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ส่วนที่ 1 
สารสนเทศของบริษัท อนิเตอรเ์นชั่นแนล รีเสริช คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

เร่ือง รายการที่เกี่ยวโยงกนัเกีย่วกับการจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนของ  
บริษัท อนิเตอรเ์นชั่นแนล รีเสริช คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 15/2562 ของบริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล รีเสริช คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) ซึ่งไดจ้ัดขึน้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ไดม้ีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นครัง้ที่ 1/2563 เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท  จ านวน 76,289,923 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการ
ถือหุน้ (Right Offering)  ซึ่งนายประชา เหตระกูล ปัจจุบนัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และนายแดน เหตระกูล ปัจจุบนัเป็นผูถื้อหุน้ 
กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัท โดยทัง้ 2 ท่านจะเริ่มตน้ความสมัพันธ์การเป็นกลุ่มบุคคลที่กระท าการ
รว่มกันตามกฎหมายหลกัทรพัย ์(Acting in Concert) เก่ียวกับการถือหุน้ในบริษัทเป็นครัง้แรก โดยในที่นีจ้ะรวมเรียกนาย
ประชา เหตระกลู และนายแดน เหตระกูลวา่ (“กลุ่มเหตระกูล”)  โดยกลุม่เหตระกลูมีความประสงคจ์ะจองซือ้หุน้ดงักลา่วเกิน
สทิธิ โดยคิดเป็นจ านวนหุน้ทัง้ในสว่นที่จองซือ้ตามสิทธิ และเกินสทิธิเป็นจ านวนไมเ่กิน 76,289,923 หุน้ คิดเป็นสว่นที่จองซือ้
ตามสทิธิประมาณ 10,721,991 หุน้ และจองซือ้เกินสทิธิประมาณ 65,567,932 หุน้ รายละเอียดที่ส  าคญัสรุปไดด้งันี ้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 
บริษัทจะเขา้ท ารายการหลงัจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้ขา้ท ารายการไดซ้ึ่งการประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุน้ของบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 ก าหนดจะจัดขึน้ในวนัที่ 10 มีนาคม 2563 และคาดว่าจะด าเนินการไดแ้ลว้เสร็จภายในเดือน
มิถนุายน ปี 2563 

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธก์ับบริษัทจดทะเบียน 

2.1 นายประชา เหตระกูล 
ชื่อของบคุคลที่เก่ียวโยงกนั : นายประชา เหตระกลู 
ต าแหน่งในบรษัิท : ไมมี่ 
ความสมัพนัธก์บับรษัิทจดทะเบียน : เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 

2.2 นายแดน เหตระกูล 
ชื่อของบคุคลที่เก่ียวโยงกนั : นายแดน เหตระกลู 
ต าแหน่งในบรษัิท : ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการ 
ความสมัพนัธก์บับรษัิทจดทะเบียน : เป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิท 

โดยการถือหุน้ในบรษัิทของกลุม่เหตระกลู ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนครัง้ลา่สดุ 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 

     ท่ีมา: บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ของบรษิัท ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 
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ทัง้นี ้ไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผ่อนผนั และบุคคล 258 ของบุคคลที่กระท ารว่มกนั(concert party) ถือหุน้ใน 
บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล รเีสรชิ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

3. ค าอธิบายโดยทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของรายการที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

 เมื่อวนัที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท  ครัง้ที่ 15/2562 ไดอ้นมุตัิใหบ้ริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท  จากทนุจดทะเบียนเดิม  254,299,746  บาท  เป็นทนุจดทะเบียน
ใหม่  330,589,669 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน  76,289,923 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้
ถือหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) โดยก าหนดสดัสว่นการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในอตัรา 5 หุน้เดิม ต่อ 1.5 
หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยเศษของหุน้ปัดทิง้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.58 บาท รวมมลูค่า 44,248,155.34 บาท ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้เดิม
มีสทิธิจองซือ้หุน้เพิ่มทนุเกินสทิธิของตนตามอตัราสว่นที่ก าหนดไว ้โดยผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่าสทิธิจะไดร้บัการจดัสรรหุน้
ที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิก็ตอ่เมื่อมีหุน้เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ไดจ้องซือ้ตามสทิธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เทา่นัน้   

โดยที่นายประชา เหตระกูล ในฐานะผูถื้อหุน้ใหญ่ และนายแดน  เหตระกูล ในฐานะผูถื้อหุน้ กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร ซึ่งไม่ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่  15/2562 ไดม้ีหนังสือแจง้ต่อที่ประชุมว่า นาย
ประชา เหตระกูล และนายแดน เหตระกูล มีความประสงคท์ี่จะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสดัสว่นที่ถืออยู่และจองซือ้เกิน
สิทธิเป็นจ านวนรวมไม่เกิน 76,289,923 หุน้ คิดเป็นส่วนที่จองซือ้ตามสิทธิประมาณ  10,721,991 หุน้ และจองซือ้เกินสิทธิ
ประมาณ 65,567,932 หุ้น ทัง้นีก้ารจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของนายประชา เหตระกูล และนายแดน เหตระกูล
ดงักล่าวขา้งตน้ ถือเป็นการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง 
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สงิหาคม 2551 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 
2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน") โดยรายการดงักลา่ว เป็น
รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ ท่ีมีมลูค่าสงูสดุ คิดเป็นรอ้ยละ 27.05 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัท  ตาม
งบการเงินรวมของบรษัิท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  และบรษัิทไมม่ีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัอื่นที่เกิดขึน้ในระหวา่ง 
6 เดือน ก่อนวนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษัิท จะมีมติอนมุตัิใหบ้รษัิทเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการ
เขา้ท ารายการครัง้นี ้  รายการดงักลา่วจดัเป็นรายการท่ีมีขนาดของรายการมากกวา่รอ้ยละ 3 ของมลูคา่สนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ
ของบรษัิท  ดงันัน้ บรษัิทจึงมีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ("
ตลาดหลักทรัพยฯ์") แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท  เพื่ออนุมัติการเขา้ท า
รายการดงักลา่ว โดยมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ที่อนุมตัิการเขา้ท ารายการของบริษัทนีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยี 

 ในการนี ้บริษัทไดแ้ต่งตัง้บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) เป็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดง
ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผล และประโยชนต์่อบรษัิท ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนั โดยใหส้ง่ความเห็นดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และผูถื้อหุน้ 
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4. รายละเอียดของสินทรัพยท์ี่เกีย่วข้องกับการเข้าท ารายการ 

ช่ือ : บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล รเีสรชิ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) 
ประเภทกิจการ : บรษัิทมหาชนจ ากดั 
ทุนจดทะเบียน : 320,536,266 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว : 254,299,746 บาท 
จ านวนหุน้ช าระแล้ว : 254,299,746 หุน้ 
มูลค่าทีต่ราไว้ : 1.00 บาทตอ่หุน้ 
ลักษณะการด าเนินธุรกิจ : ธุรกิจหลักในปัจจบุันคือการเป็นผูใ้หบ้ริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) มีผลิตภัณฑท์ี่
บริษัทแม่และบริษัทย่อยพัฒนาขึน้เองและผลิตภัณฑ์ที่ไดร้บัการแต่งตั้งให้เป็น
ผูแ้ทนจ าหน่ายจากบริษัทชัน้น าของโลก รวมถึงการใหบ้ริการทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารดา้นตา่งๆ โดยแบง่เป็นธุรกิจประเภทโครงการออกเป็น 5 
กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มโทรคมนาคม กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร กลุ่มระบบ
วิทยแุละโทรทศันก์ระจายเสียง กลุม่พลงังาน และกลุ่มพฒันาซอฟทแ์วร ์

สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

งบการเงินของบรษัิท ระหว่างปี 2559 - 2561 สิน้สดุ 31 ธันวาคม ของแตล่ะปีและ 9 เดือนแรกของปี 2562  สิน้สดุ 30 
กนัยายน 2562 สามารถสรุปไดด้งันี ้  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
(หน่วย: พันบาท) 

ณ วันที ่
31/12/2559 

ณ วันที ่
31/12/2560 

ณ วันที ่
31/12/2561 

ณ วันที่ 
30/9/2562 

สินทรัพย ์     
สินทรพัยห์มนุเวียน 927,843 857,359 717,225 642,718 
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 119,804 162,775 484,709 462,013 
รวมสินทรัพย ์ 1,047,647 1,020,134 1,201,935 1,104,731 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้     

หนีส้ินหมนุเวียน 654,377 642,238 890,398 700,939 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน 32,938 22,855 22,855 127,064 
รวมหนี้สิน 687,315 665,093 913,253 828,003 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 360,332 355,041 290,427 276,728 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 1,047,647 1,020,134 1,203,680 1,104,731 

 

งบก าไรขาดทุนเป็ดเสร็จ 
(หน่วย: พันบาท) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
9 เดือนแรกของ

ปี 2562 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,118,875 1,269,742 1,064,874 678,589 
รายไดอ่ื้น 8,679 15,710 15,007 24,901 
รวมรายได้ 1,127,554 1,285,452 1,079,882 703,490 
ตน้ทนุขายและบรกิาร 917,841 1,034,841 915,401 555,484 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 283,381 222,843 190,089 141,156 
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งบก าไรขาดทุนเป็ดเสร็จ 
(หน่วย: พันบาท) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
9 เดือนแรกของ

ปี 2562 
ตน้ทนุทางการเงิน 28,681 21,126 28,510 23,266 
รวมค่าใช้จ่าย 1,229,902 1,278,811 1,133,999 719,906 
สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษัิท
รว่ม 

-2,844 -2,025 -2,378 -2,051 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) 
ภาษีเงนิได้ 

-105,193 4,617 -56,496 -18,467 

คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 10,133 8,191 4,338 1,031 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด -115,326 -3,574 -60,834 -19,498 
สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ -14,574 -557 -9,308 -2,045 
ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุน้บริษัทใหญ่ -100,752 -3,017 -51,525 -17,453 

 ที่มา: งบการเงินรวมของบรษัิท 

5. มูลค่ารวมและเกณฑท์ี่ใช้ในการค านวณมูลค่ารวมของรายการ 

บริษัทจะออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 76,289,923 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ในอตัรา 5 
หุน้เดิมตอ่  1.5 หุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 76,289,923 หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.58 บาท โดย นายประชา เหตระกูล 
และนายแดน เหตระกลู ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้ดงักลา่วเกินสิทธิ คิดเป็นจ านวนหุน้ทัง้ในสว่นที่จองซือ้ตามสทิธิและเกิน
สทิธิเป็นจ านวนไมเ่กิน  76,289,923   หุน้ ทัง้นีปั้จจบุนั นายประชา เหตระกลู และนายแดน เหตระกลู ถือหุน้ของบรษัิท
รวมกนัอยู่จ  านวน 35,739,970 หุน้ ดงันัน้หุน้เพิ่มทนุที่จะไดร้บัจดัสรรตามสิทธิ จะมีจ านวนประมาณ 10,721,991 หุน้ 
และ หุน้ในสว่นที่จะจองซือ้สว่นที่เกินสิทธิจ านวนไม่เกิน 65,567,932 หุน้ โดยสามารถค านวณมลูค่าของส่วนที่จองซือ้
เกินสทิธิได ้ดงันี ้

วิธีค านวณมูลค่า รายละเอียดการค านวณมูลค่าของหุน้สามัญส่วนทีจ่องซือ้เกินสิทธิ ขนาดรายการ 

มลูคา่ตามบญัชี  
ณ  30 กั น ย า ย น 
2562 

- สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทใหญ่          
- จ านวนหุน้สามญัช าระแลว้ก่อนการเพิ่ม

ทนุ 
- มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุน้ 
-       มลูคา่ของหุน้สามญัสว่นที่จองซือ้เกิน

สิทธิ (65,567,932 x 1.16) 

= 
= 
= 

 
= 

295.10 
254,299,746 

1.16 
 

76,087,239 

ลา้นบาท 
หุน้ 

บาทตอ่หุน้ 
 

บาท 

รอ้ยละ 27.05 

ราคาตลาด - ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญั
ยอ้นหลัง 15 วันท าการก่อนวันที่มีการ
ประชมุคณะกรรมการในครัง้นี ้

- มูลค่าของหุ้นสามัญส่วนที่จองซือ้เกิน
สิทธิ       

        (65,567,932 x 0.48) 

= 
 
 

= 

0.4829 
 
 

31,659,853 

บาทตอ่หุน้ 
 
 

บาท 

รอ้ยละ 11.26 
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วิธีค านวณมูลค่า รายละเอียดการค านวณมูลค่าของหุน้สามัญส่วนทีจ่องซือ้เกินสิทธิ ขนาดรายการ 

มลูคา่สิ่งตอบแทน - ราคาเสนอขายหุน้ละ  
- มูลค่าของหุน้สามัญส่วนที่จองซือ้เกิน

สิทธิ (65,567,932 x 0.58) 

 0.58 
 

38,029,401 

บาทตอ่หุน้ 
 

บาท 

รอ้ยละ 13.52 

หมายเหตุ: มลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 
281.26 ลา้นบาท 

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและวิธีการช าระราคา 

กลุม่เหตระกูลประสงคจ์ะจองซือ้หุน้ดงักลา่วเกินสิทธิ คิดเป็นจ านวนหุน้ทัง้ในสว่นที่จองซือ้ตามสิทธิและเกินสิทธิเป็น
จ านวนไม่เกิน 76,289,923 หุน้  ในปัจจุบนักลุ่มเหตระกูลถือหุน้ของบริษัทอยู่จ  านวนรวม 35,739,970 หุน้ ดงันัน้ หุน้
เพิ่มทนุท่ีจะไดร้บัจดัสรรตามสิทธิจะมีจ านวนประมาณ  10,721,991 หุน้ และกลุม่เหตระกลูจะจองซือ้สว่นท่ีเกินสทิธิไม่
เกินจ านวน 65,567,932 หุน้ โดยราคาของหุน้สามญัเพิ่มทนุที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ในครัง้
นี ้เทา่กบัหุน้ละ 0.58 บาท ดงันัน้ คิดเป็นมลูคา่ของสิง่ตอบแทนเทา่กบั 38,029,401 บาท 

ส าหรบัวิธีการช าระเงินนัน้จะตอ้งช าระภายในระยะเวลาที่จองซือ้ โดยช าระ เป็นเงินโอน หรอืเช็ค หรอืวีธีอื่น ๆ ตามวิธีที่
ระบใุนหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ 

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออก
เสียงในที่ประชุม 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 15/2562 เมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 โดยนายแดน เหตระกลู ซึง่เป็นกรรมการท่ีมี
สว่นไดเ้สยี และกรรมการท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุในวาระนี ้และไมม่ีสทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุ 

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ที่  15/2562 โดยไม่รวมกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่นายแดน  
เหตระกูล  ซึ่งไม่ได้เขา้ร่วมประชุม และไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมในวาระนี ้ไดพ้ิจารณาขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งแลว้ มี
ความเห็นวา่การเขา้ท ารายการ ซึง่ไดแ้ก่ การท่ีกลุม่เหตระกูล ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิทจะจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ
ที่ออกและเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้เกินสิทธินัน้ มีวิธีการจองซือ้ ช าระเงิน และขัน้ตอนในการ
จดัสรรหุน้เพิ่มทนุที่ไมต่่างจากผูถื้อหุน้รายอื่น รวมถึงราคาเสนอขายหุน้สามญัเป็นราคาเดียวกับราคาที่ก าหนดใหเ้ป็น
ราคาเสนอขายหุน้สามญัใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมรายอื่นตามสดัสว่นการถือหุน้ 

นอกจากนี ้เนื่องจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) 
ยงัมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะไดร้บัการสนบัสนุนจากผูถื้อหุน้เดิมจนระดมทนุไดค้รบถว้นตามที่ตอ้งการ ดงันัน้การ
จองซือ้เกินสิทธิดงักลา่ว จะช่วยใหส้นบัสนนุใหก้ารระดมทนุของบรษัิทในครัง้นีป้ระสบความส าเร็จ และเป็นประโยชน์
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ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท เพื่ออนมุตัิท ารายการที่เก่ียวโยง
กนั รวมทัง้เห็นควรมอบอ านาจแก่คณะกรรมการบริการ หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจาก คณะกรรมการบริการใหม้ี
อ  านาจในการด าเนินการท่ี เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลู ลงนามในเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการด า เนินการอื่น ๆ 
ที่เก่ียวขอ้งตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั   

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการ
บริษัทตามข้อ 8 

  คณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามเห็นแตกตา่งไปจากความเหน็ของคณะกรรมการบรษัิท   
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 

 
1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ช่ือบรษัิท  : บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล รเีสรชิ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรอื “IRCP”) 
  International Research Corporation Public Company Limited 

ประเภทธุรกิจ :  บรษัิทประกอบธุรกิจหลกั 5 ประเภท ไดแ้ก่  
1. กลุม่โทรคมนาคม (Telecommunication) 
2. กลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร (Information Technology) 
3. กลุม่ระบบวิทยแุละโทรทศันก์ระจายเสยีง (Broadcasting) 
4. กลุม่พลงังาน (Energy) 
5. กลุม่พฒันาซอฟทแ์วร ์(Software Development) 

เลขทะเบียนบรษัิท  : 0107546000024 
เว็บไซท ์ : www.ircp.co.th 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : อาคารคอลมัน ์ทาวเวอร ์เลขท่ี 199 ชัน้ 7 ถนนรชัดาภิเษก  
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110  
โทรศพัท ์ : (02) 171-8601 
โทรสาร : (02) 171-8602 
ทนุจดทะเบียน : 320,536,266 บาท 
  แบง่เป็นหุน้สามญั 320,536,266 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
ทนุท่ีช าระแลว้ : 254,299,746 บาท 
  แบง่เป็นหุน้สามญั 254,299,746 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 

กลุม่บริษัท  IRCP ไดมุ้ง่มั่นด าเนินธุรกิจดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร และมีการขยายการด าเนินงานเขา้
สู่ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 33 ปี โดยมีผลงานส าคัญใน
ระดบัประเทศจ านวนมาก โดยไดม้ีการขยายการด าเนินธุรกิจหลกั ที่ประกอบดว้ย 5 สายธุรกิจ คือ ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจการพฒันาซอฟแวรแ์ละธุรกิจระบบวิทยแุละโทรทศันก์ระจาย
เสียง และประกอบไปดว้ย 4 กลุ่มบริษัทย่อย ซึ่งเป็นการขยายศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจใหค้รอบคลมุความตอ้งการของ
ลกูคา้และรองรบัความกา้วหนา้และแนวโนม้ของเทคโนโลยีใหค้รอบคลมุไดม้ากยิ่งขึน้ ซึง่ถือวา่เป็นการใหบ้รกิารทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารแบบเบ็ดเสร็จ และยงัเป็นการกระจายความเสี่ยงของการด าเนินธุรกิจโดยไม่พึง่พารายไดจ้ากธุรกิจ
หรอืลกูคา้กลุม่ใดกลุม่หนึง่แตเ่พียงอยา่งเดียว 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

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

ลา้นบาทของทนุจดทะเบียนจ านวน 10 ลา้นบาท ด าเนินธุรกิจโดยใหบ้รกิารออกแบบก่อสรา้งสถานีฐาน ติดตัง้ รือ้ถอน 
เพ่ิมเติมอปุกรณร์บัสง่สญัญาณเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ระบบไฟฟา้ และระบบโทรคมนาคม 

2. บริษัท เอช อาร  ์ซี พี จ ากัด (HRCP) ได้ท  าการขายหุ้นสามัญ  ให้แก่บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาขน) เม่ือวันที่ 1 
มีนาคม 2559 โดยบรษัิท ไอที กรนี จ  ากดั (มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 

2560 1. บรษัิทไดมี้การปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งองคก์รในบรษัิท เพื่อใหก้ารท างานมีความคลอ่งตวั โปรง่ใสและสามารถตรวจสอบ
ซึง่กนัและกนัได ้ทัง้นี ้ยงัไดมี้การเปลี่ยนแปลงผูด้  ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บรหิารอีกดว้ย 

2561 1. กลุม่บรษัิท ไดปิ้ดกิจการ บรษัิท ไออารซ์ีพี คลาวด ์เซอรว์ิส จ ากดั (IRCP Cloud) 

ที่มา:  รายงานประจ าปี 2561 ของบรษัิท  

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ปัจจุบนับริษัท และบริษัทยอ่ย ประกอบธุรกิจหลกัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และด าเนินงานภายใตบ้รษัิทต่าง ๆ 
ดงันี ้

ด าเนินงานโดย ช่ือบริษัท ธุรกิจหลัก ลักษณะธุรกิจ 
บรษัิทแม ่ บรษัิทอินเตอรเ์นชั่นแนล รเีส

รชิ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
(Information and Communication 
Technology) 

แบง่ออกเป็น 6 กลุม่ คือ 
1. Telecommunication 
2. Digital Broadcasting Radio & 

Television 
3. Enterprise Information 

Technology 
4. Energy 
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ด าเนินงานโดย ช่ือบริษัท ธุรกิจหลัก ลักษณะธุรกิจ 
5. Software Development 
6. Authorized Replication :AR 

บรษัิทยอ่ย บรษัิท ไอที กรนี จ  ากดั 
(มหาชน)**  
(ถือหุน้รอ้ยละ 91.14) 

ธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ไอทีและ
อปุกรณเ์ครอืข่ายประเภทผลิตภณัฑ์
ระดบัองคก์ร  
(IT Green Pub Co., Ltd: ITG) 

เป็นตวัแทนจ าหน่ายอปุกรณเ์ครอืขา่ยใหก้บัผู้
ประกอบ การคา้คอมพิวเตอร ์

บรษัิทยอ่ย บรษัิท อินเทลลิเจ็นท ์เอ็น
เตอรไ์พรส์ คอมพิวติง้ จ  ากดั  
(ถือหุน้รอ้ยละ 92) 

ธุรกิจบรกิารใหค้  าปรกึษา พฒันาระบบ
สารสนเทศ (Intelligent Enterprise 
Computing: INEC)  

บรกิารใหค้  าปรกึษาและบ ารุงรกัษา
คอมพิวเตอรแ์ละเครอืข่ายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บรษัิทยอ่ย บรษัิท ทีวี เทเลคอม จ ากดั 
(ถือหุน้รอ้ยละ 99.99) 

ธุรกิจระบบสนบัสนนุธุรกิจโทรคมนาคม 
(TV Telecom: TVT) 

ที่ปรกึษา ออกแบบ จดัหาอปุกรณ ์ติดตัง้ 
พฒันาระบบ บรหิารโครงการ และบ ารุงรกัษา
ดา้นระบบสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ 

บรษัิทยอ่ย บรษัิท สิงหค์อม อินเตอร ์กรุป๊ 
จ  ากดั  
(ถือหุน้รอ้ยละ 51) 

ที่ปรกึษา ออกแบบ  ตดิตัง้ และ
ใหบ้รกิาร ดา้นโทรคมนาคม 
(Singhcom Inter Group Co., Ltd : 
SIG) 

ใหบ้รกิารออกแบบก่อสรา้งสถานีฐาน ติดตัง้ รือ้
ถอน เพิ่มเติม อปุกรณร์บัสง่สญัญาณเครอืข่าย
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ ระบบไฟฟา้ และระบบ
โทรคมนาคม 

ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ 

ธุรกิจหลกัของบริษัท ในปัจจุบันคือการเป็นผูใ้หบ้ริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร  (Total 
Enterprise Solution and Service Provider) มีผลิตภณัฑท์ี่บริษัทแม่และบริษัทย่อยพฒันาขึน้เองและผลิตภณัฑท์ี่ไดร้บัการ
แต่งตัง้ใหเ้ป็นผูแ้ทนจ าหน่ายจากบริษัทชัน้น าของโลก รวมถึงการใหบ้รกิารทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดา้น
ตา่งๆ โดยแบง่เป็นธุรกิจประเภทโครงการออกเป็น 5 กลุม่ดงันี ้

1. กลุม่โทรคมนาคม (Telecommunication) 

กลุ่มโทรคมนาคม (Telecommunication) ด าเนินธุรกิจการเป็นท่ีปรกึษา ออกแบบ จดัหาอปุกรณ์ ติดตัง้ บริหาร
โครงการ และบ ารุงรกัษาดา้นระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทนัสมยัแบบครบวงจร โดยน าเสนออปุกรณท์ี่มีช่ือเสียง
ระดบัชัน้น าของโลก และมีทีมงานที่มีประสบการณแ์ละผลงานเป็นที่ยอมรบัในตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้องคก์รขนาดใหญ่ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพมากที่สดุ 

2. กลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร (Enterprise Information Technology) 

กลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร ประกอบธุรกิจดา้นการใหบ้ริการรวบรวมและพฒันาระบบสารสนเทศ 
พรอ้มทัง้ใหค้  าปรกึษาและแกปั้ญหาใหก้บังานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร ( IT Total Solutions) 
โดยการน าเสนอเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ไดร้บัการยอมรบัจากทั่วโลกใหก้บัลกูคา้ และใหบ้รกิารแบบใช้
งานไดท้นัที (Turnkey Solution) ทัง้นีบ้รษัิท จะเป็นผูร้บัเหมางานทัง้หมดแบบครบวงจร  
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3. กลุม่ระบบวิทยแุละโทรทศันก์ระจายเสยีง (Digital Broadcasting Radio and Television) 

กลุม่ระบบวิทยแุละโทรทศันก์ระจายเสยีง (Digital Broadcasting Radio and Television) เปิดด าเนินการตัง้แต่
กลางปี 2556 โดยด าเนินธุรกิจการเป็นท่ีปรกึษา ออกแบบ จดัหาอปุกรณ ์ติดตัง้ บรหิารโครงการ และบ ารุงรกัษา
ดา้นระบบวิทยแุละโทรทศันก์ระจายเสียงที่ทนัสมยัแบบครบวงจร โดยน าเสนออปุกรณท์ี่มีช่ือเสียงระดบัชัน้น า
ของโลก และมีทีมงานท่ีมีประสบการณแ์ละผลงานเป็นท่ียอมรบัในตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้
องคก์รขนาดใหญ่ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพมากที่สดุ 

4. กลุม่พฒันาซอฟทแ์วร ์(Software Development) 

กลุ่มพฒันาซอฟทแ์วร ์(Software Development) เป็นการพฒันาระบบงานตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านใน
หนว่ยงานราชการและรฐัวิสาหกิจ ซึง่มีกระบวนการในการพฒันาระบบงาน ตัง้แต ่ส ารวจเก็บความต้องการของ
ผูใ้ชง้าน (Get Requirement) ออกแบบระบบ (System Design) จัดท าตน้แบบ (Prototype) พัฒนาโปรแกรม 
(Coding) และน าไปใชง้าน (Implementation) ซึ่งในส่วนนี  ้บริษัท ไดจ้ัดใหม้ีทีมงานในการพัฒนา Software 
พรอ้มทัง้มีการวา่จา้ง Outsourcing ที่มีคณุภาพ และยอมรบัเง่ือนไขการท างานของบรษัิท และลกูคา้ เขา้มาเป็น
พนัธมิตรในการท างานรว่มกนั 

2.3 โครงสร้างการถอืหุน้ของกลุ่มบริษัท  

บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล รีเสรชิ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 254,299,746 บาท 
ประกอบธุรกิจดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร มีบริษัทย่อยที่ด  าเนินงานภายใตบ้รษัิทใหญ่อีก 4 บรษัิท ไดแ้ก่ บริษัท 
ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) บริษัท อินเทลลิเจ็นท ์เอ็นเตอรไ์พรส ์คอมพิวติง้ จ ากัด บริษัท ทีวี เทเลคอม จ ากัด และบริษัทสิงห์
คอม อินเตอร ์กรุป๊ จ ากดั โดยรายละเอียดการด าเนินงานของแตล่ะบรษัิทมีดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทที่ด าเนินการอยูใ่นปัจจุบัน 

1. บริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล รีเสริช คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (IRCP) 
ด าเนินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) โดยสามารถ
แบ่งการด าเนินธุรกิจออกเป็น 6 กลุม่คือ กลุม่โทรคมนาคม (Telecommunication) กลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศระดบั
องคก์ร (Enterprise Information Technology) กลุ่มระบบวิทยุและโทรทัศนก์ระจายเสียง  (Digital Broadcasting 
Radio and Television) และ กลุม่พฒันาซอฟทแ์วร ์(Software Development) 

2. บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) (ITG) 
ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ไอทีและอุปกรณ์เครือข่ายประเภทผลิตภัณฑ์ระดับองคก์ร  โดยเป็นตัวแทนจ าหน่าย
อปุกรณเ์ครอืขา่ยใหก้บัผูป้ระกอบ การคา้คอมพิวเตอร ์
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3. บริษัท อินเทลลิเจ็นท ์เอ็นเตอรไ์พรส์ คอมพิวติง้ จ ากัด (INEC) 
ด าเนินธุรกิจบริการใหค้  าปรกึษา พฒันาระบบสารสนเทศ โดยบริการใหค้  าปรกึษาและบ ารุงรกัษาคอมพิวเตอรแ์ละ
เครอืขา่ยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษัทที่ไม่ได้ด าเนินการอยูใ่นปัจจุบัน 

4. บริษัท ทีวี เทเลคอม จ ากัด (TVT) 
ด าเนินธุรกิจระบบสนบัสนุนธุรกิจโทรคมนาคม โดยการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ จดัหาอุปกรณ์ ติดตัง้พฒันาระบบ 
บรหิารโครงการ และบ ารุงรกัษาดา้นระบบสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ 

5. บริษัท สิงหค์อม อินเตอร ์กรุ๊ป จ ากัด (TVT) 
ที่ปรกึษาออกแบบ ติดตัง้ และใหบ้ริการดา้นโทรคมนาคม โดยใหบ้ริการออกแบบก่อสรา้งสถานีฐาน ติดตัง้ รือ้ถอน 
เพิ่มเติม อปุกรณร์บัสง่สญัญาณเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี ระบบไฟฟา้ และระบบโทรคมนาคม 

โครงสรา้งการถือหุน้ของกลุม่บรษัิท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แสดงเป็นแผนภาพไดด้งันี ้

 
ที่มา:  รายงานประจ าปีของบรษัิท  
หมายเหต:ุ /1ปัจจบุนัไมมี่การประกอบธุรกิจ 

 

 

 

 

 

บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล รีเสรชิ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
IRCP 

บรษัิท อินเทลลเิจ็นท ์เอ็นเตอรไ์พรส จ ากดั 

INEC 

บรษัิท ทีวี เทเลคอม จ ากดั 

TVT/1 

92.00% 99.99% 

บรษัิท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน)  

ITG 

บรษัิท คลีน แพลนน่ิง จ ากดั 

CP 

บรษัิท สงิหค์อม อินเตอร ์กรุ๊ป จ ากดั 
SIG/1 

บรษัิท เอชอารซ์ีพี จ ากดั 
HRCP 

91.14% 51.00% 

99.99% 

24.99% 



  เอกสารแนบ 5 

12 

3. คณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 7 ทา่น ดงันี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายอ านวย ทองสถิตย ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นายแดน เหตระกลู ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร / กรรมการ 
3. นายวรวิทย ์ชยัลิมปมนตร ี กรรมการ 
4. นางสิรพินัธ ์เขียนสภุาพ กรรมการ 
5. นายเอกวฒัน ์พิรยิะวรสกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
6. นายศิวะ แสงมณี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. น.ส.ชลธิชา จิตราอาภรณ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ที่มา:  หนงัสือรบัรองของบรษัิท ฉบบัลงวนัที่ 13 ธันวาคม 2562 

กรรมการผู้มีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท ตามหนังสือรบัรองฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คือ นายแดน  
เหตระกลู นายวรวิทย ์ชยัลมิปมนตรี หรอื นางสริพินัธ ์เขียนสภุาพ กรรมการสองในสามคนลงลายมือช่ือรว่มกนัและประทบัตรา
ส าคญัของบรษัิท    

4. ผู้ถอืหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท  ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรายช่ือดงันี ้

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุน้ 
สัดส่วนของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

1.  นายแดน เหตระกลู 24,576,400 9.66 
2.  นายวิเชียร ศรมีนิุนทรนิ์มิต 19,254,000 7.57 
3.  นายแดน เหตระกลู 11,163,570 4.39 
4.  นายณรงค ์ฐานธุรรมกลุ 5,353,200 2.11 
5.  นายนนัทพนัธ ์มหทัธนธัญ 3,500,000 1.38 
6.  นายประเสรฐิ รวมภกัดีกลุ 3,500,000 1.38 
7.  นายยงยทุธ พวัประเสรฐิ 2,977,000 1.17 
8.  นายอนนัต ์อคัรพทุธิพร 2,957,900 1.16 
9.  นางรมณีย ์บญุอนนัตพฒัน ์ 2,900,000 1.14 

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

ที่มา:  บญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ของบรษัิท  ณ วนัที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
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5. รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบัน  

รายการรายได้และค่าใช้จ่าย     
(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษัท/รายการ 
ลักษณะของรายการ และ

ความจ าเป็น 
เงือ่นไข ปี 2561 

ปี 2562   
(ส าหรับ 9 
เดือน) 

1. รายไดค้า่บรกิารพฒันาระบบ 
    

บรษัิท อินเทลลิเจ็นท ์เอ็นเตอรไ์พรส์
คอมพิวติง้ จ  ากดั (INEC) 

บรษัิทไดร้บัค  าปรกึษา และ
แกปั้ญหาดา้นระบบสารสนเทศ

แบบครบวงจร 

ราคาตกลงรว่มกนั - 2,918 

2. รายไดจ้ากการขาย 
    

บรษัิท อินเทลลิเจ็นท ์เอ็นเตอรไ์พรส์
คอมพิวติง้ จ  ากดั (INEC) 

บรษัิทไดร้บัค  าปรกึษา และ
แกปั้ญหาดา้นระบบสารสนเทศ

แบบครบวงจร 

ราคาตกลงรว่มกนั - 13,058 

3. รายไดเ้งินปันผล 
 

   
บรษัิท อินเทลลิเจ็นท ์เอ็นเตอรไ์พรส์
คอมพิวติง้ จ  ากดั (INEC) 

ส าหรบัการประกาศจา่ยเงินปัน
ผลปี 2561 

ตามการประกาศจา่ย 8,059 
 

บรษัิท ไอที กรนี จ  ากดั(มหาชน) (ITG) ส าหรบัการประกาศจา่ยเงินปัน
ผลปี 2561 

ตามการประกาศจา่ย 14,582 
 

4. รายไดอ่ื้น 
    

บรษัิท ไอที กรนี จ  ากดั(มหาชน) (ITG) บรษัิทไดร้บัส  าหรบัคา่ 
Management Fee 

ราคาตกลงรว่มกนั 247 72 

5. ซือ้สินคา้และบรกิาร 
    

บรษัิท ไอที กรนี จ  ากดั(มหาชน) (ITG) บรษัิทซือ้อปุกรณแ์ละบรกิารงาน
ดา้นเครอืข่ายระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ราคาตกลงรว่มกนั 376 3,947 

6. ดอกเบีย้จา่ย 
    

บรษัิท ทีวี.เทเลคอม จ ากดั บรษัิทจา่ยดอกเบีย้เงินกูย้ืม
บรษัิท ทีวี.เทเลคอม จ ากดั 

ตามสญัญาทีต่กลง
รว่มกนั 

1,548 1,548 

7. คา่ธรรมเนียมการค า้ประกนั 
    

บรษัิท ไอที กรนี จ  ากดั(มหาชน)(ITG) บรษัิทจา่ยส าหรบัคา่ธรรมเนียม
หนงัสือค า้ประกนัธนาคาร (LG ) 

ราคาตกลงรว่มกนั 111 - 
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รายการคงค้าง     
(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษัท/รายการ 
ลักษณะของรายการ และ

ความจ าเป็น 
เงือ่นไข ปี 2561 

ปี 2562   
(ส าหรับ 9 
เดือน) 

1. ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 
    

บรษัิท ไอที กรนี จ  ากดั(มหาชน) (ITG) บรษัิทซือ้อปุกรณแ์ละบรกิารงาน
ดา้นเครอืข่ายระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ราคาตกลงรว่มกนั 26 - 

บรษัิท อินเทลลิเจ็นท ์เอ็นเตอรไ์พรส์
คอมพิวติง้ จ  ากดั (INEC) 

บรษัิทไดร้บัค  าปรกึษา และ
แกปั้ญหาดา้นระบบสารสนเทศ

แบบครบวงจร 

ราคาตกลงรว่มกนั - 11,315 

บรษัิท สิงหค์อม อินเตอร ์กรุป๊ จ  ากดั 
(SIG) 

บรษัิทจา่ยคา่บรกิารทีป่รกึษา
กฎหมายใหแ้ก่ SIG  

ราคาตกลงรว่มกนั - 201 

2. เจา้หนีก้ารคา้ และเจา้หนีอ่ื้น     
บรษัิท ไอที กรนี จ  ากดั(มหาชน) (ITG) บรษัิทซือ้อปุกรณแ์ละบรกิารงาน

ดา้นเครอืข่ายระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ราคาตกลงรว่มกนั 1,121 1,822 

บรษัิท ทีวี.เทเลคอม จ ากดั (TVT) ออกแบบและติดตัง้งานระบบ
คอมพิวเตอรแ์ละบ ารุงรกัษา 

 

ราคาตกลงรว่มกนั 12,975 9,021 

ที่มา : งบการเงินรวมปี 2559 – 2561 และงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 มาจากงบการเงินรวมซึง่ผ่านการตรวจสอบ และ/หรอืสอบ
ทานโดยผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. 

6. ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัท  

งบแสดงฐานะทางการเงินของทัง้กลุม่บริษัท ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ตัง้แต่ปี 2559 – 2561 และงวดเกา้เดือนสิน้สดุ
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  มีดงันี ้

สรุปฐานะการเงิน  
(หน่วย: ล้านบาท) 

2559 2560 2561 ม.ค. – ก.ย. 2562 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
สินทรัพย ์         
สินทรัพยห์มุนเวียน         
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 222.76 21.26 60.72 5.95 215.15 17.90 58.14 5.26 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 518.77 49.52 588.64 57.70 333.22 27.72 395.84 35.83 
ลกูหนีภ้ายใตส้ญัญาผ่อนช าระที่ครบ
ก าหนดรบัช าระภายในหนึ่งปี 

- - 2.55 0.25 63.33 5.27 66.39 6.01 
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สรุปฐานะการเงิน  
(หน่วย: ล้านบาท) 

2559 2560 2561 ม.ค. – ก.ย. 2562 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
สินคา้คงเหลือ  151.42 14.45 170.36 16.70 81.58 6.79 99.66 9.02 
สินทรพัยถ์าวรที่ถือไวเ้พ่ือขาย 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         
เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระค า้
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 
ลกูหนีภ้ายใตส้ญัญาผ่อนช าระที่ถึง
ก าหนดช าระเกินกวา่หนึ่งปี 

- - 0.35 0.03 320.55 26.67 304.56 27.57 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 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 
สิทธิการเชา่ 2.51 0.24 1.65 0.16 0.79 0.07 0.14 0.01 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัช ี 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 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้         
หนีสิ้นหมุนเวียน         
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 255.79 24.42 164.61 16.14 375.47 31.24 365.36 33.07 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 260.91 24.90 340.66 33.39 292.68 24.35 262.44 23.76 
สว่นของหนีส้ินระยะยาวที่ถึงก าหนด
ช าระในหนึ่งปี 

        

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

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 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         
สว่นของหนีส้ินระยะยาวสทุธิจากสว่นที่
ถึงก าหนดช าระในหนึ่งปี 

        

สญัญาเชา่ทางการเงิน 3.56 0.34 2.77 0.27 1.51 0.13 0.35 0.03 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14.70 1.40 4.40 0.43 - - 112.57 10.19 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  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 
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สรุปฐานะการเงิน  
(หน่วย: ล้านบาท) 

2559 2560 2561 ม.ค. – ก.ย. 2562 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
ส่วนของผู้ถือหุน้         
ทนุจดทะเบียน 320.54 30.60 320.54 31.42 320.54 26.67 320.54 29.01 
ทนุที่ออกจ าหน่ายและเรยีกช าระแลว้ 254.30 24.27 254.30 24.93 254.30 21.16 254.30 23.02 

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 117.14 11.18 117.15 11.48 117.15 9.75 117.15 10.60 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม         
ทนุส  ารองตามกฎหมาย 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 านาจควบคมุ (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 

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

งบก าไรขาดทุนของทัง้กลุ่มบริษัท ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ตัง้แต่ปี 2559 – 2561 และงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 
กนัยายน 2562  มีดงันี ้

สรุปผลการด าเนินงาน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

2559 2560 2561 ม.ค. – ก.ย. 2562 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
รายได้         
รายไดค้า่บรกิารพฒันาระบบ 573.97 50.90 657.58 51.16 441.28 40.86 312.87 44.47 
รายไดจ้ากการขาย 544.91 48.33 612.16 47.62 623.59 57.75 365.72 51.99 
รายไดด้อกเบีย้จากสญัญาเชา่การเงิน - - - - 4.79 0.44 14.65 2.08 
รายไดอ่ื้น 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         
ตน้ทนุคา่บรกิารพฒันาระบบ 473.97 42.04 527.47 41.03 390.74 36.18 231.07 32.85 

ตน้ทนุขาย 443.87 39.37 507.37 39.47 524.66 48.58 324.42 46.12 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 35.97 3.19 53.08 4.13 58.48 5.42 42.78 6.08 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 247.41 21.94 169.76 13.21 131.61 12.19 98.38 13.98 
ตน้ทนุทางการเงิน 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 าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุ
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) 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

2559 2560 2561 ม.ค. – ก.ย. 2562 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 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) 

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

งบกระแสเงินสดของทัง้กลุ่มบริษัท ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ตัง้แต่ปี 2559 – 2561 และงวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 
กนัยายน 2562  มีดงันี ้

รายการ (หน่วย : ล้านบาท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ม.ค. – ก.ย. 2562 
เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 11.82  (53.54) (116.90) (83.86) 
เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมการลงทนุ (7.46) (37.56) (17.77) (2.26) 
เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 119.35  (70.94) 289.08  (70.89) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 123.71  (162.04) 154.42  (157.01) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 99.05  222.76  60.72  215.15  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด 222.76  60.72  215.15  58.14  

ที่มา:  แบบ 56-1 และงบการเงินของบรษัิท  

อตัราสว่นทางการเงินของทัง้กลุม่บรษัิท ในระยะ 3 ปีที่ผา่นมา ตัง้แตปี่ 2559 – 2561 และงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 
กนัยายน 2562  มีดงันี ้

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

    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.42 1.33 0.81 0.92 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ เทา่ 1.19 1.07 0.71 0.77 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ เทา่ 2.16 2.29 2.17 1.61 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั           169.23            159.53              168.52           226.08  
อตัราสว่นหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ เทา่                6.06                 6.43                   7.27                5.57  
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย วนั             60.21              56.75                 50.23              65.48  
อตัราสว่นหมนุเวียนเจา้หนีก้ารคา้ เทา่                3.52                 3.44                   2.89                2.12  
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย วนั           103.76            106.09              126.27           172.45  
วงจรเงินสด วนั           125.69            110.19                 92.48           119.12  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท า
ก าไร 

     

อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 17.97 18.50 14.42 19.87 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน รอ้ยละ (9.33) 0.36 (5.23) (2.63) 
อตัราก าไรสทุธิ รอ้ยละ (10.23) (0.28) (5.63) (2.77) 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ รอ้ยละ (32.01) (1.00) (18.85) (7.05) 
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อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ม.ค. – ก.ย. 2562 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

     

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ รอ้ยละ (11.01) (0.35) (5.48) (1.76) 
อตัราหมนุเวียนของสินทรพัย ์ เทา่ 1.08 1.24 0.97 0.61 
อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ      

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ เทา่ 1.91 1.87 3.14 2.99 

ที่มา:  ค านวณโดยทีป่รกึษาทางการเงินอิสระ 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของปี 2561 

จากผลการด าเนินในปี 2561 บริษัท มีผลขาดทุนรวม 60.83 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มีผลขาดทุนรวม 
3.57 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 57.26 ลา้นบาท และบรษัิท มีรายไดร้วม 1,079 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจ านวน 205.57 ลา้นบาท คิด
เป็นลดลงรอ้ยละ 16 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีรายไดร้วม 1,258 ลา้นบาท ทัง้นี ้บริษัท ขอชีแ้จงสาเหตุในสว่นที่มีสาระส าคญั
ดงันี ้

1. รายไดร้วมลดลงจากปี 2560 จ านวน 205.57 ลา้นบาท เป็นผลมาจากรายไดค้่าบรกิารพฒันาระบบลดลง 216 
ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 33 รายไดอ้ื่นลดลง 5.5 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 35 ขณะที่รายไดจ้ากการขาย
เพิ่มขึน้ 11.4 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 19 และมีรายไดด้อกเบีย้จากสญัญาเช่าทางการเงิน 4.8 ลา้นบาท 

2. คา่ใชจ้่ายรวมลดลง 144.8 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 11.3 เมื่อเปรยีบเทียบกบัปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

• ตน้ทนุพฒันาระบบลดลง 136.73 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 26 ซึง่การลดลงของตน้ทนุพฒันาระบบ
ลดลงนอ้ยกว่าการลดลงของรายไดค้่าบริการพฒันาระบบเนื่องจากการแข่งขนัดา้นราคา ในขณะที่
ตน้ทนุขายเพิ่มขึน้ 17.3 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.4 

• คา่ใชจ้่ายในการขายเพิ่มขึน้ 5.4 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 ใชใ้นการสนบัสนนุผลิตภณัฑใ์หม่ที่
ทางบรษัิทยอ่ยเป็นตวัแทนจ าหนา่ย 

• คา่ใชจ้่ายบรหิารลดลง 38.15 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 22.47 ซึ่งเป็นผลมาจากผลตา่งของการตัง้ส  ารอง
หนีส้ญู 11 ลา้นบาท และช าระหนงัสอืค า้ประกนัของโครงการท่ีถกูยกเลกิ 33 ลา้นบาท 

• ตน้ทนุทางการเงินเพิ่มขึน้ 7.4 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 34.95 เนื่องจากการเบิกเงินใชส้ินเช่ือจาก
วงเงินท่ีทางธนาคารจดัใหส้  าหรบังานโครงการ ซึง่เป็นไปตามแผนงานปกติ 

3. ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลลดลง 3.85 ลา้นบาท เป็นผลกระทบจากการด าเนินงานของบรษัิท  

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

จากผลการด าเนินงานงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2562 บริษัท มีผลขาดทุนรวม 19.50 ล้านบาท 
เปรยีบเทียบกบัไตรมาส 3/2561 ที่มีผลขาดทนุรวม 31.55 ลา้นบาท ก าไรเพิ่มขึน้จ านวน 12.06 ลา้นบาท และบริษัท มีรายได้
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รวม 703.49 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจ านวน 114.17 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 13.96 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3/2561 ที่มีรายไดร้วม 
817.66 ลา้นบาท ทัง้นี ้บรษัิท ขอชีแ้จงสาเหตใุนสว่นท่ีมีสาระส าคญัดงันี ้

1. รายไดร้วมลดลงจากไตรมาส 3/2561 จ านวน 114.17 ลา้นบาท เป็นผลมาจากรายไดจ้ากคา่บรกิารพฒันาระบบ
ลดลงจ านวน 42.74  ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 12.02 และรายไดจ้ากการขายลดลงจ านวน 85.70 ลา้นบาท
หรือลดลงรอ้ยละ 18.98 ในขณะที่รายไดด้อกเบีย้จากสญัญาเช่าการเงินเพิ่มขึน้จ านวน 11.89 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 431.58 และรายไดอ้ื่นเพิ่มขึน้ 2.38 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 30.27 

2. ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 122.25 ล้านบาท หรือลดลงรอ้ยละ 14.52 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2561 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัรายไดท้ี่ลดลง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

• ตน้ทนุค่าบรกิารพฒันาระบบลดลง 77.34 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผลมาจากรายไดค้่าบริการพฒันาระบบที่
ลดลง 

• ตน้ทนุขายลดลงไปในทิศทางเดียวกนักบัรายไดจ้ากการขายที่ลดลง 

• ตน้ทุนทางการเงินเพิ่มขึน้ 3.46 ลา้นบาท เนื่องจากการเบิกใชส้ินเช่ือจากวงเงินที่ทางธนาคารจดัให้
ส  าหรบังานโครงการ ซึง่เป็นไปตามแผนงานปกติ 

3. ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลลดลง 4.24 ลา้นบาท เนื่องมาจากผลขาดทนุจากการด าเนินงาน 
 


