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ส านักงาน ก.ล.ต. : ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน : ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์
ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 

ประกาศการขอผ่อนผัน  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ  

“ผู้ขอผ่อนผัน” หรือ “กลุ่มเหตระกูล”  นายประชา เหตระกูล และ นายแดน เหตระกูล 

(ก) บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน 

(ข) บุคคลที่กระท าการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ขอผ่อนผัน 

(ค) บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม (ข) 

“Right Offering” หรือ “RO”  การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ “I V Global” : บริษัท หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 

I V Global Securities Public Company Limited          

“บริษัทฯ” หรือ “กิจการ” หรือ “IRCP”   บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 247-7  แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์
ใหม่ โดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 

“ITG”  บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) 

“INEC”  บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ ากัด 

“SABINE”  บริษัท สบายน์ อินทิเกรช่ัน จ ากัด 

“SIG”  บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 

“HRCP”  บริษัท เอช อาร์ ซี พ ีจ ากัด 

“CP”  บริษัท คลนี แพลนนิ่ง จ ากัด 
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บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)  หน้า 1 

ที่ วธ. 37/2564 
วันท่ี 25 มีนาคม 2564 

 
เรื่อง รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้

ถือหุ้น (Whitewash) และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 
เรียน กรรมการตรวจสอบ และผู้ถือหุ้น 
 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ: 1) ภาพรวมการประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงานของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

 2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) 
 3) ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ ากัด 
 4) ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัท เอช อาร์ ซี พี จ ากัด 
 5) ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัท คลีน แพลนน่ิง จ ากัด 
 6) การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของบริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

คอมพิวติ้ง จ ากัด 
 7) การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของบริษัท เอช อาร์ ซี พี จ ากัด 

อ้างถึง: 1) มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 
ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 

2) แบบรายงานการเพิ่มทุน (53-4) ฉบับลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 
3) รายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้

ถือหุ้น (Whitewash) 
4) สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
5) แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อ

หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) 
6) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช 

คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
7) งบการเงินรวมทีผ่่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ส าหรับงวด 12 เดือน ส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 – 2563 
8) งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส าหรับงวด 12 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2560 – 2563 ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
9) หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อมูล และเอกสารอื่น ๆ ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะตลอดจนการ

สัมภาษณ์ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
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ขอบเขตและขอ้จ ำกดัควำมรับผิดชอบ 

ผลการศึกษาของบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) (“ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ”) ในรายงานฉบับนี้ 
อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและสมมติฐานที่ได้รับจากผู้บริหารของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
และข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยแก่สาธารณะ ในเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ 
(www.sec.or.th) เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ 
จ ากัด (มหาชน) (www.bol.co.th) 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในรายงานฉบับนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูลและเอกสารดังกล่าวเป็น
ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงและสมบูรณ์ และการให้ความเห็นนี้เป็นการพิจารณาจากสภาวะและข้อมูลที่สามารถรับรู้ได้
ในปัจจุบัน ณ วันที่จัดท ารายงานฉบับนี้  ทั้งนี้ หากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ หรือเกิดเหตุการณ์ใด อาจส่งผลกระทบอย่าง 
มีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจและประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นต่อรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงความเห็นต่อการท ารายการดังกล่าวให้เป็น
ปัจจุบัน หรือทบทวนหรือยืนยันความเห็นดังกล่าวแต่อย่างใด 

ในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถงึความสมเหตุสมผลของรายการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ ประกอบกับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าวด้วยความรอบคอบ 
และสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพพึ่งกระท า 

เอกสารแนบท้ายรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของรายงานความเห็นและ
เป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ถือหุ้นควรพิจารณาร่วมกับรายงานความเห็นฉบับนี้ด้วย 
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 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)         

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ 
“กิจการ” หรือ “IRCP”) ครั้งที่ 4/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และวาระอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 320,536,266 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 320,536,266 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุน 254,299,746 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 254,299,746 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย
ของบริษัทฯ จ านวน 66,236,520 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาท 

2. โอนเงินทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 25,429,816 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจ านวน 117,150,669 
บาท (โดยบริษัทไม่มีทุนส ารองอื่น) เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทจ านวน 142,580,485 บาท 

3. ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 127,149,873 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 254,299,746 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนจ านวน 127,149,873 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1.00 บาท 
เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และภายหลังการลดทุนจดทะเบียนบริษัทจะมีทุนจดทะเบียนจ านวน 127,149,873 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 254,299,746 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ทั้งนี้ภายหลังการโอนทุนส ารองตามกฎหมายและการลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) เพื่อ

ชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว บริษัทจะมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือเท่ากับ 27,472,244 บาท โดยการลดทุนจด

ทะเบียนที่ช าระแล้วดังกล่าว เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เมื่อบริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานและ

กระแสเงินสดเพียงพอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย 

4. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 90,625,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 127,149,873 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนจ านวน 217,774,873 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 181,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท และให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
ในอัตรา 1.4030331 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ท่ีราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
0.80 บาทต่อหุ้น  

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ  โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(Whitewash) เนื่องจากในการเพิ่มทุนดังกล่าว นายประชา เหตระกูล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และนายแดน เหตระกูล ซึ่งเป็น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการ และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายประชา เหตระกูล และนาย
แดน เหตระกูล ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นกลุ่มบุคคลที่กระท าการร่วมกันตามกฎหมายหลักทรัพย์ (Acting in Concert) ตามทีท่ั้ง 2 ท่าน
ได้แจ้งในแบบ 247-7 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ว่าได้เริ่มต้นความสัมพันธ์การเป็นกลุ่มบุคคลที่กระท าการร่วมกันตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ (Acting in Concert) เป็นครั้งแรก โดยในที่น้ีจะรวมเรียกนายประชา เหตระกูล และนายแดน เหตระกูลว่า 
“กลุ่มเหตระกูล” หรือ “ผู้ขอผ่อนผัน” โดยกลุ่มเหตระกูลประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถืออยู่
และจองซื้อเกินสิทธิเป็นจ านวนรวมไม่เกิน 181,250,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนท่ีจองซื้อตามสิทธิประมาณ 25,473,361 หุ้น และ
จองซื้อเกินสิทธิประมาณ 155,776,639 หุ้น  
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ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และกลุ่มเหตระกูลใช้สิทธิซื้อหุ้นตามจ านวน
ดังกล่าวข้างต้น จ านวนหุ้นสูงสุดที่กลุ่มเหตระกูลจะได้รับจัดสรรจะเท่ากบั 181,250,000 หุ้น ซึ่งเป็นจ านวนหุ้นเพิ่มทุนท้ังหมดที่
เสนอขายในครั้งนี้ อันจะเป็นผลท าให้สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกลุ่มเหตระกูลในบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็นไม่
เกินร้อยละ 49.82 ซึ่งอาจเป็นผลให้กลุ่มเหตระกูลก้าวข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี 
เนื่องจากกลุ่มเหตระกูลมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ  (“ประกาศการขอผ่อนผัน”) ซึ่งในการขอผ่อนผัน
จะต้องด าเนินการตามประกาศที่เกี่ยวข้อง และจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการอนุมัติการเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ต่อผู้ขอผ่อนผัน และยินยอมให้ผู้ขอผ่อนผันไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ภายหลังการได้มาซึ่ง
หลักทรัพย์ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้นับรวมการออกเสียงของบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนและเป็น
ฐานในการค านวณจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นส าหรับวาระน้ัน 

(ก) บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน 
(ข) บุคคลที่กระท าการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ขอผ่อนผัน 
(ค) บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม (ข) 

นอกจากนี้ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของกลุ่มเหตระกูลดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ใน
การท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการที่มีมูลค่าสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 121.81 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ เมื่อรวมรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีร้อยละ 0.26 จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 122.07 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 
จัดเป็นรายการท่ีมีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่
ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเข้าท า
รายการของบริษัทฯ นี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย  

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  ได้มีมติให้เสนอเรื่อง
ดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการ
ดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดวาระท่ีเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุน การขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 
(Whitewash) และรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ดังนี้ 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 66,236,520 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 320,536,266 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 254,299,746 บาท โดย
การตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 66,236,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
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1.00 บาท 
วาระท่ี 11 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติการโอนเงินทุนส ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุน

สะสมของบริษัท 
วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น 

(Par Value) 
วาระท่ี 14 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
วาระท่ี 15 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน  90,625,000 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิม 127,149,873 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 217,774,873 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ านวน 181,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

วาระท่ี 16 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

วาระท่ี 17 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 181,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) 

วาระท่ี 18 พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 

วาระท่ี 19 พิจารณาอนุมัติท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าท ารายการในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผลประกอบ และ
ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้น าเสนอไว้ในรายงานฉบับนี้ อย่างไรก็ตามการตัดสินใจอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติการเข้าท ารายการในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์
ผู้บริหารของบริษัทฯ และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ราคาและเงื่อนไขในสาระส าคัญที่เกี่ยวกับท ารายการในครั้งนี ้และพิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ และความเหมาะสมของราคาของการเข้าท ารายการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อและ
รายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้  ประกอบกับพิจารณาถึงประโยชน์ ผลกระทบ ปัจจัยเส่ียง ข้อดี และข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 
โดยสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ดังนี้ 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางเงินอิสระเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท 
อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 

ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  จ านวน 181,250,000 
หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยนายประชา เหตระกูล และนายแดน เหตระกูล ซึ่งทั้ง 2 ท่าน
เป็นกลุ่มบุคคลที่กระท าการร่วมกันตามกฎหมายหลักทรัพย์ (Acting in Concert) ตามที่ทั้ง 2 ท่านได้แจ้งในแบบ 247-7 เมื่อ
วันท่ี 30 มกราคม 2563 ว่าได้เริ่มต้นความสัมพันธ์การเป็นกลุ่มบุคคลที่กระท าการร่วมกันตามกฎหมายหลักทรัพย์ (Acting in 
Concert) เป็นครั้งแรก โดยในที่นี้จะรวมเรียกนายประชา เหตระกูล และนายแดน เหตระกูลว่า  “กลุ่มเหตระกูล” หรือ “ผู้ขอ
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ผ่อนผัน” โดยกลุ่มเหตระกูลมีความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและจองซื้อเกินสิทธิเป็นจ านวนรวมไม่เกิน 
181,250,00 หุ้น จ านวนเงินรวมประมาณ 145.00 ล้านบาท และมีวิธีการจองซื้อ ช าระเงินและขั้นตอนในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ไม่แตกต่างจากผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของผู้ขอผ่อนผันในครั้งนี้ จะท าให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะ
สามารถเพิ่มทุนได้ครบตามจ านวนเงินท่ีเพียงพอต่อความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ 

โดยผู้ขอผ่อนผัน ได้ระบุไว้ในแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหมโ่ดยไม่ต้องท าค า
เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) ว่าอาจพิจารณาทบทวนเปล่ียนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ นอกเหนือจากแผนดังกล่าว
ผู้ขอผ่อนผันไม่มีแผนที่จะเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  การเปล่ียนแปลง
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ การขยายการลงทุนหรือก าลังการผลิต การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหารหรือจ้าง
บุคลากร แผนการจ าหน่ายทรัพย์สินหลักของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน ตลอดจนนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า บริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายหรือแผนการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ ตามนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่ผู้ขอผ่อนผัน
ได้ระบุไว้ข้างต้น เนื่องจากผู้ขอผ่อนผันมีความประสงคท์ี่จะเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินท่ีเพียงพอในการใช้ลงทุนใน
โครงการท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคต รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการเดิมที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการให้บริการในปัจจุบัน 
ซึ่งในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทประสบปัญหากับการขาดสภาพคล่องจากรายได้ที่ลดลง และการจ่ายช าระค่าบริการของ
ลูกค้าที่เริ่มชะลอตัวลง ท าให้ต้องแก้ไขปัญหาสภาพคล่องดังกล่าวโดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทมี
ภาระหนี้สิน และต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น ดังนั้นหากบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถมีเงินทุน
หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ดีขึ้น อีกทั้งหากพิจารณาทางด้านนโยบาย และการบริหาร
กิจการผู้ขอผ่อนผันไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงวัตถปุระสงค์การประกอบธุรกิจและนโยบายในการบริหารกิจการอื่นๆ ของกิจการ
อย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากผู้ขอผ่อนผันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นกรรมการและผู้บริหารของกิจการซึ่งมีหน้าที่ในการก าหนด
นโยบาย และทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่ก่อนการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อในครั้งนี้ และยังคงบริหารงานใน
บริษัทฯ ต่อไป ภายหลังจากการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจากการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ขอ
ผ่อนผันจะมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ/หรือเปล่ียนแปลงผู้บริหารหรือบุคลากรของกิจการตาม
ความเหมาะสม เช่น ในกรณีที่มีการลาออกหรือครบก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่ง ผู้ขอผ่อนผันและกิจการจะต้อง
ด าเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายของกิจการ ท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ 
อีกทั้งยังควรเป็นโครงสร้างกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ บุคลากร ท่ีอยู่ภายใต้รูปแบบการบริหารงานตามหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการเป็นส าคัญ 

ทั้งนี้ ในส่วนการของปรับเปล่ียนแผนโครงสร้างทางการเงิน ผู้ขอผ่อนผันในฐานะเป็นผู้บริหารอาจจะพิจารณากู้ยืมเงิน
จากสถาบันการเงินเพิ่มเติมจากวงเงินกู้ที่มีอยู่เดิม เพื่อรองรับโครงการที่อาจจะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นการด าเ นินการ
ตามปกติของบริษัท ที่ต้องพิจารณาขอวงเงินกู้ยมืเพิ่มขึ้นเพื่อน ามาใชใ้นโครงการตา่งๆ ทั้งนี้ผู้ขอผ่อนผันควรต้องพิจารณาความ
เป็นไปได้ และความคุ้มค่าต่อการเข้าลงทุนในแต่ละโครงการอย่างระมัดระวัง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีสูงสุดต่อกิจการ 

ส าหรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเข้าท ารายการในครั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นใช้สิทธิเพิ่มทุนจะท า
ให้เกิดผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) ลดลงที่ร้อยละ 41.61 และเกิดผลกระทบจากการลดลงของส่วน
แบ่งก าไร (Earnings Dilution) ลดลงที่ร้อยละ 41.61 และเกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ลดลงที่
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ร้อยละ 18.65 เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีราคาเสนอขายเท่ากบั 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ ากว่าราคาตลาด
ถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้น IRCP ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่
ราคาเฉล่ียเท่ากับ 1.45 บาทต่อหุ้น1 

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

ผลกระทบ 
กรณีผู้ถือหุ้น 

ใช้สิทธิเพิ่มทุนตามสิทธิ 
กรณีผู้ถือหุ้น 

ไม่ได้ท าการเพิ่มทุนตามสิทธิ 
สิทธิออกเสียง (Control Dilution) ไม่ได้รับผลกระทบ ลดลงร้อยละ 41.61 
ส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) ลดลงร้อยละ 41.61 ลดลงร้อยละ 41.61 
ราคาหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 18.65 ลดลงร้อยละ 18.65 

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดในหัวข้อ 1.2.3 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นของกิจการ ของรายงานฉบับนี้ 

นอกจากนี้ การท่ีผู้ขอผ่อนผันรวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญ โดยหากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและผู้ขอผ่อนผันใช้สิทธิซื้อหุ้นทั้งจ านวน จะท าให้สัดส่วนการถือ
หุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผันเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 49.82 หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่
ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะท าให้ผู้ขอผ่อนผันสามารถใช้สิทธิถ่วงดุลในบางเรื่องที่ข้อกฎหมายหรือ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงได้ 

ความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ไม่อนุมัติการผ่อนผัน Whitewash คือ บริษัทฯ อาจมีโอกาสที่จะไม่ได้รับเงินเพิ่ม
ทุนตามจ านวนท่ีวางแผนไว้ และอาจส่งผลให้แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ หรือแผนการขยายการลงทุนของกิจการอาจต้อง
ชะลอไป หรืออาจต้องเลือกพิจารณาการเข้าลงทุนในโครงการท่ีบริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผล
การด าเนินงานของกิจการในอนาคต และบริษัทฯ อาจต้องหาแหล่งเงินทุนใหม่ หากยังต้องการลงทุนในแผนขยายการลงทุน 
หรือโครงการลงทุนเดิมตามที่วางไว้ เช่น การเจรจาขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน การระดมทุนจากบุคคลในวงจ ากัด การออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มเติม และการออกหุ้นกู้ เป็นต้น ซึ่งการด าเนินการเพื่อสรรหาแหล่งเงินทุนใหม่ อาจต้องใช้
ระยะเวลาในการเจรจา พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จ าเป็น ซึ่งอาจจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้อง
เล่ือนการเข้าลงทุน รวมถึงบริษัทฯ ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานต่อไปใน
อนาคต รวมถึงมีภาระค่าธรรมเนียม การวางหลักทรัพย์ค้ าประกัน และ/หรือภาระผูกพันต่างๆ เพิ่มเติม 

ทั้งนี้ ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ที่ราคา 0.80 บาทต่อหุ้น เป็น
ราคาที่อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดของหุ้น IRCP โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 0.75 – 1.01 บาท
ต่อหุ้น  ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ทีร่าคา 0.80 บาทต่อหุ้นในครั้งนี้ เป็น
ราคาที่เหมาะสมเนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 0.80 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมที่ค านวณโดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ และจะท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพียงพอส าหรับเงินทุนหมุนเวียน และขยายการลงทุน  

อีกทั้ง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) ซึ่งจากรายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้น

 
1 ค านวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้น IRCP 15 วันท าการย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
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เพิ่มทุนได้ก่อนเป็นอันดับแรก และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของตน เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของ
ตนเอง และผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

จากการพิจารณาข้อมูลและเหตุผลที่สรุปข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การขอผ่อนผันการท าค า
เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (whitewash) ในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล ราคาและ
เงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าท ารายการ และผู้ถือหุ้นควรลงมติ  
อนุมัติ การผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (whitewash) ในครั้งนี้ 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  

ตามที่บริษัทฯ จะท าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 181,250,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งนายประชา เหตระกูล ปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และนายแดน เหตระกูล 
ปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวเกินสิทธิ โดยคิด
เป็นจ านวนหุ้นทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและเกินสิทธิเป็นจ านวนไม่เกิน 181,250,000 หุ้น คิดเป็นส่วนที่จองซื้อตามสิทธิ
ประมาณ 25,473,361 หุ้น และจองซื้อเกินสิทธิประมาณ 155,776,639 หุ้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้า
ท ารายการดังกล่าว มีวิธีการจองซื้อ ช าระเงินและขั้นตอนในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่แตกต่างจากผู้ถือหุ้นรายอื่น  มีความ
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี ้

• บริษัทฯ จะมเีงินทุนหมุนเวียนเพยีงพอเพื่อใชใ้นการขยายการลงทนุ 

• บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายหรือ
แผนการบริหารในบริษัทฯ 

• บริษัทฯ จะมีโครงสรา้งทางการเงนิท่ีมั่นคงมากขึ้นภายหลังจากการเพิ่มทุน 

• ผู้ถือหุ้นมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในอนาคต 

ส าหรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเข้าท ารายการในครั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นใช้สิทธิเพิ่มทุนจะท า
ให้เกิดผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) ลดลงที่ร้อยละ 41.61 และเกิดผลกระทบจากการลดลงของส่วน
แบ่งก าไร (Earnings Dilution) ลดลงที่ร้อยละ 41.61 และเกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ลดลงที่
ร้อยละ 18.65 เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีราคาเสนอขายเท่ากบั 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ ากว่าราคาตลาด
ถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้น IRCP ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่
ราคาเฉล่ียเท่ากับ 1.45 บาทต่อหุ้น2 

การเข้าท ารายการในครั้งนี้เป็นการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันมีข้อดีดังต่อไปนี ้

• สามารถระดมทุนได้ตามแผนงานท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ 

• ไม่มีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายหรือแผนการบริหารบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

โดยข้อด้อยที่อาจจะเกดิขึ้นจากการเข้าท ารายการในครัง้นี้ มีดงันี ้

• มีโอกาสเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

 
2 ค านวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้น IRCP 15 วันท าการย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
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นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ท าการเพิ่มทุนตามปกติ โดยมิได้จัดเป็นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  จากการที่ 
กลุ่มเหตระกูล ท าการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิทั้งจ านวน อาจท าให้บริษัทฯ มีความเส่ียงที่จะไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนตามแผนที่
ก าหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุน และโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ โดยอาจมีความจ าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้ผู้ถือ
หุ้นใช้สิทธิเพิ่มทุนมากขึ้น ด้วยวิธีการอื่น เช่น การออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) หรืออาจหาแหล่ง
เงินทุนจากบุคคลภายนอกด้วยวิธีการอื่น อาทิเช่น การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชน (Public Offering) หรือจัดสรรให้กับ
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างกัน เป็นต้น 

จากการพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯที่ 0.80 บาทต่อหุ้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่า เป็นราคาที่เหมาะสม โดยเป็นราคาที่อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมที่ค านวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งเท่ากับ 
0.75 – 1.01 บาทต่อหุ้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ ด้วยราคาเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุนด้วยราคาที่อยู่ในช่วงมลูค่ายตุิธรรมจะก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดกับกิจการรวมถงึผู้ถือหุ้นทุกราย อีกทั้งการเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) มีวิธีการจองซื้อ ช าระเงินและ
ขั้นตอนในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเท่าเทียมกันทุกราย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
เป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยไม่ได้มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายยังคงได้รับความเส่ียงที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าท ารายการครั้งนี้ จากความไม่แน่นอนของแผนการ
ลงทุน การขาดการถ่วงดุลอ านาจ ความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถระดมทุนได้ตามแผน ความเส่ียงจากการไม่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และความเส่ียงจากการยกเลิกการท ารายการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของกลุ่มเหตระกูล ในการจองซื้อหุ้นโดยคิด
เป็นจ านวนหุ้นทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและเกินสิทธิเป็นจ านวนไม่เกิน 181,250,000 หุ้น ในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล 
ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าท ารายการ และผู้ถือหุ้นควรลง
มต ิอนุมัติ การเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงื่อนไขการท ารายการทีบ่ริษัทฯ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็น
เงื่อนไขที่ มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจที่มิได้มีเงื่อนไขใดที่จะท าให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เสียประโยชน ์

อนึ่ง ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าท ารายการในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผลประกอบ 
และความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้น าเสนอไว้ในรายงานฉบับนี้ อย่างไรก็ตามการตัดสินใจ
อนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าท ารายการในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 

โดยรายละเอยีดประกอบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สามารถสรุปได้ดงันี้ 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท อินเตอร์
เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)มี ความสมเหตุสมผล โดยพิจารณา
จากปัจจัยที่ส าคัญต่าง ๆ รวมทั้งข้อดี ข้อด้อย และความเส่ียงของการเข้าท ารายการ ดังต่อไปนี้ 

1.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 
4/2564 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลด
ทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และวาระอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 320,536,266 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 320,536,266 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุน 254,299,746 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 254,299,746 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย
ของบริษัทฯ จ านวน 66,236,520 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาท 

2. โอนเงินทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 25,429,816 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจ านวน 117,150,669 
บาท (โดยบริษัทไม่มีทุนส ารองอื่น) เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทจ านวน 142,580,485 บาท 

3. ลดทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัทจ านวน 127,149,873 บาท จากทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วเดิมจ านวน 
254,299,746 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 127,149,873 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) 
จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และภายหลังการลดทุนจดทะเบียนบริษัทจะมีทุนจดทะเบียนจ านวน 
127,149,873 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 254,299,746 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ทั้งนี้ภายหลังการโอนทุนส ารองตามกฎหมายและการลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) เพื่อ
ชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว บริษัทจะมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือเท่ากับ 27,472,244 บาท โดยการลดทุนจด
ทะเบียนที่ช าระแล้วดังกล่าว เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เมื่อบริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดเพียงพอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย 

4. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 90,625,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 127,149,873 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนจ านวน 217,774,873 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 181,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท และให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) 
ในอัตรา 1.4030331 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
0.80 บาทต่อหุ้น  

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 
เนื่องจากในการเพิ่มทุนดังกล่าว นายประชา เหตระกูล ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และนายแดน เหตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการ และผู้ถือหุ้นเดิม ได้มีหนังสือแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายประชา เหตระกูล และนายแดน เหตระกูล ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นกลุ่ม

1:   การขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 
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บุคคลที่กระท าการร่วมกันตามกฎหมายหลักทรัพย์ (Acting in Concert) ตามที่ทั้ง 2 ท่าน ได้แจ้งในแบบ 247-7 เมื่อวันที่ 30 
มกราคม 2563 ว่าได้เริ่มต้นความสัมพันธ์การเป็นกลุ่มบุคคลท่ีกระท าการร่วมกันตามกฎหมายหลักทรัพย์ (Acting in Concert) 
เป็นครั้งแรก โดยในที่นี้จะรวมเรียกนายประชา เหตระกูล และนายแดน เหตระกูลว่า (“กลุ่มเหตระกูล” หรือ “ผู้ขอผ่อนผัน”) 
โดยกลุ่มเหตระกูลมีประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถืออยู่ และจองซื้อเกินสิทธิ เป็นจ านวนรวมไม่
เกิน 181,250,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนที่จองซื้อตามสิทธิประมาณ 25,473,361 หุ้น และจองซื้อเกินสิทธิประมาณ 155,776,639 
หุ้น  

ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และกลุ่มเหตระกูลใช้สิทธิซื้อหุ้นตามจ านวน
ดังกล่าวข้างต้น จ านวนหุ้นสูงสุดที่กลุ่มเหตระกูล จะได้รับจัดสรรจะเท่ากับ 181,250,000 หุ้น ซึ่งเป็นจ านวนหุ้นเพิ่มทุนท้ังหมด
ที่เสนอขายในครั้งนี้ อันจะเป็นผลท าให้สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ กลุ่มเหตระกูลในบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็นไม่
เกินร้อยละ 49.82 ซึ่งอาจเป็นผลให้กลุ่มเหตระกูลก้าวข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี 
เนื่องจากกลุ่มเหตระกูล มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ  (“ประกาศการขอผ่อนผัน”) ซึ่งในการขอผ่อนผัน
จะต้องด าเนินการตามประกาศที่เกี่ยวข้อง และจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการอนุมัติการเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ต่อผู้ขอผ่อนผัน และยินยอมให้ผู้ขอผ่อนผันไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ภายหลังการได้มาซึ่ง
หลักทรัพย์ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้นับรวมการออกเสียงของบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนและเป็น
ฐานในการค านวณจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นส าหรับวาระน้ัน 

(ก) บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน 
(ข) บุคคลที่กระท าการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ขอผ่อนผัน 
(ค) บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม (ข) 

ทั้งนี้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมตทิี่ประชุมผู้
ถือหุ้น (Whitewash) มีดังนี้ 

1.1.1 ลักษณะของหลักทรัพย์ที่เกีย่วข้องและหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แกผู้่ขอผ่อนผัน 

 ผู้ขอผ่อนผันประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้นตามสัดส่วนที่ถืออยู่ และจองซื้อเกินสิทธิ เป็น
จ านวนรวมไม่เกิน 181,250,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนที่จองซื้อตามสิทธิประมาณ 25,473,361 หุ้น และจองซื้อเกินสิทธิประมาณ 
155,776,639 หุ้น ภายใต้สมมติฐานว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และกลุ่มเหตระกูลใช้สิทธิซื้อหุ้นตามจ านวน
ดังกล่าวข้างต้น จ านวนหุ้นสูงสุดที่กลุ่มเหตระกูลจะได้รับจัดสรรจะเท่ากับ 181,250,000 หุ้น ซึ่งเป็นจ านวนหุ้นเพิ่มทุนท้ังหมดที่
เสนอขายในครั้งนี้ อันจะเป็นผลท าให้สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ กลุ่มเหตระกูลในบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็นไม่
เกินร้อยละ 49.82 ซึ่งอาจเป็นผลให้กลุ่มเหตระกูลก้าวข้ามจดุที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ เนื่องจาก
กลุ่มเหตระกูลมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ดังนั้นจึงต้องด าเนินการตาม
ประกาศการขอผ่อนผัน และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป 
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1.1.2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ขอผ่อนผัน 

1. นายประชา เหตระกูล   
อายุ : 79 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม : ปริญญาตรี วศิวกรรมเครื่องกลวิทยาลยัแบตเตอร์ซี เทคโนโลยีขั้นสูง, ลอนดอน, 

อังกฤษ 
ต าแหน่งในบริษัทฯ : - ไม่มี - 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

ที่มา :  แบบ 247-7 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 

2. นายแดน เหตระกูล   
อายุ : 38 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม : - ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะรัฐศาสตร์ นโยบายสาธารณะ 

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

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาค
ภาษาอังกฤษ บริหารจัดการเทคโนโลย ี

ต าแหน่งในบริษัทฯ : ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : บริษัทจดทะเบียน  

  2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช  
คอร์ปอเรชั่น1/ 

  2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล บมจ. อินเตอร์
เนช่ันแนล รีเสริช  คอร์ปอเรชั่น 

  2562 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. อินเตอร์
เนช่ันแนล รีเสริช  คอร์ปอเรชั่น 

  2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช  คอร์ปอเรชั่น   

  บริษัทอ่ืน  

  2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไอที กรีน 
กรรมการ บจก. สบายน์ อินทิเกรช่ัน 
กรรมการ บจก. อิลเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง 
กรรมการ บจก. สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป 

ที่มา :  แบบ 56-1 ของ IRCP ปี 2562 และแบบ 247-7 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 
หมายเหตุ:  1/ นายแดน เหตระกูลเข้าด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 

1.1.3 ข้อมูลผู้ออกหลักทรัพย ์

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของรายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ 
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1.2: ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
กิจการ 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาแผนธุรกิจและนโยบายที่ผู้ขอผ่อนผันได้ระบุไว้ในค าเสนอซื้อ (แบบ 247-7) ลง
วันที่ 25 มีนาคม 2564 และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของกิจการมีความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงาน
และนโยบายของผู้ท าค าเสนอซื้อ ดังนี ้

1.2.1 ความเห็นต่อนโยบายและแผนงานบริหารกิจการที่เสนอโดยผู้ขอผ่อนผัน 

1. นโยบายและการบริหารกิจการ 

ภายหลังจากที่ผู้ขอผ่อนผัน ได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นราย
ใดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และผู้ขอผ่อนผันใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น จะท าให้สัดส่วนการถือ
หุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผันในบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 14.05 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดและของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ  เป็นไม่เกินร้อยละ 49.82 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดและของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งถือว่ามีนัยส าคญัโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อย
ละ 25 แต่ไม่ถึงหรือเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ขอผ่อนผันได้ระบุ
ไว้ในแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) ดังนี ้

“ภายใน 12 เดือนหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่ขอผ่อนผัน โครงสร้างทางการเงนิ และโครงสร้างทุนของบริษัท จะ
มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัทจะได้รับเงินทุนเพิ่มทุนจากการระดมทุนในครั้งนี้ ซึ่งจะท าให้บริษัทสามารถมี
แหล่งเงินท่ีเพียงพอในการน ามาใช้ในโครงการท่ีบริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และโครงการท่ีบริษัทคาด
ว่าจะได้รับในอนาคต โดยผู้ขอผ่อนผันในฐานะผู้บริหารของบริษัทยังคงมุ่งเน้นการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร มีการแข่งขันค่อนข้างสูงจาก
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าที่มีการใช้บริการเทคโนโลยีและการส่ือสารมากขึ้น เช่น การเพิ่มขึ้นของการใช้
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชน ซึ่งท าให้แต่ละองค์กรต้องมีการพัฒนา
ระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลายรายที่ส่งเสริมให้มีการ 
Work from home และ การประชุมออนไลน์ จึงท าให้ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเป็นที่
ต้องการมากยิ่งขึ้น และอาจส่งผลให้บริษัท และบริษัทย่อยอาจต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นหลายราย ทั้งนี้ 
เพื่อให้บริษัทมีความพร้อม และมีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามผู้ขอผ่อนผันอาจ พิจารณาทบทวน
เปล่ียนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่เห็นสมควร เช่น การปรับปรุงกล
ยุทธ แผนธุรกิจ รวมถึงการปรับเปล่ียนการเข้าร่วมประมูลโครงการ และ/หรือ การเพิ่มและขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่ม
ลูกค้าที่เป็นเอกชนท้ังรายใหญ่ และรายย่อย เพิ่มเติมจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่เป็นหน่วยงานราชการเป็นหลัก รวมทั้งการ
สรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลากหลายกลุ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของ
ภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้กิจการสามารถมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต โดยการด าเนินการดังกล่าวจะต้อง
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ผู้ขอผ่อนผันอาจมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร และ/
หรือบุคลากรของกิจการตามความเหมาะสม เช่น ในกรณีที่มีการลาออกหรือครบก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่ง 
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โดยผู้ขอผ่อนผันจะค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ของกิจการ อีกทั้ง อาจมีแผนพิจารณาเปล่ียนแปลง และ/
หรือแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหารเพิ่มเติม และ/หรือ บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของ
กิจการในต าแหน่งที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารกิจการในอนาคต ทั้งนี้การเป ล่ียนแปลง 
และ/หรือ เพิ่มเติมกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือบุคลากรดังกล่าวจะต้องด าเนินการภายใต้กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่ง
รวมถึงนโยบายของกิจการ ข้อบังคับของกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
กิจการ 

นอกเหนือจากนี้ ผู้ขอผ่อนผันไม่มีแผนที่จะเปล่ียนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของกิจการและบริษัท
ย่อย อีกทั้ง ไม่มีแผนที่จะเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญซึ่งนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของกิจการ การ
เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ การขยายการลงทุนหรือก าลังการผลิต การปรับโครงสร้างองค์กร การ
บริหารหรือจ้างบุคลากร แผนการจ าหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย แผนปรับโครงสร้างการเงิน 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ในส่วนของแผนปรับโครงสร้างการเงิน เพื่อเป็นการรองรับแผนการขยายรายได้จาก
การขยายตลาด และการขยายฐานลูกค้า กิจการอาจพิจารณากู้ยืมเงินจากสถาบันเพิ่มขึ้น เพื่อน ามาใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในโครงการ ทั้งนี้ในการด าเนินการดังกล่าวต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า และความเหมาะสม รวมถึง
ประโยชน์สูงสุดที่กิจการจะได้รับเป็นส าคัญ” 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ:   

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยแผนการน าเงินจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เพื่อ
รองรับโครงการที่อยู่ระหว่างการให้บริการ และโครงการที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มในปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยโครงการ
ประเภทโครงการขายสินค้าพร้อมติดตั้ง โครงการประเภทโครงการจ้างบ ารุงรักษาและโครงการประเภทใหเ้ช่าอุปกรณ์ 
โดยบริษัทจะจัดหาแหล่งเงินทุนหลักจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าต้นทุน
โครงการ และอีกประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าต้นทุนโครงการ จะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของกิจการซึ่งส่วนหนึ่ง
เป็นเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของโครงการที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มในปี 2564 จะส่งผลให้บริษัท
ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการโครงการทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น โดยเงินทุน
หมุนเวียนจะเป็นส่วนส าคัญที่จะสนับสนุนให้โครงการต่างๆ ของบริษัทด าเนินไปอย่างต่อเนื่อ งและมีการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่บริษัทจะกลับมาสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยาวและยังเป็นการปรับปรุงผลการด าเนินงานของบริษัทให้ดีขึ้นอีกด้วย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า บริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายหรือ
แผนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ ตามนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ ที่ผู้ขอผ่อนผันได้ระบุไว้ข้างต้น เนื่องจากผู้ขอผ่อนผันมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมี
แหล่งเงินที่เพียงพอในการใช้ลงทุนในโครงการที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต รวมถึง เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการ
เดิมที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการให้บริการในปัจจุบัน ซึ่งในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทประสบปัญหากับการขาดสภาพ
คล่องจากรายได้ที่ลดลง และการจ่ายช าระค่าบริการของลูกค้าที่เริ่มชลอตัวลง ท าให้ต้องแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง
ดังกล่าวโดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีภาระหนี้สิน และต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น 
ดังนั้นหากบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพิ่มขึ้น และมีอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ดีขึ้น อีกทั้งหากพิจารณาทางด้านนโยบาย และการบริหารกิจการผู้ขอผ่อนผันไม่มีแผนที่จะ
เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจและนโยบายในการบริหารกิจการอื่นๆ ของกิจการอย่างมีนัยส าคัญ 
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เนื่องจากผู้ขอผ่อนผันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นกรรมการและผู้บริหารของกิจการซึ่งมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย และ
ทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่ก่อนการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อในครั้งนี้ และยังคงบริหารงานใน
บริษัทฯ ต่อไป ภายหลังจากการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจากการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม 
หากผู้ขอผ่อนผันจะมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ/หรือเปล่ียนแปลงผู้บริหารหรือบุคลากร
ของกิจการตามความเหมาะสม เช่น ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม การลาออกหรือครบก าหนดตามวาระการ
ด ารงต าแหน่ง ผู้ขอผ่อนผันและกิจการจะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการ
ท างานของกรรมการแต่ละท่านว่าจะสามารถบริหารกิจการ และสร้างประโยชน์ให้แก่กิจการได้ในระยะยาว และต้อง
ด าเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายของกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
กิจการ อีกทั้งยังควรเป็นโครงสร้างกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ บุคลากร ที่อยู่ภายใต้รูปแบบการบริหารงานตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการเป็นส าคัญ 

ทั้งนี้ ในส่วนการของปรับเปล่ียนแผนโครงสร้างทางการเงิน ผู้ขอผ่อนผันในฐานะเป็นผู้บริหารอาจจะ
พิจารณากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมจากวงเงินกู้ที่มีอยู่เดิม เพื่อรองรับโครงการท่ีอาจจะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเป็นการด าเนินการตามปกติของบริษัท ท่ีต้องพิจารณาขอวงเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นเพื่อน ามาใช้ในโครงการต่างๆ ทั้งนี้ผู้
ขอผ่อนผันควรต้องพิจารณาความเป็นไปได้ และความคุ้มค่าต่อการเข้าลงทุนในแต่ละโครงการอย่างระมัดระวัง เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีสูงสุดต่อกิจการ 

2. รายการระหว่างกัน 

ผู้ขอผ่อนผันได้ระบุแผนการด าเนินการภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันไว้ในแบบ 247-7 ดังนี ้

“ปัจจุบนัรายการระหว่างกนัของกิจการกบันายแดน เหตระกูล ซ่ึงเป็นผูข้อผ่อนผนั ไดแ้ก่  

รายการที ่1: ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจ านวน 5,486,523.47 บาท ซ่ึงผู้ขอผ่อนผนัมีสิทธิได้รับใน
ฐานะกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทฯ เท่านัน้ 

รายการที ่2:  เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกรรมการจ านวน 11.70 ลา้นบาท และดอกเบีย้คา้งจ่ายจ านวน 19,812.82 
บาท โดยเงินกู้ยืมดงักล่าว คิดดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 3.72 ซ่ึงเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลกัประกนั 
และมีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม 

โดยภายใน 12 เดือนหลงัจากการได้มาซ่ึงหลกัทรัพย์ที่ขอผ่อนผนั คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบนั
อย่างมีนยัส าคญั 

ส าหรับนายประชา เหตระกูล ซ่ึงเป็นบุคคลที่กระท าการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผนัที่ผ่านมาไม่มี
รายการระหว่างกนักบักิจการ และภายใน 12 เดือนหลงัจากการได้มาซ่ึงหลกัทรพัย์ที่ขอผ่อนผนั คาดว่าจะไม่มีการ
ท ารายการระหว่างกนัเพ่ิมข้ึน หรือเปลีย่นแปลงไปจากปัจจุบนัอย่างมีนยัส าคญั” 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ: 

ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระมีความเห็นวา่ ปัจจุบันรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างกิจการกับผู้ขอผ่อนผัน
คือ เงินเดือน ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งถือเป็นรายการปกติทั่วไปที่ผู้ขอผ่อนผันในฐานะประธาน
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เจ้าหน้าที่บริหารของกิจการมีสิทธิจะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่บริหารกิจการ โดยมีเงื่อนไขและการจ่ายค่าตอบแทน
เช่นเดียวกับพนักงาน กรรมการ และผู้บริหารท่านอื่นของบริษัทฯ และส าหรับรายการเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกรรมการ
จ านวน 11.70 ล้านบาท เป็นการกู้ยืมเงินมาเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในระยะส้ัน โดยก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยตามอัตราเงินกู้ยืมกรรมการที่เคยมีในอดีต และเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะส้ันกับสถาบัน
การเงินโดยทั่วไป ซึ่งเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน และมีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม และการเข้า
ท ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของบริษัทฯ จากการที่บริษัทขาดแคลนเงินทุน
หมุนเวียนในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา โดยขั้นตอนในการพิจารณาเข้าท ารายการ และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านักงาน ก.ล.ต. 

อย่างไรก็ตามผู้ขอผ่อนผันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ก่อนการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้  โดยผู้ขอผ่อนผัน และกิจการได้
ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
ฯ และส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการท ารายการระหว่างกันของกิจการ
กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อย่างไรก็ตามหากในอนาคตผู้ขอ
ผ่อนผัน และกิจการมีรายการระหว่างกันเพิ่มขึ้น ผู้ขอผ่อนผัน และกิจการ ยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและ
ขั้นตอนการท ารายการระหว่างกัน ซึ่งต้องเป็นไปตามนโยบายก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท า
หน้าที่ในการพิจารณาการเข้าท ารายการระหว่างกัน 

1.2.2 สิทธิออกเสียงทั้งหมดที่ผู้ขอผ่อนผันจะมีภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ และที่จะสามารถได้มาเพิ่มเติม
ในอนาคต โดยไม่เกิดหน้าที่ในการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 90,625,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 181,250,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ นายประชา เหตระกูล และ
นายแดน เหตระกูล ซึ่งเป็นบุคคลกระท าร่วมกัน (Concert Party) (“กลุ่มเหตระกูล” หรือ “ผู้ขอผ่อนผัน”) แสดงเจตจ านงที่จะ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเกินสิทธิ เป็นจ านวนรวมไม่เกิน 181,250,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนที่จองซื้อตามสิทธิประมาณ 
25,473,361 หุ้น และจองซื้อเกินสิทธิประมาณ 155,776,639 หุ้น ภายใต้สมมติฐานว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจองซื้อหุ้นเพิ่ม
ทุน และกลุ่มเหตระกูลใช้สิทธิซื้อหุ้นตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น จะท าให้สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกลุ่ม
เหตระกูลในบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 14.05 เป็นไม่เกินร้อยละ 49.82 ซึ่งจะเป็นผลให้กลุ่มเหตระกูลก้าวข้ามจุดที่ต้องท า
ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงหรือเกินกว่าร้อยละ 
50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

ในระหว่างระยะเวลาตั้งแต่วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จนถึงวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ มีมติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ผู้ขอผ่อนผันและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ผ่อนผัน ต้องไม่มีการได้มาซึ่ง
หุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการได้มาโดยทางมรดกหรือเป็นการได้มาโดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ตนมีอยู่ (Right Offering)  

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ
ผู้ขอผ่อนผัน รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด และได้รับการจัดสรรหุ้นเป็น
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จ านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 181,250,000 หุ้น โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังการท ารายการเพิ่มทุนและการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นดังนี้ (อ้างอิงจากข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี11 มีนาคม 2564) 

ผู้ถือหุ้น 

ก่อนการเพิ่มทุน 
(ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2564) 

หลังการเพิ่มทุน (Right Offering) 
กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นใช้สิทธิเพิ่มทุน 

จ านวนหุ้น 
ร้อยละ 

ของทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้น 

ร้อยละ 
ของทุนช าระแล้ว 

1. กลุ่มเหตระกูล 35,739,970 14.05 
ไม่เกิน 

216,989,9702/ 
ไม่เกิน 
49.822/ 

- นายประชา เหตระกูล1/ 24,576,400 9.66 ไม่เกิน 119,981,341 ไม่เกิน 27.55 

- นายแดน เหตระกูล1/ 11,163,570 4.39 ไม่เกิน 97,008,629 ไม่เกิน 22.27 

2. นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ 11,104,700 4.37 11,104,700 2.55 

3. นางสาวสุดารัตน์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ 8,535,600 3.36 8,535,600 1.96 

4. นางสาวพิชญฎา พงษ์นุเคราะห์ศิริ 6,021,500 2.37 6,021,500 1.38 

5. นายณรงค์ ฐานุธรรมกุล 5,353,200 2.11 5,353,200 1.23 

6. นายยงยุทธ พัวประเสริฐ 4,046,200 1.59 4,046,200 0.93 

7. นายณฐพล เดือนสว่าง 3,547,480 1.39 3,547,480 0.81 

8. นายนันทพันธ์ มหัทธนธัญ 3,500,000 1.38 3,500,000 0.80 

9. นายประเสริฐ รวมภักดีกล 3,500,000 1.38 3,500,000 0.80 

10. นายอนันต์ อัครพุทธิพร 3,152,800 1.24 3,152,800 0.72 

11. ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนๆ 169,798,296 66.77 169,798,296 38.98 

รวม 254,299,746 100.00 435,549,746 100.00 

ที่มา : 1/ นายประชา เหตระกูล และนายแดน เหตระกูล เป็นบุคคลกระท าการร่วมกัน (Concert Party) 
2/ จ านวนหุ้นที่ผู้ขอผ่อนผันและบุคคลตามมาตรา 258 แต่ละรายจะจองซ้ือยังมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตามจ านวนหุ้นที่ผู้ขอผ่อนผัน
จะขอใช้สิทธิจองซื้อมีจ านวนรวมไม่เกิน 181,250,000 หุ้น ซ่ึงเม่ือรวมกับจ านวนหุ้นที่ผู้ขอผ่อนผันมีอยู่ ณ ปัจจุบันจ านวน 35,739,970 
หุ้น จะท าให้ผู้ขอผ่อนผันถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกิน 216,989,970 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.82 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทฯ 

จากโครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการเพิ่มทุน กรณีไม่มีผุ้ถือหุ้นรายอื่นใช้สิทธิเพิ่มทุนสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ขอผ่อน
ผันตามสมมติฐานข้างต้น ที่ร้อยละ 49.82 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดและของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 
ถือเป็นสัดส่วนการถือหุ้นที่มีนัยส าคัญ ถึงแม้ว่าสิทธิออกเสียงของผู้ขอผ่อนผันภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะยังไม่เกินกว่าร้อย
ละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดและของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามผู้ขอผ่อนผันจะ
กลายเป็นผู้ถือหุ้นที่สามารถควบคุมอ านาจการบริหารกิจการได้เป็นอย่างมีนัยส าคัญ (Majority Control) แม้ว่าผู้ขอผ่อนผันจะ
ยังไม่สามารถมีเสียงส่วนใหญ่ที่จะควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ต้องใช้มติเสียงข้างมาก (มติที่ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า
ร้อยละ 50 ของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น) หรือมติพิเศษ (มติที่ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น)  

แต่ผู้ขอผ่อนผันสามารถใช้สิทธิถ่วงดุลในบางเรื่องที่ข้อกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้ต้องได้รับคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การขออนุมัติเพิ่มทุน ลดทุน การผ่อนผันไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์
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ทั้งหมดของกิจการ การท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นต้น 

นอกจากนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
บริษัทฯ (Whitewash) ในครั้งนี้ และผู้ได้รับการผ่อนผันช าระราคาหุ้นแล้ว ภายใต้สมมติฐานข้างต้น ผู้ขอผ่อนผันจะสามารถเข้า
ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อีกประมาณไม่เกินร้อยละ 0.18 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งจะท าให้ผู้ขอผ่อนผันถือหุ้น
ของบริษัทฯ ไม่ถึงหรือไม่ข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ที่ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ  

1.2.3 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นของกิจการ 

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

ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และผู้ขอ
ผ่อนผัน รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ขอผ่อนผัน
ตามสมมติฐานข้างต้น จะเท่ากับร้อยละ 49.82 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดและของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทฯ จะท าให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการลดลงของสิทธิออกเสียง (Control Dilution) ดังนี ้

• การลดลงของสิทธิออกเสียง (Control Dilution) 

ผู้ถือหุ้น 

ก่อนการเพิ่มทุน 
(ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2564) 

หลังการเพิ่มทุน  
(Right Offering) 

กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นใช้สิทธิ
เพิ่มทุน 

สิทธิออกเสียง 
(Control 
Dilution) 

จ านวนหุ้น 
ร้อยละ 
ของทุน
ช าระแล้ว 

จ านวนหุ้น 
ร้อยละ 
ของทุน
ช าระแล้ว 

เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 

กลุ่มเหตระกูล 35,739,970 14.05 216,989,9702/ 49.822/ 254.48 

- นายประชา เหตระกูล1/  24,576,400 9.66 119,981,341 27.55 185.04 

- นายแดน เหตระกลู1/ 11,163,570 4.39 97,008,629 22.27 407.36 

ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 218,559,776 85.95 218,559,776 50.18 (41.61) 

รวม 254,299,746 100.00 435,549,746 100.00  

หมายเหตุ: 1/ นายประชา เหตระกูล และนายแดน เหตระกูล เป็นบุคคลกระท าร่วมกัน (concert party) 
2/ จ านวนหุ้นที่ผู้ขอผ่อนผันและบุคคลตามมาตรา 258 แต่ละรายจะจองซ้ือยังมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตามจ านวนหุ้นที่ผู้ขอผ่อนผัน
จะขอใช้สิทธิจองซื้อมีจ านวนรวมไม่เกิน 181,250,000 หุ้น ซ่ึงเม่ือรวมกับจ านวนหุ้นที่ผู้ขอผ่อนผันมีอยู่ ณ ปัจจุบันจ านวน 35,739,970 
หุ้น จะท าให้ผู้ขอผ่อนผันถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกิน 216,989,970 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.82 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทฯ 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสมมติฐานว่าผู้ขอผ่อนผันได้รับการจัดสรรหุ้นทั้งหมด โดยไม่มีผู้ถือ
หุ้นรายอื่นใช้สิทธิเลย จะท าให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น มีสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิในการออกเสียงลดลงจากเดิมที่สัดส่วนร้อยละ 
85.95 เหลือร้อยละ 50.18 หรือคิดเป็นการลดลงของสิทธิออกเสียง (Control Dilution) ที่ร้อยละ 41.61 ในขณะที่กลุ่ม 
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เหตระกูล จะมีสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิในการออกเสียงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.05 เป็นร้อยละ 49.82 หรือมีการเพิ่มขึ้นของ
สิทธิออกเสียงร้อยละ 254.48  

การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ใน IRCP ตามสมมติฐานข้างต้น แม้ว่าผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ จะ
ยังคงมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ IRCP แต่ถือได้ว่าสัดส่วนของผู้ถือหุ้น
รายอื่นๆ ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ จะรวบรวมเสียงข้างมากได้ยากขึ้น ในการที่จะควบคุมมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ นอกจากนี้ การที่กลุ่มเหตระกูล ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด
ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ กลุ่มเหตระกูล จะสามารถเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตไม่เกินร้อยละ 0.18 ของสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยไม่ข้ามจุดที่จะต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิเพิ่มทุนเต็มจ านวนตามสิทธิหรือเกินสิทธิของตนเอง ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการลดลงของสิทธิออกเสียง (Control Dilution) จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

• การลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) 

ส าหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้  ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบจากการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) 

เนื่องจากภายหลังการเพิ่มทุนจะส่งผลให้จ านวนหุ้นช าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ท าให้ก าไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ลดลง

เท่ากับร้อยละ 41.61 (ค านวณโดยอ้างอิงจากงบก าไรขาดทุนตามงบการเงินรวมส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธ.ค. 2563 

(ล้านบาท) 

ก่อนการเพิ่มทุน 
(ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2564) 

หลังการเพิ่มทุน 
(Right Offering) 

กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นใช้สิทธิเพิ่มทุน 

ส่วนแบ่งก าไร 
(Earnings 
Dilution) 

จ านวนหุ้นช าระแล้ว 
(ล้านหุ้น) 

ก าไรต่อหุ้น 
(บาทต่อหุ้น) 

จ านวนหุ้นช าระ
แล้ว (ล้านหุ้น) 

ก าไรต่อหุ้น 
(บาทต่อหุ้น) 

เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 

 24.82  254.30 0.10 435.55 0.06 41.61 

• การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีราคาเสนอขายเท่ากับ 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ ากว่าราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วง
น้ าหนักของหุ้น IRCP ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 
ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยค านวณราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2564 ถึง
วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้ราคาเฉล่ียของหุ้น IRCP เท่ากับ 1.45 บาทต่อหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบ
ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 18.65 

โดยสรุปในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
และผู้ขอผ่อนผัน รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด สัดส่วนการถือหุ้นของผู้
ขอผ่อนผันตามสมมติฐานข้างต้น ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในสิทธิออกเสียง (Control Dilution) ส่วนแบ่งก าไร (Earnings 
Dilution) และราคา (Price Dilution) มีดังนี ้
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ผลกระทบ 
กรณีผู้ถือหุน้ 

ใช้สิทธิเพิ่มทนุตามสิทธ ิ

กรณีผู้ถือหุน้รายอื่น 
ไมใ่ช้สิทธเิพิ่มทนุตามสิทธ ิ

(มีเพียงกลุ่มเหตระกูล ใช้สทิธิ
เพิ่มทนุ) 

สิทธิออกเสียง (Control Dilution) ไม่ได้รับผลกระทบ ลดลงร้อยละ 41.61 
ส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) ลดลงร้อยละ 41.61 ลดลงร้อยละ 41.61 
ราคาหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 18.65 ลดลงร้อยละ 18.65 

2. ความเส่ียงที่ผู้ขอผ่อนผันจะสามารถใช้สิทธิคัดค้านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และผู้ขอ
ผ่อนผัน รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ขอผ่อนผัน
ตามสมมติฐานข้างต้นจะเท่ากับร้อยละ 49.82 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดและของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทฯ ถือเป็นสัดส่วนการถือหุ้นที่มีนัยส าคัญ ถึงแม้ว่าผู้ขอผ่อนผันจะไม่สามารถมีเสียงส่วนใหญ่ที่จะควบคุมมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้นได้ แต่สามารถใช้สิทธิถ่วงดุลในบางเรื่องที่ข้อกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การขออนุมัติเพิ่มทุน ลดทุน การผ่อนผันไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
กิจการ การท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นต้น 

1.2.4 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อกิจการ 

ภายใน 12 เดือนหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่ขอผ่อนผัน ผู้ขอผ่อนผันไม่มีแผนที่จะเปล่ียนแปลงการประกอบ
ธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญ โดยบริษัทยังคงด าเนินการตามแผนที่จะขยายตลาด และขยายฐานลูกค้าทางด้านการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการให้บริการจ านวนมาก และโครงการที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้นในปี 
2564 ทั้งในส่วนของลูกค้าที่เป็นภาครัฐ และเอกชนทั้งรายใหญ่ และรายย่อย เพื่อให้กิจการสามารถมีการเติบโตของรายได้ที่
เพิ่มขึ้น โดยผู้ขอผ่อนผัน ในฐานะเป็นผู้บริหารของกิจการ อาจพิจารณาทบทวนเปล่ียนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่เห็นสมควร เช่น การปรับปรุงกลยุทธ แผนธุรกิจ รวมถึงการปรับเปล่ียนการเข้าร่วม
ประมูลโครงการ และ/หรือ การเพิ่มและขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าที่เป็นเอกชนทั้งรายใหญ่ และรายย่อย เพิ่มเติมจาก
กลุ่มลูกค้าเดิมที่เป็นหน่วยงานราชการเป็นหลัก โดยการด าเนินการดังกล่าวจะต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ท้ังนี้ นอกเหนือจากนี้ ผู้ขอผ่อนผันไม่มีแผนที่จะเปล่ียนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของกิจการและ
บริษัทย่อย อีกทั้ง ไม่มีแผนที่จะเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญซึ่งนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของกิจการ การ
เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ การขยายการลงทุนหรือก าลังการผลิต การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร
หรือจ้างบุคลากร แผนการจ าหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย โครงสร้างการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ทั้งนี้ ในส่วนของแผนปรับโครงสร้างการเงิน เนื่องจากก่อนการเพิ่มทุนในครั้ง บริษัทฯ มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นค่อนข้างสูง จากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อน ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ โดย ณ 31 ธันวาคม 
2563 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 4.18 เท่า แต่ทั้งนี้ ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะท าให้อัตราส่วน
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หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงมาอยู่ที่ 2.36 เท่า อย่างไรก็ตาม กิจการอาจพิจารณากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อ
น ามารองรับแผนการขยายรายได้จากการขยายตลาด และการขยายฐานลูกค้า ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้น บริษัทฯ 
คาดว่าจะยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้  โดยการด าเนินการดังกล่าวต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า และความ
เหมาะสม รวมถึงประโยชน์สูงสุดที่กิจการจะได้รับเป็นส าคัญ 

ทั้งนี้ จากการที่กลุ่มเหตระกูล แสดงเจตจ านงในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิเป็นจ านวนรวมไม่เกิน 216,989,970 
หุ้น หรือเท่ากับไม่เกิน 49.82 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ านวนรวมทั้งหมดในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บรษิัทฯ 
จะมีเงินลงทุนเพียงพอต่อแผนการใช้เงินของบริษัทฯ ภายใต้ระยะเวลาที่แน่นอน เมื่อเทียบกับการระดมทุน โดยการเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งอาจมีความเส่ียงที่บริษัทฯ อาจไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนครบตามจ านวนที่ต้องการ ซึ่งอาจจะส่งผล
ต่อเนื่องไปยังแผนการขยายการลงทุนของกิจการในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม แผนการลงทุนข้างต้น อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆ 
อาทิเช่น สภาพเศรษฐกิจ ภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงของการบริโภคและการบริการ อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานโครงการ
ที่ได้ลงทุน และผลตอบแทนจากการลงทุน 

นอกจากนี้ ตามข้อมูลที่ผู้ขอผ่อนผันได้ระบุในแบบ 247-7 ในเรื่องรายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุด
ของกิจการ ณ วันท่ี 6 มกราคม 2564 และคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ก่อนการยื่นค าขอผ่อนผัน1/ หลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในคร้ังน้ี 

ช่ือ ต าแหน่ง ช่ือ ต าแหน่ง 

นาย อ านวย ทองสถิตย์ ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 

นาย อ านวย ทองสถิตย์ ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 

นาย แดน เหตระกูล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
กรรมการ 

นาย แดน เหตระกูล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
กรรมการ 

นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตร ี กรรมการ นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตร ี กรรมการ 
นาย นิคม วานิชวัฒนร าลึก กรรมการ นาย นิคม วานิชวัฒนร าลึก กรรมการ 
นาย ศิวะ แสงมณี กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นาย ศิวะ แสงมณี กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นาย เอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
นาย เอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
น.ส. ชลธิชา จิตราอาภรณ ์ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
น.ส. ชลธิชา จิตราอาภรณ ์ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : 1/รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 6 มกราคม 2564 

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 
2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มจากเดิมกรรมการมี
จ านวน 7 ท่าน เป็นกรรมการจ านวน 9 ท่าน โดยเสนอให้นายประชา เหตระกูล และนายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ เข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม ดังนั้น หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวาระดังกล่าว กรรมการของบริษัทจะมีจ านวน 
9 ท่าน โดยบริษัทจะมีกรรมการเพิ่มจ านวน 2 ท่าน คือ นายประชา เหตระกูล และนายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ โดยการ
เปล่ียนแปลงกรรมการท่ีกล่าวมาข้างต้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และการขอผ่อนผันการท า
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ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกจิการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลง
คณะกรรมการของบริษัทดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับการพิจารณาของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เป็นส าคัญ 

ดังนั้น ภายหลังการเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ขอผ่อนผันในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการภายใน
กิจการอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากกิจการยังคงบริหารจัดการภายใต้การควบคุมโดยคณะกรรมการชุดเดิมเป็นหลัก 

อย่างไรก็ตาม หากผู้ขอผ่อนผันจะเปล่ียนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือบุคลากรของกิจการในกรณีที่มีการ
แต่งตั้งเพิ่ม การลาออกหรือครบก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่ง ผู้ขอผ่อนผันและกิจการจะต้องด าเนินการภายใต้
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงนโยบายของกิจการ ข้อบังคับของกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ เพื่อให้การเปล่ียนแปลงดังกล่าวเกิดประโยชน์ต่อกิจการและผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 

1.2.5 ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ไม่อนุมัติการผ่อนผัน Whitewash 

(1) กิจการอาจไม่สามารถระดมทุนได้ตามแผนท่ีวางไว้ 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจการไม่อนุมัติการขอการผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดย
อาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในครั้งนี้  จะท าให้กิจการมีโอกาสที่จะไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนจ านวน 
145.00 ล้านบาทตามที่วางแผนไว้ และอาจส่งผลให้แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ  หรือแผนการขยายการ
ลงทุนของกิจการอาจต้องชะลอไป หรืออาจต้องเลือกพิจารณาการเข้าลงทุนในโครงการท่ีบริษัทฯ มีแหล่งเงินทุน
เพียงพอ และ/หรือ ได้รับกาสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ
กิจการในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม กรณีที่บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนเพียงบางส่วน และ/หรือได้รับเงินเพิ่มทุนไม่ครบ 145.00 ล้านบาท
ตามที่วางแผนไว้ บริษัทฯ จะยังคงด าเนินธุรกิจตามปกติ และอาจต้องพิจารณาเลือกโครงการท่ีจะเข้าลงทุนตาม
ความเหมาะสมของความคุ้มค่าของผลตอบแทน และแหล่งเงินทุนที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น โดยหากในอนาคตกิจการ
มีผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้น ผู้ถือหุ้นยังคงมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกจิการ ซึ่งจะเป็นไปตาม
ผลประกอบการของบริษัทฯ ในอนาคต 

(2) กิจการอาจต้องสรรหาแหล่งเงินทุนใหม่ 

ในกรณีที่กิจการไม่สามารถระดมทุนได้ตามจ านวนที่วางแผนไว้ โดยบริษัทฯ  อาจต้องหาแหล่งเงินทุนใหม่ หาก
ยังต้องการลงทุนในแผนขยายการลงทุน หรือโครงการลงทุนเดิมตามที่วางไว้ เช่น การเจรจาขอกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน การระดมทุนจากบุคคลในวงจ ากดั การออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นเพิ่มเติม และการออก
หุ้นกู้ เป็นต้น ซึ่งการด าเนินการเพื่อสรรหาแหล่งเงินทุนใหม่ อาจต้องใช้ระยะเวลาในการเจรจา พร้อมทั้งจัดท า
ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จ าเป็น ซึ่งอาจจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเล่ือนการเข้าลงทุน 
รวมถึงบริษัทฯ ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน รวมถึงมีภาระ
ค่าธรรมเนียม การวางหลักทรัพย์ค้ าประกัน และ/หรือภาระผูกพันต่างๆ เพิ่มเติม 

  



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)              หน้า 25 

1.2.6 เงื่อนไขการผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) 

ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ลงวันท่ี 
18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ก าหนดวาระที่เกี่ยวเนื่องกับการผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) 
ในครั้งนี้คือ 

วาระท่ี 18 พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกจิการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น (Whitewash) 

วาระท่ี 19  พิจารณาอนุมัติท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

โดยการผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในครั้งนี้
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2564 นี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้นท่ีเป็น (ก) บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน (ข) บุคคลที่กระท าการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ขอผ่อนผัน (ค) 
บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม (ข) และมิให้นับสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวรวมอยู่ในเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส าหรับวาระข้างต้น 
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1.3 ความเหมาะสมของราคาหลกัทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน 

ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ และรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ตามที่บริษัทฯ จะท าการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญ เพิ่ มทุนของบริษั ทฯ จ านวน 181,250,000 หุ้น  ให้แก่ ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Right Offering)  
โดยนายประชา เหตระกูล และนายแดน เหตระกูล ซึ่งเป็นบุคคลกระท าร่วมกนั (Concert Party) (“กลุ่มเหตระกูล” หรือ “ผู้ขอ
ผ่อนผัน”) ประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถืออยู่และจองซื้อเกินสิทธิเป็นจ านวนรวมไม่เกิน 
181,250,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนที่จองซื้อตามสิทธิประมาณ 25,473,361 หุ้น และจองซื้อเกินสิทธิประมาณ 155,776,639 หุ้น 

ภายใต้สมมติฐานว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และกลุ่มเหตระกูลใช้สิทธิจองซื้อหุ้นตามจ านวน
ดังกล่าวข้างต้น จ านวนหุ้นสูงสุดที่กลุ่มเหตระกูลจะได้รับจัดสรรจะเท่ากับ 181,250,000 หุ้น อันจะเป็นผลท าให้สัดส่วนการถือ
หุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกลุ่มเหตระกูลในบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็นไม่เกินร้อยละ 49.82 ซึ่งอาจเป็นผลให้กลุ่มเหตระกูลก้าว
ข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ อย่างไรก็ดี เนื่องจากกลุ่มเหตระกูลมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการ
ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามประกาศการขอผ่อนผัน 

ดังนั้นในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผันดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้ก าหนดเครื่องมือในการประเมินมูลค่าหุ้นของ IRCP โดยใช้วิธีการต่างๆ ดังนี้ 

1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) 
2. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted Book Value Approach) 
3. วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (Volue Weighted Average Price Approach หรือ VWAP) 
4. วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach) 

a. อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach or P/BV Ratio) 
b. อัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach or P/E Ratio) 
c. วิธีอัตราส่วนมูลค่าของกิจการต่อก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายตัด

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

5. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)  

อนึ่ง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นความเห็นท่ีตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าข้อมูลและเอกสารที่ได้รับมีความ
ถูกต้องและเป็นจริง โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในสาระส าคัญ ตลอดจนเป็นการพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจและข้อมูลที่
เกิดขึ้นในขณะท าการศึกษา หากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมีการเปล่ียนแปลงจากปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญ  บริษัทฯ อาจได้รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าว และอาจส่งผลต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครั้งนี้  

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในการให้ความเห็นต่อการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของกิจการและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ในครั้งนี้  
โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทฯ รวมไปถึงข้อมูลที่เปิดเผยโดยทั่วไป  ได้แก่ มติคณะกรรมการบริษัทฯ สารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ  และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็น รวมทั้งการ
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สัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบในการจัดท าความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ในครั้งนี้  

1.3.1 วิธีมูลค่าหุน้ตามบัญชี (Book Value Approach) 

การประเมินมูลค่าหุ้นของ IRCP ตามวิธีมูลค่าทางบัญชี จะแสดงมูลค่าหุ้นสามัญโดยอิงกับมูลค่าตามบัญชีซึ่ง
ปรากฎตามงบการเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยในการประเมินมูลค่าครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากงบการเงิน
ของ IRCP ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  
ณ 31 ธันวาคม 2563 

หน่วย มูลค่า 

ทุนจดทะเบียน  ล้านบาท 320.54 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  บาทต่อหุ้น 1.00 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ล้านบาท 254.30 
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ ล้านบาท 117.15 
ทุนส ารองตามกฎหมาย ล้านบาท 25.43 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม ล้านบาท (209.24) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ล้านบาท 187.64 
จ านวนหุ้นสามัญที่ออกและช าระแล้ว ล้านหุ้น 254.30 
มูลค่าทางบัญชี  บาทต่อหุ้น 0.74 

ที่มา:  ข้อมูลจากงบการเงินรวมของ IRCP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. 

จากการประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีมู ลค่ าตามบัญชี  (Book Value Approach) มู ลค่าหุ้นสามัญของ IRCP  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่าเท่ากับ 0.74 บาทต่อหุ้น 

1.3.2 วิธีมูลค่าหุน้ตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted Book Value Approach) เป็นการน า
สินทรัพย์รวมหักด้วยหนี้สินทั้งหมด รวมทั้งภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Commitments and Contigent 
Liabilities) ซึ่งปรากฎตามงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งปรับปรุงด้วยรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากวันท่ีในงบการเงิน หรือรายการที่มีผลกระทบท าให้มูลค่าตามบัญชีสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงมากขึ้น เพื่อให้สะท้อน
มูลค่าตลาดของสินทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับมูลค่าปัจจุบันหรือมูลค่าที่แท้จริงของ IRCP มากขึ้น หลังจากนั้น จึงน ามูลค่าตามบัญชี
หลังปรับปรุงหารด้วยจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทั้งหมดของ IRCP  

จากข้อมูลในงบการเงินรวมของ IRCP ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 953.11  
ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช าระที่ครบก าหนดรับช าระภายใน 1 ปี และสินค้าคงเหลือ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนมีมูลค่า
ตามบัญชีรวม 545.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.28 ของสินทรัพย์รวม โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน  
43.59 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน และลูกหนี้จ านวน 442.46 ล้านบาท ได้ถูกปรับปรุงด้วยค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตาม
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นโยบายการตั้งส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ อีกทั้งสินค้าคงเหลือจ านวน 45.39 ล้านบาท ได้ถูกปรับปรุงด้วยค่า
เผ่ือการลดมูลค่าสินค้า ดังนั้นมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทฯ จึงมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 

ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช าระที่
ถึงก าหนดช าระเกินกว่าหนึ่งปี และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมมีมูลค่า 407.17 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 42.72 ของสินทรัพย์รวม โดยลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช าระที่ถึงก าหนดช าระเกินกว่าหนึ่งปีจ านวน 231.21 ล้าน
บาท ได้ถูกปรับปรุงด้วยค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ และเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกันจ านวน  90.64 ล้านบาท เป็น
สินทรัพย์ทางการเงินอยู่แล้ว ดังนั้นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทฯ จึงมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 

จากข้อมูลในงบการเงินรวมของ IRCP ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ านวน 784.28 ล้าน
บาท โดยหนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญป่ระกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และส่วนของ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี โดยหน้ีสินหมุนเวียนรวมมีมูลค่า 750.65 ล้านบาท หรือร้อยละ  
78.76 ของสินทรัพย์รวม ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนี้สินตาม
สัญญาเช่า และประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน โดยหนี้สินไม่หมุนเวียนรวมมีมูลค่า 33.64 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 3.53 ของสินทรัพย์รวม 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ IRCP ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ได้สะท้อนมูลค่าตามบัญชีที่เป็นปัจจุบันแล้ว อีกทั้ง 
บริษัทฯ ไม่ได้มีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา โดยที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์จ านวน 21.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.24 ของสินทรัพย์รวม ไม่ได้เป็นสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่ได้ปรับปรุงรายการดังกล่าว ดังนั้นการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี 
(Adjusted Book Value Approach) ของ IRCP จะได้เท่ากับวิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) โดยมูลค่าหุ้นสามัญ
ของ IRCP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0.74 บาทต่อหุ้น 

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

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก จะใช้ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้น
สามัญของกิจการในตลาดหลักทรัพย์ โดยค านึงถึงมูลค่าและปริมาณการซื้อขายหุ้นสามัญของกิจการ 

กราฟแสดงปริมาณการซื้อขายและราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้น IRCP ในช่วง 360 วันท าการ ระหว่างวันที่ 
29 สิงหาคม 2562 ถึง วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 (วันทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าท ารายการ) 
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ที่มา:  ข้อมูลจาก Bloomberg 

ในช่วง 360 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 หุ้น IRCP มีราคาปิดต่ าสุดที่ 0.30 บาท
ต่อหุ้น และราคาปิดสูงสุดที่ 1.58 บาทต่อหุ้น โดยปริมาณการซื้อขายของ IRCP ต่อวัน ในช่วง 360 วัน มีอัตราหมุนเวียนการซื้อ
ขายเฉล่ีย (Turnover Ratio) ประมาณร้อยละ 0.43 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของกิจการ 

ในการประเมินมูลค่าหุ้นของ IRCP ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (Volume Weighted Average 
Price Approach) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะใช้ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (มูลค่าการซื้อขายหุ้น / ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการในตลาดหลักทรัพย์ในอดีต ในช่วงเวลาต่างๆ โดยใช้ค่าเฉล่ียย้อนหลัง 7 วันท าการ 15 
วันท าการ 30 วันท าการ 60 วันท าการ 90 วันท าการ 120 วันท าการ 180 วันท าการ และ 360 วันท าการ ซึ่งเป็นค่าเฉล่ียใน
ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงสามารถค านวณ
มูลค่าของกิจการตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักได้ดังนี ้

ข้อมูลราคาย้อนหลังจาก
วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 

มูลค่าการซื อขายหุ้น
เฉล่ีย (ล้านบาท) 

ปริมาณการซื อขายหุ้น
เฉล่ีย (ล้านหุ้นต่อวัน) 

ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วง
น ้าหนัก (บาทต่อหุ้น) 

Turnover Ratio1/  
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 7 วันท าการ 1.37 0.95 1.44 0.37 
ค่าเฉลี่ย 15 วันท าการ 4.64 3.15 1.46 1.24 
ค่าเฉลี่ย 30 วันท าการ 6.96 5.15 1.30 2.02 
ค่าเฉลี่ย 60 วันท าการ 3.60 2.73 1.02 1.07 
ค่าเฉลี่ย 90 วันท าการ 2.49 1.95 0.92 0.77 
ค่าเฉลี่ย 120 วันท าการ 2.43 2.24 0.86 0.88 
ค่าเฉลี่ย 180 วันท าการ 1.75 1.75 0.73 0.69 
ค่าเฉลี่ย 360 วันท าการ 0.97 1.07 0.60 0.43 

ที่มา: ข้อมูลจาก SETSMART 
หมายเหตุ: 1/ Turnover Ratio คืออัตราการหมุนเวียนการซื้อขายเฉลี่ย ค านวณจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ณ วันนั้น หารด้วยปริมาณหุ้นจด

ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ณ วันนั้น 

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดจะได้มูลค่าหุ้นของกิจการ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 อยู่
ในช่วง 0.60 – 1.46 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 0.80 บาทต่อหุ้น มูลค่าหุ้นตามราคาตลาดต่ าสุด
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ราคาและปริมาณซื อขายของ IRCP

ปริมาณการซื้อขาย (พันหุ้น) ราคา (บาท)



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)                   หน้า 31 

ของกิจการมีมูลค่าต่ ากว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น หรือต่ ากว่าในอัตราร้อยละ 25.37 ของราคาเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุน และมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดสูงสุดของกิจการมมีูลค่าสูงกวา่ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเท่ากบั 0.66 บาทต่อหุ้น 
หรือสูงกว่าในอัตราร้อยละ 82.83 ของราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 

1.3.4 วิธีเปรียบเทียบอัตราสว่นมลูคา่ตลาด (Market Comparable Approach) 

วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่าตลาดเป็นการประเมินมูลค่าของกิจการ โดยเทียบเคียงอัตราส่วนราคาที่ซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์บนสมมติฐานที่ว่าบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีลักษณะการประกอบธุรกิจและด าเนิน
ธุรกิจในสภาวะตลาดที่มีความคล้ายคลึงกัน 

 โดยการประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีนี้ สามารถท าการประเมินโดยใช้อัตราส่วนในตลาดจ านวน 2 อัตราส่วน คือ  
a. อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach or P/BV Ratio)  
b. อัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach or P/E Ratio)  
c. วิธีอัตราส่วนมูลค่าของกิจการต่อก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายตัด

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

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาเลือกบริษัทที่จะใช้ในการเปรียบเทียบจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
โดยได้พิจารณาเลือกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ
กลุ่มเทคโนโลยีของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่ด าเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับ IRCP ซึ่งมีธุรกิจหลักคือการเป็นผู้ให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) โดยการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไอที จากผลการวิเคราะห์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาคัดเลือก
บริษัทจดะเบียน 14 แห่งที่จะน ามาเปรียบเทียบ ซึ่งมีการด าเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับการด าเนินธุรกิจของ IRCP และมีสัดส่วน
รายได้หลักมาจากการประกอบธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไอที โดยบริษัทจดทะเบียนที่
เลือกมาทั้งหมดจะต้องมีผลประกอบการและระยะเวลาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เกินกว่า 3 ปี เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนที่น ามา
เปรียบเทียบมีผลประกอบการและข้อมูลท่ีเพียงพอในการน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

โดยรายชื่อของบริษัทท่ีมีความคล้ายคลึงกับการประกอบธุรกิจของ IRCP มีดังนี้ 

1.  บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) AIT 
2.  บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ ากัด (มหาชน) ICN 
3.  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) INET 
4.  บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเตม็ส์ จ ากดั (มหาชน) JTS 
5.  บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) MFEC 
6.  บริษัท เมโทรซิสเตม็ส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) MSC 
7.  บริษัท แพลนเน็ต คอมมวินิเคชั่น เอเชีย จ ากดั (มหาชน) PLANET 
8.  บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) PT 
9.  บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) SAMART 
10.  บริษัท สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน) SAMTEL 
11.  บริษัท สกาย ไอซีที จ ากัด (มหาชน) SKY 
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12.  บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) SVOA 
13.  บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนเิคชั่น จ ากัด (มหาชน) SYMC 
14.  บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) VCOM 
15.  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) IRCP 

ข้อมูลลักษณะการด าเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทมีดังนี้ 

ล้าดับ ช่ือย่อ ลักษณะธุรกิจ 

สัดส่วนรายได้จากธุรกิจ
ให้บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและจ้าหน่าย
สินค้าไอทีและอุปกรณ์
โครงข่าย (ร้อยละ)1/ 

1.  AIT ผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรือ SI) 
ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือ 
เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ 
การด าเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบ ารุงรักษา 

97.55 

2.  ICN 1. ธุรกิจรับเหมาวางระบบ: ให้บริการออกแบบและวางระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม 
รวมทั้งให้บริการออกแบบและวางระบบงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้าอ่ืนๆ 2. ธุรกิจ
จ าหน่ายอุปกรณ์และบ ารุงรักษา: จ าหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
ทุกประเภท และบ ารุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

98.52 

3.  INET บริษัทเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร แบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 
ลักษณะ ดังนี้  1. บริการ Cloud Solutions 2. บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ( Internet 
Access ) 3. บริการ Co-Location 

93.50 

4.  JTS บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (System Integrator) โดยให้บริการ จัดหา ออกแบบ
และวางระบบ WiFi ระบบส าหรับ Smart Building Fiber Optic (ไฟเบอร์ ออปติก) และ
สาย LAN รวมถึงเป็นผู้จัดจ าหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และ
วางระบบคอมพิวเตอร์ ธุรกิจให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง และมีแผนการพัฒนาธุรกิจการ
ให้บริการใหม่ๆ ที่จะช่วยสร้างรายได้อย่างม่ันคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

87.56 

5.  MFEC พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ภายใต้กลุ่มธุรกิจหลัก 4 กลุ่มธุรกิจ  
โดยมุ่งออกแบบการให้บริการในเชิงลึก เพ่ือตอบสนองความต้องการจ าเพาะในการใช้งาน
ของลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างข้อได้ เปรียบในการแข่งขัน ประกอบไปด้วย  
1. Hybrid Infrastructure Services 2. Enterprise Solution 3. Digital Delivery  
4. Transformation 

98.18 

6.  MSC บริษัทและบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ส านักงาน และการบริการที่เกี่ยวข้อง 

75.30 

7.  PLANET ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และดิจิตอลทีวี ครอบคลุม 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ (1) การจ าหน่ายสินค้าแบบครบวงจร (Solutions) ระบบสื่อสารโทรคมนาคมระบบ
แบบไร้สาย (Wireless Network) ระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสายสัญญาณ (Wired 
Network) และระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) ตลอดจนระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์
และดิจิตอลทีวี และผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm (2) การบริการ ซึ่งเป็นการ
ให้บริการแบบครบวงจร ที่ครอบคลุม ตั้งแต่การให้ค าปรึกษาถึงประเภทของเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการออกแบบ ติดตั้ง ฝึกอบรม ตลอดจน

62.16 
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ล้าดับ ช่ือย่อ ลักษณะธุรกิจ 

สัดส่วนรายได้จากธุรกิจ
ให้บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและจ้าหน่าย
สินค้าไอทีและอุปกรณ์
โครงข่าย (ร้อยละ)1/ 

บริการบ ารุงรักษา และการซ่อมแซมระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ (3) เป็นผู้ให้บริการ (Service 
Provider) ประกอบด้วย PlanetFiber: ให้บริการอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์ส าหรับคอนโดมิเนียม 
PlanetCloud: ให้บริการ “เหมาจ่ายรายเดือน” อุปกรณ์และระบบส านักงาน พร้อมบริการ
ผ่าน (Cloud Office) 

8.  PT ด าเนินธุรกิจให้เช่าอาคารส านักงานและลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีบริษัท
ย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จ ากัด ซึ่งด าเนินธุรกิจเป็นผู้
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service 
Provider) มีผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยพัฒนาขึ้นเองและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้แทนจ าหน่ายจากบริษัทชั้นน าของโลก รวมถึงการให้บริการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านต่างๆ 

98.89 

9.  SAMART ด าเนินธุรกิจ 5 สายหลัก คือสายธุรกิจ ICT Solution and Service สายธุรกิจ Digital สาย
ธุรกิจ Call Center สายธุรกิจ Utilities and Transportations และสายธุรกิจ Technology 
Related Services 

63.60 

10.  SAMTEL ด าเนินธุรกิจ 3 สาย ดังนี้ 1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม 2. สาย
ธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT และ 3. สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการ
ประกอบธุรกิจ 

100.00 

11.  SKY บริษัทด าเนินธุรกิจจ าหน่ายและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครอบคลุม
การบริการให้ค าปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ดูแลบ ารุงรักษาระบบงาน จัดหาและจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบ
เบ็ดเสร็จ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น “ผู้รับเหมาระบบไอซีที” 

90.98 

12.  SVOA ผู้แทนจ าหน่ายคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ทั้งที่น าเข้าจากต่างประเทศและมี
ฐานการผลิตของตนเองภายใต้ชื่อทางการค้า SVOA รวมถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปใน
หลายประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาวางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายขนาดใหญ่  
(Mainframe) จัดหาผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์-อุปกรณ์เสริม ให้กับหน่วยงานราชการ องค์กร
ธุรกิจ และสถาบันการศึกษาต่างๆ 

96.09 

13.  SYMC ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง โดยเน้นการใช้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสงเป็น
โครงข่ายหลักในการรับ-ส่ง ข้อมูล ภาพ และเสียง ให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจ นิติ
บุคคล และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอ่ืน ที่มีความต้องการรับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่
อย่างรวดเร็ว 

100.00 

14.  VCOM VCOM ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT 
Distributor) และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็น
ตัวแทนจ าหน่าย โดยมีบริษัทย่อย 4 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จ ากัด ประกอบ
ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการหลังการขาย 2) บริษัท วินท์ค
อม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จ ากัด ประกอบธุรกิจให้ค าปรึกษา ให้บริการติดตั้ง และซ่อม
บ ารุงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการให้บริการส าหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายในเมียนมาร์ 3) บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เอสจี) จ ากัด 
จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) บริษัท ไอ-ซีเคียว จ ากัด ประกอบธุรกิจธุรกิจการ

99.55 
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ล้าดับ ช่ือย่อ ลักษณะธุรกิจ 

สัดส่วนรายได้จากธุรกิจ
ให้บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและจ้าหน่าย
สินค้าไอทีและอุปกรณ์
โครงข่าย (ร้อยละ)1/ 

ด าเนินการเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หรือ
บริการ MSSP (Managed Security Service Provider) 

15.  IRCP ประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจรและธุรกิจจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สินค้าไอที โดยแบ่งเป็นธุรกิจประเภทโครงการออกเป็น 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มระบบ
วิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียงแบบดิจิทัล (Digital Broadcasting Solution) 

92.08 

ที่มา:  ตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงานประจ าปีของบริษัทข้างต้น 
หมายเหตุ: 1/ สัดส่วนรายได้จากธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าไอทีของปี 2562 

ข้อมูลทางการเงินของแต่ละบริษัทมีดังนี้ 

ล้าดับ ช่ือย่อ 
มูลค่าทางตลาด1/ 

(ล้านบาท) 
สินทรัพย์2/ 
(ล้านบาท) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น2/ 
(ล้านบาท) 

รายได้2/ 
(ล้านบาท) 

ก้าไรสุทธิ2/ 
(ล้านบาท) 

1.  AIT 4,147.05 7,536.60 2,778.29   4,660.24 247.34 
2.  ICN 1,521.00 1,401.95 583.36 1,003.88 76.32 
3.  INET 2,000.17 7,126.95 1,961.85 1,444.50 67.92 
4.  JTS 2,006.34 1,399.06 1,003.10 248.85 28.14 
5.  MFEC 2,189.61 3,940.73 1,807.40 2,714.47 127.59 
6.  MSC 2,430.00 3,144.35 1,863.27 5,760.48   133.85 
7.  PLANET 325.00 938.71 412.77 477.27 0.73 
8.  PT 1,930.44 1,566.84 625.80 2,058.92 107.02   
9.  SAMART 6,693.25 19,020.37 3,324.43 7,188.95 -220.59 
10.  SAMTEL 3,491.70 7,229.36 3,408.46 4,170.68   -205.37 
11.  SKY 7,148.69 6,272.54 1,777.75 2,513.15 68.34 
12.  SVOA 933.24 5,897.48 2,207.32   5,676.44 69.51 
13.  SYMC 2,623.61 3,991.70 2,414.33 995.35 79.24 
14.  VCOM 1,635.00 1,351.85 455.74 1,833.59 92.79 
15.  IRCP 358.56 1,106.36 166.89 685.95 -13.25 

ที่มา: ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และงบการเงินของบริษัทข้างต้น ณ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผ่านการสอบทาน
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 

หมายเหตุ: 1/ มูลค่าการตลาด ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 
 2/ สินทรัพย์ ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และก าไรสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้ค่าเฉล่ียของบริษัทที่น ามาเปรียบเทียบในการค านวณตามวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน
มูลค่าตลาด โดยการประเมินมูลค่ายุติธรรม เพื่อท าการประเมินโดยใช้อัตราส่วนในตลาดจ านวน 3 อัตราส่วน คือ อัตราส่วน
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach or P/BV Ratio) และอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (Price to 
Earnings Ratio Approach or P/E Ratio) และวิธีอัตราส่วนมูลค่าของกิจการต่อก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่า
เส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย (EV/EBITDA Ratio) ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบจากข้อมูลที่ให้ค่าผิดปกติ (Outliers) ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจะไม่รวมบริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าตลาดสูง(ต่ า)เกินกว่าค่าเฉล่ียในการค านวณ 
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1) วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach or P/BV Ratio) 

การประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีนี้ เป็นวิธีการประเมินที่ค านึงถึงมูลค่าทางบัญชีของ IRCP โดยน าราคาตลาดมาเปรียบ
กับมูลค่าตามบัญชีของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน เพื่อเปรียบเทียบราคาตลาดที่น่าจะเป็นของ  IRCP การค านวณท าได้โดยการน า
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ IRCP หลังปรับปรุง มาคูณกับค่ามัธยฐานอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV) ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับ IRCP โดยมีบริษัทที่น ามาเปรียบเทียบจ านวน 14 
บริษัท และใช้ค่าเฉล่ีย 7 วันท าการ 15 วันท าการ 30 วันท าการ 60 วันท าการ 90 วันท าการ 120 วันท าการ 180 วันท าการ และ 
360 วันท าการ ซึ่งเป็นค่าเฉล่ียในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าท ารายการ) ดังนั้น สามารถค านวณมูลค่าของ IRCP ตามวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีได้
ดังนี ้

ล้าดับ ช่ือย่อ 
อัตราส่วน P/BV ย้อนหลัง (เท่า) 

7 
วันท้าการ 

15 
วันท้าการ 

30 
วันท้าการ 

60 
วันท้าการ 

90 
วันท้าการ 

120 
วันท้าการ 

180 
วันท้าการ 

360 
วันท้าการ 

1.  AIT 1.47 1.44 1.39 1.36 1.32 1.31 1.30 1.31 
2.  ICN 2.74 2.79 2.73 2.35 2.16 2.05 1.90 1.60 
3.  INET 1.05 1.07 1.09 1.02 0.97 0.94 0.88 0.73 
4.  JTS 2.00 1.69 1.53 1.49 1.53 1.62 1.71 1.19 
5.  MFEC 1.22 1.22 1.20 1.20 1.19 1.19 1.17 1.04 
6.  MSC 1.29 1.29 1.28 1.25 1.24 1.22 1.15 1.07 
7.  PLANET 0.77 0.75 0.74 0.73 0.72 0.73 0.69 0.67 
8.  PT 3.02 2.90 2.84 2.75 2.65 2.60 2.45 2.21 
9.  SAMART 2.05 2.01 2.00 1.85 1.74 1.67 1.62 1.70 

10.  SAMTEL 1.02 1.01 1.01 0.98 0.95 0.94 0.95 1.05 
11.  SKY 3.72 3.72 3.72 3.74 3.78 3.89 4.22 4.51 
12.  SVOA 0.47 0.46 0.47 0.46 0.47 0.47 0.45 0.39 
13.  SYMC 1.08 1.09 1.03 0.89 0.84 0.83 0.76 0.63 
14.  VCOM 3.91 3.85 3.66 3.39 3.42 3.51 3.18 2.53 
15.  IRCP 2.17 2.20 2.01 1.57 1.40 1.34 1.14 0.85 

 
ค่ามัธยฐาน 
(Median) 

1.47 1.44 1.39 1.36 1.32 1.31 1.17 1.07 

ที่มา: ข้อมูลจาก Bloomberg 

ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นจะได้อัตราส่วน P/BV ของกลุ่มบริษัทที่น ามาเปรียบเทียบย้อนหลังในช่วง 7 – 360 วันท าการ อยู่
ระหว่าง 1.07 – 1.47 เท่า ซึ่งเป็นค่ามัธยฐานในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดย
มูลค่าทางบัญชีหลังปรับปรุงของ IRCP ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่า 187.64 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.74 บาทต่อหุ้น  

ดังนั้น การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV Ratio) จะได้มูลค่าของ IRCP เท่ากับ 
0.79 – 1.09 บาทต่อหุ้น 
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2) วิธีอัตราส่วนราคาต่อก้าไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach or P/E Ratio) 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีนี้ เป็นวิธีการประเมินที่ค านึงถึงความสามารถในการท าก าไรของ IRCP โดยน า
ราคาตลาดมาเปรียบเทียบกับก าไรสุทธิของบริษัทที่มีธุรกิจใกล้เคียงกันเพื่อเปรียบเทียบราคาตลาดที่น่าจะเป็นของ IRCP  
การค านวณท าได้โดยการน าก าไรสุทธิของ IRCP ส าหรับงวด 12 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นงบการเงินที่
ตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบัญชี มาคูณด้วยค่ามัธยฐานของอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (P/E Ratio) ของบริษัทที่น ามาใช้ใน
การเปรียบเทียบ โดยมีบริษัทที่น ามาเปรียบเทียบจ านวน 14 บริษัท โดยใช้ค่าเฉล่ียย้อนหลัง 7 วันท าการ 15 วันท าการ 30 วัน
ท าการ 60 วันท าการ 90 วันท าการ 120 วันท าการ 180 วันท าการ และ 360 วันท าการ ซึ่งเป็นค่าเฉล่ียในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 
29 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าท ารายการ) โดยอัตราส่วน
ราคาต่อก าไรต่อหุ้นของบริษัทท่ีน ามาเทียบเคียงมีรายละเอียดดังนี ้

ล้าดับ ช่ือย่อ 
อัตราส่วน P/E ย้อนหลัง (เท่า) 

7 
วันท้าการ 

15 
วันท้าการ 

30 
วันท้าการ 

60 
วันท้าการ 

90 
วันท้าการ 

120 
วันท้าการ 

180 
วันท้าการ 

360 
วันท้าการ 

1.  AIT 10.42 10.19 9.86 9.78 9.54 9.65 9.99 10.52 
2.  ICN 16.01 16.29 15.94 13.70 12.64 11.98 11.10 9.43 
3.  INET 13.78 14.04 14.37 13.37 12.82 12.71 12.37 9.70 

4.  JTS 69.70 58.88 53.21 52.07 53.30 60.01 74.29 80.05 
5.  MFEC 8.69 8.69 8.59 8.53 8.47 8.51 8.43 N/A 
6.  MSC 11.42 11.37 11.26 11.02 10.97 10.85 10.37 9.79 
7.  PLANET 28.61 28.61 28.61 28.61 28.61 28.61 28.61 29.82 

8.  PT 10.27 9.89 9.66 9.35 9.03 8.99 8.87 8.69 
9.  SAMART 932.66 932.66 932.66 932.66 932.66 933.31 891.20 N/A 

10.  SAMTEL 24.60 24.60 24.60 24.60 24.60 24.64 24.68 17.49 
11.  SKY 200.18 200.00 200.00 201.49 203.41 180.49 134.38 83.73 
12.  SVOA 13.77 13.52 13.79 13.47 13.70 13.45 12.77 11.24 
13.  SYMC 26.52 26.75 25.26 21.97 20.61 20.85 19.87 21.66 
14.  VCOM 19.10 18.80 17.88 18.72 20.20 21.45 19.90 16.42 
15.  IRCP 44.95 45.56 41.81 N/A N/A N/A N/A N/A 

 
ค่ามัธยฐาน 
(Median) 

19.10 18.80 17.88 16.21 16.95 17.15 16.32 13.83 

ที่มา: ข้อมูลจาก Bloomberg 
หมายเหตุ: N/A ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถค านวณได้ 

ซึ่งจากข้อมูลในข้างต้นจะได้อัตราส่วน P/E Ratio ของกลุ่มบริษัทที่น ามาเปรียบเทียบย้อนหลังในช่วง 7 – 360 วันท า
การ อยู่ระหว่าง 13.83 – 19.10 เท่า ซึ่งเป็นค่ามัธยฐานในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2564  

โดยกิจการมีผลก าไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลังจ านวน 24.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นก าไร 0.10 บาทต่อหุ้น อ้างอิงจากงบ
การเงินรวมของกิจการ ณ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น 
การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach or P/E Ratio) จะได้มูลค่า
ของ IRCP เท่ากับ 1.35 – 1.86 บาทต่อหุ้น 
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3) วิธีอัตราส่วนมูลค่าของกิจการต่อก้าไรก่อนหักดอกเบี ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัด
จ้ าหน่ าย  (Enterprise Value to Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Multiples 
Method or EV/EBITDA Ratio) 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีนี้ เป็นวิธีการประเมินที่ค านึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานของ IRCP ซึ่งหักด้วยผลกระทบจากโครงสร้างเงินทุนของ IRCP ที่แตกต่างกันออก โดยน ามูลค่าบริษัทในตลาดมา
เปรียบเทียบกับกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัทท่ีมีธุรกิจใกล้เคียงกัน เพื่อเปรียบเทียบราคาตลาดที่น่าจะเป็นของ
กิจการ การค านวณประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ  

(1) ประเมินมูลค่าของกิจการ (Enterprise Value : EV) โดยการน าก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา 
และค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายของกิจการ (EBITDA) ตามงบการเงินฉบับตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน คูณด้วย
ค่ามัธยฐานของอัตราส่วน EV/EBITDA ของบริษัทที่น ามาใช้ในการเปรียบเทียบ โดยใช้ค่าเฉล่ียย้อนหลัง 7 วันท าการ 15 วันท า
การ 30 วันท าการ 60 วันท าการ 90 วันท าการ 120 วันท าการ 180 วันท าการ และ 360 วันท าการ ซึ่งเป็นค่าเฉล่ียในช่วงเวลา 
ระหว่างวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 ถึง วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 (วันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าท ารายการ)  

(2) น ามูลค่าของกิจการ (EV) ที่ประเมินได้ หักด้วยหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยและบวกด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด เพื่อหามูลค่าของ IRCP 

อัตราส่วนมูลค่าของกิจการต่อก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้  ค่าเส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายของ
บริษัทท่ีน ามาเทียบเคียงมีรายละเอียดดังนี้ 

ล้าดับ ช่ือย่อ 
อัตราส่วน EV/EBITDA ย้อนหลัง (เท่า) 

7 
วันท้าการ 

15 
วันท้าการ 

30 
วันท้าการ 

60 
วันท้าการ 

90 
วันท้าการ 

120 
วันท้าการ 

180 
วันท้าการ 

360 
วันท้าการ 

1.  AIT 8.36 8.36 8.36 8.38 8.24 8.31 8.45 7.99 
2.  ICN 11.38 11.60 11.32 9.57 8.74 8.23 7.54 5.83 

3.  INET 10.52 10.58 10.66 10.42 10.29 10.29 10.31 10.36 

4.  JTS 199.02 167.04 150.28 146.91 150.54 168.55 204.19 153.10 
5.  MFEC 5.73 5.73 5.67 5.63 5.58 5.66 5.65 N/A 
6.  MSC 6.55 6.52 6.46 6.33 6.30 6.26 6.03 5.69 

7.  PLANET 13.02 12.84 12.79 12.65 12.61 12.61 12.62 13.02 

8.  PT 5.89 5.68 5.56 5.39 5.22 5.33 5.45 5.36 
9.  SAMART 9.48 9.41 9.40 9.12 8.91 8.66 8.24 7.16 

10.  SAMTEL 5.11 5.07 5.05 4.97 4.87 4.74 4.61 4.55 
11.  SKY 44.31 44.28 44.28 44.46 44.45 42.63 39.83 43.32 
12.  SVOA 10.43 10.34 10.43 10.33 10.40 10.40 10.23 9.79 
13.  SYMC 5.37 5.41 5.17 4.66 4.44 4.48 4.33 4.01 
14.  VCOM 10.11 10.11 10.11 10.21 10.67 11.20 10.12 8.23 
15.  IRCP N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
ค่ามัธยฐาน 
(Median) 

9.80 9.76 9.76 9.34 8.83 8.48 8.34 7.99 

ที่มา: ข้อมูลจาก Bloomberg 
หมายเหตุ: N/A ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถค านวณได้ 
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ซึ่งจะได้อัตราส่วน EV/EBITDA ของกลุ่มบริษัทที่น ามาเปรียบเทียบย้อนหลังในช่วง 7 – 360 วันท าการ อยู่ระหว่าง 
7.99 – 9.80 เท่า ซึ่งเป็นค่ามัธยฐานในช่วงเวลา ระหว่างวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 ถึง วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 

ทั้งนี้ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ค านวณมูลค่ากิจการ (EV) โดยการน า EBITDA ตามงบการเงิน 12 เดือน
ย้อนหลัง ซึ่งมีจ านวน 47.55 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.19 บาทต่อหุ้น มาคูณด้วยอัตราส่วน EV/EBITDA ซึ่งอยู่ในช่วง 7.99 – 
9.80 เท่า จะได้มูลค่าของกิจการ (EV) ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ในช่วง 1.49 – 1.83 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อน า
มูลค่าของกิจการ (EV) ที่ค านวณได้ มาหักหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยจ านวน 474.01 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.86 บาทต่อหุ้น และ
บวกเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 43.59 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.17 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้มูลค่าหุ้นของกิจการ ณ 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ค านวณได้จากวิธีนี้มีมูลค่าติดลบ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่สามารถประเมินมูลค่า
กิจการด้วยวิธีอัตราส่วนมูลค่าของกิจการต่อก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย 
(Enterprise Value to Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Ratio Approach or EV/EBITDA 
Ratio) ได้ 

1.3.5 วิธีมูลค่าปจัจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดส่วนของบริษัทฯ (Discounted Cash Flow 
Approach) เป็นวิธีการค านวณมูลค่าโดยค านึงถึงผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ โดยการค านวณหามูลค่าปัจจุบัน
ของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิด้วยอัตราส่วนลดที่เหมาะสม โดยอ้างอิงประมาณการผลการด าเนินงานในอนาคตที่ได้รับ
จากฝ่ายบริหาร และค านวณหาอัตราต้นทุนทางการเงินของส่วนของผู้ถือหุ้น (Weighted Average Cost of Capital: WACC) 
เพื่อใช้เป็นอัตราส่วนลด และค านวณหากระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงิน 

โดยโครงสร้างของ IRCP มีการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีรายละเอียดตามแผนภาพ ดังนี้ 

 

ที่มา:  ข้อมูลของบริษัทฯ 
หมายเหตุ: 1/ บริษัท สบายน์ อินทิเกรช่ัน จ ากัด และบริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด ปัจจุบันไม่มีการประกอบธุรกิจ 

บริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
IRCP 

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส จ ากดั 

INEC 
บริษัท สบายน์ อินทิเกรชั่น จ ากัด 

SABINE1/ 
92.00% 99.99% 

บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน)  

ITG 

บริษัท คลีน แพลนน่ิง จ ากัด 

CP 

บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด1/ 

SIG 

บริษัท เอชอาร์ซีพ ีจ ากัด 
HRCP 

91.14% 51.00% 

99.99% 

25.00% 
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ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินมูลค่าหุ้นของ IRCP โดยประเมินจากผลการด าเนินงาน แผนธุรกิจ และ
กระแสเงินสดของแต่ละบริษัท ได้แก่ บริษัท อินเตอร์แนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด มหาชน  (“IRCP”), บริษัท อินเทลลิ
เจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (“INEC”) และ บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) (“ITG”) ซึ่งได้รวมมูลค่าของบริษัท เอชอาร์ซีพี 
จ ากัด (“HRCP”) เข้าไปด้วย โดยเมื่อน ามารวมกันตามสัดส่วนที่ IRCP ถือหุ้น จะได้มูลค่าสุทธิของกลุ่มบริษัท (ที่ยังไม่รวมเงิน
สด) จากนั้นน ามารวมกับเงินสด และหักหน้ีสินท่ีมีดอกเบี้ยจากงบรวมของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

ทั้งนี้ ส าหรับการประเมินมูลค่าเงินลงทุนใน CP เนื่องจาก CP มีผลประกอบการขาดทุนมาตลอดและยังไม่มีความ
ชัดเจนที่ CP จะกลับมาก าไรในอนาคตอันใกล้นี้ โดยจากการสอบทานงบการเงนิของ ITG ได้มีการลงทุนเริ่มแรกใน CP จ านวน 
15.00 ล้านบาทในปี 2558 และมีการทยอยรับรู้การด้อยค่าของเงินลงทุนมาอย่างต่อ โดยปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ITG มีมูลค่าเงินลงทุนใน CP เหลือเพียงจ านวน 1.23 ล้านบาท และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารมีความเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะ
รับรู้การด้อยค่าของเงนิลงทุนทั้งหมดจ านวน 1.23 ล้านบาทภายในปี 2564 ดังนั้น จากข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหาร และพิจารณา
ผลประกอบการที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องของ CP ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการให้ ITG รับรู้การด้อยค่าของเงิน
ลงทุนเพิ่มขึ้นในปี 2564 จ านวน 1.23 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่าสุทธิของเงินลงทุนบริษัทร่วมเท่ากับ 0 ในปี 2564 เป็นต้นไป 

ส าหรับบริษัท สบายน์ อินทิเกรชั่น จ ากัด (“SABINE”) และ บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด(“SIG”) ซึ่งปัจจุบัน
ไม่ได้ด าเนินการแล้ว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่ได้ประเมินมูลค่าโดยวิธีกระแสเงินสดในส่วนของทั้งสองบริษัท 

ในส่วนของสมมติฐานในการจัดท าประมาณการทางการเงินของ IRCP, ITG, INEC และ HRCP มีรายละเอียด ดังนี ้

สมมติฐานส้าคัญและการประเมินมูลค่าแยกตามส่วนธุรกิจ (Sum-of-the-Part) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ บนข้อมูลที่ได้รับ รวมถึงจากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารของบริษัทฯ  บนหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) เพื่อให้ได้มาซึ่งสมมติฐานที่ส าคัญ โดยสมมติฐานที่ใช้
ในการประมาณการ มีดังนี้ 

โครงสร้างการประเมินมูลค่าแยกตามส่วนธุรกิจ 

บริษัท สัดส่วน (ร้อยละ) 

(1) บริษัท อินเตอร์แนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด มหาชน (“IRCP”) 100.00 

(2) บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส จ ากัด (“INEC”) 92.00 

(3) บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) (“ITG”) 91.14 

(3.1) บริษัท เอชอาร์ซีพี จ ากัด (“HRCP”) 99.991/ 

(3.2) บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ ากัด (“CP”) 24.991/ 

หมายเหตุ: 1/ บริษัท เอชอาร์ซีพี จ ากัด และ บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ ากัด ถือหุ้นโดย บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) 
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โดยสมมตฐิานและมูลคา่แยกตามส่วนธุรกิจ มดีังนี ้  

1. บริษัท อินเตอร์แนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด มหาชน 

1.1 โครงสร้างรายได้ 

1.1.1 ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service 
Provider) 
IRCP มีการก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน คือ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะหน่วยงานขนาดใหญ่ เช่น 
บมจ. กสท โทรคมนาคม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บมจ. กรุงไทย บมจ. ปตท. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น รายได้ส่วนใหญ่ของหน่วย มาจากรัฐวิสาหกิจซึ่งทางหน่วยธุรกิจ จะเข้าไปท าการ
ประกวดราคาโดยมีระยะเวลาการท างานหลากหลายตั้งแต่ 3 เดือนถึง 24 เดือน โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในกรอบ 12 
เดือนหรือน้อยกว่า (ยกเว้นในรูปแบบสัญญาบ ารุงรักษา (Maintenance) และสัญญาเช่าทางการเงิน (Finance 
Lease) ที่มีการท างานตามสัญญาที่ตกลงกันไว้) บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทพัฒนาขึ้นเองและผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจ าหน่ายจากบริษัทชั้นน าของโลก รวมถึงการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารด้านต่างๆ โดยแบ่งเป็นธุรกิจประเภทโครงการ ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ธุรกิจประเภทโครงการ ออกเป็น 5 
กลุ่ม 

1. กลุ่มระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียงแบบดิจิทัล (Digital Broadcasting Solution)  
2. กลุ่มโทรคมนาคม (Telecommunication) 
3. กลุ่มเทคโนโลยี่เพื่อข้อมูล (Information Technology) 
4. กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อเมืองอัจฉริยะ (Smart City Technology) 
5. กลุ่มซอฟท์แวร์โซลูชั่น (Software Solution) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ประมาณการรายได้ในปี 2564 โดยเปรียบเทียบกับการคาดการณ์ของผู้บริหาร และได้
ประมาณการรายได้ของบริษัทฯ จากโครงการท่ีอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน  (Backlog) และ โครงการในแผนธุรกิจ 
(Budget) โดยทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เลือกเฉพาะโครงการที่ทางบริษัทฯ คาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้สูง
ที่จะได้รับงาน ชนะการประมูลงาน และ/หรือต่อสัญญาจากลูกค้า โดยโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีจ านวน 45 
โครงการ จากทั้งหมด 69 โครงการท่ีมีในแผนงาน และไม่น าโครงการท่ียังไม่มีความชัดเจนเข้ามารวมในประมาณการ
ครั้งนี ้รายละเอียดของโครงการปรากฎตามตารางดังต่อไปนี้  

(ล้านบาท) จ้านวน คาดการณ์รายได้ปี 2564 
ประมาณการมูลค่า
โครงการทั งสิ น 

โครงการที่อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน (Backlog) 27 196.59 556.09 

โครงการในแผนธุรกิจ (Budget)  18 512.71 1,111.67 

รวม 45 709.30 1,667.76 

ท่ีมา: ข้อมูลของกิจการและประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ในปี 2564 จ านวน 709.30 ล้านบาท จากโครงการท่ีอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินงาน (Backlog) และ โครงการในแผนธุรกิจ (Budget) ทั้งนี้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสมมติฐาน
ให้มีการเติบโตของรายได้ในอัตราที่ทยอย ลดลงระหว่างปี 2564 ถึงปี 2567 โดยมีอัตราเติบโตที่ร้อยละ 15.00 ร้อย
ละ 10.00 และร้อยละ 5.00  ตามล าดับ เพื่อให้สอดคล้องกับประมาณการของบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงิน
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อิสระได้สอบทานความสามารถในการท างานของบุคลากรที่บริษัทฯ ได้วางแผนเพื่อรองรับกับรายได้ที่ประมาณการ
ไว้ ทั้งนี้ ในปี 2568 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคาดว่าบริษัทฯ จะมีรายได้เท่ากับ 970.86 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับ
รายได้ที่บริษัทฯ สามารถท าได้ในอดีต 

ในปี 2564 บริษัทคาดว่าจะมีการรับรู้รายได้ที่ถูกกลับรายการในปี 2563 อีก 35.20 ล้านบาท และรายได้รับประกัน
สินค้า 0.34 ล้านบาท รวมเป็นรายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง ค่าเช่า และบ ารุงรักษาทั้งสิ้น 744.84 ล้านบาท  

ทั้งนี้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ของบริษัทฯ ต่อไปถึงปี 2572 (เป็นเวลาทั้งหมด 9 ปี) เนื่องด้วย
ตามการประมาณการของปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทฯ จะเริ่มมีก าไรในปี 2568 และจะใช้ขาดทุนสะสมทางภาษี
หมดในปี 2571 ดังนั้นในระหว่างปี 2568 ถึง 2569 ให้มีการเติบโตที่ร้อยละ 3.00 อ้างอิงจากอัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์รวมในประเทศย้อนหลัง 10 ปี ซึ่งสะท้อนการเติบโตและงบประมาณในการการลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารด้านต่างๆของทางภาครัฐและภาคธุรกิจ และในระหว่างปี 2570 ถึง 2572 ให้มีการเติบโตที่ร้อยละ 
1.50 อ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของประเทศไทยย้อนหลัง 10 ปี ซึ่งเป็นการเติบโตแบบระมัดระวัง (Conservative 
Basis) 

ในส่วนของรายได้จากสัญญาเชา่ทางการเงนิ (Financial Lease) ในปี 2564 มีจ านวนประมาณ 12.11 ล้านบาท โดย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการรายได้ในส่วนน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงินของคู่สัญญาที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน 
โดยไม่มีการเพิ่มคู่สัญญาใหม่ เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนว่ารายได้ตามสัญญาเช่าทางการเงินจะมีต่อในอนาคต
หรือไม่ 

 (ล้านบาท) 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 
รายได้จากการขายพร้อมติดตั ง 
ค่าเช่า และบ้ารุงรักษา 

352.34 341.44 744.84 816.09 897.69 942.58 970.86 

อัตราการเติบโตร้อยละ  -3.09% 118.15% 15.00% 10.00% 5.00% 3.00% 
รายได้จากสัญญาเช่าทางการเงิน 18.13 12.60 12.11 9.45 4.89 3.72 2.78 
รวมรายได้ 370.47 354.05 756.95 825.54 902.58 946.30 973.64 

อัตราการเติบโตร้อยละ  9.51% 67.16% 9.06% 9.33% 4.84% 2.89% 
        

(ล้านบาท) 2569F 2570F 2571F 2572F 
รายได้จากการขายพร้อมติดตั ง 
ค่าเช่า และบ้ารุงรักษา 

999.98 1,029.98 1,045.43 1,061.11 

อัตราการเติบโตร้อยละ 3.00% 1.50% 1.50% 1.50% 
ราย ได้ จ าก สัญ ญ า เช่ าท า ง
การเงิน 

1.88 0.93 0.10 - 

รวมรายได้ 1,001.86 1,030.92 1,045.53 1,061.11 

อัตราการเติบโตร้อยละ 2.90% 2.90% 1.42% 1.49% 

ท่ีมา: ข้อมูลของกิจการและประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

1.1.2 รายได้จากการขาย (Revenue From Sales) 

ในอดีต IRCP ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ให้กับ Microsoft ประเภทรับจ้างผลิต OEM ของ Microsoft ภายใต้
หน่วยธุรกิจ AR ด าเนินงานมีขั้นตอน คือ บริษัทเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ ได้แก่ ส่ิงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ Media ต่าง ๆ อาทิ 
DVD, USB Flash drive และ ฉลากแสดงสิทธิ์ใช้งาน (Certificate of Authenticity) แล้วน าฉลากแสดงสิทธิ์ใช้งาน 
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(Certificate of Authenticity) มาท าการพิมพ์ข้อความแสดงสิทธิ์การใช้งานในแต่ละผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งน าวัตถุดิบ
และวัตถุดิบท่ีแปรรูปแล้ว มาประกอบเข้าด้วยกันตามสูตรการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์ แล้วท าการจัดส่งไปยังลูกค้า 
ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร บริษัท Microsot ได้มีนโยบายยกเลิกธุรกิจในส่วนนี้ จึงท าให้บริษัทฯ จะไม่มีรายได้
จากการขาย จากธุรกิจ AR หลังจากปี 2562 ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่มีการประมาณการรายได้ในส่วน
นี ้ 
ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าเพื่อส่งออกให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศเพียงรายเดียว และเป็นรายได้ที่
คาดว่าจะเกิดเพียงครั้งเดียว (one time) ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่มีการประมาณการรายได้ในส่วนน้ี 

1.1.3 รายได้อื่นๆ 

รายได้อื่นๆ ของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายได้จากอัตราแลกเปล่ียน และรายได้ทางบัญชี และรายได้ระหว่างกัน และ
จากการสอบทานข้อมูลในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาตั้งแต่ปี  2562 – 2563 รายได้ในกลุ่มนี้อาจจะเกิดขึ้นเพียงครั้งคราว และ
ยังมีความไม่แน่นอน ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่สามารถคาดการณ์รายได้ดังกล่าวได้ในอนาคต จึง
ตั้งสมมติฐานให้บริษัทฯ ไม่มีรายได้อื่นๆ ในการประมาณการครั้งนี้  

ทั้งนี้รายได้อื่นในปี 2563 ส่วนใหญ่มาจากรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งคราว ประกอบด้วย ก าไรจากการปรับลด
ประมาณการหน้ีสิน (ได้แก่ รายการประเมินภาษี ประมาณการเบี้ยปรับตามสัญญา และประมาณการหน้ีสินจากคดี
ความ) จ านวน 59.86 ล้านบาท และรายได้จากการรับคืนเบี้ยปรับจากกรมที่ดินจ านวน 14.52 ล้านบาท 

ประมาณการโครงสร้างรายได้ของ IRCP มีดังนี  

(ล้านบาท) 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 
รายได้จากการบริการ 370.47 354.05 756.95 825.54 902.58 946.30 973.64 
รายได้จากการขาย 18.13 12.60 - - - - - 
รายได้อ่ืนๆ 3.00 75.95 - - - - - 

รวมรายได้ 413.51 452.83 756.95 825.54 902.58 946.30 973.64 

        
(ล้านบาท) 2569F 2570F 2571F 2572F 

รายได้จากการบริการ 999.98 1,029.98 1,045.43 1,061.11 
รายได้จากการขาย - - - - 
รายได้อ่ืนๆ - - - - 

รวมรายได้ 999.98 1,029.98 1,045.43 1,061.11 

ท่ีมา: ข้อมูลของกิจการและประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

1.2 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 

ในการค านวณต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ใช้สมมติฐานในการเปรียบเทียบ
ข้อมูลย้อนหลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ต้นทุนจากการบริการ 

เนื่องจากรายได้และต้นทุนการบริการของแต่ละโครงการของบริษัทฯ มีความ
แตกต่างกันตามลักษณะเฉพาะของแต่ละงาน และ /หรือโครงการ รวมถึงการ
ประมูลต่อรองราคาที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละโครงการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จึงก าหนดให้ต้นทุนค่าบริการในปี 2564 อยู่ที่ อัตราที่ร้อยละ 82.44 ต่อรายได้
บริการตามต้นทุนค่าบริการที่น่าจะเป็นของโครงการทั้งหมดในปี 2564 (โดยไม่
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รวมรายได้ที่ถูกปรับปรุงจากงบการเงินในปี 2563 จ านวน 35.20 ล้านบาทมารวม
ค านวน) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้ต้นทุนค่าบริการหลังปี  2564 เป็น
อัตราเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับอัตตราย้อนหลัง 5ปี ระหว่างปี 2559 ถึง 2563 ที่
ระหว่างร้อยละ 76.53 ถึง 87.55 ของรายได้ และสอดคล้องกับการสัมภาษณ์
ผู้บริหารเรื่องต้นทุนการบริการ   

ต้นทุนการขาย 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร บริษัท ได้มีนโยบายยกเลิกธุรกิจในส่วนนี้ จึงท าให้
บริษัทฯ จะไม่มีธุรกรรมการขายจากธุรกิจ หลังจากปี 2563 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายการขายประกอบด้วย ค่าตอบการขายแทน (sale incentive) ค่าวิชาชีพ 
ค่าที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขายการบริการ โดยจากการสอบทาน
ค่าใช้จ่ายในการขายระหว่างปี 2559 ถึง 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายการขาย
ระหว่างร้อยละ 2.62 ถึง 5.07 ของรายได้ และคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายการขายที่ร้อย
ละ 2.50 ในปี 2564 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดค่าใช้จ่ายการขายที่ร้อย
ละ 3.00 ต่อรายได้ ชึ่งอยู่ในกรอบค่าใช้จ่ายในการขายในอดีต ซึ่งสอดคล้องกับ
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ค่าเช่า
ส านักงาน และรายจ่ายเกี่ยวข้อง รวมถึงค่าเสื่อมราคา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ได้ก าหนดให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเติบโตที่ร้อยละ 1.50 หลังจากปี 2564 โดยอ้างอิง
จากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของประเทศไทยย้อนหลัง 10 ปี  

โดยในปี 2564 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงตามการประมาณการของผู้บริหารที่ 125.54 ล้านบาท ทั้งนี้
ในปี 2564 จะมีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจากปรกติ เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการระดมทุน 
ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง และ การจ้างที่ปรึกษา จ านวนประมาณ 3.57 ล้านบาท 
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสมมุติฐานให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เกิดขึ้นเฉพาะในปี 
2564 และในปี 2565 ให้ลดลงตามประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารตามปกติ 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญตามการประมาณการ
มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ในปี 2564 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
ประมาณการอยู่ที่ 39.40 ล้านบาทตามการประมาณการของบริษัท โดยหลังจาก
ปี 2564 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ก าหนดการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้
สูญ ที่ร้อยละ 10.00 ของลูกหนี้การค้า (ตามตรางในส่วน 1.4 เงินทุนหมุนเวียน 
และส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ)  

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2564 ตามความ
ต้องการของกระแสเงินสด และการกู้ยืมของบริษัทในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ มีอัตรา
ดอกเบี้ยรวมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.53 และสมมติฐานให้ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
เติบโตตามการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราเติบโตตามรายได้จากการบริการ 

 ท่ีมา: ข้อมูลของกิจการและประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ตารางสรุปต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 

(ล้านบาท) 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 
ต้นทุนจากการบริการ (283.52) (287.46) (588.83) (680.57) (744.09) (780.13) (802.67) 
   อัตราร้อยละของรายได้

บริการ 
-76.53% -81.19% -82.44%* -82.44% -82.44% -82.44% -82.44% 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)                   หน้า 44 

(ล้านบาท) 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 
ต้นทุนการขาย (36.88) (20.84) - - - - - 
ค่าใช้จ่าในการขาย (20.71) (14.08) (17.19) (24.77) (27.08) (28.39) (29.21) 
   อัตราร้อยละของรายได้ -5.07% -3.74% -2.38% -3.00% -3.00% -3.00% -3.00% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (79.59) (117.47) (125.54) (101.61) (95.75) (95.23) (95.52) 
   อัตราการเติบโตร้อยละ -5.96% 47.58% 6.87% -19.06% -5.77% -0.54% 0.30% 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (29.11) (30.46) (33.95) (37.19) (40.91) (42.96) (44.25) 
รวม (412.93) (449.47) (765.50) (844.14) (907.82) (946.70) (971.64) 

 

(ล้านบาท) 2569F 2570F 2571F 2572F 
ต้นทุนจากการบริการ (825.93) (849.89) (861.94) (874.78) 
   อัตราร้อยละของรายได้
บริการ 

-82.44% -82.44% -82.44% -82.44% 

ต้นทุนการขาย - - - - 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (29.13) (29.97) (30.82) (31.23) 
   อัตราร้อยละของรายได้ -3.00% -3.00% -3.00% -3.00% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (96.82) (98.41) (98.95) (100.49) 
   อัตราการเติบโตร้อยละ 1.36% 1.64% 0.56% 1.55% 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (45.57) (46.94) (47.64) (48.36) 
รวม  (998.38) (1,026.16) (1,039.90) (1,055.47) 

ท่ีมา: ข้อมูลของกิจการและประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

หมายเหตุ:  ต้นทุนค่าบริการในปี 2564 อยู่ที่อัตราที่ร้อยละ 82.44 ต่อรายได้บริการตามต้นทุนค่าบริการที่น่าจะเป็นของโครงการทั้งหมด
ในปี 2564 โดยไม่น ารายการรับรู้รายได้ที่ถูกกลับรายการในปี 2563 จ านวน 35.20 ล้านบาทมาค านวน  

1.3 ค่าใช้จ่ายลงทุน และ ค่าเสื่อมตัดจ้าหน่าย 

เนื่องด้วยบริษัทฯ ไม่มีแผนการก่อสร้างหรือลงทุนในทรัพสินใหม่อย่างมีนัยส าคัญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
ก าหนดให้มีค่าใช้จ่ายลงทุนโดยอ้างอิงจากการซื้อเครื่องใช้ส านักงานที่ 0.50 ล้านบาทต่อปี โดยอ้างอิงจากค่าใช้จ่าย
จริงระหว่างปี 2560 ถึง 2563 ที 0.11 ถึง 0.66 ล้านต่อปี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการค่าใช้จ่ายลงทุน
และค่าเส่ือมราคา ดังนี ้

(ล้านบาท) 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

ค่าใช้จ่ายลงทุน 0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  

ค่าเส่ือมราคา  1.21   1.22   1.24   1.09   0.84   0.86   0.88   0.91   0.93  

 ท่ีมา:  ข้อมูลของกิจการและประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

1.4 เงินทุนหมุนเวียน และส้ารองค่าเผ่ือหนี สงสัยจะสูญ/หนี สูญ 

ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บเงินลูกหนี้ท่ี 229.51 วันอ้างอิงตามอัตราเฉล่ียระหว่างปี 
2561 ถึง 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บเงินลูกหนี้ที่ 181.34 – 256.54 วัน และระยะเวลาจ่ายช าระแก่
เจ้าหน้ีที่ 213.70  วันอ้างอิงตามอัตราเฉล่ียระหว่างปี 2561 ถึง 2563 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีระยะเวลาช าระแก่เจ้าหน้ีที่ 
210.59 – 218.47 วัน ในส่วนสินค้าคงเหลือ เนื่องจากบริษัทฯ มีไม่นโยบายสต๊อคสินค้า มูลค่าในสินค้าคงเหลือจึง
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เป็นสินค้าระหว่างรอติดตั้งเป็นหลัก ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระก าหนดให้บริษทัฯ มีก าหนดระยะเวลาสินค้าคงเหลือที่ 
25.68 วัน อ้างอิงตามอัตราเดียวกันในปี 2563  

(ล้านบาท) 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

ลูกหนี้ค้างจ่าย 475.96  519.09  567.53  595.02  612.21  629.96  648.23  657.42   667.22  

เจ้าหนี้ค้างจ่าย 41.43  47.89  52.36  54.89  56.48  58.12  59.80  60.65   61.55  

สินค้าคงเหลือ 344.75  398.47  435.65  456.75  469.95  483.57  497.60  504.65   512.17  

เงินทุนหมุนเวียนรวม 172.65  168.51  184.24  193.16  198.74  204.51  210.44  213.42   216.60  

ท่ีมา: ข้อมูลของกิจการและประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ในส่วนของส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ ตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ การตั้งค่าจะมีตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะ
สูญแตกต่างตามระยะเวลา และประเภทของลูกค้ารายนั้นๆ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดให้การตั้งค่าส ารอง
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ/หน้ีสูญอยู่ที่ร้อยละ 10.00 จากการวิเคราะห์การตั้งคา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของบริษัทในปี 2563 
ที่ผ่านมา และประมาณการของบริษัทฯ ในปี 2564 ตามสัดส่วนของลูกหน้ีค้างจ่ายในอัตราที่ร้อยละ 8.52 ถึง 12.37  

(ล้านบาท) 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

ส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ/หนี้สูญ 

 39.40  51.91  56.75   59.50  61.22  63.00   64.82  65.74  66.72  

ท่ีมา: ข้อมูลของกิจการและประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

1.5 อัตราคิดลด 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้น ากระแสเงินสดจากการด าเนินงานของแต่ละบริษัทฯ ปรับลดด้วยอัตราคิดลดค านวณ
จากอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ของบริษัทฯ ที่ร้อย
ละ 7.15 

การค านวณ WACC เป็นดังตารางด้านล่างนี้: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒 (
𝐸

𝑉
)   +   𝐾𝑑(1 − 𝑡) (

𝐷

𝑉
)   

𝐾𝑒  ∗ = อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ตามการค านวณด้านล่าง) = ร้อยละ 15.22 

𝐾𝑑  ∗∗ = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเฉลี่ยของกลุ่มบริษัท IRCP  (ณ 31 ธันวาคม 2563) = ร้อยละ 5.34 

𝑡 = ภาษีเงินได้นิติบุคคล  = ร้อยละ 20.00 

𝑉 = 𝐷 +  𝐸    โดยที่ 𝐷 คือส่วนของหนี้สิน(เงินกู้)และ 𝐸 คือ ส่วนของผู้ถือหุ้น(เงินทุน) = ร้อยละ 100.00 

(
𝐸

𝑉
) = อัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อเงินทุนรวม (ณ 31 ธันวาคม 2563)         = ร้อยละ 26.26 

(
𝐷

𝑉
) = อัตราหนี้สินต่อเงินทุนรวม (ณ 31 ธันวาคม 2563) = ร้อยละ 73.74 

* การค้านวณอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity: 𝑲𝒆 ) 

𝐾𝑒𝐾𝑒  = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑙 (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 
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โดยที่: 

อัตราผลตอบแทนปราศจากความ
เสี่ยง 𝑅𝑓  

= อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของประเทศไทย เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี  
(ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2564) อยู่ที่ร้อยละ 1.91 ต่อปี 1/ 

อัตราผลตอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
𝑅𝑚 

= อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์  
2564) อยู่ที่ร้อยละ 10.63 ต่อปี2/ 

เบต้า 𝛽𝑙  = ค่าแปรปรวนของผลแทนของตลาดทรัพย์ฯ เปรียบเทียบกับผลตอบแทนของบริษัทฯ 
ค่าที่ได้คือ 1.53 

Market premium, 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓  = ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง 
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2564 อยู่ที่ร้อยละ 8.72 

ที่มา:  1/ และ 2/ ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2564 

หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของประเทศไทย ในการค านวณอัตรา
ผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยง เนื่องจากพันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีความม่ันคง มีความเสี่ยง
ในการผิดนัดช าระหนี้ (Default risk) ที่ค่อนข้างต่ า และมีสภาพคล่องในการซื้อขาย (Liquidty)  

 2/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้สมมติฐานค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง (Rf), อัตรา
ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ (Rm), และเบต้า (Beta) ที่ระยะเวลา 3 ปี เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่สะท้อนผลตอบแทนที่
นักลงทุนคาดว่าจะได้รับในช่วงระยะเวลาเฉลี่ย 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการสะท้อนมุมมองของนักลงทุน
ต่อลักษณะเฉพาะของตลาด ความเสี่ยง และเศรษฐกิจในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่ไม่นานจนเกินไปจึงไม่รวมปัจจัย
ในอดีตที่ไม่เกี่ยวข้องกับตลาดในยุคปัจจุบัน และยังสามารถครอบคลุมทิศทางของตลาดฯ ได้ในระดับหนึ่ง 

การค้านวน Levered Beta ของกิจการ   

เนื่องจาก Beta คือค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธิ์ระหว่างราคาหลักทรัพย์ของบริษัทน้ันๆ กับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย Beta 
ของ IRCP เพียงอย่างเดียวจะสะท้อนลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ รวมถึงสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ ของบริษัทฯ 
อย่างไรก็ตาม Beta ของกลุ่มธุรกิจจะสะท้อนธุรกิจบริการสารสนเทศโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทในกลุ่มก็มี
สภาพคล่องในการซื้อขายและลักษณะเฉพาะเจาะจงแตกตา่งกันไป ซึ่งในอนาคตยังคงมีปัจจยัความเส่ียงหลายอยา่ง
ที่ IRCP สะท้อนได้ไม่หมดในปัจจุบัน ทั้งนี้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า Beta เป็นปัจจัยส าคัญในการ
ค านวณหาอัตราคิดลด ซึ่งควรจะสะท้อนความเส่ียงและผลตอบแทนในอนาคตของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น 
ภาพรวมของ IRCP ในปัจจุบันอาจยังไม่สะท้อนความเส่ียงในอนาคตได้ดีนัก เนื่องจากบริษัทฯ ก าลังอยู่ในช่วงการ
เปล่ียนแปลงส าคัญซึ่งจะมีโอกาสในการสามารถพลิกฟื้นสถานการณ์ปัจจุบันและผลประกอบการขึ้นมาได้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ใช้ Beta ของกลุ่มบริษัทซึ่งรวม Beta ของ IRCP เข้าไปด้วย จะครอบคลุมปัจจัย
ความเส่ียงที่หลากหลายในระยะยาวซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตมากกว่าการใช้ Beta ของ IRCP เพียงอย่างเดียว 

การค านวน Levered Beta ของ IRCP ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณจากค่ามัธยฐานของ Unlevered Beta ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีรายได้จากธุรกิจคล้ายคลึงกับธุรกิจของ IRCP และปรับด้วยอัตราหนี้สิน
ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อสะท้อนความเส่ียงของ IRCP 

ตารางค่าเฉลี่ย Unlevered Beta 

ค่าเฉล่ียของ Unlevered Beta ค านวณจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่ีมีรายได้จากธุรกิจคล้ายคลึงกับ
ธุรกิจของกิจการรวมถึงหุ้น IRCP เองด้วย โดยแสดงตามตาราง ดังนี้ 
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ล้าดับ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ Unlevered Beta 
1.  บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) AIT 0.43 

2.  บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ ากัด (มหาชน) ICN 0.64 

3.  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) INET 0.25 

4.  บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จ ากัด (มหาชน) JTS 0.71 

5.  บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) MFEC 0.38 

6.  บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) MSC 0.50 

7.  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ ากัด (มหาชน) PLANET 0.41 

8.  บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) PT 0.57 

9.  บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) SAMART 0.34 

10.  บริษัท สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน) SAMTEL 0.61 

11.  บริษัท สกาย ไอซีที จ ากัด (มหาชน) SKY 0.35 

12.  บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) SVOA 0.54 

13.  บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) SYMC 0.47 

14.  บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) VCOM 0.63 

15.  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) IRCP 0.13 

 ค่ามัธยฐาน  0.47 

ที่มา:  ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 

Beta 𝛽𝑙  = 𝛽𝑢(1 + (1 − 𝑡)(𝐷/𝐸) ) 

𝛽𝑢 = 

ค่าเฉลี่ยแปรปรวนของผลตอบแทนของตลาดทรัพย์ฯ เปรียบเทียบกับ
ผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีรายได้จากธุรกิจ
คล้ายคลึงกับธุรกิจของ IRCP แบบปราศจากเงินกู้ ซึ่งค านวณจากค่า เฉลี่ย
ย้อนหลัง 3 ปี จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์  25641/ 

= 0.47 

𝑡 = อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล = ร้อยละ  20.00 

𝐷/𝐸 = อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ IRCP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 = 2.81 เท่า 

ที่มา:  1/ ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และการค านวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

จากการค านวณดังกล่าว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้ค่า Levered Beta ของ IRCP เท่ากับ 1.53 

1.6 มูลค่าปัจจุบันสุดท้าย 

ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระจึงมีการก าหนดการอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดภายหลังส้ินสุดระยะเวลาประมาณ
การเท่ากับร้อยละ 0 ต่อปี เพื่อเป็นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative basis) 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของบริษัท IRCP 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการกระแสเงินสดของธุรกิจ โดยใช้ข้อสมมติฐานในการค านวณกระแสเงินสด
สุทธิของกิจการ ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตและอัตราคิดลดด้วยต้นทุนการจัดหาเงินถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของบริษัทฯ  
(Weighted Average Cost of Capital: WACC) สามารถสรุปประมาณการกระแสเงินสดได้ดังนี้ 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)                   หน้า 48 

(ล้านบาท)  2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 
รายได ้  756.95   825.54   902.58   946.30   973.64  
ค่าใช้จ่าย  (588.83)  (680.57)  (744.09)  (780.13)  (802.67) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  (17.19)  (24.77)  (27.08)  (28.39)  (29.21) 
ก้าไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษี  25.40   18.59   35.67   42.55   46.24  
ภาษ ี  -     -     -     -     (4.49) 
ก้าไรสุทธิหลังหักภาษี   25.40   18.59   35.67   42.55   41.75  
ค่าเสื่อมราคา  1.49   1.21   1.22   1.24   1.09  
รายจ่ายลงทุน  (0.50)  (0.50)  (0.50)  (0.50)  (0.50) 
เงินทุนหมุนเวียนที่(เพ่ิมขึ้น)ลดลง  (58.20)  4.13   (15.73)  (8.92)  (5.58) 
กระแสเงินสดคงเหลือ  (33.30)  22.22   19.44   33.13   35.67  
  

    
 

จ านวนป ี 0.87 1.87 2.87 3.87 4.87 
อัตราคิดลดจากต้นทุนทางการเงิน (WACC) 7.93% 7.93% 7.93% 7.93% 7.93% 
อัตราส่วนลด (Discount Factor) 0.936 0.867 0.803 0.744 0.690 

 

(ล้านบาท)  2569F 2570F 2571F 2572F 
รายได ้  1,001.86   1,030.92   1,045.53   1,061.11  
ค่าใช้จ่ายต้นทุน  (825.93)  (849.89)  (861.94)  (874.78) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  (30.06)  (30.93)  (31.37)  (31.83) 
ก้าไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษี  49.05   51.70   53.28   54.01  
ภาษ ี  (4.96)  (9.21)  (10.57)  (10.80) 
ก้าไรสุทธิหลังหักภาษี   44.09   42.49   42.70   43.20  
ค่าเสื่อมราคา  0.84   0.86   0.88   0.91  
รายจ่ายลงทุน  (0.50)  (0.50)  (0.50)  (0.50) 
เงินทุนหมุนเวียนที่(เพ่ิมขึ้น)ลดลง  (5.76)  (5.93)  (2.98)  (3.18) 
กระแสเงินสดคงเหลือ  37.83   36.06   39.22   39.52  
  

    

จ านวนป ี 5.87 6.87 7.87 8.87 
อัตราคิดลดจากต้นทุนทางการเงิน (WACC) 7.93% 7.93% 7.15% 7.15% 
อัตราส่วนลด (Discount Factor) 0.639 0.592 0.581 0.542 

ท่ีมา: ข้อมูลของกิจการและประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ทั้งนี้ อัตราคิดลดจากต้นทุนทางการเงิน (WACC) ของบริษัทฯ ในช่วงปี 2562 – 2569 ค านวนโดยไม่รวมประโยชน์ที่
ได้ทางภาษีจากรายจ่ายดอกเบี้ย (Tax Sheild) เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมที่น ามาหักภาษีได้จนถึงปี 2569 จึง
ท าให้อัตรา WACC อยู่ที่ร้อยละ 7.93% และหลังจากนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้อัตราคิดลดจากต้นทุน
ทางการเงิน (WACC) อยู่ที่ร้อยละ 7.15% 

สรุปมูลค่าทางกิจการกรณีฐานของของบริษัท IRCP 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินความสมเหตุสมผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการ โดย
พิจารณาจากกระแสเงินสดคิดลดด้วยต้นทุนการจัดหาเงินถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของบริษัท (Weighted Average Cost of 
Capital: WACC)สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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รายการ มูลค่า หมายเหตุ 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 142.71  ล้านบาท 
มูลค่าปัจจุบันสุดท้าย (Terminal Value)  299.91  ล้านบาท 
มูลค่าของกิจการของบริษัท IRCP  442..61  ล้านบาท 

ท่ีมา: ประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

การประเมินโดยวิธีมูลค่ากระแสเงินสดของ IRCP เท่ากับ 442.61 ล้านบาท   

การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง(Sensitivity Analysis) ของการประเมิน
ความสมเหตุสมผลของราคายุติธรรมบริษัทฯ บนกรณีฐาน เพื่อให้ครอบคลุมถึงช่วงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการเปล่ียนแปลงของ 2 ปัจจัย คือ  

(1) อัตราคิดลดจากต้นทุนทางการเงิน ด้วยต้นทุนเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของบริษัทฯ (Discount Rate) เพื่อให้ได้มูลค่า
ยุติธรรมของบริษัทฯ ท่ีสะท้อนถึงความเป็นไปได้ในกรณีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ใช้ต้นทุนการจัดหาเงินถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของบริษัท (Weighted Average Cost of Capital: WACC กรณีฐาน 
(Base Case) ที่ร้อยละ 7.93 และสมมติฐานให้มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น และลดลงร้อยละ 0.25%   

(2) การเปล่ียนแปลงของรายได้ (Change in Revenue) เพื่อให้มูลค่ายุติธรรมที่ครอบคลุมความผันผวนของรายได้
ซึ่งสะท้อนอยู่ในก าไรขั้นต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสมมติให้มีการเปล่ียนแปลงอัตราก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นและ
ลดลงร้อยละ 0.25 จากกรณีฐาน ซึ่งจะได้อัตราการเปล่ียนแปลงของอัตราก าไรขั้นต้นที่ร้อยละ -0.5% ถึง 
+0.50% เพื่อให้ได้มูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ทีสะท้อนถึงความเป็นไปได้ในกรณีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน 

ตารางสรุปการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) 

ผลตอบแทนตามวิธีมูลค่ากระแสเงินสดสุทธิของเงินลงทุน  

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

  
การเปลี่ยนแปลงของรายได้ 

  

-0.50%  433.69   438.15   442.61   448.17   452.78  
-0.25%  433.69   438.15   442.61   448.17   452.78  
0.00%  433.69   438.15   442.61   448.17   452.78  
0.25%  433.69   438.15   442.61   448.17   452.78  
0.50%  433.69   438.15   442.61   448.17   452.78  

การประเมินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด มีความผันผวนอย่างมีนัยส าคัญ จากอัตราการเปล่ียนแปลงของ
รายได้ของบริษัทฯ และการเปล่ียนแปลงต้นทุนกระแสเงินสดส่วนของกิจการ ส่งผลให้การประเมินมูลค่ากิจการของ IRCP อยู่
ในช่วง 433.69 – 452.78 บาท 

2. บริษัท ไอที กรีน จ้ากัด มหาชน 

2.1.1 โครงสร้างรายได้ 

ITG ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าไอทีและอุปกรณ์เครือข่ายประเภทผลิตภัณฑ์ระดับองค์กร โดยเป็นตัวแทนจ าหน่าย
อุปกรณ์เครือข่ายให้กับผู้ประกอบการค้าคอมพิวเตอร์  โดยปัจจุบัน ITG ได้เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้ากลุ่มระบบ
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อุปกรณ์เครือข่ายมีสาย อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย และ กลุ่มระบบความปลอดภัยข้อมูลไอที (IT Security) เป็นหลัก 
โดย ITG มีแผนจะยังคงมุ่งเน้นกลุ่มระบบอุปกรณ์เครือข่าย กลุ่มระบบความปลอดภัยข้อมูลไอที และได้วางฐาน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะ Internet of Things (IoT) อย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2562 ที่ผ่านมา เนื่องจากเจ้าของแบรนด์สินค้าที่ ITG เป็นตัวแทนจ าหน่าย (Fortinet) ได้ยกเลิกสัญญาตัวแทน
จ าหน่ายกับ ITG  ส่งผลให้ยอดขายและบริการของ ITG ลดลงจากปี 2561 อย่างมีนัยส าคัญ โดยสินค้าดังกล่าวเป็น
สินค้าในกลุ่มระบบความปลอดภัยข้อมูลไอที อย่างไรก็ตาม ITG ได้เจรจาเป็นตัวแทนจ าหน่ายกับแบรนด์คู่แข่งซึ่งอยู่
ในตลาดเดียวกัน โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายกลับมาได้ภายในปี 2566 โดย ITG มีนโยบายที่จะเพิ่มยอดขาย
ในหลากหลาย ผลิตภัณฑ์และกระจายสัดส่วนในการบริหาร Portfolio มากขึ้น เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงในการ
พึ่งพิงสินค้ารายใดรายหนึ่งมากจนเกินไป นอกจากนี้ ITG ยังเจาะตลาด Internet of Things, Integrated Network 
และ Advanced Security Product เพิ่มเพื่อตอบสนองยุค Digital Transformation และพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งใน
ส่วนของภาครัฐและเอกชนที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ตามรายละเอียดด้านล่าง 

รายได้จากการขายและบริการแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

รายได้จากการขายและบริการ 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 
กลุ่มระบบอุปกรณ์เครือข่าย 251.50 261.20 310.99 337.36 397.13 445.57 467.50 481.53 

อัตราการเติบโต 22.43% 3.85% 19.06% 8.48% 17.72% 12.20% 4.92% 3.00% 
กลุ่มระบบความปลอดภัย 320.54 220.24 143.90 193.48 294.82 355.26 377.83 389.16 

อัตราการเติบโต 7.21% -31.29% -34.66% 34.45% 52.38% 20.50% 6.35% 3.00% 
กลุ่มอ่ืนๆ 39.33 31.17 12.95 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 

อัตราการเติบโต -60.24% -20.74% -58.44% -22.81% 50.00% 33.33% 25.00% 20.00% 
รวมรายได้จากการขาย 611.38 512.61 467.84 540.84 706.95 820.84 870.33 900.69 

อัตราการเติบโต 1.33% -16.15% -8.73% 15.60% 30.71% 16.11% 6.03% 3.49% 
รายได้จากการบริการ 20.23 18.28 13.10 15.30 23.31 28.09 29.87 30.77 

อัตราการเติบโต -20.91% -9.64% -28.31% 16.73% 52.38% 20.50% 6.35% 3.00% 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 631.61 530.89 480.95 556.13 730.26 848.92 900.20 931.46 

อัตราการเติบโต 0.43% -15.95% -9.41% 15.63% 31.31% 16.25% 6.04% 3.47% 

หมายเหตุ  กลุ่มระบบอุปกรณ์เครือข่ายและกลุ่มระบบความปลอดภัยรวมเฉพาะผลิตภัณฑ์หลัก 
ท่ีมา: ข้อมูลของกิจการและประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

กลุ่มระบบอุปกรณ์เครือข่าย 

ที่ผ่านมายอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครือข่ายซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์หลักจ านวน 5 รายการ  มีอัตราการเติบโตที่
ร้อยละ 3.85 และร้อยละ 19.06 ตามล าดับ โดยมีผลิตภัณฑ์แบรนด์ HPE เป็นผลิตภัณฑ์หลักซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อย
ละ 80.00 โดยประมาณ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเกิดภาวะขาดแคลนชิปในตลาดทั่วโลก ท าให้ประสบปัญหาอุปทาน
ไม่เพียงพอ จึงประมาณการให้ไม่มีการเติบโตจากส่วนของแบรนด์ HPE ในปี 2564 และเติบโตในอัตราร้อยละ 10.00 
ในปี 2566 ซึ่งเท่ากับอัตราการเติบโตของภาวะปกติในอดีต และเติบโตร้อยละ 5.00 และ 3.00 ในปี 2566-2568
อ้างอิงจากอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์รวมในประเทศย้อนหลัง 10 ปี ซึ่งสะท้อนการเติบโตและงบประมาณในการ
การลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้านต่างๆของทางภาครัฐและภาคธุรกิจ 
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ส าหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆในกลุ่มระบบอุปกรณ์และเครือข่าย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการให้เติบโตร้อยละ 
48.26 ร้อยละ 26.31 ร้อยละ 18.53 ร้อยละ 4.71 และร้อยละ 3.00 ในปี 2564 - 2568 ตามล าดับ โดยในปี 2564 การ
เติบโตมาจากผลิตภัณฑ์ด้านโซลูชั่นของวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าและโครงสร้างอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานส าหรับ
สภาพแวดล้อมทั้งองค์กร ซึ่ง ITG วางแผนจะกลับมาท าการตลาดเพิ่มเติม และผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเน้นการท างาน
ระยะไกล และการเรียนออนไลน์ ซึ่งตอบสนอง Lifestyle จากสถานการณ์ Covid-19 ซึ่งเป็นจุดเปล่ียนของพฤติกรรม
ผู้บริโภคมากขึ้น โดยที่ผ่านมาในปี 2562 ก็ได้รับการตอบรับที่ดีโดยมีการเติบโตสูงถึงร้อยละ 118.30 และในปี 2565
แรงเติบโตยังมีต่อเนื่องโดยจะมีในส่วนของโรงแรมและโรงเรียนเพิ่มเข้ามาจากการคาดการณ์การฟื้นตัวจาก
สถานการณ์ Covid-19 ความต้องการอุปกรณ์และระบบจึงประมาณการให้กลับมาสู่ภาวะปกติมากขึ้น จากนั้นทยอย
ให้การเติบโตปรับตัวลดลงเท่ากับร้อยละ 4.71 และร้อยละ 3.00 ตามล าดับ โดยการประมาณการทั้งหมดมาจาก
ข้อมูลในอดีต การสัมภาษณ์ผู้บริหารโดยสะท้อนถึงมุมมองเจ้าของแบรนด์สินค้า สถานการณ์เศรษฐกิจ และ
พฤติกรรมผู้บริโภคประกอบกัน 

กลุ่มระบบความปลอดภัย 

เนื่องจากปี 2562 ITG ได้เลิกสัญญาว่าจ้างเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าแบรนด์หน่ึง (Fortinet) ส่งผลให้ยอดขายลดลง
เป็นอย่างมาก โดย ITG ได้พยายามเพิ่มยอดขายจากการเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าแบรนด์อื่นเพิ่มมากขึ้นซึ่งทั้ง
สินค้าลักษณะเดียวกัน สินค้าลักษณะเฉพาะทาง และสินค้าทั้งในส่วน basic และ advanced เพื่อมาชดเชยรายได้
ในส่วนท่ีลดลงและตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายขึ้น เพื่อปรับ Portfolio ส าหรับกระจายความเส่ียง อย่างไรก็
ตามเนื่องจากสินค้าแบรนด์ที่ได้ยกเลิกการเป็นตัวแทนจ าหน่ายเป็นสินค้าหลักของกลุ่มระบบความปลอดภัย จึงมี
ส่วนส าคัญท าให้ให้ยอดขายในส่วนของกลุ่มระบบความปลอดภัยลดลงถึงร้อยละ 31.29 และร้อยละ 34.66 
ตามล าดับ ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
กลุ่มระบบความปลอดภัย 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 
ผลิตภัณฑ์ Fortinet 305.38 52.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อัตราการเติบโต 2.85% -82.72% -100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆ 15.16 167.47 143.90 193.48 294.82 355.26 377.83 389.16 

อัตราการเติบโต 632.65% 1004.63% -14.07% 34.45% 52.38% 20.50% 6.35% 3.00% 
รวม 320.54 220.24 143.90 193.48 294.82 355.26 377.83 389.16 

อัตราการเติบโต 7.21% -31.29% -34.66% 34.45% 52.38% 20.50% 6.35% 3.00% 

ท่ีมา: ข้อมูลของกิจการและประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

จากตารางข้างต้น ITG ได้หาผลิตภัณฑ์ส่วนอื่นๆเพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องจ านวน 4 แบรนด์หลักเพื่อเข้ามาชดเชย
ผลิตภัณฑ์ Fortinet ที่ค่อยๆ ปรับตัวลง โดยในปี 2562 กลุ่มระบบความปลอดภัยมีรายได้จากผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่นๆ
เท่ากับ 167.47 ลบ. โดยปรับตัวลดลงในปี 2563 จากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ซึ่งส่งผลให้การขาย
ผลิตภัณฑ์ในส่วน advance ลดลง  

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการให้รายได้กลุ่มระบบความปลอดภัยในปี 2564 เติบโตขึ้นร้อย
ละ 34.45 จากการผลักดันในภาครัฐที่ส่งเสริมให้หลายภาคส่วนมีระบบความปลอดภัยที่ advanced มากขึ้นจาก
ธุรกรรมออนไลน์ของประชาชน โดยเฉพาะธุรกรรมทางการเงินที่รัฐบาลสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาจาก
สถานการณ์โรคระบาด ประกอบกับ ITG มีผลิตภัณฑ์จากประเทศจีนเป็นตัวเสริมที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ราคา
ย่อมเยาว์ และได้รับการตอบรับที่ดีในปี 2562-2563 อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีสัดส่วนฐานรายได้ที่ยังน้อยอยู่จึง
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คาดว่าจะสามารถเติบโตได้มากขึ้น และในปี 2565 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการให้รายได้มีการเติบโต
ร้อยละ 52.38 โดยเป็นการเติบโตต่อเนื่องมาจากปี 2564 และมีปัจจัยเพิ่มเติมจากแรงหนุนของการฟ้ืนตัวในส่วนภาค
การศึกษาและธุรกิจโรงแรม ซึ่งสามารถเปิดให้บริการได้เพิ่มขึ้นหลังจากพ้นวิกฤตสถานการณ์ Covid-19 

ทั้งนีจ้ากการสัมภาษณ์ผู้บริหารประมาณการว่าในปี 2565 เป็นช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2564 
เนื่องจากหลายภาคส่วนธุรกิจสามารถฟื้นตัวจากสถานการณ์ Covid-19 ได้เต็มที่และกลับมาประกอบธุรกิจได้อย่าง
ปกติ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระจึงประมาณการให้ในปี 2565 ITG มีการเติบโตของรายได้ใกล้เคียงกับในอดีตที่
ผ่านมา และหลังจากปี 2566 เป็นต้นไป การเติบโตจะทยอยปรับให้ชะลอตัวลงจนกระทั่งเท่ากับร้อยละ 3.00 ในปี 
2568 ซึ่งเป็นการเติบโตในระยะยาว โดยอ้างอิงจากค่าเฉล่ียย้อนหลังของผลิตภัณฑ์รวลรวมประเทศไทย 

ในปี 2566 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการให้รายได้เติบโตเท่ากับร้อยละ 20.50 โดยมีการปรับตัวลดลง
จากปีที่ผ่านมา โดยยังมีแรงหนุนจากการเติบโตในปี 2565 ที่ธุรกิจหลายภาคส่วนฟื้นตัวเต็มที่ ส่วนใหญ่มาจากการ
เติบโตในส่วนของ Advanced และเป็นการเติบโตของบางผลิตภัณฑ์ที่ยงัมีฐานรายได้เล็กอยู่ จากนั้นประมาณการให้
มีอัตราเติบโตที่ร้อยละ 6.35 ในปี 2567 ประกอบด้วยการเติบโตของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ร้อยละ 5.00 ยกเว้น
ผลิตภัณฑ์ที่มีฐานรายได้ขนาดเล็กแต่มีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้นซึ่งให้มีการเติบโตร้อยละ 10.00 และในปี 
2568 เป็นต้นไป ประมาณการให้มีการเติบโตร้อยละ 3.00 อ้างอิงจากค่าเฉล่ียย้อนหลังของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประเทศไทย ทั้งนี้ การประมาณการดังกล่าวมาจากแผนธุรกิจของผู้บริหารของผลิตภัณฑ์แต่ละแบรนด์รวมจ านวน
ทั้งส้ิน 4 แบรนด์ในกลุ่มระบบความปลอดภัยซึ่งสะท้อนมุมมองของเจ้าของแบรนด์ที่มาท าการตลาดในประเทศไทย
อยู่ด้วย โดยค านึงถึงปัจจัยภายนอกต่างๆ ได้แก่ สถานการณ์เศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค ฯลฯ โดยรายได้ของกลุ่ม
ระบบความปลอดภัยจะกลับมาเท่ากับระดับรายได้ในอดีตก่อนการยกเลิกสัญญาระหว่างบริษัทกับแบรนด์ Fortinet 
ในช่วงปี 2566 

ส าหรับสินค้ากลุ่มอื่นๆ ITG มีนโยบายในการเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าแบรนด์ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา โดยมีเป้าหมายให้มียอดขายในส่วนนี้ประมาณ 
30.00 ล้านบาทในปี 2568 หรือคิดเป็นร้อยละ 3.45 ของยอดขายผลิตภัณฑ์หลัก ส าหรับในส่วนรายได้จากการ
บริการ เนื่องจากรายได้จากการขายและบริการ มีความเกี่ยวข้องกัน โดยหลังจากที่ ITG ได้ขายสินค้าแล้ว  ITG จะมี
บริการออกแบบเครือข่าย ออกแบบระบบความปลอดภัย ติดตั้งสินค้า และ Service on site ส าหรับสินค้ากลุ่มระบบ
ความปลอดภัยที่ ITG ได้ขายไปแล้วข้างต้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้ค่าเฉล่ียย้อนหลัง 3 ปี ของสัดส่วนรายได้
ค่าบริการต่อรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบความปลอดภัยซึ่งเท่ากับร้อยละ 7.91 ไปตลอดการประมาณการ 

รายได้อื่น 

ส าหรับรายได้อื่น ประมาณการตามสัดส่วนเงินสนับสนุนทางการตลาดต่อรายได้จากการขายและบริการ 3 ปี
ย้อนหลังหรือเท่ากับร้อยละ 0.95 และประมาณการเฉล่ีย 3 ปีส าหรับดอกเบี้ยรับและรายได้เบ็ดเตล็ดซึ่งจะคงที่ไป
ตลอดการประมาณการ  
สรุปรายได้ทั้งหมดโดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายและบริการ และรายได้อื่น ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
รายได้รวม 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 
รายได้จากการขายและบริการ 631.61 530.89 480.95 556.13 730.26 848.92 900.20 931.46 
รายได้อ่ืน 6.47 10.02 4.97 5.97 7.67 8.83 9.33 9.64 
รวม 638.08 540.91 485.92 562.10 737.93 857.76 909.53 941.09 
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2.1.2 ต้นทุนขายและบริการ 

ต้นทุนขาย 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ต้นทุนขาย 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

ต้นทุนขาย 517.14 433.39 395.54 457.32 600.75 700.97 746.88 776.71 
ร้อยละของรายได้จากการขาย 84.59% 84.55% 84.55% 84.56% 84.98% 85.40% 85.82% 86.24% 
ท่ีมา: ข้อมูลของกิจการและประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ITG มีต้นทุนขายประมาณ 395.54 – 517.14 ล้านบาทในช่วงปี 2561-2563 ที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละของรายได้จาก
การขายประมาณร้อยละ 84.55 – 84.59 ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้ค่าเฉล่ีย 3 ปีย้อนหลังที่ร้อยละ 84.56 ในการ
ประมาณการต้นทุนขายปี 2564 และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารซึ่งเล็งเห็นสภาวะการแข่งขันของตลาดที่มีแนวโน้ม
ปรับตัวมากขึ้น จึงประมาณการอย่างระมัดระวังให้อัตราส่วนต้นทุนขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.42 ต่อปีจากปี 2564 ตลอด
การประมาณการ โดยอ้างอิงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนต้นทุนขายเฉล่ียย้อนหลังในอดีต 

ต้นทุนค่าบริการพร้อมติดตั ง 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ต้นทุนค่าบริการพร้อมติดตั ง 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

ต้นทุนค่าบริการ 3.29 1.62 0.60 1.43 1.88 2.18 2.31 2.39 

เงินเดือน 9.50 9.33 8.99 9.71 10.53 11.38 11.94 12.30 
ค่าเสื่อมราคา สินค้าเพื่อการบริการ 4.62 4.78 6.01 7.13 7.10 6.71 8.14 8.87 
รวมต้นทุนค่าบริการพร้อมติดตั ง 17.41 15.74 15.61 18.27 19.51 20.26 22.40 23.57 

ท่ีมา: ข้อมูลของกิจการและประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ต้นทุนค่าบริการ 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังของอัตราส่วนต้นทุนค่าบริการ
ต่อรายได้ค่าบริการ ซึ่งประมาณร้อยละ 7.28 

เงินเดือน 

เงินเดือนในส่วนต้นทุนจะเป็นเงินเดือนของวิศวกรเป็นหลัก ทั้งนี้ เนื่องจากผู้บริหารมี
แผนจะขยายการเติบโตของผลิตภัณฑ์ซึ่งเติบโตสูงสุดในปี  2565 ซึ่งเป็นปีที่
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะฟ้ืนตัวอย่างเต็มที่จากสถานการณ์ Covid-19 โดย ITG จะ
มีการจ้างวิศวกรเพิ่มขึ้นในปี 2564-2566 ที่ปรึกษาทางการเงินจึงประมาณการให้
เงินเดือนมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 8.00 ร้อยละ 8.50 ร้อยละ 8.00 ร้อยละ 5.00 
และร้อยละ 3.00 ในปี 2564 – 2568 ตามล าดับ เนื่องจากบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการท าให้ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของการบริการและการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าของ ITG แก่ลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และให้
ค าปรึกษาที่เหมาะสมอีกด้วย 

ค่าเส่ือมราคา -สินค้าเพื่อการบริการและ
สินทรัพย์เพื่อเช่า 

สินทรัพย์ที่น ามาตัดค่าเสื่อมในส่วนต้นทุนค่าบริการเป็นสินทรัพย์ที่น ามาใช้เป็นตัว
ทดลองขาย  (Demo)  แล ะ เป็ น สิ น ค้ าส า รองส าห รับ ให้ บ ริก า ร  Advance 
Replacement เป็นหลัก โดยสินค้าที่ให้ลูกค้าทดลองใช้และสินค้าส ารองส าหรับ 
Advance Replacement มีลักษณะแปรผันตามยอดขายสินค้า  นอกจากนี้ยังมี
อุปกรณ์ที่ ITG น ามาให้ลูกค้าเช่าอีกด้วย 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการโดยอ้างอิงการซื้อสินทรัพย์และอุปกรณ์
ดังกล่าวเพ่ิมในแต่ละปี ให้มีความสัมพันธ์กับรายได้ค่าบริการ และรายได้จากการ
เช่า โดยให้มีการลงทุนซื้ออุปกรณ์ส าหรับบริการและเช่าเท่ากับร้อยละ 35.70 ของ
รายได้บริการและรายได้จากการเช่า โดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยของสัดส่วนดังกล่าว 3 
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ปีย้อนหลังและตัดค่าเสื่อมจากสินทรัพย์ดังกล่าวโดยวิธีเส้นตรงและใช้อายุค่าเสื่อม
ที่ 5 ปีตามนโยบายของ ITG 

2.1.3 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 

ค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่า
เลี ยงรับรองและอื่นๆ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่านายหน้าโดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยสัดส่วน
ของค่านายหน้าต่อก าไรขั้นต้นย้อนหลัง 3 ปีที่ร้อยละ 8.30 ส าหรับค่าเลี้ยงรับรอง
และค่าใช้จ่ายการขายส่วนอ่ืนๆ อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยสัดส่วนของค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ต่อรายได้จากการขายย้อนหลัง 3 ปีที่ร้อยละ 2.36 ไปตลอดการประมาณการ 

เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 
 

ที่ปรึกษาทางการเงินประมาณการให้เงินเดือนในส่วนนี้ซึ่งมีจ านวน 26.80 ล้านบาท
ในปี 2563  เติบโตขึ้นที่ร้อยละ 8.00 ร้อยละ 8.50 ร้อยละ 8.00 ร้อยละ 5.00 และ
ร้อยละ 3.00 ในปี 2564 – 2568 ตามล าดับเนื่องจาก ITG มีแผนการจ้างงานเพิ่ม
มากขึ้น ในส่วนของค่าจ้างแรงงานและค่าล่วงเวลา โบนัส ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระประมาณการโดยอ้างอิงจากสัดส่วนรายได้จากการขายเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ที่
ร้อยละ 0.64 ในส่วนของค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน อ้างอิงจากสัดส่วน
ต่อเงินเดือนย้อนหลัง 3 ปี หรือร้อยละ 15.88 ของเงินเดือน 
ส าหรับค่าเบี้ยประชุมและผลตอบแทนกรรมการ ประมาณการให้เติบโตร้อยละ 3.00 
ต่อปี 

ค่าเช่า ค่าบ้ารุงรักษา และสาธารณูปโภค 

เนื่องจากค่าเช่าและบริการส านักงานเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ จึงประมาณการให้เติบโต
ขึ้นร้อยละ 1.5 ต่อปีตามอัตราเงินเฟ้อ ส าหรับค่าบริการบ ารุงรักษา ซึ่งเป็นค่าบริการ
เพ่ิมเติมอ่ืนๆแก่ลูกค้า อ้างอิงจากสัดส่วนของรายได้จากการขายเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 
เท่ากับร้อยละ 0.37 ตลอดการประมาณการ 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าสอบบัญชี เป็นต้น ที่ปรึกษาทางการ
เงินประมาณการให้เติบโตตามอัตราเงินเฟ้อ หรือร้อยละ 1.5 ต่อปี ในส่วนของ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน หนี้สงสัยจะสูญ 
เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว และยังมีความไม่แน่นอน ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ จึงไม่ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

ค่านายหนา้ 9.00 6.91 5.00 6.68 9.13 10.60 10.87 10.89 
ค่าเลี้ยงรับรองและคา่ใช้จ่ายการขายอ่ืน 13.75 14.76 10.27 13.15 17.26 20.07 21.28 22.02 
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัพนักงาน 39.03 40.76 35.99 40.14 44.24 48.07 50.50 52.04 
ค่าเช่า บ ารุงรักษา และสาธารณปูโภค 4.66 5.99 5.00 5.43 6.13 6.62 6.86 7.03 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 8.31 9.15 5.23 5.17 4.00 4.06 4.12 4.18 
ค่าเสื่อมและคา่ตัดจ าหน่าย 3.78 3.58 2.94 3.57 2.56 1.79 2.02 2.21 
รวมค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 78.55 81.16 64.43 74.15 83.33 91.21 95.64 98.37 

ท่ีมา: ข้อมูลของกิจการและประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

2.1.4 เงินกู้ 
เงินกู้ระยะสั น ณ 31 ธันวาคม 2563 80.21 ล้านบาท 
อัตราดอกเบี ย ร้อยละ 3.39 ต่อปี 
ประเภท เงินกู้ระยะสั้น วงเงินทรัสต์รีซีท 

ท่ีมา: ข้อมูลจากงบการเงินของ ITG และข้อมูลจาก ITG 
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เงินกู้ของ ITG เป็นเงินกู้ระยะส้ันทั้งหมด ซึ่ง ITG มียอดเงินกู้ทั้งหมดจ านวน 80.21 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 และมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 3.00 – 3.40 ในปี 2563 โดยอัตราดอกเบี้ยเฉล่ีย 3 ปีย้อนหลัง เท่ากับ
ประมาณร้อยละ 3.39 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการให้ยอดการใช้เงินกู้มีอัตราการเติบโตตามอัตราการ
เติบโตของยอดขายสินค้าและบริการของ ITG โดยให้คงอัตราดอกเบี้ยเฉล่ียที่ร้อยละ 3.39 ตลอดการประมาณการ 

2.1.5 ค่าใช้จ่ายลงทุน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ้าหน่าย 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายลงทุนในส่วนของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและซอฟท์แวร์จะมีประมาณ 2-3 ปี
ครั้ง โดยอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายในอดีต (ไม่รวมปี 2559-2560 เนื่องจากมีการขยายออฟฟิศ จึงท าให้มีการลงทุนสูงกว่า
ปกติ) ในส่วนของสินค้าเพื่อการบริการ เป็นส่วนท่ีแปรผันกับรายได้จากการบริการและรายได้คา่เช่า ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงประมาณการโดยอ้างอิงจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายลงทุนในส่วนของสินค้าเพื่อบริการและเช่า ต่อรายได้จาก
การขายและบริการและเช่าย้อนหลัง 3 ปี ตลอดการประมาณการโดยมีสมมติฐานค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
ตามนโยบายของ ITG ที่ 5 ปี 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายลงทุน 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่า 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 
เครื่องตกแต่งและตดิตั้ง 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
ซอฟต์แวร์ 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 
รวม 0.20 0.20 1.06 0.20 0.20 

สินค้าเพื่อการบริการและเช่า 5.46 8.32 10.03 10.66 10.98 
รวมค่าใช้จ่ายลงทุน 5.66 8.52 11.09 10.86 11.18 

ท่ีมา: ข้อมูลของกิจการและประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

2.1.6 เงินทุนหมุนเวียน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประมาณการลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และเจ้าหนี้การค้า โดยใช้ระยะเวลาเฉล่ียในปี 
2563 เป็นหลัก เนื่องจาก ITG มีการเปล่ียนฐานลูกค้าและตลาดมีการแข่งขันมากขึ้น ท าให้  Term ที่ ได้รับ
เปล่ียนแปลงไป โดยมีระยะเวลาเก็บเงินลูกหนี้เฉล่ียที่ 90 วัน สต็อกสินค้าเฉล่ียที่ 30 วัน จ่ายช าระเจ้าหนี้เฉล่ียที่ 65 
วัน และใช้ตัวเลขดังกล่าวประมาณการเงินทุนหมุนเวียนไปตลอดการประมาณการ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
เงินทุนหมุนเวียน 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

ลูกหนี้การคา้ 137.13 180.06 209.32 221.97 229.67 
สินค้าคงเหลือ 39.09 50.98 59.28 63.23 65.78 
เจ้าหนี้การค้า 84.70 110.46 128.44 137.00 142.52 

เงินทุนหมุนเวียนรวม 91.52 120.59 140.16 148.20 152.93 

ท่ีมา: ข้อมูลของกิจการและประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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2.1.7 อัตราคิดลด 
อัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 
7.15 สามารถดูรายละเอียดได้จากข้อ 1.3.5 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด หัวข้อย่อย 1.5 อัตราคิดลดของ
รายงานฉบับนี้ 

2.1.8 มูลค่าปัจจุบันสุดท้าย (Terminal Value) 

ส าหรับธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายสินค้าเทคโนโลยี เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันได้เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดย ITG
ต้องปรับตัวและติดตามข่าวสารตลอดเวลาเพื่อหาสินค้าที่ตรงกับตลาดมาจ าหน่าย ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า
การประมาณการอัตราการเติบโตในระยะยาวกว่า 5 ปี เป็นเรื่องอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ในอนาคต ซึ่งเป็นปกติของ
ธุรกิจสินค้าเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณ
การอย่างระมัดระวังโดยให้มีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 0.00 หลังจากปี 2568 เป็นต้นไป 

สรุปผลการประเมินมูลค่ากิจการ 

ประมาณการงบก้าไรขาดทุน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการงบก าไรขาดทุนรวมของ ITG ตามตารางด้านล่างนี้ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบก้าไรขาดทุน 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 631.61  530.89  480.95  556.13  730.26  848.92  900.20  931.46  
อัตราการเติบโต 0.43% -15.95% -9.41% 15.63% 31.31% 16.25% 6.04% 3.47% 

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ (534.55) (449.12) (411.15) (475.60) (620.27) (721.24) (769.28) (800.28) 
ก้าไรขั นต้น 97.05  81.77  69.80  80.54  110.00  127.69  130.92  131.17  
อัตราก าไรขั้นต้น 15.4% 15.4% 14.5% 14.5% 15.1% 15.0% 14.5% 14.1% 

รายได้อื่น 6.47  10.02  4.97  5.97  7.67  8.83  9.33  9.64  
ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร (78.55) (81.16) (64.43) (74.15) (83.33) (91.21) (95.64) (98.37) 
ก้าไรจากการด้าเนินงาน 24.98  10.63  10.34  12.36  34.34  45.31  44.61  42.45  
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 3.96% 2.00% 2.15% 2.22% 4.70% 5.34% 4.96% 4.56% 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (3.94) (3.90) (3.09) (3.55) (4.65) (5.41) (5.73) (5.93) 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (5.45) (2.70) (2.77) (1.76) (5.94) (7.98) (7.78) (7.30) 
ก้าไรสุทธิ 15.60  4.04  4.48  7.05  23.75  31.93  31.10  29.21  
อัตราก าไรสุทธ ิ 2.47% 0.76% 0.93% 1.27% 3.25% 3.76% 3.45% 3.14% 

ท่ีมา: ข้อมูลของกิจการและประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ประมาณการกระแสเงินสดของบริษัท ไอที กรีน จ้ากัด (มหาชน) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการกระแสเงินสดของธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายสินค้า IT โดยใช้ข้อสมมติฐานใน
การค านวณกระแสเงินสดสุทธิของกิจการ ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตและอัตราต้นทุนทางการเงินรวมของบริษัทฯ (Weighted 
Average Cost of Capital) สามารถสรุปประมาณการกระแสเงินสดได้ดังนี้ 

(ล้านบาท)  หน่วย 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 
รายได้ ล้านบาท 562.10  737.93  857.76  909.53  941.09  
ต้นทุน ล้านบาท (475.60) (620.27) (721.24) (769.28) (800.28) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ล้านบาท (74.15) (83.33) (91.21) (95.64) (98.37) 
ก้าไรจากการด้าเนินงาน ล้านบาท 12.36  34.34  45.31  44.61  42.45  
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(ล้านบาท)  หน่วย 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 
ภาษี ล้านบาท (1.05) (5.01) (6.90) (6.63) (6.12) 
ก้าไรสุทธิจากการด้าเนินงานหลังหักภาษี  ล้านบาท 11.30  29.33  38.41  37.98  36.33  

ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจ าหน่าย  3.57  2.56  1.79  2.02  2.21  
รายจ่ายลงทุน ล้านบาท (5.66) (8.52) (11.09) (10.86) (11.18) 
เงินทุนหมุนเวียนท่ี(เพิ่มขึ้น)ลดลง ล้านบาท (22.04) (29.06) (19.58) (8.04) (4.73) 
กระแสเงินสดจากการด้าเนินงาน ล้านบาท (12.82) (5.69) 9.54  21.11  22.63  
จ านวนป ี               0.87               1.87               2.87               3.87              4.87  
ต้นทุนทางการเงิน (WACC)   7.15% 7.15% 7.15% 7.15% 7.15% 
อัตราคิดลด (Discount Factor)               0.94               0.88               0.82               0.77              0.71  

ท่ีมา: ข้อมูลของกิจการและประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

สรุปกรณีฐานของ บริษัท ไอที กรีน จ้ากัด (มหาชน) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินความสมเหตุสมผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการ โดย
พิจารณาจากกระแสเงินสดของบริษัท(Discounted Free Cash Flow to the Firm Approach) ผลการประเมินมูลค่าของ 
บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

รายการ มูลค่า หมายเหตุ 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 23.09 ล้านบาท  
มูลค่าปัจจุบันสุดท้าย (Terminal Value) 226.32 ล้านบาท  
รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 249.40 ล้านบาท 

ที่มา: ประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

จากตารางข้างต้น จะได้มูลค่าสุทธิของ ITG ที่ยังไม่รวมเงินสดและยังไม่หักหนี้สิน เท่ากับ 249.40 ล้านบาท โดย
มูลค่าข้างต้นน าไปรวมกับบริษัทอื่นๆภายใต้โครงสร้างของ IRCP ต่อไป 

ตารางสรุปการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) 

มูลค่าสุทธิของ ITG    ต้นทุนทางการเงินของบริษัท 
(ล้านบาท)  -0.5% -0.25% 0.00% +0.25% +0.50% 

  
การเปลี่ยนแปลงของรายได้ 

  

-0.50% 268.16 270.44 272.72 274.99 277.27 
-0.25% 256.26 258.44 260.63 262.81 265.00 
0.00% 245.21 247.31 249.40 251.50 253.60 
+0.25% 234.92 236.94 238.95 240.97 242.99 
+0.50% 225.32 227.26 229.20 231.14 233.08 

การผลการวิเคราะห์ความไวข้างต้น ITG จะได้มูลค่าสุทธิของกิจการ อยู่ในช่วง 225.32 – 277.27 ล้านบาท โดยจะได้มูลค่า
ตามกรณีฐานท่ี 249.40 ล้านบาท 

สรุปกรณีฐานของ บริษัท ไอที กรีน จ้ากัด (มหาชน) (รวมบริษัทร่วมและบริษัทย่อย) 

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย คือ HRCP และบริษัทร่วมคือ CP โดยถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 และ 24.99 ตามล าดับ ส าหรับเงินลงทุนใน CP เนื่องจาก CP ขาดทุนมาตลอดและไม่มีความชัดเจนที่ CP จะ
กลับมาก าไรในอนาคตอันใกล้นี้ โดย ITG ได้รับรู้การด้อยค่าของเงินลงทุนเพิ่มขึ้นมาตลอด ซึ่งมีจ านวนประมาณ 2.38-2.88 
ล้านบาทในปี 2561-2563 ทั้งนี้ ITG มีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เหลือเพียงจ านวน 1.23 ล้าน
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บาท และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ได้ให้ความเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะรับรู้การด้อยค่าของเงินลงทุนทั้งหมดจ านวน 1.23 ล้าน
บาทภายในปี 2564 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการให้ ITG รับรู้การด้อยค่าของเงินลงทุนเพิ่มขึ้นในปี 2564 จ านวน 
1.23 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่าสุทธิของเงินลงทุนบริษัทร่วมเท่ากับ 0 ในปี 2564 เป็นต้นไป 

และจากการประเมินมูลค่าหุ้น ตามวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
จะได้มูลค่าของ HRCP อยู่ที่ 0.66 – 1.03 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.82 ล้านบาทจากกรณีฐาน  (รายละเอียดประมาณการของ
บริษัท เอชอาร์ซีพี จ ากัด อยู่ในเอกสารแนบ 7) 

ดังนั้น ผลการประเมินมูลค่าของกลุ่ม บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

รายการ มูลค่า หมายเหตุ 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของ ITG 249.40 ล้านบาท  
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของ HRCP 0.82 ล้านบาท  
รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท ITG 250.23 ล้านบาท 

ที่มา: ประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

หมายเหตุ : ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณมูลค่าของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของ IRCP ในแต่ละบริษัท (รายละเอียด
สัดส่วนการถือหุ้นของ IRCP และบริษัทย่อยปรากฏตามหัวข้อ 1.3.5 ของรายงานฉบับนี้) 

จากตารางข้างต้น จะได้มูลค่าสุทธิของกลุ่มบริษัท ITG ที่ยังไม่รวมเงินสดและยังไม่หักหนี้สิน เท่ากับ 250.23 ล้าน

บาท โดยมูลค่าข้างต้องน าไปรวมกับบริษัทอื่นๆภายใต้โครงสร้างของ IRCP และน ามาบวกเงินสดและหักหนี้สินที่มีดอกเบี้ย
จากงบรวมของ IRCP ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ต่อไป 

ตารางสรุปการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) 

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

  
การเปลี่ยนแปลงของรายได้ 

  

-0.50% 268.91 271.26 273.60 275.95 278.30 
-0.25% 256.99 259.23 261.48 263.73 265.99 
0.00% 245.91 248.07 250.23 252.39 254.55 
+0.25% 235.60 237.67 239.75 241.83 243.91 
+0.50% 225.98 227.97 229.97 231.97 233.97 

  
มูลค่าสุทธิกลุ่มบริษัท ITG  ต้นทุนทางการเงินของบริษัท 

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

  
การเปลี่ยนแปลงของรายได้ 

  

-0.50%  2.69   2.71   2.74   2.76   2.78  
-0.25%  2.57   2.59   2.61   2.64   2.66  
0.00%  2.46   2.48   2.50   2.52   2.55  
+0.25%  2.36   2.38   2.40   2.42   2.44  
+0.50%  2.26   2.28   2.30   2.32   2.34  

3. บริษัท เอชอาร์ซีพี จ้ากัด (“HRCP”) และ บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส จ้ากัด (“INEC”) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 และเอกสารแนบ 7 
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4. สรุปงบก้าไรขาดทุนรวมของกลุ่ม บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการงบก าไรขาดทุนรวมของกลุ่ม IRCP ตามตารางด้านล่างนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ผลประกอบการรวมของกลุ่มบริษัท1/ 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

รายได้จากการขายและบริการ 1,316.27 1,559.00 1,754.71 1,849.70 1,908.30 

รายได้อ่ืน 6.08 7.79 8.95 9.45 9.76 

รวมรายได้ 1,322.35 1,566.78 1,763.66 1,859.15 1,918.06 

ต้นทุนขายและบริการ (1,066.93) (1,303.35) (1,467.84) (1,551.92) (1,605.47) 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (217.29) (210.12) (214.32) (219.54) (223.37) 

ก้าไรจากการด้าเนินงาน 38.13 53.32 81.50 87.69 89.22 

ต้นทุนทางการเงิน (37.50) (41.85) (46.32) (48.69) (50.18) 

ก้าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 0.64 11.47 35.18 39.00 39.04 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1.85) (6.03) (8.06) (7.85) (7.38) 

ก้าไรสุทธิ (1.22) 5.44 27.12 31.15 31.66 

การแบ่งปันก าไร      

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (1.86) 3.31 24.25 28.35 29.04 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 0.65 2.13 2.87 2.79 2.63 

รวม (1.22) 5.44 27.12 31.15 31.66 

หมายเหตุ  1/ ผลประกอบการรวมของกลุ่มบริษัทจัดท าขึ้นโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงประมาณการผลการด าเนินงานของกลุ่ม IRCP 
ในอนาคตบนสมมติฐานท่ีได้รับจากผู้บริหารและการประมาณการของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเท่าน้ัน ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการจัดท า
งบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผลประกอบการข้างต้นไม่รวม SABINE และ SIG เน่ืองจากปัจจุบันท้ัง 2 บริษัทไม่ได้
ด าเนินการแล้ว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่ได้ประเมินมูลค่าโดยวิธีกระแสเงินสดของท้ัง 2 บริษัท 

ท่ีมา: ข้อมูลของกิจการและประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

5. สรุปการค้านวณมูลค่าของกิจการโดยวิธีรวมส่วนกิจการ (Sum-of-the-Part)  

การประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีรวมส่วนกิจการ (Sum-of-the-Part) เป็นการประเมินมูลค่ากิจการแบบแยกส่วน โดย
ค านึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของแต่ละธุรกิจหรือสินทรัพย์แยกจากกัน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
มูลค่ากิจการตามปัจจัยพื้นฐานของแต่ละธุรกิจหรือสินทรัพย์ ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 

มูลค่ายุติธรรมของ IRCP หน่วย ต่้าสุด กรณีฐาน สูงสุด 

มูลค่าสุทธขิองกิจการ IRCP ล้านบาท 433.69  442.61  452.78  

มูลค่าสุทธขิองกิจการ INEC/3 ล้านบาท 4.17  4.48  4.84  

มูลค่าสุทธขิองกิจการ ITG1/,/3 ล้านบาท 205.95  228.05  253.63  

รวมมูลค่าสุทธิ (ไม่รวมเงินสด) ล้านบาท 643.81  675.14  711.25  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด2/ ล้านบาท 43.59  43.59  43.59  

หนี้สินที่มีดอกเบี้ย2/ ล้านบาท (496.89) (496.89) (496.89) 

มูลค่ายุติธรรมของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 190.51  221.84  257.94  

จ านวนหุ้น ล้านหุ้น 254.30 

มูลค่ายุติธรรม บาทต่อหุ้น 0.75 0.87 1.01 
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ท่ีมา: ประมาณการโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ และข้อมูลจากงบการเงินของกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต 

หมายเหตุ: 1/ จากตารางวิเคราะห์ความไวของกลุ่มบริษัท ไอที กรีน จ ากัด มหาชน (รวมบริษัทร่วมและบริษัทย่อย) 
 2/ จากงบการเงินรวมของ IRCP สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 3/ มูลค่าสุทธิของกิจการ INEC และมูลค่าสุทธิของกิจการ ITG เป็นมูลค่าที่คิดตามสัดส่วนที่ IRCP ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว 

 ดังนั้น การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
จะได้มูลค่าของกิจการเท่ากับ 0.75 – 1.01 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาต่ าสุดเป็นราคาที่ต่ ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 
0.05 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 6.36 ของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเป็นราคาสูงสุดเป็นราคาที่สูงกว่าราคา
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 0.21 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 26.79 ของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1.3.6 สรุปความเหมาะสมของราคาเพิ่มทนุหุน้สามัญของ IRCP 

ตารางสรุปเปรียบเทียบมูลค่าหุ้นของ IRCP ตามการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีต่างๆ เปรียบเทียบกับราคาเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น 
ราคาประเมิน 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเสนอขายหุ้น
เพิ่มทุนแก่ 

ผู้ขอผ่อนผัน1/ 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาประเมินสูงกว่า(ต่้ากว่า) ราคาเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ขอผ่อนผัน 

บาท ร้อยละ 

1) วิธีมูลค่าหุ้นตามบญัชี 0.74 0.80 (0.06) (7.76) 

2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญช ี 0.74 0.80 (0.06) (7.76) 

3) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด 0.60 - 1.46 0.80 (0.20) - 0.66 (25.37) - 82.83 

4) วิธีเปรียบเทียบอัตราสว่นในตลาด     

4.1) วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลคา่ทางบญัชี 0.79 - 1.09 0.80 (0.01) - 0.29 (1.30) - 35.72 

4.2) วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น 1.35 - 1.86 0.80 0.55 - 1.06 68.70 - 132.92 

4.3) วิธีอัตราส่วนมูลค่าของกิจการต่อก าไรก่อน
หักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย 

N/A  N/A N/A 

5) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระเสเงินสด 0.75 – 1.01 0.80 (0.05) - 0.21 (6.36) – 26.79 

ที่มา: งบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
หมายเหตุ: 1/ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้กับผู้ขอผ่อนผัน เป็นราคาเดียวกับราคาที่ก าหนดให้เป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นราย

เดิมรายอื่นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

 จากตารางสรุปข้างต้นการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยวิธีการต่างๆ อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.86 บาทต่อ
หุ้น ซึ่งการประเมินมูลค่าหุ้นในแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกัน  ซึ่งสะท้อนถึงความเหมาะสมของราคาหุ้นจากการ
ประเมินมูลค่าหุ้นในแต่ละวิธีที่แตกต่างกันไป โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการประเมิน
มูลค่าหุ้นของ IRCP คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด ซึ่งจะได้ราคายุติธรรมที่ 0.75 – 1.01 บาทต่อหุ้น โดยรายละเอียดมี
ดังนี ้

1) วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach)  

เป็นวิธีที่ค านึงถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่งและมูลค่าทรัพย์สินตามที่ได้บันทึกบัญชีไว้  โดยไม่ได้ค านึงถึง
ความสามารถในการท าก าไรและผลการด าเนินงานในอนาคต ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ แนวโน้มภาวะ
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เศรษฐกิจและภาพรวมอุตสาหกรรม ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี้ไม่
เหมาะสมที่จะใช้ประเมินราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของกิจการ และไม่สามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของกิจการได้ 

2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)  

เป็นวิธีที่สามารถสะท้อนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้ดีกว่าการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากเป็นการ
น ามูลค่าตามบัญชีตามที่ประเมินในข้อ 1) มาปรับปรุงด้วยราคาประเมินใหม่ของที่ดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ให้
เป็นราคาตลาดหรือราคายุติธรรม เป็นต้น จากนั้นจึงน ามาหารด้วยจ านวนหุ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์
หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสินทรัพย์ที่ได้สะท้อนมูลค่ายุติธรรมที่เป็นปัจจุบันแล้ว 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่ได้ปรับปรุงรายการดังกล่าว อีกทั้ง วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีไม่ได้ค านึงถึง
ความสามารถในการท าก าไรและผลการด าเนินงานของกิจการในอนาคต นอกจากนี้ จากการประเมินมูลค่าของ 
IRCP มูลค่าตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีเท่ากบัมูลค่าจากวิธีมลูค่าหุ้นตามบัญชี ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จึงมีความเห็นว่าการประเมินด้วยวิธีนี้อาจไม่สะท้อนราคาที่แท้จริงของส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการได้ 

3) วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (VWAP)  

ราคาตลาดเป็นวิธีการประเมินที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าราคาในตลาดนั้นเป็นราคาที่สะท้อนอุปสงค์และอุปทานของ
นักลงทุนที่มีต่อหลักทรัพย์หลักทรัพย์นั้น จากผลตอบแทนหรือความสามารถในการท าก าไรของกิจการที่นักลงทุน
คาดหวังในขณะนั้น ซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของกิจการจากแผนการลงทุนหรือ
โครงการในอนาคต และแผนธุรกิจที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยสู่สาธารณะ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเห็นว่าการประเมินด้วยวิธีนี้อาจไม่สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของกิจการได้  

4) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่าตลาด  

a. วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach)  

การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้ เป็นวิธีการประเมินท่ีค านึงถึงมูลค่าตลาดมาเปรียบกับมูลค่าตามบัญชีของธุรกิจทาง
บัญชีในกลุ่มเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบราคาตลาด แต่ไม่ค านึงถึงความสามารถในการด าเนินงานของกิจการใน
อนาคต ซึ่งอาจไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของกิจการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่า
ด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี เป็นวิธีที่อาจส่งผลให้การประเมินมูลค่ามีความคลาดเคลื่อน 

b. วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach) 

การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้ เป็นวิธีที่ได้ค านึงถึงความสามารถในการท าก าไรของกิจการ โดยเปรียบเทียบกับ
ค่าเฉล่ียของอัตราส่วนดังกล่าวของกลุ่มบริษัทที่ใช้อ้างอิง แต่ก็เป็นเพียงการประเมินจากก าไรในอดีตที่ผ่านมา
เท่านั้น โดยไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถในการท าก าไรและผลการด าเนินงานของกิจการในอนาคตภาย
หลังจากการเพิ่มทุนท่ีเกิดขึ้น  

c. วิธีอัตราส่วนมูลค่าของกิจการต่อก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย 
(Enterprise Value / Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Multiples Approach 
or EV/EBITDA Ratio) 

การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้ เป็นวิธีการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงาน ซึ่งหักด้วยผลกระทบจากโครงสร้างเงินทุนของกิจการท่ีแตกตา่งกันออกไป แต่ก็เป็นเพียงการประเมนิ
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จากกระแสเงินสดในอดีตที่ผ่านมาเท่านั้น โดยไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถในการท าก าไรและผลการ
ด าเนินงานในอนาคตของ IRCP  

5) มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)  

การประเมินด้วยวิธีมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสด เป็นวิธีการประมูลค่าที่น าผลการด าเนินงานในอดีตมาคาดการณ์
ความสามารถและผลการด าเนินงานในอนาคตของกิจการ โดยจัดท าประมาณการทางการเงินภายใต้สมมติฐานและ
ข้อมูลที่ได้รับจากกิจการ ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน ท้ังนี้ หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น
ในอนาคต อันมีผลกระทบต่อสมมติฐานดังกล่าวข้างต้นอย่างมีนัยส าคัญ อาจส่งผลให้ผลประกอบการในอนาคตของ
กิจการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือท าให้ตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินมูลค่าเปล่ียนแปลงไป และส่งผลให้
มูลค่าหุ้นสามัญที่ประเมินได้ตามวิธีนี้ก็จะเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการ
วิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง(Sensitivity Analysis) ของการประเมินความสมเหตุสมผลของราคายุติธรรม
บริษัทฯ บนกรณีฐาน เพื่อให้ครอบคลุมถึงช่วงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงของ 2 ปัจจัย คือ 
การเปล่ียนแปลงของรายได้ และอัตราคิดลด (Discount Rate) เพื่อสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ส่งผลให้วิธีนี้
เป็นวิธีที่สะท้อนถึงความสามารถในการท าก าไรและกระแสเงินสดของกิจการท่ีจะได้รับในอนาคต และผลของการท า
การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ดังนั้น การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมในการประเมิน
มูลค่ากิจการ 

 

จากแผนภาพข้างต้นเพื่อค านวณหาช่วงมูลค่ายุติธรรมของ IRCP (Valuation Football Field) โดยการประเมินแต่ละ
วิธีมีข้อดี และข้อด้อยที่แตกต่างกันตามที่กล่าวไปข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นที่
เหมาะสมของ IRCP คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เป็นการน าผลการด าเนินงานในอดีตมาคาดการณ์
ความสามารถและผลการด าเนินงานในอนาคตของ IRCP โดยจัดท าประมาณการทางการเงินภายใต้สมมติฐานและข้อมูลที่
ได้รับจาก IRCP ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต อันมี
ผลกระทบต่อสมมติฐานดังกล่าว อาจส่งผลให้ผลประกอบการในอนาคตของ IRCP ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์หรือท าให้ตัว
แปรต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินมูลค่าเปล่ียนแปลงไป และส่งผลให้มูลค่าหุ้นสามัญที่ประเมินได้ตามวิธีนี้เปล่ียนแปลงไปด้วย
เช่นกัน  
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นอกจากนี้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการวิเคราะห์ความไว  (Sensitivity Analysis) ของปัจจัยที่อาจส่งผลต่อ
ราคายุติธรรม ได้แก่ การเปล่ียนแปลงของรายได้ และ อัตราคิดลด (Discount Rate) โดยช่วงของราคายุติธรรมจากการ
วิเคราะห์ความไวอยู่ระหว่าง 0.75 – 1.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ จากช่วงราคายุติธรรมจะเห็นได้ว่า ราคายุติธรรมเป็นราคาที่สูง(ต่ า)
กว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ (0.05) – 0.21 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นสูง(ต่ า)กว่าร้อยละ (6.36) – 26.79 ของ
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ทั้งนี้ ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ที่ราคา 0.80 บาทต่อหุ้น เป็น
ราคาที่อยู่ในช่วงมูลค่ายตุิธรรมของหุ้น IRCP ที่ราคา 0.75 – 1.01 บาทต่อหุ้น ที่ประเมินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสด แต่
อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนท่ีราคา 0.80 บาทต่อหุ้น เป็นราคาเสนอขายหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้ซื้อหุ้นในราคาที่
อยู่ในช่วงของมูลค่ายุติธรรม ซึ่งจะเป็นการให้ประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เท่าเทียมกัน ดังนั นที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั งนี มีความเหมาะสม และเป็นธรรมกับผู้ถือ
หุ้นทุกราย 

อีกทั้ง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) ซึ่งจากรายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้น
เพิ่มทุนได้ก่อนเป็นอันดับแรก และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของตน เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของ
ตนเอง และผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ 
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1.4 ความครบถ้วนถูกต้องของรายชื่อและจ านวนหุน้ที่ถือโดยบคุคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน 

ณ วันที่ผู้ขอผ่อนผันยื่นค ำขอผ่อนผันและส ำเนำแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ควำมเห็นชอบให้ได้มำซึ่ง
หลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจกำร (แบบ 247-7) ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. รำยชื่อผู้ขอผ่อนผัน 
รวมถึงบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระท ำกำรร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตำม
มำตรำ 258 ของบุคคลที่กระท ำกำรร่วมกันกับผู้ขอผ่อนผัน ซึ่งในกรณีน้ี ผู้ขอผ่อนผัน ได้แก่ นำยประชำ เหตระกูล และนำยแดน 
เหตระกูล โดยมีรำยละเอียดกำรถือหุ้นในปัจจุบัน ดังนี้  

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของทุนช าระแล้ว 
กลุ่มเหตระกูล   

- นำยประชำ เหตระกูล1/ 24,576,400 9.66 
- นำยแดน เหตระกลู1/ 11,163,570 4.39 

รวม 35,739,970 14.05 

ที่มำ:  รำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2564 
หมำยเหตุ:  1/ ผู้ขอผ่อนผัน ได้แก่ นำยประชำ เหตระกูล และนำยแดน เหตระกูล ในต่อไปนี้จะรวมเรียกว่ำ (“กลุ่มเหตระกูล”) ซึ่งเป็น

บุคคลที่กระท ำกำรร่วมกัน (Concert  Party) ตำมที่ทั้ง 2 ท่ำน ได้แจ้งในแบบ 247-7 เม่ือวันที่ 30 มกรำคม 2563 ว่ำได้
เร่ิมต้นควำมสัมพันธ์กำรเป็นกลุ่มบุคคลที่กระท ำกำรร่วมกันตำมกฎหมำยหลักทรัพย์ (Acting in Concert) เป็นครั้งแรก 

ทั้งนี้ ไม่มีบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตำมมำตรำ 258 ของบุคคลที่กระท ำร่วมกัน (concert 
party) ถือหุ้นใน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

1.5 สรุปความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่วกับการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
ของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  จ ำนวน 181,250,000 
หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) โดยกลุ่มเหตระกูล ในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และ/หรือ
กรรมกำร และ/หรือผู้บริหำรของบริษัทฯ แสดงเจตจ ำนงในกำรจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิเป็นจ ำนวนหุ้นรวมไม่เกิน 
181,250,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 0.80 บำทต่อหุ้นคิดเป็นจ ำนวนเงินรวมไม่เกิน 145,000,000.00 บำท มีวิธีกำรจองซื้อ ช ำระ
เงินและขั้นตอนในกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่แตกต่ำงจำกผู้ถือหุ้นรำยอื่น ซึ่งกำรจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของผู้ขอผ่อนผันใน
ครั้งนี้ จะท ำให้มั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ จะสำมำรถเพิ่มทุนได้ครบตำมจ ำนวนเงินไม่เกิน 145,000,000.00 บำท ซึ่งเป็นจ ำนวนเงินที่
เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้เงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแผนจะน ำเงินทุนที่ได้จำกกำรเพิ่มทุนดังกล่ำว ไปใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนภำยในบริษัทฯ และเพื่อเป็นเงินทุนรองรับโครงกำรที่ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน (Backlog) ซึ่งมีมูลค่ำโครงกำรรวม
ประมำณ 550 ล้ำนบำท และโครงกำรที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในปี 2564 คิดเป็นมูลค่ำรวมประมำณ 1,000 ล้ำนบำท ซึ่งกำรเข้ำ
ลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ เป็นแผนเพิ่มรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรท่ีเป็นธุรกิจหลักตำมปกติของบริษัทฯ   

โดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบันคือกำรเป็นผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรแบบครบวงจร 
(Total Enterprise Solution and Service Provider) โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรให้บริกำรจ ำนวน 27 
โครงกำร ประกอบด้วย โครงกำรประเภทโครงกำรขำยสินค้ำพร้อมติดตั้งจ ำนวน 11 โครงกำร โครงกำรประเภทโครงกำรจ้ำง
บ ำรุงรักษำจ ำนวน 5 โครงกำร และโครงกำรประเภทโครงกำรเช่ำจ ำนวน 11 โครงกำร และโครงกำรที่คำดว่ำจะได้รับเพิ่มอีกใน
ปี 2564 ประกอบด้วย โครงกำรประเภทโครงกำรขำยสินค้ำพร้อมติดตั้ง เช่น กำรเปล่ียนระบบงำนบนแอพพลิเคชั่น กำรติดตั้ง
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ระบบฐำนข้อมูล กำรปรับปรุงระบบขยำยสัญญำณ อุปกรณ์เกี่ยวกับสัญญำณภำพและกำรกระจำยเสียง รวมถึงกำรพัฒนำ
โปรแกรม โครงกำรประเภทโครงกำรจ้ำงบ ำรุงรักษำซึ่งเป็นกำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค เครื่องเซิฟ
เวอร์ WIFI เครื่องคอมพิวเตอร์ และโครงกำรประเภทโครงกำรเช่ำซึ่งเป็นกำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรเช่ำอุปกรณ์  โดยบริษัทจะ
จัดหำแหล่งเงินทุนหลักจำกกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินประมำณร้อยละ 70 ของมูลค่ำต้นทุนโครงกำร และอีกประมำณ
ร้อยละ 30 ของมูลค่ำต้นทุนโครงกำร จะมำจำกเงนิทุนหมุนเวียนของกิจกำรซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินท่ีได้รับจำกกำรเพิ่มทุน และจำก
ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ บริษัทมีผลขำดทุนจ ำนวน 18.11 ล้ำนบำท ซึ่งสำเหตุ
หน่ึงเกิดจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ที่มีผลท ำให้บริษัทไม่สำมำรถเดินทำงเข้ำไปปฏิบัติงำนในพื้นท่ีต่ำงจังหวัด ท ำ
ให้บริษัทไม่สำมำรถด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จและส่งมอบงำนได้ตำมแผนงำนที่วำงไว้ ส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรรับรู้รำยได้
จำกโครงกำรดังกล่ำว และเกิดปัญหำทำงด้ำนสภำพคล่องของกระแสเงินสดหมุนเวียนภำยในบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีควำม
จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรท้ังหมดของกิจกำร และ
เพื่อช่วยลดภำระทำงกำรเงินของบริษัท โดยเงินทุนหมุนเวียนจะเป็นส่วนส ำคัญที่จะสนับสนุนให้โครงกำรต่ำงๆ ของบริษั ท
ด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ และยังเป็นโอกำสที่บริษัทจะกลับมำสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ
ให้กับลูกค้ำมำกยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยำวและยังเป็นกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้ดีขึ้นอีกด้วย  

อย่ำงไรก็ตำมแผนกำรลงทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ยังมีควำมไม่แน่นอน เนื่องจำกเข้ำไปลงทุนในแต่ละโครงกำรน้ัน ยัง
ต้องผ่ำนขั้นตอนของกำรประมูล กำรแข่งขันรำคำจำกทำงคู่แข่ง และขั้นตอนกำรพิจำรณำของคู่ค้ำ ซึ่งขั้นตอนดังกล่ำวเป็นไป
ตำมกำรด ำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ รวมทั้งอำจยังมีควำมไม่แน่นอนซึ่งเกิดจำกปัจจัยภำยนอกต่ำงๆ ได้เพิ่มเติม อำทิเช่น 
สภำพเศรษฐกิจ กำรเปล่ียนแปลงของกำรบริโภคและกำรบริกำร โดยปัจจัยที่กล่ำวมำข้ำงต้นอำจส่งผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำรท่ีจะลงทุน และผลตอบแทนจำกกำรลงทุน  

โดยผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นภำยหลังกำรเข้ำท ำรำยกำรในครั้งนี้จะท ำให้เกิดผลกระทบจำกสิทธิในกำรออกเสียง 
(Control Dilution) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ท ำกำรเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะท ำให้สิทธิในกำรออกเสียงลดลงที่ร้อยละ  41.61 และ
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (Earnings Dilution) โดยก ำไรต่อหุ้นจะลดลงที่ร้อยละ 41.61 และในส่วนของผลกระทบต่อรำคำ
หุ้น (Price Dilution) หำกค ำนวณจำกรำคำตลำดถัวเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักย้อนหลัง  15 วันท ำกำรตั้งแต่วันที่ก่อนวันประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ  คือตั้งแต่วันที่ 27 มกรำคม 2564 ถึงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2564 จะได้รำคำเฉล่ียของหุ้น IRCP เท่ำกับ 
1.45 บำทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับรำคำเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนเท่ำกับ 0.80 บำทต่อหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบต่อรำคำหุ้น (Price 
Dilution) เท่ำกับร้อยละ 18.65 

นอกจำกนี้ กำรท่ีผู้ขอผ่อนผันรวมถึงบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ขอผ่อนผัน มีสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
อย่ำงมีนัยส ำคัญ หรือมีสัดส่วนกำรถือหุ้นที่มำกกว่ำร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะท ำ
ให้ผู้ขอผ่อนผันสำมำรถถ่วงดุลกำรออกเสียงหรือคัดค้ำนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Block Vote) ในเรื่องส ำคัญซึ่งต้องใช้คะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ ดังนั้นผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตำมมำตรำ 
258 ของผู้ขอผ่อนผัน จะเข้ำมำมีบทบำท และอ ำนำจในกำรบริหำรกิจกำรเพิ่มขึ้น 

อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำจำกแผนกำรด ำเนินกำรภำยหลังกำรได้มำซึ่งหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของผู้ขอผ่อนผันท่ีได้ระบุว่ำ
จะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยหรือแผนกำรประกอบธุรกิจของกิจกำรและบริษัทย่อย รวมถึงวัตถุประสงค์ในกำรประกอบ
ธุรกิจ กำรขยำยกำรลงทุนหรือก ำลังกำรผลิต กำรปรับโครงสร้ำงองค์กร กำรบริหำรหรือจ้ำงบุคลำกร แผนกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สิน
หลักของกิจกำรหรือบริษัทย่อย แผนปรับโครงสร้ำงกำรเงิน นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลอย่ำงมีนัยส ำคัญ เนื่องจำกก่อนกำร
ได้มำซึ่งหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้ขอผ่อนผันด ำรงต ำแหน่งเป็นทั้งผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหำรของกิจกำรอยู่แล้ว ซึ่งมีหน้ำที่
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ต้องก ำหนดแผนงำน และนโยบำยต่ำงที่ส ำคัญของบริษัทฯ ดังนั้นกำรได้มำซึ่งหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของผู้ขอผ่อนผันในครั้งนี้จะไม่
กระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ อีกทั้งผู้ขอผ่อนผันยังคงด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรผู้บริหำรของบริษัทฯ ต่อไป ย่อม
ต้องบริหำรกิจกำรให้เติบโตต่อไปในอนำคต โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรำยเป็นส ำคัญ 

ทั้งนี้ ในกำรพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ที่รำคำ 0.80 บำทต่อหุ้น ซึ่งเป็น
รำคำเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขอผ่อนและผู้ถือหุ้นรำยอื่นเท่ำกัน โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ มูลค่ำ
ยุติธรรมของหุ้น IRCP ควรอ้ำงอิงจำกกำรค ำนวณด้วยวิธีมูลค่ำปัจจุบันกระแสเงินสด โดยจะมีมูลค่ำเท่ำกับ 0.75 – 1.01 บำท 
ต่อหุ้น ดังนั้นที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำรำคำเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ท่ีรำคำ 0.80 บำทต่อหุ้นในครั้งนี้ เป็น
รำคำที่เหมำะสมเนื่องจำกเป็นกำรเพิ่มทุนด้วยรำคำเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนที่อยู่ในช่วงมูลค่ำยุติธรรม ดังนั้นที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคร้ังนี้มีความเหมาะสม และเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทุกราย 

อีกทั้ง กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right 
Offering) ซึ่งจำกรำยละเอียดในกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ก ำหนดให้ผู้ถือหุ้นเดิมสำมำรถใช้สิทธิในกำรจองซื้อหุ้น
เพิ่มทุนได้ก่อนเป็นอันดับแรก และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของตน เพื่อเป็นกำรรักษำสัดส่วนกำรถือหุ้นของ
ตนเอง และผลประโยชน์ท่ีอำจจะเกิดขึ้นจำกกำรเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

ดังนั้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ กำรขอผ่อนผันกำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจกำร โดย
อำศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)ในครั้งนี้มีควำมสมเหตุสมผล รำคำและเงื่อนไขของรำยกำรมีควำมยุติธรรม บริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จำกกำรเข้ำท ำรำยกำร และผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติกำรผ่อนผันกำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอำศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในครั้งนี้ 

  



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ           บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)                   หน้า 68 

 

 

หน้าเปล่า 

This page is intentionally left blank 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)                       หน้า 69 

    
 

2.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

2.1.1 วัตถุประสงค์ ที่มา และลักษณะทั่วไปของรายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 ของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 181,250,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งนายประชา เหตระกูล ปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และนายแดน เหตระกูล ปัจจุบันเป็นผู้ถือ
หุ้น กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยบุคคลท้ัง 2 ท่านเป็นกลุ่มบุคคลที่กระท าการร่วมกันตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ (Acting in Concert) ตามที่ทั้ง 2 ท่านได้แจ้งในแบบ 247-7 เมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2563 ว่าได้เริ่มต้นความสัมพันธ์
การเป็นกลุ่มบุคคลที่กระท าการร่วมกันตามกฎหมายหลักทรัพย์ (Acting in Concert) เป็นครั้งแรก (โดยในท่ีนี้จะรวมเรียกนาย
ประชา เหตระกูล และนายแดน เหตระกูลว่า “กลุ่มเหตระกูล”) โดยกลุ่มเหตระกูลมีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวเกิน
สิทธิ โดยคิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและเกินสิทธิเป็นจ านวนไม่เกิน 181,250,000 หุ้น คิดเป็นส่วนท่ีจองซื้อ
ตามสิทธิประมาณ 25,473,361 หุ้น และจองซื้อเกินสิทธิประมาณ 155,776,639 หุ้น 

โดยทีก่ลุ่มเหตระกูลได้มีหนังสือแจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่มเหตระกูลประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตาม
สัดส่วนที่ถืออยู่และจองซื้อเกินสิทธิเป็นจ านวนรวมไม่เกิน 181,250,000 หุ้น คิดเป็นส่วนที่จองซื้อตามสิทธิประมาณ 
25,473,361 หุ้น และจองซื้อเกินสิทธิประมาณ 155,776,639 หุ้น ดังนั้น การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของกลุ่ม 
เหตระกูลดังกล่าวข้างต้น จึงเข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการท่ีมีมูลค่าสูงสุดคิดเป็นร้อย
ละ 121.81 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ทั้งนี้ เมื่อรวมรายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีเกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนท่ีผ่านมาก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ร้อยละ 0.26 จะ
มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 122.07 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ จัดเป็นรายการท่ีมีขนาดของรายการมากกว่าร้อย
ละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการท่ีเกี่ยวโยง
กันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อ
อนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเข้าท ารายการของบริษัทฯ นี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมี
ส่วนได้เสีย 

ทั้งนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้เสนอเรื่อง
ดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว  

2:  การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั   
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2.1.2 วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าท ารายการหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้เข้าท ารายการได้ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ ก าหนดจะจัดขึ้นในวันท่ี 9 เมษายน 2564 และคาดว่าจะด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในไตรมาส
ที่ 3 ปี 2564 

2.1.3 บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และลักษณะความสัมพนัธ์ระหว่างกนั 

1) นายประชา เหตระกูล 

ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน : นายประชา เหตระกูล 
ต าแหน่งในบริษัทฯ : ไม่มี 
ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : เป็นผู้ถือหุ้นใหญ ่

2) นายแดน เหตระกูล 

ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน : นายแดน เหตระกูล 
ต าแหน่งในบริษัทฯ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ 

โดยข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกลุ่มเหตระกูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้ง
ล่าสุด มีดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของทุนช าระแล้ว 
กลุ่มเหตระกูล   
นายประชา เหตระกูล 24,576,400 9.66 
นายแดน เหตระกูล 11,163,570 4.39 
รวม 35,739,970 14.05 

ที่มา:  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 

โดยนายประชา เหตระกูลเป็นบิดาของนายแดน เหตระกูล และบุคคลทั้ง 2 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับ
ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รายอื่น และไม่มีข้อตกลงที่มีนัยส าคัญระหว่างกัน
กับบุคคลดังกล่าว และไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่
กระท าร่วมกัน (Concert Party) ถือหุ้นในบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ดังนั้นการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของนายประชา เหตระกูล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ 
นายแดน เหตระกูล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ จึงเข้าข่ายเป็นการเข้าท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกีย่วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) 
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2.1.4 ประเภทและขนาดของรายการ 

การค านวณขนาดรายการเกี่ยวโยง 

บริษัทฯ จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 181,250,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นใน
อัตรา 1.4030331 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 0.80 บาท โดยกลุ่มเหตระกูลประสงค์จะจองซื้อหุ้นดังกล่าว
เกินสิทธิ คิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งในส่วนท่ีจองซื้อตามสิทธิและเกินสิทธิเป็นจ านวนไม่เกิน 181,250,000 หุ้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันกลุ่ม
เหตระกูลถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่จ านวน 35,739,970 หุ้น ดังนั้นหุ้นเพิ่มทุนที่จะได้รับจัดสรรตามสิทธิจะมีจ านวนประมาณ 
25,473,361 หุ้น และกลุ่มเหตระกูลจะจองซื้อเกินสิทธิประมาณ 155,776,639 หุ้น โดยสามารถค านวณมูลค่าของหุ้นสามัญ
ส่วนท่ีจองซื้อเกินสิทธิได้ดังนี้ 

วิธีค านวณมูลค่า รายละเอียดการค านวณมูลค่าของหุ้นสามัญส่วนท่ีจองซื้อเกินสิทธิ ขนาดรายการ 
มูลค่าตามบัญชี  
ณ 31 ธันวาคม 2563 

[มูลค่าของหุ้นสามัญส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิเม่ือคิดจากมูลค่าหุ้นตามบัญชี
ของสิ่งตอบแทน / NTA ของบริษัทฯ]  100 

 ร้อยละ 61.99 

 = [114.94 / 185.43]  100   
    

 โดยที่:   
 - ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 187.64 ล้านบาท (1)  
 - จ านวนหุ้นสามัญช าระแล้วก่อนการเพิ่มทุนเท่ากับ 254,299,746 หุ้น (2)  
 - มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 0.74 บาท (3) = (1) / (2)  
 - จ านวนหุ้นส่วนที่จองเกินสิทธิเท่ากับ 155,776,639 หุ้น (4)  
 - มูลค่าของหุ้นสามัญส่วนที่จองซ้ือเกินสิทธิเท่ากับ 114.94 ล้านบาท (5) = (3)(4)  
 - มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เท่ากับ 185.43 ล้านบาท (6)  
ราคาตลาด [มูลค่าของหุ้นสามัญส่วนที่จองซ้ือเกินสิทธิเม่ือคิดจากราคาตลาดของสิ่ง

ตอบแทน / NTA ของบริษัทฯ]  100 
 ร้อยละ 121.81 

 = [225.88 / 185.43]  100   
    

 โดยที่:   
 - ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯย้อนหลัง 15 วันท า

การ ก่อนวันที่มีการประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้ หุ้นละ 1.45 บาท 
(1)  

 - จ านวนหุ้นส่วนที่จองเกินสิทธิเท่ากับ 155,776,639 หุ้น (2)  
 - มูลค่าของหุ้นสามัญส่วนที่จองซ้ือเกินสิทธิเท่ากับ 225.88 ล้านบาท (3) = (1)(2)  
สิ่งตอบแทน [มูลค่าของหุ้นสามัญส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิเม่ือคิดจากราคาเสนอขายหุ้น

สามัญ / NTA ของบริษัทฯ]  100 
 ร้อยละ 67.21 

 = [124.62 / 185.43]  100   
    

 โดยที่:   
 - ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ราคาหุ้นละ 0.80 บาท (1)  
 - จ านวนหุ้นส่วนที่จองเกินสิทธิเท่ากับ 155,776,639 หุ้น (2)  
 - มูลค่าของหุ้นสามัญส่วนที่จองซ้ือเกินสิทธิเท่ากับ 124.62 ล้านบาท (3) = (1)(2)  
สรุปขนาดรายการเกี่ยวโยงในการเข้าท ารายการในคร้ังน้ี (ขนาดรายการท่ีมีมูลค่าสูงสุด) ร้อยละ 121.81 
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นระหวา่ง 6 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 0.26 
รวม ร้อยละ 122.07 

หมายเหตุ:  มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ค านวณจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asstes: NTA) 

บริษัทฯ มีมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asstes: NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่
ผ่านการสอบทานแล้วของผู้สอบบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งค านวณได้ดังนี้ 

NTA ของบริษัทฯ = สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – หน้ีสินรวม – ส่วนผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  
= 953.11 – 2.22 – 784.28 – (–18.82) 
= 185.43 ล้านบาท 

ดังนั้น การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงในครั้งนี้เป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ และมีขนาดรายการที่มีมูลค่า
สูงสุดเท่ากับร้อยละ 121.81 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ท้ังนี้ เมื่อรวมรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนที่
ผ่านมาที่ร้อยละ 0.26 จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 122.07 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ จึงถือว่าเป็นการเข้าท า
รายการท่ีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของ NTA ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดท ารายงานและเปิดเผยการเข้าท ารายการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศฯ 
เรื่อง ประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

2.1.5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑท์ี่ใช้ในการก าหนดมลูค่าสิ่งตอบแทน 

กลุ่มเหตระกูลประสงค์จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวเกินสิทธิ คิดเป็นจ านวนหุ้นท้ังในส่วนท่ีจองซื้อตามสิทธิและเกินสิทธิเป็น
จ านวนไม่เกิน 181,250,000 หุ้น ทั้งนี้ในปัจจุบัน กลุ่มเหตระกูลถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่จ านวน 35,739,970 หุ้น ดังนั้นหุ้นเพิ่มทุน
ที่จะได้รับจัดสรรตามสิทธิจะมีจ านวนประมาณ 25,473,361 หุ้น และกลุ่มเหตระกูลจะจองซื้อเกินสิทธิประมาณ 155,776,639 
หุ้น โดยราคาของหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ เท่ากับหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็น
มูลค่าของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 124,621,311 บาท 

ส าหรับวิธีการช าระเงินน้ันจะต้องช าระภายในระยะเวลาที่จองซื้อ โดยช าระเป็นเงินโอน หรือเช็ค หรือวิธีอื่นๆ ตามวิธีที่
ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

โดยการก าหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขายในครั้งนี้ เป็นราคาเดียวกับราคาที่ก าหนดให้เป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญ
ให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทุกราย 

2.1.6 ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของรายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ 
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2.2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล ของรายการเกี่ยวโยง 

2.2.1 วัตถุประสงค์และความจ าเปน็ในการเข้าท ารายการ 

ตามที่บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 181,250,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งนายประชา เหตระกูล ปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และนายแดน เหตระกูล ปัจจุบัน
เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นกลุ่มบุคคลที่กระท าการร่วมกันตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ (Acting in Concert) ตามที่ทั้ง 2 ท่านได้แจ้งในแบบ 247-7 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ว่าได้เริ่มต้นความสัมพันธ์
การเป็นกลุ่มบุคคลที่กระท าการร่วมกันตามกฎหมายหลักทรัพย์ (Acting in Concert) เป็นครั้งแรก (โดยในท่ีนี้จะรวมเรียกนาย
ประชา เหตระกูล และนายแดน เหตระกูลว่า “กลุ่มเหตระกูล”) โดยกลุ่มเหตระกูลมีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวเกิน
สิทธิ โดยคิดเป็นจ านวนหุ้นท้ังในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและเกินสิทธิเป็นจ านวนไม่เกิน 181,250,000 หุ้น คิดเป็นส่วนที่จองซื้อ
ตามสทิธิประมาณ 25,473,361 หุ้น และจองซื้อเกินสิทธิประมาณ 155,776,639 หุ้น 

การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของกลุ่มเหตระกูลถือเป็นการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่ได้กล่าวไปใน
รายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการท่ีเกีย่วโยงกันตอ่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว โดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 ไม่รวมกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายแดน เหตระกูล ซึ่งไม่ได้เข้า
ร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมในวาระนี้ ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่าการเข้าท ารายการของ
กลุ่มเหตระกูล ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นเกินสิทธินั้น มีวิธีการจองซื้อ ช าระเงินและขั้นตอนในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนท่ีไม่แตกต่างจากผู้ถือหุ้นรายอื่น อีกทั้งการจอง
ซื้อเกินสิทธิดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนให้การระดมทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ประสบความส าเร็จ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

2.2.2 ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

ขอ้ดขีองการท ารายการ 

(1) บริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน 

บริษัทฯ จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เพื่อรับรองการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน รวมถึงแผนการขยายตลาด และการขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่ง
โครงการของบริษัทฯ มีทั้งส่วนของโครงการท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินงาน (Backlog) ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 
550 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการประเภทโครงการขายสินค้าพร้อมติดตั้งจ านวน 11 โครงการ โครงการ
ประเภทโครงการจ้างบ ารุงรักษาจ านวน 5 โครงการ และโครงการประเภทโครงการเช่าจ านวน 11 โครงการ 
และในส่วนของโครงการใหม่ที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นประมูลเพื่อเสนอราคาในแต่ละโครงการ  ซึ่ง
โครงการที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตของบริษัทฯ มีมูลค่ารวมประมาณ 1,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 
โครงการประเภทโครงการขายสินค้าพร้อมติดตั้ง เช่น การเปล่ียนระบบงานบนแอพพลิเคชั่น การติดตั้ง
ระบบฐานข้อมูล การปรับปรุงระบบขยายสัญญาณ อุปกรณ์เกี่ยวกับสัญญาณภาพและการกระจายเสียง 
รวมถึงการพัฒนาโปรแกรม โครงการประเภทโครงการจ้างบ ารุงรักษาซึ่งเป็นการให้บริการเกี่ยวกับการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค เครื่องเซิฟเวอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และโครงการประเภทโครงการเช่าซึ่งเป็น
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การให้บริการเกี่ยวกับการเช่าอุปกรณ์ โดยบริษัทฯ จะจัดหาแหล่งเงินทุนหลักจากการกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าต้นทุนโครงการ และอีกประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าต้นทุน
โครงการจะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของกิจการซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน และจากผลการ
ด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนจ านวน 18.11 ล้านบาท 
ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีผลท าให้บริษัทไม่สามารถเดินทางเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นท่ี
ต่างจังหวัด ท าให้บริษัทไม่สามารถด าเนินงานให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ ส่งผลให้
เกิดความล่าช้าในการรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าว และเกิดปัญหาทางด้านสภาพคล่องของกระแสเงิน
สดหมุนเวียนภายในบริษัท ดังนั้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อการ
บริหารจัดการโครงการทั้งหมด รวมถึงใช้ในการรองรับการขยายการลงทุนในโครงการต่างๆ โดยบริษัทฯ มี
แผนที่จะด าเนินการเพิ่มทุนให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 และจะใช้เงินจากการเพิ่มทุนครั้งนีเ้พื่อ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุน 

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 181,250,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ โดยมีราคาเสนอขายที่ 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับ
เงินจากการเพิ่มทุนเป็นจ านวนประมาณ 145.00 ล้านบาท จะท าให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพื่อใช้สนับสนุน
การด าเนินธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์และความจ าเป็นต่างๆ อย่างเพียงพอและทันต่อความต้องการ เพื่อให้
บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต 
นอกจากนี้ การเพิ่มทุนยังช่วยลดความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องและยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหาร
จัดการการด าเนินงานในโครงการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับบริษัทฯ ในการประมูลโครงการหรือการด าเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถ
ระดมทุนได้ตามแผนงานที่วางไว้ บริษัทฯ อาจมีความจ าเป็นต้องสรรหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติม เช่น การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ก็อาจมีความเส่ียงที่จะไม่สามารถได้รับเงินตามจ านวนที่ต้องการ และอาจใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กิจการอาจเสียโอกาสในการขยายฐานลูกค้า หรือเข้าร่วมประมูลในโครงการ
ต่างๆ ท่ีอาจจะเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทในอนาคต 

(2) บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลง
นโยบายหรือแผนการบริหารในบริษัทฯ 

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ กลุ่มเหตระกูลจะยังคงเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยคาดว่าสัดส่วนการถือหุ้นจะอยู่ระหว่างร้อยละ  14.05 ถึงร้อยละ 49.82 
กล่าวคือในกรณีผู้ถือหุ้นทุกรายท าการเพิ่มทุนตามสิทธิทั้งหมด และกรณีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิเพิ่มทุน
ยกเว้นกลุ่มเหตระกูล ตามล าดับ ซึ่งกลุ่มเหตระกูลมีเจตนาที่ชัดเจนตามที่ได้เปิดเผยไว้ในค าขอผ่อนผันการ
ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ว่าภายใน 12 
เดือนหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่ขอผ่อนผัน ผู้ขอผ่อนผันซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะ
เปล่ียนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อีกทั้ง  ไม่มีแผนที่จะ
เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญซึ่งนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ การเปล่ียนแปลง
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วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ การขยายการลงทุนหรือก าลังการผลิต การปรับโครงสร้างองค์กร การ
บริหารหรือจ้างบุคลากร แผนการจ าหน่ายทรัพย์สินหลักของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย แผนปรับโครงสร้าง
การเงิน ตลอดจนนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนั้น บริษัทฯ จึงสามารถด าเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องโดย
ไม่มีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายหรือแผนการบริหารของบริษัทฯ 

(3) บริษัทฯ จะมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคงมากขึ้นภายหลังจากการเพิ่มทุน 

จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ านวน 784.28 ล้านบาท 
และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 168.83 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(D/E Ratio) เท่ากับ 4.18 เท่า 

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 181,250,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ โดยมีราคาเสนอขายที่ 0.80 บาทต่อหุ้น หากมีผู้ถือหุ้นมาใช้
สิทธิครบถ้วนทั้งหมด 181,250,000 หุ้น บริษัทฯ จะได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ครั้งนี้ประมาณ 145.00 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 168.83 ล้านบาท เป็น 
313.83 ล้านบาท ท าให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงเหลือเท่ากับ 2.36 เท่า 
(ค านวณโดยอ้างอิงจากฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

กรณีเปรียบเทียบ 
หน้ีสินรวม 
(ล้านบาท) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท
ใหญ่ (ล้านบาท) 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) 

ก่อนการเพิ่มทุน 784.28 187.64 4.18 
หลังการเพ่ิมทุน 784.28 332.64 2.36 

ที่มา: งบการเงินรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงาน ก.ล.ต. 

ดังนั้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะท าให้บริษัทฯ มีฐานะการเงินท่ีมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น และมีอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง ซึ่งจะช่วยลดความเส่ียงทางการเงินให้กับบริษัทฯ และช่วยลดต้นทุนทางการเงิน
จากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 

(4) ผู้ถือหุ้นมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในอนาคต 

ภายหลังจากการด าเนินการตามแผนการเพิ่มทุน ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในแบบรายงานการเพิ่มทุนจะ
ท าให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอในการขยายธุรกิจและลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อสร้างผล
การด าเนินงานท่ีเติบโตในอนาคต โดยบริษัทฯ มีแผนจะน าเงินท่ีได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน (Backlog) และโครงการใหม่ที่คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นใน
อนาคต ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะมีโครงการใหม่มูลค่ารวมประมาณ 1,000 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการ
ประเภทโครงการขายสินค้าพร้อมติดตั้ง เช่น การเปล่ียนระบบงานบนแอพพลิเคชั่น การติดตั้งระบบ
ฐานข้อมูล การปรับปรุงระบบขยายสัญญาณ อุปกรณ์เกี่ยวกับสัญญาณภาพและการกระจายเสียง รวมถึง
การพัฒนาโปรแกรม โครงการประเภทโครงการจ้างบ ารุงรักษาซึ่งเป็นการให้บริการเกี่ยวกับการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค เครื่องเซิฟเวอร ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และโครงการประเภทโครงการเช่าซึ่งเป็นการให้บริการ
เกี่ยวกับการเช่าอุปกรณ์ โดยหากบริษัทฯ สามารถน าเงินไปลงทุนในโครงการต่างๆ ข้างต้นได้ตามแผนงาน
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ที่วางไว้ จะท าให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น และผู้ถือหุ้นมี
โอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม แผนการลงทุนดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากยังมีขั้นตอนของการ
ประมูลโครงการ รวมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆ อาทิเช่น สภาพเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงของ
การบริโภคและการบริการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของโครงการที่จะลงทุนและผลตอบแทน
จากการลงทุน 

ข้อดอ้ยของการท ารายการ 

(1) กลุ่มเหตระกูลจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25  

ในกรณีท่ีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้กลุ่มเหตระกูลมีสัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.05 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นไม่เกินร้อยละ 49.82 
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นจ านวนที่มากกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และถือว่าเป็นสัดส่วนที่มีนัยส าคัญ ดังนั้น ในอนาคตหาก
บริษัทฯ จะขออนุมัติการท ารายการใดๆ ที่ต้องการเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อาจมีความจ าเป็นจะต้องให้กลุ่มเหตระกูลเห็นชอบด้วย นอกจากนี้ กลุ่มเหตระกูลยังสามารถใช้สิทธิ
คัดค้านหรือไม่เห็นด้วยในวาระพิเศษและ/หรือวาระส าคัญต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งจะส่งผลให้วาระพิเศษและ/หรือวาระส าคัญ
นั้นๆ ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(2) ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

• ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียง (Control Dilution)  

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเพิ่มทุนตามสิทธิหรือเกินสิทธขิองตนเอง ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ลดลงของสิทธิออกเสียง (Control Dilution) อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ใช้สิทธิในการเพิ่มทุนครั้ง
นี้ จะท าให้ผู้ถือหุ้นมีสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) ลดลงจากเดิม
เท่ากับร้อยละ 41.61 

• ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) 

ส าหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบจากการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings 
Dilution) เนื่องจากภายหลังการเพิ่มทุนจะส่งผลให้จ านวนหุ้นช าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ท า
ให้ก าไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ลดลงเท่ากับร้อยละ 41.61 (ค านวณโดยอ้างอิงจากงบก าไรขาดทุนตามงบ
การเงินรวมส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธ.ค. 
2563 (ล้านบาท) 

ก่อนการเพิ่มทุน 
(ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2564) 

หลังการเพิ่มทุน (Right Offering) 
ส่วนแบ่งก าไร 

(Earnings Dilution) 

จ านวนหุ้นช าระ
แล้ว (ล้านหุ้น) 

ก าไรต่อหุ้น 
(บาทต่อหุ้น) 

จ านวนหุ้นช าระ
แล้ว (ล้านหุ้น) 

ก าไรต่อหุ้น 
(บาทต่อหุ้น) 

เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 

24.82 254.30 0.10 435.55 0.06 41.61 
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• ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีราคาเสนอขายเท่ากบั 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ ากว่าราคาตลาด
ถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้น IRCP ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันท าการก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที ่4/2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยค านวณราคาตลาดถัว
เฉล่ียถ่วงน้ าหนักย้อนหลังตั้งแต่วันท่ี 27 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้ราคาเฉล่ีย
ของหุ้น IRCP เท่ากับ 1.45 บาทต่อหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของ
ราคาหุ้น (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 18.65 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในสิทธิออกเสียง (Control Dilution) ส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) และ
ราคา (Price Dilution) สรุปได้ดังนี้ 

ผลกระทบ 
กรณีผู้ถือหุ้น 

ใช้สิทธิเพิ่มทุนตามสิทธิ 

กรณีผู้ถือหุ้นรายอื่น 
ไม่ใช้สิทธิเพิ่มทุนตามสิทธิ 
(มีเพียงกลุ่มเหตระกูล 

ใช้สิทธิเพิ่มทุน) 
สิทธิออกเสียง (Control Dilution) ไม่ได้รับผลกระทบ ลดลงร้อยละ 41.61 
ส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) ลดลงร้อยละ 41.61 ลดลงร้อยละ 41.61 
ราคาหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 18.65 ลดลงร้อยละ 18.65 

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 1.2.3 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ของรายงานฉบับนี้ 

2.2.3 เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยระหว่างการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับการเข้าท า
รายการกับบุคคลภายนอก 

2.2.3.1 เปรียบเทียบข้อดีและขอ้ดอ้ยของการเข้าท ารายการกับบคุคลที่เกี่ยวโยงกนั 

ข้อดีของการเข้าท ารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกัน 

(1) สามารถระดมทุนได้ตามแผนงานที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) โดยกลุ่มเหตระกูล ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ โดยนายประชา เหตระกูล เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ และนายแดน เหตระกูล เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร มีความประสงค์จะจอง
ซื้อหุ้นดังกล่าวเกินสิทธิทั้งจ านวนที่ออกและเสนอขาย ท าให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่าจะสามารถระดมทุนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนตามจ านวนที่ต้องการ และสามารถด าเนินการไปตามแผนการลงทุนที่ได้
เปิดเผยไว้เบื้องต้น ทั้งนี้หากเปรียบเทียบกับการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยที่กลุ่มเหตระกูลมิได้แสดง
เจตจ านงในการเพิ่มทุนเกินสิทธิหรือเปรียบเทียบกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป 
บริษัทฯอาจมีความเส่ียงที่จะไม่สามารถระดมทุนได้ครบตามจ านวนที่ต้องการ และการเพิ่มทุนอาจมี
ขั้นตอนและใช้ระยะเวลายาวนานกว่า รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพิ่มเติมอื่นๆ 

หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน การ
ขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) และการท ารายการท่ี
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เกี่ยวโยงกัน ในวาระที่ 18 ถึงวาระที่ 19 ตามรายละเอียดการประชุมที่ได้กล่าวถึงในข้อ 1.2.6 ของรายงาน
ฉบับนี้ ก็จะท าให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ และคาดว่าจะด าเนินการเพิ่มทนุ
ได้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 และบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุน 

(2) ไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการบริหารบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ 
กลุ่มเหตระกูลจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยคาดว่าสัดส่วนการถือหุ้นจะอยู่ระหว่างร้อยละ 
14.05 ถึงร้อยละ 49.82 กล่าวคือในกรณีผู้ถือหุ้นทุกรายท าการเพิ่มทุนตามสิทธิทั้งหมด และกรณีไม่มีผู้ถือ
หุ้นรายใดใช้สิทธิเพิ่มทุนยกเว้นกลุ่มเหตระกูลตามล าดับ 

ผู้ถือหุ้น 
กรณีผู้ถือหุ้นทุกรายท าการเพิ่มทุนตาม

สิทธิทั้งหมด 
กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิเพิ่มทุน

ยกเว้นกลุ่มเหตระกูล 
จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

กลุ่มเหตระกูล     
นายประชา เหตระกูล 24,576,400 9.66 119,981,341 27.55 
นายแดน เหตระกูล 11,163,570 4.39 97,008,629 22.27 

รวม 35,739,970 14.05 216,989,970 49.82 

ที่มา:  รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 

ซึ่งจากข้อมูลที่ผู้ขอผ่อนผันได้ชี้แจงในแบบ 247-7 ว่าภายหลังการเข้าท ารายการในครั้งนี้ ผู้ขอผ่อนผัน ใน
ฐานะเป็นผู้บริหารของกิจการ อาจพิจารณาทบทวนเปล่ียนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่เห็นสมควร เช่น การปรับปรุงกลยุทธ์ แผนธุรกิจ รวมถึงการปรับเปล่ียนการเขา้
ร่วมประมูลโครงการ และ/หรือ การเพิ่มและขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าที่เป็นเอกชนทั้งรายใหญ่ และ
รายย่อย เพิ่มเติมจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่เป็นหน่วยงานราชการเป็นหลัก โดยการด าเนินการดังกล่าวจะต้อง
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ นอกเหนือจากนี้ ผู้ขอผ่อนผันไม่มีแผนที่จะ
เปล่ียนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของกิจการและบริษัทย่อย อีกทั้ง ไม่มีแผนที่จะ
เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญซึ่งนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของกิจการ ก ารเปล่ียนแปลง
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ การขยายการลงทุนหรือก าลังการผลิต การปรับโครงสร้างองค์กร การ
บริหารหรือจ้างบุคลากร แผนการจ าหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย โครงสร้างการเงิน 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
นโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากบริษัทฯ จะยังคง
ด าเนินการต่อเนื่องไปตามปกติ 
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ข้อดอ้ยของการเข้าท ารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกัน  

(1) มีโอกาสเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

การแสดงเจตจ านงในการเพิ่มทุนเกินสิทธิของกลุ่มเหตระกูล ถือเป็นการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ได้ โดยนายแดน เหตระกูล เป็นหน่ึงในผู้บริหารของบริษัทฯ และมีส่วนในการตัดสินใจส าคัญ อีกทั้งผู้ถือหุ้น
รายย่อยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส าคัญได้อย่างเต็มที่ อันจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
ในครั้งนี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นรายย่อย อย่างไรก็ตามที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าในการพิจารณาการการเข้าท ารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ เป็น
การเข้าท ารายการเพิ่มทุนซึ่งมีเงื่อนไขเหมือนกับเงื่อนไขทั่วไป และต้องด าเนินการในเงื่อนไขเดียวกันกับการ
ท ารายการกับบุคคลภายนอก 

นอกจากนี้ การท ารายการระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มเหตระกูล ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะต้อง
ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และเข้าท ารายการดังกล่าวเสมือนกับท ารายการกับ
บุคคลภายนอกโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส าคัญ เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับ
ผลกระทบจากการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันดังกล่าว นอกจากนี้ การเข้าท ารายการเกี่ยวโยงดังกล่าวยังต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้น 
การอนุมัติการท ารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันจึงไม่ได้เป็นการตัดสินใจจากผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 

โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับนายแดน เหตระกูล ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร ซึ่งเป็นรายการที่นายแดน เหตระกูล มีสิทธิได้รับในฐานะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
และรายการกู้ยืมเงินจากนายแดน เหตระกูล ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขปกติที่บริษัทฯ ก าหนด โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

หน่วย: ล้านบาท 2561 2562 2563 
นายแดน เหตระกูล    

- ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 0.871/ 4.922/ 5.49 
- เงินกู้ยืมระยะสั้น3/ - - 11.70 
- ดอกเบี้ยจ่าย - - 0.02 

ท่ีมา:  ข้อมูลจากบริษัทฯ 
หมายเหตุ:  ท่ีผ่านมานายประชา เหตระกูลไม่มีรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ และภายใน 12 เดือนหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ท่ีขอ

ผ่อนผัน รายการระหว่างกันระหว่างบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผันนั้น คาดว่าจะไม่มีการเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนแปลง
ไปจากปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญ 

 1/นายแดน เหตระกูล ด ารงต าแหน่งเป็นรองประธานอาวุโสของบริษัทฯ ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2561 จนถึงเดือนมีนาคม 
2562 

 2/นายแดน เหตระกูล ด ารงต าแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 จนถึงปัจจุบัน 
 3/เงินกู้ยืมระยะสั้นจากนายแดน เหตระกูล คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.72 ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน และมีก าหนด

ช าระคืนเมื่อทวงถาม 
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โดยบริษัทฯ ไม่มีการท ารายการระหว่างกันกับนายประชา เหตระกูลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อีกทั้ง ภายใน 12 
เดือนหลังจากการเข้าท ารายการในครั้งนี้ รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับกลุ่มเหตระกูล คาดว่าจะไม่มี
การเปล่ียนแปลงไปจากปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญ 

ทั้งนี้ จากการสอบถามผู้บริหารของบริษทัฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับการชี้แจงเบื้องต้นวา่ นโยบายใน
การเข้าท ารายการระหว่างกันและ/หรือรายการเกี่ยวโยงกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะต้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่
ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันและเป็นไปตามราคาตลาดที่เหมาะสม 
รวมทั้งสอดคล้องกับกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ มีนโยบายและขั้นตอนการ
ก ากับดูแลที่ดี โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตว่ามีความสมเหตุสมผลและได้รับอนุมัติตามขั้นตอนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกันอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ปฎิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 2547) และประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ สภาวิชาชีพ เกี่ยวกับการท ารายการระหว่าง
กัน  

2.2.3.2 เปรียบเทียบข้อดีและข้อดอ้ยของการเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอก  

ข้อดขีองการเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอก 

หากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนที่เป็นบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) บริษัทฯ จะมี
โอกาสได้นักลงทุนซึ่งอาจจะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Shareholder) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และ/หรือมีความพร้อมด้านการเงินที่จะสามารถสนับสนุนเงินทุนให้กับบริษัทฯ ในอนาคต โดยขั้นตอนของ
การระดมจากนักลงทุนท่ีเป็นบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) อาจจ าเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบสถานะ
ทางการเงินของกิจการ โดยราคาที่นักลงทุนที่เป็นบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จะน ามาพิจารณาในการ
เพิ่มทุนนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสูงกว่า และต่ ากว่าราคาตลาด ณ ปัจจุบัน ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบสถานะ
ทางการเงินของกิจการ และความเชื่อมั่นในธุรกิจของนักลงทุนที่จะเข้ามา 

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ ได้รับ
เงินเพิ่มทุนตามแผนงานที่วางไว้อย่างเพียงพอและทันต่อความต้องการ อีกทั้ง การเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะท าให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 
โดยในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเพิ่มทุนตามสิทธิหรือเกินสิทธิของตนเอง ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของ
สิทธิออกเสียง (Control Dilution) อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ใช้สิทธิในการเพิ่มทุนครั้ งนี้ จะท าให้ผู้ถือหุ้นมี
สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) ลดลงจากเดิมเท่ากับร้อยละ 41.61 

ข้อด้อยของการเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอก 

(1) บริษัทฯ อาจจะไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนตามแผนที่ก าหนด 

 ในกรณีที่บริษัทฯ ท าการเพิ่มทุนตามปกติ โดยมิได้จัดเป็นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันจากการที่ กลุ่ม 
เหตระกูลท าการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิทั้งจ านวน ท าให้บริษัทฯ มีความเส่ียงที่จะไม่ได้รับเงินเพิ่มทุน
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ตามแผนทีก่ าหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนและโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ อาจมี
ความจ าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้ผู้ถือหุ้นใชสิ้ทธิเพิ่มทุนมากขึ้น ด้วยวิธีการต่างๆ อาทิเช่น การก าหนดราคา
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ต่ ากว่าราคาตลาดในปัจจุบัน หรือการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญ (Warrant) เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในการหาแหล่งเงินทุนจากบุคคลภายนอกด้วยวิธีการอื่นนั้น อาทิเช่น การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ให้กับประชาชน (Public Offering) หรือจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) การจัดตั้ง
บริษัทร่วมทุนระหว่างกัน เป็นต้น บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยแผนการลงทุนในอนาคตแก่บุคคลภายนอกใน
การตรวจสอบข้อมูล การพิจารณาเงื่อนไขการเพิ่มทุน/เข้าลงทุน การตรวจสอบสถานะทางการเงิน การ
ตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย ภาระผูกพัน ข้อพิพาท และอาจรวมถึงการได้รับอนุมัติ จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ซึ่งการด าเนินการในข้างต้น อาจต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน อีกทั้งบริษัทฯ จะต้อง
จัดสรรบุคลากรเพื่อมาให้ข้อมูลในการตรวจสอบข้อมูลกับบุคคลภายนอก ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบข้อมูลจนได้ผลเป็นที่พอใจ จึงจะสามารถหาข้อสรุปในการหาผู้ร่วมทุนด้วยวิธีการต่างๆ ได้ 

(2) เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Dilution Effect) 

หากบริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลภายนอกในรูปแบบของการเพิ่มทุนให้กับนัก
ลงทุนที่เป็นบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบ
จากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

(3) ต้องใช้ระยะเวลานานในการเจรจาและตัดสินใจ 

การท ารายการกับบุคคลภายนอก อาจต้องใช้เวลาพอสมควรในการท าความเข้าใจในรูปแบบการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และอาจต้องใช้ระยะเวลานานในการเจรจาและมีขั้นตอนในการตัดสินใจเกี่ยวกับ 
สัดส่วนการเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย รวมถึงการศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งอาจท าให้กระบวนการ
ในการเพิ่มทุนเกิดความล่าช้าและมีผลกระทบต่อแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทฯ อาจจะได้รับ
เงินจากการเพิ่มทุนไม่ทันต่อความต้องการใช้เงินทุน 

2.3 ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการ 

2.3.1 กลุ่มเหตระกูลจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และจะมีอ านาจควบคุมบริษัทฯ  

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทฯ จะไม่มีการเปล่ียนแปลง เมื่อเทียบกับกรณีท่ีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดท าการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ยกเว้นกลุ่มเหตระกูลซึ่งแสดง
เจตจ านงที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเกินสิทธิเป็นจ านวนรวมไม่เกิน 181,250,000 หุ้น จะท าให้สัดส่วนการถือหุ้น
และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกลุ่มเหตระกูลเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 14.05 เป็นไม่เกินร้อยละ 49.82 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดและของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ถือเป็นสัดส่วนการถือหุ้นที่มีนัยส าคัญ ถึงแม้ว่าสิทธิออกเสียงของ
กลุ่มเหตระกูลภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะยังไม่เกินกว่าร้อยละ 50 แต่กลุ่มเหตระกูลจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นท่ีสามารถควบคุม
อ านาจการบริหารบริษัทฯ ได้เป็นอย่างมีนัยส าคัญ (Majority Control) แม้ว่าจะยังไม่สามารถมีเสียงส่วนใหญ่ที่จะควบคุมมติที่
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ประชุมผู้ถือหุ้นที่ต้องใช้มติเสียงข้างมาก (มติที่ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น) หรือมติ
พิเศษ (มติที่ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น) 

นอกจากนี้ กลุ่มเหตระกูลสามารถใช้สิทธิถ่วงดุลในบางเรื่องที่ข้อกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้ต้อง
ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การขออนุมัติเพิ่มทุน ลดทุน การผ่อนผันไม่ต้องท าค าเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท การท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นต้น 

 ดังนั้น ในกรณีที่ต้องการสอบทาน หรือคานอ านาจการตัดสินใจของกลุ่มเหตระกูล ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะต้องรวบรวม
เสียงของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้ได้มากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งจากโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าท ารายการในครั้งนี้ 
แม้บริษัทฯ จะยังคงมีผู้ถือหุ้นรายย่อยเกินกวา่ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว แต่การท่ีจะรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อใหม้ี
มติไปในทางเดียวกันอาจท าได้ยาก ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจจะไม่สามารถถ่วงดุลอ านาจในการบริหารบริษัทฯ เนื่องจาก
สัดส่วนการถือหุ้นที่เปล่ียนแปลงไป อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังคงมีสิทธิขอตรวจสอบหรือขอให้คณะกรรมการชี้แจงต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งมีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถ
เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยระบุเหตุผลที่ต้องการขอให้
มีการเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน 

2.3.2 ความเส่ียงจากการยกเลิกการท ารายการ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
มีความเส่ียงที่บริษัทฯ ยังคงสามารถยกเลิกการท ารายการที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมถึง
การเปล่ียนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียด ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น
จัดสรรในคราวเดียวทั้งจ านวน หรือหลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการช าระราคา 
การเปล่ียนแปลงวันก าหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XR) เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามการเปล่ียนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท ารายการในครั้งนี้ ย่อมต้องเป็นไปตามและไม่ขัดต่อเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 

2.3.3 ความเส่ียงจากการท่ีไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน 
การขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) และการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ใน
วาระท่ี 18 ถึงวาระท่ี 19 โดยมีความเส่ียงจากการท่ีไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่
เป็น (ก) บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน (ข) บุคคลที่กระท าการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ขอผ่อนผัน (ค) บุคคล
ตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม (ข) และมิให้นับสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวรวมอยู่ในเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส าหรับวาระข้างต้น 
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หากเกิดกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระใดวาระหน่ึง บริษัทฯ จะไม่สามารถระดมทุนได้ตามแผนที่
วางแผนไว้ และ/หรืออาจเกิดความไม่แน่นอนในเรื่องจ านวนเงินท่ีจะสามารถระดมทุนได้ โดยอาจต้องพิจารณาหาแหล่งเงินทุน
ใหม่ด้วยวิธีการอื่น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 1.2.5 ความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ไม่
อนุมัติการผ่อนผัน Whitewash และส่วนที่ 1.2.6 เงื่อนไขการผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 
(Whitewash) 

2.3.4 ความเส่ียงที่บริษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้ตามแผน 

บริษัทฯ จะน าเงินจากการเพิ่มทุนจ านวน 145.00 ล้านบาท ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เพื่อรองรับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน รวมทั้งโครงการที่ก าลังจะเกิดขึ้นอยา่งตอ่เนื่องในอนาคต โดยบริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการ
เพิ่มทุนแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 และจะใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่ที่
บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุน 

อย่างไรก็ตาม อาจมีเหตุการณ์ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่กระทบต่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถระดมทุนได้ตามที่วางแผนไว้ โดยอาจต้องพิจารณาหาแหล่งเงินทุนใหม่ด้วยวิธีการอื่น เช่น การ
เพิ่มสัดส่วนการก่อหนี้มากขึ้นด้วยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือการออกหุ้นกู้ หรือการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้น (Warrant) เป็นต้น ซึ่งท าให้บริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้น และ/หรือเปล่ียนแผนการลงทุนโครงการในอนาคต 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงด าเนินธุรกิจตามปกติ โดยผู้ถือหุ้นยังคงมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทฯ 
ซึ่งจะเป็นไปตามผลประกอบการของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น 
  



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)                               หน้า 84 

2.4 ความเปน็ธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการ 

ตารางสรุปเปรียบเทียบมูลค่าหุ้นของ IRCP ตามการประเมินมูลค่าด้วยวิธีต่างๆ เปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น 
ราคาประเมิน 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเสนอขายหุ้น
เพิ่มทุนแก่ 

ผู้ขอผ่อนผัน1/ 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาประเมินสูงกว่า(ต่ ากว่า) ราคาเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ขอผ่อนผัน 

บาท ร้อยละ 

1) วิธีมูลค่าหุ้นตามบญัชี 0.74 0.80 (0.06) (7.76) 
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญช ี 0.74 0.80 (0.06) (7.76) 
3) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด 0.60 - 1.46 0.80 (0.20) - 0.66 (25.37) - 82.83 
4) วิธีเปรียบเทียบอัตราสว่นในตลาด     

4.1) วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลคา่ทางบญัชี 0.79 - 1.09 0.80 (0.01) - 0.29 (1.30) - 35.72 
4.2) วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น 1.35 - 1.86 0.80 0.55 - 1.06 68.70 - 132.92 
4.3) วิธีอัตราส่วนมูลค่าของกิจการต่อก าไรก่อน
หักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย 

N/A  N/A N/A 

5) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระเสเงินสด 0.75 – 1.01 0.80 (0.05) - 0.21 (6.36) – 26.79 

ที่มา: งบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
หมายเหตุ: 1/  ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ขอผ่อนผัน เป็นราคาเดียวกับราคาที่ก าหนดให้เป็นราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นราย

เดิมรายอื่นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
 *  ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในหัวข้อ 1.3 ความเหมาะสมของราคาหลักทรัพย์ที่

ออกใหม่ ที่บริษัทฯ จะเสนอขายให้แก้ผู้ขอผ่อนผัน ของรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ 

จากตารางสรุปข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น IRCP ควรอ้างอิงจากการ
ค านวณด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด โดยมูลค่ายุติธรรมของหุ้นของ IRCP ที่ค านวณจากวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของกระแสเงินสด ซึ่งให้ช่วงราคายุตธิรรมอยู่ระหว่าง 0.75 – 1.01 บาทต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่
ทุนของบริษัทฯ ให้กับกลุ่มเหตระกูลที่ราคา 0.80 บาทต่อหุ้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการท ารายการท่ีเกี่ยวโยง
กันในครั้งนี้ ด้วยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจการรวมถึงผู้ถือหุ้นทุก
ราย ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคร้ังนี้มีความเหมาะสม 

อีกทั้ง ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิในการเพิ่มทุนทั้งในส่วนการจองซื้อหุ้นตามสิทธิ 
และการซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.80 บาท เช่นเดียวกับราคาเสนอขายให้กับกลุ่มเหตระกูล อีกทั้งหากในการ
เพิ่มทุนครั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิเพิ่มทุน กลุ่มเหตระกูลจะไม่ได้ใช้สิทธิในการจองหุ้นเกินสิทธิในครั้งนี้ ดังนั้น จึงถือว่าราคา
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทุกราย 
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ความเปน็ธรรมของเงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 181,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นทั้งส้ิน 
90,625,000 บาท และให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 
1.4030331 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.80 บาท รวมมูลค่า 145.00 ล้านบาท กลุ่มเหตระกูลซึ่ง
เป็นบุคคลเกี่ยวโยงของบริษัทฯ ได้แสดงเจตนาที่จะจองซื้อหุ้นโดยคิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและเกินสิทธิ
เป็นจ านวนไม่เกิน 181,250,000 หุ้น คิดเป็นส่วนที่จองซื้อตามสิทธิประมาณ 25,473,361 หุ้น และจองซื้อเกินสิทธิประมาณ 
155,776,639 หุ้น มีวิธีการจองซื้อ ช าระเงินและขั้นตอนในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่แตกต่างจากผู้ถือหุ้นรายอื่น  โดยเป็น
เงื่อนไขทั่วไปของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทมหาชน 

ทั้งนี้ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของกลุ่มเหตระกูลดังกล่าวข้างต้น มีเงื่อนไขการเข้าท ารายการดังต่อไปนี้ 

1) ภายใต้สมมติฐานว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และกลุ่มเหตระกูลใช้สิทธิซื้อหุ้นตามจ านวนดังกล่าว
ข้างต้น จ านวนหุ้นสูงสุดที่กลุ่มเหตระกูล จะได้รับจัดสรรจะเท่ากับ 181,250,000 หุน้ ซึ่งเป็นจ านวนหุ้นเพิ่มทุนท้ังหมด
ที่เสนอขายในครั้งนี้ อันจะเป็นผลท าให้สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกลุ่มเหตระกูลในบริษัทฯ 
เพิ่มขึ้นเป็นไม่เกินร้อยละ 49.82 ซึ่งอาจเป็นผลให้กลุ่มเหตระกูลก้าวข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
ของบริษัทฯ โดยกลุ่มเหตระกูลมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ 

2) เป็นการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ที่มีมูลค่าสูงสุด 
คิดเป็นร้อยละ 122.07 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2563 จัดเป็นรายการที่มีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว 
โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเข้าท ารายการของบริษัทฯ โดยในการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อและการท า
รายการเกี่ยวโยง จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงื่อนไขต่างๆ ที่ก าหนดในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ
การท ารายการท่ีเกี่ยวข้องในครั้งนี้มีความเหมาะสม และไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่จะท าให้ผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่าง
ใด  
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2.5 สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของกลุ่มเหตระกูล จากการแสดงเจตนาที่
จะจองซื้อหุ้นโดยคิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและเกินสิทธิเป็นจ านวนไม่เกิน 181,250,000 หุ้น คิดเป็น
จ านวนเงินรวมไม่เกิน 145.00 ล้านบาท โดยมีวิธีการจองซื้อ ช าระเงินและขั้นตอนในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่แตกต่างจากผู้
ถือหุ้นรายอื่น มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนี ้

• บริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน 

• บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายหรือ
แผนการบริหารในบริษัทฯ 

• บริษัทฯ จะมีโครงสร้างทางการเงินท่ีมั่นคงมากขึ้นภายหลังจากการเพิ่มทุน 

• ผู้ถือหุ้นมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเข้าท ารายการในครั้งนี้ ในกรณีท่ีไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นใช้สิทธิเพิ่มทุนจะท าให้เกิดผลกระทบ
จากสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) ลดลงที่ร้อยละ 41.61 และผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบจากการลดลงของส่วนแบ่ง
ก าไร (Earnings Dilution) ลดลงที่ร้อยละ 41.61 และเกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ลดลงที่ร้อยละ 
18.65 เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีราคาเสนอขายเท่ากับ 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ ากว่าราคาตลาดถัว
เฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้น IRCP ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่
ราคาเฉล่ียเท่ากับ 1.45 บาทต่อหุ้น  

นอกจากนี้ การที่กลุ่มเหตระกูลมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นที่
มากกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะท าให้กลุ่มเหตระกูลสามารถถ่วงดุลการออก
เสียงหรือคัดค้านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Block Vote) ในเรื่องส าคัญซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ 

จากการพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันทีร่าคา 0.80 บาทต่อหุ้น ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นการเพิ่มทุนด้วยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่อยู่
ในช่วงมูลค่ายุติธรรม ซึ่งเท่ากับ 0.75 – 1.01 บาทต่อหุ้น อีกทั้งการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) มีวิธีการจองซื้อ ช าระเงินและขั้นตอนในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้น
เดิมเท่าเทียมกันทุกราย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของกลุ่มเหตระกูล ในการจองซื้อหุ้นโดยคิด
เป็นจ านวนหุ้นทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและเกินสิทธิเป็นจ านวนไม่เกิน  181,250,000 หุ้น ในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล 
ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าท ารายการ และผู้ถือหุ้นควรลง
มต ิอนุมัติ การเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ 
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(1) การขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) โดยอาศัยมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 181,250,000 
หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกลุ่มเหตระกูล ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ
กรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ แสดงเจตจ านงในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิเป็นจ านวนหุ้นรวมไม่เกิน 
181,250,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.80 บาทต่อหุ้นคิดเป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 145,000,000.00 บาท มีวิธีการจองซื้อ ช าระ
เงินและขั้นตอนในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่แตกต่างจากผู้ถือหุ้นรายอื่น ซึ่งการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของผู้ขอผ่อนผันใน
ครั้งนี้ จะท าให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถเพิ่มทุนได้ครบตามจ านวนเงินไม่เกิน 145,000,000.00 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่
เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแผนจะน าเงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนภายในบริษัทฯ และเพื่อเป็นเงินทุนรองรับโครงการที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน (Backlog) ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวม
ประมาณ 550 ล้านบาท และโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2564 คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งการเข้า
ลงทุนในโครงการต่างๆ เป็นแผนเพิ่มรายได้จากการขายและให้บริการท่ีเป็นธุรกิจหลักตามปกติของบริษัทฯ 

กล่าวโดยสรุป แผนการขยายการลงทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นการลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน และ
โครงการใหม่ที่บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเข้าลงทุนได้ในช่วงปี 2564 โดยแต่ละโครงการเป็นการให้บริการกับลูกค้าที่เคยใช้
บริการของบริษัทฯ อยู่เดิม และโครงการใหม่ที่บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนไปเพิ่มเติม ซึ่งโครงการทั้งห มดยังคง
เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service 
Provider) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ท่ีด าเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยผู้บริหารของกิจการอาจต้องพิจารณาถึงรูปแบบการ
ลงทุน ความคุ้มค่าของเงินลงทุน และผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจะได้รับ เพื่อให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด 

อย่างไรก็ตามแผนการลงทุนส าหรับโครงการใหม่ของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากการเข้าไปลงทุนในแต่ละ
โครงการนั้น ยังต้องผ่านขั้นตอนของการประมูล การแข่งขันราคาจากทางคู่แข่ง และขั้นตอนการพิจารณาของคู่ค้า ซึ่งขั้นตอน
ดังกล่าวเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ รวมทั้งอาจยังมีความไม่แน่นอนซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกต่างๆ ได้
เพิ่มเติม อาทิเช่น สภาพเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงของการบริโภคและการบริการ โดยปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นอาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของโครงการท่ีจะลงทุน และผลตอบแทนจากการลงทุน 

โดยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเข้าท ารายการในครั้งนี้จะท าให้เกิดผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียง 
(Control Dilution) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ท าการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะท าให้สิทธิในการออกเสียงลดลงที่ร้อยละ 41.61 และ
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) โดยก าไรต่อหุ้นจะลดลงที่ร้อยละ 41.61 และในส่วนของผลกระทบต่อราคา
หุ้น (Price Dilution) หากค านวณจากราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักย้อนหลัง 15 วันท าการตั้งแต่วันที่ก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ  คือตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้ราคาเฉล่ียของหุ้น IRCP เท่ากับ 
1.45 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเท่ากับ 0.80 บาทต่อหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price 
Dilution) เท่ากับร้อยละ 18.65 

นอกจากนี้ การท่ีผู้ขอผ่อนผันรวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญ หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะท า
ให้ผู้ขอผ่อนผันสามารถถ่วงดุลการออกเสียงหรือคัดค้านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Block Vote) ในเรื่องส าคัญซึ่งต้องใช้คะแนน

3. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)                        หน้า 88 

เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ ดังนั้นผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 
258 ของผู้ขอผ่อนผัน จะเข้ามามีบทบาท และอ านาจในการบริหารกิจการเพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ท่ีราคา 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็น
ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขอผ่อนและผู้ถือหุ้นรายอื่นเท่ากัน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า มูลค่า
ยุติธรรมของหุ้น IRCP ควรอ้างอิงจากการค านวณด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสด โดยจะมีมูลค่าเท่ากับ 0.75 – 1.01 บาท
ต่อหุ้น ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ที่ราคา 0.80 บาทต่อหุ้นในครั้งนี้ เป็น
ราคาที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นการเพิ่มทุนด้วยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรม ดังนั้นที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคร้ังนี้มีความเหมาะสม และเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทุกราย 

อีกทั้ง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) ซึ่งจากรายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้น
เพิ่มทุนได้ก่อนเป็นอันดับแรก และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของตน เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของ
ตนเอง และผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดย
อาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (whitewash)ในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม บริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าท ารายการ และผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (whitewash) ในครั้งนี้ 

(2) การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ตามที่บริษัทฯ มีการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 181,250,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งนาย
ประชา เหตระกูล ปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และนายแดน เหตระกูล ปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “กลุ่มเหตระกูล”) โดยบุคคลทั้ง 2 ท่านถือได้ว่าเป็นบุคคลที่กระท าการร่วมกัน (Concert 
Party) ซึ่งทั้งสองท่านเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ได้แสดงเจตนาที่จะจองซื้อหุ้นโดยคิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งในส่วนท่ีจองซื้อตามสิทธิ
และเกินสิทธิเป็นจ านวนไม่เกิน 181,250,000 หุ้น คิดเป็นส่วนท่ีจองซื้อตามสิทธิประมาณ 25,473,361 หุ้น และจองซื้อเกินสิทธิ
ประมาณ 155,776,639 หุ้น โดยมีวิธีการจองซื้อ ช าระเงินและขั้นตอนในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่แตกต่างจากผู้ถือหุ้นรายอื่น 
และเป็นเงื่อนไขทั่วไปของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ดังนั้น การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของกลุ่มเหตระกูล จากการแสดงเจตนาที่จะจองซื้อหุ้นเกินสิทธิในครั้งนี้ มี
ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนี้ 

• บริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน 

• บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายหรือ
แผนการบริหารในบริษัทฯ 

• บริษัทฯ จะมีโครงสร้างทางการเงินท่ีมั่นคงมากขึ้นภายหลังจากการเพิ่มทุน 

• ผู้ถือหุ้นมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในอนาคต 
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อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเข้าท ารายการในครั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นใช้สิทธิเพิ่มทุนจะท าให้เกิดผลกระทบ
จากสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) ลดลงที่ร้อยละ 41.61 และผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบจากการลดลงของส่วนแบ่ง
ก าไร (Earnings Dilution) ลดลงที่ร้อยละ 41.61 และเกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ลดลงที่ร้อย
ละ 18.65 เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีราคาเสนอขายเท่ากับ 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ ากว่าราคาตลาดถัว
เฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้น IRCP ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่
ราคาเฉล่ียเท่ากับ 1.45 บาทต่อหุ้น 

นอกจากนี้ การที่กลุ่มเหตระกูลมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นที่
มากกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะท าให้กลุ่มเหตระกูลสามารถถ่วงดุลการออก
เสียงหรือคัดค้านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Block Vote) ในเรื่องส าคัญซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ 

จากการพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันทีร่าคา 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่ง
เป็นราคาที่อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ซึ่งเท่ากับ 0.75 
– 1.01 บาทต่อหุ้น ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสม 

อีกทั้ง ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ที่ 0.80 บาทต่อหุ้น เป็นราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้
ถือหุ้นเดิมทุกราย ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ดังนั้นจึงถือว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสม และมี
วิธีการจองซื้อ ช าระเงินและขั้นตอนในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเท่าเทียมกันทุกราย 

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายยังคงได้รับความเส่ียงที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าท ารายการครั้งนี้ คือ ความเส่ียงจากการที่กลุ่ม 
เหตระกูลจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และจะมีอ านาจควบคุมบริษัทฯ ความเส่ียงจากการไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ความ
เส่ียงที่บริษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้ตามแผน และความเส่ียงจากการยกเลิกการท ารายการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของกลุ่มเหตระกูล ในการจองซื้อหุ้นโดยคิด
เป็นจ านวนหุ้นทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและเกินสิทธิเป็นจ านวนไม่เกิน  181,250,000 หุ้น ในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล 
ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าท ารายการ และผู้ถือหุ้นควรลง
มต ิอนุมัติ การเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ 

โปรดดูสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใน “บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)” หน้าที่ 3 ของ
รายงานฉบับนี้ 

อนึ่ง ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าท ารายการในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผลประกอบ 
และความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้น าเสนอไว้ในรายงานฉบับนี้ อย่างไรก็ตามการตัดสินใจ
อนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าท ารายการในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ  
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บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ ขอรับรองว่าได้ท า
หน้าที่ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ให้เหตุผลบนพื้นฐานของข้อมูล
และการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ เป็นส าคัญ 

ทั้งนี้ การให้ความเห็นในการเข้าท ารายการดังกล่าวข้างต้น อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจากเอกสาร และ/หรือจากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจน ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน และข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระตั้งข้อสมมติฐานว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีความถูกต้องและเป็นจริง ดังนั้น หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่ ถูกต้อง และ/
หรือไม่เป็นจริง และ/หรือมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระในการให้ความเห็นในครั้งนี้ ด้วยเหตุนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึงผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวที่อาจ
เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในอนาคตได้ อีกทั้งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ ต่อการเข้าท ารายการดังรายละเอียดข้างตน้เท่านั้น และการให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระน้ีมิได้เป็นการรับรองผลส าเร็จของการเข้าท ารายการต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ ขอรับรองว่าได้ท า
หน้าที่ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ให้เหตุผลบนพื้นฐานของข้อมูล
และการวิเคราะห์เที่ยงธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ เป็นส าคัญ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 

(นางสาวกฤษพร ขุนจันทร์) 
ผู้อ านวยการ 

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
ในสายงานท่ีปรึกษาทางการเงิน 

(นางศรีพร สุทธิพงศ)์ 
ประธานเจา้หน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ านวยการ 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนนิการงาน 
ของ 

บริษัท อนิเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ที่มา: รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

1. ข้อมูลเบื้องต้น 

ชื่อบริษัท  : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “IRCP”) 
  International Research Corporation Public Company Limited 

ประเภทธุรกิจ :  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 5 ประเภท ได้แก่  
1. กลุ่มระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจำยเสียงแบบดิจิทัล (Digital Broadcasting Solution) 
2. กลุ่มโทรคมนำคม (Telecommunication) 
3. กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อข้อมูล (Information Technology) 
4. กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อเมืองอัจฉริยะ (Smart City Technology) 
5. กลุ่มซอฟท์แวร์โซลูชั่น (Software Solution) 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107546000024 
เว็บไซท์ : www.ircp.co.th 
ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ : อำคำรคอลัมน์ ทำวเวอร์ เลขที่ 199 ชั้น 7 ถนนรัชดำภิเษก  
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110  
โทรศัพท ์ : (02) 171-8601 
โทรสำร : (02) 171-8602 
ทุนจดทะเบียน : 320,536,266 บำท 
  แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 320,536,266 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 
ทุนที่ช ำระแล้ว : 254,299,746 บำท 
  แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 254,299,746 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 

กลุ่มบริษัท  IRCP มุ่งมั่นด ำเนินธุรกิจด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรมำยำวนำน ตลอด 34 ปีที่ผ่ำนมำ 
IRCP ได้มีกำรขยำยกำรด ำเนินงำนเข้ำสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรอย่ำงต่อเนื่อง  มีผลงำน
ส ำคัญในระดับประเทศจ ำนวนมำก โดยได้มีกำรขยำยสู่กำรด ำเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทที่ประกอบด้วย 5 สำยธุรกิจ คือ 
ธุรกิจวิทยุและโทรทัศน์กระจำยเสียงแบบดิจิทัล ธุรกิจโทรคมนำคม ธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อข้อมูล ธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อเมือง
อัจฉริยะ และธุรกิจกำรซอฟแวร์โซลูชั่น และประกอบไปด้วย 4 กลุ่มบริษัทย่อย ซึ่งเป็นกำรขยำยศักยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจให้
ครอบคลุมควำมต้องกำรของลูกค้ำและรองรับควำมก้ำวหน้ำและแนวโน้มของเทคโนโลยีให้ครอบคลุมได้มำกยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่ำ
เป็นกำรให้บริกำรทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรแบบเบ็ดเสร็จ และยังเป็นกำรกระจำยควำมเส่ียงของกำรด ำเนิน
ธุรกิจโดยไม่พึ่งพำรำยได้จำกธุรกิจหรือลูกค้ำกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เพียงอย่ำงเดียว 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

ป ี เหตุการณ์ 
2560 • บริษัทได้มีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงองค์กรในบริษัท เพื่อให้กำรท ำงำนมีควำมคล่องตัว  โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบซึ่ง

กันและกันได้ ทั้งนี ้ยังได้มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอีกด้วย 
2561 • กลุ่มบริษัท ได้ปิดกิจกำร บริษัท ไออำร์ซีพี คลำวด์ เซอร์วิส จ ำกัด (IRCP Cloud) 
2562 • บริษัทได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตำมภำรกิจ

ที่ได้รับมอบหมำยจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยและตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ด้วย
คะแนน 99 คะแนน 

• บริษัทได้รับกำรประเมินของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) เรื่องกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจด
ทะเบียนประจ ำปี 2562 ซึ่งอยู่ในระดับ 4 ดำว หรือดีมำก 

• บริษัทได้ย้ำยส ำนักงำนใหญ่จำกพระรำม 9 ไปยังอำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชั้น 7 

• หน่วยธุรกิจ AR ด ำเนินงำนภำยใต้บริษัท IRCP ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตซ้ ำซอฟต์แวร์ให้กับ Microsoft ประเภทรับจ้ำง
ผลิต OEM หยุดด ำเนินกำรเนื่องจำกทำงบริษัท MICROSOFT LICENSING, GP ได้แจ้งขอยกเลิกสัญญำในส่วนธุรกิจ
ดังกล่ำว เนื่องจำกสภำพธุรกิจในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบ Digital Download ส่งผลให้กำรผลิตซ้ ำแบบ DVD 
มีปริมำณน้อยลงจนไม่คุ้มค่ำ ต่อกำรด ำเนินธุรกิจต่อ โดยสิ้นสุดสัญญำเม่ือวันที่ 31 กรกฎำคม 2562 

ที่มำ:  รำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ  

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบันคือกำรเป็นผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรแบบครบวงจร  (Total 
Enterprise Solution and Service Provider) มีผลิตภัณฑ์ที่บริษัทแม่และบริษัทย่อยพัฒนำขึ้นเองและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำร
แต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจ ำหน่ำยจำกบริษัทชั้นน ำของโลก รวมถึงกำรให้บริกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรด้ำน
ต่ำงๆ โดยแบ่งเป็นธุรกิจประเภทโครงกำรออกเป็น 5 กลุ่มดังนี้ 

1. กลุ่มระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจำยเสียงแบบดิจิทัล (Digital Broadcasting Solution) 
บริษัทได้ด ำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษำ ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ ตดิตั้ง บริหำรโครงกำร และบ ำรุงรกัษำด้ำนระบบ
วิทยุและโทรทัศน์กระจำยเสียงทีท่ันสมัยแบบครบวงจร ตั้งแต่ปี 2556 โดยน ำเสนออุปกรณท์ี่มีชื่อเสียงและ
คุณภำพชั้นน ำของโลก และมีทมีงำนท่ีมีประสบกำรณ์และผลงำนเป็นท่ียอมรับในตลำด เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำองค์กรขนำดใหญ่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกทีสุ่ด 



เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

2. กลุ่มโทรคมนำคม (Telecommunication) 
บริษัทมีกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนโทรคมนำคมด้วยกำรเสนอบริกำรกำรเป็นท่ีปรึกษำ ออกแบบ จัดหำอปุกรณ์ ติดตัง้ 
บริหำรโครงกำรและบ ำรุงรักษำดำ้นระบบส่ือสำรโทรคมนำคมที่ทนัสมัยแบบครบวงจร โดยน ำเสนออุปกรณ์ท่ีมี
ชื่อเสียงระดับและคุณภำพชั้นน ำของโลกพร้อมด้วยทีมงำนท่ีมีประสบกำรณ์และผลงำนเป็นที่ยอมรับในตลำด 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำองค์กรขนำดใหญ่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สุด  

3. กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อข้อมูล (Information Technology) 
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อข้อมูล จะเป็นกำรปรับเปล่ียนแนวคิดในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลของลูกค้ำ เนื่องจำกปัจจุบัน
ในกำรด ำเนินธุรกิจจะต้องใช้ข้อมูลจ ำนวนมหำศำลหรือ ที่เรียกกันว่ำ “Big Data” ดังนั้นนอกจำกระบบเครือข่ำย 
และควำมเสถียรของอินเตอร์เน็ตแล้ว ระบบในกำรจัดเก็บข้อมูลขนำดใหญ่จงึมคีวำมส ำคัญไม่น้อยไปกว่ำกัน ยิ่ง
ไปกว่ำนั้นจ ำเป็นที่จะต้องมีระบบในกำรคัดกรองจัดเตรียมข้อมูล  (Data preparation) วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึก 
(Data Analytic) รวมถึงกำรแสดงควำมสัมพันธ์ในมิติที่แตกต่ำงของข้อมูลจ ำนวนมหำศำลได้อย่ำงมีประสิทธิผล 
(Data Visualization) 

4. กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อเมืองอจัฉริยะ (Smart City Technology) 
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อเมืองอจัฉริยะหรือสมำร์ทซิตี้ (Smart City) จะเป็นกลุ่มธุรกจิใหม่ที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำ
เมืองขนำดใหญ่ในต่ำงจงัหวัด และเมืองรองที่อยูใ่นช่วงที่ต้องพฒันำให้สอดคล้องกันต่อเนื่องกับเมืองใหญ่ ใน
ระยะแรกส่วนใหญ่จะมุ่งเน้น เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยของประชำชน (Public Security 
Technology) และจำกกรณีศึกษำเมืองอัจฉริยะในตำ่งประเทศจะพบว่ำ “กล้องวงจรปิด” (CCTV system) จะมี
ส่วนส ำคัญในกำรเก็บภำพเหตุกำรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ เพื่อน ำมำวเิครำะห์ดว้ยภำพ (Image Processing 
Analysis) ว่ำเกิดเหตุกำรณ์อะไรขึ้น ทั้งแบบทันทีทันใด (Real Time Search) และแบบค้นหำตำมชว่งเวลำ 
(Event Search) เช่น กำรค้นหำ รถยนต์ (License Plate Recognition) หรือ กำรค้นหำบคุคลดว้ยใบหน้ำ (Face 
Detection) เป็นต้น 

5. กลุ่มซอฟท์แวร์โซลชูั่น (Software Solution) 
กลุ่มพัฒนำซอฟท์แวร์ (Software Development) นอกจำกจะเป็นกำรพัฒนำระบบงำนตำมควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้งำนในหน่วยงำนภำครัฐแล้ว จะต้องน ำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมำะสมกับพฤติกรรมผู้ใช้บริกำรของ
หน่วยงำนภำครัฐนั้นด้วย ซึ่งบริษัทมีกระบวนกำรในกำรพัฒนำระบบงำน ตั้งแต่ ส ำรวจเก็บควำมต้องกำร
ผู้ใช้งำน (Get Requirement) ออกแบบระบบ (System Design) จัดท ำต้นแบบ (Prototype) พัฒนำโปรแกรม 
(Coding) และน ำไปใช้งำน (Implementation) ซึ่งในส่วนนี้บริษัทได้จัดให้มีทีมงำนในกำรพัฒนำ Software 
พร้อมทั้งมีกำรว่ำจ้ำง Outsourcing ที่มีคุณภำพ และยอมรับเงื่อนไขกำรท ำงำนของบริษัทและลูกค้ำเข้ำมำเป็น
พันธมิตรในกำรท ำงำนร่วมกัน 

2.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัทฯ  

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 254,299,746 บำท 
ประกอบธุรกิจด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงครบวงจร มีบริษัทย่อยที่ด ำเนินงำนภำยใต้บริษัทใหญ่อีก 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท 
ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ ำกัด บริษัท สบำยน์ อินทิเกรชั่น จ ำกัด และบริษัท
สิงห์คอม อินเตอร ์กรุ๊ป จ ำกัด โดยรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนของแต่ละบริษัทมีดังต่อไปนี้ 
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บริษัทที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

1. บริษัท อนิเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (IRCP) 
ด ำเนินธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร (Information and Communication Technology) โดยสำมำรถ
แบ่งกำรด ำเนินธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่มคือ กลุ่มระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจำยเสียงแบบดจิิทัล (Digital Broadcasting 
Solution) กลุ่มโทรคมนำคม (Telecommunication) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อข้อมูล (Information Technology) กลุ่ม
เทคโนโลยีเพื่อเมืองอัจฉริยะ (Smart City Technology) และกลุ่มซอฟท์แวร์โซลูชั่น (Software Solution) 

2. บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) (ITG) 
ด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยสินค้ำไอทีและอุปกรณ์เครือข่ำยประเภทผลิตภัณฑ์ระดับองค์กร  โดยเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย
อุปกรณ์เครือข่ำยให้กับผู้ประกอบกำรค้ำคอมพิวเตอร์ 

3. บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส คอมพิวติ้ง จ ากัด (INEC) 
ด ำเนินธุรกิจบริกำรให้ค ำปรึกษำ พัฒนำระบบสำรสนเทศ โดยบริกำรให้ค ำปรึกษำและบ ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

บริษัทที่ไม่ได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

4. บริษัท สบายน์ อินทิเกรชั่น จ ากัด (SABINE) 
ด ำเนินธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนำคม โดยกำรเป็นที่ปรึกษำ ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ ติดตั้งพัฒนำระบบ 
บริหำรโครงกำร และบ ำรุงรักษำด้ำนระบบสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจ 

5. บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด (SIG) 
ที่ปรึกษำ ออกแบบ ติดตั้ง และให้บริกำรด้ำนโทรคมนำคม โดยให้บริกำรออกแบบก่อสร้ำงสถำนีฐำน ติดตั้ง ร้ือถอน 
เพิ่มเติม อุปกรณ์รับส่งสัญญำณเครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบไฟฟ้ำ และระบบโทรคมนำคม 

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 แสดงเป็นแผนภำพได้ดงันี ้

 

ที่มำ:  รำยงำนประจ ำปขีองบริษัทฯ  
หมำยเหตุ: /1ปัจจุบันไม่มีกำรประกอบธุรกิจ 

บริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
IRCP 

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส จ ำกดั 

INEC 
บริษัท สบำยน์ อินทิเกรชั่น จ ำกัด 

SABINE1/ 
92.00% 99.99% 

บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน)  
ITG 

บริษัท คลีน แพลนน่ิง จ ำกัด 

CP 

บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 
SIG1/ 

บริษัท เอชอำร์ซีพ ีจ ำกัด 
HRCP 

91.14% 51.00% 

99.99% 

25.00% 
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2.4 โครงสร้างรายได ้

โครงสร้ำงรำยได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ ตั้งแต่ปี 2561-2563  มีดังนี้ 

โครงสร้างรายได้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

2561 2562 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
รำยได ้       

รำยได้ค่ำบริกำรพัฒนำระบบ 441.28   40.86  392.38   41.19  355.52  37.73  
รำยได้จำกกำรขำย 623.59   57.75  529.04   55.54  487.78  51.77  
รำยได้ดอกเบี้ยจำกสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 4.79   0.44  18.13   1.90  12.60  1.34  
รำยได้อ่ืน 10.22   0.95  13.04   1.37  86.35  9.16  
รวมรายได้ 1,079.88   100.00  952.59   100.00  942.26  100.00  

ที่มำ :  งบกำรเงินรวมปี 2561-2563 มำจำกงบกำรเงินรวมซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ  

ณ วันท่ี 6 มกรำคม 2564 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมกำรจ ำนวน 7 ท่ำน ดังนี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยอ ำนวย ทองสถิตย์ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 
2. นำยแดน เหตระกูล ประธำนกรรมกำรบริหำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร / กรรมกำร 
3. นำยวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมกำร 
4. นำย นิคม วำนิชวัฒนร ำลึก กรรมกำร 
5. นำยศิวะ แสงมณี กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
6. นำยเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
7. น.ส.ชลธิชำ จิตรำอำภรณ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

ที่มำ:  หนังสือรับรองของบริษัทฯ ฉบับลงวันที ่13 ธันวำคม 2562 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท ตำมหนังสือรับรองฉบับลงวันที่ 6 มกรำคม 2564 คือ นำยแดน  
เหตระกูล และนำยนิคม วำนิชวัฒนร ำลึก กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส ำคัญของบริษัท 

4. ผู้ถือหุ้น 

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันท่ี 11 มีนำคม 2564 โดยมีรำยชื่อดังนี้ 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

1.  นำย ประชำ เหตระกูล 24,576,400           9.66  
2.  นำย แดน เหตระกูล 11,163,570           4.39  
3.  นำยพงษ์ศักดิ์ พงษ์นุเครำะห์ศิร ิ 11,104,700 4.37 
4.  นำงสำวสุดำรัตน์ พงษ์นุเครำะห์ศิร ิ 8,535,600 3.36 
5.  นำงสำวพิชญฎำ พงษ์นุเครำะห์ศิร ิ 6,021,500 2.37 
6.  นำยณรงค์ ฐำนุธรรมกุล 5,353,200 2.11 
7.  นำยยงยุทธ พัวประเสริฐ 4,046,200 1.59 
8.  นำยณฐพล เดือนสว่ำง 3,547,480           1.39  
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ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

9.  นำย นันทพันธ์ มหัทธนธัญ 3,500,000           1.38  
10.  นำย ประเสริฐ รวมภักดีกุล 3,500,000           1.38  

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 81,348,650 31.99 
ผู้ถือหุ้นรำยอ่ืนๆ 172,951,096 68.01 
รวมท้ังหมด 254,299,746      100.00  

ที่มำ:  บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2564 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของกลุ่มบริษทัฯ  

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัท ในระยะ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 มีดังนี้ 

สรุปฐานะการเงิน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 215.15 17.90 64.46 5.97 43.59  4.57  
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 333.22 27.72 493.17 45.69 442.46  46.42  
ลูกหนี้ภำยใต้สัญญำผ่อนช ำระที่ครบก ำหนดรับ
ช ำระภำยในหนึ่งป ี

63.33 5.27 - - -    -    

สินค้ำคงเหลือ  81.58 6.79 52.92 4.90 45.39  4.76  
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุปัน - - 12.19 1.13 7.01  0.74  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 23.95 1.99 4.22 0.39 7.49  0.79  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 717.23 59.67 626.96 58.08 545.94  57.28  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระค้ ำประกัน 104.34 8.68 100.80 9.34 90.64  9.51  
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 5.46 0.45 4.10 0.38 0.23  0.02  
ลูกหนี้ภำยใต้สัญญำผ่อนช ำระที่ถึงก ำหนด
ช ำระเกินกว่ำหนึ่งป ี

320.55 26.67 302.12 27.99 231.21  24.26  

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  20.89 1.74 25.41 2.35 21.34  2.24  
สินทรัพย์สิทธิกำรใช ้ - - - - 23.38  2.45  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2.74 0.23 2.03 0.19 1.33  0.14  
สิทธิกำรเช่ำ 0.79 0.07 - - -    -    
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี 11.80 0.98 0.80 0.07 0.89  0.09  
ภำษีถูกหัก ณ ที่จ่ำยรอขอคืน - - 9.25 0.86 21.34  2.24  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 18.14 1.51 7.93 0.73 16.82  1.76  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 484.71 40.33 452.44 41.92 407.17  42.72  
รวมสินทรัพย์ 1,201.93 100.00 1,079.40 100.00 953.11  100.00  
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หน้ีสินหมุนเวียน       
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 375.47 31.24 378.64 35.08 351.49  36.88  
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 292.68 24.35 270.80 25.09 254.26  26.68  
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สรุปฐานะการเงิน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งป ี

201.68 16.78 148.86 13.79 110.83  11.63  

ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งป ี

1.45 0.12 1.25 0.12 5.38  0.56  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรและบคุคลที่
เกี่ยวข้องกัน 

- - - - 11.70  1.23  

ภำษีเงินได้นิติบคุคลค้ำงจ่ำย - - 0.16 0.02 -    -    
ประมำณกำรหนี้สินหมุนเวียนอื่น - - 58.32 5.40 9.53  1.00  
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 19.11 1.59 14.29 1.32 7.47  0.78  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 890.40 74.08 872.32 80.82 750.65  78.76  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - - - - -    -    
หนี้สินตำมสญัญำเช่ำ 1.51 0.13 0.26 0.02 18.30  1.92  
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี - - 0.42 0.04 0.07  0.01  
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนส ำหรบั

ผลประโยชน์พนักงำน 
19.60 1.63 14.93 1.38 15.27  1.60  

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 21.11 1.76 15.61 1.45 33.64  3.53  
รวมหน้ีสิน 911.51 75.84 887.92 82.26 784.28  82.29  
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบียน 320.54 26.67 320.54 29.70 320.54  33.63  
ทุนที่ออกจ ำหน่ำยและเรียกช ำระแล้ว 254.30 21.16 254.30 23.56 254.30  26.68  
ส่วนเกินมูลคำ่หุ้นสำมัญ 117.15 9.75 117.15 10.85 117.15  12.29  
ก ำไร (ขำดทุน) สะสม       
ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 25.43 2.12 25.43 2.36 25.43  2.67  
ยังไม่ได้จัดสรร (90.13) (7.50) (185.81) (17.21) (209.24) (21.95) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 306.75 25.52 211.07 19.55 187.64  19.69  
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ (16.33) (1.36) (19.59) (1.82) (18.82) (1.97) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 290.43 24.16 191.47 17.74 168.83  17.71  
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,201.93 100.00 1,079.40 100.00 953.11  100.00  

ที่มำ :  งบกำรเงินรวมของบริษัทปี 2561 – 2563 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 

งบก ำไรขำดทุนของกลุ่มบริษัท ในระยะ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม มีดังนี้ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
รายได้       
รำยได้ค่ำบริกำรพัฒนำระบบ 441.28 40.86 392.38 41.19 355.52  37.73  
รำยได้จำกกำรขำย 623.59 57.75 529.04 55.54 487.78  51.77  
รำยได้ดอกเบี้ย 4.79 0.44 18.13 1.90 12.60  1.34  
รำยได้อ่ืน 10.22 0.95 13.04 1.37 86.35  9.16  
รวมรายได้ 1,079.88 100.00 952.59 100.00 942.26  100.00  
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สรุปผลการด าเนินงาน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
ค่าใช้จ่าย       
ต้นทุนค่ำบริกำรพัฒนำระบบ 390.74 36.18 302.54 31.76 301.30  31.98  
ต้นทุนขำย 524.66 48.58 463.77 48.68 414.31  43.97  
ต้นทุนในกำรจัดจ ำหนำ่ย 58.48 5.42 60.33 6.33 50.44  5.35  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 131.61 12.19 125.70 13.20 111.82  11.87  
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ - - 41.10 4.31 -    -  
รวมค่าใช้จ่าย 1,105.49 102.37 993.43 104.29 877.88  93.17  
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน (25.61) (2.37) (40.83) (4.29) 64.38  6.83  
ต้นทุนทำงกำรเงิน 28.51 2.64 30.94 3.25 31.51  3.34  
ส่วนแบ่งขำดทนุของบริษัทร่วม 2.38 0.22 2.61 0.27 3.88  0.41  
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) 
ภาษีเงินได้ 

(56.50) (5.23) (74.38) (7.81) 28.99  3.08  

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได ้ 4.34 0.40 30.17 3.17 4.17  0.44  
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (60.83) (5.63) (104.55) (10.98) 24.82  2.63  

ที่มำ :  งบกำรเงินรวมของบริษัทปี 2561 – 2563 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของปี 2563 

รำยได้รวมของบริษัทในปี 2563 มีจ ำนวนรวม 942.26 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2562 คิดเป็นอัตรำร้อยละ 1.08 โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 

• รำยได้ค่ำบริกำรพัฒนำระบบลดลงร้อยละ 9.39 สืบเนื่องจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ท่ีมีผลต่อบำง
โครงกำรที่จ ำเป็นต้องมีกำรเดินทำงเข้ำปฏิบัติงำนในพื้นที่ต่ำงจังหวัด ไม่สำมำรถเข้ำท ำงำนได้ตำมแผนงำน ท ำ
ให้กำรด ำเนินงำนและกำรส่งมอบงำนมีควำมล่ำช้ำกว่ำแผนงำนที่วำงไว้ ส่งผลให้ต้องขยำยระยะเวลำกำรส่ง
มอบงำนและกระทบต่อกำรรับรู้รำยได้จำกงำนโครงกำร 

•  รำยได้จำกกำรขำยส่วนใหญ่มำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อย ในปี 2563 มีรำยได้จำกกำรขำยลดลงร้อยละ 
7.80 เนื่องจำกตลำดส่วนนี้มีกำรแข่งขันสูงทั้งในด้ำนผลิตภัณฑ์ รำคำ และรูปแบบกำรจ ำหน่ำย 

• รำยได้ดอกเบี้ยจำกสัญญำเช่ำกำรเงินลดลงตำมมูลค่ำสัญญำที่ทยอยลดลงตำมระยะเวลำ 

• รำยได้อื่นเพิ่มขึ้น 73.31 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 562.02 เนื่องจำกบริษัทมีกำรปรับลดประมำณกำรหนี้สิน
จำกค ำวินิจฉัยอุทธรณ์ของกรมสรรพำกรส ำหรับรำยกำรประเมินภำษีเงินได้นิติบุคคลปี 2557 จ ำนวน 38.87 
ล้ำนบำท และมีกำรปรับลดประมำณกำรหนี้สินอื่นจ ำนวน 20.99 ล้ำนบำท นอกจำกนี้บริษัทได้มีกำรบันทึก
รำยได้จำกกำรคืนเงินค่ำปรับจ ำนวน 14.52 ล้ำนบำท 

ค่ำใช้จ่ำยรวมของบริษัทในปี 2563 มีจ ำนวนรวม 877.88 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน คิดเป็นอัตรำร้อยละ 11.63 โดย
มีรำยละเอียดดังนี้ 

• ต้นทุนค่ำบริกำรพัฒนำระบบลดลงร้อยละ 0.41 ต้นทุนขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยลดลงร้อยละ 10.66 และ 
16.38 ตำมล ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับรำยได้ค่ำบริกำรพัฒนำระบบและรำยได้จำกกำรขำยที่ลดลง 

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรลดลงจ ำนวน 13.88 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 11.04 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำร
ควบคุมค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย  
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• ในปีก่อนบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยอื่นจ ำนวน 41.10 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกกำรบันทึกรับรู้ภำระหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นจำก
กำรประเมินภำษี 

ต้นทุนทำงกำรเงินของปี 2563 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ ำนวน 0.57 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 1.85 เนื่องจำกกำร
เบิกใช้สินเชื่อจำกวงเงินท่ีทำงธนำคำรจัดให้ส ำหรับงำนโครงกำร ซึ่งเป็นไปตำมแผนงำนปกติ 

ในปี 2563 บริษัทมีส่วนแบ่งขำดทุนของบริษัทร่วมจ ำนวน 3.88 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีส่วนแบ่งขำดทุน
ของบริษัทร่วมจ ำนวน 2.61 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 48.67 

ภำษีเงินได้นิติบุคคลปี 2563 ลดลงจำกปีก่อนจ ำนวน 26 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 86.17 เนื่องจำกปีก่อนมี
กำรปรับปรุงรำยกำรรับรู้ประมำณกำรหนี้สินและค่ำใช้จ่ำยภำษีและโอนกลับสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่
รับรู้ในงวดก่อนๆเป็นค่ำใช้จ่ำย 

ดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น ผลประกอบกำรของบริษัทส ำหรับปี 2563 มีผลก ำไรสุทธิจ ำนวน 24.82 ล้ำนบำท ในขณะที่ปี
ก่อนมีผลขำดทุนสุทธิจ ำนวน 104.55 ล้ำนบำท ผลก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ปี 2563 มีจ ำนวน 7.50 ล้ำน
บำท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมีผลขำดทุนสุทธิจ ำนวน 101.49 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตรำร้อยละ 
107.39 
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เอกสารแนบ 2 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนนิการงาน 
ของ 

บริษัท ไอที กรนี จ ากดั (มหาชน) 

ที่มา: ข้อมูลและงบการเงินของบริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) 

 

1. ข้อมูลเบื้องต้น 

ชื่อบริษัท : บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) (“ITG”) 
  IT Green Public Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจจ ำหน่ำยสินค้ำไอทีและอุปกรณ์เครือข่ำยประเภทผลิตภัณฑ์ระดับองค์กร 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000237 
เว็บไซท์ : www.itgreen.co.th 
ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ : 23/87-89 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท ์ : 02-126-3456 
โทรสำร : 02-126-3466 
ทุนจดทะเบียน : 50,000,000 บำท 
  แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.5 บำท 
ทุนที่ช ำระแล้ว : 50,000,000 บำท 
  แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.5 บำท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) เริ่มกิจกำรในรูปบริษัทด้วยกำรจดทะเบียนด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท ในปี 
2540 ต่อมำได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้ำนบำทและ 10 ล้ำนบำทในปี 2541 และปี 2552 ตำมล ำดับ และในปี 2557 บริษัท
ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้ำนบำท เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต โดยมีบริษัทย่อยที่ด ำเนินงำนภำยใต้บริษัทใหญ่
ได้แก่ บริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกัด (“HRCP”) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2559 โดย ITG ได้ท ำกำรซื้อหุ้นสำมัญของ HRCP คิดเป็น
ร้อยละ 99.99 ซึ่งด ำเนินธุรกิจทำงด้ำน IT System Integration และมีบริษัทร่วมลงทุน 1 บริษัทคือ บริษัท คลีน แพลนน่ิง จ ำกัด 
โดยถือหุ้นร้อยละ 25   

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
ปี เหตุการณ์ 

2559 ท ำกำรซื้อหุ้นบริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกัด จำกบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) เม่ือวันที่ 1 มีนำคม 
2559 โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 

2560 เม่ือวันที่ 21 เมษำยน 2560 ที่ประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) อนุมัติกำรจ่ำยปันผลจำกผล 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2559 ถึง 31 ธันวำคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 
0.10 บำท หรือคิดเป็นจ ำนวนเงิน 10 ล้ำนบำท 

2561 เม่ือวันที่ 3 เมษำยน 2561 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ของบริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) อนุมัติกำรจ่ำยปันผล
จำกผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2560 ถึง 31 ธันวำคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอัตรำ
หุ้นละ 0.16 บำท หรือคิดเป็นจ ำนวนเงิน 16 ล้ำนบำท 

ที่มำ:  รำยงำนประจ ำปีของ IRCP 

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยสินค้ำไอทีและอุปกรณ์เครือข่ำยประเภทผลิตภัณฑ์ระดับ
องค์กร โดยเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยอุปกรณ์เครือข่ำยให้กับผู้ประกอบกำรค้ำคอมพิวเตอร์ 

2.3 โครงสร้างรายได ้

โครงสร้ำงรำยได้ของ ITG ในระยะ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ ตั้งแต่ปี 2561-2563 มีดังนี้ 

โครงสร้างรายได้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

2561 2562 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
รายได้       
รำยได้จำกกำรขำย 611.59   95.81  511.76   94.67  467.93   96.18  
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรพร้อมติดตั้ง 20.24   3.17  18.72   3.46  13.81   2.84  
รำยได้อ่ืน 6.49   1.02  10.07   1.86  4.76   0.98  
รวมรายได้ 638.32   100.00  540.55   100.00  486.51   100.00  

ที่มำ :  งบกำรเงินรวมปี 2561-2563 มำจำกงบกำรเงินรวมซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 
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3. คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 8 มกรำคม 2564 คณะกรรมกำรของ ITG ประกอบดว้ย กรรมกำรจ ำนวน 7 ทำ่น ดังนี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยอ ำนวย ทองสถิตย์ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยศุภชัย วินิจกุลชัย รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยแดน เหตระกูล กรรมกำร 
4. นำยนิคม วำนิชวัฒนร ำลึก กรรมกำร 
5. นำยเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล กรรมกำร 
6. นำยอดิศร สิงห์ฤำเดช กรรมกำร 
7. นำงชลรัก สำยวัฒน์ กรรมกำร 

ที่มำ:  หนังสือรับรองของ ITG ฉบับลงวันที่ 8 มกรำคม 2564 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัทตำมหนังสือรับรองฉบับลงวันท่ี 8 มกรำคม 2564 คือ นำยอดิศร สิงห์ฤำ
เดช ลงลำยมือชื่อร่วมกับนำยนิคม วำนิชวัฒนร ำลึก หรือนำยแดน เหตระกูล รวมเป็นสองคนและประทับตรำส ำคัญของบริษัท 

4. ผู้ถือหุ้น 

รำยชื่อผู้ถือหุ้นของ ITG ณ วันท่ี 22 มิถุนำยน 2563 มีดังต่อไปนี ้

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

1.  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 91,135,780 91.14 
2.  นำยอดิศร สิงห์ฤำเดช 5,200,000 5.20 
3.  นำยเอนก ชัยเมตรำกุล 1,700,000 1.70 
4.  นำยสุภัทร ตั้งกิจม่ันคง 400,000 0.40 
5.  นำยรณชิต บุญช ู 300,000 0.30 
6.  นำงสำววรรณชนก นิวร 200,000 0.20 
7.  นำยเติมพงศ์ ธนกุลไพศำล 200,000 0.20 
8.  นำยสิรภพ ชำติธนินธร 200,000 0.20 
9.  นำยวณสณัฑ์ ศรีสร้อย 144,000 0.14 

10.  นำงสำวมณธนำ สุวรรณฤทธิ ์ 140,000 0.14 
11.  นำยกิตติพัฒน์ อรุณรังสรรค์ 100,000 0.10 
12.  นำยธนัยนันทย์ เดียวหทัย 100,000 0.10 
13.  นำงสำวณัฐธฌิำ ต๊ะส ุ 60,000 0.06 
14.  นำยธนเดช ฐิตะธรรมกูล 60,000 0.06 
15.  นำยภำนุ สิงห์โต 60,000 0.06 
16.  นำยนที กิติวิทย์เชำวกลุ 60 0.00 
17.  นำยกังวำล กุศลธรรมรัตน ์ 40 0.00 
18.  นำยจ ำรัส สวำ่งสมุทร 40 0.00 
19.  นำยสุรศักดิ์ มนูญพำณิชย ์ 20 0.00 
20.  นำยชัยยุทธ วนำโรจน์ 20 0.00 
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ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

21.  นำยอภิรักษ์ เชียงเจริญ 20 0.00 
22.  นำยสุเทพ ดันนิรัตน ์ 20 0.00 

รวมท้ังหมด 100,000,000 100.00 

ที่มำ:  บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นของ ITG ณ วันที่ 22 มิถุนำยน 2563 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของ ITG 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของ ITG ตั้งแต่ปี 2561-2563 มีดังนี้ 

สรุปฐานะการเงิน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

2561 2562 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 58.13   18.78  40.52   14.93  40.34   17.40  
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 149.77   48.38  142.75   52.59  109.41   47.18  
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน -  -  -  0.00   
สินค้ำคงเหลือ  41.35   13.35  28.58   10.53  25.32   10.92  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4.37   1.41  3.26   1.20  1.14   0.49  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 253.61   81.92  215.11   79.25  176.22   75.99  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระค้ ำประกัน 29.50   9.53  29.50   10.87  29.50   12.72  
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 5.46   1.76  4.10   1.51  1.23   0.53  
ส่วนปรบัปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ 15.96   5.15  14.89   5.49  13.46   5.80  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2.56   0.83  1.93   0.71  1.31   0.56  
สิทธิกำรเช่ำ     -    1.67   0.72  
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี 0.87   0.28  0.80   0.29  0.89   0.38  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1.64   0.53  5.09   1.88  7.63   3.29  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 55.99   18.08  56.32   20.75  55.68   24.01  
รวมสินทรัพย์ 309.60   100.00  271.42   100.00  231.90   100.00  
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หน้ีสินหมุนเวียน       
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 139.75   45.14  78.28   28.84  50.75   21.88  
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 61.14   19.75  83.85   30.89  65.43   28.22  
หนี้สินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินที่ถึงก ำหนด
ช ำระในหนึ่งป ี

0.36   0.12  0.20   0.07  0.73   0.31  

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย - - - - -  - 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 2.73   0.88  0.06   0.02  0.08   0.03  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 203.98   65.89  162.39   59.83  116.98   50.44  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 0.34   0.11  0.14   0.05  0.83   0.36  
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน  4.93   1.59  4.21   1.55  4.55   1.96  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 5.26   1.70  4.35   1.60  5.38   2.32  
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สรุปฐานะการเงิน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

2561 2562 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
รวมหน้ีสิน 209.25   67.59  166.74   61.43  122.36   52.77  
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบียน 50.00   16.15  50.00   18.42  50.00   21.56  
ทุนที่ออกจ ำหน่ำยและเรียกช ำระแล้ว 50.00   16.15  50.00   18.42  50.00   21.56  
ก ำไร (ขำดทุน) สะสม       
ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 5.00   1.61  5.00   1.84  5.00   2.16  
ยังไม่ได้จัดสรร 45.35   14.65  49.68   18.30  54.54   23.52  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 100.35   32.41  104.68   38.57  109.54   47.23  
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 309.60   100.00  271.42   100.00  231.90   100.00  

ที่มำ :  งบกำรเงินรวมปี 2561 – 2563 มำจำกงบกำรเงินรวมซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 

งบก ำไรขำดทุนของของ ITG ตั้งแต่ปี 2561 - 2563  มีดังนี้ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

2561 2562 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายได้       
รำยได้จำกกำรขำย 611.59   95.81  511.76   94.67  467.93   96.18  
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรพร้อมติดตั้ง 20.24   3.17  18.72   3.46  13.81   2.84  
รำยได้อ่ืน 6.49   1.02  10.07   1.86  4.76   0.98  
รวมรายได้ 638.32   100.00  540.55   100.00  486.51   100.00  

ค่าใช้จ่าย     -      -    
ต้นทุนขำย (517.19)  (81.02) (432.03)  (79.92) (395.08)  (81.21) 
ต้นทุนจำกกำรขำยและบริกำรพร้อมติดตั้ง (17.42)  (2.73) (16.21)  (3.00) (13.01)  (2.67) 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย (41.20)  (6.45) (39.57)  (7.32) (36.36)  (7.47) 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (35.15)  (5.51) (39.20)  (7.25) (26.79)  (5.51) 
ต้นทุนทำงกำรเงิน (3.94)  (0.62) (3.90)  (0.72) (3.15)  (0.65) 
รวมค่าใช้จ่าย (614.89)  (96.33) (530.91)  (98.22) (474.39)  (97.51) 
ส่วนแบ่งขำดทนุจำกเงินลงทุนในบรษิทัร่วม (2.38)  (0.37) (2.61)  (0.48) (3.88)  (0.80) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21.05   3.30  7.03   1.30  8.23   1.69  
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้ (5.45)  (0.85) (2.70)  (0.50) (3.03)  (0.62) 
ก าไรส าหรับงวด 15.60   2.44  4.33   0.80  5.21   1.07  

ที่มำ :  งบกำรเงินรวมปี 2561 - 2563 มำจำกงบกำรเงินรวมซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 

อัตรำส่วนทำงกำรเงินของ ITG ตั้งแต่ปี 2561-2563  มีดังนี้ 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อัตราส่วนสภาพคล่อง  

   

อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ  1.24   1.32   1.51  
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ  1.02   1.13   1.28  
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ เท่ำ  4.81   3.63   3.82  
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย วัน  75.82   100.63   95.53  
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ เท่ำ  12.51   12.82   15.14  
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย วัน  29.19   28.47   24.10  
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อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้กำรค้ำ เท่ำ  7.76   6.18   5.47  
ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลี่ย วัน  47.06   59.03   66.76  
วงจรเงินสด วัน  57.94   70.07   52.87  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร     
อัตรำก ำไรขั้นต้น ร้อยละ  15.39   15.50   15.29  
อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ร้อยละ  3.30   1.30   1.69  
อัตรำก ำไรสุทธิ ร้อยละ  2.44   0.80   1.07  
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ  15.44   4.22   4.86  
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ ร้อยละ  5.68   1.49   2.07  
อัตรำหมุนเวียนของสินทรัพย์ เท่ำ  2.33   1.86   1.93  
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ  2.09   1.59   1.12  

ที่มำ:  ค ำนวณโดยทีป่รึกษำทำงกำรเงินอิสระ 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของปี 2563 

ผลกำรด ำเนินงำนของ ITG 
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ITG มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 5.21 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำก ำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ 1.07 

โดยอัตรำก ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำจำกกำรปรับตัวลดลงของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเป็นหลัก 

รำยได้ 

รำยได้รวมของ ITG ในปี 2563 เท่ำกับ 486.51 ล้ำนบำท ปรับตัวลดลงจำกปีก่อนหน้ำร้อยละ 10.00 โดยเกิดจำกกำร
ปรับตัวลดลงทั้งในส่วนของรำยได้จำกกำรขำย รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรพร้อมติดตั้งและรำยได้อื่น โดยมีรำยได้จำกกำร
ขำยจ ำนวน 467.93 ล้ำนบำท รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรพร้อมติดตั้งจ ำนวน 13.81 ล้ำนบำท และรำยได้อื่นจ ำนวน 4.76 
ล้ำนบำท เกิดจำกปริมำณกำรขำยสินค้ำที่ลดน้อยลงเป็นหลัก 

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 

ITG มีต้นทุนขำยและบริกำรรวมทั้งส้ินจ ำนวน 534.61 ล้ำนบำท 448.24 ล้ำนบำท และ 408.09 ล้ำนบำท ในปี 2561 
2562 และ 2563 ตำมล ำดับ โดยคิดเป็นอัตรำส่วนต้นทุนขำยต่อยอดขำยเท่ำกับร้อยละ 83.75 ร้อยละ 82.92 และร้อยละ 
83.88 ในปี 2561-2563 ตำมล ำดับ ITG มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรรวมทั้งส้ินจ ำนวน 76.34 ล้ำนบำท 78.78 ล้ำนบำท 
และ 63.15 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยต่อยอดขำยเท่ำกับร้อยละ 11.96 ร้อยละ 14.57 และร้อยละ 12.98 ในปี 
2561-2563 ตำมล ำดับ 

ฐำนะกำรเงิน  

ในปี 2563 ITG มีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 231.90 ล้ำนบำท โดยประกอบไปด้วยลูกหนี้กำรค้ำ เงินสด และเงินฝำก
สถำบันที่มีภำระค้ ำประกันเป็นหลัก สินทรัพย์รวมปรับตัวลดลงจำกปีก่อนหน้ำจ ำนวน 39.52 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 
14.56 โดยเกิดจำกกำรปรับตัวลดลงของลูกหนี้กำรค้ำเป็นหลัก เนื่องจำกมีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรลดลงจำกปี 2562 



เอกสารแนบ 2 หน้า 7 

ในปี 2563 ITG มีหนี้สินรวมเท่ำกับ 122.36 ล้ำนบำท โดยประกอบด้วยเจ้ำหนี้กำรค้ำและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำก
สถำบันกำรเงินเป็นหลัก โดยหน้ีสินรวมได้ปรับตัวลดลงจำกปีก่อนหน้ำจ ำนวน 44.38 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 26.61 ล้ำน
บำท โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรปรับตัวลดลงของเจ้ำหนี้กำรค้ำและเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินซึ่งสอดคล้องกับกำรปรับตัว
ลดลงของยอดขำยสินค้ำในปี 2563 

ในปี 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 109.54 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำจ ำนวน 4.86 ล้ำนบำทหรือ
ร้อยละ 0.47 จำกกำรเพิ่มขึ้นของก ำไรสะสม 
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เอกสารแนบ 3 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนนิการงาน 
ของ 

บริษัท อนิเทลลิเจน็ท์ เอน็เตอร์ไพรส์ คอมพวิติ้ง จ ากัด 

ที่มา: ข้อมูลและงบการเงินของบริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ ากัด 

 

1. ข้อมูลเบื้องต้น 

ชื่อบริษัท : บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ ำกัด (“INEC”) 
  Intelligence Enterprise Computing Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจบริกำรให้ค ำปรึกษำพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105547161470 
ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ : อำคำรคอลัมน์ ทำวเวอร์ เลขที่ 199 ชั้น 7 ถนนรัชดำภิเษก  
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 
ทุนจดทะเบียน : 2,500,000 บำท 
  แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 250,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท 
ทุนที่ช ำระแล้ว : 2,500,000 บำท 
  แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 250,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ ำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2547 เพื่อขยำยกำรให้บริกำรสำรสนเทศแบบ
ครบวงจร โดยมี IRCP ถือหุ้นร้อยละ 60 และต่อมำในปี 2549 IRCP ได้เข้ำซื้อหุ้นเพิ่มทุนและท ำให้ IRCP มีสัดส่วนกำรถือหุ้น
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 92 ต่อมำในปี 2552 IRCP ได้ยกเลิกกำรให้บริกำรด้ำนสำรสนเทศของ INEC เนื่องจำกเล็งเห็นว่ำเป็นสำย
ธุรกิจที่ไม่มีโครงกำรรองรับในอนำคต และเป็นสำยธุรกิจที่ไม่สำมำรถสร้ำงก ำไรให้กับ IRCP ได้ อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2553 IRCP 
ได้น ำสำยธุรกิจด้ำนกำรบริกำรของ INEC กลับมำอีกครั้ง 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

ปี เหตุการณ์ 
2561 1. วันที่ 18 เมษำยน 2561 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ของบริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ ำกัด มีมติ

อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 8.76 
บำทหรือคิดเป็นจ ำนวนเงิน 8.76 ล้ำนบำท และมติอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 7.50 ล้ำนบำท จำกทุนจด
ทะเบียนเดิม10.00 ล้ำนบำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 2.50 ล้ำนบำท โดยกำรลดหุ้นสำมัญจ ำนวน 750,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำ
ไว้หุ้นละ 10 บำท 

ที่มำ:  รำยงำนประจ ำปีของ IRCP 

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ ำกัด ด ำเนินธุรกิจบริกำรให้ค ำปรึกษำพัฒนำระบบสำรสนเทศ โดย
บริกำรให้ค ำปรึกษำและบ ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2.3 โครงสร้างรายได ้

โครงสร้ำงรำยได้ของ INEC ในระยะ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 มีดังนี้ 
โครงสร้างรายได้ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2561 2562 2563 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายได้       
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรพร้อมติดตั้ง 2.02   78.26  20.99   99.95  2.89   99.55  
รำยได้อ่ืน 0.56   21.74  0.01   0.05  0.01   0.45  
รวมรายได้ 2.58   100.00  21.00   100.00  2.91   100.00  

ที่มำ :  งบกำรเงินของปี 2561 - 2563 มำจำกงบกำรเงินซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 

3. คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 2 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรของ INEC ประกอบดว้ย กรรมกำรจ ำนวน 2 ท่ำน ดงันี ้
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยแดน เหตระกูล กรรมกำร 
2. นำยนิคม วำนิชวัฒนร ำลึก กรรมกำร 

ที่มำ:  หนังสือรับรองของ INEC ฉบับลงวันที่ 2 ธันวำคม 2563 
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กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัทตำมหนังสือรับรองฉบับลงวันท่ี 2 ธันวำคม 2563 คือ กรรมกำรสองคนลง
ลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส ำคัญของบริษัท   

4. ผู้ถือหุ้น 

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ INEC ณ วันท่ี 19 มีนำคม 2562 โดยมีรำยชื่อดังนี้ 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

1.  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 230,000 92.00 
2.  นำงสิริพันธ์ เขียนสุภำพ 18,000 7.20 
3.  นำงสำวอภิวรรณ แสงศรีจันทร ์ 1,000 0.40 
4.  นำยวุฒิไกร เกรียงไกรยศ 999 0.40 
5.  นำยประยูร เจริญดิษพร 1 0.00 

รวมท้ังหมด 250,000 100.00 

ที่มำ:  บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นของ INEC ณ วันที่ 19 มีนำคม 2562 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของกิจการ 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของ INEC ในระยะ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 มีดังนี้ 

สรุปฐานะการเงิน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

2561 2562 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 3.07   50.16  0.66   3.05  0.52   15.00  
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 2.16   35.30  18.46   85.25  0.77   22.36  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 0.14   2.36  2.48   11.47  2.06   59.98  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5.38   87.82  21.61   99.77  3.35   97.35  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     -      -    
อุปกรณ์  0.02   0.29  0.01   0.05  0.00   0.11  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.02   0.41  0.01   0.06  0.00   0.09  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.70   11.49  0.02   0.12  0.08   2.44  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 0.75   12.18  0.05   0.23  0.09   2.65  

รวมสินทรัพย์ 6.12   100.00  21.66   100.00  3.44   100.00  

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หน้ีสินหมุนเวียน       

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 0.03   0.45  15.75   72.71  1.14   33.10  
รำยได้รับลว่งหน้ำ -  -  -   -    -  -    
ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย -  -  0.16   0.75  -  -    
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 0.14   2.32  1.23   5.69  0.00   0.14  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 0.17   2.77  17.14   79.14  1.14   33.24  

รวมหน้ีสิน 0.17   2.77  17.14   79.14  1.14   33.24  

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
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สรุปฐานะการเงิน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

2561 2562 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
ทุนจดทะเบียน 2.50   40.83  2.50   11.54  2.50   72.63  
ทุนที่ออกจ ำหน่ำยและเรียกช ำระแล้ว 2.50   40.83  2.50   11.54  2.50   72.63  
ก ำไร (ขำดทุน) สะสม       
ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 0.60   9.80  0.60   2.77  0.60   17.43  
ยังไม่ได้จัดสรร 2.85   46.61  1.42   6.54  (0.80)  (23.30) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5.95   97.23  4.52   20.86  2.30   66.76  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6.12   100.00  21.66   100.00  3.44   100.00  

ที่มำ :  งบกำรเงินของปี 2561 - 2563 มำจำกงบกำรเงินซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 

งบก ำไรขำดทุนของทั้งกลุ่มบริษัทในระยะ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 มีดังนี้ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2561 2562 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายได้       
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรพร้อมติดตั้ง 2.02   78.26  20.99   99.95  2.89   99.55  
รำยได้อ่ืน 0.56   21.74  0.01   0.05  0.01   0.45  
รวมรายได้ 2.58   100.00  21.00   100.00  2.91   100.00  

ค่าใช้จ่าย       
ต้นทุนกำรให้บริกำร (2.04)  (79.02) (18.91)  (90.06) (4.85)  (166.90) 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (0.26)  (10.02) (0.66)  (3.17) (0.27)  (9.34) 
รวมค่าใช้จ่าย (2.30)  (89.04) (19.58)  (93.23) (5.12)  (176.24) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้ 0.28   10.96  1.42   6.77  (2.22)  (76.24) 
ต้นทุนทำงกำรเงิน -   -    -   -    (0.00)  (0.10) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 0.28   10.96  1.42   6.77  (2.22)  (76.34) 
ภำษีเงินได ้ -   -    (0.36)  (1.71) -   -    
ก าไรส าหรับงวด 0.28   10.96  1.06   5.06  (2.22)  (76.34) 

ที่มำ :  งบกำรเงินของปี 2561 - 2563 มำจำกงบกำรเงินซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีที่ได้รบัอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 

อัตรำส่วนทำงกำรเงินของ INEC ในระยะ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 มีดังนี้ 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อัตราส่วนสภาพคล่อง  

   

อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ  31.74   1.26   2.93  
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ  30.88   1.12   1.12  
อัตรำส่วนหมุนเวียนลกูหนี้กำรคำ้ เท่ำ  1.77   2.04   0.30  
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย วัน  206.44   179.32   1,212.81  
อัตรำส่วนหมุนเวียนสนิค้ำคงเหลือ เท่ำ  -     -     -    
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย วัน  -     -     -    
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้กำรค้ำ เท่ำ  52.52   2.40   0.57  
ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลี่ย วัน  6.95   152.20   635.11  
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อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
วงจรเงินสด วัน  199.49   27.12   577.70  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร     
อัตรำก ำไรขั้นต้น ร้อยละ  (0.97)  9.90   (67.65) 
อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ร้อยละ  10.96   6.77   (76.24) 
อัตรำก ำไรสุทธ ิ ร้อยละ  10.96   5.06   (76.34) 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ  2.03   20.31   (65.13) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ ร้อยละ  2.01   7.66   (17.68) 
อัตรำหมุนเวียนของสินทรัพย์ เท่ำ  0.18   1.51   0.23  
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     
อัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ  0.03   3.79   0.50  

ที่มำ:  ค ำนวณโดยทีป่รึกษำทำงกำรเงินอิสระ 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของปี 2563 

ผลกำรด ำเนินงำนของ INEC 

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 INEC มีขำดทุนสุทธิจ ำนวน 2.22 ล้ำนบำท เนื่องจำกในปี 
2563 บริษัทได้รับรู้ต้นทุนขำยที่ไม่ได้รับรู้จำกปีที่แล้ว ส่งผลให้ต้นทุนขำยสูงถึง 4.85 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2561 และปี 
2562 ที่มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 0.28 ลบ. และ 1.06 ลบ. ตำมล ำดับ 

รำยได้ 

รำยได้รวมของ INEC ในปี 2563 เท่ำกับ 2.91 ล้ำนบำท ลดลง 18.09 ล้ำนบำท จำกปี 2562 เนื่องจำกปี 2562 บริษัท
มีรำยได้จำกโครงกำรแผงโซลำร์ซึ่งเป็นโครงกำรใหญ่ที่บริษัทให้บริกำร รำยได้รวมในปี 2563 แบ่งเป็นรำยได้จำกกำรขำยและ
บริกำรพร้อมติดตั้งจ ำนวน 2.89 ล้ำนบำท และรำยได้อื่นจ ำนวน 0.01 ล้ำนบำท  

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 

ในปี 2561 INEC มีต้นทุนกำรให้บริกำรรวมเท่ำกับ 4.85 ล้ำนบำท ลดลง 14.06 ล้ำนบำทตำมสัดส่วนของรำยได้และ 
INEC มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2563 เท่ำกับ 0.27 ล้ำนบำท ลดลง 0.39 ล้ำนบำท จำกปี 2562 ที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรรวมเท่ำกับ 0.66 ล้ำนบำท 

ฐำนะกำรเงิน  

ในปี 2563 INEC มีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 3.44 ล้ำนบำท ลดลง 18.22 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 84.11 เมื่อเทียบกับ
ปี 2562 ที่มีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 21.66 ล้ำนบำท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนรวมลดลง 18.26 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 84.49 โดย
ส่วนใหญ่เป็นผลจำกกำรลดลงของลูกหนี้กำรค้ำจำกกำรลดลงของยอดขำย และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 0.04 ล้ำนบำท 
เมื่อเทียบกับปี 2560 

ในปี 2563 INEC มีหน้ีสินรวมเท่ำกับ 1.14 ล้ำนบำท ลดลง 16.00 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 93.32 เมื่อเทียบกับปี 
2562 ที่มีหน้ีสินรวมเท่ำกับ 17.14 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็นกำรลดลงของเจ้ำหน้ีกำรค้ำจำกยอดขำยที่ลดลง 
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ในปี 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 2.30 ล้ำนบำท ลดลง 2.22 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 49.13  เมื่อ
เทียบกับปี 2562 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 4.52 ล้ำนบำท โดยเป็นผลมำจำกกำรลดลงของก ำไรสะสมเป็นหลัก 
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เอกสารแนบ 4 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนนิการงาน 
ของ 

บริษัท เอช อาร์ ซี พ ีจ ากดั 

ที่มา: ข้อมูลและงบการเงินของบริษัท เอช อาร์ ซี พี จ ากัด 

 

1. ข้อมูลเบื้องต้น 

ชื่อบริษัท : บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ ากัด (“HRCP”) 
  HRCP Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจที่ปรึกษาในการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105558142811 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 23/87-89 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท 
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท 
ทุนที่ช าระแล้ว : 5,000,000 บาท 
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ ากัด ด าเนินธุรกิจธุรกิจที่ปรึกษาในการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการดแูลสุขภาพ
และการแพทย์ ปัจจุบัน HRCP มีผู้ถือหุ้นคือบริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุน
ช าระแล้ว ซึ่งด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสินค้าไอทีและอุปกรณ์เครือข่ายเฉพาะตลาดลูกค้าระดับองค์กร และมีบริษัทร่วมคือบริษัท 
คลีน แพลนน่ิง จ ากัด ซึ่งด าเนินธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กจากขยะ บริหารจัดการและก าจัดขยะ 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

ปี เหตุการณ์ 
2559 1. บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ ากัด (HRCP) ได้ท าการขายหุ้นสามัญ ให้แก่บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาขน) เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2559 

โดยบริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

ที่มา:  รายงานประจ าปีของ IRCP 

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ ากัด ด าเนินธุรกิจธุรกิจที่ปรึกษาในการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการดแูลสุขภาพ
และการแพทย์ 

2.3 โครงสร้างรายได ้

โครงสร้างรายได้ของ HRCP ในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 มีดังนี้ 

โครงสร้างรายได้ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2561 2562 2563 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายได้       
รายได้จากการขาย 1.61   95.69  4.94   88.01  0.20   39.29  
รายได้จากการขายและบริการพร้อมติดตั้ง 0.06   3.36  0.63  11.15 0.19  38.34 
รายได้อ่ืน 0.02   0.95  0.05  0.84 0.11  22.37 
รวมรายได้ 1.68   100.00  5.62  100.00 0.50  100.00 

ที่มา :  งบการเงินของปี 2561 – 2563 มาจากงบการเงินซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 

3. คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 19 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการของ HRCP ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 2 ท่าน ดงันี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายอดิศร สิงห์ฤาเดช กรรมการ 
2. นายค านวล ด่านอุดม กรรมการ 

ที่มา:  หนังสือรับรองของ HRCP ฉบับลงวันที ่19 ตุลาคม 2563 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองฉบับลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2563  คือ นายอดิศร สิงห์ฤา
เดช ลงลายมือชื่อร่วมกับนายค านวล ด่านอุดม และประทับตราส าคัญของบริษัท   
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4. ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ HRCP ณ วันท่ี 19 ตุลาคม 2563 โดยมีรายชื่อดังนี้ 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

1.  บริษัท ไอ ที กรีน จ ากัด (มหาชน) 999,997 100.00 
2.  นายกังวาล กุศลธรรมรัตน ์ 1 0.00 
3.  นางสิริพันธ์ เขียนสุภาพ 1 0.00 
4.  นายอดิศร สิงห์ฤาเดช 1 0.00 

รวมท้ังหมด 1,000,000 100.00 

ที่มา:  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของ HRCP ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

งบแสดงฐานะทางการเงินของ HRCP ในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 มีดังนี้ 

สรุปฐานะการเงิน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2561 2562 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.95   92.68  1.03  12.69 3.28  82.57 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 0.28   6.69  5.20  64.38 0.12  3.02 
สินค้าคงเหลือ 0.00   -    0.84  10.35 0.00  0.00 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 0.00   0.00  0.35  4.38 0.06  1.42 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4.23   99.38  7.42  91.80 3.45  87.01 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    0.00  0.00 
อุปกรณ์ 0.00   0.09  0.45  5.58 0.30  7.65 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.02   0.53  0.21  2.62 0.21  5.34 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 0.03   0.62  0.66  8.20 0.52  12.99 
รวมสินทรัพย์ 4.26   100.00  8.08  100.00 3.97  100.00 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น    0.00  0.00 
หน้ีสินหมุนเวียน    0.00  0.00 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 0.23   5.38  3.67  45.42 0.30  7.66 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 0.00   0.02  0.03  0.37 0.05  1.32 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 0.23   5.40  3.70  45.79 0.36  8.98 
รวมหน้ีสิน 0.23   5.40  3.70  45.79 0.36  8.98 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบียน 10.00   234.91  10.00  123.75 10.00  252.09 
ทุนที่ออกจ าหน่ายและเรียกช าระแล้ว 5.00   117.46  5.00  61.88 5.00  126.05 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม (0.97)  (22.85) (0.62) -7.66 (1.39) -35.03 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4.03   94.60  4.38  54.21 3.61  91.02 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4.26   100.00  8.08  100.00 3.97  100.00 

ที่มา :  งบการเงินของปี 2561 – 2563 มาจากงบการเงินซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 



เอกสารแนบ 4 หน้า 4 

งบก าไรขาดทุนของ HRCP ในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ตั้งแต่ปี 2561 - 2563 มีดังนี้ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2561 2562 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
รายได้       
รายได้จากการขาย 1.61   95.69  4.94   88.01  0.20   39.29  
รายได้จากการขายและบริการพร้อมติดตั้ง 0.06   3.36  0.63  11.15 0.19  38.34 
รายได้อ่ืน 0.02   0.95  0.05  0.84 0.11  22.37 
รวมรายได้ 1.68   100.00  5.62  100.00 0.50  100.00 
ค่าใช้จ่าย       
ต้นทุนขาย (1.45)  (86.21) (4.38) -77.92 (0.87) -173.03 
ต้นทุนจากการขายและบริการพร้อมติดตั้ง (0.05)  (2.93) (0.66) -11.72 (0.17) -34.74 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (0.17)  (10.03) (0.23) -4.04 (0.23) -45.01 
รวมค่าใช้จ่าย (1.67)  (99.18) (5.26) -93.68 (1.27) -252.77 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้ 

0.01   0.82  0.35  6.32 (0.77) -152.77 

ต้นทุนทางการเงิน (0.00)  (0.08) (0.00) -0.02 (0.00) -0.19 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 0.01   0.74  0.35  6.30 (0.77) -152.97 

ที่มา :  งบการเงินของปี 2561 – 2563 มาจากงบการเงินซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีที่ได้รบัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 

อัตราส่วนทางการเงินของ HRCP ในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 มีดังนี้ 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อัตราส่วนสภาพคล่อง  

   

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า  18.42   2.00   9.68  
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า  18.41   1.68   9.53  
อัตราส่วนหมุนเวียนลกูหนี้การคา้ เท่า  4.78   2.03   0.15  
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน  76.42   179.84   2,484.39  
อัตราส่วนหมุนเวียนสนิค้าคงเหลือ เท่า  24.20   12.04   2.50  
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน  15.08   30.31   145.83  
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า เท่า  3.56   2.58   0.53  
ระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ย วัน  102.44   141.36   693.10  
วงจรเงินสด วัน  (10.94)  68.79   1,937.12  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท า
ก าไร 

    

อัตราก าไรขั้นต้น ร้อยละ  10.00   9.60   (167.65) 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ  0.82   6.32   (152.77) 
อัตราก าไรสุทธิ ร้อยละ  0.90   6.30   (152.97) 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ  0.38   8.41   (19.28) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

    

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ  0.34   5.73   (12.79) 
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ เท่า  0.38   0.91   0.08  
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     
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อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า  0.06   0.84   0.10  

ที่มา:  ค านวณโดยทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของปี 2563 

ผลการด าเนินงานของ HRCP 

ผลการด าเนินงานประจ าปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 HRCP มีขาดทุนสุทธิจ านวน 0.77 ล้านบาท โดยเป็นผลมา
จากการบันทึกต้นทุนขายในปริมาณมาก ซึ่งเกิดจากการบันทึกการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือซึ่งมีอายุเกินกว่า 365 วัน ทั้งนี้ 
HRCP มีก าไรสุทธิจ านวน 3.35 ล้านบาทและ 0.35 ล้านบาท ในปี 2561 และ 2562 ตามล าดับ 

รายได้ 

รายได้รวมของ HRCP ในปี 2563 เท่ากับ 0.50 ล้านบาท ลดลง 5.11 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 91.03 จากปี 2562 
ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 5.62 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายและบริการจ านวน 0.39 ล้านบาท และรายได้อื่นจ านวน 
0.11 ล้านบาท  

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ในปี 2563 HRCP มีต้นทุนขายและต้นทุนจากการขายและบริการพร้อมติดตั้งจ านวน 1.05 ล้านบาท ขาดทุนขั้นต้น
ร้อยละ 167.65 และขาดทุนจากการด าเนินงานร้อยละ 152.77 โดยเกิดจากต้นทุนขายที่สูงกว่าปกติจากการบันทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่า ท้ังนี้ ในปี 2561-2562 HRCP มีก าไรขั้นต้นร้อยละ 10.00 และ 9.60 ตามล าดับ และก าไรจากการด าเนินงานร้อย
ละ 0.82 และ 6.32 ตามล าดับ 

ฐานะการเงิน  

ในปี 2563 HRCP มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3.97 ล้านบาท ลดลง 4.11 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 50.91 เมื่อเทียบกับ
ปี 2562 โดยสินทรัพย์รวมที่ลดลงเกิดจากลูกหน้ีการค้าที่ลดลงซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่ลดลงในปี 2563 

ในปี 2563 HRCP มีหนี้สินรวมเท่ากับ 0.36 ล้านบาท ลดลง 3.34 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 90.37 เมื่อเทียบกับปี 
2562 โดยหน้ีสินรวมที่ลดลงเกิดจากเจ้าหน้ีการค้าที่ลดลงซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่ลดลงในปี 2563 

ในปี 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 3.61 ล้านบาท ลดลง 0.77 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.59  เมื่อ
เทียบกับปี 2562 โดยเกิดจากขาดทุนสะสมในปี 2563 
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เอกสารแนบ 5 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนนิการงาน 
ของ 

บริษัท คลนี แพลนนิง่ จ ากดั 

ที่มา: ข้อมูลและงบการเงินของบริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ ากัด 

 

1. ข้อมูลเบื้องต้น 

ชื่อบริษัท : บริษัท คลีน แพลนน่ิง จ ำกัด (“CP”) 
  Clean Planning Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกจิด้ำนกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำขนำดเล็กจำกขยะ บริหำรจัดกำรและก ำจัดขยะ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105558075316 
ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 252/11 ชั้น 7 อำคำรส ำนักงำนเมืองไทย-ภัทร 1 ถนนรัชดำภิเษก  
  แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กทม. 10310 
ทุนจดทะเบียน : 60,000,000 บำท 
  แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท 
ทุนที่ช ำระแล้ว : 60,000,000 บำท 
  แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ ำกัด ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2558 โดยบริษัท  ไอที ดิสทริบิวชั่น จ ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 25 ซึ่งด ำเนิน
ธุรกิจด้ำนกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำขนำดเล็กจำกขยะ และบริหำรจัดกำรและก ำจัดขยะ ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้ำนบำท และ
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 60 ล้ำนบำท  

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บริษัท คลีน แพลนน่ิง จ ำกัด ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำขนำดเล็กจำกขยะ บริหำรจัดกำรและก ำจัดขยะ 

2.3 โครงสร้างรายได ้

โครงสร้ำงรำยได้ของ CP ในระยะ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 มีดังนี้ 

โครงสร้างรายได้ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2561 2562 2563 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายได้       
รำยได้จำกกำรบริกำร 8.59 99.41 13.28 99.64 13.94 99.55 
รำยได้อ่ืน 0.05 0.59 0.05 0.36 0.06 0.45 
รวมรายได้ 8.64 100 13.33 100 14.00 100 

ที่มำ :  งบกำรเงินปี 2561 - 2562 มำจำกงบกำรเงินซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. และงบกำรเงินปี 
2563 ซึ่งยังไม่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ ำกัด 

3. คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 25 พฤศจิกำยน 2563 คณะกรรมกำรของ CP ประกอบดว้ย กรรมกำรจ ำนวน 4 ทำ่น ดังนี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยธนิส สุทธิพันธ์ กรรมกำร 
2. นำยรัชธีพงษ์ พุ่มมำก กรรมกำร 
3. นำงสำวทรัพธยำ สำยวันดี กรรมกำร 
4. นำยจิณณพัต พิมพ์งำม กรรมกำร 

ที่มำ:  หนังสือรับรองของ CP ฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัทตำมหนังสือรับรองฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 คือ นำยรัชธีพงษ์ 
พุ่มมำก ลงลำยมือชื่อร่วมกับกรรมกำรอื่นอีกหนึ่งคนและประทับตรำส ำคัญของบริษัท   

4. ผู้ถือหุ้น 

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ CP ณ วันท่ี 31 สิงหำคม 2563 โดยมีรำยชื่อดังนี้ 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

1.  บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน)  1,499,999   25.00  
2.  นำยธนิส สุทธิพันธ ์  3,060,000   51.00  
3.  นำยอดิศร สิงห์ฤำเดช  1   0.00  
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ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

4.  บริษัท ตะวัน โซลำ่ร์ เพำเวอร์ จ ำกัด  300,000   5.00  
5.  บริษัท เพียวเนอร์จ้ี จ ำกัด  1,140,000   19.00  

รวมท้ังหมด 6,000,000 100.00 

ที่มำ:  บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นของ CP ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2563 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของกิจการ 
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของ CP ในระยะ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 มีดังนี้ 
สรุปฐานะการเงิน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2561 2562 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 0.23   0.42  0.10   0.17  0.40   0.30  
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 1.97   3.59  3.08   5.30  1.36   1.02  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 0.90   1.64  1.43   2.46  2.74   2.06  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3.10   5.65  4.60   7.93  4.50   3.38  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     -      -    
เงินฝำกธนำคำรติดภำระค้ ำประกัน 3.50   6.37  3.50   6.03  3.50   2.63  
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ์ 48.17   87.72  47.30   81.48  121.68   91.49  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.14   0.25  2.65   4.57  3.32   2.50  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 51.81   94.35  53.45   92.07  128.50   96.62  
รวมสินทรัพย์ 54.91   100.00  58.06   100.00  133.00   100.00  
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หน้ีสินหมุนเวียน       -    
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 1.22   2.22  2.86   4.93  35.95   27.03  
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกรรมกำร 31.12   56.67  37.94   65.36  95.22   71.59  
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 0.58   1.05  0.61   1.06  0.57   0.43  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 32.91   59.93  41.42   71.35  131.74   99.05  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ยืมบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน -  -  -  -    -  -  
ค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรอตัดบัญชี -  -  -  -    -  -  
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 0.15   0.27  0.27   0.47  0.35   0.26  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 0.15   0.27  0.27   0.47  0.35   0.26  
รวมหน้ีสิน 33.06   60.21  41.69   71.81  132.09   99.32  

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบียน 60.00   109.27  60.00   103.35  60.00   45.11  
ทุนที่ออกจ ำหน่ำยและเรียกช ำระแล้ว 55.00   100.16  60.00   103.35  60.00   45.11  
ก ำไร (ขำดทุน) สะสม (33.15)  (60.37) (43.64)  (75.16) (59.09)  (44.43) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 21.85   39.79  16.36   28.19  0.91   0.68  
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 54.91   100.00  58.05   100.00  133.00   100.00  

ที่มำ :  งบกำรเงินปี 2561 - 2562 มำจำกงบกำรเงินซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. และงบกำรเงินปี 
2563 ซึ่งยังไม่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ ำกัด 
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งบก ำไรขำดทุนของ CP ในระยะ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 มีดังนี้ 
สรุปผลการด าเนินงาน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2561 2562 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายได้       
รำยได้จำกกำรบริกำร 8.59   99.41  13.28   99.64  13.94   99.55  
รำยได้อ่ืน 0.05   0.59  0.05   0.36  0.06   0.45  
รวมรายได้ 8.64   100.00  13.33   100.00  14.00   100.00  

ค่าใช้จ่าย     -      
ต้นทุนบริกำร (14.14)  (163.65) (16.90)  (126.80) (17.02)  (121.51) 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (6.05)  (70.01) (6.91)  (51.87) (12.44)  (88.85) 
รวมค่าใช้จ่าย (20.20)  (233.66) (23.82)  (178.66) (29.46)  (210.36) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้ 

(11.55)  (133.66) (10.49)  (78.66) (15.45)  (110.36) 

ต้นทุนทำงกำรเงิน -   -    -   -    0.00   -    
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (11.55)  (133.66) (10.49)  (78.66) (15.45)  (110.36) 
ภำษีเงินได ้ -   -    -   -    0.00   -    
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (11.55)  (133.66) (10.49)  (78.66) (15.45)  (110.36) 

ที่มำ :  งบกำรเงินปี 2561 - 2562 มำจำกงบกำรเงินซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. และงบกำรเงินปี 
2563 ซึ่งยังไม่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีของบริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ ำกัด 

อัตรำส่วนทำงกำรเงินของ CP ในระยะ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 มีดังนี้ 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 2561 2562 2563 
อัตราส่วนสภาพคล่อง  

   

อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ  0.09   0.11   0.03  
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ  0.07   0.08   0.01  
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ เท่ำ  5.23   5.26   6.28  
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย วัน  69.74   69.39   58.08  
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ เท่ำ  -     -     -    
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย วัน  -     -     -    
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้กำรค้ำ เท่ำ  11.62   5.90   0.88  
ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลี่ย วัน  31.42   61.82   416.33  
วงจรเงินสด วัน  38.32   7.58   (358.25) 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร     
อัตรำก ำไรขั้นต้น ร้อยละ  (64.62)  (27.25)  (22.06) 
อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ร้อยละ  (133.66)  (78.66)  (110.36) 
อัตรำก ำไรสุทธิ ร้อยละ  (133.66)  (78.66)  (110.36) 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ  (41.82)  (54.88)  (178.93) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ ร้อยละ  (21.96)  (18.57)  (16.18) 
อัตรำหมุนเวียนของสินทรัพย์ เท่ำ  0.16   0.24   0.15  
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ  1.51   2.55   145.18  

ที่มำ:  ค ำนวณโดยทีป่รึกษำทำงกำรเงินอิสระ 
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การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของปี 2563 

ผลกำรด ำเนินงำนของ CP 

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 CP มีขำดทุนสุทธิจ ำนวน 15.45 ล้ำนบำท ขำดทุนเพิ่มขึ้น 4.96 ล้ำนบำทหรือคิด
เป็นร้อยละ 52.63 เมื่อเทียบกับปี 2562 อัตรำก ำไรสุทธิของปี 2563 เท่ำกับร้อยละ (110.36) ขำดทุนในอัตรำส่วนที่มำกขึ้นเมื่อ
เทียบกับอัตรำก ำไรสุทธิของปี 2563 ซึ่งเท่ำกับร้อยละ (78.66) เกิดจำกค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและบริหำรที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและบริหำรเท่ำกับ 12.44 ล้ำนบำท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 79.93 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งเท่ำกับ 6.91 ล้ำน
บำท 

รำยได้ 

รำยได้จำกกำรบริกำรของ CP ในปี 2561 2562 และ 2563 เท่ำกับ 8.59 ล้ำนบำท 13.28 ล้ำนบำท และ 13.94 ล้ำน
บำท โดยมีกำรเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่องที่ร้อยละ 54.60 ในปี 2562 และร้อยละ 4.94 ในปี 2563 ในส่วนของรำยได้อื่น มีจ ำนวน
เท่ำกับ 0.05 ล้ำนบำท 0.05 ล้ำนบำท และ 0.06 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ (7.10) ในปี 2562 และร้อยละ 32.50 
ในปี 2563 

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 

CP มีต้นทุนค่ำบริกำรเท่ำกับ 14.14 ล้ำนบำท 16.90 ล้ำนบำทและ 17.12 ล้ำนบำท ในปี 2561 2562 และ 2563 
ตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำส่วนต่อยอดขำยเท่ำกับร้อยละ 163.65 ร้อยละ 126.80 และร้อยละ 121.51 ในปี 2561 – 2563 
ตำมล ำดับ 

CP มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกับ 6.05 ล้ำนบำท 6.91 ล้ำนบำท และ 12.44 ล้ำนบำท ในปี 2561 2562 และ 2563 
ตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำส่วนต่อยอดขำยเท่ำกับร้อยละ 70.01 ร้อยละ 51.87 และร้อยละ 88.85 ในปี 2561 – 2563 ตำมล ำดับ 

ฐำนะกำรเงิน  

ในปี 2563 CP มีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 133.00 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์เป็นหลัก โดย
สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำโดยเพิ่มขึ้นจ ำนวน 74.95 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 121.10 โดยเพิ่มขึ้นจำกที่ดิน อำคำร 
และอุปกรณ์เป็นหลัก โดยที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์มีจ ำนวนเท่ำกับ 121.68 ล้ำนบำท ปรับตัวเพิ่มขึ้นเท่ำกับ 74.38 ล้ำนบำท
หรือร้อยละ 157.24 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีจ ำนวน 47.30 ล้ำนบำท 

 ในส่วนของหนี้สินรวม CP มีหนี้สินรวม ณ ส้ินปี 2563 จ ำนวน 132.09 ล้ำนบำท ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะส้ันจำก
กรรมกำรเป็นหลัก CP มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำจ ำนวน 90.40 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของเงินกู้ยืม
ระยะส้ันจำกกรรมกำรและเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น โดย CP มีเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกรรมกำรจ ำนวน 95.22 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำจ ำนวน 57.27 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 150.94 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำซึ่งมีจ ำนวนเท่ำกับ 37.94 
ล้ำนบำท ในส่วนของเจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจำ้หน้ีอื่น มีจ ำนวน 35.95 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำจ ำนวน 33.09 ล้ำนบำทหรือ
คิดเป็นร้อยละ 1,155.91  เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำซึ่งมีจ ำนวนเพียง 2.86 ล้ำนบำท 

ในปี 2563 CP มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 0.91 ล้ำนบำท ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจ ำนวน 60 ล้ำนบำท
และขำดทุนสะสมจ ำนวน 59.09 ล้ำนบำท โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจำกปีก่อนหน้ำจำกกำรท่ี CP มีขำดทุนสะสมเพิ่มขึ้นใน
ปี 2563 
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เอกสารแนบ 6 

การประเมินมูลค่ายุตธิรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 
ของ 

บริษัท อนิเทลลิเจน็ท์ เอน็เตอร์ไพรส์ คอมพวิติ้ง จ ากัด (“INEC”) 
 
1. สมมตฐิานส าคัญ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าประมาณการทางการเงินของ INEC บนข้อมูลที่ได้รับ รวมถึงจากการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร บนหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) เพื่อให้ได้มาซึ่งสมมติฐานท่ีส าคัญ โดยสมมติฐานและรายละเอียด มี
ดังนี ้

1. โครงสร้างรายได้ 

INEC (Intelligent Enterprise Computing Limited) ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งให้
ค าปรึกษาและแก้ปัญหางานด้านไอทีแบบครบวงจร ( IT Total Service Solutions) โดยการน าเสนอบริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับลูกค้า และสามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Solution) ทั้งหมด 4 ประเภทหลักๆ 
คือ 

1) ธุรกิจบริการหลังการขายโดยสัญญาการบริการบ ารุงรักษา (Maintenance) 
2) บริการหลังการขายโดยสัญญาการบริการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ตามระยะเวลาที่ตกลงกับลูกค้า ซึ่ง

โดยทั่วไปจะรับจ้างบริการอยู่ในช่วงเวลา 1, 3, 5 ปี 
3) ธุรกิจบริการด้านการบริหารโครงการ (Project Management) 
4) การให้บริการระบบสารสนเทศแบบครบวงจร (Total IT Outsourcing Service) 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ INEC ยังคงไม่มีทิศทางรายได้ที่ชัดเจนในอนาคต ฐานลูกค้าของ INEC ส่วนใหญ่จะ
เป็นชุดเดียวกับ IRCP โดยจะให้บริการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาของโครงการเป็นหลัก โดยจากทิศทางรายได้
การขายในอดีตมีแนวโน้มที่ไม่แน่นอน โดยมีรายได้เป็นจ านวนเท่ากับ 20.77 ลบ. จ านวน 0.00 ลบ. (ไม่มีรายได้) 
จ านวน 2.02 ลบ. จ านวน 20.99 ลบ. และ 2.89 ลบ. ในปี 2559 – 2563 ตามล าดับ โดยผู้บริหารประเมินจาก 
Backlog ในปัจจุบันและให้ความเห็นว่าทิศทางรายได้ในอนาคตจะอยู่ที่ 2.89 ลบ. โดยอ้างอิงจากรายได้ในปี 2563 
เป็นหลัก โดยไม่มีการเติบโตของรายได้ตลอดการประมาณการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคาดการณ์รายได้ของ INEC ตามโครงสร้างรายได้ของลูกค้าปัจจุบันในปี 2562 และ 
2563 โดยไม่มีการเติบโตของรายได้ 

ในส่วนรายได้อื่นๆ ของ INEC ในปี 2562 ประกอบไปด้วยรายได้ดอกเบี้ย 13,061 บาท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
ก าหนดให้ INEC ไม่มีรายได้อื่นๆ ในการประมาณการครั้งนี้ โดยโครงสร้างรายได้ของ INEC มี ดังนี ้

(ล้านบาท) 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 
รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง 2.02 20.99 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 
รายได้อ่ืนๆ 0.56 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวมรายได้ 2.58 21.00 2.91 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 

ท่ีมา: ข้อมูลของ INEC และประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ในการค านวณต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้สมมติฐานในการเปรียบเทียบ
ข้อมูลย้อนหลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ต้นทุนการขายพร้อมติดตั้ง 

เนื่องจากในปี 2563 INEC มีต้นทุนขายจ านวน 4.85 ลบ. โดยคิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 
167.70 ของรายได้จากการขาย ส่งผลให้เกิดขาดทุนขั้นต้นจ านวน 1.96 ลบ. เนื่องจากในปี 2561 
INEC มีรายได้จากโครงการแผงโซลาร์ จ านวน 21.00 ลบ. และบันทึกต้นทุนขายน้อยเกินไป 
INEC จึงบันทึกต้นทุนขายที่ยังไม่ได้รับรู้ในปี 2562 เข้าไปในต้นทุนขายของปี 2563 ทั้งนี้ จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายของ INEC จะเฉลี่ยประมาณร้อยละ 80.00 
ของรายได้จากการขาย อ้างอิงจาก backlog ในปัจจุบันและมุมมองของผู้บริหารในอนาคต ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการต้นทุนขายเท่ากับร้อยละ 80.00 ของรายได้จากการขาย
ตลอดการประมาณการ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้ค่าใช้จ่ายการขายมีอัตราร้อยละ 0.47 โดยอ้างอิงจาก
อัตราส่วนในปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่ผู้บริหารให้ความเห็นว่าโครงสร้างต้นทุนสามารถใช้ในการ
ประมาณการต่อไปในอนาคตได้ โดยมคี่านายหน้าพนักงานขายและค่าเลี้ยงรับรองเป็นหลัก 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบไปด้วยค่าสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าใช้จ่ายที่ไม่
สามารถขอคืนได้เป็นหลัก โดยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถขอคืนได้เป็นค่าใช้จ่าย one-time ซึ่งไม่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ INEC ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่ประมาณการในส่วนนี้ 
ส าหรับค่าใช้จ่ายส่วนอ่ืนๆที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ก าหนดให้ มีอัตราเติบโตที่ร้อยละ 1.50 
อ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของประเทศไทยย้อนหลัง 10 ปี ส าหรับค่าเสื่อมและค่าตัดจ าหน่าย 
ได้ตัดค่าเสื่อมจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันไปจนหมดอายุ โดยไม่มีการลงทุนเพ่ิมเติม เนื่องจาก 
INEC จะใชส้ านักงานและสินทรัพย์ถาวีร่วมกับ IRCP เป็นหลัก 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน INEC ไม่มีเงินกู้จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 

ท่ีมา: ข้อมูลของ INEC และประมาณการโดยทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ 

ตารางสรุปตน้ทนุและค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 

(ล้านบาท) 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 
ต้นทุนการขายพร้อมติดต้ัง (0.11) (2.04) (4.85) (2.32) (2.32) (2.32) (2.32) (2.32) 
   อัตราร้อยละของรายได้ N/A -100.97% -167.65% -80.00% -80.00% -80.00% -80.00% -80.00% 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (0.14) (0.26) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 
   อัตราร้อยละของรายได้   -0.47% -0.47% -0.47% -0.47% -0.47% -0.47% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (0.27) (0.11) (0.11) (0.11) (0.11) (0.11) 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน - - (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 
รวม  (0.26) (2.30) (5.14) (2.44) (2.44) (2.44) (2.44) (2.44) 

ท่ีมา: ข้อมูลของ INEC และประมาณการโดยทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ 

3. ค่าใช้จ่ายลงทุน และค่าเสื่อมตัดจ าหน่าย 

เนื่องด้วย INEC ไม่มีแผนการก่อสร้างหรือลงทุนในทรัพย์สินใหม่อย่างมีนัยส าคัญ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
ก าหนดให้ไม่มีค่าใชจ้่ายลงทุน ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการค่าใช้จา่ยลงทุนและค่าเส่ือมตดัจ าหน่าย ดังนี ้
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(ล้านบาท) 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 
ค่าใช้จ่ายลงทุน - - - - - 
ค่าเสื่อมตัดจ าหน่าย 0.02  0.02  0.01  - - 

 ท่ีมา:  ข้อมูลของ INEC และประมาณการโดยทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ 

4. เงินทุนหมุนเวียน 

เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้รายได้ของ INEC ไม่มีการเติบโตจากลูกค้ารายใหม่ ท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงก าหนดให้เงินทุนหมุนเวียนมีอัตราคงที่ตามตารางด้านล่าง 

(ล้านบาท) 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 
ลูกหนี้ค้างจ่าย 0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  
เจ้าหนี้ค้างจ่าย 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
สินค้าคงเหลือ 0.22  0.22  0.22  0.22  0.22  
เงินทุนหมุนเวียนรวม (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) 

ท่ีมา: ข้อมูลของ INEC และประมาณการโดยทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ 

5. อัตราคิดลด 

อัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ของ INEC ที่ร้อยละ 
7.15 สามารถดูรายละเอียดได้จากข้อ 1.3.5 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด หัวข้อย่อย 1.5 อัตราคิดลดของ
รายงานฉบับนี้ 

6. มูลค่าปัจุบันสุดท้าย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีการก าหนดการอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดภายหลังส้ินสุดระยะเวลาประมาณ
การเท่ากับร้อยละ 0 ต่อปี เพื่อเป็นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative basis) 

2. สรุปมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการกระแสเงินสดของธุรกิจ โดยใช้ข้อสมมติฐานในการค านวณกระแสเงินสด
สุทธิของ INEC  ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตและอัตราคิดลดด้วยต้นทุนการจัดหาเงินถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของ  INEC  
(Weighted Average Cost of Capital: WACC) สามารถสรุปประมาณการกระแสเงินสดได้ดังนี้ 

(ล้านบาท)  2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 
รายได ้ 2.89  2.89  2.89  2.89  2.89  
ค่าใช้จ่ายต้นทุน (2.32) (2.32) (2.32) (2.32) (2.32) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (0.13) (0.12) (0.12) (0.12) (0.12) 
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนหักภาษ ี 0.45  0.46  0.46  0.46  0.46  
ภาษ ี (0.09) (0.09) (0.09) (0.09) (0.09) 
ก าไรสุทธิหลังหักภาษี  0.36  0.37  0.37  0.37  0.37  
ค่าเสื่อมราคา 0.01  0.00  0.00  0.00  0.00  
รายจ่ายลงทุน 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
เงินทุนหมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้น(ลดลง) (0.35) 0.00  0.00  0.00  0.00  
กระแสเงินสดคงเหลือ 0.02  0.37  0.37  0.37  0.37  
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(ล้านบาท)  2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 
       

จ านวนป ี 0.87 1.87 2.87 3.87 4.87 
อัตราคิดลดจากต้นทุนทางการเงิน (WACC) 7.15% 7.15% 7.15% 7.15% 7.15% 
อัตราส่วนลด (Discount Factor) 0.942 0.879 0.820 0.766 0.715 

ท่ีมา: ข้อมูลของ INEC และประมาณการโดยทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ 

สรุปมูลค่าของกิจการกรณีฐานของ INEC 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินความสมเหตุสมผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ  INEC  โดย
พิจารณาจากกระแสเงินสดคิดลดด้วยต้นทุนการจัดหาเงินถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของ  INEC  (Weighted Average Cost of 
Capital: WACC) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

รายการ มูลค่า หมายเหตุ 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 1.19  ล้านบาท 
มูลค่าปัจจุบันสุดท้าย (Terminal Value) 3.68  ล้านบาท 
มูลค่าของกิจการของ INEC 4.87  ล้านบาท 

ท่ีมา: ประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

การประเมินโดยวิธีมูลค่ากระแสเงินสดของ INEC เท่ากับ 4.87 ล้านบาท   

การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง(Sensitivity Analysis) ของการประเมิน
ความสมเหตุสมผลของราคายุติธรรมของ INEC บนกรณีฐาน เพื่อให้ครอบคลุมถึงช่วงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การเปล่ียนแปลงของ 2 ปัจจัย คือ  

(1) อัตราคิดลดจากต้นทุนทางการเงิน ด้วยต้นทุนเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของ  INEC (Discount Rate) เพื่อให้ได้มูลค่า
ยุติธรรมของ INEC ที่สะท้อนถึงความเป็นไปได้ในกรณีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้
ต้นทุนการจัดหาเงินถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของ INEC  (Weighted Average Cost of Capital: WACC กรณีฐาน 
(Base Case) ที่ร้อยละ 7.15 และสมมติฐานให้มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น และลดลงร้อยละ 0.50%   

(2) การเปล่ียนแปลงของรายได้ (Change in Revenue) เพื่อให้มูลค่ายุติธรรมที่ครอบคลุมความผันผวนของรายได้ 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสมมติให้มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น และลดลงร้อยละ 0.50%  

ตารางสรุปการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) 

ผลตอบแทนตามวิธีมูลค่ากระแสเงินสดสุทธิของเงินลงทุน  

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

  
การเปลี่ยนแปลงของรายได้ 

  

-0.50%  5.26   5.26   5.26   5.26   5.26  
-0.25%  5.06   5.06   5.06   5.06   5.06  
0.00%  4.87   4.87   4.87   4.87   4.87  
0.25%  4.70   4.70   4.70   4.70   4.70  
0.50%  4.54   4.54   4.54   4.54   4.54  
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 การประเมินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด มีความผันผวนอย่างมีนัยส าคัญ จากอัตราการเปล่ียนแปลงของ
รายได้ของ INEC และการเปล่ียนแปลงต้นทุนกระแสเงินสดส่วนของกิจการ ส่งผลให้การประเมินมูลค่ากิจการของ INEC อยู่
ในช่วง 4.54 – 5.26 ล้านบาท  
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เอกสารแนบ 7 

การประเมินมูลค่ายุตธิรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 
ของ 

บริษัท เอชอาร์ซีพี จ ากัด (“HRCP”) 
 

1. สมมติฐานส าคัญ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าประมาณการทางการเงินของ HRCP บนข้อมูลที่ได้รับ รวมถึงจากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารของ HRCP บนหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) เพื่อให้ได้มาซึ่งสมมติฐานที่ส าคัญ โดยสมมติฐานและ
รายละเอียด มีดังนี้ 

1. โครงสร้างรายได้ 

ปัจจุบัน HRCP ประกอบธุรกิจโดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าของ บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) 
ให้แก่ลูกค้ารายย่อย เนื่องจากบริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) จ าหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าองค์กรและ partner เป็น
หลัก โดยจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ HRCP มีนโยบายที่จะจ าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าองค์กรเป็นหลัก โดยจาก
ยอดขาย 3 ปีที่ผ่านมา ITG ได้มีการแบ่งยอดขายบางส่วนเข้ามารับรู้ใน HRCP และได้ใช้ HRCP ในการทดลองการ
ขายผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่อีกด้วย ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจไม่ชัดเจน โดยจะขึ้นอยู่กับนโยบายการรับรู้รายได้ของ
ผู้บริหารเป็นหลัก ในปัจจุบัน ผู้บริหารประมาณการว่ายอดขายและโครงสร้างต้นทุนต่างๆจะใกล้เคียงกับผล
ประกอบการในปี 2563 และคาดว่าจะไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณ
การให้รายได้จากการขายและบริการเติบโตขึ้นในอัตราเงินเฟ้อ หรือร้อยละ 1.50 เท่านั้น และประมาณการให้ไม่มี
รายได้จากการเช่าอุปกรณ์ในปี 2564 เป็นต้นไปเนื่องจากลูกค้าโครงการไม่ต่อสัญญาเช่า นอกจากนี้ ได้ประมาณการ
ให้รายได้อื่นเติบโตตามสัดส่วนของรายได้จากการขายตลอดการประมาณการ รายละเอียดโครงสร้างรายได้ มีดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
รายได้จากการขายและบริการ 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

รายได้จากการขาย 1.61 4.94 0.20 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 

อัตราการเติบโต 10.7% 206.8% -96.0% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

รายได้จากการบริการ 0.06 0.23 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

อัตราการเติบโต -42.2% 302.9% -58.4% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

รายได้จากการเช่า 0.00 0.40 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อัตราการเติบโต -100.0% NA -75.3% -100.0% NA NA NA NA 

รายได้จากการขายและบริการ 1.67 5.57 0.39 0.30 0.30 0.31 0.31 0.32 

อัตราการเติบโต 7.0% 234.0% -93.0% -24.0% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

รายได้อ่ืน 0.02 0.05 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 

อัตราการเติบโต 5.1% 195.5% 139.0% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

รวมรายได้ 1.68 5.62 0.50 0.41 0.42 0.42 0.43 0.44 

อัตราการเติบโต 7.0% 233.6% -91.0% -18.3% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

ท่ีมา:  งบการเงินของ HRCP และประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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2. ต้นทุนขายและบริการ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระประมาณการตน้ทุนขายโดยอ้างอิงจากอัตราต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเฉล่ียปี 2561 
และ 2562 ในอดีต (ยกเว้นปี 2563 ที่บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของสินค้าในปริมาณมากจากสินค้าคงเหลือที่อายุ
เกิน 365 วันตามนโยบายทางบัญชี โดยพิจารณาเป็นรายการ one-time) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 89.32 ของยอดขายตลอด
การประมาณการ ดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
ต้นทุนขาย 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 
ต้นทุนขาย -1.45 -4.38 -0.87 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 

ร้อยละต้นทุนขายต่อรายได้จากการ
ขาย 

-90.10% -88.54% -440.45% -89.32% -89.32% -89.32% -89.32% -89.32% 

ท่ีมา:  งบการเงินของ HRCP และประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้นทุนค่าบริการโดยอ้างอิงจากอัตราต้นทุนค่าบริการต่อรายได้จากการ
บริการในปี 2563 ที่ร้อยละ 11.28 ไปจนตลอดประมาณการ 

ค่าเส่ือมราคา 
เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการให้ไมม่ีรายไดค้่าเช่าตัง้แต่ปี 2564 เป็นต้นไป จึงมีการปรับปรุงโดย
โอนให้รับรู้ค่าเส่ือมราคาจากในส่วนต้นทุนขายไปยังคา่เส่ือมราคาในส่วนของค่าใชจ้่ายในการบริหารแทน 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
ต้นทุนค่าบริการ 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

ต้นทุนค่าบริการ (0.05) (0.47) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 

ร้อยละต้นทุนบริการต่อรายได้บริการ -87.2% -206.0% -11.3% -11.3% -11.3% -11.3% -11.3% -11.3% 

ค่าเสื่อมราคา -สินทรัพย์ส าหรับเช่า 0.00  (0.19) (0.16) 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

รวม (0.05) (0.66) (0.17) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 

3. คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการให้ค่าใช้จ่ายบริหารทั้งหมดเติบโตจากปี 2563 ตามอัตราเงินเฟ้อหรือร้อยละ 
1.50 ต่อปีตลอดการประมาณการ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ค่าใช้จ่ายบริหาร 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

ค่าสอบบญัชี (0.14) (0.14) (0.15) (0.15) (0.15) (0.15) (0.16) (0.16) 

ค่าเสื่อมราคา (0.00) (0.00) (0.00) (0.15) (0.15) (0.01) (0.00) (0.00) 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (0.03) (0.09) (0.08) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

รวม (0.17) (0.23) (0.23) (0.30) (0.30) (0.17) (0.16) (0.16) 

ท่ีมา:  งบการเงินของ HRCP และประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

4. เงินกู้ 

จากข้อมูลตามงบการเงินปี 2563 ของ HRCP ไม่มีการกู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอก 
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5. ค่าใช้จ่ายลงทุนและค่าเสื่อมตัดจ าหน่าย 

จากการประมาณการที่ไม่มีรายได้จากการเช่าตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการ
ไม่ให้มีค่าใช้จ่ายลงทุนในส่วนของอุปกรณ์ค่าเช่าอีกต่อไป โดยจะตัดค่าเส่ือมจากมูลค่าอุปกรณ์ในปัจจุบันไปจนจบ
อายุการใช้งาน ตามนโยบายบัญชีของบริษัท 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายลงทุน 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

รวมค่าใช้จ่ายลงทุน 0.00/1 - - - - 

ค่าเส่ือมและค่าตัดจ าหน่าย 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

ค่าเสื่อมและคา่ตัดจ าหน่าย 0.15 0.15 0.01 0.00 0.00 

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายลงทุนในปี 2564 มีจ านวนเท่ากับ 3,000 บาท โดยเป็นเพียงค่าใช้จ่ายเล็กน้อยในส่วนอุปกรณ์ส านักงาน 
ท่ีมา: ข้อมูลของกิจการและประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

6. เงินทุนหมุนเวียน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประมาณการลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และเจ้าหนี้การค้า โดยอ้างอิงระยะเวลาเฉล่ีย
จาก ITG เนื่องจาก ITG มีนโยบายการแบ่งการขายสินค้ามารับรู้ใน HRCP ซึ่งมีระยะเวลาเก็บเงินลูกหนี้เฉล่ียที่ 90 
วัน สต็อกสินค้าเฉล่ียที่ 25 วัน จ่ายช าระเจ้าหน้ีเฉล่ียที่ 65 วัน และใช้ตัวเลขดังกล่าวประมาณการเงินทุนหมุนเวียนไป
จนสิ้นสุดการประมาณการ  

 (หน่วย: ล้านบาท) 
เงินทุนหมุนเวียน 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

ลูกหนี้การคา้ 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 
สินค้าคงเหลือ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
เจ้าหนี้การค้า 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 
เงินทุนหมุนเวียนรวม 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 

ท่ีมา: ข้อมูลของกิจการและประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

7. อัตราคิดลด (Discount Rate) 

อัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 
7.93 (WACC ไม่รวมภาษี) ส าหรับปี 2564 – 2565 ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเนื่องจากเกิดขาดทุนก่อนหักภาษี และร้อย
ละ 7.15 ส าหรับปี 2566 เป็นต้นไป  สามารถดูรายละเอียดได้จากข้อ 1.3.5 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 
หัวข้อย่อย 1.5 อัตราคิดลดของรายงานฉบับนี้ 

8. มูลค่าปัจจุบันสุดท้าย (Terminal Value) 

ส าหรับธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายสินค้าเทคโนโลยี เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันได้เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยบริษัท
ต้องปรับตัวและติดตามข่าวสารตลอดเวลาเพื่อหาสินค้าที่ตรงกับตลาดมาจ าหน่าย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ประมาณการอย่างระมัดระวังโดยให้มีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 0.00 หลังจากปี 2568 เป็นต้นไป 
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2. สรุปมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ 

1. ประมาณการงบก าไรขาดทุน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการงบก าไรขาดทุนรวมของบริษัท HRCP ตามตารางดา้นล่างนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

รายได้จากการขายสินคา้ 0.20  0.20  0.21  0.21  0.21  
รายได้ค่าบริการ 0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  
รวมรายได้จากการขายและบริการ 0.30  0.30  0.31  0.31  0.32  
ต้นทุนขาย (0.18) (0.18) (0.18) (0.19) (0.19) 
ต้นทุนค่าบริการพร้อมติดตั้ง (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 
รวมต้นทุนขายและบริการ (0.19) (0.19) (0.20) (0.20) (0.20) 
ก าไรข้ันต้น 0.11  0.11  0.11  0.11  0.11  
รายได้อ่ืน 0.11  0.12  0.12  0.12  0.12  
ค่าใช้จ่ายบริหาร (0.30) (0.30) (0.17) (0.16) (0.16) 
ก าไรจากการด าเนินงาน (0.07) (0.07) 0.06  0.07  0.08  
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน - - - - - 
ค่าใช้จ่ายภาษ ี -  -  0.01  0.01  0.01  
ก าไรสุทธิ (0.07) (0.07) 0.07  0.09  0.09  

ท่ีมา: ข้อมูลของกิจการและประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

2. ประมาณการกระแสเงินสดของบริษัท เอชอาร์ซีพี จ ากัด 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการกระแสเงินสดของธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายสินค้า IT โดยใช้ข้อสมมติฐานใน
การค านวณกระแสเงินสดสุทธิของกิจการ ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตและอัตราต้นทุนทางการเงินรวมของบริษัทฯ 
(Weighted Average Cost of Capital) สามารถสรุปประมาณการกระแสเงินสดได้ ดังนี ้

(ล้านบาท)  2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 
รายได ้ 0.41 0.42 0.42 0.43 0.44 
ต้นทุน -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน -0.30 -0.30 -0.17 -0.16 -0.16 
ก าไรจากการด าเนินงาน -0.07 -0.07 0.06 0.07 0.08 
ภาษ ี 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลังหักภาษี  -0.07 -0.07 0.05 0.06 0.06 
ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตดัจ าหน่าย 0.15 0.15 0.01 0.00 0.00 
รายจ่ายลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินทุนหมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้น(ลดลง) -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 0.02 0.07 0.06 0.06 0.06 
จ านวนป ี 0.87 1.87 2.87 3.87 4.87 
ต้นทุนทางการเงิน (WACC) 7.93% 7.93% 7.15% 7.15% 7.15% 
อัตราคิดลด (Discount Factor) 0.94 0.87 0.82 0.77 0.71 

 ท่ีมา: ข้อมูลของกิจการ และประมาณการโดยทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ 
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สรุปกรณีฐานของบริษัท เอชอาร์ซีพี จ ากัด 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินความสมเหตุสมผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการ โดย
พิจารณาจากกระแสเงนิสดของบริษัท (Discounted Free Cash Flow to the Firm Approach) ผลการประเมินมูลค่า
ของ บริษัท เอชอาร์ซีพี จ ากัด สามารถสรุปได้ดังนี้ 

รายการ มูลค่า หมายเหตุ 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 0.22 ล้านบาท  
มูลค่าปัจจุบันสุดท้าย (Terminal Value) 0.60 ล้านบาท  
รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 0.82 ล้านบาท 

 ท่ีมา: ประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

จากตารางข้างต้น จะได้มูลค่าสุทธิของกิจการที่ยังไม่รวมเงินสดและยังไม่หักหนี้สิน เท่ากับ 0.82 ล้านบาท โดย
มูลค่าข้างต้องน าไปรวมกับบริษัทอื่นๆภายใต้โครงสร้างของ IRCP และน ามาบวกเงินสดและหักหนี้สินที่มีดอกเบี้ย
จากงบรวมของ IRCP ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ต่อไป 
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