หนีก้ารคา้ โดยใช้ระยะเวลาเฉลี่ย
ยอ้นหลงั 3 ปี หรือในช่วง 2559 - 2561 ซึ่งมีระยะเวลาเก็บเงินลกูหนีเ้ฉลี่ยที่ 66 วนั สต็อกสินคา้เฉลี่ยที่ 31 วนั จ่าย
ช าระเจา้หนีเ้ฉลีย่ที่ 44 วนั และใชต้วัเลขดงักลา่วประมาณการเงินทนุหมนุเวียนไปตลอดการประมาณการ  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

เงนิทุนหมุนเวียน 2562F1/ 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ลกูหนีก้ารคา้ 71.05 109.22 122.43 136.61 153.51 161.19 

สินคา้คงเหลือ 63.47 41.68 46.72 52.13 58.58 61.51 

เจา้หนีก้ารคา้ 54.30 57.29 64.21 71.41 79.97 84.14 

เงนิทุนหมุนเวียนรวม 188.82 208.19 233.36 260.15 292.06 306.84 

หมายเหต ุ 1/ ปี 2562 ใชข้อ้มูตามงบการเงินสอบทานงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และประมาณการโดยงบการเงินภายในของ ITG 
และท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ 
ท่ีมา: ขอ้มลูของกิจการและประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
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1.1.7 อัตราคิดลด 
อตัราตน้ทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ของบริษัทฯ ที่รอ้ยละ 
6.91 สามารถดรูายละเอียดไดจ้ากขอ้ 1.3.5 วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด หวัขอ้ย่อย 1.5 อตัราคิดลดของ
รายงานฉบบันี ้

1.1.8 มูลค่าปัจจุบันสุดท้าย (Terminal Value) 

ส าหรบัธุรกิจตวัแทนจ าหน่ายสินคา้เทคโนโลยี เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจบุนัไดเ้ปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว โดย ITG
ตอ้งปรบัตวัและติดตามขา่วสารตลอดเวลาเพื่อหาสนิคา้ที่ตรงกบัตลาดมาจ าหนา่ย ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเห็นวา่
การประมาณการอตัราการเติบโตในระยะยาวกวา่ 5 ปี เป็นเรือ่งอาจมีการเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต ซึง่เป็นปกติของ
ธุรกิจสินคา้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยูต่ลอดเวลา ดงันัน้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงประมาณ
การอยา่งระมดัระวงัโดยใหม้ีอตัราการเติบโตที่รอ้ยละ 0.00 หลงัจากปี 2565 เป็นตน้ไป 

สรุปผลการประเมินมูลค่ากิจการ 

ประมาณการงบก าไรขาดทุน 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดป้ระมาณการงบก าไรขาดทนุรวมของ ITG ตามตารางดา้นลา่งนี ้
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบก าไรขาดทุน 2559A 2560A 2561A 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร 552.65 628.90 631.61 529.40 604.00 677.05 755.47 848.96 891.41 
ตน้ทนุขายสนิคา้และบรกิาร (455.75) (521.49) (534.55) (447.91) (510.03) (571.63) (635.70) (711.92) (749.04) 
ก าไรข้ันต้น 96.90 107.41 97.05 81.49 93.97 105.42 119.77 137.04 142.37 
รายไดอ่ื้น 4.71 9.50 6.47 9.80 5.48 6.06 6.68 7.42 7.76 
คา่ใชจ้่ายการขายและบรหิาร (61.64) (70.41) (79.07) (79.10) (81.29) (86.41) (90.65) (95.33) (99.33) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 39.98 46.51 24.45 12.20 18.16 25.07 35.80 49.13 50.80 
คา่ใชจ้่ายทางการเงิน (3.42) (3.80) (3.41) (3.53) (3.85) (4.31) (4.81) (5.39) (5.66) 
ก าไรก่อนคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ (9.15) (9.70) (5.45) (1.87) (2.86) (4.15) (6.20) (8.75) (9.03) 
ก าไรสุทธิ 27.40 33.01 15.60 6.79 11.45 16.61 24.79 34.99 36.11 

หมายเหต ุ 1/ ปี 2562 ใชข้อ้มตูามงบการเงินสอบทานงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และประมาณการโดยงบการเงินภายในของ ITG และท่ีปรกึษา
ทางการเงินอิสระ 

ท่ีมา: ขอ้มลูของกิจการและประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

ประมาณการกระแสเงนิสดของบริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดป้ระมาณการกระแสเงินสดของธุรกิจตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ IT โดยใชข้อ้สมมติฐานใน
การค านวณกระแสเงินสดสทุธิของกิจการ ที่คาดวา่จะไดร้บัในอนาคตและอตัราตน้ทนุทางการเงินรวมของบรษัิทฯ (Weighted 
Average Cost of Capital) สามารถสรุปประมาณการกระแสเงินสดไดด้งันี ้

(ล้านบาท)  หน่วย 4Q2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 
รายได ้ ลา้นบาท 151.15 609.47 683.11 762.15 856.38 899.16 
ตน้ทนุ ลา้นบาท (122.95) (510.03) (571.63) (635.70) (711.92) (749.04) 
คา่ใชจ้่ายในการด าเนินงาน ลา้นบาท (21.57) (81.29) (86.41) (90.65) (95.33) (99.33) 
ก าไรจากการด าเนินงาน ล้านบาท 6.63 18.16 25.07 35.80 49.13 50.80 
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(ล้านบาท)  หน่วย 4Q2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 
ภาษี ลา้นบาท (1.33) (3.63) (5.01) (7.16) (9.83) (10.16) 
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลังหักภาษี  ลา้นบาท 5.30 14.53 20.06 28.64 39.31 40.64 

คา่เสื่อมราคา และ คา่ตดัจ าหน่าย  2.05 10.36 12.54 11.66 10.49 12.57 
รายจ่ายลงทนุ ลา้นบาท (8.86) (10.27) (11.27) (12.34) (13.62) (14.20) 
เงินทนุหมนุเวียนท่ีเพิ่มขึน้(ลดลง) ลา้นบาท 10.90 (13.38) (11.33) (12.39) (14.79) (6.43) 
กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน ล้านบาท 9.39 1.24 10.00 15.57 21.38 32.58 
จ านวนปี   0.13 1.13 2.13 3.13 4.13 5.13 
ตน้ทนุทางการเงิน (WACC)   6.91% 6.91% 6.91% 6.91% 6.91% 6.91% 
อตัราคดิลด (Discount Factor)   0.991 0.927 0.867 0.811 0.759 0.710 

ท่ีมา: ขอ้มลูของกิจการและประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

สรุปกรณีฐานของ บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้ าการประเมินความสมเหตุสมผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการ โดย
พิจารณาจากกระแสเงินสดของบริษัท(Discounted Free Cash Flow to the Firm Approach) ผลการประเมินมูลค่าของ 
บรษัิท ไอที กรนี จ ากดั (มหาชน) สามารถสรุปไดด้งันี ้

รายการ มูลค่า หมายเหตุ 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด 71.10 ลา้นบาท  
มลูคา่ปัจจบุนัสดุทา้ย (Terminal Value) 334.63 ลา้นบาท  
รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสด 405.73 ลา้นบาท 

ที่มา: ประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

จากตารางขา้งตน้ จะไดม้ลูค่าสทุธิของ ITG ที่ยงัไม่รวมเงินสดและยงัไม่หกัหนีส้ิน เท่ากับ 405.73 ล้านบาท โดย
มลูคา่ขา้งตอ้งน าไปรวมกบับรษัิทอื่นๆภายใตโ้ครงสรา้งของ IRCP ตอ่ไป 

ตารางสรุปการวิเคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) 
มูลค่าสุทธิของ ITG    ต้นทุนทางการเงนิของบริษัท 

(ล้านบาท)  -0.5% -0.25% 0.00% +0.25% +0.50% 

  
การเปล่ียนแปลงของรายได้ 

  

-0.50% 434.99 438.38 441.78 445.18 448.58 
-0.25% 416.56 419.81 423.07 426.32 429.57 
0.00% 399.48 402.61 405.73 408.85 411.97 
+0.25% 383.62 386.62 389.62 392.62 395.62 
+0.50% 368.86 371.74 374.62 377.51 380.39 

 
มูลค่ายุติธรรมของ ITG    ต้นทุนทางการเงนิของบริษัท 

(บาทต่อหุน้)  -0.5% -0.25% 0.00% +0.25% +0.50% 

  
การเปล่ียนแปลงของรายได้ 

  

-0.50% 4.35 4.38 4.42 4.45 4.49 
-0.25% 4.17 4.20 4.23 4.26 4.30 
0.00% 3.99 4.03 4.06 4.09 4.12 
+0.25% 3.84 3.87 3.90 3.93 3.96 
+0.50% 3.69 3.72 3.75 3.78 3.80 
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การผลการวิเคราะหค์วามไวขา้งตน้ ITG จะไดม้ลูคา่สทุธิของกิจการ (ที่ยงัไมร่วมเงินสด) อยใูนช่วง 368.86 – 448.58 ลา้นบาท 
หรอืคิดเป็น 3.69 – 4.49 บาทตอ่หุน้ โดยจะไดม้ลูคา่ตามกรณีฐานท่ี 405.73 ลา้นบาท หรอื 4.06 บาทตอ่หุน้ 

สรุปกรณีฐานของ บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) (รวมบริษัทร่วมและบริษัทยอ่ย) 

ทัง้นี ้เนื่องจากบรษัิท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) มีบริษัทย่อย คือ HRCP และบริษัทรว่มคือ CP โดยถือหุน้ในสดัสว่น
รอ้ยละ 99.99 และ 24.99 ตามล าดบั ส าหรบัเงินลงทนุใน CP ทางคณะกรรมการบริษัทของ ITG ไดม้ีมติใหจ้ าหน่ายเงินลงทนุ
ใน CP ในราคาพาร ์หรอืคิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 13.75 ลา้นบาท ดงันัน้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ จึงไดใ้ชม้ลูคา่ที่จะไดร้บัจาก
การขายเงินลงทุนใน CP ในการประเมินมลูค่าหุน้ของ CP ตามวิธีมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash 
Flow Approach) จะได้มูลค่าของ HRCP อยู่ที่  10.91 – 15.80 ล้านบาท หรือเท่ากับ 12.97 ล้านบาทจากกรณีฐาน  
(รายละเอียดประมาณการของบรษัิท เอชอารซ์ีพี จ ากดั อยูใ่นเอกสารแนบ 7) 

ดงันัน้ ผลการประเมินมลูคา่ของกลุม่ บรษัิท ไอที กรนี จ ากดั (มหาชน) สามารถสรุปไดด้งันี ้

รายการ มูลค่า หมายเหตุ 
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดของ ITG 405.73 ลา้นบาท  
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดของ HRCP 12.97 ลา้นบาท  
รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดของ ITG และ HRCP 418.70 ลา้นบาท 

มูลค่าหุน้ของ CP ตามราคาทีจ่ าหน่าย 13.75 ลา้นบาท 

รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดของกลุ่มบริษัท ITG 432.45 ลา้นบาท 

ที่มา: ประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

หมายเหตุ : ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณมูลค่าของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของ IRCP ในแต่ละบริษัท 
(รายละเอียดสดัสว่นการถือหุน้ของ IRCP และบรษัิทยอ่ยปรากฏตามหวัขอ้ 1.3.5 ของรายงานฉบบันี)้ 

จากตารางขา้งตน้ จะไดม้ลูค่าสทุธิของกลุม่บริษัท ITG ที่ยงัไม่รวมเงินสดและยงัไม่หกัหนีส้ิน เท่ากับ 432.45 ล้าน

บาท โดยมลูค่าขา้งตอ้งน าไปรวมกบับริษัทอื่นๆภายใตโ้ครงสรา้งของ IRCP และน ามาบวกเงินสดและหกัหนีส้ินที่มีดอกเบีย้
จากงบรวมของ IRCP สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ตอ่ไป 

ตารางสรุปการวิเคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) 

มูลค่าสุทธิกลุ่มบริษัท ITG    ต้นทุนทางการเงนิของบริษัท 
(ล้านบาท)  -0.5% -0.25% 0.00% +0.25% +0.50% 

  
การเปล่ียนแปลงของรายได้ 

  

-0.50% 462.96 466.74 470.53 474.33 478.13 
-0.25% 443.51 447.11 450.72 454.34 457.97 
0.00% 425.56 429.00 432.45 435.91 439.37 
+0.25% 408.94 412.24 415.54 418.85 422.16 
+0.50% 393.51 396.67 399.84 403.01 406.18 
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มูลค่าสุทธิกลุ่มบริษัท ITG  ต้นทุนทางการเงนิของบริษัท 
(บาทต่อหุน้)  -0.5% -0.25% 0.00% +0.25% +0.50% 

  
การเปล่ียนแปลงของรายได้ 

  

-0.50% 4.63 4.67 4.71 4.74 4.78 
-0.25% 4.44 4.47 4.51 4.54 4.58 
0.00% 4.26 4.29 4.32 4.36 4.39 
+0.25% 4.09 4.12 4.16 4.19 4.22 
+0.50% 3.94 3.97 4.00 4.03 4.06 

3. บริษัท เอชอารซ์ีพี จ ากัด (“HRCP”) และ บริษัท อินเทลลิเจ็นท ์เอ็นเตอรไ์พรส จ ากัด (“INEC”) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 และเอกสารแนบ 7 

4. สรุปงบก าไรขาดทุนรวมของกลุ่ม บริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล รีเสริช คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดป้ระมาณการงบก าไรขาดทนุรวมของกลุม่ IRCP ตามตารางดา้นลา่งนี ้
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ผลประกอบการรวมของกลุ่มบริษัท1/ 2562F21/ 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 953.52 705.22 1,378.86 1,561.35 1,734.65 1,821.03 
รายไดอ่ื้น 29.39 21.63 18.73 16.75 14.83 13.26 
รวมรายได้ 982.91 726.85 1,397.59 1,578.10 1,749.48 1,834.30 
ตน้ทนุขายและบรกิาร (799.37) (605.17) (1,168.49) (1,317.29) (1,457.94) (1,530.17) 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (186.98) (104.70) (198.75) (199.22) (207.21) (213.19) 
ก าไรจากการด าเนินงาน (3.44) 16.98 30.34 61.59 84.33 90.94 
ตน้ทนุทางการเงิน (24.91) (9.27) (35.89) (41.12) (45.34) (47.60) 
ก าไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (28.36) 7.71 (5.55) 20.47 39.00 43.33 
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ (1.54) (3.09) (4.38) (6.44) (9.00) (9.28) 
ก าไรสุทธิ (29.89) 4.62 (9.93) 14.03 30.00 34.05 
การแบ่งปันก าไร       

สว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษัิทใหญ่ (30.66) 2.30 (11.48) 11.75 26.81 30.77 
สว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 0.77 2.31 1.55 2.28 3.19 3.29 
รวม (29.89) 4.62 (9.93) 14.03 30.00 34.05 

หมายเหต ุ 1/ ผลประกอบการรวมของกลุม่บรษัิทจดัท าขึน้โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงประมาณการผลการด าเนินงานของกลุม่ IRCP 
ในอนาคตบนสมมตฐิานท่ีไดร้บัจากผูบ้ริหารและการประมาณการของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเทา่นัน้ ซึง่ไม่ไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการจดัท า
งบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผลประกอบการขา้งตน้ไม่รวม TVT และ SIG เน่ืองจากปัจจบุนัทัง้ 2 บรษัิทไม่ไดด้  าเนินการ
แลว้ ท่ีปรกึษาทางการเงินจงึไม่ไดป้ระเมินมลูคา่โดยวิธีกระแสเงินสดในสว่นของทัง้ 2 บรษัิท 
2/ ปี 2562 ใชข้อ้มูลตามงบการเงินสอบทานงวด 9 เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 และประมาณการโดยงบการเงินภายในของ ITG และท่ี
ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

 3/ ปี 2563 รายไดอ่ื้นรวมมลูคา่การจ าหน่ายเงินลงทนุใน CP จ านวน 13.75 ลา้นบาท 
ท่ีมา: ขอ้มลูของกิจการและประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
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5. สรุปการค านวณมูลค่าของกิจการโดยวิธีรวมส่วนกิจการ (Sum-of-the-Part)  

การประเมินมลูคา่กิจการดว้ยวิธีรวมสว่นกิจการ (Sum-of-the-Part) เป็นการประเมินมลูคา่กิจการแบบแยกสว่น โดย
ค านึงถึงความสามารถในการสรา้งกระแสเงินสดในอนาคตของแต่ละธุรกิจหรือสินทรพัยแ์ยกจากกัน เพื่ อสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
มลูคา่กิจการตามปัจจยัพืน้ฐานของแตล่ะธุรกิจหรอืสนิทรพัย ์ซึง่สามารถสรุปผลการประเมินไดด้งันี  ้

มูลค่ายุติธรรมของ IRCP หน่วย ต ่าสุด กรณีฐาน สูงสุด 
มลูคา่สทุธิของกิจการ IRCP ลา้นบาท 208.48 243.97 283.79 
มลูคา่สทุธิของกิจการ INEC/3 ลา้นบาท 2.06 2.21 2.39 
มลูคา่สทุธิของกิจการ ITG1/,/3 ลา้นบาท 358.63 394.12 435.75 

รวมมูลค่าสุทธิ (ไม่รวมเงินสด) ลา้นบาท 569.16 640.30 721.93 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด2/ ลา้นบาท 58.14 58.14 58.14 
หนีส้ินที่มีดอกเบีย้2/ ลา้นบาท (528.24) (528.24) (528.24) 

มูลค่ายุติธรรมของผู้ถือหุ้น ลา้นบาท 99.06 170.20 251.83 

จ านวนหุน้ ลา้นหุน้ 254.30 

มูลค่ายุติธรรม บาทตอ่หุน้ 0.39 0.67 0.99 

ท่ีมา: ประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ และขอ้มลูจากงบการเงินของกิจการ ณ กนัยายน 2562 ซึง่ผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
จากส านกังาน ก.ล.ต 

หมายเหต:ุ 1/ จากตารางวิเคราะหค์วามไวของกลุม่บรษัิท ไอที กรีน จ ากดั มหาชน (รวมบรษัิทรว่มและบรษัิทย่อย) 
 2/ จากงบการเงินรวมของ IRCP สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
 3/ มลูคา่สทุธิของกิจการ INEC และมลูคา่สทุธิของกิจการ ITG เป็นมลูคา่ที่คิดตามสดัสว่นที่ IRCP ถือหุน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 ดงันัน้ การประเมินมลูคา่ยตุิธรรมดว้ยวิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
จะไดม้ลูค่าของกิจการเท่ากบั 0.39 – 0.99 บาทต่อหุน้ ซึ่งราคาต ่าสดุเป็นราคาที่ต  ่ากวา่ราคาเสนอซือ้เท่ากบั 0.19 บาทต่อหุน้
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 32.83 ของราคาเสนอซือ้ และเป็นราคาสงูสดุเป็นราคาที่สงูกวา่ราคาเสนอซือ้เท่ากบั 0.41 บาทต่อหุน้หรอื
คิดเป็นรอ้ยละ 70.74 ของราคาเสนอซือ้ 
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1.3.6 สรุปความเหมาะสมของราคาเพิ่มทุนหุน้สามัญของ IRCP 

ตารางสรุปเปรียบเทียบมลูค่าหุน้ของ IRCP ตามการประเมินมลูค่าหุน้ดว้ยวิธีต่างๆ เปรียบเทียบกบัราคาเสนอขาย
หุน้สามญัเพิ่มทนุ สามารถสรุปไดด้งันี ้

วิธีการประเมินมูลค่าหุน้ 
ราคาประเมิน 
(บาทต่อหุน้) 

ราคาเสนอขายหุน้
เพิ่มทุนแก่ 

ผู้ขอผ่อนผัน1/ 
(บาทต่อหุน้) 

ราคาประเมินสูงกว่า(ต ่ากว่า) ราคาเสนอ
ขายหุน้เพิ่มทุนแก่ผู้ขอผ่อนผัน 

บาท ร้อยละ 

1) วิธีมลูคา่หุน้ตามบญัชี 1.16 0.58 0.58 100.07 
2) วิธีปรบัปรุงมลูคา่ตามบญัชี 1.16 0.58 0.58 100.07 
3) วิธีมลูคา่หุน้ตามราคาตลาด 0.46 – 0.77 0.58 (0.12) – 0.19 (21.29) – 32.84 
4) วิธีเปรยีบเทียบอตัราสว่นในตลาด     
4.1) วิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ทางบญัชี 1.02 – 1.37 0.58 0.44 – 0.79 76.28 – 135.59 
4.2) วิธีอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรสทุธิตอ่หุน้/2 N/A 0.58 N/A N/A 
4.3) วิธีอตัราสว่นมลูคา่ของกิจการตอ่ก าไรก่อนหกั
ดอกเบีย้จา่ย ภาษีเงินได ้คา่เสื่อมราคา และ
คา่ใชจ้า่ยตดัจ าหน่าย/3 

N/A 
 

N/A N/A 

5) วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระเสเงินสด 0.39 – 0.99 0.58 (0.19) – 0.41 (32.83) – 70.74 

ที่มา: งบการเงินของบรษัิทฯ ส  าหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 และการประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
หมายเหต:ุ 1/ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหก้บัผูข้อผ่อนผนั เป็นราคาเดียวกบัราคาที่ก  าหนดใหเ้ป็นราคาเสนอขายหุน้สามญัใหก้บัผูถื้อหุน้ราย

เดิมรายอื่นตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) 
 2/ ไมส่ามารถค านวณไดเ้น่ืองจากก าไรสทุธิของกิจการ 12 เดือนยอ้นหลงั ซึง่มีขาดทนุสทุธิรวม 45.89 ลา้นบาท 
 3/ ไมส่ามารถค านวณไดเ้น่ืองจากก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จา่ย ภาษีเงินได ้คา่เสื่อมราคา และคา่ใชจ้า่ยตดัจ าหน่าย (EBITDA) ของกิจการ 

12 เดือนยอ้นหลงั ซึง่มีขาดทนุรวม 9.37 ลา้นบาท 

 จากตารางสรุปขา้งตน้การประเมินมลูค่าหุน้ของบริษัท ที่ประเมินโดยวิธีการต่างๆ อยู่ระหว่าง 0.39 – 1.37 บาทต่อ
หุน้ ซึ่งการประเมินมูลค่าหุน้ในแต่ละวิธีมีขอ้ดีและขอ้ดอ้ยแตกต่างกัน ซึ่งสะทอ้นถึงความเหมาะสมของราคาหุน้จากการ
ประเมินมลูคา่หุน้ในแต่ละวิธีที่แตกตา่งกนัไป โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ วิธีที่เหมาะสมที่สดุในการประเมิน
มลูคา่หุน้ของ IRCP คือ วิธีมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด ซึง่จะไดร้าคายตุิธรรมที่ 0.39 – 0.99 บาทตอ่หุน้ โดยรายละเอียดมี
ดงันี ้

1) วิธีมลูคา่หุน้ตามบญัชี (Book Value Approach)  

เป็นวิธีที่ค  านึงถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่งและมูลค่าทรัพย์สินตามที่ไดบ้ันทึกบัญชีไว้  โดยไม่ไดค้  านึงถึง
ความสามารถในการท าก าไรและผลการด าเนินงานในอนาคต ความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการ แนวโนม้ภาวะ
เศรษฐกิจและภาพรวมอุตสาหกรรม ดงันัน้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุน้โดยวิธีนีไ้ม่
เหมาะสมที่จะใชป้ระเมินราคายตุิธรรมของหุน้สามญัของกิจการ และไมส่ามารถสะทอ้นมลูคา่ที่แทจ้รงิของกิจการได้ 

2) วิธีปรบัปรุงมลูคา่ตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach)  

เป็นวิธีที่สามารถสะทอ้นมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิไดด้ีกวา่การประเมินมลูคา่หุน้ดว้ยวิธีมลูคา่ตามบญัชี เนื่องจากเป็นการ
น ามลูค่าตามบญัชีตามที่ประเมินในขอ้ 1) มาปรบัปรุงดว้ยราคาประเมินใหม่ของที่ดิน อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง ให้
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เป็นราคาตลาดหรือราคายุติธรรม เป็นตน้ จากนัน้จึงน ามาหารดว้ยจ านวนหุน้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรพัย์
หมนุเวียนและสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนสว่นใหญ่ของบรษัิทฯ เป็นสนิทรพัยท์ี่ไดส้ะทอ้นมลูคา่ยตุิธรรมที่เป็นปัจจบุนัแลว้ 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่ไดป้รับปรุงรายการดังกล่าว  อีกทั้ง วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีไม่ได้ค  านึงถึง
ความสามารถในการท าก าไรและผลการด าเนินงานของกิจการในอนาคต นอกจากนี ้จากการประเมินมูลค่าของ 
IRCP มลูคา่ตามวิธีปรบัปรุงมลูคา่ตามบญัชีเทา่กบัมลูคา่จากวธีิมลูคา่หุน้ตามบญัชี ดงันัน้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ
จึงมีความเห็นวา่การประเมินดว้ยวิธีนีอ้าจไมส่ะทอ้นราคาที่แทจ้รงิของสว่นของผูถื้อหุน้ของกิจการได ้

3) วิธีเปรยีบเทียบราคาตลาด (VWAP)  

ราคาตลาดเป็นวิธีการประเมินที่ตัง้อยู่บนสมมติฐานว่าราคาในตลาดนัน้เป็นราคาที่สะทอ้นอปุสงคแ์ละอปุทานของ
นกัลงทุนที่มีต่อหลกัทรพัยห์ลกัทรพัยน์ัน้ จากผลตอบแทนหรือความสามารถในการท าก าไรของกิจการที่นกัลงทนุ
คาดหวงัในขณะนัน้ ซึ่งไม่ไดส้ะทอ้นถึงความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของกิจการจากแผนการลงทุนหรือ
โครงการในอนาคต และแผนธุรกิจที่ยังไม่ไดร้ับการเปิดเผยสู่สาธารณะ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเห็นวา่การประเมินดว้ยวิธีนีอ้าจไมส่ะทอ้นมลูคา่ยตุิธรรมของกิจการได ้ 

4) วิธีเปรยีบเทียบอตัราสว่นมลูคา่ตลาด  

a. วิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชี (Price to Book Value Ratio Approach)  

การประเมินมลูคา่ดว้ยวิธีนี ้เป็นวิธีการประเมินท่ีค านงึถึงมลูคา่ตลาดมาเปรยีบกบัมลูคา่ตามบญัชีของธุรกิจทาง
บญัชีในกลุม่เดียวกนั เพื่อเปรียบเทียบราคาตลาด แต่ไม่ค  านึงถึงความสามารถในการด าเนินงานของกิจการใน
อนาคต ซึ่งอาจไมส่ะทอ้นมลูคา่ที่แทจ้รงิของกิจการ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่การประเมินมลูคา่
ดว้ยวิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ทางบญัชี เป็นวิธีที่อาจสง่ผลใหก้ารประเมินมลูคา่มีความคลาดเคลือ่น 

b. วิธีอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (Price to Earnings Ratio Approach) 

การประเมินมลูค่าดว้ยวิธีนี ้เป็นวิธีที่ไดค้  านึงถึงความสามารถในการท าก าไรของกิจการ โดยเปรียบเทียบกบั
ค่าเฉลี่ยของอตัราสว่นดงักลา่วของกลุม่บริษัทที่ใชอ้า้งอิง  แต่ก็เป็นเพียงการประเมินจากก าไรในอดีตที่ผ่านมา
เท่านัน้ โดยไม่ไดส้ะทอ้นถึงความสามารถในการท าก าไรและผลการด าเนินงานของกิจการในอนาคตภาย
หลงัจากการเพิ่มทนุที่เกิดขึน้ นอกจากนี ้เนื่องจากก าไรสทุธิของกิจการ 12 เดือนยอ้นหลงั ซึ่งมีขาดทนุสทุธิรวม 
45.89 ลา้นบาท หรือคิดเป็น (0.18) บาทต่อหุน้ ณ 30 กันยายน 2562 จึงไม่สามารถค านวณหามลูค่าโดยวิธี
อตัราสว่นตอ่ก าไรตอ่หุน้ได ้

c. วิธีอตัราสว่นมลูคา่ของกิจการตอ่ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้คา่เสือ่มราคา และคา่ใชจ้่ายตดัจ าหนา่ย 
(Enterprise Value / Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Multiples Approach 
or EV/EBITDA Ratio) 

การประเมินมูลค่าดว้ยวิธีนี ้เป็นวิธีการประเมินที่สะทอ้นความสามารถในการสรา้งกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงาน ซึง่หกัดว้ยผลกระทบจากโครงสรา้งเงินทนุของกิจการท่ีแตกตา่งกนัออกไป แตก็่เป็นเพียงการประเมนิ
จากกระแสเงินสดในอดีตที่ผ่านมาเท่านั้น โดยไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถในการท าก าไรและผลการ
ด าเนินงานในอนาคตของ IRCP นอกจากนี ้เนื่องจากก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าใชจ้่ายตดัจ าหน่าย (EBITDA) ของกิจการ 12 เดือนยอ้นหลงั ซึ่งมีขาดทุนรวม 9.37 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 
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(0.04) บาทต่อหุน้ จึงไม่สามารถค านวณหามลูค่าโดยวิธีอตัราส่วนมลูค่าของกิจการต่อก าไรก่อนหกัดอกเบีย้
จ่าย ภาษีเงินได ้คา่เสือ่มราคา และคา่ใชจ้่ายตดัจ าหนา่ยได ้

5) มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)  

การประเมินดว้ยวิธีมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด เป็นวิธีการประมลูคา่ที่น าผลการด าเนินงานในอดีตมาคาดการณ์
ความสามารถและผลการด าเนินงานในอนาคตของกิจการ โดยจดัท าประมาณการทางการเงินภายใตส้มมติฐานและ
ขอ้มลูที่ไดร้บัจากกิจการ ภายใตภ้าวะเศรษฐกิจและสถานการณปั์จจุบนั ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึน้
ในอนาคต อนัมีผลกระทบตอ่สมมติฐานดงักลา่วขา้งตน้อยา่งมีนยัส าคญั อาจสง่ผลใหผ้ลประกอบการในอนาคตของ
กิจการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือท าใหต้วัแปรต่างๆ ที่ใชใ้นการประเมินมูลค่าเปลี่ยนแปลงไป และส่งผลให้
มูลค่าหุน้สามัญที่ประเมินไดต้ามวิธีนีก็้จะเปลี่ยนแปลงไปดว้ยเช่นกัน ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้ าการ
วิเคราะหค์วามไวต่อการเปลี่ยนแปลง(Sensitivity Analysis) ของการประเมินความสมเหตุสมผลของราคายตุิธรรม
บรษัิทฯ บนกรณีฐาน เพื่อใหค้รอบคลมุถึงช่วงของผลกระทบที่คาดวา่จะเกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงของ 2 ปัจจยั คือ 
การเปลี่ยนแปลงของรายได ้และอตัราคิดลด (Discount Rate) เพื่อสะทอ้นมลูค่ายตุิธรรมของบริษัทฯ สง่ผลใหว้ิธีนี ้
เป็นวิธีที่สะทอ้นถึงความสามารถในการท าก าไรและกระแสเงินสดของกิจการท่ีจะไดร้บัในอนาคต และผลของการท า
การวิเคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ดงันัน้ การประเมินมลูคา่หุน้ดว้ยวิธีนีเ้ป็นวิธีที่เหมาะสมในการประเมิน
มลูคา่กิจการ 

 

จากแผนภาพขา้งตน้เพื่อค านวณหาช่วงมลูคา่ยตุิธรรมของ IRCP (Valuation Football Field) โดยการประเมินแตล่ะ
วิธีมีขอ้ดี และขอ้ดอ้ยที่แตกต่างกนัตามที่กลา่วไปขา้งตน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมลูค่าหุ้นท่ี
เหมาะสมของ IRCP คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เป็นการน าผลการด าเนินงานในอดีตมาคาดการณ์
ความสามารถและผลการด าเนินงานในอนาคตของ IRCP โดยจดัท าประมาณการทางการเงินภายใตส้มมติฐานและขอ้มลูที่
ไดร้บัจาก IRCP ภายใตภ้าวะเศรษฐกิจและสถานการณปั์จจุบนั ทั้งนี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึน้ในอนาคต อนัมี
ผลกระทบต่อสมมติฐานดงักลา่ว อาจสง่ผลใหผ้ลประกอบการในอนาคตของ IRCP ไม่เป็นไปตามที่คาดการณห์รือท าใหต้วั
แปรต่างๆ ที่ใชใ้นการประเมินมลูค่าเปลี่ยนแปลงไป และส่งผลใหม้ลูค่าหุน้สามญัที่ประเมินไดต้ามวิธีนีเ้ปลี่ยนแปลงไปดว้ย
เช่นกนั  
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สรุปผลการประเมินมูลค่ายุติธรรม IRCP (บาทต่อหุ้น)
ราคาเสนอซือ้ 0.58 บาท
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โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาเสนอซือ้ที่ 0.58 บาทต่อหุน้ อยู่ในช่วงการมลูค่ายตุิธรรมที่ 0.39 – 
0.99 บาทต่อหุน้ นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้ าการวิเคราะหค์วามไว  (Sensitivity Analysis) ของปัจจัยที่อาจ
สง่ผลต่อราคายตุิธรรม ไดแ้ก่ การเปลี่ยนแปลงของรายได ้และ อตัราคิดลด (Discount Rate) โดยช่วงของราคายตุิธรรมจาก
การวิเคราะหค์วามไวอยูร่ะหวา่ง 0.39 – 0.99 บาทต่อหุน้ ทัง้นี ้จากช่วงราคายตุิธรรมจะเห็นไดว้า่ ราคายตุิธรรมเป็นราคาที่สงู
(ต ่า)กว่าราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนเท่ากับ (0.19) – 0.41 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นสงู(ต ่า)กว่ารอ้ยละ (32.83) – 70.74 
ของราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ทัง้นี ้ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ที่ราคา 0.58 บาทต่อหุน้ เป็น
ราคาที่อยูใ่นช่วงมลูคา่ยตุิธรรมของหุน้ IRCP ที่ราคา 0.39 – 0.99 บาทตอ่หุน้ ที่ประเมินดว้ยวิธีมลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสด แต่
อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุท่ีราคา 0.58 บาทต่อหุน้ เป็นราคาเสนอขายหุน้ที่ผูถื้อหุน้ทกุรายจะไดซ้ือ้หุน้ในราคาที่
อยู่ในช่วงของมลูค่ายตุิธรรม ซึ่งจะเป็นการใหป้ระโยชนก์ับผูถื้อหุ้นทุกรายที่จองซือ้หุน้เพิ่มทนุในครัง้นีเ้ท่าเทียมกนั ดังน้ันที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคร้ังนี้มีความเหมาะสม และเป็นธรรมกับทุก
ฝ่าย 

อีกทัง้ การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ซึ่ง
จากรายละเอียดในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้เดิมสามารถใชส้ิทธิในการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุไดก้่อน
เป็นอนัดบัแรก และผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทุนเกินสิทธิของตน เพื่อเป็นการรกัษาสดัส่วนการถือหุน้ ของตนเอง และ
ผลประโยชนท์ี่อาจจะเกิดขึน้จากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้



 
รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ           บรษิัท อนิเตอรเ์นชั่นแนล รเีสรชิ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน)                   หนา้ 61 

1.4 ความครบถว้นถกูต้องของรายชื่อและจ านวนหุน้ที่ถอืโดยบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน 

ณ วนัท่ีผูข้อผ่อนผนัยื่นค ำขอผ่อนผนัและส ำเนำแบบหนงัสือขอมติที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อใหค้วำมเห็นชอบใหไ้ดม้ำซึ่ง
หลกัทรพัยใ์หม ่โดยไมต่อ้งท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจกำร (แบบ 247-7) ตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. รำยช่ือผูข้อผอ่นผนั 
รวมถึงบคุคลตำมมำตรำ 258 ของผูข้อผ่อนผนั บคุคลที่กระท ำกำรรว่มกนั (Concert Party) กับผูข้อผ่อนผนั และบุคคลตำม
มำตรำ 258 ของบคุคลที่กระท ำกำรรว่มกนักบัผูข้อผอ่นผนั ซึง่ในกรณีนี ้ผูข้อผอ่นผนั ไดแ้ก่ นำยประชำ เหตระกลู และนำยแดน 
เหตระกลู โดยมีรำยละเอียดกำรถือหุน้ในปัจจบุนั ดงันี ้ 

ผู้ถือหุน้ จ านวนหุน้ ร้อยละของทุนช าระแล้ว 
กลุม่เหตระกลู   

- นำยประชำ เหตระกลู1/ 24,576,400 9.66 
- นำยแดน เหตระกลู1/ 11,163,570 4.39 

รวม 35,739,970 14.05 

ที่มำ:  รำยชื่อผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ  ณ วนัที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 
หมำยเหต:ุ 1/ ผูข้อผ่อนผัน ไดแ้ก่ นำยประชำ เหตระกูล และนำยแดน เหตระกูล ในต่อไปนีจ้ะรวมเรียกวำ่ (“กลุ่มเหตระกูล”) ซึ่งเป็น

บคุคลที่กระท ำกำรรว่มกนั (Concert  Party) 

ทัง้นี ้ไม่มีบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผูข้อผ่อนผนั และบคุคลตำมมำตรำ 258 ของบคุคลที่กระท ำรว่มกนั (concert 
party) ถือหุน้ใน บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล รเีสรชิ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

1.5 สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพยท์ั้งหมด
ของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น (Whitewash) 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ กำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ  จ ำนวน 76,289,923
หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) โดยกลุ่มเหตระกูล ในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ และ/หรือ
กรรมกำร และ/หรือผู้บริหำรของบริษัทฯ แสดงเจตจ ำนงในกำรจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิเป็นจ ำนวนหุ้นรวมไม่เกิน 
76,289,923 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 0.58 บำทตอ่หุน้คิดเป็นจ ำนวนเงินรวมไม่เกิน 44,248,155.34 บำท มีวิธีกำรจองซือ้ ช ำระเงิน
และขัน้ตอนในกำรจดัสรรหุน้เพิ่มทนุท่ีไมแ่ตกตำ่งจำกผูถื้อหุน้รำยอื่น ซึง่กำรจองซือ้หุน้เพิ่มทนุเกินสทิธิของผูข้อผอ่นผนัในครัง้นี  ้
จะท ำใหม้ั่นใจไดว้ำ่บรษัิทฯ จะสำมำรถเพิ่มทนุไดค้รบตำมจ ำนวนเงินไมเ่กิน 44,248,155.34 บำท ซึง่เป็นจ ำนวนเงินท่ีเพียงพอ
ต่อควำมตอ้งกำรใชเ้งินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแผนจะน ำเงินทุนที่ไดจ้ำกกำรเพิ่มทุนดงักล่ำว ไปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน
ภำยในบรษัิทฯ และเพื่อเป็นเงินทนุรองรบัโครงกำร Backlog ทีบ่รษัิทฯ คำดวำ่จะเกิดขึน้ในปี 2563 คิดเป็นมลูคำ่รวมประมำณ 
500 ลำ้นบำท ซึง่เป็นแผนเพิ่มรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรท่ีเป็นธุรกิจหลกัตำมปกติของบรษัิทฯ   

โดยธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ในปัจจุบันคือกำรเป็นผูใ้หบ้ริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรแบบครบวงจร 
(Total Enterprise Solution and Service Provider) โดยในปัจจบุนั บรษัิทฯ มีโครงกำรท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรใหบ้รกิำรจ ำนวนมำก 
และโครงกำร Backlog ที่คำดวำ่จะไดร้บัเพิ่มอีกมลูคำ่รวมประมำณ 500 ลำ้นบำท ซึง่ประกอบดว้ยโครงกำรประเภทระบบวิทยุ
และโทรทศันก์ระจำยเสยีง (Broadcasting) จ ำนวน 2 โครงกำร ซึง่บริษัทฯ จะด ำเนินกำรจดัหำและติดตัง้อปุกรณ์รบัสญัญำน
โทรทศันด์ิจิตอลใหแ้ก่ลกูคำ้ที่เป็นบริษัทฯ ใหบ้ริกำรโทรทศันด์ิจิตอล รวมไปถึงกำรทดสอบระบบและแกไ้ขปัญหำกำรใชง้ำน
ต่ำงๆ เพื่อรองรบักำรใชง้ำนของลกูคำ้ นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัมีโครงกำรประเภทระบบโทรคมนำคม  (Telecommunication) 
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จ ำนวน 2 โครงกำร โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรจัดหำและติดตัง้อุปกรณ์รบัสญัญำนอินเทอรเ์น็ตใหก้ับลูกคำ้ซึ่งเป็นบริษัท
ใหบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ต นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัมีโครงกำรประเภทพฒันำซอฟทแ์วร ์(Software Development) โดยกำรพฒันำ
แอปพลิเคชันที่สนบัสนุนกำรท ำธุรกิจของลกูคำ้ที่เป็นสถำบนักำรเงิน ซึ่งหำกบริษัทฯ สำมำรถเขำ้ลงทุนไดท้ัง้หมดจะท ำให ้
บรษัิทฯ สรำ้งรำยไดแ้ละมลูคำ่เพิ่มมำกขึน้ อยำ่งไรก็ตำม กำรเพิ่มขึน้ของ Backlog สง่ผลใหบ้ริษัทฯ ตอ้งกำรเงินทนุหมนุเวียน
มำกขึน้ เพื่อน ำมำบริหำรจัดกำรโครงกำรทัง้หมดที่ก ำลงัจะเกิดขึน้ โดยเงินทนุหมนุเวียนจะเป็นส่วนส ำคญัที่จะสนบัสนุนให้
โครงกำรต่ำงๆ ด ำเนินไปอย่ำงตอ่เนื่อง มีกำรบรหิำรจดักำรไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ และถือเป็นโอกำสที่จะกลบัมำสรำ้งควำม
นำ่เช่ือถือใหก้บัลกูคำ้มำกยิ่งขึน้ ซึง่จะสง่ผลดีตอ่บรษัิทฯ ในระยะยำวและยงัเป็นกำรปรบัปรุงผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ ให้
ดีขึน้อีกดว้ย 

อยำ่งไรก็ตำมแผนกำรลงทนุของบรษัิทฯ ในครัง้นีย้งัมีควำมไมแ่น่นอน เนื่องจำกเขำ้ไปลงทนุในแตล่ะโครงกำรนัน้ ยงั
ตอ้งผ่ำนขัน้ตอนของกำรประมลู กำรแข่งขนัรำคำจำกทำงคู่แข่ง และขัน้ตอนกำรพิจำณำของคู่คำ้ ซึ่งขัน้ตอนดงักลำ่วเป็นไป
ตำมกำรด ำเนินธุรกิจโดยปกติของบรษัิทฯ รวมทัง้อำจยงัมีควำมไมแ่นน่อนซึง่เกิดจำกปัจจยัภำยนอกตำ่งๆ ไดเ้พิ่มเติม อำทิเช่น 
สภำพเศรษฐกิจ กำรเปลี่ยนแปลงของกำรบริโภคและกำรบริกำร โดยปัจจัยที่กล่ำวมำขำ้งต้นอำจส่งผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำรท่ีจะลงทนุ และผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ  

โดยผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ภำยหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นีจ้ะท ำใหเ้กิดผลกระทบจำกสิทธิในกำรออกเสียง 
(Control Dilution) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไมไ่ดท้ ำกำรเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะท ำใหส้ิทธิในกำรออกเสียงลดลงที่รอ้ยละ 23.08 โดยผูถื้อ
หุน้จะไมไ่ดร้บัผลกระทบตอ่สว่นแบ่งก ำไร (Earnings Dilution) เนื่องจำกบรษัิทฯ มีขำดทนุสทุธิจำกผลกำรด ำเนินงำนยอ้นหลงั 
12 เดือน และในสว่นของผลกระทบตอ่รำคำหุน้ (Price Dilution) หำกค ำนวณจำกรำคำตลำดถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัยอ้นหลงั 15 
วนัท ำกำรตัง้แต่วนัท่ีก่อนวนัประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ  คือตัง้แตว่นัที่ 26 พฤศจิกำยน 2562 ถึงวนัที่ 18 ธนัวำคม 2562 จะ
ไดร้ำคำเฉลีย่ของหุน้ IRCP เทำ่กบั 0.4829 บำทตอ่หุน้ เมื่อเทียบกบัรำคำเสนอขำยหุน้เพิ่มทนุเทำ่กบั 0.58 บำทตอ่หุน้ ผูถื้อหุน้
จะไมไ่ดร้บัผลกระทบเช่นเดียวกนั เนื่องจำกรำคำเสนอขำยหุน้เพิ่มทนุสงูในครัง้นีก้วำ่รำคำตลำดถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกั 

นอกจำกนี ้กำรที่ผูข้อผ่อนผนัรวมถึงบคุคลตำมมำตรำ 258 ของผูข้อผ่อนผนั มีสดัสว่นกำรถือหุน้ในบรษัิทฯ เพิ่มขึน้
อยำ่งมีนยัส ำคญั หรอืมีสดัสว่นกำรถือหุน้ท่ีมำกกวำ่รอ้ยละ 25 แตไ่มถ่ึงรอ้ยละ 50 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ จะท ำ
ใหผู้ข้อผ่อนผนัสำมำรถถ่วงดุลกำรออกเสียงหรือคดัคำ้นมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ (Block Vote) ในเรื่องส ำคญัซึ่งตอ้งใชค้ะแนน
เสยีงไมน่อ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสยีงได  ้ดงันัน้ผูข้อผอ่นผนั และบคุคลตำมมำตรำ 
258 ของผูข้อผอ่นผนั จะเขำ้มำมีบทบำท และอ ำนำจในกำรบรหิำรกิจกำรเพิ่มขึน้ 

อยำ่งไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำจำกแผนกำรด ำเนินกำรภำยหลงักำรไดม้ำซึง่หุน้สำมญัเพิ่มทนุของผูข้อผอ่นผนัท่ีไดร้ะบวุำ่
จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยหรือแผนกำรประกอบธุรกิจของกิจกำรและบริษัทย่อย รวมถึงวตัถุประสงคใ์นกำรประกอบ
ธุรกิจ กำรขยำยกำรลงทนุหรอืก ำลงักำรผลติ กำรปรบัโครงสรำ้งองคก์ร กำรบรหิำรหรอืจำ้งบคุลำกร แผนกำรจ ำหนำ่ยทรพัยส์นิ
หลกัของกิจกำรหรือบริษัทย่อย แผนปรบัโครงสรำ้งกำรเงิน นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลอย่ำงมีนยัส ำคญั เนื่องจำกก่อนกำร
ไดม้ำซึ่งหุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ผูข้อผ่อนผนัด ำรงต ำแหน่งเป็นทัง้ผูถื้อหุน้ใหญ่ และผูบ้ริหำรของกิจกำรอยู่แลว้ ซึ่งมีหนำ้ที่
ตอ้งก ำหนดแผนงำน และนโยบำยต่ำงที่ส  ำคญัของบรษัิทฯ ดงันัน้กำรไดม้ำซึ่งหุน้สำมญัเพิ่มทนุของผู้ขอผ่อนผนัในครัง้นีจ้ะไม่
กระทบต่อผูถื้อหุน้อย่ำงมีนยัส ำคญั อีกทัง้ผูข้อผ่อนผนัยงัคงด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรผูบ้ริหำรของบริษัทฯ ต่อไป ย่อม
ตอ้งบรหิำรกิจกำรใหเ้ติบโตตอ่ไปในอนำคต โดยค ำนงึถึงผลประโยชนข์องบรษัิทฯ และผูถื้อหุน้ทกุรำยเป็นส ำคญั 
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ทัง้นี ้ในกำรพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของรำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นีท้ี่รำคำ 0.58 บำทตอ่หุน้ ซึง่เป็น
รำคำเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูข้อผ่อนและผู้ถือหุ้นรำยอื่นเท่ำกัน โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ มูลค่ำ
ยตุิธรรมของหุน้ IRCP ควรอำ้งอิงจำกกำรค ำนวณดว้ยวิธีมลูค่ำปัจจุบนักระแสเงินสด โดยจะมีมลูค่ำเท่ำกบั 0.39 - 0.99 บำท 
ตอ่หุน้ ดงันัน้ท่ีปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นวำ่รำคำเสนอขำยหุน้เพิ่มทนุในครัง้นีท้ี่รำคำ 0.58 บำทต่อหุน้ในครัง้นี ้เป็น
รำคำที่เหมำะสมเนื่องจำกเป็นกำรเพิ่มทนุดว้ยรำคำเสนอขำยหุน้เพิ่มทุนที่อยู่ในช่วงมูลค่ำยุติธรรม และเมื่อเปรียบเทียบกับ
รำคำตลำดถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัของหุน้ IRCP ที่ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยย์อ้นหลงั 15 วนัท ำกำรก่อนวนัประชมุคณะกรรมกำร
บรษัิทฯ มีรำคำเฉลี่ยเท่ำกบั 0.4829 บำทต่อหุน้ รำคำเสนอขำยหุน้เพิ่มทนุในครัง้นีย้งัคงสงูกว่ำรำคำตลำดประมำณ 0.0971 
บำทตอ่หุน้หรอืสงูกว่ำรอ้ยละ 20.01 ดังน้ันที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคร้ังนี้
มีความเหมาะสม และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

อีกทัง้ กำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนในครัง้นี ้เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right 
Offering) ซึ่งจำกรำยละเอียดในกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ก ำหนดใหผู้ถื้อหุน้เดิมสำมำรถใชส้ิทธิในกำรจองซือ้หุน้
เพิ่มทนุไดก้่อนเป็นอนัดบัแรก และผูถื้อหุน้เดิมมีสทิธิจองซือ้หุน้เพิ่มทนุเกินสทิธิของตน เพื่อเป็นกำรรกัษำสดัสว่นกำรถือหุน้ของ
ตนเอง และผลประโยชนท์ี่อำจจะเกิดขึน้จำกกำรเพิ่มทนุในครัง้นี ้

ดงันัน้ ท่ีปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ กำรขอผอ่นผนักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจกำร โดย
อำศยัมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash)ในครัง้นีม้ีควำมสมเหตสุมผล รำคำและเง่ือนไขของรำยกำรมีควำมยตุิธรรม บริษัทฯ 
และผูถื้อหุน้จะไดร้บัประโยชนจ์ำกกำรเขำ้ท ำรำยกำร และผูถื้อหุน้ควรลงมติอนุมัติกำรผ่อนผนักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย์
ทัง้หมดของบรษัิทฯ โดยอำศยัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ (Whitewash) ในครัง้นี ้
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2.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

2.1.1 วัตถุประสงค ์ที่มา และลักษณะทั่วไปของรายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 15/2562 ของบริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล รีเสริช คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) ซึ่งไดจ้ัดขึน้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ไดม้ีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ จ านวน 76,289,923 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการ
ถือหุน้ (Right Offering)  ซึ่งนายประชา เหตระกูล ปัจจุบนัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และนายแดน เหตระกูล ปัจจุบนัเป็นผูถื้อหุน้ 
กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัทฯ โดยบุคคลทัง้ 2 ท่านจะเริ่มตน้ความสมัพนัธก์ารเป็นกลุม่บคุคลที่กระท า
การรว่มกนัตามกฎหมายหลกัทรพัย ์(Acting in Concert) เก่ียวกบัการถือหุน้ในบรษัิทเป็นครัง้แรก โดยในท่ีนีจ้ะรวมเรียกนาย
ประชา เหตระกูล และนายแดน เหตระกูลว่า (“กลุ่มเหตระกูล”)  โดยกลุม่เหตระกูลมีมีความประสงคจ์ะจองซือ้หุน้ดงักลา่ว
เกินสิทธิ โดยคิดเป็นจ านวนหุน้ทัง้ในสว่นที่จองซือ้ตามสิทธิและเกินสทิธิเป็นจ านวนไม่เกิน 76,289,923 หุน้ คิดเป็นสว่นท่ีจอง
ซือ้ตามสทิธิประมาณ 10,721,991 หุน้ และจองซือ้เกินสทิธิประมาณ 65,567,932 หุน้  

โดยที่ กลุม่เหตระกลูไดม้ีหนงัสอืแจง้ตอ่ที่ประชมุวา่ กลุม่เหตระกลูประสงคท์ี่จะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วตาม
สัดส่วนที่ ถืออยู่และจองซื ้อเกินสิทธิเป็นจ านวนรวมไม่เกิน 76,289,923 หุ้น  คิดเป็นส่วนที่จองซื ้อตามสิทธิประมาณ 
10,721,991 หุน้ และจองซือ้เกินสิทธิประมาณ 65,567,932 หุน้ ดงันัน้ การจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิของกลุม่เหตระกูล
ดงักลา่วขา้งตน้ จึงเขา้ขา่ยเป็นการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิทจดทะเบียนตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่

เกี่ยวโยงกัน”) โดยรายการดงักลา่วเป็นรายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการที่มีมลูค่าสงูสดุคิดเป็นรอ้ยละ 27.05 ของมลูค่า
สนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษัิทฯ ตามงบการเงินรวมของบรษัิทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 และบรษัิทฯ ไมม่ีการท า
รายการที่เก่ียวโยงกนัอื่นท่ีเกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือน ก่อนวนัที่ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ จะมีมติอนมุตัิใหบ้ริษัทฯ เสนอ
ตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเขา้ท ารายการครัง้นี ้รายการดงักลา่วจดัเป็นรายการท่ีมีขนาดของรายการมากกว่า
รอ้ยละ 3 ของมลูคา่สนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษัิทฯ ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงมีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนัตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ และจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพื่อ
อนมุตัิการเขา้ท ารายการดงักลา่ว โดยมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ท่ีอนมุตัิการเขา้ท ารายการของบรษัิทฯ นีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่
นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผูถื้อหุน้ท่ีมี
สว่นไดเ้สยี  

ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 15/2562 ซึ่งจดัประชุมเมื่อวนัที่ 19 ธันวาคม 2562  ไดม้ีมติใหเ้สนอเรื่อง
ดงักล่าวต่อที่ประชุมผูว้ิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ซึ่งจะจัดขึน้ในวนัที่ 10 มีนาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเขา้ท า
รายการดงักลา่ว 

2:  การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั   
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2.1.2 วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

บรษัิทฯ จะเขา้ท ารายการหลงัจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้ขา้ท ารายการไดซ้ึ่งการประชมุวิสามญัผู้
ถือหุน้ของบรษัิทฯ ครัง้ที่ 1/2563 ก าหนดจะจดัขึน้ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 และคาดวา่จะด าเนินการไดแ้ลว้เสร็จภายในเดือน
มิถนุายน ปี 2563 

2.1.3 บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และลักษณะความสัมพนัธร์ะหว่างกนั 

1) นายประชา เหตระกูล 

ชื่อของบคุคลที่เก่ียวโยงกนั : นายประชา เหตระกลู 
ต าแหน่งในบรษัิทฯ : ไมมี่ 
ความสมัพนัธก์บับรษัิทจดทะเบียน : ผูถื้อหุน้ใหญ่ 

2) นายแดน เหตระกูล 

ชื่อของบคุคลที่เก่ียวโยงกนั : นายแดน เหตระกลู 
ต าแหน่งในบรษัิทฯ : ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการ 
ความสมัพนัธก์บับรษัิทจดทะเบียน : ผูถื้อหุน้ กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ 

โดยขอ้มลูการถือหุน้ในบริษัทฯ ของกลุม่เหตระกลู ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนครัง้
ลา่สดุ มีดงันี ้

ผู้ถือหุน้ จ านวนหุน้ ร้อยละของทุนช าระแล้ว 
กลุม่เหตระกลู   
นายประชา เหตระกลู 24,576,400 9.66 
นายแดน เหตระกลู 11,163,570 4.39 

รวม 35,739,970 14.05 

ที่มา:  บญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ณ วนัที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

โดยนายประชา เหตระกูลเป็นบิดาของนายแดน เหตระกูล และบุคคลทัง้ 2 ท่าน ไม่มีความสมัพันธ์ใดๆ กับ
ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ รายอื่น และไมม่ีขอ้ตกลงที่มีนยัส  าคญัระหวา่งกนั
กบับคุคลดงักลา่ว  และไม่มีบคุคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผอ่นผนั และบคุคล 258 ของบคุคลที่กระท ารว่มกนั 
(Concert Party) ถือหุน้ใน บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล รเีสรชิ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ดงันัน้การจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของนายประชา เหตระกูล ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ และ 
นายแดน เหตระกลู ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของบรษัิทฯ จึงเขา้ขา่ยเป็นการเขา้ท า
รายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิท
จดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”)  
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2.1.4 ประเภทและขนาดของรายการ 

การค านวณขนาดรายการเกี่ยวโยง 

บริษัทฯ จะออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 76,289,923 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ตามสดัส่วนการถือหุน้ ใน
อตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 1.5 หุน้สามญัเพิ่มทนุ ในราคาหุน้ละ 0.58 บาท โดยกลุม่เหตระกูลประสงคจ์ะจองซือ้หุน้ดงักลา่วเกินสิทธิ 
คิดเป็นจ านวนหุน้ทัง้ในสว่นที่จองซือ้ตามสิทธิและเกินสิทธิเป็นจ านวนไม่เกิน 76,289,923 หุน้ ทัง้นี ้ในปัจจุบนั กลุม่เหตระกูล
ถือหุน้ของบรษัิทฯ อยู่จ  านวน 35,739,970 หุน้ ดงันัน้หุน้เพิ่มทุนที่จะไดร้บัจดัสรรตามสิทธิจะมีจ านวนประมาณ 10,721,991 
หุน้ และกลุม่เหตระกลูจะจองซือ้เกินสิทธิประมาณ 65,567,932 หุน้ โดยสามารถค านวณมลูคา่ของหุน้สามญัสว่นที่จองซือ้เกิน
สทิธิไดด้งันี ้

วิธีค านวณมูลค่า รายละเอียดการค านวณมูลค่าของหุ้นสามัญส่วนทีจ่องซือ้เกินสิทธิ ขนาดรายการ 
มลูคา่ตามบญัชี  
ณ 30 กนัยายน 2562 

[มลูค่าของหุน้สามัญส่วนที่จองซือ้เกินสิทธิเม่ือคิดจากมลูค่าหุน้ตาม
บญัชีของสิ่งตอบแทน / NTA ของบรษัิทฯ] x 100 

 รอ้ยละ 27.05 

 = [76.09 / 281.26] x 100   
    
 โดยที่:   
 - สว่นของผูถื้อหุน้เทา่กบั 295.10 ลา้นบาท (1)  
 - จ  านวนหุน้สามญัช าระแลว้ก่อนการเพิ่มทนุเทา่กบั 254,299,746 หุน้ (2)  
 - มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุน้เทา่กบั 1.16 บาท (3) = (1)/(2)  
 - จ านวนหุน้สว่นที่จองเกินสิทธิเทา่กบั 65,567,932 หุน้ (4)  
 - มลูคา่ของหุน้สามญัสว่นที่จองซือ้เกินสิทธิเทา่กบั 76.09 ลา้นบาท (5) = (3)x(4)  
 - มลูคา่สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) เทา่กบั 281.26 ลา้นบาท (6)  
ราคาตลาด [มลูค่าของหุน้สามญัส่วนที่จองซือ้เกินสิทธิเม่ือคิดจากราคาตลาดของ

สิ่งตอบแทน / NTA ของบรษัิทฯ] x 100 
 รอ้ยละ 11.26 

 = [31.66 / 281.26] x 100   
    
 โดยที่:   
 - ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงนา้หนกัของหุน้สามญัของบรษัิทฯยอ้นหลงั 15 วนัท า

การ ก่อนวนัที่มีการประชมุคณะกรรมการในครัง้นี ้หุน้ละ 0.4829 บาท 
(1)  

 - จ านวนหุน้สว่นที่จองเกินสิทธิเทา่กบั 65,567,932 หุน้ (2)  
 - มลูคา่ของหุน้สามญัสว่นที่จองซือ้เกินสิทธิเทา่กบั 31.66 ลา้นบาท (3) = (1)x(2)  
สิ่งตอบแทน [มลูค่าของหุน้สามญัส่วนที่จองซือ้เกินสิทธิเม่ือคิดจากราคาเสนอขาย

หุน้สามญั / NTA ของบรษัิทฯ] x 100 
 รอ้ยละ 13.52 

 = [38.03 / 281.26] x 100   
    
 โดยที่:   
 - ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุ ราคาหุน้ละ 0.58 บาท (1)  
 - จ านวนหุน้สว่นที่จองเกินสิทธิเทา่กบั 65,567,932 หุน้ (2)  
 - มลูคา่ของหุน้สามญัสว่นที่จองซือ้เกินสิทธิเทา่กบั 38.03 ลา้นบาท (3) = (1)x(2)  

สรุปขนาดรายการเก่ียวโยงในการเข้าท ารายการในครั้งนี ้(ขนาดรายการทีมี่มูลค่าสูงสุด) ร้อยละ 27.05 

หมายเหต:ุ มลูคา่สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบรษัิทฯ ค  านวณจากงบการเงินรวม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
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มลูคา่สนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (Net Tangible Asstes: NTA) 

บริษัทฯ มีมูลค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (Net Tangible Asstes: NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่
ผา่นการสอบทานแลว้ของผูส้อบบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ซึง่ค านวณไดด้งันี ้

NTA ของบรษัิทฯ = สนิทรพัยร์วม - สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน –หนีส้นิรวม – สว่นผูถื้อหุน้ท่ีไมม่ีอ  านาจควบคมุ  
= 1,104.73 – 13.84 – 828.00 - (-18.37) 
= 281.26 ลา้นบาท 

ดงันัน้ การเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงในครัง้นีเ้ป็นรายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รอืบริการ และมีขนาดรายการที่มีมลูค่า
สงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 27.05 ของมลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ จึงถือว่าเป็นการเขา้ท ารายการที่ขนาดของรายการมากกว่ารอ้ย
ละ 3 ของ NTA ดงันัน้ บริษัทฯ จึงตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ขออนมุตัิการเขา้ท ารายการดงักลา่วจากผูถื้อหุน้ ซึง่ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผูถื้อหุน้ที่มีสว่นไดเ้สีย โดย
บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้โดยมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตามที่ประกาศฯ เรื่อง ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน 
พรอ้มกบัความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เป็นระยะเวลาลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อ
หุน้ 

2.1.5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑท์ี่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

กลุม่เหตระกลูประสงคจ์ะจองซือ้หุน้ดงักลา่วเกินสิทธิ คิดเป็นจ านวนหุน้ทัง้ในสว่นท่ีจองซือ้ตามสทิธิและเกินสทิธิเป็น
จ านวนไมเ่กิน 76,289,923 หุน้ ทัง้นีใ้นปัจจบุนั กลุม่เหตระกลูถือหุน้ของบรษัิทฯ อยูจ่  านวน 35,739,970 หุน้ ดงันัน้หุน้เพิ่มทนุท่ี
จะไดร้บัจดัสรรตามสทิธิจะมีจ านวนประมาณ 10,721,991 หุน้ และกลุม่เหตระกลูจะจองซือ้เกินสทิธิประมาณ 65,567,932 หุน้ 
โดยราคาของหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ในครัง้นี ้ เท่ากับหุน้ละ 0.58 บาท คิดเป็น
มลูคา่ของสิง่ตอบแทนเทา่กบั 38,029,400.56 บาท  

ส าหรบัวิธีการช าระเงินนัน้จะตอ้งช าระภายในระยะเวลาที่จองซือ้ โดยช าระเป็นเงินโอน หรอืเช็ค หรอืวิธีอื่นๆ ตามวิธีที่
ระบใุนหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ 

โดยการก าหนดราคาหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายในครัง้นี ้เป็นราคาเดียวกบัราคาที่ก าหนดใหเ้ป็นราคาเสนอขายหุน้สามญั
ใหผู้ถื้อหุน้เดิมรายอื่นตามสดัสว่นการถือหุน้ เพื่อความเป็นธรรมกบัผูถื้อหุน้ทกุราย 

2.1.6 ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล รีเสริช คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของรายงานท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระฉบบันี ้
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2.2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล ของรายการเกี่ยวโยง 

2.2.1 วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ 

ตามที่บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 76,289,923 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ซึ่งนายประชา เหตระกูล ปัจจุบนัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และนายแดน เหตระกูล ปัจจุบนั
เป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัทฯ ซึ่งทัง้ 2 ท่านจะเริ่มตน้ความสมัพนัธ์การเป็นกลุ่มบุคคลที่
กระท าการรว่มกันตามกฎหมายหลกัทรพัย ์(Acting in Concert) เก่ียวกับการถือหุน้ในบริษัทเป็นครัง้แรก โดยในที่นีจ้ะรวม
เรียกนายประชา เหตระกูล และนายแดน เหตระกูลว่า (“กลุ่มเหตระกูล”) โดยกลุ่มเหตระกูลมีความประสงคจ์ะจองซือ้หุน้
ดงักลา่วเกินสิทธิ โดยคิดเป็นจ านวนหุน้ทัง้ในส่วนที่จองซือ้ตามสิทธิและเกินสิทธิเป็นจ านวนไม่เกิน 76,289,923 หุน้ คิดเป็น
สว่นท่ีจองซือ้ตามสทิธิประมาณ 10,721,991 หุน้ และจองซือ้เกินสทิธิประมาณ 65,567,932 หุน้ 

การจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิของกลุม่เหตระกูลถือเป็นการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ตามที่ไดก้ลา่วไปใน
รายละเอียดขา้งตน้ บริษัทฯ จึงมีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย แตง่ตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ และจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เพื่ออนมุตัิการเขา้ท ารายการดงักลา่ว โดยที่
ประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 15/2562 ไม่รวมกรรมการซึ่งเป็นบคุคลที่มีสว่นไดเ้สีย ไดแ้ก่ นายแดน เหตระกูล ซึ่งไม่ได้
เขา้รว่มประชมุและไมไ่ดอ้อกเสยีงในท่ีประชมุในวาระนี ้ไดพ้ิจารณาขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งแลว้ มีความเห็นวา่การเขา้ท ารายการของ
กลุม่เหตระกูล ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ จะจองซือ้หุน้เพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการ
ถือหุน้เกินสทิธินัน้ มีวิธีการจองซือ้ ช าระเงินและขัน้ตอนในการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุท่ีไมแ่ตกตา่งจากผูถื้อหุน้รายอื่น อีกทัง้การจอง
ซือ้เกินสิทธิดงักลา่ว จะช่วยสนบัสนนุใหก้ารระดมทนุของบริษัทฯ ในครัง้นีป้ระสบความส าเร็จ ซึง่เป็นประโยชนต์่อการด าเนิน
ธุรกิจของบรษัิทฯ จึงมีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เพื่ออนมุตัิการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

2.2.2 ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการ  

ขอ้ดขีองการท ารายการ 

(1) บริษัทฯ จะมีเงนิทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน 

บริษัทฯ จะน าเงินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทนุในครัง้นีไ้ปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทฯ เพื่อรบัรองการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบนั รวมถึงแผนการขยายตลาด และการขยายฐานลกูคา้ของบริษัทฯ ใน
อนาคต ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 500 ลา้นบาท โดยโครงการดังกล่าวประกอบดว้ย โครงการ
ประเภทระบบวิทยแุละโทรทศันก์ระจายเสียง (Broadcasting) จ านวน 2 โครงการ โครงการประเภทระบบ
โทรคมนาคม (Telecommunication) จ านวน 2 โครงการ และโครงการประเภทพฒันาซอฟทแ์วร ์(Software 
Development) จ านวน 1 โครงการ ซึง่โครงการที่บรษัิทฯ คาดว่าจะไดร้บันัน้ มีทัง้สว่นของโครงการที่ลกูคา้
เดิมซึง่ใชบ้รกิารกบับริษัทฯ อยูแ่ลว้ และโครงการใหม่ที่บรษัิทฯ อยู่ระหว่างการยื่นประมลูเพื่อเสนอราคาใน
แตล่ะโครงการ โดยบรษัิทฯ มีแผนท่ีจะด าเนินการเพิ่มทนุใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดือนมิถนุายน ปี 2563 และจะ
ใชเ้งินจากการเพิ่มทุนครัง้นีเ้พื่อเป็นเงินทนุหมุนเวียนภายในระยะเวลา 1 ปี นบัตัง้แต่ที่บริษัทฯ ไดร้บัเงิน
จากการเพิ่มทนุ  
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การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ จ านวน 76,289,923 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น
การถือหุน้ (Right Offering) ในครัง้นี ้โดยมีราคาเสนอขายที่ 0.58 บาทต่อหุน้ ซึ่งบริษัทฯ จะไดร้บัเงินจาก
การเพิ่มทุนเป็นจ านวนประมาณ 44.25 ลา้นบาท จะท าใหบ้ริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพื่อใชส้นับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็นต่างๆ อย่างเพียงพอและทันต่อความตอ้งการ เพื่อให้
บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและสามารถสรา้งผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ในอนาคต 
นอกจากนี ้การเพิ่มทนุยงัช่วยลดความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งและยงัช่วยให้บรษัิทฯ สามารถบรหิาร
จดัการการด าเนินงานในโครงการตา่งๆ ไดอ้ย่างตอ่เนื่องและมีประสทิธิภาพมากขึน้ ซึ่งเป็นการสรา้งความ
นา่เช่ือถือใหก้บับรษัิทฯ ในการประมลูโครงการหรือการด าเนินงานในอนาคต ทัง้นี ้หากบรษัิทฯ ไม่สามารถ
ระดมทนุไดต้ามแผนงานที่วางไว ้บริษัทฯ อาจมีความจ าเป็นตอ้งสรรหาแหลง่เงินทนุจากการกูย้ืมเงินจาก
สถาบนัการเงิน หรือแหลง่เงินทนุอื่นเพิ่มเติม รวมถึงอาจพิจารณาปรบัเปลีย่นแผนการเขา้ลงทนุในโครงการ
ตา่งๆ ท่ีมีความชดัเจนเพียงพอ และใหผ้ลตอบแทนที่คุม้คา่ตอ่การลงทนุ 

(2) บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเน่ืองโดยไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายหรือแผนการบริหารในบริษัทฯ 

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครัง้นี ้เป็นการเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) โดยหลงัจากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้กลุม่เหตระกลูจะยงัคงเป็นผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยคาดว่าสัดส่วนการถือหุ้นจะอยู่ระหว่างรอ้ยละ 14.05 ถึงรอ้ยละ 33.89 
กลา่วคือในกรณีผูถื้อหุน้ทกุรายท าการเพิ่มทนุตามสิทธิทัง้หมด และกรณีไม่มีผูถื้อหุน้รายใดใชส้ิทธิเพิ่มทนุ
ยกเวน้กลุม่เหตระกลูตามล าดบั ซึ่งกลุม่เหตระกูลมีเจตนาที่ชดัเจนตามที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นค าขอผอ่นผนัการ
ท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash) ว่าภายใน 12 
เดือนหลงัจากการไดม้าซึ่งหลกัทรพัยท์ี่ขอผ่อนผนั ผูข้อผ่อนผนั ซึ่งเป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ  ไม่มีแผนที่จะ
เปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อีกทั้ง ไม่มีแผนที่จะ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญซึ่งนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลง
วตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ การขยายการลงทุนหรือก าลงัการผลิต การปรบัโครงสรา้งองคก์ร การ
บริหารหรือจา้งบุคลากร แผนการจ าหน่ายทรพัยส์ินหลกัของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย แผนปรบัโครงสรา้ง
การเงิน ตลอดจนนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดงันัน้บริษัทฯ จึงสามารถด าเนินธุรกิจไปไดอ้ยา่งต่อเนื่องโดย
ไมม่ีผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายหรอืแผนการบรหิารในบรษัิทฯ 

(3) บริษัทฯ จะมีโครงสร้างทางการเงนิที่ม่ันคงมากขึน้ภายหลังจากการเพิ่มทุน 

จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมจ านวน 828.00 ลา้นบาท 
และมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 276.73 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
(D/E Ratio) เทา่กบั 2.99 เทา่  

การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ จ านวน 76,289,923 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น
การถือหุน้ (Right Offering) ในครัง้นี ้โดยมีราคาเสนอขายที่ 0.58 บาทต่อหุน้ หากมีผูถื้อหุน้มาใช้สิทธิ
ครบถ้วนทั้ง 76,289,923 หุ้น บริษัทฯ จะได้รบัเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้นี ้
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ประมาณ 44.25 ลา้นบาท สง่ผลใหส้ว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เพิ่มขึน้จาก 276.73 ลา้นบาท เป็น 320.98 
ลา้นบาท ท าใหอ้ตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ลดลงเหลอืเท่ากบั 2.58 เท่า (ค านวณโดย
อา้งอิงจากฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562)  

กรณีเปรียบเทยีบ 
หนีสิ้นรวม 
(ล้านบาท) 

ส่วนของผู้ถือหุน้ 
(ล้านบาท) 

อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วน
ของผู้ถือหุน้ (D/E Ratio) 

ก่อนการเพิ่มทนุ 828.00 276.73 2.99 
หลงัการเพ่ิมทนุ 828.00 320.98 2.58 

ที่มา: งบการเงินงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 มาจากงบการเงินรวมซึง่ผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชี
ที่ไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. 

ดงันัน้ การเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะท าใหบ้ริษัทฯ มีฐานะการเงินที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึน้ และมีอตัราสว่นหนีส้ิน
ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ลดลง ซึง่จะช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินใหก้บับรษัิทฯ และช่วยลดตน้ทนุทางการเงิน
จากการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน 

(4) ผู้ถอืหุ้นมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึน้ในอนาคต 

ภายหลงัจากการด าเนินการตามแผนการเพิ่มทนุ ตามที่บรษัิทฯ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นแบบรายงานการเพิ่มทนุ จะ
ท าใหบ้ริษัทฯ มีสภาพคลอ่งทางการเงินเพียงพอในการขยายธุรกิจและลงทนุในโครงการต่างๆ เพื่อสรา้งผล
การด าเนินงานท่ีเติบโตในอนาคต โดยบริษัทฯ มีแผนจะน าเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทนุในครัง้นีไ้ปใชเ้ป็นเงินทนุ
หมนุเวียนภายในบริษัทฯ และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในโครงการ Backlog ของบริษัทฯ ที่ก าลงัจะเกิดขึน้
อย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยมีโครงการ Backlog ทัง้หมด 5 โครงการ มูลค่าโครงการรวมทัง้สิน้ประมาณ 
500 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการประเภทระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง (Broadcasting) 
จ านวน 2 โครงการ โครงการประเภทระบบโทรคมนาคม (Telecommunication) จ านวน 2 โครงการ และ
โครงการประเภทพัฒนาซอฟท์แวร ์(Software Development) จ านวน 1 โครงการ โดยหากบริษัทฯ 
สามารถน าเงินไปลงทุนในโครงการต่างๆ ขา้งตน้ไดต้ามแผนงานที่วางไว ้จะท าใหบ้ริษัทฯ มีรายไดจ้าก
โครงการ Backlog ทัง้ 5 โครงการ ซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ และผูถื้อหุน้มีโอกาส
ไดร้บัผลตอบแทนเพิ่มขึน้ในอนาคต  

อย่างไรก็ตาม แผนการลงทุนดงักล่าวอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว ้โดยยงัตอ้งผ่านขัน้ตอนของการ
ประมลู รวมทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกตา่งๆ อาทิเช่น สภาพเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของการบริโภค
และการบรกิาร อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานของโครงการท่ีจะลงทนุและผลตอบแทนจากการลงทนุ 

(5) การเพิ่มทุนไม่ส่งผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 
การเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะไม่ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) เนื่องจากการเสนอขายหุน้

สามญัเพิ่มทนุแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ของบริษัทฯ ในครัง้นี ้มีราคาเสนอขายเทา่กบั 0.58 บาท
ต่อหุน้ ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้ IRCP ที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงั 15 วนัท าการก่อนวนั
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 15/2562 เมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 ที่ราคาเฉลีย่เทา่กบั 0.4829 บาทตอ่หุน้ ผูถื้อหุน้ของ
บริษัทฯ จึงไม่ได้รบัผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้นของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้นี ้ ใน
ขณะเดียวกนับริษัทฯ จะมีมูลค่าตลาดรวมเพิ่มขึน้จาก 122.80 ลา้นบาท เป็น 159.64 ลา้นบาท (ค านวณโดยใชส้มมติฐาน
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ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ IRCP ที่ 0.4829 บาทตอ่หุน้) ซึง่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนหุน้จดทะเบียนช าระแลว้
จากจ านวน 254,299,746 หุน้ เป็นจ านวน 330,589,669 หุน้ 

 
ข้อดอ้ยของการท ารายการ 

(1) กลุ่มเหตระกูลจะเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่ถอืหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25  

ในกรณีที่ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดใชส้ทิธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะสง่ผลใหก้ลุม่เหตระกลูมีสดัสว่นการ
ถือหุน้ในบรษัิทฯ เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 14.05 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ เป็นไมเ่กินรอ้ยละ 33.89 
ของสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิทฯ ซึง่เป็นจ านวนท่ีมากกวา่รอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดและสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ และถือว่าเป็นสดัสว่นที่มีนยัส าคญั ดงันัน้ ในอนาคตหาก
บรษัิทฯ จะขออนมุตัิการท ารายการใดๆ ท่ีตอ้งการเสยีง 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
อาจมีความจ าเป็นจะตอ้งใหก้ลุ่มเหตระกูลเห็นชอบดว้ย นอกจากนี ้กลุ่มเหตระกูลยังสามารถใช้สิทธิ
คดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยในวาระพิเศษและ/หรือวาระส าคญัต่างๆ ของบริษัทฯ ท่ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งจะส่งผลใหว้าระพิเศษและ/หรือวาระส าคญั
นัน้ๆ ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

(2) ผู้ถอืหุ้นได้รับผลกระทบจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

• ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีง (Control Dilution)  

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ใชส้ทิธิเพิ่มทนุตามสทิธิหรอืเกินสทิธิของตนเอง ผูถื้อหุน้จะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการ
ลดลงของสทิธิออกเสียง (Control Dilution) อยา่งไรก็ตาม หากผูถื้อหุน้ไมไ่ดใ้ชส้ิทธิในการเพิ่มทนุครัง้
นี ้จะท าให้ผูถื้อหุน้มีสดัส่วนการถือหุน้และสิทธิในการออกเสียง(Control Dilution) ลดลงจากเดิม
เทา่กบัรอ้ยละ 23.08 

• ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร (Earnings Dilution) 

ส าหรบัการเพิ่มทุนในครัง้นี ้ผูถื้อหุ้นทุกรายจะไม่ได้รบัผลกระทบจากการลดลงของส่วนแบ่งก าไร 
(Earnings Dilution) เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจากผลการด าเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน ซึ่ง
ภายหลงัการเพิ่มทุน จะส่งผลใหจ้ านวนหุน้ช าระแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ ท าใหมู้ลค่าขาดทุน
ตอ่หุน้ของบรษัิทฯ ลดลง 

• ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ (Price Dilution) 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้มีราคาเสนอขายเทา่กบั 0.58 บาทตอ่หุน้ ซึง่สงูกวา่ราคาตลาด
ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ IRCP ที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงั 15 วนัท าการก่อนวนัประชุม
คณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 15/2562 ซึง่จดัขึน้ในวนัที่ 19 ธนัวาคม 2562 โดยค านวณราคาตลาดถวั
เฉลี่ยถ่วงน า้หนักยอ้นหลงัตัง้แต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัที่ 18 ธันวาคม 2562 จะไดร้าคา
เฉลี่ยของหุน้ IRCP เท่ากับ 0.4829 บาทต่อหุน้ ดงันัน้ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะไม่ไดร้บัผลกระทบดา้น
การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)  
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ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ในสิทธิออกเสียง (Control Dilution) ส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) และ
ราคา (Price Dilution) สรุปไดด้งันี ้

ผลกระทบ 
กรณีผู้ถือหุน้ 

ใช้สิทธิเพิ่มทุนตามสิทธิ 
กรณีผู้ถือหุน้ 

ไม่ได้ท าการเพิ่มทุน 
สิทธิออกเสียง (Control Dilution) ไมไ่ดร้บัผลกระทบ ลดลงรอ้ยละ 23.08 
สว่นแบง่ก าไร (Earnings Dilution) ไมไ่ดร้บัผลกระทบ ไมไ่ดร้บัผลกระทบ 
ราคาหุน้ (Price Dilution) ไมไ่ดร้บัผลกระทบ ไมไ่ดร้บัผลกระทบ 

หมายเหตุ: ผูถื้อหุน้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นหัวขอ้ 1.2.3 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ต่อผูถื้อหุน้ของ
บรษัิทฯ ของรายงานฉบบันี ้

2.2.3 เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยระหว่างการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับการเข้าท า
รายการกับบุคคลภายนอก 

2.2.3.1 เปรียบเทียบข้อดีและขอ้ดอ้ยของการเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 

ข้อดีของการเข้าท ารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกัน 

(1) สามารถระดมทุนได้ตามแผนงานที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right 
Offering) โดยกลุม่เหตระกูล ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับรษัิทฯ โดยนายประชา เหตระกูล เป็นผูถื้อหุน้
ใหญ่ และนายแดน  เหตระกูล เป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร มีความประสงคจ์ะจอง
ซือ้หุน้ดงักล่าวเกินสิทธิทัง้จ านวนที่ออกและเสนอขาย ท าให้บริษัทฯ มั่นใจไดว้่าจะสามารถระดมทุนได้
อยา่งรวดเรว็และครบถว้นตามจ านวนที่ตอ้งการ และสามารถด าเนินการไปตามแผนการลงทนุท่ีไดเ้ปิดเผย
ไวเ้บือ้งตน้ ทัง้นีห้ากเปรยีบเทียบกบัการเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม โดยที่กลุม่เหตระกูลมิไดแ้สดงเจตจ านง
ในการเพิ่มทุนเกินสิทธิหรือเปรียบเทียบกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป บริษัทฯ
อาจมีความเสีย่งที่จะไมส่ามารถระดมทนุไดค้รบตามจ านวนท่ีตอ้งการ และการเพิ่มทนุอาจมีขัน้ตอนและใช้
ระยะเวลายาวนานกวา่ รวมถึงมีคา่ใชจ้่ายในการด าเนินการเพิ่มเติมอื่นๆ  

หากที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2563 ที่จะจัดขึน้ในวนัที่ 10 มีนาคม 2563 มีมติอนมุตัิ
การเพิ่มทนุ การขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยโ์ดยอาศยัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ (Whitewash) และ
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 ตามรายละเอียดการประชุมที่ไดก้ลา่วถึงในขอ้ 1.2.6 
ของรายงานฉบับนี ้ก็จะท าให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนไดค้รบตามจ านวนที่ก าหนดไว ้และคาดว่าจะ
ด าเนินการเพิ่มทนุไดแ้ลว้เสรจ็ภายในเดือนมิถนุายน ปี 2563 และบรษัิทฯ มีแผนที่จะใชเ้งินท่ีไดร้บัจากการ
เพิ่มทนุในครัง้นีภ้ายในระยะเวลา 1 ปี นบัตัง้แตท่ี่บรษัิทฯ ไดร้บัเงินจากการเพิ่มทนุ 

(2) ไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการบริหารบริษัทฯ อยา่งมีนัยส าคัญ 

เนื่องจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ในครัง้นี ้
กลุม่เหตระกูลจะยงัคงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ โดยคาดว่าสดัสว่นการถือหุน้จะอยูร่ะหว่างรอ้ยละ 
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14.05 ถึงรอ้ยละ 33.89 กลา่วคือในกรณีผูถื้อหุน้ทกุรายท าการเพิ่มทนุตามสิทธิทัง้หมด และกรณีไม่มีผูถื้อ
หุน้รายใดใชส้ทิธิเพิ่มทนุยกเวน้กลุม่เหตระกลูตามล าดบั 

ผู้ถือหุน้ 
กรณีผู้ถือหุน้ทุกรายท าการเพิ่มทุนตาม

สิทธิทัง้หมด 
กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิเพิ่มทุน

ยกเว้นกลุ่มเหตระกูล 
จ านวนหุน้ สัดส่วนการถือหุน้ จ านวนหุน้ สัดส่วนการถือหุน้ 

กลุม่เหตระกลู     
นายประชา เหตระกลู 31,949,320 9.66 64,733,286 19.58 
นายแดน เหตระกลู 14,512,641 4.39 47,296,607  14.31 

รวม 46,461,961 14.05 112,029,893 33.89 

ที่มา:  รายชื่อผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ณ วนัที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

ซึง่จากขอ้มลูที่ผูข้อผ่อนผนัไดชี้แ้จงในแบบ 247-7 ว่าภายหลงัการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ผูข้อผ่อนผนั ซึ่ง
เป็นผูบ้รหิารของบรษัิทฯ อาจพิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรอืแผนการประกอบธุรกิจของบรษัิท
ฯ และบริษัทย่อยตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้นี ้นอกเหนือจาก
แผนดังกล่าวขา้งตน้ ผูข้อผ่อนผันไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญซึ่งนโยบายหรือแผนการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ การขยายการลงทุนหรือ
ก าลงัการผลิต การปรบัโครงสรา้งองคก์ร การบริหารหรือจา้งบคุลากร แผนการจ าหน่ายทรพัยส์ินหลกัของ
บรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย แผนการปรบัโครงสรา้งทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

อยา่งไรก็ตาม ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่บริษัทฯ จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
นโยบายหรอืแผนการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั เนื่องจากบรษัิทฯ จะยงัคง
ด าเนินการต่อเนื่องไปตามปกติ อีกทัง้ยงัไมม่ีการเปลีย่นแปลงในสว่นของโครงสรา้งกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษัทฯ ดงันัน้บริษัทฯ ยงัคงสามารถด าเนินการต่อไปภายใตก้ารบริหารจดัการของคณะกรรมการชุด
เดิม 

(3) เป็นการเพิ่มทุนที่ราคาสูงกว่าราคาตลาด 

การเพิ่มทนุหุน้สามญัในครัง้นีท้ี่ราคาเสนอขาย 0.58 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาที่สงูกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ย
ถ่วงน า้หนกัยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติ ที่ราคาเฉลีย่เทา่กบั 0.4829 บาท
ต่อหุน้ โดยการเพิ่มทนุที่ราคาเสนอขาย 0.58 บาท ในครัง้นีจ้ะท าใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัเงินสดมากกว่าการเพิ่ม
ทนุที่ราคาตลาด ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทฯ มีความเช่ือมั่นที่จะสรา้งผลก าไรจากการลงทุนในครัง้นีใ้หไ้ด้ 
ผลตอบแทนที่คุม้ค่ามากกว่าตน้ทนุการลงทุนในครัง้นี ้ ซึ่งหากบริษัทฯ ใชห้ลกัเกณฑท์ั่วไปในการก าหนด
ราคาเสนอขายเพื่อจงูใจใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ทิธิเพิ่มทนุ อาจก าหนดราคาเสนอขายต ่ากวา่ราคาเสนอขายในครัง้นี  ้
ซึง่จะท าใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัเงินจากการระดมทนุในครัง้นีล้ดลง ดงันัน้ราคาเสนอขายที่ 0.58 บาทต่อหุน้ เป็น
ราคาเสนอขายที่ใหป้ระโยชนต์่อบริษัทฯ มากกว่า และผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะไม่ไดร้บัผลกระทบดา้นการ
ลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทนุในครัง้นีท้ี่มีราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทุนสงูกว่าราคาตลาดในปัจจุบนั ผูถื้อหุน้อาจ
ตอ้งพิจารณาตดัสินใจเขา้เพิ่มทนุอย่างถ่ีถว้นอีกครัง้หนึ่ง ตามการเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทฯ แนวโนม้และ
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สภาวการณข์องตลาด ทัง้นีจ้ากการเปิดเผยแผนการลงทนุของบรษัิทฯ คาดวา่จะน าเงินท่ีไดร้บัจากการเพิ่ม
ทนุไปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบรษัิทฯ และเป็นเงินทนุหมนุเวียนในโครงการ Backlog ที่จะเกิดขึน้ใน
อนาคต ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญ ดังนัน้
ความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้เพิ่มเติมจึงอยูใ่นการเปลีย่นแปลงที่บรษัิทฯ คาดวา่จะบรหิารจดัการได ้เมื่อเทียบกบั
การลงทนุในธุรกิจใหม ่ซึง่บรษัิทฯ ยงัไมเ่คยด าเนินธุรกิจและไมม่ีความเช่ียวชาญ  

ข้อดอ้ยของการเข้าท ารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกัน  

(1) มีโอกาสเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

การแสดงเจตจ านงในการเพิ่มทนุเกินสทิธิของกลุม่เหตระกูล ถือเป็นการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
ซึง่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละอาจน าไปสูก่ารถ่ายเทผลประโยชนใ์หก้บับคุคลที่เก่ียวโยงกนั
ได ้โดยนายแดน เหตระกลู เป็นหนึง่ในผูบ้ริหารของบรษัิทฯ และมีสว่นในการตดัสนิใจส าคญั อีกทัง้ผูถื้อหุน้
รายย่อยไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มลูส าคญัไดอ้ย่างเต็มที่ อนัจะสง่ผลต่อการตดัสินใจในการเพิ่มทนุหุน้สามญั
ในครัง้นี ้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของผูถื้อหุน้รายย่อย อย่างไรก็ตามที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระเห็นว่าในการพิจารณาการการเขา้ท ารายการกบับคุคลเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้เป็น
การเขา้ท ารายการเพิ่มทนุซึง่มเีง่ือนไขเหมือนกบัเง่ือนไขทั่วไป และตอ้งด าเนินการในเง่ือนไขเดียวกนักบัการ
ท ารายการกบับคุคลภายนอก 

ยิ่งไปกวา่นัน้ การท ารายการระหวา่งบรษัิทฯ และกลุม่เหตระกลู ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั บรษัิทฯ จะตอ้ง
ปฎิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และเขา้ท ารายการดงักลา่วเสมือนกบัท ารายการกบั
บุคคลภายนอกโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส าคัญ เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับ
ผลกระทบจากการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักลา่ว นอกจากนี ้การเขา้ท ารายการเก่ียวโยงดงักลา่วยงัตอ้ง
ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย ดงันัน้ 
การอนมุตัิการท ารายการกบับคุคลเก่ียวโยงกนัจึงไมไ่ดเ้ป็นการตดัสนิใจจากผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยี 

โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับนายแดน เหตระกูล ไดแ้ก่ รายการประเภท
คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ซึง่เป็นรายการท่ีนายแดน เหตระกลู มีสิทธิไดร้บัในฐานะกรรมการ และ
ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขปกติที่บรษัิทฯ ก าหนด โดยมีรายละเอียดดงันี ้

หน่วย:ล้านบาท 2559 2560 2561 3Q2562 
คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร     

- นายแดน เหตระกลู - - 0.87/1 3.26/2 

ท่ีมา:  ขอ้มลูจากบรษัิทฯ 
หมายเหต:ุ ท่ีผ่านมานายประชา เหตระกลูไม่มีรายการระหว่างกันกบับริษัทฯ และภายใน 12 เดือนหลงัจากการไดม้าซึง่หลกัทรพัยท่ี์ขอ

ผ่อนผัน รายการระหว่างกันระหว่างส าหรบับุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผ่อนผันนั้น คาดว่าจะไม่มีการเพิ่มขึน้ หรือ
เปล่ียนแปลงไปจากปัจจบุนัอย่างมีนยัส  าคญั 

 /1นายแดน เหตระกลู ด  ารงต าแหน่งเป็นรองประธานอาวโุสของบรษัิทฯ ตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2561จนถึงเดือนมีนาคม 2562 
 /2นายแดน เหตระกลู ด  ารงต าแหน่งเป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารของบรษัิทฯ ตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2562 จนถึงปัจจบุนั 
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โดยบรษัิทฯ ไม่มีการท ารายการระหว่างกนักบันายประชา เหตระกูลในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา อีกทัง้ ภายใน 12 
เดือนหลงัจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้รายการระหวา่งกนัของบรษัิทฯ กบักลุม่เหตระกูล คาดวา่จะไม่มี
การเปลีย่นแปลงไปจากปัจจบุนัอยา่งมีนยัส าคญั 

ทัง้นี ้จากการสอบถามผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดร้บัการชีแ้จงเบือ้งตน้วา่ นโยบายใน
การเขา้ท ารายการระหวา่งกนัและ/หรอืรายการเก่ียวโยงกนัท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต บรษัิทฯ จะตอ้งด าเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและขัน้ตอนการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที่
ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันและเป็นไปตามราคาตลาดที่เหมาะสม 
รวมทัง้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ มีนโยบายและขัน้ตอนการ
ก ากบัดแูลที่ดี โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะรว่มกนัดแูลรายการระหวา่งกนัที่อาจเกิดขึน้ใน
อนาคตว่ามีความสมเหตสุมผลและไดร้บัอนมุตัิตามขัน้ตอนและประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และเปิดเผยขอ้มลูของรายการระหว่างกนัอย่างชดัเจนเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจวา่ไดป้ฎิบตัิตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฎิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบียนในการที่ เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 2547) และประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละ/หรอื สภาวิชาชีพ เก่ียวกบัการท ารายการระหวา่ง
กนั  

2.2.3.2 เปรียบเทียบข้อดีและข้อดอ้ยของการเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอก  

ข้อดขีองการเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอก 

หากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้เป็นการเพิ่มทนุใหก้บันกัลงทุนที่เป็นบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) บริษัทฯ จะมี
โอกาสไดน้กัลงทนุซึง่อาจจะเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Shareholder) ซึ่งจะช่วยสง่เสรมิการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และ/หรือมีความพรอ้มดา้นการเงินที่จะสามารถสนบัสนนุเงินทุนใหก้บับริษัทฯ ในอนาคต โดยขัน้ตอนของ
การระดมจากนกัลงทนุท่ีเป็นบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) อาจจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการตรวจสอบสถานะ
ทางการเงินของกิจการ โดยราคาที่นกัลงทุนที่เป็นบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จะน ามาพิจารณาในการ
เพิ่มทุนนัน้มีโอกาสเป็นไปไดท้ัง้สงูกว่า และต ่ากว่าราคาตลาด ณ ปัจจุบัน ซึ่งขึน้อยู่กับผลการตรวจสอบสถานะ
ทางการเงินของกิจการ และความเช่ือมั่นในธุรกิจของนกัลงทนุท่ีจะเขา้มา 

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ในครัง้นีท้ี่ราคาเสนอขาย 0.58 
บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการมีมติ ท่ีราคาเฉลี่ยเท่ากบั 0.4829 บาทต่อหุน้ จะช่วยใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัเงินเพิ่มทนุตามแผนงานที่วางไว้
อย่างเพียงพอและทนัต่อความตอ้งการ อีกทัง้ การเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) 
จะท าใหโ้ครงสรา้งผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั โดยในกรณีที่ผูถื้อหุน้ใชส้ิทธิเพิ่มทุน
ตามสิทธิหรือเกินสิทธิของตนเอง ผูถื้อหุน้จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของสิทธิออกเสียง (Control Dilution) 
อย่างไรก็ตาม หากผูถื้อหุน้ไมไ่ดใ้ชส้ิทธิในการเพิ่มทนุครัง้นี ้จะท าใหผู้ถื้อหุน้มีสดัสว่นการถือหุน้และสทิธิในการออก
เสยีง(Control Dilution) ลดลงจากเดิมเทา่กบัรอ้ยละ 23.08  
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ข้อด้อยของการเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอก 

(1) บริษัทฯ อาจจะไม่ได้รับเงนิเพิ่มทุนตามแผนที่ก าหนด 

 ในกรณีที่บริษัทฯ ท าการเพิ่มทุนตามปกติ โดยมิไดจ้ัดเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกันจากการที่กลุ่มเห
ตระกูลท าการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุเกินสิทธิทัง้จ านวน ท าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะไมไ่ดร้บัเงินเพิ่มทนุตาม
แผนที่ก าหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนและโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ อีกทัง้บริษัทฯ อาจมี
ความจ าเป็นตอ้งสรา้งแรงจงูใจใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ทิธิเพิ่มทนุมากขึน้ ดว้ยวิธีการตา่งๆ อาทิเช่น การก าหนดราคา
เสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนที่ราคาตลาด และ/หรือต ่ากว่าราคาตลาดในปัจจุบนั หรือการออกใบส าคัญ
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญั (Warrant) เป็นตน้ 

นอกจากนี ้ในการหาแหล่งเงินทุนจากบุคคลภายนอกดว้ยวิธีการอื่นนัน้ อาทิเช่น การจัดสรรหุน้เพิ่มทุน
ใหก้ับประชาชน (Public Offering) หรือจัดสรรใหก้ับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) การจัดตั้ง
บริษัทรว่มทุนระหว่างกนั เป็นตน้ บริษัทฯ อาจตอ้งเปิดเผยแผนการลงทุนในอนาคตแก่บคุคลภายนอกใน
การตรวจสอบขอ้มูล การพิจารณาเง่ือนไขการเพิ่มทุน/เขา้ลงทุน การตรวจสอบสถานะทางการเงิน การ
ตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย ภาระผูกพัน ขอ้พิพาท และอาจรวมถึงการไดร้บัอนุมัติ จากหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง (ถา้มี) ซึ่งการด าเนินการในขา้งตน้ อาจตอ้งใช้ระยะเวลาค่อนขา้งนาน อีกทัง้ บริษัทฯ จะตอ้ง
จดัสรรบคุลากรเพื่อมาใหข้อ้มลูในการตรวจสอบขอ้มลูกบับคุคลภายนอก ซึ่งอาจตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ
ตรวจสอบขอ้มลูจนไดผ้ลเป็นท่ีพอใจ จึงจะสามารถหาขอ้สรุปในการหาผูร้ว่มทนุดว้ยวิธีการตา่งๆ ได ้ 

(2) เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้นเดิม (Dilution Effect) 

หากบริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทุนใหก้บับคุคลภายนอกในรูปแบบของการเพิ่มทนุใหก้บันกั
ลงทุนที่เป็นบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จะส่งผลใหผู้ถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ไดร้บัผลกระทบ
จากการลดลงของสดัสว่นการถือหุน้ (Control Dilution) 

(3) ต้องใช้ระยะเวลานานในการเจรจาและตัดสินใจ 

การท ารายการกับบุคคลภายนอก อาจต้องใช้เวลาพอสมควรในการท าความเข้าใจในรูปแบบการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และอาจตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการเจรจาและมีขัน้ตอนในการตดัสินใจเก่ียวกับ 
สดัสว่นการเพิ่มทนุ ราคาเสนอขาย รวมถึงการศกึษาขอ้มลูดา้นตา่งๆ ของบรษัิทฯ ซึง่อาจท าใหก้ระบวนการ
ในการเพิ่มทนุเกิดความลา่ชา้และมีผลกระทบต่อแผนการด าเนินธุรกิจของบรษัิท โดยบริษัทฯ อาจจะไดร้บั
เงินจากการเพิ่มทนุไมท่นัตอ่ความตอ้งการใชเ้งินทนุ 

2.3 ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการ 

2.3.1 กลุม่เหตระกลูจะเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และจะมีอ านาจควบคมุบรษัิทฯ  

การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้กรณีผูถื้อหุน้ทกุรายจองซือ้หุน้เพิ่มทนุตามสทิธิ สดัสว่นการถือหุน้ใน
บรษัิทฯ จะไมม่ีการเปลีย่นแปลง เมื่อเทียบกบักรณีที่ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดท าการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ ยกเวน้กลุม่เหตระกลูซึ่งแสดง
เจตจ านงที่จะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเกินสทิธิเป็นจ านวนรวมไม่เกิน 76,289,923 หุน้ จะท าใหส้ดัสว่นการถือหุน้และ
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สิทธิออกเสียงทัง้หมดของกลุ่มเหตระกูลเพิ่มขึน้จากเดิมรอ้ยละ 14.05 เป็นไม่เกินรอ้ยละ 33.89 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดและของสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ ถือเป็นสดัสว่นการถือหุน้ที่มีนยัส าคญั ถึงแมว้า่สิทธิออกเสียงของกลุม่
เหตระกูลภายหลงัการเพิ่มทุนในครัง้นีจ้ะยงัไม่เกินกว่ารอ้ยละ 50 แต่กลุ่มเหตระกูลจะกลายเป็นผูถื้อหุน้ที่สามารถควบคุม
อ านาจการบรหิารบรษัิทฯ ไดเ้ป็นอย่างมีนยัส าคญั (Majority Control) แมว้า่จะยงัไมส่ามารถมีเสยีงสว่นใหญ่ที่จะควบคมุมติที่
ประชุมผูถื้อหุน้ที่ตอ้งใชม้ติเสียงขา้งมาก (มติที่ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเกินกว่ารอ้ยละ 50 ของมติที่ประชุมผูถื้อหุน้) หรือมติ
พิเศษ (มติที่ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเกินไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของมติที่ประชมุผูถื้อหุน้)  

นอกจากนี ้กลุม่เหตระกูลสามารถใชส้ิทธิถ่วงดลุในบางเรื่องที่ขอ้กฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดใหต้อ้ง
ไดร้บัคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น การขออนมุตัิเพิ่มทนุ ลดทนุ การผ่อนผนัไมต่อ้งท าค าเสนอ
ซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษัิท การท ารายการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และการออกและเสนอขายหุน้กู ้เป็นตน้ 

 ดงันัน้ ในกรณีที่ตอ้งการสอบทาน หรือคานอ านาจการตดัสินใจของกลุ่มเหตระกูล ผูถื้อหุน้รายย่อยจะตอ้งรวบรวม
เสยีงของผูถื้อหุน้รายยอ่ยใหไ้ดม้ากกวา่รอ้ยละ 50 ซึง่จากโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ ภายหลงัการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้
แมบ้รษัิทฯ จะยงัคงมีผูถื้อหุน้รายยอ่ยเกินกวา่รอ้ยละ 50 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ แตก่ารท่ีจะรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อใหม้ี
มติไปในทางเดียวกันอาจท าไดย้าก ดงันัน้ผูถื้อหุน้รายย่อยอาจจะไม่สามารถถ่วงดุลอ านาจในการบริหารบริษัทฯ เนื่องจาก
สดัสว่นการถือหุน้ท่ีเปลี่ยนแปลงไป อยา่งไรก็ตาม ผูถื้อหุน้รายยอ่ยยงัคงมีสทิธิขอตรวจสอบหรอืขอใหค้ณะกรรมการชีแ้จงตอ่ที่
ประชุมผูถื้อหุน้ โดยที่ผูถื้อหุน้รายย่อยซึ่งมีหุน้รวมกันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด สามารถ
เขา้ช่ือกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้โดยระบเุหตผุลที่ตอ้งการขอให้
มีการเรยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจน 

2.3.2 ความเสีย่งจากการยกเลกิการท ารายการ 

ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 15/2562 รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเตมิในภายหลงัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 
มีความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยงัคงสามารถยกเลิกการท ารายการที่เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียด ในการด าเนินการที่เก่ียวขอ้งกับการเพิ่มทนุ วิ ธีการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน เช่น
จดัสรรในคราวเดียวทัง้จ านวน หรอืหลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย อตัราสว่นการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการช าระราคา 
การเปลีย่นแปลงวนัก าหนดสทิธิรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิจะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ (XR) เป็นตน้  

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการท ารายการในครัง้นี ้ย่อมตอ้งเป็นไปตามและไม่ขดัต่อเกณฑข์องตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ กฎหมายและกฎระเบียบที่
เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย 

2.3.3 ความเสีย่งจากการท่ีไมไ่ดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ที่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 ในวาระท่ี 4 ถึงวาระท่ี 8 ซึง่เป็นวาระท่ี
เก่ียวเนื่องกนัและเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและกนั เก่ียวกบัการเขา้ท ารายการเพิ่มทนุ การขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยโ์ดย
อาศยัมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash) และการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้หากวาระใดวาระหนึ่งไมไ่ดร้บัอนมุติจากที่



 
รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  บรษิัท อนิเตอรเ์นชั่นแนล รเีสรชิ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน)                               หนา้ 79 

ประชุม จะไม่มีการเสนอวาระอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป และจะถือว่าวาระที่ไดร้บัอนุมตัิแลว้เป็นอนั
ยกเลกิไป ดงันัน้การขออนมุตัิทัง้หมดที่กลา่วจึงถือวา่มีอนัตกไป  

หากเกิดกรณีดงักลา่ว บริษัทฯ อาจไม่สามารถระดมทุนไดต้ามที่วางแผนไว ้โดยอาจตอ้งพิจารณาหาแหล่งเงินทุนใหม่ดว้ย
วิธีการอื่น ทัง้นีผู้ถื้อหุน้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นที่ 1.2.5 ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้จากการที่ไม่อนมุตัิการ
ผอ่นผนั Whitewash และสว่นท่ี 1.2.6 เง่ือนไขการผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ (Whitewash) 

2.3.4 ความเสีย่งที่บรษัิทฯ ไมส่ามารถระดมทนุไดต้ามแผน 

บรษัิทฯ จะน าเงินจากการเพิ่มทนุจ านวน 44.25 ลา้นบาท ไปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทฯ เพื่อรองรบัการ
ด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ในปัจจบุนั รวมทัง้โครงการที่ก าลงัจะเกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่องในอนาคต โดยบรษัิทฯ คาดวา่จะด าเนินการ
เพิ่มทุนแลว้เสร็จภายในเดือนมิถนุายน 2563 และจะใชเ้งินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทุนในครัง้นีภ้ายในระยะเวลา 1 ปี นบัตัง้แต่ที่
บรษัิทฯ ไดร้บัเงินจากการเพิ่มทนุ 

อยา่งไรก็ตาม อาจมีเหตกุารณท์ัง้ปัจจยัภายในและภายนอก ที่กระทบตอ่การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้
บรษัิทฯ อาจไมส่ามารถระดมทนุไดต้ามทีว่างแผนไว ้โดยอาจตอ้งพิจารณาหาแหลง่เงินทนุใหมด่ว้ยวิธีการอื่น เช่น การเพิม่
สดัสว่นการก่อหนีม้ากขึน้ดว้ยการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินหรอืการออกหุน้กูเ้พิ่มเติมจากเดมิ การก าหนดราคาเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุท่ีต ่ากวา่ราคาตลาดในปัจจบุนั หรอืการออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้ (Warrant) เป็นตน้ ซึง่ท าใหบ้รษัิทฯ มี
ภาระคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เพิ่มขึน้ และ/หรอืเปลีย่นแผนการลงทนุโครงการในอนาคต อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ จะยงัคงด าเนินธุรกิจ
ตามปกติ โดยผูถื้อหุน้ยงัคงมีโอกาสที่จะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุในบรษัิทฯ ซึง่จะเป็นไปตามผลประกอบการของบรษัิท
ฯ ณ ขณะนัน้ 

2.4 ความเป็นธรรมของราคา และเงือ่นไขของรายการ 

ตารางสรุปเปรียบเทียบมลูค่าหุน้ของ IRCP ตามการประเมินมูลค่าดว้ยวิธีต่างๆ เปรียบเทียบกบัราคาเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุ สามารถสรุปไดด้งันี ้

วิธีการประเมินมูลค่าหุน้* 
ราคาประเมิน 
(บาทต่อหุน้) 

ราคาเสนอขายหุน้
เพิ่มทุนแก่ 

กลุ่มเหตระกูล1/ 
(บาทต่อหุน้) 

ราคาประเมินสูงกว่า(ต ่ากว่า) ราคาเสนอ
ขายหุน้เพิ่มทุนแก่ผู้ขอผ่อนผัน 

บาท ร้อยละ 

1) วิธีมลูคา่หุน้ตามบญัชี 1.16 0.58 0.58 100.07 
2) วิธีปรบัปรุงมลูคา่ตามบญัชี 1.16 0.58 0.58 100.07 
3) วิธีมลูคา่หุน้ตามราคาตลาด 0.48 – 0.77 0.58 (0.10) (17.40) – 32.84 
4) วิธีเปรยีบเทียบอตัราสว่นในตลาด 1.02 – 1.37 0.58 0.44 – 0.79 76.28 – 135.59 
5) วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระเสเงินสด 0.39 – 0.99 0.58 (0.19) – 0.41 (32.02) – 71.45 

ที่มา: งบการเงินรวมปี 2559 – 2561 และงวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2562 มาจากงบการเงินรวมซึ่งผ่านการตรวจสอบ และ/หรือ
สอบทานโดยผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. 

หมายเหต:ุ 1/ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหก้ับผูข้อผ่อนผัน เป็นราคาเดียวกบัราคาที่ก  าหนดใหเ้ป็นราคาเสนอซือ้หุน้สามญัใหก้ับผูถื้อหุน้ราย
เดิมรายอื่นตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) 
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* ผูถื้อหุน้สามารถพิจารณารายละเอียดการประเมินมลูค่าหุน้สามญัของบริษัทฯ ไดใ้นหวัขอ้ 1.3 ความเหมาะสมของราคาหลกัทรพัยท์ี่
ออกใหม ่ที่บรษัิทฯ จะเสนอขายใหแ้กผู้ข้อผ่อนผนั ของรายงานที่ปรกึษาทางการเงินอิสระฉบบันี ้

จากตารางสรุปขา้งตน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ามูลค่ายุติธรรมของหุน้ IRCP ควรอา้งอิงจากการ
ค านวณดว้ยวิธีมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด โดยมลูค่ายตุิธรรมของหุน้ของ IRCP ที่ค  านวณจากวิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ
ของกระแสเงินสด ซึง่ใหช้่วงราคายตุิธรรมอยูร่ะหวา่ง 0.39 – 0.99 บาทตอ่หุน้ เมื่อเปรยีบเทียบกบัราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุของบรษัิทฯ ใหก้บักลุม่เหตระกลูที่ราคา 0.58 บาทตอ่หุน้ โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่การท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนัในครัง้นี ้ดว้ยราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุดว้ยราคาที่อยูใ่นช่วงมลูคา่ยตุิธรรมจะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุกบักิจการรวมถึง
ผูถื้อหุน้ทกุราย และเมื่อเปรยีบเทียบกบัราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ IRCP ที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงั 15 
วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีราคาเฉลี่ยเท่ากับ 0.4829 บาทต่อหุน้ ราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทุนในครัง้นี ้
ยงัคงสงูกวา่ราคาตลาดโดยเฉลี่ย ดังน้ันที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคร้ังนี้มี
ความเหมาะสม 

อีกทัง้ ราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทุนในครัง้นี ้เป็นราคาเดียวกันกบัราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมทุกราย 
ตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ โดยผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ทกุรายมีสิทธิในการเพิ่มทุนทัง้ในส่วนการจองซือ้หุน้ตามสิทธิ 
และการซือ้หุน้เกินกวา่สทิธิที่ราคาเสนอขายหุน้ละ 0.58 บาท เช่นเดียวกบัราคาเสนอขายใหก้บักลุม่เหตระกลู อีกทัง้หากในการ
เพิ่มทนุครัง้นีผู้ถื้อหุน้ทกุรายใชส้ิทธิเพิ่มทนุ กลุม่เหตระกูลจะไม่ไดใ้ชส้ิทธิในการจองหุน้เกินสิทธิในครัง้นี ้ดงันัน้ จึงถือวา่ราคา
เสนอขายหุน้เพิ่มทนุในครัง้นีม้ีความเหมาะสมและเป็นธรรมกบัผูถื้อหุน้ทกุราย 

ความเป็นธรรมของเงือ่นไขการเข้าท ารายการ 

การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) โดย
การออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 76,289,923 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.58 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้ทัง้สิน้ 
76,289,923 บาท และใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัรา 
5 หุน้เดิม ตอ่ 1.5 หุน้สามญัเพิ่มทนุ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.58 บาท รวมมลูคา่ 44.25 ลา้นบาท กลุม่เหตระกลูซึง่เป็นบคุคล
เก่ียวโยงของบรษัิทฯ ไดแ้สดงเจตนาที่จะจองซือ้หุน้โดยคิดเป็นจ านวนหุน้ทัง้ในสว่นที่จองซือ้ตามสิทธิและเกินสิทธิเป็นจ านวน
ไม่เกิน 76,289,923 หุน้ คิดเป็นสว่นที่จองซือ้ตามสิทธิประมาณ 10,721,991 หุน้ และจองซือ้เกินสิทธิประมาณ 65,567,932 
หุน้ มีวิธีการจองซือ้ ช าระเงินและขัน้ตอนในการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนที่ไม่แตกต่างจากผูถื้อหุน้รายอื่น  โดยเป็นเง่ือนไขทั่วไปของ
การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทมหาชน  

ทัง้นี ้การจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินสทิธิของกลุม่เหตระกลูดงักลา่วขา้งตน้ มีเง่ือนไขการเขา้ท ารายการดงัตอ่ไปนี ้

1) ภายใตส้มมติฐานว่าหากไม่มีผูถื้อหุน้รายใดจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ และกลุม่เหตระกูลใชส้ิทธิซือ้หุน้ตามจ านวนดงักลา่ว
ขา้งตน้ จ านวนหุน้สงูสดุที่กลุม่เหตระกลู จะไดร้บัจดัสรรจะเทา่กบั 76,289,923 หุน้ ซึง่เป็นจ านวนหุน้เพิ่มทนุทัง้หมด
ที่เสนอขายในครัง้นี ้อนัจะเป็นผลท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้และสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกลุ่มเหตระกูลในบริษัทฯ 
เพิ่มขึน้เป็นไม่เกินรอ้ยละ 33.89 ซึ่งอาจเป็นผลใหก้ลุม่เหตระกูลกา้วขา้มจุดที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด
ของบรษัิทฯ โดยกลุม่เหตระกลูมีความประสงคจ์ะขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษัิทฯ 

2) เป็นการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยรายการดงักลา่วเป็นรายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ ที่มีมูลค่าสงูสดุ 
คิดเป็นรอ้ยละ 27.05 ของมลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 
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30 กันยายน 2562 จัดเป็นรายการที่มีขนาดของรายการมากกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่าสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสทุธิของ
บริษัทฯ บรษัิทฯ จึงมีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ และจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพื่ออนมุตัิการเขา้ท ารายการดงักลา่ว 
โดยมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ที่อนุมตัิการเขา้ท ารายการของบรษัิทฯ โดยในการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้และการท า
รายการเก่ียวโยง จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยี 

ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ที่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 ในวาระท่ี 4 ถึงวาระท่ี 8 ซึง่เป็นวาระท่ี
เก่ียวเนื่องกนัและเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและกนั เก่ียวกบัการเขา้ท ารายการเพิ่มทนุ การขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยโ์ดย
อาศยัมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash) และการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้หากวาระใดวาระหนึ่งไมไ่ดร้บัอนมุติจากที่
ประชุม จะไม่มีการเสนอวาระอื่นๆที่เก่ียวเนื่องต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป และจะถือว่าวาระที่ไดร้บัอนุมตัิแลว้เป็นอัน
ยกเลกิไป การขออนมุตัิทัง้หมดที่กลา่วจึงถือวา่มีอนัตกไป  

การก าหนดเง่ือนไขขา้งตน้มีความเหมาะสม เนื่องจากมีความเก่ียวเนื่องกนั หากผูถื้อหุน้ไม่อนมุตัิวาระใดวาระหนึ่ง 
การท ารายการทัง้หมดก็ไมอ่าจเกิดขึน้ได ้และเป็นเง่ือนไขปกติที่สามารถก าหนดขึน้ไดใ้นการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

ทัง้นีท้ี่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เง่ือนไขต่างๆ ที่ก าหนดในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุและ
การท ารายการที่เก่ียวขอ้งในครัง้นีม้ีความเหมาะสม และไมไ่ดเ้ป็นเง่ือนไขที่จะท าใหผู้ถื้อหุน้และบรษัิทฯ เสยีประโยชนแ์ตอ่ยา่ง
ใด 

2.5 สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระต่อการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของกลุม่เหตระกูล จากการแสดงเจตนาที่
จะจองซือ้หุน้โดยคิดเป็นจ านวนหุน้ทัง้ในสว่นท่ีจองซือ้ตามสทิธิและเกินสิทธิเป็นจ านวนไมเ่กิน 76,289,923 หุน้ คิดเป็นจ านวน
เงินรวมไมเ่กิน 44.25 ลา้นบาท โดยมีวิธีการจองซือ้ ช าระเงินและขัน้ตอนในการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุท่ีไมแ่ตกตา่งจากผูถื้อหุน้ราย
อื่น มีความเหมาะสมและเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ ดงันี ้

• บรษัิทฯ จะมีเงินทนุหมนุเวียนเพียงพอเพื่อใชใ้นการขยายการลงทนุ 

• บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือ
แผนการบรหิารในบรษัิทฯ 

• บรษัิทฯ จะมีโครงสรา้งทางการเงินท่ีมั่นคงมากขึน้ภายหลงัจากการเพิ่มทนุ 

• ผูถื้อหุน้มีโอกาสที่จะไดร้บัผลตอบแทนเพิ่มขึน้ในอนาคต 

• การเพิ่มทนุไมส่ง่ผลกระทบตอ่การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 

อยา่งไรก็ตาม การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ผูถื้อหุน้จะไดร้บัผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) ใน
กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่ไดท้  าการเพิ่มทุนในครัง้นี ้โดยจะท าใหส้ิทธิในการออกเสียงลดลงที่รอ้ยละ 23.08 ในขณะที่ส่วนแบ่งก าไร 
(Earnings Dilution) ทัง้ผูถื้อหุน้ที่ท าการเพิ่มทนุหรอืไมไ่ดท้ าการเพิ่มทนุ จะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการลดลงของสว่นแบ่งก าไร 
เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิจากผลการด าเนินงานยอ้นหลงั 12 เดือนทางดา้นผลกระทบตอ่ราคาหุน้ (Price Dilution) ผูถื้อ
หุน้จะไมไ่ดร้บัผลกระทบเนื่องจากราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุท่ี 0.58 บาทตอ่หุน้ สงูกวา่ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ที่
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ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 0.4829 บาทต่อหุ้น 
นอกจากนี ้การที่กลุม่เหตระกูลมีสดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั หรอืมีสดัสว่นการถือหุน้ที่มากกว่ารอ้ย
ละ 25 แต่ไม่ถึงรอ้ยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ จะท าใหก้ลุ่มเหตระกูลสามารถถ่วงดุลการออกเสียงหรือ
คดัคา้นมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ (Block Vote) ในเรื่องส าคญัซึ่งตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงได ้

จากการพิจารณาราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ 0.58 บาทต่อหุน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นวา่ เป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นการเพิ่มทนุดว้ยราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุท่ีอยูใ่นช่วงมลูคา่ยตุิธรรม ซึง่เทา่กบั 
0.39 – 0.99 บาทต่อหุน้ อีกทัง้การเพิ่มทนุในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ 
(Right Offering) มีวิธีการจองซือ้ ช าระเงินและขัน้ตอนในการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมเทา่เทียมกนัทกุราย  

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของกลุม่เหตระกลู ในการจองซือ้หุน้โดยคิด
เป็นจ านวนหุน้ทัง้ในสว่นท่ีจองซือ้ตามสทิธิและเกินสทิธิเป็นจ านวนไมเ่กิน 76,289,923 หุน้ ในครัง้นี ้มีความสมเหตสุมผล ราคา
และเง่ือนไขของรายการมีความยตุิธรรม บรษัิทฯ และผูถื้อหุน้จะไดร้บัประโยชนจ์ากการเขา้ท ารายการ และผูถื้อหุน้ควรลงมติ 
อนุมัติ การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้
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(1) การขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพยท์ั้งหมดของบริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล รีเสริช คอรป์อเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) โดยอาศัยมติที่ประชุมของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ  จ านวน 76,289,923 
หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) โดยผูข้อผ่อนผนัในฐานะผูถื้อหุน้ใหญ่ และประธานเจา้หนา้ที่
บรหิารของบรษัิทฯ แสดงเจตจ านงในการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุเกินสทิธิทัง้จ านวนในการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ในครัง้นี ้
ซึ่งเป็นจ านวนรวมไม่เกิน 76,289,923 หุน้ จ านวนเงินรวม 44,248,155.34 บาท โดยมีวิธีการจองซือ้ ช าระเงินและขัน้ตอนใน
การจดัสรรหุน้เพิ่มทนุท่ีไมแ่ตกตา่งจากผูถื้อหุน้รายอื่น ซึง่การจองซือ้หุน้เพิ่มทนุเกินสทิธิของผูข้อผอ่นผนัในครัง้นี ้จะท าใหม้ั่นใจ
ไดว้่าบริษัทฯ จะสามารถเพิ่มทุนไดค้รบตามจ านวนเงินไม่เกิน 44,248,155.34 บาท และเป็นจ านวนเงินที่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการใชเ้งินของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ มีแผนจะน าเงินทนุท่ีไดจ้ากการเพิ่มทนุดงักลา่ว ไปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบรษัิท
และเพื่อเป็นเงินทนุรองรบัโครงการ Backlog ที่บริษัทฯ คาดว่าเกิดขึน้ในปี 2563 คิดเป็นมลูค่ารวมประมาณ 500 ลา้นบาท ซึ่ง
เป็นแผนเพิ่มรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการที่เป็นธุรกิจหลกัตามปกติของบริษัท โดยแผนการลงทุนในโครงการมีขอ้มูลใน
เบือ้งตน้ ดงันี ้

• โครงการประเภทระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง (Broadcasting) จ านวน 2 โครงการ ซึ่งบริษัทฯ จะ
ด าเนินการจัดหาและติดตัง้อุปกรณ์รบัสญัญานโทรทศันด์ิจิตอลใหแ้ก่ลกูคา้ที่เป็นบริษัทฯ ใหบ้ริการโทรทศัน์
ดิจิตอล รวมไปถึงการทดสอบระบบและแกไ้ขปัญหาการใชง้านตา่งๆ เพื่อรองรบัการใชง้านของลกูคา้ 

• โครงการประเภทระบบโทรคมนาคม (Telecommunication) จ านวน 2 โครงการ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการ
จดัหาและติดตัง้อปุกรณร์บัสญัญานอินเทอรเ์น็ตใหก้บัลกูคา้ซึง่เป็นบรษัิทใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ต 

• โครงการประเภทพฒันาซอฟทแ์วร ์(Software Development) โดยการพฒันาแอปพลิเคชนัที่สนบัสนุนการท า
ธุรกิจของลกูคา้ที่เป็นสถาบนัการเงิน 

กลา่วโดยสรุป แผนการขยายการลงทุนของบริษัทฯ ในครัง้นีใ้นรูปแบบของการขยายการลงทุนไปโครงการต่างๆ ที่
บรษัิทฯ คาดวา่จะสามารถเขา้ลงทนุไดใ้นช่วงปี 2563 โดยแต่ละโครงการเป็นการใหบ้รกิารตอ่ลกูคา้ที่เคยใชบ้รกิารของบรษัิทฯ 
อยู่เดิม และโครงการใหม่ที่บรษัิทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทนุไปเพิ่มเติม ซึ่งโครงการทัง้หมดยงัคงเก่ียวเนื่องกบัการใหบ้รกิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของ
บริษัทฯ ท่ีด าเนินการอยู่ ณ ปัจจบุนั โดยผูบ้รหิารของกิจการอาจตอ้งพิจารณาถึงรูปแบบการลงทนุ ความคุม้ค่าของเงินลงทนุ 
และผลประโยชนต์อบแทนที่จะไดร้บั เพื่อใหกิ้จการไดร้บัประโยชนส์งูสดุ  

อย่างไรก็ตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในครัง้นีย้งัมีความแน่นอน เนื่องจากเขา้ไปลงทนุในแต่ละโครงการนัน้ ยงั
ตอ้งผ่านขัน้ตอนของการประมลู การแข่งขนัราคาจากทางคู่แขง่ และขัน้ตอนการพิจารณาของคู่คา้ ซึ่งขัน้ตอนดงักลา่วเป็นไป
ตามการด าเนินธุรกิจโดยปกติของบรษัิทฯ รวมทัง้อาจยงัมีความไมแ่นน่อนซึง่เกิดจากปัจจยัภายนอกตา่งๆ ไดเ้พิ่มเติม อาทิเช่น 
สภาพเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของการบริโภคและการบริการ โดยปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของโครงการท่ีจะลงทนุ และผลตอบแทนจากการลงทนุ 

โดยผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ภายหลงัการเขา้ท ารายการในครัง้นีจ้ะท าใหเ้กิดผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียง 
(Control Dilution) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่ไดท้  าการเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะท าใหส้ิทธิในการออกเสียงลดลงที่รอ้ยละ 23.08 โดยผูถื้อ

3. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
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หุน้จะไมไ่ดร้บัผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร (Earnings Dilution) เนื่องจากผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ส าหรบังวด 9 เดือนของ
ปี 2562 มีผลขาดทุนสทุธิ และในส่วนของผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution) หากค านวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วง
น า้หนกัยอ้นหลงั 15 วนัท าการตัง้แต่วนัที่ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบรษัิท คือตัง้แตว่นัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัที่ 18 
ธนัวาคม 2562 จะไดร้าคาเฉลี่ยของหุน้ IRCP เท่ากบั 0.4829 บาทต่อหุน้ เมื่อเทียบกบัราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุเท่ากบั 0.58 
บาทต่อหุน้ ผูถื้อหุน้จะไม่ไดร้บัผลกระทบเช่นเดียวกัน เนื่องจากราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุสงูในครัง้นีก้ว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ย
ถ่วงน า้หนกั  

นอกจากนี ้การท่ีผูข้อผ่อนผนัรวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผ่อนผนั มีสดัสว่นการถือหุน้ในบริษัทฯ เพิ่มขึน้
อย่างมีนยัส าคญั โดยหากไม่มีผูถื้อหุน้รายใดจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ และผูข้อผ่อนผนัใชส้ิทธิซือ้หุน้ทัง้จ านวน จะท าใหส้ดัสว่นการ
ถือหุน้และสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของผูข้อผอ่นผนัเพิ่มขึน้ไมเ่กินรอ้ยละ 33.89 หรอืมีสดัสว่นการถือหุน้ท่ีมากกวา่รอ้ยละ 25 แต่
ไม่ถึงรอ้ยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งจะท าใหผู้ข้อผอ่นผนัสามารถถ่วงดลุการออกเสียงหรือคดัคา้นมติที่
ประชมุผูถื้อหุน้ (Block Vote) ในเรือ่งส  าคญัซึ่งตอ้งใชค้ะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดที่มาประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงได ้

ทัง้นี ้ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นีท้ี่ราคา 0.58 บาทต่อหุน้ ซึง่เป็น
ราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทุนให้แก่ผูข้อผ่อนและผูถื้อหุน้รายอื่นเท่ากัน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า มู ลค่า
ยตุิธรรมของหุน้ IRCP ควรอา้งอิงจากการค านวณดว้ยวิธีมลูค่าปัจจบุนักระแสเงินสด โดยจะมีมลูคา่เท่ากบั 0.39 - 0.99 บาท
ตอ่หุน้ ดงันัน้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุในครัง้นีท้ี่ราคา 0.58 บาทตอ่หุน้ในครัง้นี ้เป็น
ราคาที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นการเพิ่มทุนดว้ยราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทุนที่อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรม และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ IRCP ที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงั 15 วนัท าการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีราคาเฉลี่ยเท่ากบั 0.4829 บาทต่อหุน้ ราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุในครัง้นีย้งัคงสงูกว่าราคาตลาดประมาณ 0.0971 
บาทต่อหุน้หรอืสงูกว่ารอ้ยละ 20.11 ดังน้ันที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคร้ังนี้
มีความเหมาะสม และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

อีกทัง้ การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right 
Offering) ซึ่งจากรายละเอียดในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้เดิมสามารถใชส้ิทธิในการจองซือ้หุน้
เพิ่มทนุไดก้่อนเป็นอนัดบัแรก และผูถื้อหุน้เดิมมีสทิธิจองซือ้หุน้เพิ่มทนุเกินสิทธิของตน เพื่อเป็นการรกัษาสดัสว่นการถือหุน้ของ
ตนเอง และผลประโยชนท์ี่อาจจะเกิดขึน้จากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้

ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ โดย
อาศยัมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ (whitewash)ในครัง้นีม้ีความสมเหตสุมผล ราคาและเง่ือนไขของรายการมีความยตุิธรรม บริษัทฯ 
และผูถื้อหุน้จะไดร้บัประโยชนจ์ากการเขา้ท ารายการ และผูถื้อหุน้ควรลงมติอนุมัติการผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์
ทัง้หมดของบรษัิทฯ โดยอาศยัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ (whitewash) ในครัง้นี ้

(2) การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ตามที่บริษัทฯ มีการการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 76,289,923 หุน้ มลูคา่ที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 1.00 บาท รวมเป็นทนุจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึน้ทัง้สิน้ 76.29 ลา้นบาท โดยนายประชา เหตระกูล ปัจจบุนัเป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ และนายแดน เหตระกลู ปัจจบุนัเป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของบรษัิทฯ โดยบคุคลทัง้ 2 ทา่นถือ
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ไดว้า่เป็นบคุคลที่กระท าการรว่มกนั (Concert Party) ตอ่ไปนีจ้ะรวมเรียกวา่ (“กลุ่มเหตระกูล”) ซึง่ทัง้ 2 ทา่นเป็นบคุคลเก่ียว
โยงกัน ได้แสดงเจตนาที่จะจองซือ้หุ้นโดยคิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้ในส่วนที่จองซือ้ตามสิทธิและเกินสิทธิเป็นจ านวนไม่เกิน  
76,289,923 หุน้ คิดเป็นสว่นท่ีจองซือ้ตามสทิธิประมาณ 10,721,991 หุน้ และจองซือ้เกินสทิธิประมาณ 65,567,932 หุน้ โดยมี
วิธีการจองซือ้ ช าระเงินและขัน้ตอนในการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุท่ีไม่แตกต่างจากผูถื้อหุน้รายอื่น แลเป็นเง่ือนไขทั่วไปของการออก
และเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ 

ดงันัน้ การเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของกลุ่มเหตระกูล จากการแสดงเจตนาที่จะจองซือ้หุน้เกินสิทธิในครัง้นี ้มี
ความเหมาะสมและเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ ดงันี ้

• บรษัิทฯ จะมีเงินทนุหมนุเวียนเพียงพอเพื่อใชใ้นการขยายการลงทนุ 

• บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือ
แผนการบรหิารในบรษัิทฯ 

• บรษัิทฯ จะมีโครงสรา้งทางการเงินท่ีมั่นคงมากขึน้ภายหลงัจากการเพิ่มทนุ 

• ผูถื้อหุน้มีโอกาสที่จะไดร้บัผลตอบแทนเพิ่มขึน้ในอนาคต 

• การเพิ่มทนุไมส่ง่ผลกระทบตอ่การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 

• ลดความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่ง 

อยา่งไรก็ตาม การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ผูถื้อหุน้อาจจะไดร้บัผลกระทบจากสทิธิในการออกเสยีง (Control Dilution) 
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่ไดท้  าการเพิ่มทุนในครัง้นี ้จะท าใหส้ิทธิในการออกเสียงลดลงที่รอ้ ยละ 23.08 ในขณะที่ส่วนแบ่งก าไร 
(Earnings Dilution) ทัง้ผูถื้อหุน้ที่ท าการเพิ่มทนุหรือไม่ไดท้  าการเพิ่มทนุ จะไมไ่ดร้บัผลกระทบ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิ
จากผลการด าเนินงานยอ้นหลงั 12 เดือน และทางดา้นผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution) ผูถื้อหุน้จะไม่ไดร้บัผลกระทบ
เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 0.58 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้ ที่ซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยย์อ้นหลงั 15 วนัท าการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯซึง่เทา่กบั 0.4826 บาทตอ่หุน้ 

นอกจากนี ้การที่กลุ่มเหตระกูล มีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั หรือมีสดัส่วนการถือหุน้ที่
มากกวา่รอ้ยละ 25 แต่ไม่ถึงรอ้ยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิทฯ จะท าใหก้ลุม่เหตระกูลสามารถถ่วงดลุการออก
เสียงหรือคดัคา้นมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ (Block Vote) ในเรื่องส าคญัซึ่งตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

จากการพิจารณาราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ใหก้บับคุคลที่เก่ียวโยงกนัที่ราคา 0.58 บาทต่อหุน้ ซึ่ง
เป็นราคาที่ต  ่ากว่าราคาประเมินของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระตามวิธีมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสทุธิ ซึ่งเท่ากบั 0.39 – 
0.99 บาทต่อหุน้ แต่อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุที่ราคา 0.58 บาทต่อหุน้ เป็นราคาเสนอขายหุน้ที่ผูถื้อหุน้ทกุราย
จะไดซ้ือ้หุน้ในราคาที่ต  ่ากว่ามลูค่ายตุิธรรม ซึ่งจะเป็นการใหป้ระโยชนก์บัผูถื้อหุน้ทกุรายที่จองซือ้หุน้เพิ่มทนุในครัง้นี ้แต่ทั้ งนี ้
เมื่อเปรยีบเทียบกบัราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ IRCP ที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงั 15 วนัท าการก่อนวนั
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีราคาเฉลี่ยเท่ากับ 0.4826 บาทต่อหุน้ ราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทุนในครัง้นีย้งัคงสงูกว่าราคา
ตลาดโดยเฉลีย่เลก็นอ้ย ดงันัน้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุในครัง้นีม้ีความเหมาะสม 
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อีกทัง้ ราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุในครัง้นีท้ี่ 0.58 บาทตอ่หุน้ เป็นราคาเดียวกนักบัราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหก้บัผูถื้อ
หุน้เดิมทุกราย ตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ ดังนัน้จึงถือว่าราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทุนในครัง้นีม้ีความเหมาะสม และมี
วิธีการจองซือ้ ช าระเงินและขัน้ตอนในการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมเทา่เทียมกนัทกุราย 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ที่จะจดัขึน้ในวนัที่ 10 มีนาคม 2563 การท ารายการในครัง้นี ้อยู่ภายใตเ้ง่ือนไขที่
ส  าคญั คือ (1) การอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ (2) การอนมุตัิการขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด
ของกิจการ โดยอาศยัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และ (3) การอนมุตัิการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เนื่องจากเรือ่งที่ (1) ถึง (3) เป็นเรือ่ง
ที่มีความเก่ียวเนื่องกนั และเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและกนั ดงันัน้ หากเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ จะ ไม่มี
การเสนอเรื่องที่มีความเก่ียวเนื่อง และเป็นเง่ือนไขซึ่งกันและกนัต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563  และถือว่าเรื่องที่
ไดร้บัอนุมัติไปแลว้เป็นอันยกเลิกไปโดยในการประชุมผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดใหแ้ต่ละวาระมีความเก่ียวเนื่องกัน 
เพื่อใหเ้กิดความแนน่อนวา่บรษัิทฯ จะสามารถระดมทนุจากการเพิ่มทนุในครัง้นีไ้ดค้รบตามจ านวนที่วางแผนไว ้เพื่อใหบ้รษัิทฯ 
สามารถน าเงินที่ไดจ้ากการเพิ่มทุนในครัง้นี ้ไปขยายการลงทุนได้ตามแผนงานที่วางไว ้โดยผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ จะตอ้ง
พิจารณาลงมติวาระการเพิ่มทนุ และวาระอื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่องไปพรอ้มกนัดว้ย 

ทัง้นี ้หากแตล่ะวาระไมม่ีความเก่ียวเนื่องกนั จะท าใหผู้ถื้อหุน้ของกิจการมีความเป็นอิสระ และความคลอ่งตวัในการ
พิจารณาแต่ละวาระแยกจากกนั แต่อาจมีความเสี่ยงในเรื่องการระดมทนุไม่ส  าเร็จ และ/หรอือาจเกิดความไม่แน่นอนในเรือ่ง
จ านวนเงินที่จะสามารถระดมทนุไดใ้นครัง้นี  ้โดยบริษัทฯ อาจตอ้งพิจารณาการระดมทนุใหม่อีกครัง้ หากในครัง้นีไ้ม่สามารถ
ระดมทนุไดค้รบเต็มจ านวน หรอืพิจารณาใชแ้หลง่เงินกูใ้นการขยายการลงทนุ  

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การก าหนดเง่ือนไขขา้งตน้ มีความเหมาะสม โดยการก าหนดวาระการ
ประชุมที่ต่อเนื่องจากวาระการเพิ่มทุนเป็นไปเพื่อใหเ้กิดประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุน้ในระยะยาว เนื่องจากมีความ
เก่ียวเนื่องกนั หากผูถื้อหุน้ไม่อนมุตัิวาระใดวาระหนึ่ง อาจมีความเสี่ยงท าใหก้ารท ารายการทัง้หมดก็ไม่อาจเกิดขึน้ได ้ซึ่งเป็น
เง่ือนไขปกติที่สามารถก าหนดขึน้ไดใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และไม่ไดเ้ป็นเง่ือนไขที่จะท าใหผู้ถื้อหุน้และบริษัทฯเสีย
ประโยชนแ์ตอ่ยา่งใด 

ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ทกุรายยงัคงไดร้บัความเสีย่งที่เก่ียวเนื่องกบัการเขา้ท ารายการครัง้นี ้จากการท่ีกลุม่เหตระกลูจะเป็นผูถื้อ
หุน้ใหญ่ และจะมีอ านาจควบคุมบริษัทฯ ความเสี่ยงจากการไม่ไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้  ความเสี่ยงที่บริษัทฯ ไม่
สามารถระดมทนุไดต้ามแผน และความเสีย่งจากการยกเลกิการท ารายการ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของกลุม่เหตระกลู ในการจองซือ้หุน้โดยคิด
เป็นจ านวนหุน้ทัง้ในสว่นท่ีจองซือ้ตามสทิธิและเกินสทิธิเป็นจ านวนไมเ่กิน 76,289,923 หุน้ ในครัง้นี ้มีความสมเหตสุมผล ราคา
และเง่ือนไขของรายการมีความยตุิธรรม บริษัทฯ และผูถื้อหุน้จะไดร้บัประโยชนจ์ากการเขา้ท ารายการ และผูถื้อหุน้ควรลงมติ  
อนุมัติ การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้

โปรดดสูรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใน “บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)” หนา้ที่ 3 ของ
รายงานฉบบันี ้

อนึง่ ในการพิจารณาอนมุตัิหรอืไมอ่นมุตัิการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถพิจารณาขอ้มลู เหตผุลประกอบ 
และความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดน้ าเสนอไวใ้นรายงานฉบบันี ้อย่างไรก็ตามการตดัสินใจ
อนมุตัิหรอืไมอ่นมุตัิการเขา้ท ารายการในครัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 
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บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) ในฐานะที่ปรกึษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ ขอรบัรองว่าไดท้ า
หนา้ที่ศึกษา และวิเคราะหข์อ้มูลต่าง ๆ ดงัที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และไดใ้หเ้หตุผลบนพืน้ฐานของขอ้มูล
และการวิเคราะหอ์ยา่งเที่ยงธรรม โดยค านงึถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้รายยอ่ยของบรษัิทฯ เป็นส าคญั 

ทัง้นี ้การใหค้วามเห็นในการเขา้ท ารายการดงักลา่วขา้งตน้ อา้งอิงจากขอ้มลูที่ไดร้บัจากเอกสาร และ/หรือจากการ
สมัภาษณผ์ูบ้รหิารของบรษัิทฯ ตลอดจน ขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสาธารณชน และขอ้มลูอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระตัง้ขอ้สมมติฐานว่าขอ้มูลดงักลา่วขา้งตน้มีความถูกตอ้งและเป็นจริง  ดงันัน้ หากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ไม่ถูกตอ้ง และ/
หรอืไมเ่ป็นจรงิ และ/หรอืมีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัในอนาคต อาจสง่ผลกระทบตอ่ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระในการใหค้วามเห็นในครัง้นี  ้ดว้ยเหตนุีท้ี่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยนัถึงผลกระทบจากปัจจยัดงักลา่วที่อาจ
เกิดขึน้ต่อบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ในอนาคตได้ อีกทัง้ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระในครัง้นี ้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้
ความเห็นตอ่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ตอ่การเขา้ท ารายการดงัรายละเอียดขา้งตน้เทา่นัน้ และการใหค้วามเห็นของที่ปรกึษาทางการ
เงินอิสระนีม้ิไดเ้ป็นการรบัรองผลส าเรจ็ของการเขา้ท ารายการตา่ง ๆ  รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบับรษัิทฯ 

บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) ในฐานะที่ปรกึษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ ขอรบัรองว่าไดท้ า
หนา้ที่ศกึษา และวิเคราะหข์อ้มลูตา่งๆ ดงัที่ไดก้ลา่วมาขา้งตน้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และไดใ้หเ้หตผุลบนพืน้ฐานของขอ้มลูและ
การวิเคราะหเ์ที่ยงธรรม โดยค านงึถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้รายยอ่ยของบรษัิทฯ เป็นส าคญั 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

(นางสาวกฤษพร ขนุจนัทร)์ 
ผูอ้  านวยการ 

ผูค้วบคมุการปฏิบตัิงาน 
ในสายงานท่ีปรกึษาทางการเงิน 

(นางศรพีร สทุธิพงศ)์ 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูอ้  านวยการ 
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เอกสารแนบ 1 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนินการงาน 
ของ 

บริษัท อนิเตอรเ์นชั่นแนล รีเสริช คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ทีม่า: รายงานประจ าปี 2561 และงบการเงนิของบรษิัท อนิเตอรเ์นชั่นแนล รเีสรชิ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ช่ือบรษัิท  : บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล รเีสรชิ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรอื “IRCP”) 
  International Research Corporation Public Company Limited 

ประเภทธุรกิจ :  บรษัิทฯ ประกอบธุรกิจหลกั 5 ประเภท ไดแ้ก่  

1. กลุม่โทรคมนำคม (Telecommunication) 
2. กลุม่เทคโนโลยีสำรสนเทศระดบัองคก์ร (Information Technology) 
3. กลุม่ระบบวิทยแุละโทรทศันก์ระจำยเสยีง (Broadcasting) 
4. กลุม่พลงังำน (Energy) 
5. กลุม่พฒันำซอฟทแ์วร ์(Software Development) 

เลขทะเบียนบรษัิท  : 0107546000024 
เว็บไซท ์ : www.ircp.co.th 
ที่ตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ : อำคำรคอลมัน ์ทำวเวอร ์เลขท่ี 199 ชัน้ 7 ถนนรชัดำภิเษก  
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110  
โทรศพัท ์ : (02) 171-8601 
โทรสำร : (02) 171-8602 
ทนุจดทะเบียน : 320,536,266 บำท 
  แบง่เป็นหุน้สำมญั 320,536,266 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
ทนุท่ีช ำระแลว้ : 254,299,746 บำท 
  แบง่เป็นหุน้สำมญั 254,299,746 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 

กลุม่บริษัทฯ  IRCP ไดมุ้่งมั่นด ำเนินธุรกิจดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และมีกำรขยำยกำรด ำเนินงำน
เข้ำสู่ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด 33 ปี และมีผลงำนส ำคัญใน
ระดบัประเทศจ ำนวนมำก โดยไดม้ีกำรขยำยกำรด ำเนินธุรกิจหลกั ท่ีประกอบดว้ย 5 สำยธุรกิจ คือ ธุรกิจโทรคมนำคม ธุรกิจ
โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดบัองคก์ร ธุรกิจพลงังำน ธุรกิจกำรพฒันำซอฟแวรแ์ละธุรกิจระบบวิทยแุละโทรทศันก์ระจำย
เสียง และประกอบไปดว้ย 4 บริษัทย่อย ซึ่งเป็นกำรขยำยศกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจใหค้รอบคลมุควำมตอ้งกำรของลกูคำ้
และรองรบัควำมก้ำวหนำ้และแนวโนม้ของเทคโนโลยีใหค้รอบคลมุไดม้ำกยิ่งขึน้ ซึ่งถือว่ำเป็นกำรใหบ้ริกำรทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสือ่สำรแบบเบ็ดเสร็จ และยงัเป็นกำรกระจำยควำมเสีย่งของกำรด ำเนินธุรกิจโดยไม่พึ่งพำรำยไดจ้ำกธุรกิจ
หรอืลกูคำ้กลุม่ใดกลุม่หนึง่แตเ่พียงอยำ่งเดียว 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

ปี เหตุการณ ์
2559 1. จดัตัง้บริษัท สิงหค์อม อินเตอร ์กรุ๊ป จ ำกัด มีสถำนะเป็นบริษัทร่วมทุน โดย IRCP เป็นผูถื้อหุน้ รอ้ยละ 51 หรือ 5.1 

ลำ้นบำทของทนุจดทะเบียนจ ำนวน 10 ลำ้นบำท ด ำเนินธุรกิจโดยใหบ้รกิำรออกแบบก่อสรำ้งสถำนีฐำน ติดตัง้ รือ้ถอน 
เพ่ิมเติมอปุกรณร์บัสง่สญัญำณเครอืข่ำยโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ระบบไฟฟำ้ และระบบโทรคมนำคม 

2. บริษัท เอช อำร  ์ซี พี จ ำกัด (HRCP) ได้ท  ำกำรขำยหุ้นสำมัญ  ใหแ้ก่บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำขน) เม่ือวันที่ 1 
มีนำคม2559 โดยบรษัิท ไอที กรนี จ  ำกดั (มหำชน) ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 

2560 1. บริษัทฯ ไดมี้กำรปรบัเปลี่ยนโครงสรำ้งองคก์รในบริษัทฯ เพื่อใหก้ำรท ำงำนมีควำมคล่องตัว โปร่งใสและสำมำรถ
ตรวจสอบซึง่กนัและกนัได ้ทัง้นี ้ยงัไดมี้กำรเปลี่ยนแปลงผูด้  ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรอีกดว้ย 

2561 1. กลุม่บรษัิทฯ ไดปิ้ดกิจกำร บรษัิท ไออำรซ์ีพี คลำวด ์เซอรว์ิส จ ำกดั (IRCP Cloud) 

ที่มำ:  รำยงำนประจ ำปีของบรษัิทฯ  

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ในปัจจุบนัคือกำรเป็นผูใ้หบ้ริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรแบบครบวงจร  (Total 
Enterprise Solution and Service Provider) มีผลิตภณัฑท์ี่บริษัทแม่และบริษัทย่อยพฒันำขึน้เองและผลิตภณัฑท์ี่ไดร้บักำร
แต่งตัง้ใหเ้ป็นผูแ้ทนจ ำหน่ำยจำกบรษัิทชัน้น ำของโลก รวมถึงกำรใหบ้รกิำรทำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรดำ้น
ตำ่งๆ โดยแบง่เป็นธุรกิจประเภทโครงกำรออกเป็น 5 กลุม่ดงันี ้

1. กลุม่โทรคมนำคม (Telecommunication) 

กลุ่มโทรคมนำคม (Telecommunication) ด ำเนินธุรกิจกำรเป็นที่ปรึกษำ ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ ติดตั้ง บริหำร
โครงกำร และบ ำรุงรกัษำดำ้นระบบสื่อสำรโทรคมนำคมที่ทันสมัยแบบครบวงจร โดยน ำเสนออุปกรณ์ที่มีช่ือเสียง
ระดบัชัน้น ำของโลก และมีทีมงำนท่ีมีประสบกำรณแ์ละผลงำนเป็นที่ยอมรบัในตลำด เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ลกูคำ้องคก์รขนำดใหญ่ไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพมำกที่สดุ 
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2. กลุม่เทคโนโลยีสำรสนเทศระดบัองคก์ร (Enterprise Information Technology) 

กลุม่เทคโนโลยีสำรสนเทศระดบัองคก์ร ประกอบธุรกิจดำ้นกำรใหบ้รกิำรรวบรวมและพฒันำระบบสำรสนเทศ พรอ้ม
ทัง้ใหค้  ำปรึกษำและแก้ปัญหำใหก้ับงำนดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงครบวงจร ( IT Total Solutions) โดยกำร
น ำเสนอเทคโนโลยีและระบบสำรสนเทศที่ไดร้บักำรยอมรบัจำกทั่วโลกใหก้บัลกูคำ้ และใหบ้รกิำรแบบใชง้ำนไดท้นัที 
(Turnkey Solution) ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะเป็นผูร้บัเหมำงำนทัง้หมดแบบครบวงจร  

3. กลุม่ระบบวิทยแุละโทรทศันก์ระจำยเสยีง (Digital Broadcasting Radio and Television) 

กลุ่มระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจำยเสียง (Digital Broadcasting Radio and Television) เปิดด ำเนินกำรตัง้แต่
กลำงปี 2556 โดยด ำเนินธุรกิจกำรเป็นที่ปรกึษำ ออกแบบ จดัหำอปุกรณ ์ติดตัง้ บริหำรโครงกำร และบ ำรุงรกัษำดำ้น
ระบบวิทยุและโทรทศันก์ระจำยเสียงที่ทนัสมยัแบบครบวงจร โดยน ำเสนออุปกรณท์ี่มีช่ือเสียงระดบัชัน้น ำของโลก 
และมีทีมงำนท่ีมีประสบกำรณแ์ละผลงำนเป็นท่ียอมรบัในตลำด เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้องคก์รขนำด
ใหญ่ไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพมำกที่สดุ 

4. กลุม่พฒันำซอฟทแ์วร ์(Software Development) 

กลุ่มพัฒนำซอฟท์แวร ์(Software Development) เป็นกำรพัฒนำระบบงำนตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนใน
หน่วยงำนรำชกำรและรฐัวิสำหกิจ ซึ่งมีกระบวนกำรในกำรพัฒนำระบบงำน ตัง้แต่ ส  ำรวจเก็บควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้งำน  (Get Requirement) ออกแบบระบบ  (System Design) จัดท ำต้นแบบ (Prototype) พัฒนำโปรแกรม 
(Coding) และน ำไปใชง้ำน (Implementation) ซึ่งในสว่นนี ้บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีทีมงำนในกำรพฒันำ Software พรอ้ม
ทัง้มีกำรวำ่จำ้ง Outsourcing ที่มีคณุภำพ และยอมรบัเง่ือนไขกำรท ำงำนของบรษัิทฯ และลกูคำ้ เขำ้มำเป็นพนัธมิตร
ในกำรท ำงำนรว่มกนั 

2.3 โครงสร้างการถอืหุน้ของกลุ่มบริษัทฯ  

บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล รเีสรชิ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ 254,299,746 บำท 
ประกอบธุรกิจดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศอยำ่งครบวงจร มีบรษัิทยอ่ยที่ด  ำเนินงำนภำยใตบ้รษัิทใหญ่อีก 4 บรษัิท ไดแ้ก่ บริษัท 
ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) บริษัท อินเทลลิเจ็นท ์เอ็นเตอรไ์พรส ์คอมพิวติง้ จ ำกดั บริษัท ทีวี เทเลคอม จ ำกดั และบริษัทสิงห์
คอม อินเตอร ์กรุป๊ จ ำกดั โดยรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนของแตล่ะบรษัิทมีดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทที่ด าเนินการอยูใ่นปัจจุบัน 

1. บริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล รีเสริช คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (IRCP) 

ด ำเนินธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication Technology) โดยสำมำรถ
แบ่งกำรด ำเนินธุรกิจออกเป็น 6 กลุม่คือ กลุม่โทรคมนำคม (Telecommunication) กลุม่เทคโนโลยีสำรสนเทศระดบั
องคก์ร (Enterprise Information Technology) กลุ่มพลงังำน (Energy) กลุ่มระบบวิทยุและโทรทัศนก์ระจำยเสียง 
(Digital Broadcasting Radio and Television) กลุ่มพัฒ นำซอฟท์แวร์ (Software Development) และกลุ่ ม 
Authorized Replication 
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2. บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) (ITG) 

ด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยสินคำ้ไอทีและอุปกรณ์เครือข่ำยประเภทผลิตภัณฑ์ระดับองคก์ร  โดยเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย
อปุกรณเ์ครอืขำ่ยใหก้บัผูป้ระกอบกำรคำ้คอมพิวเตอร ์

3. บริษัท อินเทลลิเจ็นท ์เอ็นเตอรไ์พรส์ คอมพิวติง้ จ ากัด (INEC) 

ด ำเนินธุรกิจบริกำรใหค้  ำปรกึษำ พฒันำระบบสำรสนเทศ โดยบริกำรใหค้  ำปรกึษำและบ ำรุงรกัษำคอมพิวเตอรแ์ละ
เครอืขำ่ยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

บริษัททีไ่ม่ได้ด าเนินการอยูใ่นปัจจุบัน 

4. บริษัท ทีวี เทเลคอม จ ากัด (TVT) 

ด ำเนินธุรกิจระบบสนบัสนุนธุรกิจโทรคมนำคม โดยกำรเป็นที่ปรกึษำ ออกแบบ จัดหำอปุกรณ์ ติดตัง้พฒันำระบบ 
บรหิำรโครงกำร และบ ำรุงรกัษำดำ้นระบบสนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจ 

5. บริษัท สิงหค์อม อินเตอร ์กรุ๊ป จ ากัด (TVT) 

ที่ปรกึษำ ออกแบบ ติดตัง้ และใหบ้รกิำรดำ้นโทรคมนำคม โดยใหบ้ริกำรออกแบบก่อสรำ้งสถำนีฐำน ติดตัง้ รือ้ถอน 
เพิ่มเติม อปุกรณร์บัสง่สญัญำณเครอืขำ่ยโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี ระบบไฟฟำ้ และระบบโทรคมนำคม 

โครงสรำ้งกำรถือหุน้ของกลุม่บรษัิทฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 แสดงเป็นแผนภำพไดด้งันี ้

 
ที่มำ:  รำยงำนประจ ำปีของบรษัิทฯ  
หมำยเหต:ุ /1ปัจจบุนัไมมี่กำรประกอบธุรกิจ 
 
 
 

บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล รีเสรชิ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
IRCP 

บรษัิท อินเทลลเิจ็นท ์เอ็นเตอรไ์พรส จ ำกดั 

INEC 

บรษัิท ทีวี เทเลคอม จ ำกดั/1 

TVT 
92.00% 99.99% 

บรษัิท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน)  

ITG 

บรษัิท คลีน แพลนน่ิง จ ำกดั 

CP 

บรษัิท สงิหคอม อินเตอร ์กรุ๊ป จ ำกดั/1 
SIG 

บรษัิท เอชอำรซ์ีพี จ ำกดั 
HRCP 

91.14% 51.00% 

99.99% 

24.99% 
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2.4 โครงสร้างรายได ้

โครงสรำ้งรำยไดร้วมของกลุม่บริษัทฯ ในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ ตัง้แต่ปี 2559 – 2561 และงวดเกำ้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 
กนัยำยน 2562  มีดงันี ้

โครงสร้างรายได้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

2559 2560 2561  ม.ค. – ก.ย. 2562 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รำยได ้         
รำยไดค้ำ่บรกิำรพฒันำระบบ 573.97 50.90 657.58 51.16 441.28 40.86 312.87 44.47 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 544.91 48.33 612.16 47.62 623.59 57.75 365.72 51.99 
รำยไดด้อกเบีย้จำกสญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน - - - - 4.79 0.44 14.65 2.08 
รำยไดอ่ื้น 8.68 0.77 15.71 1.22 10.22 0.95 10.26 1.46 
รวมรายได้ 1,127.55 100.00 1,285.45 100.00 1,079.88 100.00 703.49 100.00 

ที่มำ :  งบกำรเงินรวมปี 2559 – 2561 และงวดเกำ้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2562 มำจำกงบกำรเงินรวมซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบ และ/หรือ
สอบทำนโดยผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ  

ณ วนัท่ี 13 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรบรษัิทฯ ประกอบดว้ย กรรมกำรจ ำนวน 7 ทำ่น ดงันี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยอ ำนวย ทองสถิตย ์ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 
2. นำยแดน เหตระกลู ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร / กรรมกำร 
3. นำยวรวิทย ์ชยัลิมปมนตร ี กรรมกำร 
4. นำงสิรพินัธ ์เขียนสภุำพ กรรมกำร 
5. นำยเอกวฒัน ์พิรยิะวรสกลุ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
6. นำยศิวะ แสงมณี กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
7. น.ส.ชลธิชำ จิตรำอำภรณ ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

ที่มำ:  หนงัสือรบัรองของบรษัิทฯ ฉบบัลงวนัที ่13 ธันวำคม 2562 

กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษัทฯ ตำมหนงัสือรบัรองฉบบัลงวนัที่ 13 ธันวำคม 2562 คือ นำยแดน เห
ตระกูล นำยวรวิทย ์ชยัลิมปมนตรี หรือ นำงสิริพนัธ ์เขียนสภุำพ กรรมกำรสองในสำมคนลงลำยมือช่ือรว่มกนัและประทบัตรำ
ส ำคญัของบรษัิทฯ    

4. ผู้ถอืหุ้น 

รำยช่ือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษัิทฯ  ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2562 โดยมีรำยช่ือดงันี ้

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุน้ 
สัดส่วนของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

1.  นำยประชำ เหตระกลู 24,576,400 9.66 
2.  นำยวิเชียร ศรมีนิุนทรนิ์มิต 19,254,000 7.57 
3.  นำยแดน เหตระกลู 11,163,570 4.39 
4.  นำยณรงค ์ฐำนธุรรมกลุ 5,353,200 2.11 
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ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุน้ 
สัดส่วนของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

5.  นำยนนัทพนัธ ์มหทัธนธัญ 3,500,000 1.38 
6.  นำยประเสรฐิ รวมภกัดีกลุ 3,500,000 1.38 
7.  นำยยงยทุธ พวัประเสรฐิ 2,977,000 1.17 
8.  นำยอนนัต ์อคัรพทุธิพร 2,957,900 1.16 
9.  นำงรมณีย ์บญุอนนัตพฒัน ์ 2,900,000 1.14 

10.  นำงสำวจำรวี โลกวิทวสั 2,848,050 1.12 
รวมผู้ถือหุน้รายใหญ่ 10 อันดับแรก 79,030,120 31.08 
ผูถื้อหุน้รำยอ่ืนๆ 175,269,626 68.92 
รวมทัง้หมด 254,299,746 100.00 

ที่มำ:  บญัชีรำยชื่อผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ  ณ วนัที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของกลุม่บรษัิทฯ ในระยะ 3 ปีที่ผำ่นมำ ตัง้แตปี่ 2559 – 2561 และงวดเกำ้เดือนสิน้สดุวนัที่ 
30 กนัยำยน 2562  มีดงันี ้

สรุปฐานะการเงิน  
(หน่วย: ล้านบาท) 

2559 2560 2561 ม.ค. – ก.ย. 2562 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
สินทรัพย ์         
สินทรัพยห์มุนเวียน         
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 222.76 21.26 60.72 5.95 215.15 17.90 58.14 5.26 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 518.77 49.52 588.64 57.70 333.22 27.72 395.84 35.83 
ลกูหนีภ้ำยใตส้ญัญำผ่อนช ำระที่ครบ
ก ำหนดรบัช ำระภำยในหนึ่งปี 

- - 2.55 0.25 63.33 5.27 66.39 6.01 

สินคำ้คงเหลือ  151.42 14.45 170.36 16.70 81.58 6.79 99.66 9.02 
สินทรพัยถ์ำวรที่ถือไวเ้พ่ือขำย 1.65 0.16 - - - - - - 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 33.25 3.17 35.09 3.44 23.95 1.99 22.69 2.05 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 927.84 88.56 857.36 84.04 717.23 59.67 642.72 58.18 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         
เงินฝำกสถำบนักำรเงินที่มีภำระค ำ้
ประกนั 

65.29 6.23 95.59 9.37 104.34 8.68 100.80 9.12 

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 8.47 0.81 7.84 0.77 5.46 0.45 3.41 0.31 
ลกูหนีภ้ำยใตส้ญัญำผ่อนช ำระที่ถึง
ก ำหนดช ำระเกินกวำ่หนึ่งปี 

- - 0.35 0.03 320.55 26.67 304.56 27.57 

ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 19.80 1.89 20.90 2.05 20.89 1.74 22.42 2.03 

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 2.71 0.26 3.45 0.34 2.74 0.23 2.56 0.23 
สิทธิกำรเชำ่ 2.51 0.24 1.65 0.16 0.79 0.07 0.14 0.01 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี 8.56 0.82 10.37 1.02 11.80 0.98 11.29 1.02 
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 12.47 1.19 22.63 2.22 18.14 1.51 16.85 1.52 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 119.80 11.44 162.78 15.96 484.71 40.33 462.01 41.82 
รวมสินทรัพย ์ 1,047.65 100.00 1,020.13 100.00 1,201.93 100.00 1,104.73 100.00 
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สรุปฐานะการเงิน  
(หน่วย: ล้านบาท) 

2559 2560 2561 ม.ค. – ก.ย. 2562 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้         
หนีสิ้นหมุนเวียน         
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 255.79 24.42 164.61 16.14 375.47 31.24 365.36 33.07 
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 260.91 24.90 340.66 33.39 292.68 24.35 262.44 23.76 
สว่นของหนีส้ินระยะยำวที่ถึงก ำหนด
ช ำระในหนึ่งปี 

        

สญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน 1.41 0.13 1.74 0.17 1.45 0.12 1.58 0.14 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 47.80 4.56 93.13 9.13 201.68 16.78 48.38 4.38 

ภำษีเงินไดค้ำ้งจำ่ย 4.11 0.39 1.33 0.13 - - - - 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 84.35 8.05 40.77 4.00 19.11 1.59 23.17 2.10 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 654.38 62.46 642.24 62.96 890.40 74.08 700.94 63.45 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         
สว่นของหนีส้ินระยะยำวสทุธิจำกสว่นที่
ถึงก ำหนดช ำระในหนึ่งปี 

        

สญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน 3.56 0.34 2.77 0.27 1.51 0.13 0.35 0.03 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 14.70 1.40 4.40 0.43 - - 112.57 10.19 

ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน  14.68 1.40 15.68 1.54 19.60 1.63 14.15 1.28 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 32.94 3.14 22.86 2.24 21.11 1.76 127.06 11.50 
รวมหนี้สิน 687.32 65.61 665.09 65.20 911.51 75.84 828.00 74.95 
ส่วนของผู้ถือหุน้         
ทนุจดทะเบียน 320.54 30.60 320.54 31.42 320.54 26.67 320.54 29.01 
ทนุที่ออกจ ำหน่ำยและเรยีกช ำระแลว้ 254.30 24.27 254.30 24.93 254.30 21.16 254.30 23.02 

สว่นเกินมลูคำ่หุน้สำมญั 117.14 11.18 117.15 11.48 117.15 9.75 117.15 10.60 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม         
ทนุส  ำรองตำมกฎหมำย 25.43 2.43 25.43 2.49 25.43 2.12 25.43 2.30 
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (33.87) (3.23) (37.73) (3.70) (90.13) (7.50) (101.78) (9.21) 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้บริษัทใหญ่ 363.00 34.65 359.15 35.21 306.75 25.52 295.10 26.71 
สว่นของสว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ (2.67) (0.25) (4.11) (0.40) (16.33) (1.36) (18.37) (1.66) 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 360.33 34.39 355.04 34.80 290.43 24.16 276.73 25.05 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 1,047.65 100.00 1,020.13 100.00 1,201.93 100.00 1,104.73 100.00 

ที่มำ :  งบกำรเงินรวมปี 2559 – 2561 และงวดเกำ้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2562 มำจำกงบกำรเงินรวมซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบ และ/หรือ
สอบทำนโดยผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 

งบก ำไรขำดทุนของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ ตัง้แต่ปี 2559 – 2561 และงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที่ 30 
กนัยำยน 2562  มีดงันี ้

สรุปผลการด าเนินงาน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

2559 2560 2561 ม.ค. – ก.ย. 2562 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
รายได้         
รำยไดค้ำ่บรกิำรพฒันำระบบ 573.97 50.90 657.58 51.16 441.28 40.86 312.87 44.47 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

2559 2560 2561 ม.ค. – ก.ย. 2562 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 544.91 48.33 612.16 47.62 623.59 57.75 365.72 51.99 
รำยไดด้อกเบีย้จำกสญัญำเชำ่กำรเงิน - - - - 4.79 0.44 14.65 2.08 
รำยไดอ่ื้น 8.68 0.77 15.71 1.22 10.22 0.95 10.26 1.46 
รวมรายได้ 1,127.55 100.00 1,285.45 100.00 1,079.88 100.00 703.49 100.00 
ค่าใช้จ่าย         
ตน้ทนุคำ่บรกิำรพฒันำระบบ 473.97 42.04 527.47 41.03 390.74 36.18 231.07 32.85 

ตน้ทนุขำย 443.87 39.37 507.37 39.47 524.66 48.58 324.42 46.12 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย 35.97 3.19 53.08 4.13 58.48 5.42 42.78 6.08 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 247.41 21.94 169.76 13.21 131.61 12.19 98.38 13.98 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน 28.68 2.54 21.13 1.64 28.51 2.64 23.27 3.31 
รวมค่าใช้จ่าย 1,229.90 109.08 1,278.81 99.48 1,134.00 105.01 719.91 102.33 
สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุ
ในบรษัิทรว่ม 

(2.84) (0.25) (2.02) (0.16) (2.38) (0.22) (2.05) (0.29) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย 
(รายได้) ภาษีเงนิได้ 

(105.19) (9.33) 4.62 0.36 (56.50) (5.23) (18.47) (2.63) 

คำ่ใชจ้ำ่ย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 10.13 0.90 8.19 0.64 4.34 0.40 1.03 0.15 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (115.33) (10.23) (3.57) (0.28) (60.83) (5.63) (19.50) (2.77) 

ที่มำ :  งบกำรเงินรวมปี 2559 – 2561 และงวดเกำ้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2562 มำจำกงบกำรเงินรวมซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบ และ/หรือ
สอบทำนโดยผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 

งบกระแสเงินสดของทัง้กลุ่มบริษัทฯ ในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ ตัง้แต่ปี 2559 – 2561 และงวดเกำ้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 
กนัยำยน 2562  มีดงันี ้

รายการ (หน่วย : ล้านบาท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ม.ค. – ก.ย. 2562 
เงินสดสทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 11.82  (53.54) (116.90) (83.86) 
เงินสดสทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมกำรลงทนุ (7.46) (37.56) (17.77) (2.26) 
เงินสดสทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมจดัหำเงนิ 119.35  (70.94) 289.08  (70.89) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 123.71  (162.04) 154.42  (157.01) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดตน้งวด 99.05  222.76  60.72  215.15  
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดปลำยงวด 222.76  60.72  215.15  58.14  

ที่มำ:  แบบ 56-1 และงบกำรเงินของบรษัิทฯ  

อตัรำสว่นทำงกำรเงินของกลุม่บรษัิทฯ ในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ ตัง้แต่ปี 2559 – 2561 และงวดเกำ้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 
กนัยำยน 2562  มีดงันี ้

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ม.ค. – ก.ย. 2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง  

    

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง เทำ่ 1.42 1.33 0.81 0.92 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเรว็ เทำ่ 1.19 1.07 0.71 0.77 
อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ เทำ่ 2.16 2.29 2.17 1.61 
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อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ม.ค. – ก.ย. 2562 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั           169.23            159.53              168.52           226.08  
อตัรำสว่นหมนุเวียนสนิคำ้คงเหลือ เทำ่                6.06                 6.43                   7.27                5.57  
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย วนั             60.21              56.75                 50.23              65.48  
อตัรำสว่นหมนุเวียนเจำ้หนีก้ำรคำ้ เทำ่                3.52                 3.44                   2.89                2.12  
ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลี่ย วนั           103.76            106.09              126.27           172.45  
วงจรเงินสด วนั           125.69            110.19                 92.48           119.12  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท า
ก าไร 

     

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 17.97 18.50 14.42 19.87 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ (9.33) 0.36 (5.23) (2.63) 
อตัรำก ำไรสทุธิ รอ้ยละ (10.23) (0.28) (5.63) (2.77) 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ รอ้ยละ (32.01) (1.00) (18.85) (7.05) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

     

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์ รอ้ยละ (11.01) (0.35) (5.48) (1.76) 
อตัรำหมนุเวียนของสินทรพัย ์ เทำ่ 1.08 1.24 0.97 0.61 
อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ      

อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ เทำ่ 1.91 1.87 3.14 2.99 

ที่มำ:  ค ำนวณโดยทีป่รกึษำทำงกำรเงินอิสระ 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของปี 2561 

จำกผลกำรด ำเนินในปี 2561 บริษัทฯ มีผลขำดทนุรวม 60.83 ลำ้นบำท เปรียบเทียบกบัปี 2560 ที่มีผลขำดทนุรวม 
3.57 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 57.26 ลำ้นบำท และบริษัทฯ มีรำยไดร้วม 1,079 ลำ้นบำท ซึ่งลดลงจ ำนวน 205.57 ลำ้นบำท 
คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 16 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีรำยได้รวม 1,258 ล้ำนบำท ทั้งนี  ้บริษัทฯ ขอชีแ้จงสำเหตุในส่วนที่มี
สำระส ำคญัดงันี ้

1. รำยไดร้วมลดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 205.57 ลำ้นบำท เป็นผลมำจำกรำยไดค้่ำบริกำรพฒันำระบบลดลง 216 
ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 33 รำยไดอ้ื่นลดลง 5.5 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 35 ขณะที่รำยไดจ้ำกกำรขำย
เพิ่มขึน้ 11.4 ลำ้นบำท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 19 และมีรำยไดด้อกเบีย้จำกสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 4.8 ลำ้นบำท 

2. คำ่ใชจ้่ำยรวมลดลง 144.8 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 11.3 เมื่อเปรยีบเทียบกบัปี 2560 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

• ตน้ทนุพฒันำระบบลดลง 136.73 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 26 ซึ่งกำรลดลงของตน้ทนุพฒันำระบบ
ลดลงนอ้ยกว่ำกำรลดลงของรำยไดค้่ำบริกำรพฒันำระบบเนื่องจำกกำรแข่งขนัดำ้นรำคำ ในขณะที่
ตน้ทนุขำยเพิ่มขึน้ 17.3 ลำ้นบำท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.4 

• คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยเพิ่มขึน้ 5.4 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 ใชใ้นกำรสนบัสนนุผลิตภณัฑใ์หม่ที่
ทำงบรษัิทยอ่ยเป็นตวัแทนจ ำหนำ่ย 

• คำ่ใชจ้่ำยบริหำรลดลง 38.15 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 22.47 ซึ่งเป็นผลมำจำกผลต่ำงของกำรตัง้ส  ำรอง
หนีส้ญู 11 ลำ้นบำท และช ำระหนงัสอืค ำ้ประกนัของโครงกำรท่ีถกูยกเลกิ 33 ลำ้นบำท 
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• ตน้ทนุทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ 7.4 ลำ้นบำท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 34.95 เนื่องจำกกำรเบิกเงินใชส้ินเช่ือจำก
วงเงินท่ีทำงธนำคำรจดัใหส้  ำหรบังำนโครงกำร ซึง่เป็นไปตำมแผนงำนปกติ 

3. ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลลดลง 3.85 ลำ้นบำท เป็นผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ  

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

จำกผลกำรด ำเนินงำนงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 บริษัทฯ มีผลขำดทุนรวม 19.50 ลำ้นบำท 
เปรียบเทียบกบั ไตรมำส 3/2561 ที่มีผลขำดทนุรวม 31.55 ลำ้นบำท บริษัทมีผลขำดทนุที่ลดลงจ ำนวน 12.05 ลำ้นบำท และ
บริษัทฯ มีรำยไดร้วม 703.49 ลำ้นบำท ซึ่งลดลงจ ำนวน 114.17 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 13.96 เมื่อเทียบกบัไตรมำส 3/2561 
ที่มีรำยไดร้วม 817.66 ลำ้นบำท ทัง้นี ้บรษัิทฯ ขอชีแ้จงสำเหตใุนสว่นท่ีมีสำระส ำคญัดงันี ้

1. รำยไดร้วมลดลงจำกไตรมำส 3/2561 จ ำนวน 114.17 ลำ้นบำท เป็นผลมำจำกรำยไดจ้ำกคำ่บรกิำรพฒันำระบบ
ลดลงจ ำนวน 42.74 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 12.02 และรำยไดจ้ำกกำรขำยลดลงจ ำนวน 85.70 ลำ้นบำท
หรือลดลงรอ้ยละ 18.98 ในขณะที่รำยไดด้อกเบีย้จำกสญัญำเช่ำกำรเงินเพิ่มขึน้จ ำนวน 11.89 ลำ้นบำท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 431.58 และรำยไดอ้ื่นเพิ่มขึน้ 2.38 ลำ้นบำท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 30.27 

2. ค่ำใช้จ่ำยรวมลดลง 122.25 ล้ำนบำท หรือลดลงรอ้ยละ 14.52 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 3/2561 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัรำยไดท้ี่ลดลง โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

• ตน้ทนุค่ำบริกำรพฒันำระบบลดลง 77.34 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นผลมำจำกรำยไดค้่ำบริกำรพฒันำระบบที่
ลดลง 

• ตน้ทนุขำยลดลงไปในทิศทำงเดียวกนักบัรำยไดจ้ำกกำรขำยที่ลดลง 

• ตน้ทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ 3.46 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรเบิกใชส้ินเช่ือจำกวงเงินที่ทำงธนำคำรจดัให้
ส  ำหรบังำนโครงกำร ซึง่เป็นไปตำมแผนงำนปกติ 

3. ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลลดลง 4.24 ลำ้นบำท เนื่องมำจำกผลขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำน 
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เอกสารแนบ 2 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนินการงาน 
ของ 

บริษัท ไอที กรนี จ ากดั (มหาชน) 

ทีม่า: ขอ้มูลและงบการเงนิของบรษิัท ไอท ีกรนี จ ากดั (มหาชน) 

 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ช่ือบรษัิท : บรษัิท ไอที กรนี จ ำกดั (มหำชน) (“ITG”) 
  IT Green Public Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจจ ำหนำ่ยสนิคำ้ไอทีและอปุกรณเ์ครอืขำ่ยประเภทผลติภณัฑร์ะดบัองคก์ร 
เลขทะเบียนบรษัิท : 0107558000237 
เว็บไซท ์ : www.itgreen.co.th 
ที่ตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ : 23/87-89 ซอยศนูยว์ิจยั ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศพัท ์ : 02-126-3456 
โทรสำร : 02-126-3466 
ทนุจดทะเบียน : 50,000,000 บำท 
  แบง่เป็นหุน้สำมญั 100,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.5 บำท 
ทนุท่ีช ำระแลว้ : 50,000,000 บำท 
  แบง่เป็นหุน้สำมญั 100,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.5 บำท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) เริ่มกิจกำรในรูปบริษัทดว้ยกำรจดทะเบียนดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลำ้นบำท ในปี 
2540 ต่อมำไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 5 ลำ้นบำทและ 10 ลำ้นบำทในปี 2541 และปี 2552 ตำมล ำดบั และในปี 2557 บริษัท
ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 50 ลำ้นบำท เพื่อรองรบักำรขยำยธุรกิจในอนำคต โดยมีบรษัิทย่อยที่ด  ำเนินงำนภำยใตบ้ริษัทใหญ่
ไดแ้ก่ บริษัท เอช อำร ์ซี พี จ ำกดั (“HRCP”) ตัง้แต่วนัที่ 1 มีนำคม 2559 โดย ITG ไดท้ ำกำรซือ้หุน้สำมญัของ HRCP คิดเป็น
รอ้ยละ 99.99 ซึง่ด ำเนินธุรกิจทำงดำ้น IT System Integration และมีบรษัิทรว่มลงทนุ 1 บรษัิทคือ บรษัิท คลนี แพลนน่ิง จ ำกดั 
โดยถือหุน้รอ้ยละ 25   

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
ปี เหตุการณ ์

2559 1. ท ำกำรซือ้หุน้บรษัิท เอช อำร ์ซี พี จ ำกัด จำกบรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล รีเสรชิ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) เม่ือวนัที่ 1 มีนำคม 
2559 โดยถือหุน้รอ้ยละ 99.99 

2560 1. เม่ือวนัที่ 21 เมษำยน 2560 ที่ประชมุสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ของบรษัิท ไอที กรนี จ ำกดั (มหำชน) อนมุตัิกำรจำ่ยปันผลจำกผล 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม 2559 ถึง 31 ธันวำคม 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยจ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 
0.10 บำท หรอืคิดเป็นจ ำนวนเงิน 10 ลำ้นบำท 

2561 1. เม่ือวนัที่ 3 เมษำยน 2561 ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 ของบริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) อนมุตัิกำรจ่ำยปันผล
จำกผลกำรด ำเนินงำนระหวำ่งวนัที่ 1 มกรำคม 2560 ถึง 31 ธันวำคม 2560 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยจ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอัตรำ
หุน้ละ 0.16 บำท หรอืคิดเป็นจ ำนวนเงิน 16 ลำ้นบำท 

ที่มำ:  รำยงำนประจ ำปีของ IRCP 

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยสินคำ้ไอทีและอุปกรณ์เครือข่ำยประเภทผลิตภัณฑร์ะดับ
องคก์ร โดยเป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยอปุกรณเ์ครอืขำ่ยใหก้บัผูป้ระกอบกำรคำ้คอมพิวเตอร ์

2.3 โครงสร้างรายได ้

โครงสรำ้งรำยได้ของ ITG ในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ ตัง้แต่ปี 2559 – 2561 และงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยำยน 
2562  มีดงันี ้

โครงสร้างรายได้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

2559 2560 2561  ม.ค. – ก.ย. 2562 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายได้         
รำยไดจ้ำกกำรขำย 533.01 95.63 603.34 94.49 611.59 95.81 363.98 94.36 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรพรอ้มติดตัง้ 19.64 3.52 25.68 4.02 20.24 3.17 14.01 3.63 
รำยไดอ่ื้น 4.73 0.85 9.52 1.49 6.49 1.02 7.76 2.01 
รวมรายได้ 557.38 100.00 638.53 100.00 638.32 100.00 385.75 100.00 

ที่มำ :  งบกำรเงินรวมปี 2559 – 2561 และงวดเกำ้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2562 มำจำกงบกำรเงินรวมซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบ และ/หรือ
สอบทำนโดยผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 
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3. คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 23 กนัยำยน 2562 คณะกรรมกำรของ ITG ประกอบดว้ย กรรมกำรจ ำนวน 7 ทำ่น ดงันี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยอ ำนวย ทองสถิตย ์ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยศภุชยั วินิจกลุชยั รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยแดน เหตระกลู กรรมกำร 
4. นำงสิรพินัธ ์เขียนสภุำพ กรรมกำร 
5. นำยเอกวฒัน ์พิรยิะวรสกลุ กรรมกำร 
6. นำยอดิศร สิงหฤ์ำเดช กรรมกำร 
7. นำงชลรกั สำยวฒัน ์ กรรมกำร 

ที่มำ:  หนงัสือรบัรองของ ITG ฉบบัลงวนัที่ 23 กนัยำยน 2562 

กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบรษัิทตำมหนงัสอืรบัรองฉบบัลงวนัท่ี 23 กนัยำยน 2562 คือ นำยอดิศร สงิหฤ์ำ
เดช ลงลำยมือช่ือรว่มกบันำงสริพินัธ ์เขียนสภุำพ หรอืนำยแดน เหตระกลู รวมเป็นสองคนและประทบัตรำส ำคญัของบรษัิท 

4. ผู้ถอืหุ้น 

รำยช่ือผูถื้อหุน้ของ ITG ณ วนัท่ี 23 มกรำคม 2562 มีดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุน้ 
สัดส่วนของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

1.  บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล รเีสรชิ คอรป์อเรชั่น จ  ำกดั (มหำชน) 91,135,780 91.14 
2.  นำยอดิศร สิงหฤ์ำเดช 5,200,000 5.20 
3.  นำยเอนก ชยัเมตรำกลุ 1,700,000 1.70 
4.  นำยสภุทัร ตัง้กิจมั่นคง 400,000 0.40 
5.  นำยรณชิต บญุช ู 300,000 0.30 
6.  นำงสำววรรณชนก นิวร 200,000 0.20 
7.  นำยเติมพงศ ์ธนกลุไพศำล 200,000 0.20 
8.  นำยสิรภพ ชำติธนินธร 200,000 0.20 
9.  นำยวณสณัฑ ์ศรสีรอ้ย 144,000 0.14 

10.  นำงสำวมณธนำ สวุรรณฤทธ์ิ 140,000 0.14 
11.  นำยกิตติพฒัน ์อรุณรงัสรรค ์ 100,000 0.10 
12.  นำยธนยันนัทย ์เดียวหทยั 100,000 0.10 
13.  นำงสำวณฐัธิฌำ ต๊ะส ุ 60,000 0.06 
14.  นำยธนเดช ฐิตะธรรมกลู 60,000 0.06 
15.  นำยภำน ุสิงหโ์ต 60,000 0.06 
16.  นำยนที กิติวิทยเ์ชำวกลุ 60 0.00 
17.  นำยกงัวำล กศุลธรรมรตัน ์ 40 0.00 
18.  นำยจ ำรสั สวำ่งสมทุร 40 0.00 
19.  นำยสรุศกัดิ ์มนญูพำณิชย ์ 20 0.00 
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ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุน้ 
สัดส่วนของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

20.  นำยชยัยทุธ วนำโรจน ์ 20 0.00 
21.  นำยอภิรกัษ ์เชียงเจรญิ 20 0.00 
22.  นำยสเุทพ ดนันิรตัน ์ 20 0.00 

รวมทัง้หมด 100,000,000 100.00 

ที่มำ:  บญัชีรำยชื่อผูถื้อหุน้ของ ITG ณ วนัที่ 23 มกรำคม 2562 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ ITG 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของ ITG ตัง้แตปี่ 2559 – 2561 และงวดเกำ้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562  มีดงันี ้

สรุปฐานะการเงิน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2559 2560 2561 ม.ค. – ก.ย. 2562 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
สินทรัพย ์         
สินทรัพยห์มุนเวียน         
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 25.68 10.91 25.81 10.78 58.13 18.78 35.78 14.05 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 108.89 46.26 112.73 47.10 149.77 48.38 119.06 46.74 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่
เก่ียวขอ้งกนั 

3.00 1.27 - - - - - - 

สินคำ้คงเหลือ  48.56 20.63 44.15 18.45 41.35 13.35 42.15 16.55 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 2.83 1.20 3.11 1.30 4.37 1.41 5.02 1.97 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 188.96 80.29 185.80 77.63 253.61 81.92 202.01 79.30 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         
เงินฝำกสถำบนักำรเงินที่มีภำระค ำ้
ประกนั 

20.50 8.71 25.50 10.65 29.50 9.53 29.50 11.58 

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 8.47 3.60 7.84 3.28 5.46 1.76 3.41 1.34 
สว่นปรบัปรุงอำคำรเชำ่และอปุกรณ ์ 13.53 5.75 15.05 6.29 15.96 5.15 11.86 4.66 
สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 2.34 0.99 3.19 1.33 2.56 0.83 2.09 0.82 

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี 0.56 0.24 0.55 0.23 0.87 0.28 1.22 0.48 

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 1.00 0.43 1.43 0.60 1.64 0.53 4.64 1.82 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 46.40 19.71 53.56 22.37 55.99 18.08 52.72 20.70 
รวมสินทรัพย ์ 235.36 100.00 239.35 100.00 309.60 100.00 254.73 100.00 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้         
หนีสิ้นหมุนเวียน         
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 73.89 31.39 51.14 21.37 139.75 45.14 71.95 28.25 
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 69.88 29.69 76.73 32.06 61.14 19.75 70.93 27.84 
หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงินที่
ถึงก ำหนดช ำระในหนึ่งปี 

0.54 0.23 0.69 0.29 0.36 0.12 0.21 0.08 

ภำษีเงินไดค้ำ้งจำ่ย 3.45 1.47 1.33 0.55 - - - - 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 5.01 2.13 3.94 1.65 2.73 0.88 5.60 2.20 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 152.77 64.91 133.83 55.91 203.98 65.89 148.69 58.37 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         
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สรุปฐานะการเงิน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2559 2560 2561 ม.ค. – ก.ย. 2562 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน 0.81 0.35 0.51 0.21 0.34 0.11 0.18 0.07 

ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน  3.03 1.29 3.31 1.38 4.93 1.59 3.94 1.55 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3.84 1.63 3.81 1.59 5.26 1.70 4.13 1.62 
รวมหนี้สิน 156.60 66.54 137.64 57.51 209.25 67.59 152.82 59.99 
ส่วนของผู้ถือหุน้         
ทนุจดทะเบียน 50.00 21.24 50.00 20.89 50.00 16.15 50.00 19.63 
ทนุที่ออกจ ำหน่ำยและเรยีกช ำระแลว้ 50.00 21.24 50.00 20.89 50.00 16.15 50.00 19.63 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม         
ทนุส  ำรองตำมกฎหมำย 5.00 2.12 5.00 2.09 5.00 1.61 5.00 1.96 
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 23.75 10.09 46.71 19.52 45.35 14.65 46.91 18.42 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 78.75 33.46 101.71 42.49 100.35 32.41 101.91 40.01 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 235.36 100.00 239.35 100.00 309.60 100.00 254.73 100.00 

ที่มำ :  งบกำรเงินรวมปี 2559 – 2561 และงวดเกำ้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2562 มำจำกงบกำรเงินรวมซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบ และ/หรือ
สอบทำนโดยผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 

งบก ำไรขำดทนุของของ ITG ตัง้แตปี่ 2559 – 2561 และงวดเกำ้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562  มีดงันี ้

สรุปผลการด าเนินงาน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

2559 2560 2561 ม.ค. – ก.ย. 2562 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายได้         
รำยไดจ้ำกกำรขำย 533.01 95.63 603.34 94.49 611.59 95.81 363.98 94.36 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรพรอ้ม
ติดตัง้ 

19.64 3.52 25.68 4.02 20.24 3.17 14.01 3.63 

รำยไดอ่ื้น 4.73 0.85 9.52 1.49 6.49 1.02 7.76 2.01 
รวมรายได้ 557.38 100.00 638.53 100.00 638.32 100.00 385.75 100.00 
ค่าใช้จ่าย         
ตน้ทนุขำย 441.67 79.24 504.95 79.08 517.19 81.02 310.23 80.42 
ตน้ทนุจำกกำรขำยและบรกิำรพรอ้ม
ติดตัง้ 

14.02 2.52 16.52 2.59 17.42 2.73 12.15 3.15 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย 18.11 3.25 36.19 5.67 41.20 6.45 28.58 7.41 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 39.08 7.01 31.83 4.98 35.15 5.51 26.76 6.94 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน 4.27 0.77 4.32 0.68 3.94 0.62 3.06 0.79 
รวมค่าใช้จ่าย 517.15 92.78 593.81 93.00 614.89 96.33 380.77 98.71 
สว่นแบง่ขำดทนุจำกเงินลงทนุใน
บรษัิทรว่ม 

(2.84) (0.51) (2.02) (0.32) (2.38) (0.37) (2.05) (0.53) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 37.39 6.71 42.69 6.69 21.05 3.30 2.93 0.76 
คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงินได ้ 9.11 1.63 9.74 1.53 5.45 0.85 1.37 0.36 
ก าไรส าหรับงวด 28.28 5.07 32.96 5.16 15.60 2.44 1.56 0.40 

ที่มำ :  งบกำรเงินรวมปี 2559 – 2561 และงวดเกำ้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2562 มำจำกงบกำรเงินรวมซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบ และ/หรือ
สอบทำนโดยผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 
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อตัรำสว่นทำงกำรเงินของ ITG ตัง้แตปี่ 2559 – 2561 และงวดเกำ้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562  มีดงันี ้

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ม.ค. – ก.ย. 

2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง  

    

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง เทำ่ 1.24 1.39 1.24 1.36 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเรว็ เทำ่ 0.88 1.04 1.02 1.04 
อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ เทำ่ 5.08 5.68 4.81 3.17 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 71.92 64.30 75.82 114.97 
อตัรำสว่นหมนุเวียนสินคำ้คงเหลือ เทำ่ 9.38 11.25 12.51 7.65 
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย วนั 38.89 32.44 29.19 47.73 
อตัรำสว่นหมนุเวียนเจำ้หนีก้ำรคำ้ เทำ่ 6.52 7.11 7.76 4.55 
ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลี่ย วนั 55.97 51.31 47.06 80.31 
วงจรเงินสด วนั 54.84 45.43 57.94 82.39 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร      
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 17.54 17.10 15.39 14.71 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ 6.71 6.69 3.30 0.76 
อตัรำก ำไรสทุธิ รอ้ยละ 5.07 5.16 2.44 0.40 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ รอ้ยละ 35.90 36.52 15.44 1.53 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน      
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์ รอ้ยละ 12.01 13.89 5.68 0.61 
อตัรำหมนุเวียนของสินทรพัย ์ เทำ่ 2.37 2.69 2.33 1.51 
อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ      
อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ เทำ่ 1.99 1.35 2.09 1.50 

ที่มำ:  ค ำนวณโดยทีป่รกึษำทำงกำรเงินอิสระ 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของปี 2561 

ผลกำรด ำเนินงำนของ ITG 

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ITG มีก ำไรสทุธิจ ำนวน 15.60 ลำ้นบำท ลดลง 17.36 ลำ้น
บำท หรอืลดลงรอ้ยละ 52.66 เมื่อเทียบกบัปี 2560 ที่มีก ำไรสทุธิเทำ่กบั 32.96 ลำ้นบำท โดยกำรลดลงของก ำไรสทุธิในปี 2561 
เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของตน้ทุนขำยและตน้ทนุจำกกำรขำยและบริกำรพรอ้มติดตัง้ รวมไปถึงค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร อตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกับรอ้ยละ 16.25 ลดลงจำกปี 2560 ที่มีอตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ยละ 18.33 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเทำ่กบัรอ้ยละ 4.29 ลดลงจำกปี 2560 ที่มีอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเทำ่กบัรอ้ยละ 7.68 และ
อตัรำก ำไรสทุธิเทำ่กบัรอ้ยละ 2.44 ลดลงจำกปี 2560 ที่มีอตัรำก ำไรสทุธิเทำ่กบัรอ้ยละ 5.16 

รำยได ้

รำยไดร้วมของ ITG ในปี 2561 เทำ่กบั 638.32 ลำ้นบำท ลดลง 0.21 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 0.03 จำกปี 2560 ที่
มีรำยไดร้วมเท่ำกบั 638.53 ลำ้นบำท โดยแบ่งเป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 611.59 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 8.25 ลำ้นบำท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.37, รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรพรอ้มติดตัง้จ ำนวน 20.24 ลำ้นบำท ลดลง 5.44 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ย
ละ 21.17 และรำยไดอ้ื่นจ ำนวน 6.49 ลำ้นบำท ลดลง 3.03 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 31.80 เมื่อเทียบกบัปี 2560  
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ตน้ทนุและคำ่ใชจ้่ำย 

ในปี 2561 ITG มีตน้ทุนขำยและตน้ทุนจำกกำรขำยและบริกำรพรอ้มติดตัง้รวมเท่ำกับ 534.61 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 
13.14 ลำ้นบำท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.52 จำกปี 2560 ที่มีตน้ทนุขำยกบั 521.47 ลำ้นบำท และ ITG มีคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและ
บริหำรในปี 2561 เท่ำกบั 76.34 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 8.33 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.24 จำกปี 2560 ที่มีค่ำใชจ้่ำยในกำร
ขำยและบรหิำรรวมเทำ่กบั 68.02 ลำ้นบำท 

ฐำนะกำรเงิน  

ในปี 2561 ITG มีสนิทรพัยร์วมเทำ่กบั 309.60 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 70.24 ลำ้นบำท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 29.35 เมื่อเทียบ
กบัปี 2560 ที่มีสินทรพัยร์วมเท่ำกบั 239.35 ลำ้นบำท โดยสินทรพัยห์มนุเวียนรวมเพิ่มขึน้ 67.81 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 36.50 
ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น  และสนิทรพัยไ์ม่
หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 2.43 ลำ้นบำท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.54 เมื่อเทียบกบัปี 2560  

ในปี 2561 ITG มีหนีส้ินรวมเท่ำกบั 209.25 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 71.61 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 52.02 เมื่อเทียบ
กบัปี 2560 ที่มีหนีส้ินรวมเท่ำกบั 137.64 ลำ้นบำท โดยหนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 70.16 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 52.42 โดยสว่น
ใหญ่เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน และหนีส้ินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้ 1.45 ลำ้นบำท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 37.98 เมื่อเทียบกบัปี 2560  

ในปี 2561 บริษัทมีสว่นของผูถื้อหุน้ของบริษัท 100.35 ลำ้นบำท ลดลง 1.36 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 1.34  เมื่อ
เทียบกบัปี 2560 ซึง่มีสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท 101.71 ลำ้นบำท 
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เอกสารแนบ 3 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนินการงาน 
ของ 

บริษัท อนิเทลลิเจ็นท ์เอน็เตอรไ์พรส ์คอมพวิติง้ จ ากัด 

ทีม่า: ขอ้มูลและงบการเงนิของบรษิัท อนิเทลลเิจ็นท ์เอน็เตอรไ์พรส ์คอมพวิติง้ จ ากดั 

 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ช่ือบรษัิท : บรษัิท อินเทลลเิจ็นท ์เอ็นเตอรไ์พรส ์คอมพิวติง้ จ ำกดั (“INEC”) 
  Intelligence Enterprise Computing Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจบรกิำรใหค้  ำปรกึษำพฒันำระบบสำรสนเทศ 
เลขทะเบียนบรษัิท : 0105547161470 
ที่ตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ : อำคำรคอลมัน ์ทำวเวอร ์เลขท่ี 199 ชัน้ 7 ถนนรชัดำภิเษก  
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 
ทนุจดทะเบียน : 2,500,000 บำท 
  แบง่เป็นหุน้สำมญั 250,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 10.00 บำท 
ทนุท่ีช ำระแลว้ : 2,500,000 บำท 
  แบง่เป็นหุน้สำมญั 250,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 10.00 บำท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บรษัิท อินเทลลเิจ็นท ์เอ็นเตอรไ์พรส ์คอมพิวติง้ จ ำกดั ถกูก่อตัง้ขึน้ในปี 2547 เพื่อขยำยกำรใหบ้รกิำรสำรสนเทศแบบ
ครบวงจร โดยมี IRCP ถือหุน้รอ้ยละ 60 และต่อมำในปี 2549 IRCP ไดเ้ขำ้ซือ้หุน้เพิ่มทนุและท ำให ้IRCP มีสดัสว่นกำรถือหุน้
เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 92 ต่อมำในปี 2552 IRCP ไดย้กเลิกกำรใหบ้รกิำรดำ้นสำรสนเทศของ INEC เนื่องจำกเล็งเห็นว่ำเป็นสำย
ธุรกิจที่ไมม่ีโครงกำรรองรบัในอนำคต และเป็นสำยธุรกิจที่ไมส่ำมำรถสรำ้งก ำไรใหก้บั IRCP ได ้อยำ่งไรก็ตำม ในปี 2553 IRCP 
ไดน้ ำสำยธุรกิจดำ้นกำรบรกิำรของ INEC กลบัมำอีกครัง้ 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

ปี เหตุการณ ์
2561 1. วนัที่ 18 เมษำยน 2561 ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 ของบริษัท อินเทลลิเจ็นท ์เอ็นเตอรไ์พรส ์คอมพิวติง้ จ  ำกดั มีมติ

อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2560 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยจ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอัตรำหุน้ละ 8.76 
บำทหรือคิดเป็นจ ำนวนเงิน 8.76 ลำ้นบำท และมติอนมุัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 7.50 ลำ้นบำท จำกทุนจด
ทะเบียนเดิม10.00 ลำ้นบำท เป็นทนุจดทะเบียนจ ำนวน 2.50 ลำ้นบำท โดยกำรลดหุน้สำมญัจ ำนวน 750,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำท 

ที่มำ:  รำยงำนประจ ำปีของ IRCP 

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บรษัิท อินเทลลเิจ็นท ์เอ็นเตอรไ์พรส ์คอมพิวติง้ จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจบริกำรใหค้  ำปรกึษำพฒันำระบบสำรสนเทศ โดย
บรกิำรใหค้  ำปรกึษำและบ ำรุงรกัษำคอมพิวเตอรแ์ละเครอืขำ่ยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2.3 โครงสร้างรายได ้

โครงสรำ้งรำยไดข้อง INEC ในระยะ 3 ปีที่ผำ่นมำ ตัง้แตปี่ 2559 – 2561 มีดงันี ้
โครงสร้างรายได้ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2559 2560 2561 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายได้       
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรพรอ้มติดตัง้ 20.77  0.00  2.02  20.77  0.00  2.02  
รำยไดอ่ื้น 0.19  0.06  0.56  0.19  0.06  0.56  
รวมรายได้ 20.96  0.06  2.58  20.96  0.06  2.58  

ที่มำ :  งบกำรเงินรวมปี 2559 – 2561 มำจำกงบกำรเงินรวมซึง่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 

3. คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 16 ตลุำคม 2562 คณะกรรมกำรของ INEC ประกอบดว้ย กรรมกำรจ ำนวน 2 ทำ่น ดงันี ้
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยแดน เหตระกลู กรรมกำร 
2. นำงสิรพินัธ ์เขียนสภุำพ กรรมกำร 

ที่มำ:  หนงัสือรบัรองของ INEC ฉบบัลงวนัที่ 16 ตลุำคม 2562 
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กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษัทตำมหนงัสือรบัรองฉบบัลงวนัที่ 16 ตลุำคม 2562 คือ กรรมกำรสองใน
สำมคนลงลำยมือช่ือรว่มกนัและประทบัตรำส ำคญัของบรษัิท   

4. ผู้ถอืหุ้น 

รำยช่ือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของ INEC ณ วนัท่ี 2 ธนัวำคม 2562 โดยมีรำยช่ือดงันี ้

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุน้ 
สัดส่วนของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

1.  บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล รเีสรชิ คอรป์อเรชั่น จ  ำกดั (มหำชน) 230,000 92.00 
2.  นำงสิรพินัธ ์เขียนสภุำพ 18,000 7.20 
3.  นำงสำวอภิวรรณ แสงศรจีนัทร ์ 1,000 0.40 
4.  นำยวฒิุไกร เกรยีงไกรยศ 999 0.40 
5.  นำยประยรู เจรญิดิษพร 1 0.00 

รวมทัง้หมด 250,000 100.00 

ที่มำ:  บญัชีรำยชื่อผูถื้อหุน้ของ INEC ณ วนัที่ 2 ธันวำคม 2562 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกิจการ 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของ INEC ในระยะ 3 ปีที่ผำ่นมำ ตัง้แตปี่ 2559 – 2561 มีดงันี ้

สรุปฐานะการเงิน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

2559 2560 2561 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
สินทรัพย ์       
สินทรัพยห์มุนเวียน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 2.43 8.73 21.08 95.86 3.07 50.16 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 25.19 90.51 0.12 0.56 2.16 35.30 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 0.02 0.06 0.70 3.20 0.14 2.36 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 27.63 99.29 21.91 99.62 5.38 87.82 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       
อปุกรณ ์ 0.15 0.54 0.05 0.22 0.02 0.29 
สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 0.05 0.17 0.04 0.16 0.02 0.41 
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น - - - - 0.70 11.49 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 0.20 0.71 0.08 0.38 0.75 12.18 
รวมสินทรัพย ์ 27.83 100.00 21.99 100.00 6.12 100.00 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้       

หนีสิ้นหมุนเวียน       

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 0.52 1.88 0.05 0.23 0.03 0.45 
รำยไดร้บัลว่งหนำ้ 4.52 16.24 - - - - 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจำ่ย 0.66 2.38 - - - - 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น - - 0.01 0.04 0.14 2.32 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 5.71 20.50 0.06 0.27 0.17 2.77 
รวมหนี้สิน 5.71 20.50 0.06 0.27 0.17 2.77 
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สรุปฐานะการเงิน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

2559 2560 2561 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
ส่วนของผู้ถือหุน้       
ทนุจดทะเบียน 10.00 35.93 10.00 45.48 2.50 40.83 
ทนุที่ออกจ ำหน่ำยและเรยีกช ำระแลว้ 10.00 35.93 10.00 45.48 2.50 40.83 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม       
ทนุส  ำรองตำมกฎหมำย - - - - 0.60 9.80 
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 12.13 43.57 11.93 54.26 2.85 46.61 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 22.13 79.50 21.93 99.73 5.95 97.23 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 27.83 100.00 21.99 100.00 6.12 100.00 

ที่มำ :  งบกำรเงินรวมปี 2559 – 2561 มำจำกงบกำรเงินรวมซึง่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 

งบก ำไรขำดทนุของทัง้กลุม่บรษัิทในระยะ 3 ปีที่ผำ่นมำ ตัง้แตปี่ 2559 – 2561 มีดงันี ้

สรุปผลการด าเนินงาน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2559 2560 2561 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายได้       
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรพรอ้มติดตัง้ 20.77 99.08 - - 2.02 78.26 
รำยไดอ่ื้น 0.19 0.92 0.06 100.00 0.56 21.74 
รวมรายได้ 20.96 100.00 0.06 100.00 2.58 100.00 
ค่าใช้จ่าย       
ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำร 8.48 40.46 0.11 182.53 2.04 79.02 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 5.11 24.38 0.14 233.50 0.26 10.02 
รวมค่าใช้จ่าย 13.59 64.84 0.26 416.03 2.30 89.04 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิ
และภาษีเงนิได้ 

7.37 35.16 (0.20) (316.03) 0.28 10.96 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน - - - - - - 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 7.37 35.16 (0.20) (316.03) 0.28 10.96 
ภำษีเงินได ้ (1.31) (6.23) - - - - 
ก าไรส าหรับงวด 6.06 28.93 (0.20) (316.03) 0.28 10.96 

ที่มำ :  งบกำรเงินรวมปี 2559 – 2561 มำจำกงบกำรเงินรวมซึง่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 

อตัรำสว่นทำงกำรเงินของ INEC ในระยะ 3 ปีที่ผำ่นมำ ตัง้แตปี่ 2559 – 2561 มีดงันี ้

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง  

   

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง เทำ่                           4.84                       373.30                          31.74  
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเรว็ เทำ่                           4.84                       361.31                          30.88  
อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ เทำ่                           0.82                                 -                              1.77  
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั                      442.66                                 -                         206.44  
อตัรำสว่นหมนุเวียนสนิคำ้คงเหลือ เทำ่                                -                                   -                                   -    
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย วนั                                -                                   -                                   -    
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อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อตัรำสว่นหมนุเวียนเจำ้หนีก้ำรคำ้ เทำ่                         16.20                            0.39                          52.52  
ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลี่ย วนั                         22.53                       926.12                            6.95  
วงจรเงินสด วนั                      420.13                     (926.12)                      199.49  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร     
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ รอ้ยละ                         59.16                                 -                            (0.97) 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ                         35.16                     (316.03)                         10.96  
อตัรำก ำไรสทุธิ รอ้ยละ                         28.93                     (316.03)                         10.96  
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ รอ้ยละ                         27.41                          (0.89)                           2.03  
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์ รอ้ยละ                         21.79                          (0.79)                           2.01  
อตัรำหมนุเวียนของสินทรพัย ์ เทำ่                           0.75                            0.00                            0.18  
อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ     
อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ เทำ่                           0.26                            0.00                            0.03  

ที่มำ:  ค ำนวณโดยทีป่รกึษำทำงกำรเงินอิสระ 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของปี 2561 

ผลกำรด ำเนินงำนของ INEC 

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 INEC มีก ำไรสทุธิจ ำนวน 0.28 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 0.48 
ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 244.49 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ขำดทุนเท่ำกับ 0.20 ลำ้นบำท เนื่องจำกในปี 2560 บริษัทไม่มี
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจ มีเพียงรำยไดอ้ื่นจ ำนวน 0.06 ลำ้นบำท แตบ่รษัิทยงัคงมีคำ่ใชจ้่ำยรวม 0.26 ลำ้นบำท  

รำยได ้

รำยไดร้วมของ INEC ในปี 2561 เท่ำกับ 2.58 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 2.52 ลำ้นบำท จำกปี 2560 ที่บริษัทมีเพียงรำยได้
รวมจ ำนวน 0.06 ลำ้นบำท โดยรำยไดร้วมที่เพิ่มขึน้แบ่งเป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรพรอ้มติดตัง้จ ำนวน 2.02 ลำ้นบำท 
และรำยไดอ้ื่นจ ำนวน 0.50 ลำ้นบำท  

ตน้ทนุและคำ่ใชจ้่ำย 

ในปี 2561 INEC มีตน้ทนุกำรใหบ้ริกำรรวมเท่ำกบั 2.04 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 1.93 ลำ้นบำท จำกในปี 2560 ที่มีตน้ทนุ
กำรใหบ้รกิำรเท่ำกบั 0.11 ลำ้นบำท และ INEC มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรในปี 2561 เท่ำกบั 0.26 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 0.11 ลำ้น
บำท จำกปี 2560 ที่มีคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรรวมเทำ่กบั 0.14 ลำ้นบำท 

ฐำนะกำรเงิน  

ในปี 2561 INEC มีสินทรพัยร์วมเทำ่กบั 6.12 ลำ้นบำท ลดลง 15.87 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 72.15 เมื่อเทียบกบั
ปี 2560 ที่มีสินทรพัยร์วมเท่ำกับ 21.99 ลำ้นบำท โดยสินทรพัยห์มุนเวียนรวมลดลง 16.53 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 75.45 โดย
สว่นใหญ่เป็นผลจำกกำรลดลงของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 0.66 ลำ้นบำท เมื่อ
เทียบกบัปี 2560 
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ในปี 2561 INEC มีหนีส้นิรวมเทำ่กบั 0.17 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 0.11 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 188.71 เมื่อเทียบกบั
ปี 2560 ที่มีหนีส้นิรวมเท่ำกบั 0.06 ลำ้นบำท โดยหนีส้ินทัง้หมดเป็นหนีส้ินหมนุเวียนท่ีเพิ่มขึน้ 0.11 ลำ้นบำท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 188.71 เมื่อเทียบกบัปี 2560 ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลจำกกำรเพิ่มขึน้ของหนีส้นิหมนุเวียนอื่น 

ในปี 2561 บริษัทมีสว่นของผูถื้อหุน้ของบริษัท 5.95 ลำ้นบำท ลดลง 15.98 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 72.85  เมื่อ
เทียบกบัปี 2560 ซึ่งมีสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท 21.99 ลำ้นบำท โดยเป็นผลมำจำกกำรลดลงของทนุท่ีออกจ ำหนำ่ยและเรยีก
ช ำระแลว้และก ำไรสะสม 
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เอกสารแนบ 4 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนินการงาน 
ของ 

บริษัท เอช อาร ์ซี พี จ ากดั 

ทีม่า: ขอ้มูลและงบการเงนิของบรษิัท เอช อาร ์ซี พ ีจ ากดั 

 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ช่ือบรษัิท : บรษัิท เอช อาร ์ซี พี จ ากดั (“HRCP”) 
  HRCP Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจที่ปรกึษาในการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางดา้นการดแูลสขุภาพและการแพทย ์
เลขทะเบียนบรษัิท : 0105558142811 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 23/87-89 ซอยศนูยว์ิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
ทนุจดทะเบียน : 10,000,000 บาท 
  แบง่เป็นหุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท 
ทนุท่ีช าระแลว้ : 5,000,000 บาท 
  แบง่เป็นหุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บรษัิท เอช อาร ์ซี พี จ ากดั ด าเนินธุรกิจธุรกิจที่ปรกึษาในการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางดา้นการดแูลสขุภาพ
และการแพทย ์ปัจจุบนั HRCP มีผูถื้อหุน้คือบริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุน้อยู่ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของทุน
ช าระแลว้ ซึ่งด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ไอทีและอปุกรณเ์ครือข่ายเฉพาะตลาดลกูคา้ระดบัองคก์ร และมีบริษัทรว่มคือบรษัิท 
คลนี แพลนน่ิง จ ากดั ซึง่ด  าเนินธุรกิจผลติพลงังานไฟฟา้ขนาดเลก็จากขยะ บรหิารจดัการและก าจดัขยะ 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

ปี เหตุการณ ์
2559 1. บริษัท เอช อาร ์ซี พี จ ากัด (HRCP) ไดท้  าการขายหุน้สามญั ใหแ้ก่บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาขน) เม่ือวนัที่ 1 มีนาคม 2559 

โดยบรษัิท ไอที กรนี จ  ากดั (มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 

ที่มา:  รายงานประจ าปีของ IRCP 

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บรษัิท เอช อาร ์ซี พี จ ากดั ด าเนินธุรกิจธุรกิจที่ปรกึษาในการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางดา้นการดแูลสขุภาพ
และการแพทย ์

2.3 โครงสร้างรายได ้

โครงสรา้งรายไดข้อง HRCP ในระยะ 3 ปีที่ผา่นมา ตัง้แตปี่ 2559 – 2561 มีดงันี ้

โครงสร้างรายได้ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2559 2560 2561 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายได้       
รายไดจ้ากการขาย 0.10 61.07 1.46 92.49 1.61 95.69 
รายไดจ้ากการขายและบรกิารพรอ้มติดตัง้ 0.05 29.97 0.10 6.23 0.06 3.36 
รายไดอ่ื้น 0.02 8.97 0.02 1.28 0.02 0.95 
รวมรายได้ 0.17 100.00 1.57 100.00 1.68 100.00 

ที่มา :  งบการเงินรวมปี 2559 – 2561 มาจากงบการเงินรวมซึง่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. 

3. คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการของ HRCP ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 2 ทา่น ดงันี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายอดิศร สิงหฤ์าเดช กรรมการ 
2. นายค านวล ดา่นอดุม กรรมการ 

ที่มา:  หนงัสือรบัรองของ HRCP ฉบบัลงวนัที ่3 พฤษภาคม 2562 
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กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนบรษัิทตามหนงัสือรบัรองฉบบัลงวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 คือ นายอดิศร สิงห์
ฤาเดช ลงลายมือช่ือรว่มกบันายค านวล ดา่นอดุม และประทบัตราส าคญัของบรษัิท   

4. ผู้ถอืหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุน้ของ HRCP ณ วนัท่ี 4 เมษายน 2562 โดยมีรายช่ือดงันี ้

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุน้ 
สัดส่วนของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

1.  บรษัิท ไอ ที กรนี จ  ากดั (มหาชน) 999,997 100.00 
2.  นายกงัวาล กศุลธรรมรตัน ์ 1 0.00 
3.  นางสิรพินัธ ์เขียนสภุาพ 1 0.00 
4.  นายอดิศร สิงหฤ์าเดช 1 0.00 

รวมทัง้หมด 1,000,000 100.00 

ที่มา:  บญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ของ HRCP ณ วนัที่ 4 เมษายน 2562 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

งบแสดงฐานะทางการเงินของ HRCP ในระยะ 3 ปีที่ผา่นมา ตัง้แตปี่ 2559 – 2561 มีดงันี ้

สรุปฐานะการเงิน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2559 2560 2561 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
สินทรัพย ์       
สินทรัพยห์มุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4.15 99.65 4.05 87.40 3.95 92.68 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 0.00 - 0.41 8.93 0.28 6.69 
สินคา้คงเหลือ 0.00 - 0.12 2.68 0.00 - 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 0.00 0.02 0.01 0.20 0.00 0.00 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 4.15 99.67 4.59 99.21 4.23 99.38 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       
อปุกรณ ์ 0.01 0.19 0.01 0.20 0.00 0.09 
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 0.01 0.14 0.03 0.59 0.02 0.53 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 0.01 0.33 0.04 0.79 0.03 0.62 
รวมสินทรัพย ์ 4.17 100.00 4.63 100.00 4.26 100.00 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้       
หนีสิ้นหมุนเวียน       
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 0.13 3.20 0.61 13.25 0.23 5.38 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.02 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 0.13 3.20 0.61 13.25 0.23 5.40 
รวมหนี้สิน 0.13 3.20 0.61 13.25 0.23 5.40 
ส่วนของผู้ถือหุน้       
ทนุจดทะเบียน 10.00 239.98 10.00 216.07 10.00 234.91 
ทนุที่ออกจ าหน่ายและเรยีกช าระแลว้ 5.00 119.99 5.00 108.04 5.00 117.46 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (0.97) (23.19) (0.99) (21.29) (0.97) (22.85) 



เอกสารแนบ 4 หนา้ 4 

สรุปฐานะการเงิน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2559 2560 2561 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 4.03 96.80 4.01 86.75 4.03 94.60 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 4.17 100.00 4.63 100.00 4.26 100.00 

ที่มา :  งบการเงินรวมปี 2559 – 2561 มาจากงบการเงินรวมซึง่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. 

งบก าไรขาดทนุของ HRCP ในระยะ 3 ปีที่ผา่นมา ตัง้แตปี่ 2559 – 2561 มีดงันี ้

สรุปผลการด าเนินงาน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2559 2560 2561 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
รายได้       
รายไดจ้ากการขาย 0.10 61.07 1.46 92.49 1.61 95.69 
รายไดจ้ากการขายและบรกิารพรอ้มติดตัง้ 0.05 29.97 0.10 6.23 0.06 3.36 
รายไดอ่ื้น 0.02 8.97 0.02 1.28 0.02 0.95 
รวมรายได้ 0.17 100.00 1.57 100.00 1.68 100.00 
ค่าใช้จ่าย       
ตน้ทนุขาย 0.08 49.28 1.32 83.63 1.45 86.21 
ตน้ทนุจากการขายและบรกิารพรอ้มติดตัง้ 0.02 11.00 0.11 6.92 0.05 2.93 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 0.27 159.61 0.17 10.56 0.17 10.03 
รวมค่าใช้จ่าย 0.38 219.89 1.59 101.12 1.67 99.18 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิ
และภาษีเงนิได้ 

(0.21) (119.89) (0.02) (1.12) 0.01 0.82 

ตน้ทนุทางการเงิน 0.00 0.44 0.00 0.10 0.00 0.08 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (0.21) (120.33) (0.02) (1.22) 0.01 0.74 

ที่มา :  งบการเงินรวมปี 2559 – 2561 มาจากงบการเงินรวมซึง่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. 

อตัราสว่นทางการเงินของ HRCP ในระยะ 3 ปีที่ผา่นมา ตัง้แตปี่ 2559 – 2561 มีดงันี ้

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง  

   

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 31.17 7.49 18.42 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ เทา่ 31.16 7.27 18.41 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ เทา่ - 7.52 4.78 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั - 48.56 76.42 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิคา้คงเหลือ เทา่ - 22.98 24.20 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย วนั - 15.88 15.08 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจา้หนีก้ารคา้ เทา่ 0.78 3.82 3.56 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย วนั 469.46 95.62 102.44 
วงจรเงินสด วนั (469.46) (31.18) (10.94) 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท า
ก าไร 

    

อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 33.78 8.27 10.00 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน รอ้ยละ (119.89) (1.12) 0.82 
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อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อตัราก าไรสทุธิ รอ้ยละ (120.33) (1.22) 0.74 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ รอ้ยละ (5.13) (0.48) 0.31 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ รอ้ยละ (4.96) (0.43) 0.28 
อตัราหมนุเวียนของสินทรพัย ์ เทา่ 0.04 0.36 0.38 
อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ     
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ เทา่ 0.03 0.15 0.06 

ที่มา:  ค านวณโดยทีป่รกึษาทางการเงินอิสระ 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของปี 2561 

ผลการด าเนินงานของ HRCP 

ผลการด าเนินงานประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 HRCP มีก าไรสทุธิจ านวน 0.01 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 0.03 
ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 165.33 เมื่อเทียบกบัปี 2560 ที่มีขาดทนุสทุธิเทา่กบั 0.02 ลา้นบาท โดยการเพิ่มขึน้ของก าไรสทุธิ
ในปี 2561 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของสดัสว่นรายไดท้ี่มากกว่าตน้ทุนและค่าใชจ้่าย อตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากับรอ้ยละ 9.91 
เพิ่มขึน้จากปี 2560 ที่มีอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากับรอ้ยละ 8.16 อตัราก าไรจากการด าเนินงานเท่ากับรอ้ยละ 0.82 เพิ่มขึน้จากปี 
2560 ที่มีอตัราก าไรจากการด าเนินงานเท่ากบัรอ้ยละ -1.12 และอตัราก าไรสทุธิเท่ากบัรอ้ยละ 0.74 เพิ่มขึน้จากปี 2560 ที่มี
อตัราก าไรสทุธิเทา่กบัรอ้ยละ -1.22 

รายได ้

รายไดร้วมของ HRCP ในปี 2561 เท่ากับ 1.68 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 0.11 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.98 จากปี 
2560 ที่มีรายไดร้วมเท่ากบั 1.57 ลา้นบาท โดยแบง่เป็นรายไดจ้ากการขายจ านวน 1.61 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 0.16 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.68 รายไดจ้ากการขายและบรกิารพรอ้มติดตัง้จ านวน 0.06 ลา้นบาท ลดลง 0.04 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 
42.24  

ตน้ทนุและคา่ใชจ้่าย 

ในปี 2561 HRCP มีตน้ทุนขายและตน้ทุนจากการขายและบริการพรอ้มติดตัง้รวม  รวมถึงค่าใชจ้่ายในการบริหาร
เทา่กบั 1.67 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 0.08 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.93 จากปี 2560 ที่มีตน้ทนุขายและตน้ทนุจากการขายและ
บรกิารพรอ้มติดตัง้รวม รวมถึงคา่ใชจ้่ายในการบรหิารเทา่กบั 1.59 ลา้นบาท  

ฐานะการเงิน  

ในปี 2561 HRCP มีสนิทรพัยร์วมเทา่กบั 4.26 ลา้นบาท ลดลง 0.37 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 8.02 เมื่อเทียบกบัปี 
2560 ที่มีสนิทรพัยร์วมเทา่กบั 4.63 ลา้นบาท โดยสนิทรพัยห์มนุเวียนรวมลดลง 0.36 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.87 ซึง่สว่นใหญ่
เป็นผลมาจากการลดลงของสินคา้คงเหลือและสินทรพัยห์มนุเวียนอื่น และสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนลดลง 0.01 ลา้นบาท หรือ
ลดลงรอ้ยละ 27.01 เมื่อเทียบกบัปี 2560  
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ในปี 2561 HRCP มีหนีส้ินรวมเท่ากบั 0.23 ลา้นบาท ลดลง 0.38 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 62.55 เมื่อเทียบกบัปี 
2560 ที่มีหนีส้นิรวมเทา่กบั 0.61 ลา้นบาท โดยสว่นใหญ่เป็นผลจากการลดลงของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 

ในปี 2561 บรษัิทมีสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท 4.03 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 0.01 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.31  เมื่อ
เทียบกบัปี 2560 ซึง่มีสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท 4.01 ลา้นบาท 
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เอกสารแนบ 5 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนินการงาน 
ของ 

บริษัท คลนี แพลนน่ิง จ ากดั 

ทีม่า: ขอ้มูลและงบการเงนิของบรษิัท คลนี แพลนนิ่ง จ ากดั 

 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ช่ือบรษัิท : บรษัิท คลนี แพลนน่ิง จ ำกดั (“CP”) 
  Clean Planning Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจดำ้นกำรผลติพลงังำนไฟฟำ้ขนำดเลก็จำกขยะ บรหิำรจดักำรและก ำจดัขยะ 
เลขทะเบียนบรษัิท : 0105558075316 
ที่ตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ : อำคำรคอลมัน ์ทำวเวอร ์เลขท่ี 199 ชัน้ 7 ถนนรชัดำภิเษก  
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 
ทนุจดทะเบียน : 60,000,000 บำท 
  แบง่เป็นหุน้สำมญั 6,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 10.00 บำท 
ทนุท่ีช ำระแลว้ : 55,000,000 บำท 
  แบง่เป็นหุน้สำมญั 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 10.00 บำท 
  และหุน้สำมญั 1,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 5.00 บำท  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัท คลนี แพลนนิ่ง จ ำกดั ถกูจดัตัง้ขึน้ในปี 2558 โดยบริษัท  ไอที ดิสทรบิิวชั่น จ ำกดั ถือหุน้รอ้ยละ 25 ซึ่งด ำเนิน
ธุรกิจดำ้นกำรผลิตพลงังำนไฟฟ้ำขนำดเล็กจำกขยะ และบริหำรจัดกำรและก ำจัดขยะ ดว้ยทุนจดทะเบียน 2 ลำ้นบำท และ
ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 60 ลำ้นบำท  

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บรษัิท คลนี แพลนน่ิง จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรผลติพลงังำนไฟฟำ้ขนำดเลก็จำกขยะ บรหิำรจดักำรและก ำจดัขยะ 

2.3 โครงสร้างรายได ้

โครงสรำ้งรำยไดข้อง CP ในระยะ 3 ปีที่ผำ่นมำ ตัง้แตปี่ 2559 – 2561 มีดงันี ้

โครงสร้างรายได้ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2559 2560 2561 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายได้       
รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 8.97 95.78 5.84 95.54 8.59 99.41 
รำยไดอ่ื้น 0.40 4.22 0.27 4.46 0.05 0.59 
รวมรายได้ 9.37 100.00 6.11 100.00 8.64 100.00 

ที่มำ :  งบกำรเงินรวมปี 2559 – 2561 มำจำกงบกำรเงินรวมซึง่ผ่ำนกำรตรวจสอบ โดยผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 

3. คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 21 ตลุำคม 2562 คณะกรรมกำรของ CP ประกอบดว้ย กรรมกำรจ ำนวน 3 ทำ่น ดงันี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยธนิส สทุธิพนัธ ์ กรรมกำร 
2. นำงสิรพินัธ ์เขียนสภุำพ กรรมกำร 
3. นำยแดน เหตระกลู กรรมกำร 

ที่มำ:  หนงัสือรบัรองของ CP ฉบบัลงวนัที่ 21 ตลุำคม 2562 

กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบรษัิทตำมหนงัสือรบัรองฉบบัลงวนัที่ 21 ตลุำคม 2562 คือ กรรมกำรหนึ่งคน
ลงลำยมือช่ือและประทบัตรำส ำคญัของบรษัิท   

4. ผู้ถอืหุ้น 

รำยช่ือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของ CP ณ วนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2562 โดยมีรำยช่ือดงันี ้

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุน้ 
สัดส่วนของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

1.  นำยธนิส สทุธิพนัธ ์ 4,500,000 75.00 
2.  บรษัิท ไอที กรนี จ  ำกดั (มหำชน) 1,499,999 25.00 
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ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุน้ 
สัดส่วนของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

3.  นำยอดิศร สิงหฤ์ำเดช 1 0.00 
รวมทัง้หมด 6,000,000 100.00 

ที่มำ:  บญัชีรำยชื่อผูถื้อหุน้ของ CP ณ วนัที่ 13 พฤศจิกำยน 2562 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกิจการ 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของ CP ในระยะ 3 ปีที่ผำ่นมำ ตัง้แตปี่ 2559 – 2561 มีดงันี ้

สรุปฐานะการเงิน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2559 2560 2561 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพย ์       

สินทรัพยห์มุนเวียน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 1.25 2.52 0.17 0.34 0.23 0.42 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 0.87 1.76 1.31 2.61 1.97 3.59 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 1.59 3.21 0.55 1.09 0.90 1.64 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3.71 7.48 2.03 4.05 3.10 5.65 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       
เงินฝำกธนำคำรติดภำระค ำ้ประกนั - - - - 3.50 6.37 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 45.17 91.02 48.23 95.90 48.17 87.72 
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 0.74 1.50 0.03 0.06 0.14 0.25 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 45.91 92.52 48.26 95.95 51.81 94.35 
รวมสินทรัพย ์ 49.63 100.00 50.29 100.00 54.91 100.00 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้       
หนีสิ้นหมุนเวียน       
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 0.46 0.93 1.36 2.71 1.22 2.22 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกรรมกำร - - 15.01 29.85 31.12 56.67 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 4.53 9.12 0.40 0.79 0.58 1.05 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4.99 10.05 16.77 33.35 32.91 59.93 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
เงินกูย้ืมบคุคลหรอืกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 4.33 8.72 - - - - 
คำ่เชำ่ตำมสญัญำเชำ่ด  ำเนินงำนรอตดับญัชี 0.51 1.04 - - - - 
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 0.03 0.06 0.11 0.23 0.15 0.27 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4.87 9.81 0.11 0.23 0.15 0.27 
รวมหนี้สิน 9.86 19.86 16.89 33.58 33.06 60.21 
ส่วนของผู้ถือหุน้       
ทนุจดทะเบียน 50.00 100.75 60.00 119.31 60.00 109.27 
ทนุที่ออกจ ำหน่ำยและเรยีกช ำระแลว้ 55.00 110.83 55.00 109.37 55.00 100.16 

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม (15.23) (30.69) (21.60) (42.94) (33.15) (60.37) 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 39.77 80.14 33.40 66.42 21.85 39.79 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 49.63 100.00 50.29 100.00 54.91 100.00 

ที่มำ :  งบกำรเงินรวมปี 2559 – 2561 มำจำกงบกำรเงินรวมซึง่ผ่ำนกำรตรวจสอบ โดยผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 
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งบก ำไรขำดทนุของ CP ในระยะ 3 ปีที่ผำ่นมำ ตัง้แตปี่ 2559 – 2561 มีดงันี ้
สรุปผลการด าเนินงาน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2559 2560 2561 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายได้       
รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 8.97 95.78 5.84 95.54 8.59 99.41 
รำยไดอ่ื้น 0.40 4.22 0.27 4.46 0.05 0.59 
รวมรายได้ 9.37 100.00 6.11 100.00 8.64 100.00 
ค่าใช้จ่าย       
ตน้ทนุบรกิำร 7.77 82.92 7.91 129.32 14.14 163.65 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 12.66 135.13 4.57 74.80 6.05 70.01 
รวมค่าใช้จ่าย 20.42 218.05 12.48 204.12 20.20 233.66 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิ
และภาษีเงนิได้ 

(11.06) (118.05) (6.37) (104.12) (11.55) (133.66) 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน - - - - - - 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (11.06) (118.05) (6.37) (104.12) (11.55) (133.66) 
ภำษีเงินได ้ - - - - - - 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (11.06) (118.05) (6.37) (104.12) (11.55) (133.66) 

ที่มำ :  งบกำรเงินรวมปี 2559 – 2561 มำจำกงบกำรเงินรวมซึง่ผ่ำนกำรตรวจสอบ โดยผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 

อตัรำสว่นทำงกำรเงินของ CP ในระยะ 3 ปีที่ผำ่นมำ ตัง้แตปี่ 2559 – 2561 มีดงันี ้
อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  
   

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง เทำ่ 0.74 0.12 0.09 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเรว็ เทำ่ 0.43 0.09 0.07 
อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ เทำ่ 10.29 5.35 5.23 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 35.49 68.22 69.74 
อตัรำสว่นหมนุเวียนสินคำ้คงเหลือ เทำ่ - - - 
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย วนั - - - 
อตัรำสว่นหมนุเวียนเจำ้หนีก้ำรคำ้ เทำ่ 16.88 8.66 10.95 
ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลี่ย วนั 21.62 42.12 33.32 
วงจรเงินสด วนั 13.87 26.10 36.42 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร     
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 13.43 (35.35) (64.62) 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ (118.05) (104.12) (133.66) 
อตัรำก ำไรสทุธิ รอ้ยละ (118.05) (104.12) (133.66) 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ รอ้ยละ (27.80) (17.40) (41.82) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์ รอ้ยละ (22.28) (12.74) (21.96) 
อตัรำหมนุเวียนของสินทรพัย ์ เทำ่                           0.19                            0.12                            0.16  
อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ     
อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ เทำ่ 0.25 0.51 1.51 
ที่มำ:  ค ำนวณโดยทีป่รกึษำทำงกำรเงินอิสระ 
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การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของปี 2561 

ผลกำรด ำเนินงำนของ CP 

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 CP มีขำดทุนสุทธิจ ำนวน 11.55 ลำ้นบำท ลดลง 5.19 
ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 81.49 เมื่อเทียบกบัปี 2560 ที่ขำดทนุสทุธิเท่ำกบั 6.37 ลำ้นบำท โดยกำรลดลงของก ำไรสทุธิในปี 
2561 เป็นผลมำจำกกำรกำรเพิ่มขึน้ของตน้ทนุบรกิำรท่ีมีสดัสว่นมำกกวำ่กำรเพิ่มขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 

รำยได ้

รำยไดร้วมของ CP ในปี 2561 เท่ำกบั 8.64 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 2.53 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 41.38 จำกปี 2560 
ที่มีรำยไดร้วมเท่ำกับ 6.11 ลำ้นบำท โดยแบ่งเป็นรำยไดจ้ำกกำรบริกำรจ ำนวน 8.59 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 2.75 ลำ้นบำท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 47.10 เมื่อเทียบกบัปี 2560 และรำยไดอ้ื่นจ ำนวน 0.05 ลำ้นบำท ลดลง 0.22 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 81.29 
เมื่อเทียบกบัปี 2560 

ตน้ทนุและคำ่ใชจ้่ำย 

ในปี 2561 CP มีตน้ทุนบริกำรเท่ำกับ 14.14 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 6.24 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 78.90 จำกในปี 
2560 ที่มีตน้ทุนบริกำรกับ 7.91 ลำ้นบำท ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรในปี 2561 เท่ำกับ 6.05 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 1.48 ลำ้นบำท 
หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 32.33 จำกปี 2560 ที่มีคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรรวมเทำ่กบั 4.57 ลำ้นบำท 

ฐำนะกำรเงิน  

ในปี 2561 CP มีสนิทรพัยร์วมเทำ่กบั 54.91 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 4.62 ลำ้นบำท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.19 เมื่อเทียบกบัปี 
2560 ที่มีสินทรพัยร์วมเท่ำกับ 50.29 ลำ้นบำท โดยสินทรพัยห์มุนเวียนรวมเพิ่มขึน้ 1.07 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 52.52 และ
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 3.55 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.36 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยสว่นใหญ่เป็นผลมำจำกกำร
เพิ่มขึน้ของเงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ำ้ประกนั 

ในปี 2561 CP มีหนีส้นิรวมเทำ่กบั 33.06 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 16.17 ลำ้นบำท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 95.77 เมื่อเทียบกบัปี 
2560 ที่มีหนีส้ินรวมเท่ำกบั 16.89 ลำ้นบำท โดยหนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 16.14 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 96.21 โดยเป็นผลจำก
กำรเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกรรมกำรและหนีส้ินหมนุเวียนอื่น หนีส้นิไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 0.04 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 31.00 เมื่อเทียบกบัปี 2560 โดยเป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 

ในปี 2561 บริษัทมีสว่นของผูถื้อหุน้ของบริษัท 21.85 ลำ้นบำท ลดลง 11.55 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 34.59  เมื่อ
เทียบกบัปี 2560 ซึง่มีสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท 33.40 ลำ้นบำท 
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เอกสารแนบ 6 

การประเมินมูลค่ายุตธิรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสด 
ของ 

บริษัท อนิเทลลิเจ็นท ์เอน็เตอรไ์พรส ์คอมพวิติง้ จ ากัด (“INEC”) 
 
1. สมมตฐิานส าคัญ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัท าประมาณการทางการเงินของ INEC บนขอ้มลูที่ไดร้บั รวมถึงจากการสมัภาษณ์
ผูบ้รหิาร บนหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis) เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สมมติฐานท่ีส าคญั โดยสมมติฐานและรายละเอียด มี
ดงันี ้

1. โครงสร้างรายได้ 

INEC (Intelligent Enterprise Computing Limited) ประกอบธุรกิจดา้นการใหบ้ริการระบบสารสนเทศ พรอ้มทัง้ให้
ค  าปรึกษาและแก้ปัญหางานดา้นไอทีแบบครบวงจร (IT Total Service Solutions) โดยการน าเสนอบริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหก้บัลกูคา้ และสามารถใหบ้รกิารแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Solution) ทัง้หมด 4 ประเภทหลกัๆ 
คือ 

1) ธุรกิจบรกิารหลงัการขายโดยสญัญาการบรกิารบ ารุงรกัษา (Maintenance) 
2) บรกิารหลงัการขายโดยสญัญาการบรกิารบ ารุงรกัษาระบบคอมพิวเตอรต์ามระยะเวลาที่ตกลงกับลกูคา้ ซึ่ง

โดยทั่วไปจะรบัจา้งบรกิารอยูใ่นช่วงเวลา 1, 3, 5 ปี 
3) ธุรกิจบรกิารดา้นการบรหิารโครงการ (Project Management) 
4) การใหบ้รกิารระบบสารสนเทศแบบครบวงจร (Total IT Outsourcing Service) 

จากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารของ INEC ยังคงไม่มีทิศทางรายไดท้ี่ชัดเจนในอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
คาดการณร์ายไดข้อง INEC ตามโครงสรา้งรายไดข้องลกูคา้ปัจจุบันในปี 2562 และ 2563 โดยไม่มีการเติบโตของ
รายได ้

ในส่วนรายไดอ้ื่นๆ ของ INEC ในปี 2562 ประกอบไปดว้ยรายไดด้อกเบีย้ 6,984.08 บาท ซึ่งเกิดจากเงินฝากใน
กระแสเงินสด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดให้ INEC ไม่มีรายได้อื่นๆ ในการประมาณการครัง้นี ้ โดย
โครงสรา้งรายไดข้อง INEC มีดงันี ้

(ล้านบาท) 2560A 2561A 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 
รายได้จากการขายพร้อมติดตัง้ - 2.02 20.77 2.79 2.79 2.79 2.79 
รายได้อ่ืนๆ 0.06 0.56 0.01 - - - - 

รวมรายได้ 0.06 2.58 20.77 2.79 2.79 2.79 2.79 

ท่ีมา: ขอ้มลูของ INEC และประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
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2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ในการค านวณตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชส้มมติฐานในการเปรียบเทียบ
ขอ้มลูยอ้นหลงั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ต้นทุนการขายพร้อมติดตัง้ 
ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหต้น้ทนุจากการขายพรอ้มติดตัง้มีอตัรารอ้ยละ 
87.68 ตามตน้ทนุที่ INEC คาดวา่จะเกิดจากลกูคา้ปัจจบุนัในปี 2563 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหค้า่ใชจ้า่ยการขายมีอตัรารอ้ยละ 0.62 ตาม
คา่ใชจ้า่ยการขายที่ INEC คาดวา่จะเกิดจากลกูคา้ปัจจบุนัในปี 2563 โดยมี
คา่ใชจ้า่ยหลกัเป็นคา่ตอบแทนการขาย (sale incentive) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารประกอบไปดว้ยคา่สอบบญัชี รวมถึงรายจา่ยคา่เสื่อม 
ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดก้ าหนดใหค้า่ใชจ้า่ยในการบรหิาร มีอตัราเติบโตที่
รอ้ยละ 1.50 อา้งอิงจากอตัราเงินเฟอ้ทั่วไปของประเทศไทยยอ้นหลงั 10 ปี โดยใน
ปี 2563 ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหร้ายจา่ยคา่เสื่อม เป็นไปตามตาราง
คา่เสื่อม 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  INEC ไมมี่เงินกูจ้งึไม่มีคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้

ท่ีมา: ขอ้มลูของ INEC และประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

ตารางสรุปตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

(ล้านบาท) 2560A 2561A 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 

ต้นทุนการขายพร้อมติดตัง้ (0.11) (2.04) (18.72) (2.44) (2.44) (2.44) (2.44) 
   อตัรารอ้ยละของรายได ้ N/A -100.97% -90.12% -87.68% -87.68% -87.68% -87.68% 
ค่าใช้จ่าในการขาย (0.14) (0.26) (0.13) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) 
   อตัรารอ้ยละของรายได ้   -0.61% -0.62% -0.62% -0.62% -0.62% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (0.65) (0.11) (0.11) (0.10) (0.11) 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ - - - - - - - 
รวม  (0.26) (2.30) (19.49) (2.57) (2.57) (2.56) (2.57) 

ท่ีมา: ขอ้มลูของ INEC และประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

3. ค่าใช้จ่ายลงทุน และค่าเสื่อมตัดจ าหน่าย 

เนื่องดว้ย INEC ไม่มีแผนการก่อสรา้งหรือลงทุนในทรพัยส์ินใหม่อย่างมีนัยส าคญั ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
ก าหนดใหไ้มม่ีคา่ใชจ้่ายลงทนุ ปรกึษาทางการเงินอิสระไดป้ระมาณการคา่ใชจ้า่ยลงทนุและคา่เสือ่มตดัจ าหนา่ย ดงันี ้

(ล้านบาท) 2562 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 
ค่าใช้จ่ายลงทุน - - - - - - 
ค่าเส่ือมตัดจ าหน่าย 0.03 0.01 0.01 - - - 

 ท่ีมา:  ขอ้มลูของ INEC และประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

4. เงนิทุนหมุนเวียน 

เนื่องจากที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหร้ายไดข้อง INEC ไม่มีการเติบโตจากลกูคา้รายใหม่ ที่ปรกึษาทางการ
เงินอิสระจึงก าหนดใหเ้งินทนุหมนุเวียนมีอตัราคงที่ตามตารางดา้นลา่ง 
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(ล้านบาท) 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 
ลกูหนีค้า้งจา่ย - - - - - - 
เจา้หนีค้า้งจา่ย 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 
สินคา้คงเหลือ 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 
เงนิทุนหมุนเวียนรวม 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 

ท่ีมา: ขอ้มลูของ INEC และประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

5. อัตราคิดลด 

อตัราตน้ทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ของ INEC ที่รอ้ยละ 
6.91 สามารถดรูายละเอียดไดจ้ากขอ้ 1.3.5 วิธีมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด หวัขอ้ย่อย 1.5 อตัราคิดลดของ
รายงานฉบบันี ้

6. มูลค่าปัจุบันสุดท้าย 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีการก าหนดการอตัราการเติบโตของกระแสเงินสดภายหลงัสิน้สดุระยะเวลาประมาณ
การเทา่กบัรอ้ยละ 0 ตอ่ปี เพื่อเป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั (Conservative basis) 

2. สรุปมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดสุทธิ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดป้ระมาณการกระแสเงินสดของธุรกิจ โดยใชข้อ้สมมติฐานในการค านวณกระแสเงินสด
สุทธิของ INEC  ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตและอัตราคิดลดด้วยต้นทุนการจัดหาเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของ  INEC  
(Weighted Average Cost of Capital: WACC) สามารถสรุปประมาณการกระแสเงินสดไดด้งันี ้

(ล้านบาท)  2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 
รายได ้  20.77   2.79   2.79   2.79   2.79   2.79  
คา่ใชจ้า่ยตน้ทนุ  (18.72)  (2.44)  (2.44)  (2.44)  (2.44)  (2.44) 
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน  (0.78)  (0.13)  (0.13)  (0.12)  (0.12)  (0.12) 
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนหกัภาษี  1.28   0.22   0.22   0.22   0.22   0.22  
ภาษี  (0.26)  (0.04)  (0.04)  (0.04)  (0.04)  (0.04) 
ก าไรสุหลังหกัภาษี   1.03   0.17   0.17   0.18   0.18   0.18  
คา่เสื่อมราคา  0.03   0.01   0.01   -     -     -    
รายจา่ยลงทนุ  -     -     -     -     -     -    
เงินทนุหมนุเวียนที่เพ่ิมขึน้(ลดลง)  1.29   -     -     -     -     -    
กระแสเงนิสดคงเหลือ  2.34   0.18   0.18   0.18   0.18   0.18  
        

จ านวนปี 0.13 1.13 2.13 3.13 4.13 5.13 
อตัราคิดลดจากตน้ทนุทางการเงิน (WACC) 6.91% 6.91% 6.91% 6.91% 6.91% 6.91% 
อัตราส่วนลด (Discount Factor)   0.927 0.867 0.811 0.759 0.710 

ท่ีมา: ขอ้มลูของ INEC และประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
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สรุปมูลค่าของกิจการกรณีฐานของ INEC 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้ าการประเมินความสมเหตุสมผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ  INEC  โดย
พิจารณาจากกระแสเงินสดคิดลดดว้ยตน้ทุนการจัดหาเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของ  INEC  (Weighted Average Cost of 
Capital: WACC) สามารถสรุปไดด้งันี ้

รายการ มูลค่า หมายเหตุ 
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด 0.60  ลา้นบาท 
มลูคา่ปัจจบุนัสดุทา้ย (Terminal Value) 1.80  ลา้นบาท 

มูลค่าของกิจการของ INEC 2.40  ลา้นบาท 

ท่ีมา: ประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

การประเมินโดยวิธีมลูคา่กระแสเงินสดของ INEC เทา่กบั 2.40 ล้านบาท   

การวิเคราะหค์วามไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดท้ าการวิเคราะหค์วามไวต่อการเปลี่ยนแปลง(Sensitivity Analysis) ของการประเมิน
ความสมเหตุสมผลของราคายตุิธรรมของ INEC บนกรณีฐาน เพื่อใหค้รอบคลมุถึงช่วงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้จาก
การเปลีย่นแปลงของ 2 ปัจจยั คือ  

(1) อตัราคิดลดจากตน้ทุนทางการเงิน ดว้ยตน้ทุนเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของ  INEC (Discount Rate) เพื่อใหไ้ดมู้ลค่า
ยตุิธรรมของ INEC ที่สะทอ้นถึงความเป็นไปไดใ้นกรณีตา่งๆ ไดอ้ยา่งครบถว้น โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระใช้
ตน้ทุนการจัดหาเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของ INEC  (Weighted Average Cost of Capital: WACC กรณีฐาน 
(Base Case) ที่รอ้ยละ 8.97 และสมมติฐานใหม้ีการเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ และลดลงรอ้ยละ 0.25%   

(2) การเปลี่ยนแปลงของรายได ้(Change in Revenue) เพื่อใหม้ลูค่ายตุิธรรมที่ครอบคลมุความผนัผวนของรายได้
ซึ่งสะทอ้นอยู่ในก าไรขัน้ตน้ ในกรณี INEC ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสมมติใหม้ีการเปลี่ยนแปลงอตัราก าไร
ขั้นต้นไม่เพิ่มขึน้หรือลดลง เนื่องจากลูกค้าปัจจุบันของ INEC เป็นสัญญาที่ผู้บริหารคาดว่าจะไม่มีการ
เปลีย่นแปลงในอนาคต 

ตารางสรุปการวิเคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) 

ผลตอบแทนตามวิธีมูลค่ากระแสเงนิสดสุทธิของเงนิลงทุน  

มูลค่ายุติธรรมของผู้ถือหุ้น    ต้นทุนทางการเงนิของผู้ถือหุ้น 
(ล้านบาท)  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

  
การเปล่ียนแปลงของรายได้ 

  

-0.50% 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 
-0.25% 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 
0.00% 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 
0.25% 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 
0.50% 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 

 การประเมินดว้ยวิธีมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด มีความผนัผวนอย่างมีนยัส าคญั จากอตัราการเปลีย่นแปลงของ
รายไดข้อง INEC และการเปลี่ยนแปลงตน้ทนุกระแสเงินสดสว่นของกิจการ สง่ผลใหก้ารประเมินมลูค่ากิจการของ INEC อยู่
ในช่วง 2.23 – 2.60 ลา้นบาท  
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เอกสารแนบ 7 

การประเมินมูลค่ายุตธิรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสด 
ของ 

บริษัท เอชอารซ์ีพี จ ากัด (“HRCP”) 
 

1. สมมติฐานส าคัญ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัท าประมาณการทางการเงินของ HRCP บนขอ้มลูที่ไดร้บั รวมถึงจากการสมัภาษณ์
ผูบ้ริหารของ HRCP บนหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis) เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสมมติฐานที่ส  าคญั โดยสมมติฐานและ
รายละเอียด มีดงันี ้

1. โครงสร้างรายได้ 

ปัจจบุนั HRCP ประกอบธุรกิจโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเป็นตวัแทนจ าหนา่ยสนิคา้ของ บรษัิท ไอที กรนี จ ากดั (มหาชน) 
ใหแ้ก่ลกูคา้รายย่อย เนื่องจากบรษัิท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) จ าหน่ายสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้องคก์รและ partner เป็น
หลกั โดยจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารของ HRCP มีนโยบายที่จะจ าหน่ายสินคา้ใหก้ับลกูคา้องคก์รเป็นหลกั และ
ประมาณการยอดขายเท่ากับปี 2562 รวมถึงโครงสรา้งตน้ทุน และค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง เนื่องจากผูบ้ริหาร
คาดการณว์า่จะไมม่ีการเติบโตหรอืเปลีย่นแปลงไปจากปี 2562 อยา่งมีนยัส าคญั  

เนื่องจากยงัไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรา้งการประกอบธุรกิจที่ชดัเจน HRCP ดงันัน้ปรกึษาทางการเงินอิสระจึง
ประมาณการใหร้ายไดจ้ากการขายและบริการเติบโตขึน้ในอตัราเงินเฟ้อ หรือรอ้ยละ 1.50 เท่านัน้และใหร้ายไดอ้ื่น
คงทีไ่ปตลอดการประมาณการ รายละเอียดโครงสรา้งรายไดม้ี ดงันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 
รายได้จากการขายและบริการ 2560A 2561A 2562F1/ 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายไดจ้ากการขาย 1.46 1.61 4.61 4.68 4.75 4.82 4.89 4.96 

อตัราการเตบิโต  10.7% 186.0% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 
รายไดจ้ากการบรกิาร 0.10 0.06 1.01 1.02 1.04 1.05 1.07 1.08 
อตัราการเตบิโต  -42.2% 1020.1% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 
รายได้จากการขายและบริการ 1.56 1.67 5.61 5.70 5.78 5.87 5.96 6.05 
อตัราการเตบิโต  7.0% 236.6% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 
รายไดอ่ื้น 0.02 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
อตัราการเตบิโต  5.1% 195.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
รวมรายได้ 1.57 1.68 5.66 5.74 5.83 5.92 6.00 6.09 
อตัราการเตบิโต  7.0% 236.2% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

หมายเหต ุ 1/ ปี 2562 ใชข้อ้มลูตามประมาณการงบการเงินภายในของ HRCP 

รายไดจ้ากการบริการแบ่งเป็นรายไดค้่าบริการอื่น และรายไดค้่าเช่า โดยรายไดบ้ริการอื่น เกิดจากรายไดจ้ากการ
ติดตั้ง และออกแบบระบบที่เก่ียวเนื่องกับสินค้าที่ขาย และรายได้ค่าเช่าเกิดจากการให้เช่าอุปกรณ์กับลูกค้า 
รายละเอียดรายไดจ้ากการบรกิารมี ดงันี ้
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้จากการบริการ 2560A 2561A 2562F1/ 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายไดค้า่บรกิารอื่น 0.10 0.06 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.68 
รายไดค้า่เชา่2/ 0.01 - 0.37 0.38 0.38 0.39 0.40 0.40 
รายได้จากการขายและบริการ 0.10 0.06 1.01 1.02 1.04 1.05 1.07 1.08 

หมายเหต ุ 1/ ปี 2562 ใชข้อ้มลูตามประมาณการงบการเงินภายในของ HRCP 
2/ ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระไดป้รบัปรุงรายไดค้า่เช่าออกจากรายไดอ่ื้น 

2. ต้นทุนขายและบริการ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระประมาณการตน้ทนุขายโดยอา้งอิงจากอตัราตน้ทนุขายตอ่รายไดจ้ากการขายในปี 2562 ที่
รอ้ยละ 88 ไปจนตลอดประมาณการ เนื่องจาก HRCP เป็นบรษัิทท่ีเพิ่งเริม่ด าเนินกิจการตัง้แตปี่ 2558 ที่ผา่นมา โดย
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาโครงสรา้งรายได้ของ HRCP ยังไม่ความไม่แน่นอน ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้
สมมติฐานประมาณการอตัราส่วนตน้ทุนขายต่อรายจากการขายในปี 2562 เป็นหลกั เนื่องจากเป็นปีที่สะทอ้นผล
ประกอบการ ณ ปัจจบุนัมากที่สดุ รายละเอียดโครงสรา้งตน้ทนุขายมี ดงันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ต้นทุนขาย 2560A 2561A 2562F1/ 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ตน้ทนุขาย 1.32 1.45 4.06 4.12 4.18 4.25 4.31 4.37 

รอ้ยละตน้ทนุขายต่อรายไดจ้ากการขาย -90% -90% -88% -88% -88% -88% -88% -88% 

หมายเหต:ุ  1/ ปี 2562 ใชข้อ้มลูตามประมาณการงบการเงินภายในของ HRCP 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการตน้ทุนค่าบริการโดยอา้งอิงจากอตัราตน้ทุนค่าบริการต่อรายไดจ้ากการ
บรกิารในปี 2562 ที่รอ้ยละ 52 ไปจนตลอดประมาณการ 

ค่าเสือ่มราคา 
สนิทรพัยท์ี่น  ามาคิดคา่เสือ่มราคาในสว่นตน้ทนุคา่บรกิาร คา่เสือ่มราคาของอปุกรณท์ี่ใหล้กูคา้เช่าประเภท Access 
Node พรอ้มระบบ NMS และ Network Terminal เพื่อใหบ้รกิารอินเตอรเ์น็ตความเรว็สงูซึง่มลีกัษณะสมัพนัธก์บั
รายไดค้า่เชา่อปุกรณ ์ เนื่องจากมีระยะเวลาใหเ้ชา่กบัอายคุา่เสือ่มราคาของอปุกรณใ์หเ้ช่าที่ 4 ปี และในปี 2562 
HRCP มีการซือ้อปุกรณใ์หเ้ชา่จ านวน 0.58 ลา้นบาทเป็นปีแรก ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการให ้HRCP 
ซือ้อปุกรณจ์ านวน 0.58 ลา้นบาททกุ 4 ปี และตดัคา่เสือ่มที่อาย ุ4 ปี ตามนโยบายบญัชีของบรษัิท 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
ต้นทุนค่าบริการ 2560A 2561A 2562F1/ 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ตน้ทนุคา่บรกิาร 0.33 0.33 0.34 0.35 0.35 0.36 0.33 0.33 

รอ้ยละตน้ทนุบรกิารต่อรายไดร้บรกิาร 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 

คา่เสื่อมราคา -สินทรพัยส์  าหรบัเชา่ 0.13 0.13 0.06 - 0.14 0.14 0.13 0.13 

รวม 0.33 0.33 0.34 0.35 0.35 0.36 0.33 0.33 

หมายเหต ุ 1/ ปี 2562 ใชข้อ้มลูตามประมาณการงบการเงินภายในของ HRCP 
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3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระประมาณการใหค้า่ใชจ้่ายบรหิารทัง้หมดเติบโตจากปี 2562 ตามอตัราเงินเฟอ้หรือรอ้ยละ 
1.50 ตอ่ปีตลอดการประมาณการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ค่าใช้จ่ายบริหาร 2560A 2561A 2562F1/ 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

คา่สอบบญัชี 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 

คา่เสื่อมราคา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

รวม 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 

หมายเหต ุ 1/ ปี 2562 ใชข้อ้มลูตามประมาณการงบการเงินภายในของ HRCP 

4. เงนิกู ้

จากขอ้มลูตามงบการเงินปี 2561ของ HRCP ไมม่ีการกูย้ืมเงินจากบคุคลภายนอก 

5. ค่าใช้จ่ายลงทุนและค่าเสื่อมตัดจ าหน่าย 

เนื่องดว้ยค่าใชจ้่ายลงทุนกว่ารอ้ยละ 99 เป็นสินทรพัยเ์พื่อใหเ้ช่า ซึ่งถกูบนัทึกไวใ้นส่วนตน้ทุนขายดโดย HRCP มี
ระยะเวลาใหเ้ช่ากบัอายคุ่าเสื่อมราคาของอปุกรณใ์หเ้ช่าที่ 4 ปี และในปี 2562 HRCP มีการซือ้อปุกรณใ์หเ้ช่าเป็นปี
แรก ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระประมาณการให ้HRCP ซือ้อปุกรณจ์ านวน 0.15 ลา้นบาททกุปี และตดัคา่เสือ่มที่อาย ุ
4 ปี ตามนโยบายบญัชีของบรษัิท 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ค่าใช้จ่ายลงทุน 2562F1/ 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

อปุกรณ ์ 0.58 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

รวมค่าใช้จ่ายลงทุน 0.58 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

ค่าเส่ือมและค่าตัดจ าหน่าย 2562F1/ 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

คา่เสื่อมและคา่ตดัจ  าหน่าย 0.14 0.17 0.21 0.16 0.15 0.15 

ที่มา: ขอ้มลูของกิจการและประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

6. เงนิทุนหมุนเวียน 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ประมาณการลกูหนีก้ารคา้ สินคา้คงเหลือ และเจา้หนีก้ารคา้ โดยอา้งอิงระยะเวลาเฉลี่ย
จากปี 2562 ซึ่งมีระยะเวลาเก็บเงินลกูหนีเ้ฉลี่ยที่ 79 วนั สต็อกสนิคา้เฉลี่ยที่ 16 วนั จ่ายช าระเจา้หนีเ้ฉลีย่ที่ 106 วนั 
และใชต้วัเลขดงักลา่วประมาณการเงินทนุหมนุเวียนไปจนสิน้สดุการประมาณการ  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

เงนิทุนหมุนเวียน 2562F1/ 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ลกูหนีก้ารคา้ 1.00 1.01 1.03 1.04 1.06 1.07 

สินคา้คงเหลือ 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 
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เงนิทุนหมุนเวียน 2562F1/ 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

เจา้หนีก้ารคา้ 1.18 1.20 1.21 1.23 1.25 1.27 

เงนิทุนหมุนเวียนรวม (0.0043) (0.0044) (0.0044) (0.0045) (0.0046) (0.0046) 

หมายเหต:ุ 1/ ปี 2562 ใชข้อ้มลูตามประมาณการงบการเงินภายในของ HRCP 

7. อัตราคิดลด (Discount Rate) 

อตัราตน้ทนุทางการเงินถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ของบรษัิทฯ ที่รอ้ยละ 
6.91 สามารถดรูายละเอียดไดจ้ากขอ้ 1.3.5 วิธีมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด หวัขอ้ย่อย  1.5 อตัราคิดลด
ของรายงานฉบบันี ้

8. มูลค่าปัจจุบันสุดท้าย (Terminal Value) 

ส าหรบัธุรกิจตวัแทนจ าหนา่ยสนิคา้เทคโนโลยี เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจบุนัไดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ โดยบรษัิท
ตอ้งปรบัตัวและติดตามข่าวสารตลอดเวลาเพื่อหาสินคา้ที่ตรงกับตลาดมาจ าหน่าย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ประมาณการอยา่งระมดัระวงัโดยใหม้ีอตัราการเติบโตที่รอ้ยละ 0.00 หลงัจากปี 2567 เป็นตน้ไป 

2. สรุปมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดสุทธิ 

1. ประมาณการงบก าไรขาดทุน 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดป้ระมาณการงบก าไรขาดทนุรวมของบรษัิท HRCP ตามตารางดา้นลา่งนี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562F1/ 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 4.61 4.68 4.75 4.82 4.89 4.96 
รายไดค้า่บรกิาร 1.01 1.02 1.04 1.05 1.07 1.08 
รวมรายไดจ้ากการขายและบรกิาร 5.61 5.70 5.78 5.87 5.96 6.05 
ตน้ทนุขาย (4.06) (4.12) (4.18) (4.25) (4.31) (4.37) 
ตน้ทนุคา่บรกิารพรอ้มติดตัง้ (0.46) (0.50) (0.54) (0.50) (0.49) (0.50) 
รวมตน้ทนุขายและบรกิาร (4.52) (4.63) (4.73) (4.74) (4.80) (4.87) 
ก าไรขัน้ต้น 1.09 1.07 1.05 1.13 1.15 1.17 
รายไดอ่ื้น 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

คา่ใชจ้า่ยบรหิาร 0.174 0.177 0.181 0.182 0.185 0.188 
ก าไรจากการด าเนินงาน 1.31 1.30 1.28 1.36 1.39 1.41 
คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน - - - - - - 
คา่ใชจ้า่ยภาษี (0.00) (0.19) (0.18) (0.20) (0.20) (0.21) 
ก าไรสุทธิ 1.31 1.11 1.10 1.16 1.18 1.20 

หมายเหต:ุ 1/ ปี 2562 ใชข้อ้มลูตามประมาณการงบการเงินภายในของ HRCP 
ท่ีมา: ขอ้มลูของกิจการและประมาณการโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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2. ประมาณการกระแสเงนิสดของบริษัท เอชอารซ์ีพี จ ากัด 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดป้ระมาณการกระแสเงินสดของธุรกิจตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ IT โดยใชข้อ้สมมติฐานใน
การค านวณกระแสเงินสดสทุธิของกิจการ ที่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคตและอตัราตน้ทนุทางการเงินรวมของบริษัทฯ 
(Weighted Average Cost of Capital) สามารถสรุปประมาณการกระแสเงินสดได ้ดงันี ้

(ล้านบาท)  4Q2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายได ้ 2.30 5.74 5.83 5.92 6.00 6.09 

ตน้ทนุ (1.62) (4.63) (4.73) (4.74) (4.80) (4.87) 

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน 0.04 (0.18) (0.18) (0.18) (0.18) (0.19) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 0.71 0.94 0.92 0.99 1.02 1.03 

ภาษี (0.00) (0.19) (0.18) (0.20) (0.20) (0.21) 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลังหัก
ภาษี  

0.71 0.75 0.74 0.79 0.81 0.83 

คา่เสื่อมราคา และ คา่ตดัจ  าหน่าย 0.04 0.17 0.21 0.16 0.15 0.15 

รายจา่ยลงทนุ (0.01) (0.15) (0.15) (0.15) (0.15) (0.15) 

เงินทนุหมนุเวียนที่เพ่ิมขึน้(ลดลง) 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 1.23 0.78 0.80 0.80 0.81 0.83 

จ านวนปี 0.13 1.13 2.13 3.13 4.13 5.13 

ตน้ทนุทางการเงิน (WACC) 6.91% 6.91% 6.91% 6.91% 6.91% 6.91% 

อตัราคิดลด (Discount Factor) 0.99 0.93 0.87 0.81 0.76 0.71 

 ที่มา: ขอ้มลูของกิจการ และประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

สรุปกรณีฐานของบริษัท เอชอารซ์ีพี จ ากัด 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้ าการประเมินความสมเหตุสมผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการ โดย
พิจารณาจากกระแสเงินสดของบรษัิท (Discounted Free Cash Flow to the Firm Approach) ผลการประเมินมลูคา่
ของ บรษัิท เอชอารซ์ีพี จ ากดั สามารถสรุปไดด้งันี ้

รายการ มูลค่า หมายเหตุ 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด 4.49 ลา้นบาท  
มลูคา่ปัจจบุนัสดุทา้ย (Terminal Value) 8.49 ลา้นบาท  
รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสด 12.97 ลา้นบาท 

 ที่มา: ประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
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จากตารางขา้งตน้ จะไดม้ลูค่าสทุธิของกิจการที่ยงัไม่รวมเงินสดและยงัไม่หกัหนีส้ิน เท่ากับ 12.97 ล้านบาท โดย
มลูค่าขา้งตอ้งน าไปรวมกับบริษัทอื่นๆภายใตโ้ครงสรา้งของ IRCP และน ามาบวกเงินสดและหกัหนีส้ินที่มีดอกเบีย้
จากงบรวมของ IRCP สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ตอ่ไป 

ตารางสรุปการวิเคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) 

มูลค่าสุทธิของ HRCP    ต้นทุนทางการเงนิของบริษัท 

(ลา้นบาท)  -0.50% -0.25% 0.00% +0.25% +0.50% 

  
การเปล่ียนแปลงของรายได้ 

  

-0.50% 14.22 14.61 15.00 15.40 15.80 

-0.25% 13.20 13.55 13.91 14.27 14.64 

0.00% 12.32 12.65 12.97 13.31 13.65 

+0.25% 11.57 11.86 12.17 12.48 12.79 

+0.50% 10.91 11.18 11.46 11.75 12.04 

 

มูลค่ายุติธรรมของ HRCP   ต้นทุนทางการเงนิของบริษัท 

(บาทตอ่หุน้)  -0.50% -0.25% 0.00% +0.25% +0.50% 

  
การเปล่ียนแปลงของรายได้ 

  

-0.50% 14.22 14.61 15.00 15.40 15.80 

-0.25% 13.20 13.55 13.91 14.27 14.64 

0.00% 12.32 12.65 12.97 13.31 13.65 

+0.25% 11.57 11.86 12.17 12.48 12.79 

+0.50% 10.91 11.18 11.46 11.75 12.04 

การผลการวิเคราะหค์วามไวขา้งตน้ HRCP จะไดม้ลูคา่สทุธิของกิจการ (ที่ยงัไมร่วมเงินสด) อยู่ในชว่ง 10.91 – 15.80 ลา้นบาท 
หรอืคิดเป็น 10.91 – 15.80 บาทตอ่หุน้ โดยจะไดม้ลูคา่ตามกรณีฐานท่ี 12.97 ลา้นบาท หรอื 12.97 บาทตอ่หุน้ 
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