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ค านิยาม 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ให้ค านิยามศพัท์ให้มีความหมายตามที่ระบสุ าหรับใช้ในเอกสารฉบบันี ้ดงันี  ้
 
ส านกังาน ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือ SET ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ที่ APM 097 / 2562 
 
 วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562 
 
เร่ือง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
 บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน)  
เรียน คณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน)  
 
 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอที ซิตี ้จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “IT”) ครัง้ที่ 3 / 2562 เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2562 มีมติให้บริษัทน าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งจะประชุมในวนัที่ 30 สิงหาคม 2562 
เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชัน่ อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (“CSC”) 
จ านวน 1,400,000 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด ในราคาหุ้นละ 240.35 
บาท (มลูค่าที่ตราไว้ของ CSC หุ้นละ 100.00 บาท) รวมมลูค่า 336.50 ล้านบาท จาก (1) บริษัท ไบร์ท แอนด์ โกรว์ จ ากดั 
(“B&G”) (2) นายพิชยั นีรนาทโกมล (ต่อไปในรายงานจะเรียกวา่ “นายพิชยัฯ”) และ (3) นายคณภณ ปิยะลกัษณางกรู โดย
การช าระเป็นเงินสดทัง้จ านวน โดยที่นางกมลแก้ว จินรัตน์ บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของนายพิชยัฯ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 90.00 ใน 
B&G 

การได้มาซึง่หุ้นสามญัดงักลา่วเข้าขา่ยเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ 
ทจ.20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน  (“เกณฑ์
ได้มาหรือจ าหนา่ยไป”) รวมถึงประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และโดยมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 69.22 ตามเกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน โดย
ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัท และงบการเงินของ CSC สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งมีขนาดรายการสงูกวา่ร้อย
ละ 50 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 100 จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ “รายการประเภทที่ 1” ทัง้นี ้บริษัทไม่มีการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ที่เกิดขึน้ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา โดยบริษัทมีหน้าที่จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาด
หลกัทรัพย์ทนัที โดยมีสารสนเทศอยา่งน้อยตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด (บริษัทเปิดเผยสารสนเทศเมื่อวนัท่ี 28 มิถนุายน 
2562) และจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิในการตกลงเข้าท ารายการตามหลกัเกณฑ์  

นอกจากนี ้ณ วนัที่บริษัทเข้าท ารายการดงักล่าว นายพิชัยฯ ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นปัจจุบนัของ  
CSC ไม่มีความสมัพนัธ์กับบริษัท แต่ในภายหลงัจากที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมตัิการเข้าซือ้หุ้นของ  CSC แล้ว 
บริษัทจะออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้กับนายพิชัยฯ 
จ านวน 80,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 21.83 
ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว (ภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ) รวมทัง้นายพิชยัฯ จะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท1 ด้วยเหตผุลดงักลา่วท าให้การท ารายการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ  CSC จากผู้ ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็นผู้ เก่ียวข้อง

                                                           
1 ภายหลังการเข้าท ารายการแล้ว นายพิชัยฯ จะเข้าด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการใน  CSC และจะเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษัทและรองประธานคณะผู้บริหารใน IT โดยก ากับดแูลฝ่ายธุรกิจสมาร์ทโฟนของ IT โดยบริษัทจะจดัท าสญัญาว่าจ้างภายหลงัที่
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว 
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กับนายพิชัยฯ และการเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลในวงจ ากดัให้แก่นายพิชัยฯ เข้าข่ายเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของ
บริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
และมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและ
การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 (“เกณฑ์การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) โดยมีมลูคา่
รายการที่เก่ียวโยงกนัเกินกวา่ 20 ล้านบาทขึน้ไป หรือตัง้แต่ร้อยละ 3.00 ของมลูค่าทรัพย์สินที่มีตวัตนสทุธิ (แล้วแต่จ านวน
ใดจะสงูกวา่) 

ดงันัน้ บริษัทจึงมีหน้าที่แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และ
รายการที่เก่ียวโยงกันดงักล่าวต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท พร้อมจัดท ารายงานเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ และรายการที่เก่ียวโยงกันแก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงอนมุตัิไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ (ถ้ามี) ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี โดย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3 / 2562 เมื่อวนัที่ 28 มิถนุายน 2562 ได้มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้บริษัท แอสเซท โปร แมเนจ
เม้นท์ จ ากดั (“APM”) เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทเก่ียวกับรายการได้มาซึ่ง
สนิทรัพย์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
  

การเข้าท ารายการในครัง้นี ้มีข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการ ข้อดีและข้อด้อยของการไม่เข้าท ารายการ 
ข้อดีและข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลที่ เกี่ยวโยงกัน และความเสี่ยงจากการเข้าท ารายการ โดยสรุป
ดังต่อไปนี ้

ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 
ข้อดขีองการเข้าท ารายการ ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

 เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจจ าหนา่ยโทรศพัท์มือถือ 
 บริษัทมีอ านาจตอ่รองกบัผู้ผลติโทรศพัท์มือถือเพิม่ขึน้ 
 บริษัทได้ใช้ประโยชน์จากความแข็งแรงของโครงสร้างทาง

การเงินในปัจจบุนั เพื่อขยายธุรกิจจ าหนา่ย
โทรศพัท์มือถือในอนาคต 

 ผลกระทบจาก Control Dilution ที่ลดลง 

ข้อดีและข้อด้อยของการไม่เข้าท ารายการ 
ข้อดขีองการไม่ท ารายการ ข้อด้อยของการไม่ท ารายการ 

 ไมเ่กิดผลกระทบจาก Control Dilution ที่ลดลง  บริษัทสญูเสยีโอกาสในการขยายธุรกิจการจ าหนา่ย
โทรศพัท์มือถือ 

ข้อดีและข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 
ข้อดขีองการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั ข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

 บริษัทได้บคุลากรท่ีมคีวามเช่ียวชาญในธุรกิจจ าหนา่ย
โทรศพัท์มือถือ 

-ไมม่ี- 

ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการ 
 ความเสีย่งในการท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายหุ้นสามญัของ CSC  
 ความเสีย่งจากผู้ ถือหุ้นไมอ่นมุตักิารเข้าท ารายการ 
 ความเสีย่งจากการท่ีผลประกอบการของ CSC ไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย 



ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (IT) 
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ตารางสรุปเปรียบเทียบราคาที่ประเมินได้โดยวิธีต่างๆ กบัราคาซือ้หุ้นสามัญของ CSC 

วธีิประเมินมูลค่า 
มูลค่าท่ีประเมินได้ 

(บาท/หุ้น) 
ราคาซือ้ 

(บาท/หุ้น) 

สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้หุ้น CSC 

(บาท/หุ้น) 

สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้หุ้น CSC 

(%) 
1) วธีิมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด N/A 240.35 N/A N/A 
2) วธีิมลูคา่ตามบญัชี 114.81 240.35 (125.54) (52.23) 

3) วธีิปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี 105.12 240.35 (135.23) (56.26) 
4) วธีิเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาตลาดตอ่มลูคา่ตาม

บญัชี 
315.04 – 350.88 240.35 74.69 – 110.53 31.08 – 45.99 

5) วธีิเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาตลาดตอ่ก าไรสทุธิ 252.45 – 311.04 240.35 12.10 – 70.69 5.03 – 29.41 

6) วธีิมลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดสทุธิ 188.92 240.35 (51.43) (21.40) 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นที่ มีความเหมาะสม คือ วิธีเปรียบเทียบ

อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ เน่ืองจาก อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิของบริษัทเทียบเคียงได้สะท้อน
มุมมองของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อราคาหุ้นสามัญของกลุ่มธุรกิจที่  CSC อยู่ได้เป็นอย่างดี รวมถึง
ลักษณะการให้บริการ และผลิตภณัฑ์ที่ให้บริการ ที่มีความคล้ายคลึงกันกับ CSC ซึ่งค านวณได้มูลค่ายุติธรรมหุ้น
สามัญของ CSC เท่ากับ 252.45 ถงึ 311.04 บาทต่อหุ้น ซ่ึงมีมูลค่าสูงกว่าราคาซือ้หุ้นเท่ากับ 12.10 ถงึ 70.69 บาท
ต่อหุ้น หรือสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 5.03 ถึงร้อยละ 29.41 ตามล าดับ (รายละเอียดการประเมินมูลค่าตามรายงาน
ส่วนที่ 3 เร่ือง ความสมเหตุสมผลของราคาในการเข้าท ารายการ) 
 

ตารางสรุปเปรียบเทียบราคาที่ประเมินได้โดยวิธีต่างๆ กบัราคาเสนอขายหุ้นสามัญของ IT 

วธีิประเมินมูลค่า 
มูลค่าท่ีประเมินได้ 

(บาท/หุ้น) 
ราคาเสนอขาย 

(บาท/หุ้น) 

สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาเสนอขาย 
(บาท/หุ้น) 

สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาเสนอขาย 

(%) 
1) วธีิมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด 2.45 – 4.27 2.50 (0.05) – 1.77 (2.00%) – 70.80% 
2) วธีิมลูคา่ตามบญัชี 2.83 2.50 0.33 13.20% 

3) วธีิปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี 3.14 2.50 0.64 25.60% 
4) วธีิเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาตลาดตอ่

มลูคา่ตามบญัชี 
13.86 - 15.34 2.50 11.36 - 12.84 454.37% - 513.78% 

5) วธีิเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาตลาดตอ่
ก าไรสทุธิ 

1.66 - 2.05 2.50 (0.84) - (0.45) (33.42%) - (17.97%) 

6) วธีิมลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดสทุธิ และ
รวมส่วนของกิจการของบริษัทร่วม 

2.52 – 2.60 2.50 0.02 – 0.10 0.80% - 4.00% 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นที่ มีความเหมาะสม คือ วิธีเปรียบเทียบ

อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ เน่ืองจาก อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิของบริษัทเทียบเคียงได้สะท้อน
มุมมองของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อราคาหุ้นสามัญของกลุ่มธุรกิจที่ บริษัทอยู่ได้เป็นอย่างดี รวมถึง
ลักษณะการให้บริการ และผลิตภณัฑ์ที่ให้บริการ ที่มีความคล้ายคลึงกันกับบริษัท ซึ่งค านวณได้มูลค่ายุติธรรมหุ้น



ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (IT) 
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สามัญของบริษัทได้ยู่ระหว่าง 1.66 ถงึ 2.05 บาทต่อหุ้น โดยต ่ากว่าราคาเสนอขายให้นายพิชัยฯ เท่ากับ 0.45 บาท
ต่อหุ้น ถงึ 0.84 บาทต่อหุ้น หรือต ่ากว่าคิดเป็นร้อยละ 17.97 ถงึร้อยละ 33.42 ตามล าดับ  

ทัง้นี ้เน่ืองจากในช่วง 1 ปีที่ ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ และ
สภาพคล่องในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทมีปริมาณลดลงอย่างมาก โดยเม่ือพิจารณาจากข้อมูลอัตราการหมุนเวยีน
การซือ้ขายย้อนหลัง ตัง้แต่ 7 วันย้อนหลัง 15 วันย้อนหลัง 30 วันย้อนหลัง 60 วันย้อนหลัง 90 วันย้อนหลัง 120 
วันย้อนหลัง พบว่า บริษัทมีอัตราการหมุนเวียนซือ้ขายสะสมเท่ากับร้อยละ 0.19 ร้อยละ 0.65 ร้อยละ 1.40 ร้อย
ละ 3.52 ร้อยละ 7.18 และร้อยละ 7.52 ตามล าดับ ซ่ึงมูลค่าการซือ้ขายที่ลดลงดังกล่าวอาจท าให้ราคาตลาดของ
บริษัทไม่สะท้อนมูลค่าที่ เหมาะสม จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีการ
ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาดในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการ (รายละเอียดการประเมิน
มูลค่าตามรายงานส่วนที่ 3 เร่ือง ความสมเหตุสมผลของราคาในการเข้าท ารายการ) 

 
บทสรุปความเหน็ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้วเห็นวา่ ผู้ ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการที่
เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทเข้าท ารายการในครัง้นี ้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้ถอืหุ้น
เป็นส าคัญ โดยการพิจารณาให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้อยูบ่นข้อสมมติฐานวา่ ข้อมลูและเอกสารที่ได้รับ 
ตลอดจนการสมัภาษณ์ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริง รวมทัง้ข้อ
สมมติฐานที่ใช้ในการจัดท าประมาณการทางการเงินมีความสมเหตุมผล ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาจาก
สถานการณ์และข้อมลูที่เกิดขึน้จริงในขณะท่ีท าการศกึษารายละเอียดในการเข้าท ารายการเทา่นัน้ ดงันัน้ หากปัจจยัดงักลา่ว
มีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัก็อาจสง่ผลกระทบตอ่ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครัง้นีไ้ด้ 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท โปรดศึกษาข้อมูลในรายงานความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการดงักลา่วอยา่งรอบคอบ และขอเชิญผู้ ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้ น 
ครัง้ที่ 1/2562 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 30 สงิหาคม 2562  เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาว
เวอร์ เลขท่ี 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว 
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การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จ ากัด (“CSC”) 
ของบริษัท ไอที ซิตี ้จ ากัด (มหาชน) (“IT”) จากผู้ถือหุ้นเดิม  

และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในวงจ ากัดให้แก่นายพิชัย นีรนาทโกมล ซึ่งเข้าข่ายเป็นบุคคลที่ เกี่ยวโยงกัน 
 

 
1.1 ที่มาและวัตถุประสงค์ 

  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอที ซิตี ้จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “IT”) ครัง้ที่ 3 / 2562 เมื่อวนัที่ 28 
มิถุนายน 2562 มีมติให้บริษัทน าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งจะประชุมในวนัที่ 30 สิงหาคม 2562 
เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชัน่ อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (“CSC”) 
จ านวน 1,400,000 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด ในราคาหุ้นละ 240.35 
บาท (มลูค่าที่ตราไว้ของ CSC หุ้นละ 100.00 บาท) รวมมลูค่า 336.50 ล้านบาท จาก (1) บริษัท ไบร์ท แอนด์ โกรว์ จ ากดั 
(“B&G”)2 (2) นายพิชยั นีรนาทโกมล และ (3) นายคณภณ ปิยะลกัษณางกูร โดยการช าระเป็นเงินสดทัง้จ านวน โดยที่นาง
กมลแก้ว จินรัตน์ บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของนายพิชยัฯ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 90.00 ใน B&G 

การได้มาซึง่หุ้นสามญัดงักลา่วเข้าขา่ยเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ 
ทจ.20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“เกณฑ์
ได้มาหรือจ าหนา่ยไป”) รวมถึงประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และโดยมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 69.22 ตามเกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน โดย
ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัท และงบการเงินของ CSC สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งมีขนาดรายการสงูกวา่ร้อย
ละ 50 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 100 จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ “รายการประเภทที่ 1” ทัง้นี ้บริษัทไม่มีการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ที่เกิดขึน้ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา โดยบริษัทมีหน้าที่จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาด
หลกัทรัพย์ทนัที โดยมีสารสนเทศอยา่งน้อยตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด (บริษัทเปิดเผยสารสนเทศเมื่อวนัท่ี 28 มิถนุายน 
2562) และจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิในการตกลงเข้าท ารายการตามหลกัเกณฑ์  

นอกจากนี ้ณ วนัที่บริษัทเข้าท ารายการดงักล่าว นายพิชัยฯ ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นปัจจุบนัของ 
CSC ไม่มีความสมัพนัธ์กับบริษัท แต่ในภายหลงัจากที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมตัิการเข้าซือ้หุ้นของ CSC แล้ว 
บริษัทจะออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้กับนายพิชัยฯ 
จ านวน 80,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 21.83 
ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว (ภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ) รวมทัง้นายพิชยัฯ จะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท3 ด้วยเหตผุลดงักลา่วท าให้การท ารายการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ  CSC จากผู้ ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็นผู้ เก่ียวข้อง
กับนายพิชัยฯ และการเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลในวงจ ากดัให้แก่นายพิชัยฯ เข้าข่ายเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของ
บริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
                                                           
2 ณ วนัที่ 10 มิถนุายน 2562 ผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไบร์ท แอนด์ โกรว์ จ ากดั (B&G) ประกอบด้วย (1) นางกมลแก้ว จินรัตน์ ร้อยละ 90.00 (2) นาย
วราวธุ แพเพชรทอง ร้อยละ 5.00 และ (3) นางสาววรรณี เปรมปรีดา ร้อยละ 5.00 
3 ภายหลังการเข้าท ารายการแล้ว นายพิชัยฯ จะเข้าด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการใน CSC และจะเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทและรองประธานคณะผู้บริหารใน IT โดยก ากับดแูลฝ่ายธุรกิจสมาร์ทโฟนของ IT โดยบริษัทจะจดัท าสญัญาว่าจ้างภายหลงัที่
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว 

ส่วนที่ 1 : ลักษณะและรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 



ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (IT) 
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และมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและ
การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 (“เกณฑ์การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) โดยมีมลูคา่
รายการที่เก่ียวโยงกนัเกินกวา่ 20 ล้านบาทขึน้ไป หรือตัง้แต่ร้อยละ 3.00 ของมลูค่าทรัพย์สินที่มีตวัตนสทุธิ (แล้วแต่จ านวน
ใดจะสงูกวา่) 

ดงันัน้ บริษัทจึงมีหน้าที่แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และ
รายการที่เก่ียวโยงกันดงักล่าวต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท พร้อมจัดท ารายงานเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ และรายการที่เก่ียวโยงกันแก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงอนมุตัิไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ (ถ้ามี) ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี โดย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3 / 2562 เมื่อวนัที่ 28 มิถนุายน 2562 ได้มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้บริษัท แอสเซท โปร แมเนจ
เม้นท์ จ ากดั (“APM”) เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทเก่ียวกบัรายการได้มาซึ่ง
สนิทรัพย์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 

1.2 วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

1.2.1 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
บริษัทจะซือ้หุ้นสามญัของ CSC ภายหลงัจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1 / 2562 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 30 

สงิหาคม 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีมติอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว และนายพิชยัฯ (“ผู้ขาย”) ได้ปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขตา่งๆ ของสญัญาซือ้ขายหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทคาดวา่การซือ้ขายหุ้นสามญัของ CSC จะแล้วเสร็จภายใน 
90 วนัหลงัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.2.2 รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
การท ารายการซือ้ขายหุ้นสามญัของ CSC ถือเป็นการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั เนื่องจาก ภายหลงั

การเข้าซือ้หุ้นสามญัของ CSC แล้ว นายพิชยัฯ กรรมการและหนึ่งในผู้ ถือหุ้นปัจจุบนัของ CSC จะเข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทและมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 21.83 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว (ภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ) รวมถึงเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท4 ซึ่งบริษัทคาดวา่การซือ้ขายหุ้นสามญัของ CSC จะแล้วเสร็จภายใน 90 วนั
หลงัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

ส าหรับรายการที่บริษัทจะออกเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ให้แก่นายพิชัยฯ จ านวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 
21.83 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว (ภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ) และนายพิชยัฯ จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท  ภายหลงัจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 และได้รับอนุญาตจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ.72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหมต่อ่
บคุคลในวงจ ากดั บริษัทคาดว่าจะด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่นายพิชยัฯ แล้วเสร็จภายใน 90 วนัหลงัจากวนั
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

                                                           
4 ภายหลังการเข้าท ารายการแล้ว นายพิชัยฯ จะเข้าด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการใน  CSC และจะเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทและรองประธานคณะผู้บริหารใน IT โดยก ากับดแูลฝ่ายธุรกิจสมาร์ทโฟนของ IT โดยบริษัทจะจดัท าสญัญาว่าจ้างภายหลงัที่
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว 
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บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (IT) 
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1.3 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง 

1.3.1 การซือ้หุ้นสามัญของ CSC จาก (1) บริษัท ไบรท์ แอนด์ โกรว์ จ ากัด (2) นายพิชัย นีรนาทโกมล 
และ (3) นายคณภณ ปิยะลักษณางกูร 
ผู้ซือ้ :   บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (“IT”) 
ผู้ขาย :   1. บริษัท ไบร์ท แอนด์ โกรว์ จ ากดั จ านวน 1,399,998 หุ้น 
  2. นายพิชยั นีรนาทโกมล   จ านวน  1 หุ้น 
  3. นายคณภณ ปิยะลกัษณางกรู จ านวน  1 หุ้น 
ความสมัพนัธ์ : ก่อนการเข้าท ารายการ ผู้ขายทกุรายไมม่คีวามสมัพนัธ์กบับริษัท และไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยง

กบับริษัท 
 
ข้อมลูทัว่ไปของ บริษัท ไบร์ท แอนด์ โกรว์ จ ากดั (“B&G”) 

ชื่อบริษัท บริษัท ไบร์ท แอนด์ โกรว์ จ ากดั 
ที่ตัง้บริษัท เลขที่ 142/6 ถนนอินทรพิทกัษ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบรีุ 

กรุงเทพมหานคร 10600 
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559059861 
วันจดทะเบียนบริษัท 8 เมษายน 2559 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 2.00 ล้านบาท 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ จ าหนา่ยโทรศพัท์ อปุกรณ์สือ่สารทกุชนิด 
หมายเหต ุ: ข้อมลูจากหนงัสือรับรอง ฉบบั วนัที่ 22 กรกฎาคม 2562 

 
ข้อมลูผู้ ถือหุ้นของ B&G ณ วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 
อันดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 นางกมลแก้ว จินรัตน์ 18,000 90.00 
2 นางสาววรรณี เปรมปรีดา 1,000 5.00 
3 นายวราวธุ แพเพชรทอง 1,000 5.00 
  รวม 20,000 100.00 

หมายเหต ุ: 1. นางกมลแก้ว จินรัตน์ เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของนายพิชยั นีรนาถโกมล 
 2. นางสาววรรณี เปรมปรีดา เป็นพนกังานของ CSC 
 3. นายวราวธุ แพเพชรทอง เป็นพนกังานของ CSC 

 
ข้อมลูคณะกรรมการของ B&G 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
นางกมลแก้ว จินรัตน์ กรรมการ 
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ทัง้นี ้ในปัจจบุนั B&G ประกอบธุรกิจจ าหนา่ยโทรศพัท์ อปุกรณ์สือ่สาร โดยเป็นผู้น าเข้าสนิค้าอปุกรณ์ที่ใช้ประกอบกับ
โทรศพัท์มือถือ (Accessories)  และสินค้าเพื่อแถม ที่ไม่ใช่ยี่ห้อหลกั เพื่อจ าหน่ายต่อให้แก่ CSC โดยภายหลงัจากที่บริษัท
ซือ้หุ้นสามญัของ CSC จาก B&G แล้ว B&G จะท าการเลิกกิจการและช าระบญัชี โดยในอนาคต CSC จะเป็นผู้ด าเนินการ
น าเข้าสนิค้าดงักลา่วเอง 

 
1.3.2 การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ IT ให้ นายพิชัย นีรนาทโกมล 

ผู้ออกหลกัทรัพย์ :  บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (“IT”) 
ผู้ซือ้หลกัทรัพย์ :  นายพิชยั นีรนาทโกมล 
ความสมัพนัธ์ : ภายหลงับริษัทเข้าซือ้หุ้นสามญัของ CSC แล้วเสร็จ นายพิชัยฯ จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรม

การและผู้บริหารของบริษัท จึงเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และบริษัทมี
หน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั 
พ.ศ. 2546  

 
1.4 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3 / 2562 เมื่อวนัที่ 28 มิถุนายน 2562 มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งจะประชุมในวนัที่ 30 สิงหาคม 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ CSC 
จ านวน 1,400,000 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด ในราคาหุ้นละ 240.35 
บาท (มลูค่าที่ตราไว้ของ CSC หุ้นละ 100.00 บาท) รวมมลูค่า 336.50 ล้านบาท จาก (1) บริษัท ไบร์ท แอนด์ โกรว์ จ ากดั 
(“B&G”) (2) นายพิชยั นีรนาทโกมล และ (3) นายคณภณ ปิยะลกัษณางกูร โดยการช าระเป็นเงินสดทัง้จ านวน โดยที่นาง
กมลแก้ว จินรัตน์ บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของนายพิชยัฯ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 90.00 ใน B&G การได้มาซึง่หุ้นสามญัดงักลา่วเข้า
ขา่ยเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ตามเกณฑ์ได้มาหรือจ าหนา่ยไปโดยมีขนาดรายการสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 69.22 ตามเกณฑ์
ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน ซึง่ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัท และงบการเงินของ CSC สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
ซึง่มีขนาดรายการสงูกวา่ร้อยละ 50 แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 100 จึงเข้าขา่ยเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ “รายการประเภทที่ 1”  

นอกจากนี ้ณ วนัที่บริษัทเข้าท ารายการดงักล่าว นายพิชัยฯ ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นปัจจุบนัของ  
CSC ไม่มีความสมัพนัธ์กบับริษัท แต่ในภายหลงัจากที่บริษัทเข้าซือ้หุ้นของ CSC แล้ว บริษัทจะออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุและ
เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยจดัสรรให้กบันายพิชยัฯ จ านวน 80,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 
2.50 บาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 21.83 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว (ภายหลงั
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ)  รวมทัง้นายพิชยัฯ จะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ด้วยเหตผุลดงักลา่ว
ท าให้การท ารายการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ CSC จากผู้ ถือหุ้นเดิมซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบันายพิชยัฯ และการเสนอขายหุ้นให้แก่
บคุคลในวงจ ากดัให้แก่นายพิชยัฯ เข้าข่ายเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกันตามเกณฑ์การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยมี
มลูค่ารายการที่เก่ียวโยงกนัเกินกว่า 20 ล้านบาทขึน้ไป หรือตัง้แต่ร้อยละ 3.00 ของมลูค่าทรัพย์สินที่มีตวัตนสทุธิ (แล้วแต่
จ านวนใดจะสงูกวา่) 
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท ก่อน และหลังเข้าท ารายการ 
 
โครงสร้างกลุ่มบริษัท ปัจจุบัน ก่อนการท ารายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: - ความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายและนายพิชยัฯ 

(1) น.ส.วรรณีฯ เป็นพนกังานของ CSC  
(2) นางกมลแก้วฯ เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของนายพิชยัฯ 
(3) นายวราวธุฯ เป็นพนกังานของ CSC และ 
(4) นายคณภณฯ เป็นพนกังานของ CSC และเป็นลกูเขยของนายพิชยัฯ 

  - B&G เป็นผู้น าเข้าสินค้า Accessory จากตา่งประเทศและจ าหนา่ยตอ่ให้ CSC โดยภายหลงัจากขายหุ้นแล้ว จะท าการเลิกกิจการ
และช าระบญัชี 

 
 

โครงสร้างกลุ่มบริษัท ภายหลังการเข้าท ารายการ (ภายหลงัจาก IT ซ้ือหุน้ CSC จากผูถื้อหุน้เดิม และออกเสนอขายหุน้เพ่ิม
ทนุแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ นายพิชยัฯ) 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ :  ภายหลังการเข้าท ารายการแล้ว บริษัทจะมอบหมายให้บุคคลจ านวนอย่างน้อย 2 ท่าน เข้าถือหุ้นสามัญของ CSC คนละ 1 หุ้น 

เพ่ือให้มีจ านวนผู้ ถือหุ้นครบจ านวนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

บมจ.ไอที ซิตี ้

บจก.คอมพวิเตอร์ ซีสเท็ม 

คอนเน็คชัน่ อินเตอร์แนชชัน่แนล 

100.00% 

ผู้ ถือหุ้นเดิมของ IT 

78.17% 

นายพิชยั นีรนาทโกมล 

21.83% 

บจก.คอมพวิเตอร์ ซีสเท็ม 

คอนเน็คชัน่ อินเตอร์แนชชัน่แนล 

นายพิชยั นีรนาทโกมล บจก.ไบร์ท แอนด์ โกรว์ นายคณภณ ปิยะลกัษณางกรู 

0.0001% 99.9998% 0.0001% 

นางสาววรรณี เปรมปรีดา นางกมลแก้ว จินรัตน์ นายวราวธุ แพเพชรทอง 

5.00% 90.00% 5.00% 
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รายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ก่อน และหลังเข้าท ารายการ 
รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรกของบริษัท ณ วนัปิดสมดุทะ เบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้น วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2562 เปรียบเทียบ

ก่อนและหลงัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบับคุลลในวงจ ากดั ซึง่เป็นบคุคลเก่ียวโยงกบับริษัท มีดงันี ้ 
 

ล าดับที่ รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
จ านวนหุ้น
ก่อนการ PP 

ร้อยละ 
จ านวนหุ้น 
หลังการ PP 

ร้อยละ 

1 บริษัท เอสวีโอเอ จ ากดั (มหาชน)/1 111,666,601 38.99 111,666,601 30.48 
2 นายพิชยั นีรนาทโกมล - 0.00 80,000,000 21.83 
3 นายวีรพฒัน์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 19,823,881 6.92 19,823,881 5.41 
4 นางสรุางค์รัตน์ ประยรูหงษ์ 11,365,900 3.97 11,365,900 3.10 
5 น.ส.พิรดา อิงค์ธเนศ 7,000,000 2.44 7,000,000 1.91 
6 นายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอมัพร 4,999,999 1.75 4,999,999 1.36 
7 บริษัท สมัพนัธมิตร จ ากดั/2 3,541,218 1.24 3,541,218 0.97 
8 บริษัท นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) /3 3,541,015 1.24 3,541,015 0.97 
9 น.ส.พรวลญัช์ พานิชภกัด ี 3,500,000 1.22 3,500,000 0.96 
10 นายเชาวน์ อิงค์ธเนศ 3,060,000 1.07 3,060,000 0.84 
11 นายธนธร ทัง่ทอง 2,950,000 1.03 2,950,000 0.81 
12 ผู้ ถือหุ้นอื่น 114,950,245 40.14 114,950,245 31.37 
 รวม 286,398,859 100.00 366,398,859 100.00 

หมายเหต ุ:   /1 บริษัท เอสวีโอเอ จ ากดั (มหาชน) มีรายชื่อผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก ณ วนัที่ 14 มีนาคม 2562 (วนัปิดสมดุทะเบียน) ดงันี ้
 

ล าดับ รายช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ 172,496,450 24.40 
2 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 62,461,740 8.83 
3 นาย วิจิตร โภคะกลุ 31,445,600 4.45 
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 14,496,100 2.05 
5 นาย เขต หวัง่หล ี 14,200,000 2.01 
6 บริษัท ยนีูเวอร์สบวิตี ้จ ากดั 12,700,000 1.80 
7 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 9,000,000 1.27 
8 นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต 8,000,000 1.13 
9 บริษัท ยนีูแชมป์ จ ากดั 7,290,000 1.03 
10 นาย พรประเสริฐ กาญจนจารี 7,000,000 0.99 
11 ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 367,910,110 52.04 

รวม 707,000,000 100.00 
 
 
 
 



ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (IT) 

 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - หน้า 14 - 

/2 บริษัท สมัพนัธมิตร จ ากดั มีรายชื่อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 30 เมษายน 2562 ดงันี ้
 

ล าดับ รายช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นาง เสาวนีย์ จิตรยรรยง 22,720 11.36 
2 บริษัท โชควฒันา จ ากดั 20,208 10.10 
3 บริษัท ยนีูเซ็นทรัล จ ากดั 19,172 9.59 
4 บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 10,832 5.42 
5 นาง สรีุย์ โอโนะ 9,216 4.61 
6 นาง นลินี ภาจิตรยรรยง 9,016 4.51 
7 นาย ปริญญา ภาจิตรยรรยง 6,540 3.27 
8 นาย พงษ์พรรธน์ ธนสารศิลป์ 6,176 3.09 
9 บริษัท ดินเวสท์ จ ากดั 5,628 2.81 
10 นาย สเุมธ ดารกานนท์ 5,348 2.67 
11 ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 85,144 42.57 

รวม 200,000 100.00 
 
/3 บริษัท นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) มีรายชื่อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 (วนัปิดสมดุทะเบียน) ดงันี ้
 

ล าดับ รายช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษัท บญุวฒันโชค จ ากดั 5,683,384 38.01 
2 บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 2,317,738 15.50 
3 บริษัท เสรีคอนโทรล จ ากดั 835,379 5.59 
4 บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 788,744 5.28 
5 นาย บญุปกรณ์ โชควฒันา 604,492 4.04 
6 น.ส. วรวรรณ โชควฒันา 390,968 2.62 
7 นาย พิภพ โชควฒันา 355,882 2.38 
8 น.ส. วรวงศ์ โชควฒันา 350,000 2.34 
9 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา 303,414 2.03 
10 บริษัท ยนีูเวอร์สบวิตี ้จ ากดั 300,033 2.01 
11 ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 3,020,966 20.21 

รวม 14,951,000 100.00 

 
รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทก่อนและหลังการเข้าท ารายการ 
 รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท ปัจจุบัน ก่อนการท ารายการ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายกมล จนัทิมา  ประธานกรรมการ 
2. นายเอกชยั ศิริจิระพฒันา  กรรมการผู้อ านวยการ และกรรมการ 
3. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ 
4. นายวิวสนั เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ 
5. นายปริญญา ภาจิตรยรรยง กรรมการ 
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รายชื่อ ต าแหน่ง 
6. นายพิภพ โชควฒันา กรรมการ 
7. นายวรีพฒัน์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ กรรมการ 
8. นายสาธิต ปิติวรา กรรมการอิสระ 
9. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
10. นายด าเนิน แก้วทวี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
11. นายสรศกัดิ์ ทนัตสวุรรณ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท ภายหลัง การท ารายการ  

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายกมล จนัทิมา  ประธานกรรมการ 
2. นายเอกชยั ศิริจิระพฒันา  กรรมการผู้อ านวยการ และกรรมการ 
3. นายพิชยั นีรนาทโกมล กรรมการ 
4. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ 
5. นายวิวสนั เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ 
6. นายปริญญา ภาจิตรยรรยง กรรมการ 
7. นายพิภพ โชควฒันา กรรมการ 
8. นายวรีพฒัน์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ กรรมการ 
9. นายสาธิต ปิติวรา กรรมการอิสระ 
10. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
11. นายด าเนิน แก้วทวี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
12. นายสรศกัดิ์ ทนัตสวุรรณ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
1.5 รายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา 

  หุ้นสามญัของ CSC จ านวน 1,400,000 หุ้น ในราคาซือ้ขายหุ้นละ 240.35 บาท (มลูค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น) 
รวมมลูคา่ไมเ่กิน 336.50 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหนา่ยแล้วของ CSC ภายหลงัการ
เข้าท ารายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมของ CSC ตามเอกสารแนบท้าย : สรุปข้อมลูบริษัท CSC) 
 
1.6 ประเภทและขนาดรายการ 

  การท ารายการได้มาซึ่งหุ้ นสามัญของ  CSC ดังกล่าวเข้าข่ายเป็น “รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์” ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“เกณฑ์ได้มาหรือจ าหน่ายไป”) รวมถึงประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และมีหน้าที่ต้องเปิดเผย
สารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 โดยมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 69.22 ตาม
เกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัท และงบการเงินของ CSC สิน้สุดวันที่ 31 
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มีนาคม 2562 ซึง่มีขนาดรายการสงูกวา่ร้อยละ 50 แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 100 จึงเข้าขา่ยเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ “รายการ
ประเภทที่ 1” ทัง้นี ้บริษัทไม่มีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึน้ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา โดยบริษัทมีหน้าที่จดัท ารายงานและ
เปิดเผยสารสนเทศดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด (บริษัท
เปิดเผยสารสนเทศเมื่อวนัท่ี 28 มิถนุายน 2562) และจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิในการตกลงเข้าท ารายการตาม
หลกัเกณฑ์  

นอกจากนี ้ณ วนัที่บริษัทเข้าท ารายการดงักล่าว นายพิชัยฯ ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นปัจจุบนัของ  
CSC ไม่มีความสมัพนัธ์กับบริษัท แต่ในภายหลงัจากที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมตัิการเข้าซือ้หุ้นของ  CSC แล้ว 
บริษัทจะออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้กับนายพิชัยฯ 
รวมทัง้นายพิชยัฯ จะเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ด้วยเหตผุลดงักลา่วท าให้การท ารายการเข้าซือ้
หุ้นสามญัของ CSC จากผู้ ถือหุ้นเดิมซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบันายพิชยัฯ และการเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลในวงจ ากดัให้แก่นาย
พิชัยฯ เข้าข่ายเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั 
พ.ศ.2546 (“เกณฑ์การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั”) โดยมีมลูค่ารายการที่เก่ียวโยงกนัเกินกว่า 20 ล้านบาทขึน้ไป หรือตัง้แต่
ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีมีตวัตนสทุธิ (แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่) 

ดงันัน้ บริษัทจึงมีหน้าที่แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทเก่ียวกับ
รายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักลา่ว และเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตักิาร
เข้าท ารายการดงักลา่ว โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉนัทะ (ถ้ามี) ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

บริษัทก าหนดการจัดประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1 / 2562 ในวนัที่ 30 สิงหาคม 2562  เวลา 14:00 น. ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ ชัน้ 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ เลขที่  1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว 
 

1.6.1  การค านวณขนาดรายการของรายการที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
 การค านวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ค านวณจากข้อมลูทางการเงินของบริษัท ตามงบการเงินรวม
ระหวา่งกาล สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ซึง่เป็นงบการเงินสอบทานฉบบัลา่สดุ ณ วนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมการ
มีมติพิจารณาตามเกณฑ์ตา่งๆ ดงันี ้
          (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ 
ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 

งบการเงนิรวมของ IT งบการเงนิของ CSC 
สนิทรัพย์รวม 1,731.82 1,023.95 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 20.13 17.90 
หนีส้นิรวม 895.09 858.13 
สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย - - 
สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 816.60 147.92 
ก าไรสทุธิ สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นใหญ่ 30.62 21.19 
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รายการ 
ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 

งบการเงนิรวมของ IT งบการเงนิของ CSC 
(ก าไรของบริษัท 12 เดือนย้อนหลงั ค านวณจากไตร
มาสที่ 2 ปี 2561 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2562) 

  
การค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์ค านวณเปรียบเทียบ 

วิธีค านวณ การค านวน มูลค่า (ร้อยละ) 
1. มูลค่าทรัพย์สนิ/1 สดัสว่นการถือหุ้น x NTA ของบริษัทท่ีท ารายการ x 100 

NTA ของ IT 
100% x 147.92 x 100 

816.60 

18.11 

2. ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน สดัสว่นการถือหุ้น x ก าไรสทุธิ ของบริษัทท่ีท ารายการ x 100 
ก าไรสทุธิของ IT 

100% x 21.19 x 100 
30.62 

69.22 

3. มูลค่าสิ่งตอบแทน/2 มลูคา่ที่จา่ย x 100 
สนิทรัพย์รวมของ IT 

336.50 x 100 
 1,731.82 

19.43 

4. มูลค่าหลกัทรัพย์ที่บริษัทจด
ทะเบียนออกเพื่อเป็นการตอบ
แทนการได้มาซึ่งสนิทรัพย์/3 

จ านวนหุ้นท่ี IT ออกเพื่อช าระคา่หุ้น CSC 
จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของ IT 

80,000,000 x 100 
286,398,859 

27.93 

หมายเหต ุ:  /1 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงิน 20.05 ล้านบาท โดยเม่ือปรับปรุง
รายการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว บริษัทจะมี NTA เท่ากับ 796.55 ล้านบาท และมีขนาดรายการตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ เท่ากับ 
ร้อยละ 18.57 
/2 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงิน 20.05 ล้านบาท โดยเม่ือปรับปรุง
รายการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว บริษัทจะมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,711.77 ล้านบาท และมีขนาดรายการตามเกณฑ์มลูค่าสิ่งตอบ
แทน เทา่กบั ร้อยละ 19.66 
/3 บริษัทต้องด าเนินการออกหุ้นเพ่ิมทนุจ านวน 80,000,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่นายพิชยั นีรนาทโกมล โดย
เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายหุ้น ซึง่นายพิชยัจะช าระคา่หุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทในวนัเดียวกนักบัที่มีการช าระคา่หุ้น CSC 

 
 จากผลการค านวณขนาดรายการข้างต้น พบว่าขนาดรายการตามเกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานมีขนาด

รายการสงูที่สดุ เท่ากับร้อยละ 69.22 โดยมีขนาดรายการสงูกว่าร้อยละ 50 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 100 จึงเข้าข่ายเป็นรายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ “ประเภทที่ 1” ทัง้นี ้บริษัทไม่มีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึน้ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา โดยบริษัทมีหน้าที่
จดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศดงักลา่วต่อตลาดหลกัทรัพย์ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด (บริษัทเปิดเผยสารสนเทศเมื่อวนัท่ี 28 มิถนุายน 2562) และจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิในการตกลงเข้า
ท ารายการตามหลกัเกณฑ์  
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1.6.2 การค านวณขนาดรายการของการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
  มลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนั ซึ่งประกอบด้วยรายการซือ้หุ้นสามญัของ CSC โดยค านวณตามสดัส่วน

การซือ้หุ้นจาก B&G ซึ่งเป็นผู้ เก่ียวข้องของนายพิชยัฯ ที่ร้อยละ 90.00 ของทนุช าระแล้วของ CSC และรายการ
ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่นายพิชยัฯ โดยค านวณจากข้อมลูทางการเงินของบริษัท ตามงบ
การเงินรวมระหว่างกาล สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นงบการเงินสอบทานฉบบัล่าสดุ ณ วนัที่ที่ประชุม
คณะกรรมการมีมติ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ตา่งๆ ดงันี ้    

   
รายการ ล้านบาท 

สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 816.60 
มลูคา่ร้อยละ 0.03 ของ NTA/1 0.24 
มลูคา่ร้อยละ 3.00 ของ NTA/1 24.50 

หมายเหต ุ:  /1บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงิน 20.05 ล้านบาท โดยเม่ือปรับปรุง
รายการจา่ยเงินปันผลดงักลา่ว บริษัทจะมี NTA เทา่กบั 796.55 ล้านบาท โดยมีมลูคา่ร้อยละ 0.03 ของ NTA เทา่กบั 0.24 ล้านบาท 
และร้อยละ 3.00 ของ NTA เทา่กบั 23.87 ล้านบาท 

 
 

รายการ ล้านบาท 

กรอบลา่งของการค านวณขนาดรายการที่เก่ียวโยงกนั 
(เลอืกใช้คา่สงูระหวา่ง 0.03% ของ NTA หรือ 1.00 ล้านบาท) 

1.00 

กรอบบนของการค านวณขนาดรายการที่เก่ียวโยงกนั/1 
(เลอืกใช้คา่สงูระหวา่ง 3.00% ของ NTA หรือ 20.00 ล้านบาท) 

24.50 

มูลค่าการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ประกอบด้วย 
(1) การซือ้หุ้นสามญัของ CSC จาก ผู้ขายทัง้สามราย (ได้แก่ 1. นาย

พิชยั นีรนาทโกมล 2. บริษัท ไบร์ท แอนด์ โกรว์ จ ากดั 3. นายคณ
ภณ ปิยะลกัษณางกรู) ในมลูคา่เทา่กบั 336.50 ล้านบาท (2) การ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุ มลูคา่ 200.00 ล้านบาท 

536.50 

ขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกนั รายการขนาดใหญ่ 
หมายเหต ุ:  /1 กรณีเลือกใช้คา่ NTA ภายหลงัการปรับปรุงการจา่ยเงินปันผล จะได้คา่กรอบบนเทา่กบั 23.87 ล้านบาท 

 
 จากผลการค านวณขนาดรายการข้างต้น พบว่ามีมูลค่ารายการที่เก่ียวโยงกันเกินกว่า  ร้อยละ 3.00 ของมูลค่า

ทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ (จ านวนสูงกว่า) โดยมีขนาดรายการที่เก่ียวโยงกันเป็นรายการขนาดใหญ่ บริษัทมีหน้าที่จัดท า
รายงานและเปิดเผยสารสนเทศดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ทนัที โดยมีสารสนเทศอยา่งน้อยตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
(บริษัทเปิดเผยสารสนเทศเมื่อวนัที่ 28 มิถุนายน 2562) และจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัิในการตกลงเข้าท า
รายการตามหลกัเกณฑ์ 
1.7 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและแหล่งที่มาของเงนิทุน 

  มูลค่าสิ่งตอบแทนที่บริษัทต้องช าระค่าหุ้นสามญั CSC จ านวน 1,400,000 หุ้น ในราคา 240.35 บาทต่อหุ้น (มูล
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมมลูคา่ 336.50 ล้านบาท ซึง่บริษัทจะใช้แหลง่เงินทนุจากสองสว่น ได้แก่ 
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1) เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท จ านวน 136.50 ล้านบาท ซึ่งจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัที่ 31 
มีนาคม 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 254.72 ล้านบาท (ก่อนจ่ายเงินปันผลจ านวน 
20.05 ล้านบาท ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562) 

2) เงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่นายพิชยั นีรนาทโกมล จ านวน 80,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 
2.50 บาท (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ) รวมเป็นมลูคา่เทา่กบั 200.00 ล้านบาท โดยนายพิชยัฯ ตกลงจะช าระ
คา่หุ้นเพิ่มทนุในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีมีการซือ้ขายหุ้น CSC  
 ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทให้กับนายพิชัยฯ ซึ่งเป็นบุคคลเก่ียวโยงในครัง้นี ้เป็น
ราคาที่ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทท่ีท าการซือ้ขายอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (ช่วง
ระหว่างวนัที่ 7 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2562) ซึ่งเท่ากับ 2.59 บาทต่อหุ้น ดังนัน้ ราคาเสนอขาย
ดงักลา่วจึงไมเ่ข้าเกณฑ์ราคาต ่า 
 

1.8 มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา 

  หุ้นสามญัของ CSC จ านวน 1,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท รวมมูลค่า 336.50 ล้านบาท คิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้ว ทัง้นี ้CSC มีมูลค่าตามบัญชี จากงบการเงิน ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2562 เทา่กบั 165.82 ล้านบาท 
 
1.9 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

บริษัทคาดวา่จะได้รับประโยชน์จากการท ารายการได้มาซึง่หุ้นสามญั CSC ดงันี ้

1) การเข้าลงทนุใน CSC จะช่วยให้บริษัทมีความแข็งแกร่งในธุรกิจจ าหนา่ยโทรศพัท์มือถือมากขึน้ และเป็น

การเพิ่มอ านาจต่อรองกบัคู่ค้า เนื่องจาก CSC ถือเป็นผู้ประกอบธุรกิจจ าหน่ายโทรศพัท์มือถือรายใหญ่

รายหนึง่ของประเทศ โดยมีรายได้ 3,000 ล้านบาทตอ่ปี และมีสาขาครอบคลมุทัว่ประเทศกวา่ 140 สาขา 

2) การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 80,000,000 หุ้น และแตง่ตัง้นายพิชยั นีรนาถโกมล เข้า

ด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยยงัคงมีบทบาทในการบริหารกิจการ  CSC รวมถึงเข้า

มาบริหารในส่วนของการจ าหน่ายสินค้าโทรศพัท์มือถือของบริษัท ซึ่งนายพิชัยฯ เป็นผู้มีประสบการณ์

และความเช่ียวชาญในธุรกิจการจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือมากกว่า 28 ปี และเป็นผู้ก่อตัง้ CSC ที่ด าเนิน

ธุรกิจเก่ียวกบัการขายสินค้าและบริการเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยเสริมสร้างธุรกิจของบริษัท 

และเพิ่มความสามารถของบริษัทในการแขง่ขนัในตลาดสนิค้าโทรศพัท์มือถือมากยิ่งขึน้ 

 
1.10 เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

 การได้มาซึง่หุ้นสามญัดงักลา่วเข้าขา่ยเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึ่งมีขนาดรายการ
ที่ต้องขออนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนเข้าท าธุรกรรมดงักลา่ว โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ (ถ้ามี) ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมจ านวน
เสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี และบริษัทมีหน้าที่ต้องแตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อย
ของบริษัทเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักลา่ว 
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 นอกจากนี ้ภายหลงัจากที่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทจะต้องได้รับอนุมตัิจากส านกังาน 
ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ.72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบคุคลใน
วงจ ากดั ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ให้แก่นายพิชยัฯ  

 
1.11 สรุปสาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายหุ้น บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล 

จ ากัด (“CSC”) 

วันที่ของสัญญา 28 มิถนุายน 2562 
ผู้ซือ้ บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ขาย 1. นายพิชยั นีรนาทโกมล 

2. บริษัท ไบร์ท แอนด์ โกรว์ จ ากดั 

3. นายคณภณ ปิยะลกัษณางกรู 
วัตถุประสงค์ ผู้ ซือ้มีความประสงค์จะซือ้หุ้ นของ บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์

แนชชั่นแนล จ ากัด ที่มีทุนจดทะเบียน 140.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
1,400,000 หุ้น โดยมีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท รายละเอียดดงันี ้

ผู้ขาย 
จ านวนหุ้นที่จะซือ้

ขาย (หุ้น) 
ราคาซือ้ขาย 

(บาท) 
1. บริษัท ไบร์ท แอนด์ โกรว์ จ ากดั 1,399,998 336,499,519.30 
2. นายพิชยั นีรนาทโกมล 1 240.35 
3. นายคณภณ ปิยะลกัษณางกรู 1 240.35 
รวม 1,400,000 336,500,000.00 

 

 
ข้อตกลงการซือ้ขาย 
และราคาซือ้ขาย 

ผู้ขายตกลงขายกรรมสิทธ์ิในหุ้นท่ีซือ้ขาย รวมทัง้สิทธิท่ีเก่ียวข้องกับหุ้นให้แก่ผู้ ซือ้ และ/
หรือบุคคลท่ีผู้ซือ้ก าหนด และผู้ซือ้ตกลงซือ้และรับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นท่ีซือ้ขายรวมทัง้
สิทธิที่เก่ียวข้องกบัหุ้น โดยปราศจากภาระติดพนัใด ๆ ทัง้สิน้จากผู้ขายในวนัท่ีการซือ้ขาย
เสร็จสมบรูณ์  
คู่สญัญาก าหนดราคาซือ้ขายหุ้นที่ซือ้ขายในราคาหุ้นละ 240.35 บาท คิดเป็นเงินรวม 
336.50 ล้านบาท ทัง้นี ้ให้การช าระราคาซือ้ขายดงักล่าวอยู่ภายใต้ความสมบูรณ์ของ
เง่ือนไขบงัคบัก่อนตามที่ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้

เงื่อนไขบังคับก่อน
ทั่วไป 

(ก) ไมม่ีเหตทุี่สง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัเกิดขึน้ตอ่ CSC 
(ข) ไม่มีการออกกฎหมายหรือแก้ไขโดยภาครัฐ หรือหน่วยงานราชการใด ภายหลงัจาก

วนัท่ีท าสญัญาฉบบันี ้อนัเป็นผล หรือจะเป็นผลให้การซือ้ขายหุ้นท่ีซือ้ขายหรือการท า
ธุรกรรมอื่นใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัสญัญาฉบบันี ้ขดัตอ่กฎหมาย 

เงื่อนไขบังคับก่อนซึ่ง
เป็นหน้าที่ของผู้ซือ้ 

(ก) ค ารับรองของผู้ซือ้ตามที่ระบไุว้ในสญัญาซือ้ขายหุ้น ถกูต้องและเป็นจริงทกุประการ 
ณ วนัท่ีท าสญัญาฉบบันี ้และ ณ วนัท่ีท าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์  

(ข) ผู้ซือ้ไม่ได้ปฏิบตัิผิดหน้าที่ที่ต้องปฏิบตัิภายใต้สญัญาฉบบันีก้่อนและในวนัที่ท าการ
ซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ 
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(ค) ผู้ซือ้ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของผู้ซือ้อย่าง
ถกูต้องตามที่กฎหมายก าหนดส าหรับเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(กก) การเข้าท าสญัญาฉบบันีก้บัคูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง 
(ขข) การเข้าท ารายการการซือ้และรับโอนหุ้นท่ีซือ้ขายจากผู้ขาย 

(คค) การด าเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ ซือ้ตามสัญญาฉบับนีแ้ละ
เพื่อให้การซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์  

(งง) การออกหุ้นเพิ่มทนุจ านวน 80,000,000 หุ้น ในบริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) 
ให้แก่นายพิชยัฯ 

เงื่อนไขบังคับก่อนซึ่ง
เป็นหน้าที่ของผู้ขาย 

(ก) ค ารับรองของผู้ขายตามที่ระบไุว้ในสญัญาซือ้ขายหุ้น ถกูต้องและเป็นจริงทกุประการ 
ณ วนัท่ีท าสญัญาฉบบันี ้และ ณ วนัท่ีท าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์  

(ข) ผู้ขายไม่ได้ปฏิบตัิผิดหน้าที่ที่ต้องปฏิบตัิภายใต้สญัญาฉบบันีก้่อนและในวนัที่ท าการ
ซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์   

(ค) ผู้ขายสง่มอบส าเนามติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทของ CSC โดยอนมุตัิ  
      1) การลาออกของนายพิชยัฯ จากการเป็นกรรมการของ CSC และแต่งตัง้กรรมการ

ใหมแ่ละแก้ไขอ านาจกรรมการตามที่ผู้ซือ้เสนอ และ  
      2) เปลีย่นแปลงผู้มีอ านาจในการสัง่จ่ายเงินในบญัชีของ CSC ตามที่ผู้ซือ้เสนอ   
(ง) ผู้ขายส่งมอบเอกสารแสดงความยินยอม หรือ การอนุมตัิ ในกรณีการเปลี่ยนแปลง

สดัสว่นการถือหุ้นของ CSC ภายใต้สญัญาใดๆ ที่ได้มีการระบขุ้อจ ากดัเร่ืองสดัส่วน
การถือหุ้ น จากคู่สัญญาที่เก่ียวข้อง เช่น สัญญาที่มีกับคู่ค้า และสัญญาที่มีกับ
สถาบนัการเงิน เป็นต้น 

(จ) นายพิชยัฯ สง่มอบหนงัสือลาออกจากการเป็นกรรมการให้แก่บริษัท โดยระบใุห้การ
ลาออกมีผลในวนัท่ีท าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ 

(ฉ) นายพิชยัฯ สง่มอบต้นฉบบัสญัญาวา่จ้างผู้บริหาร ที่ลงนามโดยนายพิชยัฯ โดยให้เร่ิม
มีผลตัง้แต่วนัที่คู่สญัญาได้ลงนามในสญัญาว่าจ้างผู้บริหารดงักลา่ว  โดยนายพิชยัฯ 
จะเข้าด ารงต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการใน CSC และจะเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทและรองประธานคณะผู้บริหารใน IT โดยก ากับดูแลฝ่าย
ธุรกิจสมาร์ทโฟนของ IT โดยบริษัทจะจดัท าสญัญาวา่จ้างภายหลงัที่ประชมุวิสามญั
ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว 

(ช) นายพิชยัฯ สง่มอบเอกสารแสดงการช าระเงินกู้จ านวน 43.00 ล้านบาทตามหนงัสือ
สญัญากู้ เงิน ฉบบัลงวนัที่ 31 มีนาคม 2560 ให้แก่ IT เพื่อแสดงให้เห็นวา่ได้ช าระคืน
เงินกู้ดงักลา่วแก่ CSC เรียบร้อยแล้ว  

(ซ) ผู้ขายสง่มอบเอกสารแสดงความยินยอม หรือการอนมุตัิ ซึ่งออกโดยสถาบนัการเงิน
ทัง้สามแห่ง เพื่อรับรองว่าการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนใด ๆ ของ CSC ที่
กระท าขึน้ระหว่างระยะเวลาที่สญัญาทางการเงินที่ท าขึน้กบัสถาบนัการเงินมีผลใช้
บงัคบัอยูน่ัน้ ไมถื่อเป็นการกระท าผิดข้อสญัญาภายใต้สญัญาทางการเงินดงักลา่ว 

(ฌ) ผู้ขายสง่มอบเอกสารแสดงความยินยอม หรือการอนมุตัิ ซึ่งออกโดยสถาบนัการเงิน
แห่งหนึ่ง เพื่อรับรองว่าการโอนหุ้นของ CSC ให้แก่บริษัท ไบร์ท แอนด์ โกรว์ จ ากดั 
(“B&G”) ในวนัที่ 14 มีนาคม 2562 และ 11 เมษายน 2562 ไม่ถือเป็นการกระท าผิด
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ข้อสญัญาภายใต้สญัญาสนิเช่ือวงเงินรวมธุรกิจคลอ่งตวั ฉบบัลงวนัท่ี 29 พฤษภาคม 
2560 และสญัญากู้ เงิน ฉบบัลงวนัท่ี 29 เมษายน 2560 

(ญ) B&G สง่มอบเอกสารการช าระเงินค้างช าระคา่สินค้าคงเหลือเป็นจ านวนเงิน 28.80 
ล้านบาทให้แก่ IT เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้ช าระคืนเงินค้างช าระดังกล่าวแก่ CSC 
เรียบร้อยแล้ว  

(ฎ) ผู้ขายสง่มอบเอกสารซึ่งออกโดยบริษัทคู่ค้าแห่งหนึ่ง แสดงการรับรองว่าการโอนหุ้น
ของ CSC ให้แก่ บริษัท ไบร์ท แอนด์ โกรว์ จ ากดั ในวนัที่ 14 มีนาคม 2562 และ 11 
เมษายน 2562 ไม่ถือเป็นการกระท าผิดข้อสญัญาภายใต้สญัญาแต่งตัง้ผู้ ให้บริการ
รับช าระเงินผา่นโทรศพัท์มือถือของลกูค้า ฉบบัลงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 

(ฏ) ผู้ขายส่งมอบหลกัฐานการชดใช้ค่าเสียหายคดีความระหว่าง CSC และบริษัทคู่ค้า
รายหนึง่ มลูคา่ 27.40 ล้านบาท ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2562 CSC ได้จ่ายช าระ
เงินทัง้จ านวนแก่คูค้่ารายดงักลา่วแล้ว 

(ฐ) ผู้ขายได้อนญุาตให้ผู้ซือ้เข้าท าการตรวจสอบและนบัจ านวนสินค้าคงเหลือของ CSC 
ครบถ้วนแล้วภายในระยะเวลาสองสปัดาห์ก่อนวนัท่ีท าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ 

 

หมายเหตุ นายพิชัยฯ จะลงนามในสญัญาจองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนในบริษัท ไอที ซิตี ้จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน 80,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงิน 200.00 ล้านบาท 
และช าระคา่หุ้นเพิ่มทนุดงักลา่วให้แก่ผู้ซือ้ในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีมีการช าระคา่หุ้น CSC 

ค ารับรองที่ส าคัญ
ของผู้ซือ้ 

(ก) ผู้ ซือ้มีอ านาจตามกฎหมายในการเข้าท า ลงนาม และปฏิบัติหน้าที่ตามสญัญา 
รวมทัง้เอกสารและ/หรือสญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัสญัญาฉบบันี ้

(ข) ผู้ซือ้ไมไ่ด้อยูใ่นสถานะเป็นบคุคลล้มละลายหรือมีหนีส้นิล้นพ้นตวั 
(ค) การด าเนินการและการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีข้องผู้ซือ้ไม่เป็นการขดัแย้งหรือถือ

เป็นเหตผิุดนดั หรือเป็นการกระท าที่ขดัตอ่ค าพิพากษา ข้อสญัญา ข้อตกลง หรือตรา
สารใดๆ ที่ผู้ ซือ้เป็นคู่สญัญาหรือมีผลผูกพนัผู้ซือ้ รวมถึงไม่ขดัต่อกฎหมายที่มีผลใช้
บงัคบั 

ค ารับรองที่ส าคัญ
ของผู้ขาย 

(ก) หุ้นที่ซือ้ขายเป็นหุ้นที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย และผู้ขายเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีกรรมสทิธิ
ในหุ้นที่ซือ้ขายโดยชอบตามกฎหมาย โดยปราศจากภาระติดพันใดๆ  และผู้ ขายมี
ความสามารถและมีสิทธิในการจ าหน่าย จ่าย โอน และขายหุ้ นที่ซือ้ขาย  โดย
ปราศจากข้อก าหนดหรือเง่ือนไขใดๆ 

(ข) CSC ได้รับการอนุญาตทัง้หมดที่จ าเป็นส าหรับการประกอบกิจการและธุรกิจที่ได้
ด าเนินการอยู่ในขณะนีแ้ละก่อนหน้านี ้และการอนญุาตดงักลา่วยงัมีผลบงัคบัใช้ได้ 
โดยสมบรูณ์ และได้รับการปฏิบตัิตามอย่างครบถ้วน เช่น ใบอนญุาตให้ค้าซึ่งเคร่ือง
วิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใดๆ ของเคร่ืองวิทยุคมนาคม เคร่ืองหมายรับรอง “DBD 
Registered” ส าหรับร้านค้าออนไลน์ จากกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
เป็นต้น 

(ค) งบการเงินของ CSC ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จัดท าขึน้อย่างถูกต้องตามหลัก 
มาตรฐานการบัญชี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่
เก่ียวข้อง และได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากสภาวิชาชีพบญัชี ใน
พระบรมราชูปถมัภ์ (IT ได้ว่าจ้างผู้สอบบญัชีที่อยูใ่นรายช่ือของส านกังานก.ล.ต. เข้า



ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (IT) 

 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - หน้า 23 - 

ศึกษา ข้อมูลทางการ เ งินและภาษีของ  CSC แ ล้ว  (Financial and Tax Due 
Diligence)) 

(ง) CSC ไม่มีหนีส้ิน รวมถึงภาระหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ (contingent liabilities) หรือก่อ 
ภาระติดพนัใดๆ ตอ่บคุคลอื่นใดมีมลูคา่เพิ่มขึน้จากที่ปรากฏในงบการเงินอนัก่อ หรือ 
อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ CSC  

(จ) การเข้าท าสญัญาฉบบันี ้การปฏิบตัิตามหน้าที่ใดๆ ภายใต้สญัญาฉบบันี  ้ไม่ท าให้ 
CSC ผิดสญัญาใดๆ 

(ฉ) CSC ไม่ได้เข้าท าหรือเข้าผูกพันในสญัญาหรือข้อตกลงใดๆ ท่ี CSC ถูกจ ากัดหรือ 
อาจถูกจ ากัดความสามารถหรือขอบเขตในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงมีข้อจ ากัด 
เก่ียวกบัการห้ามแขง่ขนัทางการค้า 

(ช) CSC ได้ด าเนินการช าระคา่ภาษีอากรตา่ง ๆ รวมทัง้ คา่ปรับ ดอกเบีย้ ภาษีมลูคา่เพิ่ม 
หรือเงินเพิ่มซึง่ CSC มีหน้าที่ท่ีต้องรับผิดชอบเป็นไปตามกฎหมาย เรียบร้อยครบถ้วน  

(ซ) CSC ไม่ได้เข้าท าสญัญาหรือท าความตกลงกบัพนกังาน ผู้บริหาร หรือกรรมการใด  ๆ  
เป็นการเฉพาะ นอกเหนือจากสญัญาจ้าง 

(ฌ) นอกเหนือจากได้เปิดเผยหรือที่ได้แจ้งให้ผู้ซือ้ทราบแล้วก่อนวนัที่ท าการซือ้ขายเสร็จ
สมบรูณ์ CSC ไม่ตกอยู่ภายใต้ค าพิพากษา ค าตดัสิน ค าบงัคบั หรือค าสัง่ใดๆ ที่เป็น
ผลให้ CSC มีหน้าที่ต้องช าระค่าเสียหาย และผู้ขายไม่เคยรับทราบว่า CSC มีส่วน
เก่ียวข้อง ถกูฟ้องร้อง เรียกร้อง กลา่วหาในคดีความ และ/หรือข้อพิพาทใดๆ ซึ่งยงัไม่
เป็นท่ียตุิ 

เงื่อนไขการชดใช้
ค่าเสียหายของผู้ขาย
ที่ส าคัญ 

ผู้ขายตกลงที่จะชดใช้คา่เสยีหายและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ให้แก่ผู้ซือ้อนัเนื่องจาก 
(ก) ภาระภาษีอากร เบีย้ปรับ หรือเงินเพิ่มใดๆ ที่ CSC ต้องช าระเพิ่มเติมต่อหน่วยงาน

ราชการ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงภาระทางภาษีที่เกิดจากการประเมินภาษีของ
หน่วยงานราชการอันเนื่องมาจากการช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
อากรแสตมป์ไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วน 

(ข) การฟ้องร้อง การเรียกร้องค่าชดเชย เบีย้ปรับ หรือเงินเพิ่มใดๆ ที่ CSC จะต้องช าระ
เพิ่มตอ่หนว่ยงานราชการ ลกูจ้าง หรือพนกังานของ CSC  

นอกจากนีผู้้ขายตกลงที่จะชดใช้คา่เสยีหายในกรณีดงัต่อไปนีใ้ห้แก่ผู้ซือ้ 
(ก) หากมีค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการขอคืนภาษีหกั ณ ที่จ่าย ที่ CSC ได้ด าเนินการขอ

คืนภาษีไว้ในปีภาษี 2556 2557 และ 2561 เป็นจ านวนเงินเกินกวา่ 4.80 ล้านบาท (สี่
ล้านแปดแสนบาท) ผู้ขายจะช าระเงินสว่นที่เกินกว่าจ านวนเงินดงักล่าวให้แก่  CSC 
เต็มจ านวน 

(ข) หาก CSC ไม่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 1.47 ล้านบาท (หนึ่งล้านสี่แสน
เจ็ดหมื่นบาท) จากอดีตกรรมการรายหนึ่ง ในคดีข้อพิพาทตามหนงัสือสญัญากู้ เงิน 
ฉบบัลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 เมื่อศาลได้มีค าพิพากษาหรือค าสัง่ถงึที่สดุแล้ว ผู้ขาย
จะช าระเงินค่าเสียหายดงักล่าวให้แก่ CSC เต็มจ านวน พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อย
ละ 5.10 (ห้าจุดหนึ่งศูนย์) ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะมีการช าระค่าเสียหาย
พร้อมดอกเบีย้จนครบเต็มจ านวน โดย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ศาลได้มีค า
พิพากษาให้อดีตกรรมการดงักลา่วช าระค่าเสยีหายแก่ CSC แล้ว โดยอยูร่ะหวา่งการ
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สบืทรัพย์สนิของอดีตกรรมการรายดงักลา่ว เพื่อด าเนินการแจ้งให้พนกังานเจ้าหน้าที่
บงัคบัคดีด าเนินการยดึทรัพย์สนิเพื่อจ่ายช าระให้แก่ CSC 

(ค) ในกรณีที่ CSC ไม่ได้รับเงินค่าบริการจากบริษัทคู่ค้าแห่งหนึ่ง เป็นจ านวนเงิน 16.52 
ล้านบาท (สิบหกล้านห้าแสนสองหมื่นบาท) ตามบนัทึกข้อตกลงสนบัสนุนการขาย 
ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 ส าหรับเงินสนับสนุนงบประมาณตกแต่งร้านค้าใน
เครือข่ายของ CSC ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562  ผู้ ขายจะช าระเงินค่าบริการ
ดงักลา่วให้แก่ CSCเต็มจ านวน โดย ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2562 CSC ได้เรียกเก็บ
เงินค่าสนบัสนุนการขายจากคู่ค้าจ านวน 2.04 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างรอรับช าระ
เงินจากคู่ค้ารายดังกล่าว ส าหรับส่วนที่เหลือจ านวน 14.48 ล้านบาท CSC อยู่
ระหว่างการสร้างและตกแต่งสาขาใหม่ โดยจะด าเนินการเรียกเก็บเงินค่าสนบัสนนุ
การขายกบัคูค้่าเมื่อ CSC ตกแตง่สาขาเรียบร้อย 

(ง) ในกรณีที่จ านวนสินค้าคงเหลือ ณ วนัที่ตรวจสอบสินค้าคงเหลือภายหลงัจากวนัท่ีท า
การซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ มีจ านวนหรือมลูคา่น้อยกวา่ผลการตรวจสอบและนบัสนิค้า
คงเหลือ ผู้ขายจะช าระเงินเท่ากับมูลค่าที่ขาดไปจากบญัชีซึ่งไม่ได้เกิดจากการค้า
ปกติให้แก่ CSC เต็มจ านวนในวนัท่ีท าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ 

  
1.12 สรุปประเด็นรายงานการศึกษาด้านกฎหมายของ CSC (Legal Due Diligence Report) 

 บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด เพื่อท าการศึกษาประเด็นทางด้าน
กฎหมายของ CSC โดยจากรายงานผลการศกึษาวนัท่ี 17 มิถนุายน 2562 สามารถสรุปประเด็นส าคญัด้านกฎหมายที่ตรวจ
พบดงันี ้

1. CSC มีภาระผูกพนัจากคดีความที่เกิดขึน้จากการที่บริษัทไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงกับคู่ค้าแห่งหนึ่ง ซึ่ง CSC ต้อง
ช าระเงินเป็นจ านวน 27.40 ล้านบาท ประกอบด้วยมลูค่าความเสียหาย 22.03 ล้านบาท และภาระดอกเบีย้ 5.37 
ล้านบาท ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 CSC ได้มีการบนัทึกค่าใช้จ่าย ประมาณการหนีส้ินคดีความ จ านวน 
11.00 ล้านบาท ซึง่การประมาณคา่ใช้จ่ายหนีส้นิคดีความดงักล่าว ยงัน้อยกวา่ภาระผกูพนัท่ีจะเกิดขึน้ 

2. CSC ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงใดๆ ในช่วงที่ผ่านมา และมิได้แจ้งต่อสถาบันการเงินสามแห่ง ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้หากสถาบันการเงินดังกล่าว มองว่าการกระท าของ  CSC ขัดต่อเง่ือนไขที่ก าหนดใน
สญัญาเงินกู้ยืมแล้ว สถาบนัการเงินสามารถยกเลกิวงเงินกู้ยืมได้ทนัที 

3. CSC ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของ  CSC เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 2562 
และวนัที่ 11 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่โดยถือเป็นเหตกุารณ์ที่สถาบนัการเงินแห่ง
หนึ่งในฐานะผู้ ให้กู้ จะสามารถยกเลิกวงเงินกู้ยืมได้ทนัที ทัง้นี ้หากสถาบนัการเงินดงักลา่ว มองว่าการกระท าของ  
CSC ขดัตอ่เง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาเงินกู้ยืมแล้ว สถาบนัการเงินสามารถยกเลกิวงเงินกู้ยืมได้ทนัที 

4. การสิน้สดุสญัญาตวัแทนจ าหน่ายของ CSC กบัผู้ผลิตโทรศพัท์มือถือรายหนึ่ง เมื่อวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยที่
ยงัไมไ่ด้มีการจดัท าสญัญาฉบบัใหม ่ทัง้นี ้ที่ปรึกษากฎหมายได้รับข้อมลูจาก CSC วา่ ทัง้สองฝ่ายจะด าเนินการตอ่
สญัญาออกไปภายใต้เง่ือนไขเดิม 

5. CSC ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของ  CSC เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 2562 
และวันที่ 11 เมษายน 2562 ซึ่งตามสญัญาแต่งตัง้ผู้ ให้บริการรับช าระเงินผ่านโทรศพัท์มือถือของลกูค้าที่มีกับ
บริษัทคู่ค้าแห่งหนึ่ง ฉบบัลงวนัที่ 9 พฤษภาคม 2559 ระบใุห้ CSC ต้องแจ้งภายใน 14 วนั หากมีการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงใดๆ โดยที่ปรึกษากฎหมายไม่พบหลกัฐานการว่า CSC ได้แจ้งเร่ืองดงักลา่วไปยงับริษัทคูค้่าดงักลา่ว 
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ทัง้นี ้หากบริษัทคู่ค้าดงักลา่วมองว่าการกระท าของ CSC ขดัต่อเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาอาจเป็นเหตใุห้ยกเลกิ
สญัญาแตง่ตัง้ผู้ให้บริการได้ 

6. CSC มีเงินให้กู้ ยืมแก่กรรมการ นายพิชัย นีรนาถโกมล จ านวน 40.00 ล้านบาท ซึ่งครบก าหนดช าระวันที่ 31 
มีนาคม 2562 โดยที่กรรมการท่านดงักล่าวยงัไม่ได้ช าระเงินคืนแก่  CSC โดยมีภาระหนีส้ินรวมดอกเบีย้ค้างจ่าย 
จ านวน 43.00 ล้านบาท 

7. CSC มีภาระผกูพนัจากการยกเลกิบนัทกึข้อตกลงในเร่ืองการเข้าลงทนุในกิจการ ที่ได้จดัท าไว้กบับริษัทจดทะเบียน
รายหนึ่งซึง่ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสนิค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์เคลื่อนที่ และอปุกรณ์เสริมที่เก่ียวข้อง 
โดย CSC จะต้องช าระเงินในกรณีที่ยกเลกิบนัทกึข้อตกลงดงักลา่ว ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนันายพิชยัฯ กรรมการของ CSC 
ได้เจรจากับบริษัทจดทะเบียนดงักล่าวและจัดท าหนังสือขอยกเลิกสญัญา โดยที่ได้ช าระเงินค่าเสียหายเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาประเด็นทางกฎหมายตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายข้างต้น 

โดยเห็นว่าบริษัทได้น าประเด็นส าคญัต่างๆ รวมไว้ใน “เง่ือนไขบงัคบัก่อนของผู้ขาย” ข้างต้นแล้ว และในบางประเด็นทาง 
CSC หรือผู้ขายได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว โดยส าหรับประเด็นที่ 4. CSC อยู่ระหว่างการต่อสญัญากบัผู้ผลิตโทรศพัท์มือถือ
ดงักลา่ว โดย CSC ยงัคงสามารถเป็นตวัแทนจ าหนา่ยตอ่ไปได้อยู่ ทัง้นี ้ในปี 2561 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 CSC มี
สดัสว่นรายได้จากการจ าหนา่ยสนิค้าแบรนด์ดงักลา่วเทา่กบั 25.63 ล้านบาท และ 15.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.83 ของ
รายได้รวมในปี 2561 และคิดเป็นร้อยละ 2.23 ของรายได้รวมในงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 

 
1.13 สรุปประเด็นรายงานการศึกษาด้านการเงนิ (Financial Due Diligence Report) และรายงานการศึกษาด้าน

ภาษีของ CSC (Tax Due Diligence Report) 
บริษัทได้วา่จ้างผู้ตรวจสอบบญัชีที่อยูใ่นรายช่ือของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงินและทางภาษีของ CSC โดยผู้สอบบญัชีได้ออกรายงานการศกึษาด้านการเงินฉบบัวนัที่ 
17 พฤษภาคม 2562 และออกรายงานการศกึษาด้านภาษีฉบบัวนัที่ 10 พฤษภาคม 2562 

จากรายงานการศกึษาด้านการเงินของผู้สอบบญัชีได้ระบปุระเด็นส าคญัที่ควรพิจารณา ได้แก่ ด้านระบบบญัชีและ
การเงินในเร่ืองของการพิจารณาอายขุองสินค้าคงเหลือ ความถกูต้องของรายการสินค้าคงคลงัที่มี การลดลงของยอดขาย
สาขาเดิม (SSSG) การมีระยะเวลาคืนทนุบางสาขาที่ใช้เวลานาน และในเร่ืองของการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 
(IFRS16) เร่ืองสญัญาเช่า ที่จะบงัคบัใช้ในปี 2563 เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทได้รับทราบประเด็นตา่งๆ ของรายงานการศกึษาด้าน
การเงินข้างต้น โดยฝ่ายบญัชีของบริษัทได้เข้าหารือร่วมกนักับทาง CSC เพื่อประเมินความพร้อมของทางด้านระบบบญัชี
และการเงินแล้ว รวมถึงในประเด็นของสินค้าคงคลงัได้มีการระบุใน “เง่ือนไขบงัคบัก่อนของผู้ขาย” แล้ว ซึ่งบริษัทจะเข้า
ตรวจสอบและนบัจ านวนสนิค้าคงเหลอืของ CSC ก่อนการเข้าลงทนุ 

ส าหรับประเด็นจากรายงานการศึกษาด้านภาษี พบว่า ในอดีตที่ผ่านมา CSC มีการค านวณค่าใช้จ่ายและ
คา่ธรรมเนียมในบางรายการท่ียงัไมเ่ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยมีโอกาสที่ CSC จะต้องช าระคา่ธรรมเนียมหรือภาษี
เพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้น าประเด็นส าคัญต่างๆ ด้านค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึน้ รวมไว้ใน “เง่ือนไขการชดใช้
คา่เสยีหาย” แล้ว ซึง่หาก CSC มีภาระที่จะต้องช าระคา่ใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม ผู้ขายตกลงที่จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่เสยีหายและ
คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ให้แก่บริษัท 
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1.14 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเข้าซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ  CSC รวมทัง้การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อ
เสนอให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ให้แก่นายพิชยั นีรนาถโกมล และให้นายพิชยัฯ เข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัท จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจจ าหนา่ยโทรศพัท์มอืถือของบริษัท ทัง้ในด้านยอดขาย ช่องทางการจ าหน่าย 
อ านาจในการเจรจาต่อรองกบัคู่ค้า รวมทัง้ด้วยความช านาญและประสบการณ์ในการท างานของนายพิชยัฯ จะสง่ผลดีต่อ
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัท และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 

 
1.15 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเหน็ของ

คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเดียวกนักบัคณะกรรมการบริษัท และไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดมีความเห็น
แตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

1.16 กรอบเวลาในการเข้าท ารายการ 

บริษัทจะด าเนินการเข้าท ารายการซือ้หุ้นสามญัของ CSC และออกเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่บคุคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) ให้แก่นายพิชยั นีรนาทโกมล โดยมีกรอบเวลาในการเข้าท ารายการ ดงันี ้

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1 วนัประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 30 สิงหาคม 2562 
2 จดทะเบียนมตลิดทนุ / เพิ่มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือ

หุ้น ครัง้ที่ 1/2562 3 บริษัทขออนญุาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ตอ่บคุคลในวงจ ากดัตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 
4 บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบและนบัจ านวนสินค้าคงเหลือของ CSC ระหวา่งวนัท่ี 17-30 กนัยายน 2562 

(หรือภายในระยเวลา 2 สปัดาห์ก่อนวนัท าการ
ซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ หากมีการเปล่ียนแปลง

วนัท่ีท าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์) 
5 วนัท่ีท าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ 

- บริษัทช าระค่าหุ้น CSC ให้กบัผู้ขาย  ด าเนินการจดเปล่ียนแปลงผู้ ถือหุ้น ในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น CSC และย่ืนบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบบัเปล่ียนแปลงตอ่
นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์* 
- นายพิชยั นีรนาถโกมล ช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นบริษัท และบริษัทจะด าเนินการจด
ทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้ว ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
- นายพิชยั นีรนาถโกมลจะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและรองประธานคณะ
ผู้บริหารของบริษัท รวมทัง้เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารใน CSC  ใน
วนัท่ีท าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ 
หมายเหต ุ*รายการทัง้ 2 รายการจะเกิดขึน้ในวนัเดียวกนั  โดยบริษัทจะช าระคา่
หุ้น CSC จ านวน 200.00 ล้านบาท  สัง่จ่ายให้กบันายพิชยั นีรนาถโกมล ตามค าสัง่
ผู้ขาย ซึง่นายพิชยั นีรนาถโกมล จะน าเช็คท่ีได้รับจ านวน 200.00 ล้านบาท ช าระคา่
จองหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทในวนัเดียวกนั ส่วนท่ีเหลือจ านวน 136.50 ล้านบาท จะสัง่
จ่ายให้แก่ผู้ขาย หรือตามที่ผู้ขายก าหนด 

1 ตลุาคม 2562  (หรือในวนั เวลาอ่ืนใดตามที่
คูส่ญัญาตกลงร่วมกนั แตภ่ายใน 90 วนั 

หลงัจากท่ีได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น) 
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2.1 วัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ 

 บริษัทเป็นผู้จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ไอที สมาร์ทโฟน และอปุกรณ์ที่ เก่ียวข้อง โดยบริษัทมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ
เพื่อเป็นหนึ่งในผู้น าธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ในสินค้าประเภทไอที สมาร์ทโฟน และอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องด้วยผลก าไรที่เติบโต
อยา่งยัง่ยืน โดยบริษัทมีนโยบายที่จะขยายการลงทนุไปในธุรกิจที่มีความเก่ียวเนื่องและช่วยเสริมสร้างการเติบโตที่ยัง่ยืนของ
บริษัท โดยในปี 2553 บริษัทได้ร่วมลงทนุในบริษัทจดัตัง้ใหม ่คือ บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากดั (ในภายหลงัแปรสภาพเป็นบริษัท 
เอส พี วี ไอ จ ากดั (มหาชน) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) ประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้า
และอุปกรณ์ไอทีภายใต้ยี่ห้อ Apple และในปี 2559 มีมติร่วมลงทุนในบริษัทจัดตัง้ใหม่ คือ บริษัท ทชั ปรินท์ติง้ รีพบัลิค 
จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกิจน าเข้าและจดัจ าหนา่ยชิน้สว่นอปุกรณ์การพิมพ์สนิค้าและให้บริการด้านการพิมพ์ที่ได้มาตรฐานอยา่ง
ครบวงจร บริษัทจะพิจารณาการลงทนุในธุรกิจที่มีศกัยภาพ เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจในปัจจบุนัและสร้างผลก าไรให้เติบโต
อยา่งยัง่ยืน 
 บริษัทมีรายได้หลกัจากการจ าหน่ายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ โดยในช่วงปี 2559 ถึงปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทมี
สดัสว่นรายได้จากการขายสินค้ากลุม่คอมพิวเตอร์เฉลี่ยเทา่กบัร้อยละ 48.22 ของรายได้รวม โดยมีอตัราการลดลงโดยเฉลี่ย 
(Compound Annual Growth Rate) เทา่กบัร้อยละ 3.79 ตอ่ปี ขณะที่บริษัทมีสดัสว่นรายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือโดย
เฉลี่ยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเท่ากบัร้อยละ 12.73 ของรายได้รวม และมีอตัราการเติบโตโดยเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 14.35 ต่อปี 
บริษัทจึงเลง็เห็นวา่ธุรกิจจ าหนา่ยโทรศพัท์มือถือเป็นธุรกิจที่นา่สนใจ ซึง่บริษัทยงัมีโอกาสในการเพิ่มสว่นแบง่การตลาดได้อีก
มาก บริษัทจึงได้พิจารณาการเข้าลงทนุในบริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชัน่ อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (“CSC”) ซึ่ง
เป็นผู้ จ าหน่ายโทรศพัท์มือถือรายใหญ่มีสาขาทั่วประเทศ 143 สาขา และมีผู้บริหารที่มีความเช่ียวชาญและอยู่ในธุรกิจ
จ าหน่ายโทรศพัท์มือถือมากว่า 28 ปี บริษัทจึงเห็นว่า การเข้าลงทุนใน CSC และออกเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ให้แก่นายพิชยั นีรนาถโกมล กรรมการของ CSC จึงเป็นการสร้างความสามารถในการเติบโต
ของบริษัท รวมถึงเป็นการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจที่มีศกัยภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทในอนาคต  
 
2.2 เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

2.2.1 ข้อดีของการเข้าท ารายการ 

 เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจจ าหนา่ยโทรศพัท์มือถือ 
 CSC เป็นผู้จ าหนา่ยโทรศพัท์มือถือและอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 CSC 
มีสาขาทัง้สิน้  143 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ และในปี 2561 CSC มีรายได้จากการขาย
โทรศพัท์มือถือเท่ากบั 2,760.10 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีรายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือเพียง 
774.25 ล้านบาท การเข้าลงทนุในหุ้นสามญัของ CSC จึงท าให้บริษัทมีสาขาเพิ่มขึน้ และสามารถรับรู้
รายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือเพิ่มขึน้ทนัที รวมถึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทในการ
แขง่ขนักบัผู้จ าหนา่ยโทรศพัท์มือถือรายใหญ่ในตลาด ได้แก่ TGFone Jaymart และ Com7 เป็นต้น 
 นอกจากนี ้การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบการสื่อสารแบบไร้สายในอนาคต คือ ระบบ 5G 
(5th Generation) ซึ่งเป็นระบบที่สามารถรับสง่ข้อมลูได้ในปริมาณที่มากกวา่และมีประสิทธิภาพกวา่
ระบบ 4G ในปัจจุบนั โดยเมื่อวนัที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ส านกังานคณะกรรมการกิจการ

ส่วนที่ 2 : ความสมเหตุสมผลของการท ารายการ 
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กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ได้จดัสรรคลื่นความถ่ีย่าน 
700 MHz ให้แก่ผู้ ให้บริการเคร่ือข่ายโทรศัพท์มือถือ  3 รายเป็นที่เรียบร้อย เพื่อรองรับการสร้าง
เครือขา่ยส าหรับให้บริการระบบ 5G ในอนาคต โดยคาดวา่ในช่วงปลายปี 2563 เป็นต้นไปผู้ให้บริการ
เคร่ือข่ายโทรศพัท์มือถือจะเร่ิมเปิดให้บริการระบบ  5G ได้ ซึ่งอุปกรณ์โทรศพัท์มือถือส่วนใหญ่ใน
ปัจจุบนัยงัไม่รองรับการใช้บริการระบบ 5G ท าให้คาดว่าในภายหลงัการเร่ิมเปิดให้บริการระบบ 5G 
ผู้ใช้โทรศพัท์มือถือที่ต้องการใช้ระบบ 5G จะต้องซือ้โทรศพัท์มือถือเคร่ืองใหมท่ี่รองรับระบบ 5G  
 ดังนัน้  การที่บ ริษัทเ ข้าลงทุนใน  CSC จะการเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจจ าหน่าย
โทรศพัท์มือถือ รวมถึงเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั และยงัเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การเติบโตของความต้องการซือ้โทรศพัท์มือถือใหมใ่นอนาคตด้วย 
 

 บริษัทมีอ านาจตอ่รองกบัผู้ผลติโทรศพัท์มือถือเพิ่มขึน้ 
 ณ วันที่  31 มีนาคม 2562 บริษัทได้ รับการสนับสนุนพนักงานแนะน าสินค้า (Product 
Consultant: PC) ในสว่นของผู้ผลติโทรศพัท์มือถือจ านวน 155 คน ในขณะท่ี CSC มีจ านวนพนกังาน 
PC ทัง้หมด 591 คน เมื่อเปรียบเทียบอตัราก าไรขัน้ต้นของรายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือจะพบวา่ 
บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นประมาณร้อยละ 9 – 10 ของรายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือ ขณะที ่CSC 
มีอตัราก าไรขัน้ต้นประมาณร้อยละ 14 – 15 ของรายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือ ซึง่โดยปกติแล้วผู้
จ าหน่ายโทรศัพท์มือถือที่มีการสัง่ซือ้สินค้าเป็นจ านวนมากกว่าและมีสาขาจ าหน่ายเป็นจ านวน
มากกว่า จะได้รับการสนับสนุนจากคู่ค้าและได้รับเง่ือนไขทางการค้าที่ดีกว่า  การที่บริษัทเข้าซือ้
กิจการของ CSC นอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือและจ านวนสาขาแล้ว บริษัท
ยงัจะได้รับประโยชน์จากอ านาจต่อรองกบัคู่ค้าที่เพิ่มขึน้ และมีโอกาสจะได้รับเง่ือนไขทางการค้าที่ดี
ขึน้ ทัง้ด้านของพนกังาน PC เพื่อสนบัสนนุการขายและอตัราก าไรจากการขายโทรศพัท์มือถือ 
 

 บริษัทได้ใช้ประโยชน์จากความแข็งแรงของโครงสร้างทางการเงินในปัจจบุนั 
 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 1.12 เท่า โดยที่
บริษัทไม่มีภาระเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินคงค้าง ในขณะที่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 CSC มี
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 5.18 เทา่ โดยที่มีภาระเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินคงค้าง
ประมาณ 600 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ ส่งผลให้ในอดีตที่ผ่านมา 
CSC มีค่าใช้จ่ายทางการเงินประมาณ 40 – 50 ล้านบาทตอ่ปี ซึ่งจากลกัษณะของธุรกิจการจ าหนา่ย
โทรศพัท์มือถือในรูปแบบค้าปลีกที่มีความจ าเป็นต้องส ารองสินค้าคงคลงั และมีการสัง่ซือ้สินค้าใน
จ านวนมากเพื่อให้ได้สว่นลด (Rebate) ตามที่ผู้ผลิตโทรศพัท์มือถือก าหนด จึงท าให้ CSC ต้องมีการ
ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินอยา่งตอ่เนื่อง และท าให้มีข้อจ ากดัในการขยายธุรกิจ 
 การเข้าลงทนุใน CSC จึงท าให้บริษัทสามารถใช้จุดแข็งของบริษัทที่มีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่น
ของผู้ ถือหุ้นในระดบัต ่า และไม่มีภาระเงินกู้ ยืมคงค้างจากสถาบนัการเงิน เพื่อช่วยขยายธุรกิจการ
จ าหนา่ยโทรศพัท์มือถือของ CSC ภายหลงัจากการท ารายการ ซึง่จะเปลีย่นสถานะเป็นบริษัทยอ่ย ท า
ให้สามารถสร้างอัตราการขยายสาขาได้ดีขึน้กว่าในอดีต รวมถึงการที่มีบริษัทแม่เป็นบริษัทจด
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ทะเบียนซึ่งมีฐานะการเงินเข็มแข็งจะช่วยให้สามารถต่อรองกับสถาบนัการเงินและได้รับต้นทนุทาง
การเงินท่ีต ่าลงได้ 

 
2.2.2 ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

 ผลกระทบจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุท่ีมีตอ่ผู้ ถือหุ้น (Dilution Effect) 
  การลงทุนซือ้หุ้ น CSC จากผู้ ขาย  มีเ ง่ือนไขที่บริษัทต้องออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 

80,000,000 หุ้น ให้แก่นายพิชยัฯ ในราคา 2.50 บาท (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่จะเกิด
ผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียง (Control Dilution Effect) ของผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายในอตัรา
ร้อยละ 21.83 ของสดัสว่นการถือหุ้นเดิม 

  ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่นายพิชยัฯ ในราคา 2.50 บาท เป็นราคาเสนอขายที่
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด ตามเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งค านวณจากราคา
ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลงั 15 วนัท า
การ ติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเร่ืองการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด คือ ระหว่างวนัที่ 7 มิถุนายน 2562 ถึงวนัที่ 27 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีราคาเท่ากบั 
2.59 บาทต่อหุ้ น ดังนัน้ ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้ น (Price Dilution Effect) จึงไม่มี
นยัส าคัญ นอกจากนี ้การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าว บริษัทจะน าเงินที่ได้รับไปซือ้หุ้น
สามญัของ CSC ท าให้บริษัทสามารถรับรู้ผลประกอบการของ CSC ได้ทนัที จึงอาจจะไมม่ีผลกระทบ
ตอ่สว่นแบง่ก าไร (Earning Dilution Effect)  

 
2.3 เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการไม่เข้าท ารายการ 

2.3.1 ข้อดีของการไม่ท ารายการ 

 ไมเ่กิดผลกระทบจาก Control Dilution ที่ลดลง 
 หากบริษัทไมเ่ข้าท ารายการในครัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายจะไมไ่ด้รับผลกระทบตอ่การลดลงของ
สิทธิออกเสียง (Control Dilution) เนื่องจากบริษัทจะไม่มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกหุ้นสามญั
เพิ่มทนุมาเสนอขาย 

 
2.3.2 ข้อด้อยของการไม่ท ารายการ 

 บริษัทสญูเสยีโอกาสในการขยายธุรกิจการจ าหนา่ยโทรศพัท์มือถือ 
ในช่วงปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือเทา่กบั 545.55 ล้าน

บาท 654.28 ล้านบาท และ 713.40 ล้านบาท โดยมีสดัสว่นโดยเฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 12.73 ของรายได้
รวม โดยจะพบว่าบริษัทยังมีสัดส่วนรายได้จากการขายโทรศัพท์มือถือค่อนข้างน้อย ซึ่งตลาด
โทรศพัท์มือถือยงัมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตในอนาคตจากปัจจยัในด้านระบบ 5G ที่จะเกิดขึน้ในช่วง 1 – 
2 ปีข้างหน้า การที่บริษัทไม่เข้าท ารายการลงทุนใน  CSC ซึ่งเป็นผู้ ที่มีความเช่ียวชาญในธุรกิจ
จ าหน่ายโทรศพัท์มือถือ และปัจจบุนัมีสาขาทัว่ประเทศกวา่ 143 สาขา จะท าให้บริษัทสญูเสยีโอกาส
ในการขยายธุรกิจการจ าหนา่ยโทรศพัท์มือถือ ซึง่ในปัจจบุนับริษัทยงัไมม่ีความเช่ียวชาญและยงัไมไ่ด้
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รับเง่ือนไขทางการค้าที่ดีจากคู่ค้าเหมือนเช่นธุรกิจสินค้ากลุม่คอมพิวเตอร์ที่บริษัทมีความเช่ียวชาญ
มากกว่า นอกจากนี ้การแข่งขนัในธุรกิจการจ าหน่ายโทรศพัท์มือถือที่มีความรุนแรงขึน้ การขยายตวั
ของคู่แข่ง ท าให้บริษัทอาจต้องเผชิญกบัแรงกดดนัจากภายนอกซึ่งหากบริษัทไม่ได้ร่วมกบัพนัธมิตร
แล้ว บริษัทอาจจะไมส่ามารถรักษาสว่นแบง่การตลาดได้ 

 
2.4 ข้อดี และข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 

2.4.1 ข้อดีของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

 บริษัทได้บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจจ าหนา่ยโทรศพัท์มือถือ 
นายพิชยั นีรนาถโกมล เป็นผู้ ถือหุ้นปัจจบุนัและเป็นผู้ก่อตัง้ รวมทัง้ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ

และผู้บริหารของ CSC และเป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญในธุรกิจจ าหน่ายโทรศพัท์มือถือมากว่า 28 ปี 
โดยในภายหลงัจากที่บริษัทเข้าซือ้หุ้นสามญัของ  CSC แล้ว บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ให้แก่นายพิชัยฯ รวมถึงแต่งตัง้นายพิชยัฯ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและ
ผู้ บริหารของบริษัท ซึ่งนายพิชัยฯ จะเข้ามามีบทบาทในการบริหารงานด้านธุรกิจการจ าหน่าย
โทรศพัท์มือถือของบริษัท และยงัคงบริหารงานใน CSC ต่อเนื่อง การเข้าท ารายการดงักลา่วจึงสง่ผล
ดีต่อบริษัท ท าให้บริษัทได้บคุลากรที่มีความเช่ียวชาญในธุรกิจจ าหน่ายโทรศพัท์มือถือ ซึ่งจะช่วยให้
บริษัทมีความสามารถในการแขง่ขนัเพิ่มขึน้ รวมถึงสง่ผลให้บริษัทมีอ านาจตอ่รองกบัคูค้่าเพิ่มขึน้ 

 
2.4.2 ข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

- ไมม่ี - 
 

2.5 ความเสี่ยงจากการเข้าท ารายการ 

 ความเสีย่งในการทีไ่มส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายหุ้นสามญัของ CSC  
สญัญาซือ้ขายหุ้นสามญัของ CSC ได้ระบเุง่ือนไขบงัคบัก่อนซึง่เป็นหน้าที่ของบริษัทในฐานะผู้

ซือ้ และผู้ ถือหุ้นทัง้ 3 ทา่น (รวมทัง้นายพิชยัฯ) ในฐานะผู้ขาย ที่จะต้องปฏิบตัิตามอยา่งครบถ้วนก่อน
วนัที่ท าการซือ้ขายจะเสร็จสมบรูณ์ โดยที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนของสญัญาซือ้ขายหุ้นมีรายละเอียดดงัที่
กลา่วไปในหวัข้อที่  1.11 ข้างต้น ในกรณีที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้อนมุตัิการเข้าท ารายการซือ้
หุ้นของ CSC และการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั ให้แก่นายพิชยัฯ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่า คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนได้ จะ
เป็นเหตุให้เกิดกรณีที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนไม่เป็นผลส าเร็จ ซึ่งคู่สญัญาฝ่ายที่ไม่ได้เป็นผู้ ผิดสญัญามี
สทิธิบอกเลกิสญัญาฉบบันีไ้ด้ โดยจะเป็นผลให้สญัญาซือ้ขายหุ้นสิน้สดุลงทนัที 

 

 ความเสีย่งจากผู้ ถือหุ้นไมอ่นมุตัิการเข้าท ารายการ 
 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัที่ 28 มิถนุายน 2562 ได้มีมติอนมุตัิ
ให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการซือ้หุ้นสามญัของ CSC จ านวน 1,400,000 หุ้น 
ในราคาหุ้นละ 240.35 บาท (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมมลูคา่ 336.50 ล้านบาท คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหนา่ยแล้วของ CSC นอกจากนี ้บริษัทยงัต้องได้รับมติ
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อนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิการเพิ่มทนุโดยออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่นาย
พิชยัฯ จ านวน 80,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท มลูคา่ที่ตราไว้ 1.00 บาท 
 ทัง้นี ้การอนุมตัิการท ารายการดงักล่าว เป็นการพิจารณาอนุมตัิในวาระแยกกันต่างหากซึ่ง
บริษัทต้องได้รับอนุมตัิให้เข้าท ารายการทัง้สองดงักล่าว อย่างไรก็ตาม หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
ไม่อนุมตัิการเข้าท ารายการใดรายการหนึ่ง จะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถเข้าลงทุนใน CSC ได้และ
ไม่สามารถออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ให้แก่นายพิชัยฯ ได้  

 

 ความเสีย่งจากการท่ีผลประกอบการของ CSC ไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย 
 จากรายงานการศึกษาด้านการเงินและภาษีของผู้ตรวจสอบบญัชีที ่อยู ่ในรายชื่อของ
ส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งได้ตรวจสอบสถานะทางธุรกิจของ CSC โดยมีประเด็นเร่ืองผลประกอบการ
ของ CSC ในเร่ืองการลดลงของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) และการมีระยะเวลาคืนทนุบางสาขาทีใ่ช้
เวลานาน โดยจากรายงานพบวา่ ในปี 2561 CSC มีการลดลงของยอดขายสาขาเดิมบางสาขา ตัง้แต่
ร้อยละ 3.9 ถึงร้อยละ 17.5 โดยเฉพาะสาขาที่มีที่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีหรือห้างสรรพสนิค้าที่ล้าสมยั ประกอบ
กบัการเปิดสาขาใหม่ที่เพิ่มขึน้ในปี 2560 และปี 2561 จ านวน 26 สาขา และ 32 สาขา ยงัมีสาขาที่
ยอดขายยงัไม่ถึงจุดคุ้มทนุจ านวน 13 สาขา และ 19 สาขา ตามล าดบั ดงันัน้ ถึงแม้ว่าการเข้าลงทนุ
ใน CSC จะท าให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากสาขาเดิมของ CSC ได้ทนัที แต่ก็ยงัมีความเสี่ยงที่ผล
ประกอบการในอนาคตของ CSC อาจไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (IT) 

 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - หน้า 32 - 

 
 ในการพิจารณาความสมเหตสุมผลของการเข้าท ารายการได้มาซึง่หุ้นสามญัของบริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอน
เน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จ ากัด (“CSC”) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไอที ซิตี ้จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท” หรือ “IT”) ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ให้แก่นายพิชัย นีรนาทโกมล ซึ่งเป็นผู้ก่อตัง้ CSC และ
ด ารงต าแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CSC ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาวิธีการประเมินมลูคา่
หุ้นตามทฤษฎีทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไป 6 วิธี ประกอบด้วย 

1) วิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด (Market Price Approach) 
2) วิธีมลูคา่ตามบญัชี (Book Value Approach : BV) 
3) วิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach : ABV) 
4) วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาตลาดตอ่มลูคา่ตามบญัชี (Price to Book Value Approach : P/BV) 
5) วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาตลาดตอ่ก าไรสทุธิ (Price to Earning Approach : P/E) 
6) วิธีมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิ (Discounted Cash Flow Approach : DCF) 

 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้แยกการพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาเสนอซือ้หุ้นสามญัของ CSC และ
ราคาเสนอขายหุ้นสามญัของ IT โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 
3.1 การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ CSC 

ภายหลงัจากพิจารณาข้อจ ากดัและความเหมาะสมของวธีิการประเมินมลูคา่หุ้นแตล่ะวิธีแล้ว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ได้พิจารณาวิธีการประเมินมลูคา่หุ้นตามทฤษฎีทางการเงินในการประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ CSC รวม 6 วิธี ได้แก่ 

1) วิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด (Market Price Approach) 
2) วิธีมลูคา่ตามบญัชี (Book Value Approach : BV) 
3) วิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach : ABV) 
4) วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาตลาดตอ่มลูคา่ตามบญัชี (Price to Book Value Approach : P/BV) 
5) วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาตลาดตอ่ก าไรสทุธิ (Price to Earning Approach : P/E) 
6) วิธีมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิ (Discounted Cash Flow Approach : DCF) 

 การประเมินมลูคา่หุ้นของแตล่ะวธีิมีรายละเอียด ดงันี ้
 
3.1.1 วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Price Approach) 

ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไมส่ามารถใช้วธีิการประเมินราคาหุ้นวิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาดเพื่อประเมิน CSC 
ได้ เนื่องจาก CSC ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท าให้ไมม่ีราคาซือ้ขายย้อนหลงั 

 
3.1.2 วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach : BV) 
 การประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนีค้ านวณโดยใช้ข้อมลูสว่นของผู้ ถือหุ้นของ CSC ตามงบการเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 
หารด้วยจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ข้อมลูงบการเงินของ CSC ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 ที่ผา่นการสอบทานโดยผู้ตรวจสอบบญัชีของ CSC ซึง่สามารถค านวณได้ ดงันี ้

ส่วนที่ 3 : ความสมเหตุสมผลของราคาในการเข้าท ารายการ 
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ทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  140.00 ล้านบาท 
ก าไรสะสม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  25.82 ล้านบาท 
หัก ผลกระทบจากการตัง้ส ารองผลประโยชน์พนกังานเพิม่เติม 5.09 ล้านบาท 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  160.73 ล้านบาท 
จ านวนหุ้นสามญัที่จ าหนา่ยได้แล้ว 1.40 ล้านหุ้น 

มูลค่าหุ้นตามบัญชีของ CSC 114.81 บาท/หุ้น 
 
 การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญด้วยวิธีนี ้จะได้มูลค่าตามบัญชขีองหุ้นสามัญของ CSC เท่ากบั 114.81 บาท
ต่อหุ้น ซ่ึงมีมูลค่าต ่ากว่าราคาซือ้หุ้นสามัญเท่ากบั 125.54 บาทต่อหุ้น หรือต ่ากว่าคิดเป็นร้อยละ 52.23 
 
3.1.3 วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach : ABV) 
 การประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนีค้ านวณโดยใช้ข้อมลูสว่นของผู้ ถือหุ้นของ CSC ตามงบการเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 
มาท าการปรับปรุงรายการต่างๆ เพื่อให้สะท้อนฐานะทางการเงินและมูลค่าส่วนของผู้ ถือหุ้นที่แท้จริงของ  CSC เสียก่อน 
จากนัน้จึงน ามลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีปรับปรุงแล้วมาหารด้วยจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณารายการที่ส าคญัในงบการเงินของ CSC ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งได้
พิจารณาถึงผลกระทบจากการประเมินมลูค่าตลาดของทรัพย์สินและการปรับมูลค่าหนีส้ิน โดย CSC มีรายการทรัพย์สิน 
ได้แก่ ที่ดินเปล่า 1 แห่ง และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1 แห่ง ซึ่งประเมินมูลค่าโดยบริษัท 1989 คอนซัลแทนส์ จ ากัด 
นอกจากนี ้CSC มีภาระหนีส้ินคดีความเพิ่มเติมอีกเท่ากบั 13.31 ล้านบาท จากภาระทัง้หมด 24.31 ล้านบาท โดย ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2562 CSC ได้ตัง้หนีส้นิคดีความแล้ว 11.00 ล้านบาท โดยสามารถค านวณวิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชีได้ ดงันี ้
 

สว่นของผู้ ถือหุ้น CSC ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  160.73 ล้านบาท 
ลบ การปรับปรุงมลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิ  0.25 ล้านบาท 
ลบ หนีส้นิคดีความ  13.31 ล้านบาท 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น – หลังการปรับปรุง  147.17 ล้านบาท 

จ านวนหุ้นสามญัที่จ าหนา่ยได้แล้ว  1.40 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นตามบัญชีของ CSC   105.12 บาทตอ่หุ้น 

 
 การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญด้วยวิธีนี ้จะได้มูลค่าหุ้น CSC เท่ากับ 105.12 บาทต่อหุ้น ซ่ึงมีมูลค่าต ่ากว่า
ราคาซือ้หุ้นสามัญเท่ากบั 135.23 บาทต่อหุ้น หรือต ่ากว่าคิดเป็นร้อยละ 56.26 
 
3.1.4 วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach : P/BV) 

การค านวณมลูค่าหุ้นโดยวิธีนีค้ านวณโดยใช้ข้อมูลมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (Book Value per Share; BVPS) จาก
งบการเงินตามงบการเงิน ณ ขณะใดขณะหนึง่ มาคณูกบัคา่เฉลีย่ของอตัราสว่นราคาตลาดตอ่มลูคา่ตามบญัชี (P/BV Ratio; 
PBVR) ของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกบัธุรกิจของบริษัท โดยหลกัเกณฑ์ในการใช้เลอืกคูเ่ทียบ (Peer 
Group) ในการประเมินราคา ดงันี ้



ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (IT) 

 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - หน้า 34 - 

1) เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
2) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจจ าหน่ายโทรศพัท์มือถือและอุปกรณ์ โดยมีสดัส่วนรายได้จากการค้าปลีก

โทรศพัท์มือถือและอปุกรณ์ ในปี 2561 ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30.00 ของรายได้รวม  
3) เป็นบริษัทที่มีข้อมลูราคาตลาด ข้อมลูอตัราสว่นราคาตลาดต่อมลูค่าตามบญัชี (P/BV) และอตัราสว่น

ราคาตลาดต่อก าไรสทุธิ (P/E) ครอบคลมุในช่วงย้อนหลงั 360 วนัท าการ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระใช้ในการประเมินมลูคา่หุ้น โดยย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ี 27 มิถนุายน 2562 

4) เป็นบริษัทที่มีสภาพคลอ่งการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยวดัจากอตัราหมนุเวียนการซือ้ขาย ที่เกิน
กวา่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ตัง้แตว่นัท่ี 28 มิถนุายน 2561 - 27 มิถนุายน 2562 

 
โดยสามารถสรุปเป็นตารางได้ ดงันี ้ 

อันดับ บริษัท 

เป็นบริษัท
จดทะเบียน
ในตลาด

หลักทรัพย์ฯ 

มีสัดส่วน
รายได้จาก
การค้าปลกี

โทรศัพท์มือถอื
และอุปกรณ์ 
ตามที่ก าหนด 

มีข้อมูล 
P/BV 

ย้อนหลัง 
360 วันท
การ นับ
จากวนัที่ 
27 มิ.ย.62 

อัตรา
หมุนเวียน
การซือ้ขาย
มากกว่า
ร้อยละ 10 

1 บริษัท คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) (COM7)     
2 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (SYNEX)     
3 บริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (JMART)     
4 บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (TWZ)     
5 บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากดั (มหาชน) (SPVI)     

  
ดงันัน้ จากข้อมลูในตารางข้างต้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้เลือกใช้บริษัทที่มีเกณฑ์ตามก าหนดจ านวน 4 

บริษัท มาเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ที่ใช้เปรียบเทียบในการค านวณ ดงัตอ่ไปนี ้
1. บริษัท คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) (COM7) 
2. บริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (JMART) 
3. บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (TWZ) 
4. บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากดั (มหาชน) (SPVI) 

ส าหรับการค านวณมลูค่าหุ้นสามญัของบริษัทด้วยวิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาตลาดต่อมลูค่าตามบญัชีนัน้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้ค่าเฉลี่ยของอตัราส่วนราคาตลาดต่อมลูค่าตามบญัชี  (PBVR) ตัง้แต่วนัท าการสดุท้ายก่อน
หน้าวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ  
CSC ย้อนหลงัเป็นระยะเวลา 360 วนัท าการ โดยย้อนหลงัตัง้แตว่นัที่ 27 มิถนุายน 2562 ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
ค านวณอตัราส่วนคิดลดร้อยละ 10.00 ของอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี (PBVR) ของบริษัทเทียบเคียง เพื่อ
ชดเชยเร่ืองสภาพคลอ่งของหุ้น CSC เนื่องจาก CSC เป็นบริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดใน
การค านวณ ดงันี ้



ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (IT) 

 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - หน้า 35 - 

หลักทรัพย์ 
P/BV Ratio เฉลี่ยย้อนหลัง (เท่า) 

7 วัน 15 วนั 30 วนั 60 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 
COM7 8.71 8.55 8.17 8.16 8.09 8.53 8.77 9.00 
JMART 2.35 2.31 2.26 2.26 2.12 1.78 1.97 2.42 
TWZ 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.30 0.32 0.33 
SPVI 1.86 1.82 1.72 1.70 1.70 1.69 1.74 1.84 
คา่เฉลีย่ 3.30 3.24 3.11 3.10 3.05 3.08 3.20 3.40 
Discounted P/BV 2.97 2.92 2.80 2.79 2.74 2.77 2.88 3.06 
ราคาต่อหุ้น (บาท) 341.18 335.09 321.78 320.67 315.04 317.74 330.42 350.88 

  หมายเหต:ุ วนั คือ วนัท าการ 
  ที่มา: ข้อมลูจาก SETSMART 

 
จากการค านวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (BVPS) (ตามวิธีที่ 3.1.2) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของ CSC เท่ากับ 

114.81 บาท ดังนัน้ การประเมินมูลค่าหุ้นโดยการน ามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น คูณด้วยค่าเฉลี่ย PBVR ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทจ านวน 4 บริษัท จะได้มูลค่าหุ้นอยู่ระหว่าง 
315.04 บาทต่อหุ้น ถึง 350.88 บาทต่อหุ้น ซ่ึงมีมูลค่าสูงกว่าราคาซือ้หุ้นสามัญเท่ากับ 74.69 ถึง 110.53 บาทต่อ
หุ้น หรือสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 31.08 ถงึร้อยละ 45.99 
 
3.1.5 วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ (Price to Earning Approach : P/E) 

การค านวณมูลค่าหุ้ นโดยวิธีนีค้ านวณโดยใช้ข้อมูลก าไรสุทธิต่อหุ้ น (Earnings per Share: EPS) จากงบการ
เงินงวด 12 เดือนย้อนหลงั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 มาคณูกบัค่าเฉลี่ยของอตัราสว่นราคาตลาดตอ่ก าไรสทุธิ (P/E Ratio; 
PER) ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกบัธุรกิจของบริษัท โดยหลกัเกณฑ์ในการใช้เลือกคู่เทียบ (Peer 
Group) ในการประเมินราคา ดงันี ้

1) เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
2) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจจ าหน่ายโทรศพัท์มือถือและอุปกรณ์ โดยมีสดัส่วนรายได้จากการจ าหน่าย

โทรศพัท์มือถือและอปุกรณ์ ในปี 2561 ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30.00 ของรายได้รวม  
3) เป็นบริษัทที่มีข้อมลูราคาตลาด ข้อมลูอตัราสว่นราคาตลาดต่อมลูค่าตามบญัชี (P/BV) และอตัราสว่น

ราคาตลาดต่อก าไรสทุธิ (P/E) ครอบคลมุในช่วงย้อนหลงั 360 วนัท าการ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระใช้ในการประเมินมลูคา่หุ้น โดยย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ี 27 มิถนุายน 2562 

4) เป็นบริษัทที่มีสภาพคลอ่งการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยวดัจากอตัราหมนุเวียนการซือ้ขาย ที่เกิน
กวา่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ตัง้แตว่นัท่ี 28 มิถนุายน 2561 - 27 มิถนุายน 2562 

 
โดยสามารถสรุปเป็นตารางได้ ดงันี ้



ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (IT) 

 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - หน้า 36 - 

อันดับ บริษัท 

เป็นบริษัท
จดทะเบียน
ในตลาด

หลักทรัพย์ฯ 

มีสัดส่วน
รายได้จาก
การค้าปลกี

โทรศัพท์มือถอื
และอุปกรณ์ 
ตามที่ก าหนด 

มีข้อมูล 
P/E 

ย้อนหลัง 
360 วันนับ
จากวนัที่ 
27 มิ.ย.62 

อัตรา
หมุนเวียน
การซือ้ขาย
มากกว่า
ร้อยละ 10 

1 บริษัท คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) (COM7)     

2 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (SYNEX)     
3 บริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (JMART)     
4 บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (TWZ)     
5 บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากดั (มหาชน) (SPVI)     

หมายเหต ุ: JMART และ TWZ มีผลประกอบการขาดทนุในบางชว่งท าให้ไมมี่ข้อมลู P/E ย้อนหลงัครบ 360 วนัท าการ 

 
ดงันัน้ จากข้อมลูในตารางข้างต้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้เลอืกใช้บริษัทท่ีมเีกณฑ์ตามก าหนดจ านวน 2 

บริษัท มาเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ทีใ่ช้เปรียบเทียบในการค านวณ ดงัตอ่ไปนี ้
1. บริษัท คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) (COM7) 
2. บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากดั (มหาชน) (SPVI) 
ส าหรับการค านวณมลูคา่หุ้นสามญัของบริษัทด้วยวิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาตลาดตอ่ก าไรสทุธินัน้ ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระได้ใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ  (PER) ตัง้แต่วันท าการสุดท้ายก่อนหน้าวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซือ้หุ้ นสามัญของ  CSC 
ย้อนหลงัเป็นระยะเวลา 360 วันท าการ โดยย้อนหลงัตัง้แต่วนัที่ 27 มิถุนายน 2562 ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
ค านวณอตัราสว่นคิดลดร้อยละ 10.00 ของอตัราสว่นราคาตลาดตอ่ก าไรสทุธิ (PER) ของบริษัทเทียบเคียง เพื่อชดเชยเร่ือง
สภาพคล่องของหุ้น CSC เนื่องจาก CSC เป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดในการ
ค านวณ ดงันี ้
 

หลักทรัพย์ 
P/E Ratio เฉลี่ยย้อนหลัง (เท่า) 

7 วัน 15 วนั 30 วนั 60วนั 90วนั 180วนั 270 วัน 360วนั 
COM7 27.23 26.73 25.55 25.39 25.05 25.98 27.91 30.10 
SPVI 12.58 12.32 11.64 11.84 12.00 12.61 13.32 15.55 
ค่าเฉลี่ย 19.90 19.53 18.60 18.62 18.53 19.30 20.62 22.83 
Discounted PER 17.91 17.57 16.74 16.76 16.67 17.37 18.55 20.54 
ราคาต่อหุ้น (บาท) 271.21 266.05 253.43 253.69 252.45 262.94 280.90 311.04 

หมายเหต:ุ วนั คือ วนัท าการ 
ที่มา: ข้อมลูจาก SETSMART 

 
จากการค านวณมูลค่าก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ของ CSC มูลค่าก าไรสุทธิต่อหุ้นจากงบการเงินงวด 12 

เดือนย้อนหลัง ณ วันที่  31 มีนาคม 2562 ของ CSC เท่ากับ 15.14 บาท ดังนัน้ การประเมินมูลค่าหุ้นโดยการน า



ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (IT) 

 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - หน้า 37 - 

มูลค่าก าไรสุทธิต่อหุ้น คูณด้วยค่าเฉลี่ย PER ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีลักษณะธุรกิจ
ใกล้เคียงกับบริษัทจ านวน 2 บริษัท จะได้มูลค่าหุ้นอยู่ระหว่าง 252.45 ถึง 311.04 บาทต่อหุ้น ซ่ึงมีมูลค่าสูงกว่า
เท่ากับ 12.10 ถงึ 70.69 บาทต่อหุ้น หรือสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 5.03 ถงึร้อยละ 29.41 

 
3.1.6 วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach : DCF) 
 การประเมินมลูคา่หุ้นตามวิธีนี ้เป็นวิธีที่ค านึงถึงผลการด าเนินงานของ CSC ในอนาคต โดยการค านวณหามลูคา่
ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดสทุธิส าหรับสว่นของผู้ ถือหุ้นด้วยอตัราสว่นลดที่เหมาะสม การค านวณหากระแสเงิน
สดสทุธิในอนาคตอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินของ CSC ในระยะเวลา 5 ปี 9 เดือน (ตัง้แตเ่มษายน 2562 – ปี 2567) 
รวมมลูค่าสว่นท้ายของประมาณการ (Terminal Value) โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานวา่ธุรกิจของ CSC จะยงัคงด าเนินตอ่ไปอยา่ง
ต่อเนื่อง (Going Concern Basis) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคญัเกิดขึน้ และเป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ในปัจจุบนั หลงัจากนัน้จึงน ากระแสเงินสดสทุธิส าหรับสว่นของผู้ ถือหุ้น (Free Cash Flow to Equity) มาคิดลด
ให้เป็นมลูคา่ปัจจบุนัด้วยอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Cost of Equity ; Ke) ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไ่ด้น าผลกระทบ
ที่จะเกิดขึน้ในอนาคตจากการท ารายการในครัง้นี ้มาพิจารณาในการจดัท าประมาณการทางการเงิน 
 
ค าอธิบายข้อสมมติฐานที่ส าคญัที่ใช้ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิ 
 ประมาณการทางการเงินของ CSC จดัท าขึน้เป็นระยะเวลา 5 ปี 9 เดือน (ตัง้แต่เมษายน 2562 – ปี 2567) โดยใช้
งบการเงินของ CSC งวดไตรมาสที่ 1 ปี 2562 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 ที่จดัท าโดย CSC ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
จดัท าประมาณการทางการเงินของ CSC โดยอ้างอิงข้อมลูและสมมติฐานที่ได้รับจาก CSC อาทิ งบการเงิน ประมาณการ
ทางการเงิน และจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้เพื่อวตัถปุระสงค์ในการพิจารณาหาราคายตุิธรรม
ของหุ้นสามญัของ CSC เพื่อเปรียบเทียบกบัราคาเสนอซือ้ครัง้นีเ้ทา่นัน้ โดยหากภาวะเศรษฐกิจและปัจจยัภายนอกอื่นๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของ CSC รวมทัง้สภาพธุรกิจภายใน CSC มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจาก
สมมติฐานที่ก าหนด มูลค่าหุ้นที่ประเมินได้ตามวิธีนีย้่อมจะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน  โดยในการจัดท าสมมติฐาน
ประมาณการทางการเงินของกิจการในครัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะค านึงถึงหลกัความระมดัระวงั (Conservative 
Basis) และจะเน้นเร่ืองการคงไว้ตามข้อมลูที่เคยเกิดขึน้จริงเป็นส าคญั 
  
 ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาสมมติฐานในการขยายสาขาของ  CSC โดยพิจารณาเฉพาะสาขาที่มี
ความชดัเจนแล้วเท่านัน้ โดยอ้างอิงจากการจองหรือการช าระเงินมดัจ าพืน้ที่แต่ละแห่ง โดยสามารถอธิบายสมมติฐานท่ีใช้
การจดัท าประมาณการได้ดงันี ้
 

1. ประมาณการรายได้ 
 โครงสร้างรายได้ของ CSC ประกอบด้วย รายได้จากการขายและบริการ  และรายได้อื่นๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระก าหนดข้อสมมติฐานส าหรับรายได้แตล่ะประเภท ดงันี ้
 

1.1 รายได้จากการขายและบริการ 
รายได้จากการขายและบริการของ CSC มาจากรายได้ 5 ประเภท ประกอบด้วย รายได้จากการขาย

โทรศพัท์มือถือ รายได้จากการขายอุปกรณ์ต่อพ่วง รายได้  Airtime รายได้จาก AIS และรายได้จากการบริการ โดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดข้อสมมติฐานส าหรับรายได้แตล่ะประเภท ดงันี ้
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1) รายได้จากการขายโทรศัพท์มอืถอื 
ในระหว่างปี 2560 CSC ได้เร่ิมเปลี่ยนแปลงการด าเนินธุรกิจจากการจัดจ าหน่ายอุปกรณ์  IT ได้แก่ 

โทรศพัท์มือถือ อปุกรณ์ตอ่พว่งและคอมพิวเตอร์ เป็นการจ าหนา่ยโทรศพัท์มือถือและอปุกรณ์ตอ่พว่ง โดยได้ยกเลกิ
การจดัจ าหนา่ยคอมพิวเตอร์ ปัจจบุนั CSC จ าหนา่ยโทรศพัท์เคลือ่นหลากหลายยี่ห้อ เช่น ซมัซุง (Samsung) ออป
โป ้(Oppo) วีโว ่(Vivo) และ หวัเวย่ (Huawei) เป็นต้น  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการรายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือส าหรับงวด 9 เดือนปี 2562 
และตัง้แตปี่ 2563 เป็นต้นไป โดยใช้อตัราการเติบโตคงทีเ่ทา่กบัร้อยละ 3.50 ตอ่ปี  อ้างอิงจากอตัราการเติบโตของ
ตลาดโทรศพัท์มือถือเฉลีย่ในช่วงปี 2559 ถึงปี 2561 ตามรายงานจากการประชมุระดมความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบ
ผลการส ารวจมลูคา่ตลาดสือ่สารของประเทศไทยประจ าปี 2561 และประมาณการปี 2562 โดยส านกังาน กสทช.5 
ซึ่งมีอตัราการเติบโตเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 3.50 ต่อปี และเนื่องจากในอนาคตจะมีการใช้ระบบ 5G และการเข้าสูย่คุ
ของการใช้อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง ( Internet of Things: IoT) ท าให้ผู้ ใช้โทรศัพท์มือถือต้องซือ้โทรศัพท์มือถือที่
สามารถรองรับระบบดงักลา่วมากขึน้ โดยสง่ผลให้ตลาดโทรศพัท์มือถือยงัสามารถเติบโตได้อีก 

(หนว่ย: ล้านบาท) 
ข้อมูลจริง 2559 2560 2561 3M2562 

รายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือ 2,084.44 2,782.40 2,760.10 596.09 
(หนว่ย: ล้านบาท) 

ประมาณการ 9M2562F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 
รายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือ 1,923.18 2,519.27 2,747.08 2,843.23 2,942.74 3,045.74 3,152.34 
อตัราการเติบโต    3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 

 
2) รายได้จากการขายอุปกรณ์ 

ในระหว่างปี 2560 CSC ได้เร่ิมเปลี่ยนแปลงการด าเนินธุรกิจจากการจัดจ าหน่ายอุปกรณ์  IT ได้แก่ 
โทรศพัท์มือถือ อปุกรณ์ และ คอมพิวเตอร์ เป็นการจ าหนา่ยโทรศพัท์มือถือและอปุกรณ์ต่อพ่วง โดยได้ยกเลิกการ
จดัจ าหน่ายคอมพิวเตอร์ CSC มีการขายอปุกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้คูก่บัโทรศพัท์มือถือ เช่น ไม้ selfie สายชาร์จ และ หู
ฟัง ซึง่ในบางกรณีอปุกรณ์ตอ่พว่งเหลา่นีจ้ะเป็นของแถมให้กบัลกูค้าเมื่อมีการซือ้โทรศพัท์จาก CSC  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้จากการขายอปุกรณ์ตอ่พว่งยี่ห้อซมัซุงส าหรับงวด 9 เดือน
ปี 2562 และตัง้แต่ปี 2563 เป็นต้นไป โดยใช้สดัส่วนรายได้จากการขายอุปกรณ์ต่อพ่วงยี่ห้อซมัซุงต่อรายได้จาก
การขายโทรศพัท์มือถือยี่ห้อซมัซุงเท่ากบังวด 3 เดือนปี 2562 ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 2.53 เนื่องจาก ในปี 2562 CSC มี
การเน้นจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของซมัซุงเพิ่มขึน้ เช่น ท่ีชาร์จโทรศพัท์มือถือแบบไม่ต้องใช้สายชาร์จ หฟัูงแบบไร้สาย 
เป็นต้น 

ส าหรับอปุกรณ์ต่อพ่วงยี่ห้อออปโป้ วีโว่ และหวัเว่ย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้จาก
การขายอุปกรณ์ต่อพ่วงของแต่ละยี่ห้อ โดยใช้ค่าเฉลี่ยของสดัส่วนรายได้จากการขายอปุกรณ์ต่อพ่วงของแต่ละ

                                                           
5 เอกสารการประชมุระดมความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบผลการส ารวจมลูคา่ตลาดสื่อสารของประเทศไทยประจ าปี 2561 และประมาณการปี 2562 
วันที่ 2 เมษายน 2562 โดยส านักงาน กสทช. ร่วมกับ บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศระหว่างประเทศ จ ากัด ที่มาของข้อมลู 
http://webstats.nbtc.go.th/netnbtc/THMARKETCOMM.php 
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ยี่ห้อต่อรายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือของแต่ละยี่ห้อตัง้แต่ปี 2561 ถึง งวด 3 เดือนปี 2562 ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 
0.86 ร้อยละ 1.26 และร้อยละ 1.15 ตามล าดบั 

 ส าหรับอุปกรณ์พ่วงยี่ห้อ Honor ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ค่าเฉลี่ยของสดัส่วนรายได้จากการขาย
อปุกรณ์ต่อพ่วงต่อรายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือในงวด 3 เดือน 2562 ของออปโป้ วีโว่ และหวัเว่ย ซึ่งเท่ากบั
ร้อยละ 1.66 เนื่องจาก CSC พึ่งเร่ิมจ าหนา่ยอปุกรณ์ตอ่พว่งยี่ห้อ Honor ในปี 2562 จึงอ้างอิงสดัสว่นจากอปุกรณ์
ตอ่พว่งยี่ห้ออื่นๆ และส าหรับอปุกรณ์ต่อพว่งยี่ห้อ Remax และยี่ห้ออื่นๆ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้คา่เฉลี่ยของ
สดัสว่นของรายได้จากการขายอปุกรณ์ต่อพว่งตอ่รายได้จากการขายโทรศพัท์เฉลี่ยตัง้แตปี่ 2561 ถึงงวด 3 เดือนปี 
2562 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 0.04 และร้อยละ 1.01 ตามล าดบั 

     (หนว่ย: ล้านบาท) 
ข้อมูลจริง 2559 2560 2561 3M2562 

รายได้จากการขายอปุกรณ์ตอ่พว่ง 34.87 41.95 44.58 25.26 
 

(หนว่ย: ล้านบาท) 
ประมาณการ 9M2562F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายได้จากการขายอปุกรณ์ตอ่พว่ง 50.69 69.84 72.40 74.94 77.56 80.27 83.08 
 

3) รายได้ Airtime  
CSC จะได้รับรายได้จากการให้บริการเติมเงิน Airtime ซึง่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ 

Airtime ส าหรับงวด 9 เดือนปี 2562 และตัง้แตปี่ 2563 เป็นต้นไป โดยใช้คา่เฉลีย่สดัสว่นรายได้ Airtime ตอ่รายได้
จากการขายโทรศพัท์มือถือตัง้แตปี่ 2561 ถึงงวด 3 เดือนปี 2562 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 0.12 

(หนว่ย: ล้านบาท) 
ข้อมูลจริง 2559 2560 2561 3M2562 

รายได้ Airtime 5.85 2.60 1.85 1.01 
 

(หนว่ย: ล้านบาท) 
ประมาณการ 9M2562F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายได้ Airtime 2.28 3.29 3.25 3.37 3.49 3.61 3.73 
 

4) รายได้จาก AIS 
รายได้จาก AIS ประกอบด้วย รายได้จากการจ าหน่าย SIM Card และรายได้จากโครงการส่วนลดค่า

เคร่ือง (Handset) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้จากการจ าหน่าย SIM Card ส าหรับงวด 9 
เดือนปี 2562 และตัง้แต่ปี 2563 เป็นต้นไป โดยใช้ค่าเฉลี่ยของสดัส่วนรายได้จากการจ าหน่าย SIM Card ต่อ
รายได้จากการจ าหนา่ยโทรศพัท์มือถือตัง้แตปี่ 2561 ถึงงวด 3 เดือนปี 2562 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 3.27 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้จากโครงการสว่นลดค่าเคร่ือง (Handset) ส าหรับงวด 9 
เดือนปี 2562 และตัง้แต่ปี 2563 เป็นต้นไป โดยใช้ค่าเฉลี่ยของสดัส่วนรายได้จากโครงการส่วนลดค่าเคร่ืองต่อ
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รายได้จากการจ าหน่าย SIM Card ตัง้แต่ปี 2561 ถึงงวด 3 เดือนปี 2562 ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 164.21 โดยบริษัทจะ
ได้รับคืนสว่นลดคา่เคร่ืองเมื่อสามารถจ าหนา่ยโทรศพัท์มือถือพร้อมกบัเปิดบริการ SIM Card  ให้แก่ลกูค้า 

(หนว่ย: ล้านบาท) 
ข้อมูลจริง 2559 2560 2561 3M2562 

รายได้จาก AIS - 164.23 209.08 60.62 
 

(หนว่ย: ล้านบาท) 
ประมาณการ 9M2562F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายได้จาก AIS 166.16 226.78 237.35 245.65 254.25 263.15 272.36 
 

5) รายได้จากการบริการ 
CSC ประกอบธุรกิจบริการซอ่มแซมโทรศพัท์มือถือยี่ห้อหวัเวย่ (Huawei) ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้โดยตรงจาก

หวัเวย่ (Huawei) ให้เป็น Authorized Center ของยี่ห้อและเป็นศนูย์รับสง่ซอ่มให้กบัผู้ผลติโทรศพัท์มือถือรายตา่งๆ 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการรายได้จากการบริการการซ่อมแซมโทรศพัท์มือถือยี่ห้อหวัเวย่

ส าหรับงวด 9 เดือนปี 2562 และตัง้แต่ 2563 เป็นต้นไป โดยใช้ค่าเฉลี่ยสดัส่วนรายได้จากการบริการซ่อมแซม
โทรศพัท์มือถือยี่ห้อหวัเว่ยต่อรายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือยี่ห้อหวัเว่ยตัง้แต่ปี 2561 ถึงงวด 3 เดือนปี 2562 
ซึง่เทา่กบัร้อยละ 0.27 

ส าหรับรายได้จากการบริการศนูย์รับสง่ซอ่มส าหรับงวด 9 เดือน ปี และตัง้แตปี่ 2563 เป็นต้นไป ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระประมาณการโดยใช้ค่าเฉลี่ยสดัสว่นรายได้จากการบริการศนูย์รับสง่ซ่อมต่อรายได้จากการขาย
โทรศพัท์มือถือตัง้แตปี่ 2561 ถึงงวด 3 เดือนปี 2562 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 0.02 

(หนว่ย: ล้านบาท) 
ข้อมูลจริง 2559 2560 2561 3M2562 

รายได้จากการบริการ 0.02 0.20 1.52 0.60 
 

(หนว่ย: ล้านบาท) 
ประมาณการ 9M2562F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายได้จากการบริการ 1.64 2.24 2.13 2.21 2.29 2.37 2.45 
 

1.2 รายได้จากการสนับสนุนการขาย 
CSC ได้รับรายได้จากการสนบัสนนุการขายจากผู้ผลติโทรศพัท์มอืถือ 3 ประเภทด้วยกนั ดงันี ้

 
1) รายได้การตลาด (Marketing) 

CSC ได้รับรายได้การตลาดจากผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายต่างๆ ได้แก่ ซมัซุง ออปโป้ วีโว่ และ หวัเว่ย 
ส าหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรายได้การตลาดจากยี่ห้อออปโป้และหวัเว่ยในงวด 9 เดือนปี 2562 
และตัง้แตปี่ 2563 เป็นต้นไป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้การตลาดจากแตล่ะยี่ห้อโดยใช้สดัสว่น
รายได้การตลาดจากแตล่ะยี่ห้อตอ่รายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือของแตล่ะยี่ห้อส าหรับปี 2561 ซึ่งเท่ากบัร้อย
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ละ 0.29 และร้อยละ 0.42 ตามล าดับ ทัง้นี ้เหตุผลที่ที่ปรึกษาการเงินอิสระเลือกใช้สัดส่วนเฉพาะปี 2561 
เนื่องจากว่า ในงวด 3 เดือนปี 2562 ยงัไม่มีรายได้การตลาดจาก 2 ยี่ห้อนี ้แต่ในการด าเนินธุรกิจปกติจะมีรายได้
การตลาดจาก 2 ยี่ห้อนีเ้ฉลีย่ตลอดทัง้ปี 

ส าหรับรายได้การตลาดจากยี่ห้อซมัซุงและวีโว่ในงวด 9 เดือนปี 2562 และตัง้แต่ปี 2563 เป็นต้นไป ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้การตลาดโดยใช้ค่าเฉลี่ยสดัสว่นรายได้การตลาดของแต่ละยี่ห้อต่อ
รายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือของแตล่ะยี่ห้อตัง้แตปี่ 2561 ถึงงวด 3 เดือนปี 2562 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 1.93 และ
ร้อยละ 0.40 ตามล าดบั  

(หนว่ย: ล้านบาท) 
ข้อมูลจริง 2560 2561 3M2562 

รายได้การตลาด (Marketing) 59.70 28.88 4.13 
 

(หนว่ย: ล้านบาท) 
ประมาณการ 9M2562F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายได้การตลาด (Marketing) 17.17 21.30 24.54 25.40 26.29 27.21 28.16 
 

2) รายได้จากเงนิจูงใจ (Incentive) 
CSC ได้รับรายได้จากเงินจงูใจ จากผู้ผลติโทรศพัท์มือถือยี่ห้อ Oppo ในกรณีที่ CSC สามารถท ายอดขาย

ได้ตามข้อตกลงที่ CSC ได้เจรจาไว้กบัผู้ผลติโทรศพัท์มือถือรายตา่งๆ  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้จากเงินจูงใจส าหรับงวด 9 เดือนปี 2562 และตัง้แต่ปี 

2563 เป็นต้นไป โดยใช้ค่าเฉลี่ยสดัสว่นรายได้จากเงินจงูใจยี่ห้อออปโป้ต่อรายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือยี่ห้อ
ออปโปต้ัง้แตปี่ 2561 ถึงงวด 3 เดือน ปี 2562 หรือคิดเป็นร้อยละ 0.96  

(หนว่ย: ล้านบาท) 
ข้อมูลจริง 2560 2561 3M2562 

รายได้จากเงินจงูใจ (Incentive) 3.89 5.42 1.15 
 

(หนว่ย: ล้านบาท) 
ประมาณการ 9M2562F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายได้จากเงินจงูใจ (Incentive) 3.77 4.92 5.39 5.58 5.78 5.98 6.19 
 

3) รายได้สนับสนุนงบประมาณตกแต่งร้านค้า (Visibility)  
CSC ได้รับรายได้สนบัสนนุงบประมาณตกแตง่ร้านค้าจาก supplier โทรศพัท์มือถือรายตา่งๆ ได้แก่ ออป

โป ้วีโว ่และ หวัเวย่ เพื่อเป็นงบประมาณในการท าปา้ยโฆษณาและสง่เสริมการขายให้ supplier โทรศพัท์มือถือราย
ตา่งๆ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้สนบัสนนุงบประมาณตกแตง่ร้านค้าจากยี่ห้อออปโป้ วีโว่ 
และหัวเว่ย ส าหรับงวด 9 เดือนปี 2562 และตัง้แต่ปี 2563 เป็นต้นไป โดยใช้ค่าเฉลี่ยสดัส่วนรายได้สนับสนุน
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งบประมาณตกแตง่ร้านค้าของแตล่ะยี่ห้อตอ่รายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือของแตล่ะยี่ห้อตัง้แตปี่ 2561 ถึงงวด 
3 เดือนปี 2562 หรือคิดเป็นร้อยละ 0.95 ร้อยละ 1.52 และร้อยละ 0.99 ตามล าดบั 

 
(หนว่ย: ล้านบาท) 

ข้อมูลจริง 2560 2561 3M2562 
รายได้สนบัสนนุงบประมาณตกแตง่ร้านค้า (Visibility) - 16.46 4.84 

 
(หนว่ย: ล้านบาท) 

ประมาณการ 9M2562F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 
รายได้สนบัสนนุงบประมาณตกแตง่ร้านค้า 
(Visibility) 

13.74 18.58 19.61 20.30 21.01 21.75 22.51 

 
1.3 รายได้อื่น  

CSC มีรายได้อื่นที่ไม่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจหลกั เช่น รายได้จากการให้เช่าพืน้ที่ ดอกเบีย้รับ และ
ก าไรขาดทนุจากการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการรายได้อื่นโดยการปรับ
รายการท่ีจะไมม่ีการเกิดขึน้อีกและรายการท่ีไมส่ามารถประมาณการได้ เช่น รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ี และรายได้จาก
การปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ออกจากการประมาณการรายได้อื่น ทัง้นีท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการ
รายได้อื่นโดยมีสว่นประสอบซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

(หนว่ย: ล้านบาท) 
ข้อมูลจริง 2559 2560 2561 3M2562 

รายได้อื่น 23.53 38.77 10.60 7.03 
 

(หนว่ย: ล้านบาท) 
ประมาณการ 9M2562F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายได้อื่น 1.48 8.51 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 
ดอกเบีย้รับ 1.21 1.66 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 
รายได้อื่นๆ 0.27 6.85      

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการรายได้ดอกเบีย้รับโดยคิดตามอตัราดอกเบีย้ของแตล่ะรายการเงิน

ฝากและเงินให้กู้ยืมที่ระบไุว้ในสญัญากู้ยืมและหมายเหตงุบการเงิน 
 

2. ประมาณการต้นทุน  
 โครงสร้างต้นทนุของ CSC ประกอบด้วย ต้นทุนขายโทรศพัท์มือถือ ต้นทุนขายอุปกรณ์ และต้นทุน  Airtime โดย
ต้นทนุแตล่ะประเภทสามารถสรุปได้ ดงันี ้
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2.1 ต้นทุนขายโทรศัพท์มือถอื 
ในการจ าหนา่ยโทรศพัท์มือถือ CSC จะท าการซือ้สนิค้าจากผู้ผลติโทรศพัท์มือถือโดยตรง โดยได้รับรายได้จาก

การสนบัสนนุการขาย 4 รายการจากผู้ผลิตโทรศพัท์มือถือแตล่ะรายแตกต่างกนัออกไป ซึ่งรายได้จากการสนบัสนนุใน
สว่นนีจ้ะท าการค านวณปรับลดต้นทนุในการขายโทรศพัท์มือถือ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) การสนับสนุนลดต้นทุน (Rebate) โดย CSC จะได้รับการสนับสนุนประเภท Rebate เมื่อสามารถท า
ยอดขายถึงเปา้ที่ตกลงไว้กบัผู้ผลติโทรศพัท์มือถือรายตา่งๆ 

2) เงินจูงใจหน้าร้าน (Incentive) โดย CSC จะได้รับการสนับสนุนประเภท Incentive เมื่อสามารถท า
ยอดขายถึงเปา้ที่ตกลงไว้กบัผู้ผลติโทรศพัท์มือถือรายตา่งๆ 

3) Price Protect โดย CSC จะได้รับรายการสนบัสนุนประเภท Price Protect เมื่อมีการปรับลดราคาตลาด
ของโทรศพัท์แตล่ะรุ่น ซึง่ผู้ผลติโทรศพัท์มือถือแตล่ะรายจะมีการปรับต้นทนุให้แก่ CSC 

4) Sell Out โดย CSC จะได้รับรายการสนบัสนนุประเภท Sell Out ทกุๆ ไตรมาส ซึง่ผู้ผลติโทรศพัท์มือถือแต่
ละรายจะมีการปรับต้นทนุให้แก่ CSC ในบางรุ่นของโทรศพัท์มือถือที่ก าลงัจะเปลีย่นไปสูรุ่่นท่ีใหมก่วา่ 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้นทุนการขายโทรศพัท์มือถือซึ่งรวมผลของการสนบัสนุนการขาย

รูปแบบต่างๆ และรวมถึงต้นทุนของอุปกรณ์แถม ส าหรับ งวด 9 เดือนปี 2562 และตัง้แต่ปี 2563 เป็นต้นไป โดยใช้
คา่เฉลีย่สดัสว่นต้นทนุขายโทรศพัท์มือถือตอ่รายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือ และรายได้จาก AIS เนื่องจากเป็นรายได้
ที่มีความเก่ียวข้องกนัตัง้แตปี่ 2561 ถึงงวด 3 เดือนปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดงัตาราง 

 
ประเภท สมมติฐานต้นทุน 

ต้นทนุขายโทรศพัท์มือถือ ร้อยละ 84.14 ของรายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือ 
 

2.2 ต้นทุนขายอุปกรณ์ 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้นทนุอปุกรณ์ตัง้แต่งวด 9 เดือนปี 2562 เป็นต้นไปโดยใช้สดัสว่น

ต้นทนุอปุกรณ์ตอ่รายได้จากการขายอปุกรณ์เทา่กบัร้อยละ 57.61 ซึง่เป็นข้อมลูที่ได้รับจากประมาณการของ CSC 
 
2.3 ต้นทุน Airtime 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้นทนุ Airtime ส าหรับงวด 9 เดือนปี 2562 และตัง้แตปี่ 2563 เป็นต้น
ไป โดยการเฉลีย่สดัสว่นต้นทนุ Airtime ตอ่รายได้ Airtime ตัง้แตปี่ 2560 ถึงงวด 3 เดือน ปี 2562 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 
95.72 

 
3. ประมาณการค่าใช้จ่าย 

3.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใช้จ่ายในการขายที่ส าคญัของ CSC ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ของพนกังานขาย ค่าเช่าพืน้ที่และ

ค่าบริการพืน้ที่เช่า ค่าคอมมิชชัน่ ค่าขนสง่ ค่านายหน้า ค่าประกนัภยั ค่าสง่เสริมการตลาด ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต 
เป็นต้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานของคา่ใช้จ่ายในการขาย ดงันี ้
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขาย 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานขาย ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน 

และค่าลว่งเวลา โดยก าหนดอตัราการเพิ่มขึน้ของเงินเดือนพนกังานขาย เท่ากบัร้อยละ  4.10 ซึ่งอ้างอิงจากอตัรา
การขัน้เงินเดือน ตามประกาศภายในบริษัทฯ  

 
ค่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการพืน้ที่เช่า 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานค่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการพืน้ท่ีเช่า โดยอ้างอิงจากอตัราคา่
เช่าพืน้ท่ีและคา่บริการพืน้ท่ีเช่าตามสญัญาเฉลีย่ตอ่สาขา และก าหนดให้อตัราการเพิ่มขึน้ของคา่เช่าและคา่บริการ
พืน้ที่เช่า เท่ากบัร้อยละ 2.50 อ้างอิงตามการเพิ่มขึน้ของอตัราคา่เช่าและคา่บริการพืน้ที่เช่าเฉลี่ยตอ่เดือนตอ่สาขา 
ทัง้นี ้CSC มีแผนท่ีจะเปิดสาขาเพิ่มเติมในปี 2562 ทัง้หมด 33 สาขา โดยท าการเปิดสาขาไปแล้ว 2 สาขาในงวด 3 
เดือนแรกปี 2562 และจะเปิดอีก 31 สาขาในช่วง 9 เดือนที่เหลอืของปี 2562 โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิง
ค่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการพืน้ที่เช่าส าหรับสาขาที่เปิดเพิ่มเติม จากค่าเช่าและค่าบริการพืน้ที่เช่าเฉลี่ยต่อสาขา 
ย้อนหลงัในปี 2560 ถึงงวด 3 เดือนปี 2562 โดยมีคา่เช่าและคา่บริการพืน้ท่ีเฉลีย่ตอ่สาขาเทา่กบั 1.05 ล้านบาทตอ่
ปี 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่ 

ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่ ประกอบด้วย ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเบีย้ประกัน 
สาธารณูปโภค และอื่นๆ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่ตัง้แต่ปี  2559 ถึงงวด 3 เดือนปี 
2562 เป็นฐานในการค านวณค่าใช้จ่ายในปี 2562 โดยก าหนดอัตราการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการขายคงที่ 
เทา่กบัร้อยละ 1.00 อ้างอิงตามประมาณการอตัราเงินเฟอ้ส าหรับปี 2562 ถึงปี 2563 ตามรายงานของธนาคารแหง่
ประเทศไทย ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร 

คา่ใช้จ่ายในการขายผนัแปร ประกอบด้วย คา่คอมมิชชัน่ คา่ธรรมเนียมบตัรเครดิต คา่นายหน้า คา่ขนสง่  
เงินกองทนุประกนัสงัคม และค่าใช้จ่ายในการขายอื่น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณจากสดัสว่นคา่ใช้จ่ายใน
การขายผนัแปร ตามสดัส่วนของรายได้จากการขายและบริการ เฉลี่ยย้อนหลงัตัง้แต่ปี  2559 ถึงงวด 3 เดือนปี 
2562 ซึง่มีคา่เฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 1.37 ของรายได้จากการขายและบริการ 

 

3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ส าคญัของ CSC ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ของพนกังาน ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าธรรมเนียม ค่าที่ปรึกษา ค่าที่พกัและค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น เป็นต้น โดยที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระก าหนดสมมติฐานของคา่ใช้จ่ายในการบริหาร ดงันี ้

 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน และ
คา่ลว่งเวลา โดยก าหนดอตัราการเพิ่มขึน้ของเงินเดือนพนกังาน เทา่กบัร้อยละ 4.10 ซึง่อ้างอิงจากประกาศภายใน
บริษัทฯ  
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารคงที่ 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารคงที่ ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าที่พกั ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม ค่าที่

ปรึกษา คา่จดั Event ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้คา่ใช้จ่ายในการขายคงที่ตัง้แต่ปี 2559 ถึง งวด 3 เดือนปี 2562 
เป็นฐานในการค านวณค่าใช้จ่ายในปี 2562 โดยก าหนดอตัราการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการบริหารคงที่ เท่ากบั
ร้อยละ 1.00 อ้างอิงตามประมาณการอัตราเงินเฟ้อส าหรับปี 2562 ถึงปี 2563 ตามรายงานของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารผันแปร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารผนัแปร ประกอบด้วย ค่าบรรจุหีบห่อ ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ และค่าน า้มนัรถ 
เป็นต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณจากสดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการบริหารผนัแปร ตามสดัสว่นของรายได้จาก
การขายและบริการ เฉลี่ยย้อนหลงัตัง้แต่ปี  2559 ถึงงวด 3 เดือนปี 2562 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 0.21 ของ
รายได้จากการขายและบริการ 

 
4. ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลเทา่กบัร้อยละ 20.00 ตอ่ปี  
 

5. เงนิทุนหมุนเวียน 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ และระยะเวลาขายสนิค้า

เฉลี่ย อ้างอิงจากการค านวณอัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนีก้ารค้า อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีก้ารค้า และอัตราส่วน
หมนุเวียนของสนิค้าคงเหลอื จากข้อมลูย้อนหลงัตัง้แตปี่ 2559 ถึงงวด 3 เดือนปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

รายการ วัน 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ 4 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ 24 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ 49 

 
6. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยในอตัราคงที่ด้วยวิธีเส้นตรง โดยคา่เสือ่ม
ราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยของแตล่ะสนิทรัพย์ จะถกูค านวณตามมาตรฐานบญัชี ดงันี ้
 

ประเภทสินทรัพย์ อายุการใช้งาน 

อาคาร 20 ปี 
สว่นปรับปรุงส านกังาน 5 ปี 
เคร่ืองใช้ส านกังาน 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี 
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ประเภทสินทรัพย์ อายุการใช้งาน 

รายจา่ยได้มาซึง่สทิธิประโยชน์ 10 ปี 
สทิธิการเชา่ 3 - 10 ปี 

 
7. ประมาณการลงทุน 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดข้อสมมตฐิานส าหรับการลงทนุตลอดปีประมาณการ ดงันี ้
 

7.1 การลงทุนเปิดสาขา 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการงบลงทุนการเปิดสาขาเพิ่มเติมของ  CSC จากข้อมูลที่ได้รับจาก

ผู้บริหารของ CSC โดยบริษัทฯคาดวา่จะเปิดสาขาเพิ่มในปี 2562 ทัง้หมด 33 สาขา โดยท าการเปิดสาขาไปแล้ว 2 สาขา
ในงวด 3 เดือนแรกปี 2562 และจะเปิดอีก 31 สาขาในช่วง 9 เดือนที่เหลือของปี 2562 โดยงบลงทนุเปิดสาขาเท่ากบั 
0.87 ล้านบาทตอ่สาขา โดยมีรายได้ที่เพิ่มขึน้ เทา่กบั 1.86 ล้านบาทตอ่สาขาตอ่เดือน ต้นทนุของรายได้ที่เพิ่มขึน้คิดเป็น
ร้อยละ 83.70 ของรายได้จากสาขาที่เพิ่มขึน้ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ เท่ากบั 0.20 ล้านบาทต่อสาขาต่อเดือน ทัง้นี ้ณ 
วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 CSC มีจ านวนสาขาทัง้หมด 153 สาขา 

 
7.2 การลงทุนปรับปรุงสาขาเดิม  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการงบลงทนุปรับปรุงสาขาของ  CSC จากข้อมลูที่ได้รับจากผู้บริหาร
ของ CSC โดยปกติแล้ว CSC จะมีการลงทนุปรับปรุงสาขาใหมโ่ดยเฉลี่ยปีละ 10 สาขา โดยใช้เงินลงทนุประมาณร้อย
ละ 70 ของงบลงทนุตอ่สาขาโดยเฉลีย่ 

 
ตารางสรุปประมาณการงบก าไรขาดทนุของ CSC  

(หนว่ย : ล้านบาท) 
ข้อมูลจริง 2559 2560 2561 3M2562 

รายได้จากการขายและบริการ 2,529.55 3,029.92 2,808.05 677.48  
ต้นทนุขายและบริการ 2,180.82 2,644.37 2,591.26 550.28  
ก าไรขัน้ต้น 348.73 385.55 216.79 127.19  
รายได้อื่น 56.31 109.02 219.68 10.13  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 405.04 494.57 487.23 7.01  
คา่ใช้จา่ยในการขาย 266.14 271.71 332.16 144.33  
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 88.05 93.85 80.34 115.46  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงนิได้ 

50.85 129.02 74.73 28.87  

ต้นทนุทางการเงิน 22.11 43.16 51.79 13.10  
ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 28.73 43.16 51.79 15.76  
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 8.14 18.19 3.00 3.23  
ก าไรสุทธิ 20.59 67.67 19.94 12.53  
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(หนว่ย : ล้านบาท) 

 
8. ประมาณการงบกระแสเงนิสด 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัท าประมาณการงบกระแสเงินสดตามข้อสมมตฐิานโครงสร้างรายได้ ต้นทนุและ
คา่ใช้จา่ย สามารถสรุปได้ดงันี ้

ตารางสรุปประมาณการงบกระแสเงินสดของ CSC 
(หนว่ย : ล้านบาท) 

ประเภท 9M/2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 116.77 43.82 42.04 43.98 47.99 52.24 
กระแสเงินสดจากการลงทนุ (18.39) (6.07) (6.07) (6.07) (6.07) (6.07) 
กระแสเงินสดจากการจดัหาเงิน (0.69) (1.56) (0.82) (0.85) (0.69) 0.00 

รวมกระแสเงนิสดสุทธิ 97.69 36.19 35.16 37.06 41.23 46.17 
  

การค านวณอตัราส่วนคดิลดของ CSC 
 อตัราสว่นคดิลดที่ใช้ในการค านวณมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิ จะใช้อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Ke) ซึง่
ค านวณได้จาก Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีสตูรการค านวณ ดงันี ้
 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Ke) 
โดยที ่

= Rf + β ( Rm – Rf )  

Risk free Rate (Rf) = อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลที่มีอาย ุ30 ปี ซึง่มีคา่เทา่กบัร้อยละ 3.01 ณ 
วนัท่ี 27 มิถนุายน 2562 

ประมาณการ 9M/2562F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 
รายได้จากการขายและบริการ 2,143.96 2,821.43 3,062.21 3,169.39 3,280.32 3,395.13 3,513.96 

ต้นทนุขายและบริการ 1,784.54 2,334.82 2,549.02 2,638.23 2,730.57 2,826.14 2,925.06 

ก าไรขัน้ต้น 359.42 486.61 513.20 531.16 549.75 568.99 588.90 

รายได้อื่น 36.19 53.33 51.19 52.92 54.72 56.58 58.50 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 395.61 539.94 564.39 584.08 604.47 625.57 647.40 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 285.87 370.18 419.85 413.50 423.81 434.00 445.45 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 76.38 107.53 85.49 79.04 80.38 81.53 83.17 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

33.36 62.22 59.04 91.54 100.28 110.03 118.78 

ต้นทนุทางการเงิน 33.82 46.92 46.25 46.93 47.64 48.37 49.12 

ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (0.46) 15.30 12.79 44.61 52.64 61.67 69.66 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 1.81 5.04 2.56 8.92 10.53 12.33 13.93 

ก าไรสุทธิ (2.27) 10.26 10.23 35.69 42.11 49.33 55.72 
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Beta (β) = คา่เฉลีย่ความแปรปรวนของหุ้นของบริษัทท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย ย้อนหลงั 1 ปี (รายวนั) ตัง้แต่วนัที่ 27 มิถนุายน 2562 โดยที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระอ้างอิงคา่เฉลีย่ Beta ของบริษัทเทียบเคียง ได้แก่ COM7, JMART, TWZ, 
และ SPVI (ข้อมูลจาก E-Finance Thai) โดยใช้ D/E ของข้อมูลโครงสร้างทาง
การเงินเสมือนของ IT ซึ่งรวมธุรกิจของ CSC แล้ว ในการค านวณ โดยมีค่า D/E 
เทา่กบั 1.83 จะได้คา่ Beta เทา่กบั 1.98 
 
ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ค านวณ D/E ของโครงสร้างทางการเงินเสมือน 
IT ซึ่งรวมธุรกิจของ CSC และน ามาในการค านวณค่า Beta เนื่องจาก การเข้าซือ้
กิจการในครัง้นี ้ทางบริษัทและฝ่ายบริหารของ CSC มีแผนที่จะขยายกิจการของ 
CSC ในอนาคต ด้วยการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างทางการเงินของบริษัท ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวา่การใช้คา่ D/E ของงบการเงินเสมือนซึง่รวมธรุกิจ
ของ CSC จึงมีความสมเหตสุมผล 

Market Return (Rm) = อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเฉลีย่ย้อนหลงั 
ตัง้แตปี่ 2518 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 13.38 

Cost of Equity (Ke) = 23.53% ตอ่ปี 
 

มูลค่ากระแสเงนิสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value of Cash Flow) 
 ประมาณมลูคา่กระแสเงินสดภายหลงัจากระยะเวลาประมาณการ โดยมีสตูรการค านวณ ดงันี ้

Terminal Value 
โดยที ่

= ((FCFE5 x (1 + G)) / (Ke – G) 

FCFE5 = มลูคา่กระแสเงินสดสทุธิส าหรับสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ ปีที่ 5 (ปี 2567)  
G = อตัราการเพิ่มขึน้ของกระแสเงินสดตอ่ปีอยา่งตอ่เนื่องไปตลอดภายหลงัปี

ประมาณการ (Going Concern Basis) ก าหนดให้เทา่กบัร้อยละ 0 ตอ่ปี  
Ke = อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ซึง่เทา่กบัร้อยละ 23.53 ตอ่ปี 

  
 จากข้อมลูและสมมตฐิานดงักลา่วข้างต้น สามารถค านวณหามลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดส าหรับสว่นของผู้ ถือ
หุ้น และได้มลูคา่หุ้น ดงันี ้
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(หน่วย: ล้านบาท) 9M/2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 
กระแสเงินสดสทุธิส าหรับสว่นของผู้ ถือหุ้น 97.69 36.19 35.16 37.06 41.23 46.17 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิส าหรับสว่นของผู้ ถือหุ้น 87.66 26.29 20.68 17.65 15.89 14.41 
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ 61.23      
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดส าหรับสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 243.81      
บวก มลูคา่เงินสดและเงินลงทนุ-สทุธิ (Non-operating Assets) 44.99      
ลบ รายการหนีส้นิคดคีวาม 24.31      
รวมมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธิส าหรับส่วนของผู้ถอืหุ้น 264.49      
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 1.40      
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 188.92      

  
 การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวธีินี ้จะได้มูลค่าหุ้น CSC เท่ากับ 188.92 บาทต่อหุ้น ซ่ึงมีมูลค่าต ่ากว่าราคา
ซือ้หุ้นสามัญเท่ากบั 51.43 บาทต่อหุ้น หรือต ่ากว่าคิดเป็นร้อยละ (21.40) 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐาน (Sensitivity Analysis) 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐาน (Sensitivity Analysis) ) โดยท าการ

ปรับลดอตัราการเติบโตของแตล่ะผลติภณัฑ์ในปี 2563 ในอตัราคิดลดที่ร้อยละ 0.00 (Base Case) และในอตัราร้อยละ 5.00 

(Worse Case) เป็นผลให้มลูคา่หุ้นของ CSC เปลีย่นแปลงเป็นดงัตาราง 

Scenario อัตราคดิลดการเติบโตของรายได้แต่ละผลิตภณัฑ์ มูลค่าหุ้นของ CSC (บาทต่อหุ้น) 
1 0.00% 188.92 
2 5.00% 140.51 

 
ตารางสรุปเปรียบเทียบความเหมาะสมของการประเมินมูลค่าโดยวิธีต่างๆ ส าหรับ CSC 

 

วิธีประเมินมูลค่า 
มูลค่าหุ้นที่
ประเมินได้ 
(บาท/หุ้น) 

ราคาซือ้ 
(บาท/หุ้น) 

สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้หุ้น
สามัญ CSC 
(บาท/หุ้น) 

สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้หุ้น
สามัญ CSC 

(%) 
1) วิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด - 240.35 - - 
2) วิธีมลูคา่หุ้นตามบญัชี 114.81 240.35 (125.54) (52.23) 
3) วิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี 105.12 240.35 (135.23) (56.26) 
4) วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาตลาดตอ่

มลูคา่ตามบญัชี 
315.04 – 
350.88 

240.35 74.69 – 110.53 31.08 – 45.99 

5) วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาตลาดตอ่
ก าไรสทุธิ 

252.45 – 
311.04 

240.35 12.10 – 70.69 5.03 – 29.41 

6) วิธีมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิ 188.92 240.35 (51.43) (21.40) 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธีการประเมินมลูค่าหุ้นที่มีความเหมาะสม คือ วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคา
ตลาดต่อก าไรสทุธิค านวณได้มลูค่าหุ้นสามญัของ CSC อยู่ระหว่าง 252.45 ถึง 311.04 บาทต่อหุ้น ซึ่งสงูกว่าราคาซือ้หุ้น
สามญัเท่ากบั 12.10 ถึง 70.69 บาทต่อหุ้น หรือสงูกว่าคิดเป็นร้อยละ 5.03 ถึงร้อยละ 29.41 ดงันัน้ การซือ้หุ้นสามญัของ 
CSC ในราคาประมาณ 240.35 บาทต่อหุ้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา่มีความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ตอ่
บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึง่มีเหตผุลในการเลอืกใช้วิธีการประเมิน สรุปได้ดงันี ้
 
สรุปวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ CSC ที่เลอืกใช้ 
1. วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ (Price to Earning Approach : P/E)  

การประเมินมลูคา่หุ้นด้วยวิธีนี ้เป็นวิธีที่น าคา่เฉลีย่อตัราสว่นราคาตลาดตอ่ก าไรสทุธิ (P/E Ratio: PER) ของบริษัท
จดทะเบียนที่มีการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกบัธุรกิจของบริษัทจ านวน 2 บริษัท ได้แก่ COM7 และ SPVI มาใช้ในการค านวณ
กับอตัราส่วนก าไรสทุธิต่อหุ้น (EPS) ของ CSC เพื่อให้ได้ราคาหุ้น และได้พิจารณาอตัราส่วนคิดลดเพื่อชดเชยเร่ืองสภาพ
คลอ่งของหุ้น CSC จากการท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้วมีความเหน็
ว่าอตัราสว่น PER ที่เฉลี่ยมาจาก Peer Group ที่คดัเลือกมา 2 บริษัท ได้สะท้อนมมุมองของนกัลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ต่อราคาหุ้นสามัญของกลุ่มธุรกิจที่ CSC อยู่ได้เป็นอย่างดี รวมถึงลกัษณะการให้บริการ และผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ ก็
คล้ายคลงึกนักบั CSC ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่วิธีการประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของกิจการวิธีนีม้คีวาม
เหมาะสมและได้เลอืกน ามาใช้ 
 
สรุปวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ CSC ที่ไม่เลอืกใช้ 
1. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Price Approach) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมส่ามารถประเมินมลูคา่หุ้น CSC ด้วยวิธีนี ้เนื่องจาก CSC ไมไ่ด้เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงันัน้ CSC จึงไมม่ีราคาตลาด 

 
2. วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach : BV) และวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญช ี (Adjusted Book Value 

Approach : ABV) 
การประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าตามบญัชี แสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตามรายงานงบ

การเงินที่น าเสนอโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท สว่นวิธีการปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี จะมีการปรับปรุงรายการต่างๆ ที่น าเสนอ
ในงบการเงินที่แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ให้เป็นมลูค่าตามราคาตลาด ณ ปัจจุบนั ซึ่งจะเป็นการ
ช่วยให้เกิดความถูกต้องของฐานะการเงินมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้การค านวณโดยสองวิธีนี ้จะไม่ได้ค านึงถึงการด าเนินธุรกิจใน
อนาคต ความสามารถในการแขง่ขนัของ CSC แนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมของธุรกิจในอนาคต ดงันัน้ จึงท าให้
การประเมินมลูค่าหุ้นด้วยสองวิธีนี ้อาจจะไม่สะท้อนมลูค่าหุ้นที่แท้จริงของกิจการซึ่งมีการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องใน
อนาคต (Going Concern) ได้อยา่งเหมาะสม 

 
3. วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach : P/BV)  

การประเมินมลูคา่ด้วยวิธีนี ้ เป็นวิธีที่น าคา่เฉลีย่อตัราสว่นราคาตลาดตอ่มลูคา่ตามบญัชี (P/BV Ratio) ของบริษัทจด
ทะเบียนที่มีการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกบัธุรกิจของบริษัทจ านวน 4 บริษัท ได้แก่ COM7 TWZ JMART และ SPVI มาใช้ใน
การค านวณกบัมลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (BVPS) ของ CSC เพือ่ให้ได้ราคาหุ้น โดยเป็นวิธีที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน และ
โครงสร้างการเงินของ CSC ณ ขณะใดขณะหนึง่ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ การประเมนิมลูคา่กิจการด้วยวิธีนีไ้ม่



ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (IT) 

 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - หน้า 51 - 

เหมาะสม เนื่องจาก การใช้ P/BV ของแตล่ะบริษัทอาจมีขนาดทรัพย์สนิและโครงสร้างทางการเงินท่ีแตกตา่งกนั รวมถึงไมไ่ด้
สะท้อนถึงความสามารถในการน าสนิทรัพย์เหลา่นัน้ไปใช้ท าก าไรในอนาคตของธุรกิจ 
 
4. วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach : DCF) 

การประเมินมลูคา่ด้วยวิธีนีเ้ป็นการค านวณจากประมาณการทางการเงิน ซึง่ตัง้อยูบ่นสมมติฐานตา่งๆ ที่ได้รับจาก
บริษัท ข้อมลูในอดีตที่เคยเกิดขึน้จริง และก าหนดขึน้มาภายใต้ภาวะอตุสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ปัจจบุนั 
ทัง้นีข้้อสมมติฐานต่างๆ มีความไม่แน่นอนคอ่นข้างมาก อนัเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ในประเทศ ซึ่งจะสง่ผลกระทบตอ่
ธุรกิจของกิจการ เป็นต้น รวมถึงลกัษณะของสินค้าที่จ าหนา่ยซึง่เป็นสินค้าเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและอาจมี
การลดลงของราคา ซึง่อาจสง่ผลให้ผลประกอบการในอนาคตของบริษัท ไมเ่ป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือท าให้ข้อสมมติฐาน
ที่ใช้ในการประเมินมูลค่าเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี ้ผลของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบการสื่อสารแบบไร้สายใน
อนาคต คือ ระบบ 5G (5th Generation) ที่ก าลงัจะเกิดขึน้ในปี 2563 ถึงปี 2564 ซึ่งคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก ดงันัน้ ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของบริษัทโดยวิธีนีเ้ป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมี
ความไมแ่นน่อนของปัจจยัตา่งๆ ที่น ามาก าหนดข้อสมมติฐานคอ่นข้างมาก ซึง่จะสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ประมาณ
การผลการด าเนินงานในอนาคต 
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3.2 การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ IT  

ภายหลงัจากพิจารณาข้อจ ากดัและความเหมาะสมของวิธีการประเมินมลูคา่หุ้นแตล่ะวิธีแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้พิจารณาเลือกใช้วิธีการประเมินมลูคา่หุ้นตามทฤษฎีทางการเงินในการประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ IT CITY รวม 6 
วิธี ได้แก่ 

1) วิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด (Market Price Approach) 
2) วิธีมลูคา่ตามบญัชี (Book Value Approach : BV) 
3) วิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach : ABV) 
4) วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาตลาดตอ่มลูคา่ตามบญัชี (Price to Book Value Approach : P/BV) 
5) วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาตลาดตอ่ก าไรสทุธิ (Price to Earning Approach : P/E) 
6) วิธีมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิ (Discounted Cash Flow Approach : DCF) 

 
 การประเมินมลูคา่หุ้นของแตล่ะวิธีมีรายละเอียด ดงันี ้
 
3.2.1 วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Price Approach) 
 การประเมินราคาหุ้นโดยวิธีราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก เป็นวิธีการที่สะท้อนมูลค่าตลาดตามอุปสงค์และ
อปุทานในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่เกิดขึน้จริงจากการซือ้ขายของนกัลงทนุ ซึ่งนกัลงทนุจะพิจารณาจากการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร
ต่างๆ ทัง้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับบริษัท ข้อมูลภาวะตลาดโดยรวม รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบทัง้ตอ่ผลประกอบการของบริษัท สภาวะการซือ้ขายโดยรวม หรือสภาพเศรษฐกิจ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ใช้วิธีการประเมินมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด โดยอ้างอิงราคาปิดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัหุ้ น
สามญัของ IT CITY ที่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัในช่วง 7 วนัท าการติดตอ่กนัจนไปถึง 360 วนัท าการ โดย
ย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ี 27 มิถนุายน 2562 ซึง่เป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิให้น าเสนอตอ่
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั  (Private Placement) 
จ านวน 80,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 200,000,000 

บาท โดยรายละเอียดของการประเมินมลูคา่หุ้นตามราคาตลาดสามารถค านวณได้ดงันี ้
 
ตารางแสดงราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก ย้อนหลังนับจากวนัที่ 27 มิถุนายน 2562 

 

ระยะเวลาที่ใช้
ในการค านวน 

ช่วงเวลาในการค านวณ 

ราคาหุ้นถวั
เฉลี่ยถ่วง
น า้หนัก 

(บาทต่อหุ้น) 

ปริมาณซือ้ขาย
เฉลี่ยต่อวัน 

(หุ้น) 

มูลค่าการซือ้ขาย
เฉลี่ยต่อวัน 

(บาท) 

อัตราหมุนเวียน 
การซือ้ขายสะสม 

(%) 

7 วนัย้อนหลงั 19 มิ.ย.62 - 27 มิ.ย. 62 2.58  75,971.71 196,008.85 0.19% 
15 วนัย้อนหลงั 7 มิ.ย.62 - 27 มิ.ย. 62 2.57  123,387.93 317,620.68 0.65% 
30 วนัย้อนหลงั 15 พ.ค.62 - 27 มิ.ย. 62 2.45  134,411.50 329,669.61 1.40% 
60 วนัย้อนหลงั 27 มี.ค.62 - 27 มิ.ย. 62 2.60  168,045.85 436,340.87 3.52% 
90 วนัย้อนหลงั 12 ก.พ.62 - 27 มิ.ย. 62 2.75  228,297.74 626,909.75 7.18% 
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ระยะเวลาที่ใช้
ในการค านวน 

ช่วงเวลาในการค านวณ 

ราคาหุ้นถวั
เฉลี่ยถ่วง
น า้หนัก 

(บาทต่อหุ้น) 

ปริมาณซือ้ขาย
เฉลี่ยต่อวัน 

(หุ้น) 

มูลค่าการซือ้ขาย
เฉลี่ยต่อวัน 

(บาท) 

อัตราหมุนเวียน 
การซือ้ขายสะสม 

(%) 

120 วนัย้อนหลงั 28 ธ.ค.61 - 27 มิ.ย. 62 2.78  180,072.12 500,297.12 7.52% 
180 วนัย้อนหลงั 1 ต.ค.61 - 27 มิ.ย. 62 3.11  185,866.11 578,798.11 11.55% 
270 วนัย้อนหลงั 22 พ.ค.61 - 27 มิ.ย. 62 3.91  270,338.14 1,056,152.87 25.35% 
360 วนัย้อนหลงั 9 ม.ค.61 - 27 มิ.ย. 62 4.27  488,687.60 2,087,539.63 61.22% 

ที่มา : ข้อมลูจาก SETSMART 
 

การประเมินราคาหุ้นของบริษัทด้วยวิธีนี ้จะได้มูลค่าหุ้นอยู่ระหว่าง 2.45 ถึง 4.27 บาทต่อหุ้น ซึ่ งมี
มูลค่าต ่ากว่าราคาขายหุ้นสามัญเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น และสูงกว่าราคาขายหุ้นสามัญ เท่ากับ 1.77 บาทต่อหุ้น 
หรือต ่ากว่าคิดเป็นร้อยละ 2.00 และสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 70.80 
 
3.2.2 วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach : BV) 
 การประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีนีค้ านวณโดยใช้ข้อมลูส่วนของผู้ ถือหุ้นของ IT ตามงบการเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 
หารด้วยจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ข้อมูลงบการเงิน รวมของ IT ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2562 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้ตรวจสอบบญัชีของ IT ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงผลกระทบจาก
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราหุ้ นละ  0.07 บาท และผลกระทบจากการประกาศบังคับใช้
พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 ซึง่ก าหนดให้ลกูจ้างที่ท างานตดิตอ่กนัครบ 20 ปีขึน้ไป ให้จ่ายไมน้่อย
กวา่คา่จ้างสดุท้ายสีร้่อยวนั สง่ผลให้บริษัทต้องตัง้ส ารองผลประโยชน์พนกังานเพิ่มขึน้จากเดิม เพื่อน ามาค านวณมลูคา่ตาม
บญัชี ซึง่สามารถค านวณได้ ดงันี ้
 

ทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  286.40 ล้านบาท 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั  368.39 ล้านบาท 
ก าไรสะสม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  181.95 ล้านบาท 
หัก   เงินปันผลจ่าย      20.05 ล้านบาท 
        ผลกระทบจากการตัง้ส ารองผลประโยชน์พนกังานเพิ่มเติม        5.50 ล้านบาท 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น   811.19 ล้านบาท 
จ านวนหุ้นสามญัที่จ าหนา่ยได้แล้ว   286.40 ล้านหุ้น 

มูลค่าหุ้นตามบัญชีของ IT  2.83 บาท/หุ้น 
 
 จากการค านวณมูลค่าตามบัญชีของ IT จะได้มูลค่าตามบัญชีของหุ้นสามัญของ IT เท่ากับ 2.83 บาทต่อ
หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าสูงกว่าราคาขายหุ้นสามัญเท่ากับ 0.33 บาทต่อหุ้น หรือสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 13.20 
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3.2.3 วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach : ABV) 
 การประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนีค้ านวณโดยใช้ข้อมลูสว่นของผู้ ถือหุ้นของ IT ตามงบการเงิน ณ ขณะใดขณะหนึง่ มา
ท าการปรับปรุงรายการตา่งๆ เพื่อให้สะท้อนฐานะทางการเงินและมลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้นที่แท้จริงของ IT เสยีก่อน จากนัน้จึง
น ามลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีปรับปรุงแล้วมาหารด้วยจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณารายการที่ส าคัญในงบการเงินของ  IT ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งได้
พิจารณาถึงผลกระทบจากการประเมินมลูค่าตลาดของทรัพย์สิน จ านวน 1 รายการ ซึ่งเป็นมลูค่าตลาดของหุ้นสามญัของ
บริษัทร่วมคือ บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากดั (มหาชน) (SPVI) ซึ่ง IT ถือหุ้นจ านวน 116.00 ล้านหุ้น หรือร้อยละ 29.00 ของหุ้นที่
จ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของ SPVI เพื่อน ามาค านวณตามวิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี โดยสามารถสรุปได้ ดงันี ้
 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นของ IT ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562  811.19 ล้านบาท 
บวก มลูคา่ตามราคาตลาดของบริษัทร่วม (SPVI)          
        (ราคาตลาด ณ วนัท่ี 27 มถินุายน 2562 เทา่กบั 1.63 บาทตอ่หุ้น) 

    189.08 ล้านบาท 

หกั   เงินลงทนุในบริษัทร่วม (SPVI)   100.14 ล้านบาท 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นหลงัปรับปรุงมูลค่าตามบัญช ี   900.13 ล้านบาท 
จ านวนหุ้นสามญัที่จ าหนา่ยได้แล้ว  286.40 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชขีอง IT 3.14 บาท/หุ้น 

 
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญด้วยวิธีนีจ้ะได้มูลค่าหุ้นสามัญของ IT เท่ากับ 3.14 บาทต่อหุ้น ซึ่งมี

มูลค่าสูงกว่าราคาขายหุ้นสามัญเท่ากับ 0.64 บาทต่อหุ้น หรือสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 25.60  
 
3.2.4 วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach : P/BV) 

การค านวณมลูค่าหุ้นโดยวิธีนีค้ านวณโดยใช้ข้อมูลมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (Book Value per Share: BVPS) จาก
งบการเงินตามงบการเงิน ณ ขณะใดขณะหนึง่ มาคณูกบัคา่เฉลีย่ของอตัราสว่นราคาตลาดตอ่มลูคา่ตามบญัชี (P/BV Ratio: 
PBVR) ของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกบัธุรกิจของบริษัท โดยหลกัเกณฑ์ในการใช้เลอืกคูเ่ทียบ (Peer 
Group) ในการประเมินราคา ดงันี ้

1) เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
2) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจค้าปลีกอปุกรณ์ไอที ประเภทคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ และ

โทรศพัท์มือถือ โดยมีสดัสว่นรายได้จากการจ าหน่ายอปุกรณ์ไอที ประเภทคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ตอ่พว่ง
คอมพิวเตอร์ และโทรศพัท์มือถือ ในปี 2561 ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30.00 ของรายได้รวม  

3) เป็นบริษัทที่มีข้อมลูราคาตลาด ข้อมลูอตัราสว่นราคาตลาดต่อมลูค่าตามบญัชี (P/BV) และอตัราสว่น
ราคาตลาดต่อก าไรสทุธิ (P/E) ครอบคลมุในช่วงย้อนหลงั 360 วนัท าการ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระใช้ในการประเมินมลูคา่หุ้น โดยย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ี 27 มิถนุายน 2562 

4) เป็นบริษัทที่มีสภาพคลอ่งการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยวดัจากอตัราหมนุเวียนการซือ้ขาย ที่เกิน
กวา่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ตัง้แตว่นัท่ี 28 มิถนุายน 2561 - 27 มิถนุายน 2562 

 
 โดยสามารถสรุปเป็นตารางได้ ดงันี ้ 
 



ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (IT) 

 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - หน้า 55 - 

อันดับ บริษัท 

เป็นบริษัท
จดทะเบียน
ในตลาด

หลักทรัพย์ฯ 

มีสัดส่วน
รายได้จาก
การค้าปลกี
อุปกรณ์ไอที
ตามที่ก าหนด 

มีข้อมูล P/BV 
ย้อนหลัง 360 
วันท าการนับ
จากวนัที่ 
27 มิ.ย.62 

อัตรา
หมุนเวียน
การซือ้ขาย
มากกว่าร้อย

ละ 10 
1 บริษัท คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) (COM7)     
2 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (SYNEX)     
3 บริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (JMART)     
4 บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (SIS)     
5 บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากดั (มหาชน) (SPVI)     
6 บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (TWZ)     

  
ดงันัน้ จากข้อมลูในตารางข้างต้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้เลือกใช้บริษัทที่มีเกณฑ์ตามก าหนดจ านวน 2 

บริษัท มาเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ที่ใช้เปรียบเทียบในการค านวณ ดงัตอ่ไปนี ้
1. บริษัท คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 
2. บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับการค านวณมลูค่าหุ้นสามญัของบริษัทด้วยวิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาตลาดต่อมลูค่าตามบญัชีนัน้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้ค่าเฉลี่ยของอตัราส่วนราคาตลาดต่อมลูค่าตามบญัชี  (PBVR) ตัง้แต่วนัท าการสดุท้ายก่อน
หน้าวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้เข้าท ารายการ ย้อนหลงัเป็นระยะเวลา 360 วนั
ท าการ โดยย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ี 27 มิถนุายน 2562 โดยมีรายละเอียดในการค านวณ ดงันี ้

 

หลักทรัพย์ 
P/BV Ratio เฉลี่ยย้อนหลัง (เท่า) 

7 วัน 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วัน 270 วัน 360 วัน 
COM7 8.67        8.55     8.17     8.16      8.09  8.53     8.77    9.00 
SPVI 1.86 1.82 1.72 1.70 1.70 1.69 1.74 1.84 
ค่าเฉลี่ย 5.26 5.19 4.95 4.93 4.89 5.11 5.25 5.42 
ราคาต่อหุ้น (บาท) 14.91 14.69 14.01 13.96 13.86 14.48 14.88 15.34 

  หมายเหต:ุ วนั คือ วนัท าการ 
  ที่มา: ข้อมลูจาก SETSMART 

 
จากการค านวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (BVPS) ของ IT (ตามวิธีที่  3.2.2) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของ IT 

เท่ากับ 2.83 บาท ดังนัน้ การประเมินมูลค่าหุ้นโดยการน ามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น คูณด้วยค่าเฉลี่ย PBVR ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทจ านวน 2 บริษัท จะได้มูลค่าหุ้นอยู่
ระหว่าง 13.86 ถงึ 15.34 บาทต่อหุ้น ซ่ึงมีมูลค่าสูงกว่าราคาขายหุ้นสามัญเท่ากับ 11.36 ถงึ 12.84 บาทต่อหุ้น หรือ
สูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 454.37 ถงึร้อยละ 513.78 

 
 
 



ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (IT) 

 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - หน้า 56 - 

3.2.5 วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ (Price to Earning Approach : P/E) 
การค านวณมูลค่าหุ้นโดยวิธีนีค้ านวณโดยใช้ข้อมูลก าไรสทุธิต่อหุ้น (Earnings per Share: EPS) จากงบการเงิน

รวมงวด 12 เดือนย้อนหลงั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 มาคณูกบัค่าเฉลี่ยของอตัราสว่นราคาตลาดต่อก าไรสทุธิ (P/E Ratio: 
PER) ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกบัธุรกิจของบริษัท โดยหลกัเกณฑ์ในการใช้เลือกคู่เทียบ (Peer 
Group) ในการประเมินราคา ดงันี ้

1) เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
2) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจค้าปลีกอปุกรณ์ไอที ประเภทคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ และ

โทรศพัท์มือถือ โดยมีสดัสว่นรายได้จากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ไอที ประเภทคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ตอ่พว่ง
คอมพิวเตอร์ และโทรศพัท์มือถือ ในปี 2561 ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30.00 ของรายได้รวม  

3) เป็นบริษัทที่มีข้อมลูราคาตลาด ข้อมลูอตัราสว่นราคาตลาดต่อมลูค่าตามบญัชี (P/BV) และอตัราสว่น
ราคาตลาดต่อก าไรสทุธิ (P/E) ครอบคลมุในช่วงย้อนหลงั 360 วนัท าการ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระใช้ในการประเมินมลูคา่หุ้น โดยย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ี 27 มิถนุายน 2562 

4) เป็นบริษัทที่มีสภาพคลอ่งการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยวดัจากอตัราหมนุเวียนการซือ้ขาย ที่เกิน
กวา่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ตัง้แตว่นัท่ี 28 มิถนุายน 2561 - 27 มิถนุายน 2562 

 
โดยสามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี ้ 

อันดับ บริษัท 

เป็นบริษัท
จดทะเบียน
ในตลาด

หลักทรัพย์ฯ 

มีสัดส่วน
รายได้จาก
การค้าปลกี
อุปกรณ์ไอที
ตามที่ก าหนด 

มีข้อมูล P/E 
ย้อนหลัง 
360 วันนับ
จากวนัที่ 
27 มิ.ย.62 

อัตรา
หมุนเวียน
การซือ้ขาย
มากกว่าร้อย

ละ 10 
1 บริษัท คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) (COM7)     
2 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (SYNEX)     
3 บริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (JMART)     
4 บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (SIS)     
5 บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากดั (มหาชน) (SPVI)     
6 บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (TWZ)     

หมายเหต ุ: JMART และ TWZ มีผลประกอบการขาดทนุในบางชว่งท าให้ไมมี่ข้อมลู P/E ย้อนหลงัครบ 360 วนัท าการ 

 
 ดงันัน้ จากข้อมลูในตารางข้างต้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้เลือกใช้บริษัทที่มีเกณฑ์ตามก าหนดจ านวน 2 
บริษัท มาเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ที่ใช้เปรียบเทียบในการค านวณ ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัท คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 
2. บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับการค านวณมลูคา่หุ้นสามญัของบริษัทด้วยวิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาตลาดตอ่ก าไรสทุธินัน้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้ใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ (PER) ตัง้แต่วันท าการสุดท้ายก่อนหน้าวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซือ้หุ้ นสามัญของ  CSC 
ย้อนหลงัเป็นระยะเวลา 360 วนัท าการ โดยย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ี 27 มิถนุายน 2562 โดยมีรายละเอียดในการค านวณ ดงันี ้



ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (IT) 

 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - หน้า 57 - 

หลักทรัพย์ 
P/E Ratio เฉลี่ยย้อนหลัง (เท่า) 

7 วัน 15 วนั 30 วนั 60 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 
COM7   27.09      26.73   25.55   25.39   25.05   25.98   27.91      30.10  
SPVI 12.58 12.32 11.64 11.84 12.00 12.61 13.32 15.55 

ค่าเฉลี่ย 19.84 19.53 18.60 18.62 18.53 19.30 20.61 22.83 
ราคาต่อหุ้น (บาท) 1.78 1.75 1.67 1.67 1.66 1.73 1.85 2.05 

  หมายเหต:ุ วนั คือ วนัท าการ 
  ที่มา: ข้อมลูจาก SETSMART 

 
จากการค านวณมูลค่าก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ของ IT มูลค่าก าไรสุทธิต่อหุ้นจากงบการเงินรวมงวด 12 

เดือนย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ของ IT เท่ากับ 0.09 บาท ดังนัน้ การประเมินมูลค่าหุ้นโดยการน ามูลค่า
ก าไรสุทธิต่อหุ้น คูณด้วยค่าเฉลี่ย PER ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกบั
บริษัทจ านวน 2 บริษัท จะได้มูลค่าหุ้นอยู่ระหว่าง 1.66 ถึง 2.05 บาทต่อหุ้น ซ่ึงมีมูลค่าต ่ากว่าราคาขายหุ้นสามัญ
เท่ากับ 0.45 ถงึ 0.84 บาทต่อหุ้น หรือต ่ากว่าคิดเป็นร้อยละ 17.97 ถงึร้อยละ 33.42 

 
3.2.6 วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach : DCF) 

การประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีนี ้เป็นวิธีที่ค านึงถึงผลการด าเนินงานของ IT ในอนาคต โดยการค านวณหามลูค่า
ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดสทุธิส าหรับสว่นของผู้ ถือหุ้นด้วยอตัราสว่นลดที่เหมาะสม การค านวณหากระแสเงิน
สดสทุธิในอนาคตอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินของ IT ในระยะเวลา 5 ปี 9 เดือน (ตัง้แต่เมษายน 2562 – ปี 2567) 
รวมมูลค่าส่วนท้ายของประมาณการ (Terminal Value) โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานว่าธุรกิจของ IT จะยงัคงด าเนินต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง (Going Concern Basis) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคญัเกิดขึน้ และเป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ในปัจจุบนั หลงัจากนัน้จึงน ากระแสเงินสดสทุธิส าหรับสว่นของผู้ ถือหุ้น (Free Cash Flow to Equity) มาคิดลด
ให้เป็นมลูคา่ปัจจบุนัด้วยอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Cost of Equity : Ke) ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไ่ด้น าผลกระทบ
ที่จะเกิดขึน้ในอนาคตจากการท ารายการในครัง้นี ้มาพิจารณาในการจดัท าประมาณการทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 IT มีบริษัทร่วมคือ บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากดั (มหาชน) (SPVI) และบริษัท ทชั ปริน้ท์ติง้ รี
พบัลิค จ ากดั (TOUCH) โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 29.00 และร้อยละ 24.00 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว ตามล าดบั ใน
การประเมินมลูค่ายตุิธรรมของหุ้นสามญัของ IT ด้วยวิธีมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด (DCF) ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้จัดท าประมาณการทางการเงินเฉพาะส่วนของกิจการ  IT ที่ไม่รวมการประกอบธุรกิจของบริษัทร่วม โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อน ามลูค่ายตุิธรรมของ IT ที่ยงัไม่รวมมลูคา่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย ไปค านวณหามลูคา่ยตุิธรรมของ IT ด้วย
วิธีการรวมสว่นของกิจการ (SOTP) ซึง่แสดงในหวัข้อถดัไป 

 
ค าอธิบายข้อสมมติฐานที่ส าคัญที่ใช้ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิ 

ประมาณการทางการเงินของ IT จดัท าขึน้เป็นระยะเวลา 5 ปี 9 เดือน (ตัง้แต่เมษายน 2562 – ปี 2567) โดยใช้งบ
การเงินเฉพาะกิจการของ IT งวดปี 2559 ถึงปี 2561 ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี และงบการเงินเฉพาะกิจการงวดไตรมาสที่ 
1 ปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ที่สอบทานโดยผู้สอบบญัชี โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัท าประมาณการทาง
การเงินของ IT โดยอ้างอิงข้อมูลและสมมติฐานที่ได้รับจาก IT อาทิ งบการเงิน รายงานประจ าปี และข้อมูลที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณะทัว่ไป จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงข้อมลูของภาวะอตุสาหกรรมเทา่ที่มีการเปิดเผย 
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ทัง้นี ้เพื่อวตัถปุระสงค์ในการพิจารณาหาราคายตุิธรรมของหุ้นสามญัของ IT เพื่อเปรียบเทียบกบัราคาเสนอซือ้ครัง้นีเ้ทา่นัน้ 
โดยหากภาวะเศรษฐกิจและปัจจยัภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของ IT รวมทัง้สภาพธุรกิจภายใน IT มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญัจากสมมติฐานที่ก าหนด มูลค่าหุ้นที่ประเมินได้ตามวิธีนีย้่อมจะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย
เช่นกนั โดยในการจดัท าสมมติฐานประมาณการทางการเงินของกิจการในครัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะค านึงถึงหลกั
ความระมดัระวงั (Conservative Basis) และจะเน้นเร่ืองการคงไว้ตามข้อมลูที่เคยเกิดขึน้จริงเป็นส าคญั 
 ทัง้นี ้สามารถอธิบายสมมติฐานท่ีใช้ในการจดัท าประมาณการได้ดงันี ้
 

1. จ านวนสาขา 
 ร้าน IT ตัง้อยูใ่นห้างค้าปลกี และห้างสรรพสนิค้าที่มีสาขากระจายอยู่ทัว่ประเทศไทย อาทิ เซ็นทรัล พารากอน เทส
โก้โลตสั เป็นต้น โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 IT มีจ านวนสาขาทัง้หมด 131 สาขา ซึง่ IT มีแผนท่ีจะเปิดสาขาเพิ่มเติมปีละ 
5 สาขา ตัง้แตปี่ 2562 ถึงปี 2567 โดย IT ใช้เงินลงทนุส าหรับเปิดสาขาใหม ่ประมาณ 1.20 ล้านบาทตอ่สาขา 

 2559 2560 2561 3M2562 
การเพิม่สาขา 11 -2 28 1 
รวมจ านวนสาขา ณ สิน้งวด 104 102 130 131 

 
 

 9M2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 
ประมาณการการเพิ่มสาขา 4 5 5 5 5 5 
รวมจ านวนสาขา ณ สิน้ปี 135 140 145 150 155 160 

หมายเหตุ: การเพิ่มสาขาของ IT ในแตล่ะปี ได้รวมกรณีการเปิดสาขาใหมแ่ละปิดสาขาเดิมแล้ว 

 
  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณารายได้เฉลีย่ตอ่สาขาตอ่ปี ส าหรับสาขาที่เปิดใหมต่ัง้แตปี่ 2562 ถึงปี 2567 โดย
ใช้คา่เฉลีย่ของรายได้ตอ่สาขาย้อนหลงั 3 ปี (Moving Average) ในการค านวณรายได้เฉลีย่ของสาขาเปิดใหมใ่นแตล่ะปี เชน่ 
รายได้เฉลีย่ตอ่สาขาปี 2562 ใช้คา่เฉลีย่ของรายได้ตอ่สาขาย้อนหลงัปี 2559 ถึงปี 2561 และรายได้เฉลีย่ตอ่สาขาปี 2563 ใช้
คา่เฉลีย่ของรายได้ตอ่สาขาย้อนหลงัปี 2560 ถึงปี 2562 เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

 9M2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 
จ านวนสาขาท่ีเพิ่มขึน้ (สาขา) 4 5 5 5 5 5 
รายได้ตอ่สาขาท่ีเปิดใหม่ (ล้านบาท) 33.65 40.85 36.53 35.66 36.19 36.99 
ปีท่ีใช้ในการค านวณ ปี 2559 - 2561 ปี 2560 - 2562 ปี 2561 - 2563 ปี 2562 - 2564 ปี 2563 - 2565 ปี 2564 - 2566 

 
  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานของรายได้จากสาขาใหม่ โดยในปีแรกที่ลงทุน สาขาใหม่จะสร้าง
รายได้ตอ่สาขาเท่ากบัร้อยละ 50.00 ของรายได้ต่อสาขาเฉลีย่ 3 ปีย้อนหลงั โดยแบ่งออกเป็นสดัสว่นตามผลิตภณัฑ์ทัง้หมด 
7 หมวด ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ค่าเฉลี่ยสดัสว่นรายได้ของแต่ละผลิตภณัฑ์ต่อรายได้จากการขายและบริการรวม 
ย้อนหลงัตัง้แตปี่ 2559 ถึงปี 2561 ในการค านวณ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ประเภท สัดส่วนต่อรายได้เฉลี่ยปี 2559 ถงึปี 2561 
รายได้จากการขายคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 47.87 ของรายได้จากการขายและบริการรวม 
รายได้จากการขายเคร่ืองพิมพ์ ร้อยละ 9.51 ของรายได้จากการขายและบริการรวม 
รายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือ ร้อยละ 14.36 ของรายได้จากการขายและบริการรวม 
รายได้จากการขายอปุกรณ์ตอ่พว่ง ร้อยละ 15.20 ของรายได้จากการขายและบริการรวม 
รายได้จากการขายโทรทศัน์ / โปรเจคเตอร์ ร้อยละ 8.91 ของรายได้จากการขายและบริการรวม 
รายได้จากการบริการเคร่ืองมือและอะไหล ่ ร้อยละ 2.60 ของรายได้จากการขายและบริการรวม 
รายได้จากการบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารและหมกึพิมพ์ ร้อยละ 1.42 ของรายได้จากการขายและบริการรวม 

 
2. ประมาณการรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของ IT ประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้จากการบริการ และรายได้อื่นๆ โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระก าหนดข้อสมมติฐานส าหรับรายได้แตล่ะประเภท ดงันี ้
 

1.1 รายได้จากการขาย 
รายได้จากการขายของ  IT มาจากการขายสินค้า 6 ประเภท ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ 

โทรศพัท์มือถือ อปุกรณ์ต่อพ่วง โทรทศัน์หรือโปรเจคเตอร์ และสินค้าอื่นๆ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงอตัราการ
เติบโตของรายได้การขายสินค้าแต่ละประเภท จากข้อมูลที่ได้รับจากบริษัท และจากการสอบถามผู้บริหารของ  IT 
ประกอบกบัข้อมลูภาวะอตุสาหกรรม 

1) คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับรายได้จากการขายคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณจากรายได้จากการขาย

คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ (Desktop) และรายได้จากการขายโน้ตบุ๊ค ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงอตัราการเติบโต
ของรายได้การขายคอมพิวเตอร์จากข้อมูลที่ได้รับจาก IT และจากการสอบถามผู้บริหารของ IT ทัง้นี ้ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานการเติบโตของรายได้จากการขายคอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะส าหรับงวด  9 เดือนปี 
2562 ตามประมาณการยอดขายจากข้อมลูที่ได้รับจาก IT ปี 2562 หกัลบงวด 3 เดือนปี 2562 และคาดว่ารายได้
จากการขายคอมพิวเตอร์ในปี 2563 ถึงปี 2565 จะลดลงในอตัราร้อยละ 3.00 ต่อปี ก่อนจะคงที่ในปี 2566 ถึงปี 
2567 ซึ่งสอดคล้องกบัแผนธุรกิจของ IT และภาวะอตุสาหกรรมของตลาดคอมพิวเตอร์ และที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระก าหนดสมมติฐานการเติบโตของรายได้จากการขายโน้ตบุ๊ค ซึ่งค านวณมาจากการเติบโตของการขาย ตาม
ประมาณการยอดขายจากข้อมลูที่ได้รับจาก IT ส าหรับงวด 9 เดือนปี 2562 อ้างอิงตามประมาณการยอดขายจาก
ข้อมลูที่ได้รับจาก IT ปี 2562 หกัลบงวด 3 เดือนปี 2562 และส าหรับปี 2563 ถึงปี 2567 ค านวณมาจากการเติบโต
ของการขายโน้ตบุ๊คของแตล่ะยี่ห้อ ซึง่มีอตัราการเติบโตเฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 2.00 ถึงร้อยละ 5.00  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ประมาณการรายได้จากการขายคอมพิวเตอร์ของสาขาที่เปิดใหม่ ตัง้แต่
งวด 9 เดือนปี 2562 ถึงปี 2567 เพิ่มเติม โดยใช้สดัสว่นรายได้จากการขายคอมพิวเตอร์ตอ่รายได้จากการขายและ
บริการรวม ย้อนหลงัตัง้แต่ปี 2559 ถึงปี 2561 ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 47.87 มาค านวณกบัรายได้จากสาขาใหม่ของแต่
ละปี 

ทัง้นี ้รายได้จากการขายคอมพิวเตอร์เมื่อค านวณจากรายได้ของสาขาเดิม และสาขาที่เปิดใหม่รวมกัน
แล้ว มีรายละเอียดดงันี ้



ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (IT) 

 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - หน้า 60 - 

            (หนว่ย : ล้านบาท) 
ข้อมูลจริง 2559 2560 2561 3M2562 

รายได้จากการขายคอมพวิเตอร์ 2,490.01 2,289.96 2,356.62 545.80 
คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ (Desktop) 498.93 460.41 396.39 86.51 
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค (Notebook) 1,991.08 1,829.55 1,960.23 459.29 

(หนว่ย : ล้านบาท) 
ประมาณการ 9M2562F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายได้จากการขายคอมพวิเตอร์ 
(สาขาเดมิ + สาขาใหม)่ 

1,564.20 2,110.00 2,238.75 2,383.19 2,521.08 2,672.02 2,828.45 

คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ (Desktop) 
(สาขาเดิมและสาขาใหม่) 

253.49 340.00 345.64 353.31 358.84 375.06 391.53 

อตัราการเติบโตของสาขาเดิม    (3.00%) (3.00%) (3.00%) 0.00% 0.00% 
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค (Notebook) 
(สาขาเดิมและสาขาใหม่) 

1,310.71 1,770.00 1,893.10 2,029.88 2,162.24 2,296.95 2,436.91 

อตัราเติบโตเฉลีย่ของแต่ละยีห่อ้ เท่ากบั 2.00% - 5.00% 
 

2) เคร่ืองพิมพ์ 
ส าหรับรายได้จากการขายเคร่ืองพิมพ์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานการเติบโตของรายได้

จากการขายเคร่ืองพิมพ์ ส าหรับงวด 9 เดือนปี 2562 ตามประมาณการยอดขายจากข้อมลูที่ได้รับจาก IT ปี 2562 
หกัลบงวด 3 เดือนปี 2562 และคาดว่ารายได้จากการขายเคร่ืองพิมพ์ในปี 2563 ถึงปี 2565 จะลดลงในอตัราร้อย
ละ 8.00 ร้อยละ 6.00 และร้อยละ 4.00 ตามล าดบั ก่อนจะคงที่ในปี 2566 ถึงปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกบัแผนธุรกิจ
ของ IT และจากผลกระทบของแผนการรณรงค์การลดใช้กระดาษ  (paperless) การเก็บข้อมูล หรือการจัดท า
รายงานตา่งๆ จะเป็นไปในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์มากขึน้ ซึง่จะสง่ผลให้ยอดขายเคร่ืองพิมพ์ลดลงในอนาคต 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ประมาณการรายได้จากการขายเคร่ืองพิมพ์ของสาขาที่เปิดใหม ่ตัง้แตง่วด  
9 เดือนปี 2562 ถึงปี 2567 เพิ่มเติม โดยใช้สดัสว่นรายได้จากการขายเคร่ืองพิมพ์ตอ่รายได้จากการขายและบริการ
รวม ย้อนหลงัตัง้แตปี่ 2559 ถึงปี 2561 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 9.51 มาค านวณกบัรายได้จากสาขาใหมข่องแตล่ะปี 

ทัง้นี ้รายได้จากการขายเคร่ืองพิมพ์เมื่อค านวณจากรายได้ของสาขาเดิม และสาขาที่เปิดใหมร่วมกนัแล้ว 
มีรายละเอียดดงันี ้

                     (หนว่ย : ล้านบาท) 
ข้อมูลจริง 2559 2560 2561 3M2562 

รายได้จากการขายเคร่ืองพิมพ์ 491.01 490.38 436.30 100.73 
(หนว่ย : ล้านบาท) 

ประมาณการ 9M2562F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 
รายได้จากการขายเคร่ืองพิมพ์ 
(สาขาเดมิและสาขาใหม)่ 

299.27 400.00 383.71 378.95 380.48 397.44 414.66 

อตัราการเติบโตของสาขาเดิม    (8.00%) (6.00%) (4.00%) 0.00% 0.00% 



ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (IT) 

 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - หน้า 61 - 

3) โทรศัพท์มือถอื 
ส าหรับรายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงสมมติฐานการเติบโตของ

รายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือจากข้อมูลที่ได้รับจาก IT และจากการสอบถามผู้บริหารของ IT ประกอบกับ
ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมของตลาดโทรศพัท์มือถือ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานการเติบโตของ
รายได้จากการขายโทรศัพท์มือถือ ซึ่งค านวณมาจากการเติบโตของการขายโทรศัพท์มือถือ แต่ละยี่ห้อ อาทิ  
SAMSUNG OPPO VIVO HUAWEI และอื่นๆ  ตามประมาณการยอดขายจากข้อมลูที่ได้รับจาก IT ส าหรับงวด 9 
เดือนปี 2562 ค านวณมาจากประมาณการยอดขายโทรศพัท์มือถือจากข้อมลูที่ได้รับจาก IT ปี 2562 หกัลบงวด 3 
เดือนปี 2562  และคาดว่าในปี 2563 ถึงปี 2567 จะมีอตัราการเติบโตเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 3.50 ต่อปี อ้างอิงจาก
อตัราการเติบโตของตลาดโทรศพัท์มือถือเฉลี่ยในช่วงปี 2559 ถึงปี 2561 ตามรายงานจากการประชมุระดมความ
คิดเห็นเพื่อตรวจสอบผลการส ารวจมลูค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยประจ าปี 2561 และประมาณการปี 2562 
โดยส านกังาน กสทช.6 ซึง่มีอตัราการเติบโตเฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 3.50 และเนือ่งจากในอนาคตจะมีการใช้ระบบ 5G 
และการเข้าสู่ยุคของการใช้อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง ( Internet of Things: IoT) ท าให้ผู้ ใช้โทรศัพท์มือถือต้องซือ้
โทรศพัท์มือถือที่สามารถรองรับระบบดงักลา่วมากขึน้ โดยสง่ผลให้ตลาดโทรศพัท์มือถือยงัสามารถเติบโตได้อีก 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ประมาณการรายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือของสาขาที่เปิดใหม ่ตัง้แต่
งวด 9 เดือนปี 2562 ถึงปี 2567 เพิ่มเติม โดยใช้สดัสว่นรายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือต่อรายได้จากการขาย
และบริการรวม ย้อนหลงัตัง้แตปี่ 2559 ถึงปี 2561 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 14.36 มาค านวณกบัรายได้จากสาขาใหมข่อง
แตล่ะปี 

ทัง้นี ้รายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือเมื่อค านวณจากรายได้ของสาขาเดิม และสาขาที่เปิดใหมร่วมกนั
แล้ว มีรายละเอียดดงันี ้

                      (หนว่ย : ล้านบาท) 
ข้อมูลจริง 2559 2560 2561 3M2562 

รายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือ 654.28 713.40 774.25 189.88 
(หนว่ย : ล้านบาท) 

ประมาณการ 9M2562F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 
รายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือ 
(สาขาเดมิและสาขาใหม)่ 

590.12 780.00 833.97 893.50 951.92 1,011.72 1,074.02 

อตัราการเติบโตของสาขาเดิม   3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 
 

4) อุปกรณ์ต่อพ่วง 
ส าหรับรายได้จากการขายอุปกรณ์ต่อพ่วง ประกอบด้วย อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ

พ่วงมือถือ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานการเติบโตของรายได้จากการขายอปุกรณ์ตอ่พว่ง  ส าหรับ
งวด 9 เดือนปี 2562 ตามประมาณการยอดขายจากข้อมลูที่ได้รับจาก IT ปี 2562 หกัลบงวด 3 เดือนปี 2562 และ
ในปี 2563 ถึงปี 2567 ก าหนดให้รายได้จากการขายอปุกรณ์ตอ่พว่งคอมพิวเตอร์เป็นไปตามสดัสว่นของรายได้จาก

                                                           
6 เอกสารการประชมุระดมความคิดเห็นเพ่ือตรวจสอบผลการส ารวจมลูคา่ตลาดสื่อสารของประเทศไทยประจ าปี 2561 และประมาณการปี 2562 
วันที่ 2 เมษายน 2562 โดยส านักงาน กสทช. ร่วมกับ บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศระหว่างประเทศ จ ากัด ที่มาของข้อมลู 
http://webstats.nbtc.go.th/netnbtc/THMARKETCOMM.php 



ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (IT) 

 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - หน้า 62 - 

การขายคอมพิวเตอร์ โดยเฉลีย่ตัง้แตปี่ 2560 ถึงงวด 3 เดือนปี 2562 ซึง่มีคา่เฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 31.51 ของรายได้
จากการขายคอมพิวเตอร์ และอตัราการเติบโตของรายได้จากการขายอปุกรณ์ตอ่พว่งโทรศพัท์มือถือในปี 2563 ถึง
ปี 2567 เป็นไปตามสดัสว่นของรายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือ โดยเฉลี่ยตัง้แต่ปี  2560 ถึงงวด 3 เดือนปี 2562 
ซึง่มีคา่เฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 5.99 ของรายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ประมาณการรายได้จากการอปุกรณ์ตอ่พ่วงของสาขาที่เปิดใหม่ ตัง้แตง่วด  
9 เดือนปี 2562 ถึงปี 2567 เพิ่มเติม โดยใช้สดัสว่นรายได้จากการขายอปุกรณ์ต่อพ่วงต่อรายได้จากการขายและ
บริการรวม ย้อนหลงัตัง้แต่ปี 2559 ถึงปี 2561 ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 15.20 มาค านวณกบัรายได้จากสาขาใหม่ของแต่
ละปี 

ทัง้นี ้รายได้จากการขายอปุกรณ์ตอ่พว่งเมื่อค านวณจากรายได้ของสาขาเดิม และสาขาที่เปิดใหมร่วมกนั
แล้ว มีรายละเอียดดงันี ้

                                      (หนว่ย : ล้านบาท) 
ข้อมูลจริง 2559 2560 2561 3M2562 

รายได้จากการขายอปุกรณ์ตอ่พว่ง 739.86 740.37 787.63 189.48 
อปุกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 696.20 701.88 744.87 176.11 
อปุกรณ์ต่อพ่วงโทรศพัท์มือถือ 43.66 38.49 42.76 13.37 

(หนว่ย : ล้านบาท) 
ประมาณการ 9M2562F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายได้จากการขายอปุกรณ์ตอ่พว่ง 
(สาขาเดมิและสาขาใหม)่ 

570.52 760.00 755.31 804.39 851.33 902.47 955.49 

อปุกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 
(สาขาเดิมและสาขาใหม่) 

528.89 705.00 705.39 750.90 794.34 841.90 891.19 

อปุกรณ์ต่อพ่วงโทรศพัท์มือถือ 
(สาขาเดิมและสาขาใหม่) 

41.63 55.00 49.92 53.49 56.99 60.57 64.30 

 
5) โทรทัศน์ / โปรเจคเตอร์ 

ส าหรับรายได้จากการขายโทรทศัน์ และโปรเจคเตอร์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานการ
เติบโตของรายได้จากการขายโทรทศัน์ หรือโปรเจคเตอร์ ส าหรับงวด 9 เดือนปี 2562 ตามประมาณการยอดขาย
จากข้อมลูที่ได้รับจาก IT ปี 2562 หกัลบงวด 3 เดือนปี 2562 และในปี 2563 ถึงปี 2567 เทา่กบัร้อยละ 1.00 อ้างองิ
ตามแผนธุรกิจของ IT 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ประมาณการรายได้จากการขายโทรทศัน์ และโปรเจคเตอร์ของสาขาที่เปิด
ใหม ่ตัง้แตง่วด 9 เดือนปี 2562 ถึงปี 2567 เพิ่มเติม โดยใช้สดัสว่นรายได้จากการขายโทรทศัน์ และโปรเจคเตอร์ตอ่
รายได้จากการขายและบริการรวม ย้อนหลงัตัง้แตปี่ 2559 ถึงปี 2561 ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 8.91 มาค านวณกบัรายได้
จากสาขาใหมข่องแตล่ะปี 

ทัง้นี ้รายได้จากการขายโทรทศัน์ และโปรเจคเตอร์เมื่อค านวณจากรายได้ของสาขาเดิม และสาขาที่เปิด
ใหมร่วมกนัแล้ว มีรายละเอียดดงันี ้

 



ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (IT) 

 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - หน้า 63 - 

       (หนว่ย : ล้านบาท) 
ข้อมูลจริง 2559 2560 2561 3M2562 

รายได้จากการขายโทรทศัน์ / โปรเจคเตอร์ 470.71 456.63 400.19 90.57 
 

(หนว่ย : ล้านบาท) 
 ประมาณการ 9M2562F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายได้จากการขายโทรทศัน์ / โปรเจคเตอร์ 
(สาขาเดมิและสาขาใหม)่ 

274.43 365.00 384.80 407.03 427.54 447.86 468.63 

อตัราการเติบโตของสาขาเดิม    1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 

 
6) สินค้าอื่นๆ 

ส าหรับรายได้จากการสินค้าอื่นๆ ประกอบด้วย ของแถม ของช าร่วย  ของที่ระลกึ ซึ่งเป็นของที่ IT น ามา
จ าหนา่ยหลงัหมดโปรโมชัน่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมิได้ประมาณการรายได้ในสว่นนี ้

 
1.2 รายได้จากการบริการ 

รายได้จากการบริการของ IT มาจากการให้บริการเคร่ืองมือและอะไหลค่อมพิวเตอร์ และการให้บริการให้เช่า
เคร่ืองถ่ายเอกสาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงอตัราการเติบโตของรายได้การบริการ จากข้อมลูที่ได้รับจากบริษัท 
และจากการสอบถามผู้บริหารของ IT ประกอบกบัข้อมลูภาวะอตุสาหกรรม 

1) บริการเคร่ืองมือและอะไหล่ 
ส าหรับรายได้จากการให้บริการเคร่ืองมือและอะไหล ่ประกอบด้วย การจดัคอมพิวเตอร์ประกอบ  (DIY) 

และการให้บริการซ่อมบ ารุงดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งออกเป็น  3 ประเภท คือ 1) iCare เป็นการขยาย
ระยะเวลารับประกนัสินค้า 2) iClinic ให้บริการติดตัง้และอพัเกรดซอฟท์แวร์ เซ็ทอพัคอมพิวเตอร์และบริการจ ากดั
ไวรัส และ 3) iFix เป็นการให้บริการด้านฮาร์ดแวร์ ซ่อมแซมแก้ไข และบริการน าสง่สินค้าให้ผู้ผลิตหรือบริษัทผู้จดั
จ าหนา่ย  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานการเติบโตของรายได้จากการบริการเคร่ืองมือและอะไหล่  
ส าหรับงวด 9 เดือนปี 2562 ตามประมาณการรายได้จากการให้บริการเคร่ืองมือและอะไหลจ่ากข้อมลูที่ได้รับจาก 
IT ปี 2562 หกัลบงวด 3 เดือนปี 2562 และก าหนดอตัราเติบโตของรายได้จากการให้บริการเคร่ืองมอืและอะไหลใ่น
ปี 2563 ถึงปี 2567 โดยอ้างอิงจากแผนธุรกิจที่ได้รับจาก  IT และภาวะอุตสาหกรรมของตลาด Gaming ซึ่งมี
แนวโน้มที่จะเติบโตจากกระแสของ E-Sport ที่ได้รับการยอมรับและการสนบัสนนุมากขึน้ คอมพิวเตอร์ที่ใช้จึงต้อง
เป็นคอมพิวเตอร์ประกอบที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะทัว่ไป โดยคาดว่ารายได้จากคอมพิวเตอร์
ประกอบ (DIY) ในช่วงปี 2563 ถึงปี 2564 จะเติบโตร้อยละ 8.00 ต่อปี และส าหรับปี 2565 ปี 2566 และปี 2567 
จะเติบโตร้อยละ 5.00 ร้อยละ 3.00 และร้อยละ 3.00 ตามล าดบั ส าหรับบริการ iCare เป็นการขายบริการประกนั
สนิค้า ประเภท คอมพิวเตอร์ และโทรศพัท์มือถือ ที่ลกูค้าซือ้จาก IT ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดสมมตฐิาน
รายได้ iCare ตามสดัส่วนของรายได้จากการขายคอมพิวเตอร์และรายได้จากการขายโทรศัพท์มือถือ โดยใช้
ค่าเฉลี่ยย้อนหลงัตัง้แต่ปี 2560 ถึงงวด 3 เดือนปี 2562 เท่ากับร้อยละ 0.23 โดยฝ่ายบริหารคาดการว่าบริการ 
iClinic และ iFix จะคงที่ในอนาคต 
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 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - หน้า 64 - 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ประมาณการรายได้จากการบริการเคร่ืองมือและอะไหล่ของสาขาที่เปิด
ใหม่ ตัง้แต่งวด 9 เดือนปี 2562 ถึงปี 2567 เพิ่มเติม โดยใช้สดัสว่นรายได้จากการบริการเคร่ืองมือและอะไหล่ต่อ
รายได้จากการขายและบริการรวม ย้อนหลงัตัง้แตปี่ 2559 ถึงปี 2561 ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 2.60 มาค านวณกบัรายได้
จากสาขาใหมข่องแตล่ะปี 

ทัง้นี ้รายได้จากการบริการเคร่ืองมือและอะไหลเ่มื่อค านวณจากรายได้ของสาขาเดิม และสาขาที่เปิดใหม่
รวมกนัแล้ว มีรายละเอียดดงันี ้

                                               (หนว่ย : ล้านบาท) 
ข้อมูลจริง 2559 2560 2561 3M2562 

รายได้จากการบริการเคร่ืองมือและอะไหล่ 15.05 154.89 219.82 64.50 
รายไดจ้ากคอมพิวเตอร์ประกอบ (DIY)  6.54 146.01 209.52 61.70 
บริการ iCare, iClinic และ iFix 8.51 8.88 10.30 2.80 

(หนว่ย : ล้านบาท) 
 ประมาณการ 9M2562F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายได้จากการบริการเคร่ืองมือและอะไหล่ 
(สาขาเดมิ + สาขาใหม)่ 

177.60 242.10 264.28 290.45 309.58 323.53 337.96 

รายไดจ้ากคอมพิวเตอร์ประกอบ (DIY)  
(สาขาเดิมและสาขาใหม่) 

168.30 230.00 253.08 278.65 297.21 310.56 324.38 

อตัราการเติบโตของสาขาเดิม    8.00% 8.00% 5.00% 3.00% 3.00% 
บริการ iCare, iClinic และ iFix 
(สาขาเดิมและสาขาใหม่) 

9.30 12.10 11.20 11.80 12.37 12.97 13.58 

 
2) บริการเคร่ืองถ่ายเอกสารและหมึกพิมพ์ 

IT ให้บริการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร โดยคิดค่าบริการตามจ านวนแผ่นที่มีการพิมพ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระก าหนดสมมติฐานการเติบโตของรายได้จากการให้เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส าหรับงวด  9 เดือนปี 2562 ตาม
ประมาณการรายได้จากการให้บริการเคร่ืองมือและอะไหลจ่ากข้อมลูที่ได้รับจาก  IT ปี 2562 หกัลบงวด 3 เดือนปี 
2562 และก าหนดอตัราเติบโตของรายได้จากการให้บริการเคร่ืองมือและอะไหลใ่นปี 2563 ถึงปี 2567 เท่ากบัร้อย
ละ 2.00 ซึง่อ้างอิงจากแผนธุรกิจที่ได้รับจาก IT โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ประมาณการรายได้จากการบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารและหมึกพิมพ์ของ
สาขาที่เปิดใหม่ ตัง้แต่งวด 9 เดือนปี 2562 ถึงปี 2567 เพิ่มเติม โดยใช้สดัส่วนรายได้จากการบริการเคร่ืองถ่าย
เอกสารและหมึกพิมพ์ต่อรายได้จากการขายและบริการรวม ย้อนหลงัตัง้แต่ปี 2559 ถึงปี 2561 ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 
1.42 มาค านวณกบัรายได้จากสาขาใหมข่องแตล่ะปี 

ทัง้นี ้รายได้จากการบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารและหมึกพิมพ์เมื่อค านวณจากรายได้ของสาขาเดิม และ
สาขาที่เปิดใหมร่วมกนัแล้ว มีรายละเอียดดงันี ้
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 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - หน้า 65 - 

                 (หนว่ย : ล้านบาท) 
ข้อมูลจริง 2559 2560 2561 3M2562 

รายได้จากการให้เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 66.97 71.48 72.81 10.48 
 

(หนว่ย : ล้านบาท) 
ประมาณการ 9M2562F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายได้จากการให้เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 
(สาขาเดมิ + สาขาใหม)่ 

32.52 43.00 46.45 50.33 53.98 57.63 61.40 

อตัราการเติบโตของสาขาเดิม    2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 
 

1.3 รายได้อื่น 
รายได้ของ IT ประกอบด้วย เงินปันผลรับ ดอกเบีย้รับ และรายได้อื่นๆ เป็นหลกั โดยดอกเบีย้รับเป็นดอกเบีย้

จากเงินลงทนุชัว่คราว และรายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้ค่าตอบแทนจากการเปิดเบอร์ รายได้ค่าคอมมิชชัน่ รายได้
ค่าขนสง่ และรายได้จากการตลาด ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานดอกเบีย้รับ ตามอตัราดอกเบีย้
ตามสญัญา และรายได้จากการสง่เสริมการขาย อ้างอิงตามสดัสว่นของรายได้จากการขาย โดยใช้ค่าเฉลี่ยของงวด 3 
เดือนปี 2562 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 1.13 ของรายได้จากการขาย 

                        (หนว่ย : ล้านบาท) 
ข้อมูลจริง 2559 2560 2561 3M2562 

เงินปันผลรับ 2.32 1.39 4.64 0.00 
ดอกเบีย้รับ 6.88 3.79 2.91 0.31 
รายได้อื่นๆ 63.15 64.40 51.68 12.63 

(หนว่ย : ล้านบาท) 
ประมาณการ 9M2562F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

เงินปันผลรับ 6.96 6.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ดอกเบีย้รับ 0.46 0.77 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 

รายได้อื่นๆ 37.31 49.94 51.99 55.05 58.05 61.44 64.94 
 

3. ประมาณการต้นทุนขายและบริการ 
 โครงสร้างต้นทนุของ IT ประกอบด้วย ต้นทนุขาย และต้นทนุบริการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้นทนุ
เฉลีย่ตามสดัสว่นของรายได้แตล่ะประเภท โดยสรุปได้ดงันี ้
 

ประเภท สัดส่วนต่อรายได้เฉลี่ยปี 2561 ถงึงวด 3 เดือนปี 2562 
ต้นทนุขายคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 89.32 ของรายได้จากการขายคอมพิวเตอร์ 
ต้นทนุขายเคร่ืองพิมพ์ ร้อยละ 90.36 ของรายได้จากการขายเคร่ืองพิมพ์ 
ต้นทนุขายโทรศพัท์มือถือ ร้อยละ 91.52 ของรายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือ 
ต้นทนุขายอปุกรณ์ตอ่พว่ง ร้อยละ 81.12 ของรายได้จากการขายอปุกรณ์ตอ่พว่ง 
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 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - หน้า 66 - 

ประเภท สัดส่วนต่อรายได้เฉลี่ยปี 2561 ถงึงวด 3 เดือนปี 2562 
ต้นทนุขายโทรทศัน์ / โปรเจคเตอร์ ร้อยละ 89.78 ของรายได้จากการขายโทรทศัน์ / โปรเจคเตอร์ 
ต้นทนุบริการเคร่ืองมือและอะไหล ่ ร้อยละ 91.36 ของรายได้จากบริการเคร่ืองมือและอะไหล ่
ต้นทนุบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารและหมกึพิมพ์ ร้อยละ 68.33 ของรายได้จากการบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารและหมกึพิมพ์ 

 
4. ประมาณการค่าใช้จ่าย 

4.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใช้จ่ายในการขายที่ส าคัญของ  IT ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ของพนักงานขาย ค่าเช่าพืน้ที่และ

ค่าบริการพืน้ที่เช่า ค่าสาธารณูปโภค ค่าคอมมิชชั่น ค่าขนส่ง ค่านายหน้า ค่าประกันภัย ค่าส่งเสริมการตลาด 
คา่ธรรมเนียมบตัรเครดิต เป็นต้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานของคา่ใช้จ่ายในการขาย ดงันี  ้

  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขาย 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานขาย ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน 
คา่คอมมิชชัน่ คา่ลว่งเวลา และคา่จ้างเบีย้เลีย้ง โดยก าหนดอตัราการเพิ่มขึน้ของเงินเดือนพนกังานขาย เทา่กบัร้อย
ละ 3.00 ซึ่งอ้างอิงจากอัตราการขัน้เงินเดือน ตามรายงานผลประโยชน์พนักงานของ  IT ที่ค านวณโดยนัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการจ านวนพนกังานในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการเปิด
สาขาใหม่ โดยมีพนกังานเพิ่มขึน้ 5 คนต่อสาขาใหม่ 1 สาขา ส าหรับค่าคอมมิชชัน่ ค่าล่วงเวลา และค่าจ้างเบีย้
เลีย้ง ประมาณการตามสดัส่วนต่อรายได้จากการขายและบริการเฉลี่ยย้อนหลงัตัง้แต่ปี 2559 ถึงงวด 3 เดือนปี 
2562 ซึง่มีคา่เฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 0.03 ของรายได้จากการขายและบริการ 
  
ค่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการพืน้ที่เช่า  
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานค่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการพืน้ท่ีเช่า โดยอ้างอิงจากอตัราคา่
เช่าพืน้ท่ีและคา่บริการพืน้ที่เช่าตามสญัญาเฉลีย่ต่อสาขา และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการคา่เช่าพืน้ที่
และคา่บริการพืน้ท่ีเช่า ส าหรับสาขาใหมท่ี่เปิดเพิ่มเติม 5 สาขาตอ่ปี โดยก าหนดให้อตัราการเพิ่มขึน้ของคา่เช่าและ
คา่บริการพืน้ท่ีเช่า เทา่กบัร้อยละ 2.63 อ้างอิงตามการเพิ่มขึน้ของอตัราคา่เชา่และคา่บริการพืน้ท่ีเชา่เฉลีย่ย้อนหลงั
ปี 2559 ถึงงวด 3 เดือนปี 2562 
  
ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่ 
 ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่ ประกอบด้วย ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเบีย้ประกัน ค่า
เคร่ืองแบบพนกังาน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่ของปี  2561 เป็นฐานในการค านวณ
ค่าใช้จ่ายในปี 2562 โดยก าหนดอตัราการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการขายคงที่ เท่ากับร้อยละ 1.00 อ้างอิงตาม
ประมาณการอตัราเงินเฟ้อส าหรับปี 2562 ถึงปี 2563 ตามรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2562 
  
ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร 
 ค่าใช้จ่ายในการขายผนัแปร ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต ค่านายหน้า ค่าขนสง่  เงินกองทนุ
ประกนัสงัคม และค่าใช้จ่ายในการขายอื่น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณจากสดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายผนั
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แปร ตามสดัสว่นของรายได้จากการขายและบริการ เฉลี่ยย้อนหลงัตัง้แต่ปี 2559 ถึงงวด 3 เดือนปี 2562 เท่ากบั
ร้อยละ 1.42 
 
4.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ส าคญัของ IT ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ของพนกังาน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่า
สาธารณปูโภค คา่ธรรมเนียม คา่ที่ปรึกษา คา่ภาษีโรงเรือน และคา่ใช้จ่ายในการบริหารอื่น เป็นต้น ทัง้นี ้ในงวด 9 เดือน
ปี 2562 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้น าค่าใช้จ่ายส าหรับการท ารายการนี ้ซึ่งประกอบด้วย ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่างๆ มาค านวณในประมาณการ ซึ่งมีจ านวนเท่ากบั  6.28 
ล้านบาท โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานของคา่ใช้จ่ายในการบริหาร ดงันี ้

 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน ซึง่ประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั 
และค่าจ้างเบีย้เลีย้ง โดยก าหนดอตัราการเพิ่มขึน้ของเงินเดือนพนกังาน เท่ากบัร้อยละ 3.00 ซึ่งอ้างอิงจากอตัรา
การขัน้เงินเดือน ตามรายงานผลประโยชน์พนกังานของ IT ที่ค านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั และส าหรับคา่
โบนสั และคา่จ้างเบีย้เลีย้ง ประมาณการตามสดัสว่นตอ่รายได้จากการขายและบริการเฉลีย่ย้อนหลงัตัง้แตปี่ 2559 
ถึงงวด 3 เดือนปี 2562 ซึง่มีคา่เฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 0.01 ของรายได้จากการขายและบริการ 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารคงที่ 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารคงที่ ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าที่พกั ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม ค่าที่
ปรึกษา ค่าจดัประชุม ค่าเคร่ืองแบบพนกังาน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่ของปี 2561 
เป็นฐานในการค านวณค่าใช้จ่ายในปี 2562 โดยก าหนดอตัราการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการบริหารคงที่ เท่ากบั
ร้อยละ 1.00 อ้างอิงตามประมาณการอัตราเงินเฟ้อส าหรับปี 2562 ถึงปี 2563 ตามรายงานของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 
  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารผันแปร 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารผันแปร ประกอบด้วย เงินกองทุนประกันสังคม เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
ค่าใช้จ่ายทางภาษี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณจากสดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการบริหารผนัแปร ตามสดัสว่นของ
รายได้จากการขายและบริการ เฉลีย่ย้อนหลงัตัง้แตปี่ 2559 ถึงงวด 3 เดือนปี 2562 เทา่กบัร้อยละ 0.05 

 
5. ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล เทา่กบัร้อยละ 20.00 ตอ่ปี 
 
6. เงนิทุนหมุนเวียน 

  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ และระยะเวลาขายสนิค้า
เฉลี่ย อ้างอิงจากการค านวณอัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนีก้ารค้า อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีก้ารค้า และอัตราส่วน
หมนุเวียนของสนิค้าคงเหลอื จากข้อมลูย้อนหลงัตัง้แตปี่ 2559 ถึงงวด 3 เดือนปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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รายการ วัน 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ 9 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ 51 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ 62 

 
7. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยในอตัราคงที่ด้วยวิธีเส้นตรง โดยคา่เสือ่ม
ราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยของแตล่ะสนิทรัพย์ จะถกูค านวณตามมาตรฐานบญัชี ดงันี  ้

ประเภทสินทรัพย์ อายุการใช้งาน 

สว่นปรับปรุงอาคาร 6 ปี 
อปุกรณ์ส านกังาน 5 ปี 
เคร่ืองตกแตง่และตดิตัง้ 5 ปี 
เคร่ืองมือ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
สนิทรัพย์เพื่อการให้เชา่ 5 ปี 

 
8. ประมาณการลงทุน 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดข้อสมมติฐานส าหรับการลงทนุตลอดปีประมาณการ ดงันี ้
 

8.1 การลงทุนเปิดสาขา 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการงบลงทุนการเปิดสาขาเพิ่มเติมของ IT จากข้อมูลที่ได้รับจาก

ผู้บริหารของ IT โดยบริษัทคาดวา่จะเปิดสาขาเพิ่ม 5 สาขาตอ่ปี โดยมีงบลงทนุเปิดสาขาเทา่กบั 1.20 ล้านบาทตอ่สาขา 
 

8.2 การลงทุนปรับปรุงสาขาเดิม 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการงบลงทนุปรับปรุงสาขาของ IT จากข้อมลูที่ได้รับจากผู้บริหารของ 

IT โดยปกติแล้วบริษัทจะมีการลงทนุปรับปรุงสาขาใหม่โดยเฉลี่ยปีละ  10 สาขา โดยใช้เงินลงทนุประมาณร้อยละ 70 
ของงบลงทนุตอ่สาขาโดยเฉลีย่ 

 
ตารางสรุปงบก าไรขาดทนุของ IT ปี 2559 - งวด 3 เดือนปี 2562 และประมาณการ 

                                          (หนว่ย : ล้านบาท) 
 2559 2560 2561 3M2562 

รายได้จากการขายและบริการ 4,928.45 4,933.83 5,050.38 1,191.58 
ต้นทนุขายและบริการ 4,420.59 4,384.30 4,470.31 1,051.43 
ก าไรขัน้ต้น 507.86 549.53 580.06 140.15 
รายได้อื่น 72.35 69.58 59.23 12.94 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 580.21 619.11 639.30 153.09 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 438.66 428.56 472.19 118.57 
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 2559 2560 2561 3M2562 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 124.59 123.10 126.68 31.71 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

563.26 551.66 598.87 150.28 

ต้นทนุทางการเงิน 0.76 0.58 0.69 0.17 
ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 16.19 66.86 39.74 2.64 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (0.77) 12.95 6.93 0.56 
ก าไรสุทธิ 16.96 53.91 32.81 2.08 

   (หนว่ย : ล้านบาท) 
 9M/2562F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายได้จากการขายและบริการ 3,542.31 4,733.89 4,958.33 5,253.51 5,540.47 5,857.92 6,186.84 
ต้นทนุขายและบริการ 3,125.24 4,146.93 4,386.10  4,646.86  4,900.36  5,180.80  5,471.39  
ก าไรขัน้ต้น 417.07 557.22 572.23 606.64 640.11 677.11 715.45 
รายได้อ่ืน 44.73 57.67 52.61 55.67 58.67 62.05 65.55 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 461.80 614.89 624.83 662.31 698.78 739.16 781.00 
คา่ใช้จ่ายในการขาย 347.24 465.80 483.01 509.06 536.26 559.44 573.77 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 107.66 139.39 132.64 136.67 140.77 144.80 148.64 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

6.90 9.71 9.18 16.57 21.75 34.92 58.60 

ต้นทนุทางการเงิน 0.10 0.27 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6.80 9.44 9.04 16.44 21.61 34.79 58.46 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1.36 1.92 1.81 3.29 4.32 6.96 11.69 
ก าไรสุทธิ 5.44 7.52 7.24 13.15 17.29 27.83 46.77 

 
9. ประมาณการงบกระแสเงนิสด 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัท าประมาณการงบกระแสเงินสดตามข้อสมมติฐานโครงสร้างรายได้ ต้นทนุและ
คา่ใช้จ่าย สามารถสรุปได้ดงันี ้

 
ตารางสรุปประมาณการงบกระแสเงินสดของ IT  

(หนว่ย : ล้านบาท) 
ประเภท 9M/2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 19.87 33.16 42.05 45.48 47.21 47.04 
กระแสเงินสดจากการลงทนุ (13.20) (14.40) (14.40) (14.40) (14.40) (14.40) 
กระแสเงินสดจากการจดัหาเงิน/1 (20.05) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมกระแสเงนิสดสุทธิ (16.09) 18.76 27.65 31.08 32.81 32.64 
 
หมายเหต ุ:  ที่ปรึกษาทางการเงินรวมรายการจ่ายเงินปันผลของ IT ในเดือนพฤษภาคม 2562 จ านวน 20.05 ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 

ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
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การค านวณอัตราส่วนคิดลดของ IT 
 อตัราสว่นคิดลดที่ใช้ในการค านวณมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิ จะใช้อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Ke) ซึ่ง
ค านวณได้จากทฤษฎี Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดงันี ้
 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ( Ke ) 
โดยที ่

= Rf + β ( Rm – Rf )  

Risk free Rate (Rf ) = อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลที่มีอาย ุ30 ปี ซึง่มีคา่เทา่กบัร้อยละ 3.01 ณ 
วนัท่ี 27 มิถนุายน 2562 (ข้อมลูจาก www.thaibma.or.th) 

Beta (β) = คา่เฉลีย่ความแปรปรวนของหุ้นของบริษัทท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย ย้อนหลงั 1 ปี (รายวนั) ตัง้แตว่นัท่ี 27 มิถนุายน 2562 โดยที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระอ้างอิงคา่เฉลีย่ Beta ของ IT (ข้อมลูจาก E-Finance Thai) ซึง่ได้คา่ Beta 
เทา่กบั 0.67 

Market Return (Rm) = อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเฉลีย่ย้อนหลงั 
ตัง้แตปี่ 2518 ถึงวนัท่ี 27 มิถนุายน 2562 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 13.38 
(ข้อมลูจาก E-Finance Thai) 

Cost of Equity (Ke) = 9.96% ตอ่ปี 
 

มูลค่ากระแสเงนิสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value of Cash Flow) 
 ประมาณมลูคา่กระแสเงินสดภายหลงัจากระยะเวลาประมาณการ โดยมีสตูรการค านวณ ดงันี ้

Terminal Value 
โดยที ่

= ((FCFE5 x (1 + G)) / (Ke – G) 

FCFE5 = มลูคา่กระแสเงินสดสทุธิส าหรับสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ ปีที่ 5 (ปี 2567)  
G = อตัราการเพิ่มขึน้ของกระแสเงินสดตอ่ปีอยา่งตอ่เนื่องไปตลอดภายหลงัปี

ประมาณการ (Going Concern Basis) ก าหนดให้เทา่กบัร้อยละ 0 ตอ่ปี  
Ke = อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ซึง่เทา่กบัร้อยละ 9.96 ตอ่ปี 

  
 จากข้อมลูและสมมติฐานดงักลา่วข้างต้น สามารถค านวณหามลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดส าหรับสว่นของผู้ ถือ
หุ้น และได้มลูคา่หุ้น ดงันี ้
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(หน่วย: ล้านบาท) 9M/2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 
กระแสเงินสดสทุธิส าหรับสว่นของผู้ ถือหุ้น -23.70 23.28 23.99 27.42 29.15 28.98 
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิส าหรับสว่นของผู้ ถือหุ้น -22.58 20.17 18.90 19.65 19.00 17.17 
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ 172.50      
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดส าหรับสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 72.31      
บวก มลูคา่เงินสดและเงินลงทนุ-สทุธิ (Non-operating Assets) 297.22      
รวมมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธิส าหรับส่วนของผู้ถอืหุ้น 542.03      
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 286.40      
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 1.89      

  
การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้โดยไม่รวมมูลค่าหุ้นของบริษัทร่วม จะได้มูลค่าหุ้น IT เท่ากับ 1.89 บาท

ต่อหุ้น 
 

วิธีการรวมส่วนของกิจการ (Sum of the Parts Method: SOTP) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมลูคา่หุ้นด้วยวิธีการรวมสว่นของกิจการของ IT โดยท าการประเมินมลูคา่แยก

สว่นของ IT ก่อนรวมมลูคา่เงินลงทนุในบริษัทร่วม และประเมินมลูคา่ของบริษัทร่วม คือ SPVI และ TOUCH โดยได้เลือกใช้
วิธีการประเมินมลูคา่ที่เหมาะสมส าหรับแตล่ะบริษัทมีรายละเอียดดงันี ้

ล าดับที่ บริษัท 
สัดส่วนการ
ถอืหุ้น 

วิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรม 
ที่เลือกใช้ 

1. บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) - วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด 
2. บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากดั (มหาชน) 29.00% วิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด 
3. บริษัท ทชั ปริน้ท์ติง้ รีพบัลคิ จ ากดั 24.00% วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด 
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การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) (“SPVI”) ด้วยวิธีมูลค่าตามราคาตลาด 
(Market Price Approach) 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากดั (มหาชน) (“SPVI”) เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดย ณ วนัท่ี 27 มิถนุายน 2562 บริษัทเป็น
ผู้ ถือหุ้ นของ SPVI ในสัดส่วนร้อยละ 29.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้
ด าเนินการประเมินมลูคา่กิจการของ SPVI ส าหรับใช้ประกอบการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของของ IT ด้วยวิธีการรวมสว่นของ
กิจการ (Sum of the Parts Method: SOTP) ตอ่ไป 
 ทัง้นี ้เนื่องจาก SPVI เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ การประเมินราคาหุ้นโดยวิธีราคา
ตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั จึงเป็นวิธีการท่ีเหมาะสม โดยสะท้อนมลูคา่ตลาดตามอปุสงค์และอปุทานในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่
เกิดขึน้จริงจากการซือ้ขายของนกัลงทนุ ซึง่นกัลงทนุจะพิจารณาจากการรับรู้ข้อมลูขา่วสารตา่งๆ ทัง้ข้อมลูขา่วสารท่ีเก่ียวข้อง
กบับริษัท ข้อมลูภาวะตลาดโดยรวม รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบทัง้ต่อผลประกอบการของ
บริษัท สภาวะการซือ้ขายโดยรวม หรือสภาพเศรษฐกิจ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ใช้วิธีการประเมินมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด โดยอ้างอิงราคาปิดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัหุ้น
สามญัของ SPVI ที่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัในช่วง 7 วนัท าการติดต่อกนัจนไปถึง 360 วนัท าการ โดย
ย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ี 27 มิถนุายน 2562 ซึง่เป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิให้น าเสนอตอ่
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั  (Private Placement) 
จ านวน 80,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 200,000,000 

บาท โดยรายละเอียดของการประเมินมลูคา่หุ้นตามราคาตลาดสามารถค านวณได้ดงันี ้
 

ตารางแสดงราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก ย้อนหลังนับจากวนัที่ 27 มิถุนายน 2562 

ระยะเวลาที่ใช้
ในการค านวน 

ช่วงเวลาในการค านวณ 

ราคาหุ้นถวั
เฉลี่ยถ่วง
น า้หนัก 

(บาทต่อหุ้น) 

ปริมาณซือ้
ขายเฉลี่ยต่อ

วัน 
(หุ้น) 

มูลค่าการซือ้
ขายเฉลี่ยต่อ

วัน 
(บาท) 

อัตราหมุนเวียน 
การซือ้ขาย
สะสม 
(%) 

7 วนัย้อนหลงั 19 มิ.ย.62 - 27 มิ.ย. 62 1.62 956,714.14  1,546,029.49  1.67% 
15 วนัย้อนหลงั 7 มิ.ย.62 - 27 มิ.ย. 62 1.57 1,091,850.20  1,709,898.76  4.10% 
30 วนัย้อนหลงั 15 พ.ค.62 - 27 มิ.ย. 62 1.48 1,081,684.20  1,599,712.75  8.12% 
60 วนัย้อนหลงั 27 มี.ค.62 - 27 มิ.ย. 62 1.46 1,816,512.27  2,656,765.13  27.27% 
90 วนัย้อนหลงั 12 ก.พ.62 - 27 มิ.ย. 62 1.45 2,812,278.68  4,080,447.95  63.30% 
120 วนัย้อนหลงั 28 ธ.ค.61 - 27 มิ.ย. 62 1.43 2,263,623.09  3,239,200.98  67.90% 
180 วนัย้อนหลงั 1 ต.ค.61 - 27 มิ.ย. 62 1.44 1,883,057.62  2,720,418.83  84.71% 
270 วนัย้อนหลงั 22 พ.ค.61 - 27 มิ.ย. 62 1.49 3,086,693.29  4,592,760.66  208.31% 
360 วนัย้อนหลงั 9 ม.ค.61 - 27 มิ.ย. 62 1.59 4,073,684.58  6,487,447.32  366.57% 
ที่มา : SETSMART 
 

การประเมินราคาหุ้นของบริษัทด้วยวิธีนี ้จะได้มูลค่าหุ้น SPVI อยู่ระหว่าง 1.43 ถึง 1.62 บาทต่อหุ้น 
หรือมีมูลค่ากิจการเท่ากับ 572.39 ถงึ 646.39 ล้านบาท 
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การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท ทัช ปรินท์ติง้ รีพับลิค จ ากัด (“TOUCH”) ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงนิสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach : DCF) 

บริษัท ทชั ปรินท์ติง้ รีพบัลิค จ ากดั (“TOUCH”) เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดย ณ วนัที่ 27 มิถนุายน 2562 บริษัท
เป็นผู้ ถือหุ้นของ TOUCH ในสดัสว่นร้อยละ 24.00 ของทนุจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้
ด าเนินการประเมินมลูค่ากิจการของ TOUCH ส าหรับใช้ประกอบการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของของ IT ด้วยวิธีการรวมสว่น
ของกิจการ (Sum of the Parts Method: SOTP) ตอ่ไป 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดท าประมาณการทางการเงินเพื่อค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ
ส าหรับสว่นของผู้ ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 5 ปี 9 เดือน ตัง้แต่เมษายน 2562 ถึง ปี 2567 รวมมลูค่าสว่นท้ายของประมาณการ 
(Terminal Value) โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานวา่ธุรกิจของ TOUCH จะยงัคงด าเนินต่อไปอย่างตอ่เนื่อง (Going Concern Basis) 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัเกิดขึน้ และเป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจบุนั หลงัจากนัน้จึง
น ากระแสเงินสดสทุธิส าหรับสว่นของผู้ ถือหุ้น (Free Cash Flow to Equity: FCFE) มาคิดลดให้เป็นมลูค่าปัจจบุนัด้วยอตัรา
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Cost of Equity: Ke) ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไ่ด้น าผลกระทบที่จะเกิดขึน้ในอนาคตจากการ
ท ารายการในครัง้นี ้มาพิจารณาในการจดัท าประมาณการทางการเงิน 

 
ค าอธิบายข้อสมมติฐานที่ส าคัญที่ใช้ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจดัท าประมาณการทางการเงินของ TOUCH เป็นระยะเวลา 5 ปี 9 เดือน ตัง้แตเ่มษายน 
2562 ถึง ปี 2567 โดยใช้งบการเงินของ TOUCH งวดปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ทีไ่ด้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีและงบ
การเงินงวด 3 เดือนปี 2562 ซึง่รับรองโดยฝ่ายบริหารของ TOUCH รวมถึงอ้างอิงจากการสมัภาษณ์และข้อมลูประมาณการ
ที่ได้รับจากฝ่ายบริหารของ TOUCH อาทิ งบการเงิน ประมาณการรายได้และต้นทนุ เงินลงทนุ เงินกู้ยืม และแผนการขยาย
สาขา เป็นต้น ทัง้นี ้TOUCH ก่อตัง้ขึน้ 28 กนัยายน 2559 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงอ้างอิงสมมติฐานจากปี 2560 และปี 
2561 เป็นหลกั 

หากภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกอื่นๆ มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ  TOUCH รวมทัง้สภาพธุรกิจ
ภายใน TOUCH มีการเปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัจากสมมติฐานท่ีก าหนด มลูค่าหุ้นที่ประเมินได้ตามวิธีนีย้อ่มจะต้อง
เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกนั โดยในการจดัท าสมมติฐานประมาณการทางการเงินของกิจการในครัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจะค านึงถึงหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis) และจะเน้นเร่ืองการคงไว้ตามข้อมูลที่เคยเกิดขึน้จริงเป็น
ส าคญั 
 

1. ประมาณการรายได้ 
โครงสร้างรายได้ของ TOUCH ประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้จากการบริการ และรายได้อื่น โดย ณ วนัท่ี 

27 มิถนุายน 2562 TOUCH มีสาขาให้บริการเพียง 2 สาขา โดยบริษัทมีแผนขยายสาขาเพิ่มเติมในอนาคตปีละ 1-3 สาขา ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาก าหนดสมมติฐานรายได้ของแต่ละกลุม่ผลติภณัฑ์ โดยได้ค านงึถึงผลของการเปิดสาขาใน
แตล่ะปีแล้ว ดงัรายละเอียดดงันี ้ 
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1.1 รายได้จากการขายเคร่ืองพิมพ์ (Printing Solution) 
รายได้จากการขายเคร่ืองพิมพ์ของ TOUCH ได้แก่ รายได้จากการขายเคร่ืองพิมพ์หน้ากว้างและอปุกรณ์ต่อ

พ่วงต่างๆ โดยสามารถแบ่งออกเป็น รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้า  EPSON และรายได้จากการการ
ขายผลติภณัฑ์เคร่ืองพิมพ์ภายใต้ตราสนิค้าอื่น ได้แก่ Inkspa Roland และ Sihouette เป็นต้น 

 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้า EPSON 
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า  EPSON ประกอบด้วย เคร่ืองพิมพ์ในส านักงาน 

เคร่ืองพิมพ์หน้ากว้าง เคร่ืองสกรีน เคร่ืองรีดร้อน และอปุกรณ์ต่อพ่วง โดยที่ TOUCH เป็นหนึ่งในผู้จ าหน่ายสนิค้า 
EPSON ภายในประเทศ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานของรายได้จากการขายผลติภณัฑ์ภายใต้
ตราสนิค้า EPSON ส าหรับช่วง 9 เดือนของปี 2562 ตามประมาณการของฝ่ายบริหาร ช่วงปี 2563 ถึงปี 2565 ให้มี
อตัราการเติบโตเท่ากบัร้อยละ 5.00 ต่อปี และในช่วงปี 2566 ถึงปี 2567 ให้มีอตัราการเติบโตเท่ากบัร้อยละ 2.50 
ตอ่ปี 

(หนว่ย: ล้านบาท) 
 2559 2560 2561 3M2562 

รายได้จากการขายผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้า EPSON 19.63 74.39 76.82 21.68 

 
(หนว่ย: ล้านบาท) 

 9M/2562F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 
รายได้จากการขายผลติภณัฑ์
ภายใต้ตราสนิค้า EPSON 

58.98 80.66 84.69 88.93 93.37 95.71 98.10 

อตัราการเติบโต 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 2.50% 2.50% 
 
รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น  

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น ประกอบด้วย เคร่ืองพิมพ์ในส านกังาน เคร่ืองพิมพ์
หน้ากว้าง เคร่ืองสกรีน เคร่ืองรีดร้อน อปุกรณ์ต่อพ่วง กระดาษและหมึกพิมพ์ โดยประกอบด้วยตราสินค้า Inkspa 
Roland Sihouette และตราสินค้าอื่นๆ เป็นต้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานของรายได้จาก
การขายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น ส าหรับช่วง 9 เดือนของปี 2562 ซึ่งเมื่อรวมกบัรายได้ใน 3 เดือนแรกของปี 
2562 แล้วลดลงร้อยละ 2.00 จากปี 2561 ตามสมมติฐานฝ่ายบริหาร เนื่องจากยอดค าสัง่ซือ้ในงวด 3 เดือนแรกปี 
2562 ที่ลดลงเลก็น้อย จากการยกเลกิจ าหนา่ยผลติภณัฑ์เคร่ืองพิมพ์ขนาดเลก็ส าหรับส านกังาน และก าหนดอตัรา
การเติบโตของรายได้ในช่วงปี 2563 ถึงปี 2565 ให้เท่ากบัร้อยละ 5.00 ต่อปี และในช่วงปี 2566 ถึงปี 2567 ให้มี
อตัราการเติบโตเทา่กบัร้อยละ 2.50 ตอ่ปี 

 (หนว่ย: ล้านบาท) 
 2559 2560 2561 3M2562 

รายได้จากการขายผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้าอื่น 18.91 72.07 78.86 18.35 
 

(หนว่ย: ล้านบาท) 
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 9M/2562F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 
รายได้จากการขายผลติภณัฑ์
ภายใต้ตราสนิค้าอื่น 

58.93 77.28  81.15  85.20  89.46 91.70 93.99 

อตัราการเติบโต (2.00%) (2.00%) 5.00% 5.00% 5.00% 2.50% 2.50% 
 

1.2 รายได้จากการบริการ (Printing Service) 
 TOUCH ให้บริการรับผลิตงานสกรีนเสือ้ผ้า เคร่ืองหนงั สินค้าพรีเมี่ยม ตามแบบที่ลกูค้าต้องการ โดยที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาก าหนดรายได้จากการการบริการส าหรับช่วง  9 เดือนของปี 2562 ซึ่งเมื่อรวมกับ
รายได้ใน 3 เดือนแรกของปี 2562 แล้วเพิ่มขึน้ร้อยละ 85.00 จากปี 2561 เนื่องจาก TOUCH มียอดค าสัง่ผลิตในงวด 3 
เดือนแรกปี 2562 ที่เติบโตขึน้ และก าหนดอัตราการเติบโตของรายได้จากการบริการในช่วงปี 2563 ถึงปี 2565 ให้
เทา่กบัร้อยละ 10.00 ตอ่ปี ขณะที่ก าหนดอตัราการเติบโตในช่วงปี 2566 ถึงปี 2567 ให้เทา่กบัร้อยละ 5.00 ตอ่ปี 

                        (หนว่ย: ล้านบาท) 
 2559 2560 2561 3M2562 

รายได้จากการบริการ 0.01 7.93 17.39 6.76 
 

(หนว่ย: ล้านบาท) 
 9M/2562F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายได้จากการบริการ 25.41 32.17 35.39 38.93 42.82 44.96 46.50 
อตัราการเติบโต 85.00% 85.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00% 5.00% 

 
1.3 รายได้อื่น 
 รายได้อื่นของ TOUCH ประกอบด้วย ค่าสนบัสนนุการขาย ดอกเบีย้รับ และรายได้อื่น โดยค่าสนบัสนนุ

การขายที่จะได้รับขึน้อยู๋กับรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของ  EPSON โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณา
ก าหนดสมมติฐานค่าสนบัสนุนการขายให้เป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ของ  EPSON โดยอ้างอิงจาก
ข้อมลูของปี 2561 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 7.11 

(หนว่ย: ล้านบาท) 
 2559 2560 2561 3M2562 

รายได้อื่น 0.12 4.59 5.91 1.57 
 

(หนว่ย: ล้านบาท) 
 9M/2562F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายได้อื่น 4.23 5.80 6.11 6.48 6.80 7.00 7.20 
 

2. ต้นทุนขายและบริการ 
 โครงสร้างต้นทนุของ TOUCH ประกอบด้วย ต้นทนุขายและต้นทนุบริการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการ
ต้นทนุแตล่ะสว่นเฉลีย่ตามสดัสว่นของรายได้ โดยอ้างอิงจากข้อมลูปี 2561 โดยสรุปได้ดงันี ้
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ประเภท สมมติฐานสดัส่วนต้นทุนต่อรายได้ 
ต้นทนุขายผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้า EPSON ร้อยละ 89.86 ของรายได้จากการขายผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้า EPSON 
ต้นทนุขายผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้าอื่น ร้อยละ 78.05 ของรายได้จากการขายผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้าอื่น 
ต้นทนุการบริการ ร้อยละ 42.32 ของรายได้จากการบริการ 

 
3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ส าคญัของ  TOUCH ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ของพนกังาน ค่าใช้จ่าย
ด้านการตลาด คา่เช่าพืน้ท่ีและคา่บริการพืน้ท่ีเช่า คา่เดินทาง คา่บริการสาธารณปูโภค คา่บ ารุงรักษาอปุกรณ์ คา่เสือ่มราคา
และคา่ตดัจ าหนา่ย และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ดงันี ้

  
ค่าใช้จ่ายเงนิเดือนและผลประโยชน์พนักงาน 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายเงินเดือนโดยก าหนดอัตราการเพิ่มขึน้ของ
เงินเดือนพนกังาน เท่ากบัร้อยละ 5.50 ต่อปี ซึ่งอ้างอิงจากนโยบายของฝ่ายบริหาร และก าหนดอตัราการเพิ่มขึน้
ของผลประโยชน์พนกังาน เท่ากบัร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยเงินเดือนและผลประโยชน์พนกังานในสว่นที่เก่ียวข้องกบั
การเปิดสาขาใหม่ในอนาคตจะอ้างอิงจากแผนขยายบุคลากรของ  TOUCH และอตัราการเพิ่มของเงินเดือนและ
ผลประโยชน์พนกังานข้างต้น 
  
ค่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการพืน้ที่เช่า ค่าบริการสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานค่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการพืน้ที่เช่า โดยอ้างอิงจากข้อมลู
สญัญาเช่าพืน้ที่เพื่อเป็นส านกังานและสาขาในปัจจุบนัและก าหนดอตัราการเพิ่มขึน้ของค่าเช่าพืน้ที่เป็นไปตาม
สญัญา และก าหนดสมมติฐานคา่บริการสาธารณปูโภคและคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ส าหรับสาขาเดิม โดยอ้างองิ
จากคา่ใช้จ่ายในปี 2561 และก าหนดอตัราการเพิ่มขึน้เทา่กบัร้อยละ 4.00 ตอ่ปี ตามสมมติฐานจากฝ่ายบริหาร 
 ส าหรับค่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการพืน้ที่เช่าส าหรับสาขาที่เปิดใหม่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณา
ก าหนดค่าใช้จ่ายตามจ านวนสาขาที่เพิ่มขึน้แต่ละปี โดยใช้อตัราคา่เช่าเท่ากบั  0.42 ล้านบาทต่อปี และส าหรับคา่
สาธารณปูโภคและคา่ใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานคา่ใช้จ่ายตอ่สาขาเท่ากบั 
0.10 ล้านบาทตอ่ปี ตามสมมติฐานท่ีได้รับจากฝ่ายบริหาร 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ ประกอบด้วย ค่าที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายทัว่ไป และค่าใช้จ่ายอื่น โดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ของปี 2561 เป็นฐานในการค านวณคา่ใช้จ่ายในปี 
2562 โดยก าหนดอัตราการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ เท่ากับร้อยละ 1.00 อ้างอิงตาม
ประมาณการอตัราเงินเฟ้อส าหรับปี 2562 ถึงปี 2563 ตามรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2562 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผนัแปร ประกอบด้วย ค่าขนสง่ และค่าบ ารุงรักษาอปุกรณ์ ซึ่งที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระพิจารณาก าหนดค่าขนสง่เป็นสดัสว่นของรายได้จากการขายและบริการ โดยอ้างอิงจากคา่เฉลีย่
ตัง้แต่ปี 2560 ถึงปี 2561 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 1.53 และก าหนดสมมติฐานค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์เป็นสดัส่วนต่อ
สนิทรัพย์สทุธิของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และยานพาหนะ เทา่กบัร้อยละ 5.00 ของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิในปีก่อนหน้า 

 
4. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาก าหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายทางการเงิน อ้างอิงตามภาระหนีส้ินตามสญัญา
เช่าทางการเงินของ TOUCH ที่มีคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 จนกวา่ TOUCH จะด าเนินการผอ่นช าระเสร็จสิน้ 

 
5. ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล เทา่กบัร้อยละ 20.00 ของก าไรก่อนภาษี 
 
6. เงนิทุนหมุนเวียน 

  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ และระยะเวลาขายสนิค้า
เฉลี่ย อ้างอิงจากการค านวณอัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนีก้ารค้า อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีก้ารค้า และอัตราส่วน
หมนุเวียนของสนิค้าคงเหลอื จากข้อมลูเฉลีย่ย้อนหลงัตัง้แตปี่ 2560 ถึงปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 วัน 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ 31 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ 32 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ 78 

 
7. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยในอตัราคงที่ด้วยวิธีเส้นตรง โดยคา่เสือ่ม
ราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยของแตล่ะสนิทรัพย์ จะถกูค านวณตามมาตรฐานบญัชี ดงันี  ้

ประเภทสินทรัพย์ อายุการใช้งาน 

อปุกรณ์ส านกังาน 3,  5 ปี 
เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 
8. ประมาณการลงทุน 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดข้อสมมติฐานส าหรับการลงทนุในอปุกรณ์เพื่อขยายก าลงัการผลิต เท่ากบั 1.00 
ล้านบาทต่อปี ส าหรับช่วงปี 2563 ถึงปี 2567 และก าหนดงบลงทนุขยายสาขาสาขาละ 0.10 ล้านบาท โดยจะเพิ่มจ านวน
สาขาดงันี ้

 9M/2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

จ านวนสาขาเปิดใหม ่ - 1 2 2 2 3 
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 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - หน้า 78 - 

 9M/2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รวมจ านวนสาขา ณ สิน้ปี 2 3 5 7 9 12 
 

9. ประมาณการงบกระแสเงนิสด 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัท าประมาณการงบกระแสเงินสดตามข้อสมมติฐานโครงสร้างรายได้ ต้นทนุและ

คา่ใช้จ่าย สามารถสรุปได้ดงันี ้
ตารางสรุปประมาณการงบกระแสเงินสดของ TOUCH 

(หนว่ย : ล้านบาท) 

ประเภท 9M/2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (75.23)   77.87   75.07   77.88   74.06   44.46  
กระแสเงินสดจากการลงทนุ (1.00) (1.10) (1.20) (1.20) (1.20) (1.30) 
กระแสเงินสดจากการจดัหาเงิน (0.17) (0.09) (0.01) - - - 
รวมกระแสเงนิสดสุทธิ (8.69)   6.59   6.30   6.59   6.21   3.15  

 
ตารางประมาณการงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของ TOUCH 

(หนว่ย : ล้านบาท) 
 2559 2560 2561 3M2562 

รายได้จากการขายและบริการ  38.60   154.39   173.07   46.79  

ต้นทนุขายและการให้บริการ  30.63   124.46   137.79   35.59  

ก าไรขัน้ต้น  7.97   29.93   35.28   11.20  

รายได้อื่น  0.12   4.59   5.91   1.57  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  8.09   34.52   41.19   12.77  

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร  6.13   31.06   37.18   9.97  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  1.96   3.46   4.01   2.80  

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน  -     0.03   0.03   0.01  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  1.96   3.43   3.98   2.80  

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  0.40   0.80   0.78   -    

ก าไรสุทธิ  1.56   2.63   3.20   2.80  

 
(หนว่ย : ล้านบาท) 

 9M/2562F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายได้จากการขายและบริการ  100.22  147.01  139.44   146.41   153.73   157.58   161.51  
ต้นทนุขายและการให้บริการ  110.83  146.42  154.42   162.89   171.85   176.60   181.19  
ก าไรขัน้ต้น  32.49  43.69  46.81   50.17   53.80   55.76   57.40  
รายได้อื่น  4.23  5.8  6.11   6.45   6.80   7.00   7.20  
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 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - หน้า 79 - 

 9M/2562F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 

 36.72  49.49  52.92   56.62   60.60   62.76   64.59  

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร  32.96  42.93  45.27   49.31   52.25   54.47   59.12  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ
และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 3.76  6.56  7.65   7.31   8.35   8.29   5.48  

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน  0.01  0.02  0.00   0.00   -     -     -    
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  3.75  6.55  7.64   7.31   8.35   8.29   5.48  
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  1.31  1.31  1.53   1.46   1.67   1.66   1.10  
ก าไรสุทธิ  2.44  5.24  6.11   5.85   6.68   6.63   4.38  
  
 

การค านวณอัตราส่วนคิดลดส าหรับ TOUCH 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณอตัราสว่นคิดลดที่ใช้ในการค านวณมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิ โดยใช้

อัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Ke) ซึ่งค านวณได้จากทฤษฎี Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีสูตรการค านวณ 
ดงันี ้

 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ( Ke ) 
โดยที ่

= Rf + β ( Rm – Rf )  

Risk free Rate (Rf ) = อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลที่มีอาย ุ30 ปี ซึง่มีคา่เทา่กบัร้อยละ 3.01 ณ 
วนัท่ี 27 มิถนุายน 2562 (ข้อมลูจาก www.thaibma.or.th) 

Beta (β) = ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาใช้คา่เฉลีย่ความแปรปรวนของหุ้นท่ีซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยย้อนหลงั 1 ปี (รายวนั) ตัง้แตว่นัท่ี 27 มิถนุายน 
2562 เพื่อใช้เป็นคูเ่ทยีบในการค านวณหาคา่ Beta ของ TOUCH ทัง้นี ้เนื่องจาก 
ไมม่ีบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีประกอบธุรกิจใกล้เคยีงกบั TOUCH ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงเลอืกใช้คา่ความแปรปรวนเฉลีย่ของ บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั 
(มหาชน) (IT) และบริษัท เอสวีโอเอ จ ากดั (มหาชน) (SVOA) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่
ของ TOUCH เพื่อใช้ประกอบการค านวณคา่ Beta โดยจะได้คา่ Beta เทา่กบั 0.56 
(ข้อมลูจาก E-Finance Thai) 

Market Return (Rm) = อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเฉลีย่ย้อนหลงั 
ตัง้แตปี่ 2518 จนถึง ณ วนัท่ี 27 มิถนุายน 2562 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 13.38 
(ข้อมลูจาก E-Finance Thai) 

Cost of Equity (Ke) = 8.84%ตอ่ปี 
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 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - หน้า 80 - 

มูลค่ากระแสเงนิสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value of Cash Flow) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณมูลค่ากระแสเงินสดภายหลงัจากระยะเวลาประมาณการ โดยมีสูตรการ

ค านวณ ดงันี ้
 
Terminal Value 
โดยที ่

= ((FCFE5 x (1 + G)) / (Ke – G) 

FCFE5 = มลูคา่กระแสเงินสดสทุธิส าหรับสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ ปีที่ 5 (ปี 2567)  
G = อตัราการเพิ่มขึน้ของกระแสเงินสดตอ่ปีอยา่งตอ่เนื่องไปตลอดภายหลงัปี

ประมาณการ (Going Concern Basis) ก าหนดให้เทา่กบัร้อยละ 0.00 ตอ่ปี  
Ke = อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ซึง่เทา่กบัร้อยละ 8.84 ตอ่ปี 

  
 จากข้อมลูและสมมติฐานดงักลา่วข้างต้น สามารถค านวณหามลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดส าหรับสว่นของผู้ ถือ
หุ้น และได้มลูคา่หุ้น ดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 9M/2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 
กระแสเงินสดสทุธิส าหรับสว่นของผู้ ถือหุ้น (8.69)   6.59   6.30   6.59   6.21   3.15  
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิส าหรับสว่นของผู้ ถือหุ้น (8.33)   5.80   5.09   4.89  4.23   1.97  
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลา
ประมาณการ 

22.31      

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดส าหรับสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 13.66      
บวก มลูคา่เงินสดและเงินลงทนุ-สทุธิ (Non-operating Assets) 22.40      
รวมมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิส าหรับสว่นของผู้ ถือหุ้น 58.37      
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 5.00      
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 11.67      

 
 ผลการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด (DCF) จะค านวณมูลค่ากิจการของ 
TOUCH ได้เท่ากับ 58.37 ล้านบาท ซ่ึงค านวณเป็นมูลค่าต่อหุ้นของ TOUCH ได้เท่ากับ 11.67 บาทต่อหุ้น 
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 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - หน้า 81 - 

ทัง้นี ้ผลการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของหุ้นสามญั IT ด้วยวิธีการรวมสว่นของกิจการ (Sum of the Parts: SOTP) 
แสดงได้ดงันี ้
มูลค่ากิจการของ IT ตามวิธี DCF 542.03 บาทต่อหุ้น 
มลูคา่กิจการของ SPVI ตามวิธีมลูคา่ตามราคาตลาด 572.39 - 646.39 ล้านบาท 
รับรู้มูลค่า SPVI ตามสัดส่วนการถอืหุ้นร้อยละ 29.00 165.99 - 187.45 ล้านบาท 
มลูคา่กิจการของ TOUCH ตามวธีิมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิ 58.37 ล้านบาท 
รับรู้มูลค่า TOUCH ตามสัดส่วนการถอืหุ้นร้อยละ 24.00 14.01 ล้านบาท 
รวมมูลค่าของ IT ตามวิธีการรวมส่วนของกิจการ (Sum of the Parts) 722.03 – 743.49 ล้านบาท 
จ านวนหุ้นของ IT 286.40 ล้านหุ้น 
รวมมูลค่าของ IT (Sum of the Parts) 2.52 - 2.60 บาทต่อหุ้น 

ผลการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวธีิมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดสุทธิของ IT และรวมส่วนกิจการ (SOTP) 
ของบริษัทร่วมจะค านวณมูลค่าหุ้นของ IT เท่ากับ 2.52 ถึง 2.60 บาทต่อหุ้น ซ่ึงมีมูลค่าสูงกว่าราคาขายหุ้นสามัญ
เท่ากับ 0.02 ถงึ 0.10 บาทต่อหุ้น หรือสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 0.80 ถงึร้อยละ 4.00 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐาน (Sensitivity Analysis) 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐาน (Sensitivity Analysis) โดยท าการ

ปรับลดอตัราการเติบโตของแต่ละผลิตภณัฑ์ในปี 2563 เฉพาะของ IT ในอตัราคิดลดที่ร้อยละ 0.00 (Base Case) และใน

อตัราร้อยละ 5.00 (Worse Case) เป็นผลให้ราคาหุ้นของ IT เปลีย่นแปลงเป็นดงัตาราง 

 

Scenario 
อัตราคดิลดการเติบโตของ 
รายได้แต่ละผลิตภณัฑ์ 

มูลค่าหุ้นของ IT 
ตามวิธี DCF 

มูลค่าหุ้น IT 
ตามวิธี SOTP 

1 0.00% 1.89 2.52 - 2.60 
2 5.00% 1.17 1.80 - 1.88 

 
ตารางสรุปเปรียบเทียบความเหมาะสมของการประเมินมูลค่าโดยวิธีต่างๆ ส าหรับ IT CITY 

วิธีประเมินมูลค่า 
มูลค่าหุ้นที่
ประเมินได้ 
(บาท/หุ้น) 

ราคาขาย 
(บาท/หุ้น) 

สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาเสนอขาย
หุ้นสามัญ 
(บาท/หุ้น) 

สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ 

(%) 

1) วิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด 2.45 - 4.27 2.50 (0.05) - 1.77  (2.00%) - 70.80% 
2) วิธีมลูคา่หุ้นตามบญัชี 2.83 2.50 0.33 13.20% 
3) วิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี 3.14 2.50 3.14 25.60% 
4) วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาตลาดตอ่มลูคา่

ตามบญัชี 
13.86 - 15.34 2.50 11.36 - 12.84 454.37% - 513.78% 

5) วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาตลาดตอ่ก าไรสทุธิ 1.66 - 2.05 2.50 (0.84) - (0.45) (33.42%) - (17.97%) 
6)    มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิ และรวมสว่น

กิจการของบริษัทร่วม 
2.52 – 2.60 2.50 0.02 – 0.10 0.80% - 4.00% 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นที่มีความเหมาะสม คือ วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคา
ตลาดต่อก าไรสทุธิ ซึ่งค านวณได้มูลค่าหุ้นสามญัของ IT เท่ากับ 1.66 ถึง 2.05 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่าต ่ากว่าราคาขายหุ้น
สามญัเทา่กบั 0.45 บาทตอ่หุ้น ถึง 0.84 บาทตอ่หุ้น หรือต ่ากวา่คิดเป็นร้อยละ 17.97 ถึงร้อยละ 33.42  ดงันัน้ การเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัของ IT จ านวน 80.00 ล้านหุ้น ในราคา 2.50 บาทตอ่หุ้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จึงมีความเห็นวา่มีความคุ้มคา่และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีเหตผุลในการเลือกใช้วิธีการประเมิน 
สรุปได้ดงันี ้
 
สรุปวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ IT ที่เลือกใช้ 
1. วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ (Price to Earning Approach : P/E)  
 การประเมินมลูคา่หุ้นด้วยวิธีนี ้เป็นวิธีที่น าคา่เฉลีย่อตัราสว่นราคาตลาดตอ่ก าไรสทุธิ (P/E Ratio; PER) ของบริษัท
จดทะเบียนที่มีการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกบัธุรกิจของบริษัทจ านวน 2 บริษัท ได้แก่ COM7 และ SPVI มาใช้ในการค านวณ
กับอตัราส่วนก าไรสทุธิต่อหุ้น (EPS) ของบริษัท เพื่อให้ได้ราคาหุ้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
อตัราสว่น PER ที่เฉลี่ยมาจาก Peer Group ที่คดัเลือกมา 2 บริษัท ได้สะท้อนมมุมองของนกัลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ต่อ
ราคาหุ้นสามญัของกลุม่ธุรกิจที่บริษัทอยู่ได้เป็นอยา่งดี ลกัษณะการให้บริการ ผลิตภณัฑ์ที่ให้บริการ และกลุม่ลกูค้าหลกั ก็
คล้ายคลึงกันกับบริษัท ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของกิจการวิธีนีม้ี
ความเหมาะสมและได้เลอืกน ามาใช้ 
 
สรุปวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ IT ที่ไม่เลือกใช้ 
1. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Price Approach) 

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดเป็นการอ้างอิงข้อมูลราคาซือ้ขายหุ้นของบริษัทในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ซึง่จะสะท้อนถึงมลูคา่หุ้นของบริษัทตามอปุสงค์และอปุทานในการซือ้ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ของนกัลงทนุ
ไว้แล้ว ซึ่งนกัลงทนุจะพิจารณาจากขา่วสารและข้อมูลที่เปิดเผย การคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคต ความสามารถใน
การท าก าไร ความสามารถด้านการแข่งขนั ข่าวสารที่เก่ียวข้องกบัสภาพเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม รวมถึงการคาดการณ์
สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบทัง้ต่อผลประกอบการของบริษัท สภาวะการซือ้ขายโดยรวมหรือสภาพเศรษฐกิจแล้ว 
และเนื่องจากหุ้นสามญัของบริษัทมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ อยา่งตอ่เนื่อง 

แต่เนื่องจากในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั และสภาพคลอ่ง
ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทมีปริมาณลดลงอย่างมาก โดยเมื่อพิจารณาจากข้อมลูอตัราการหมนุเวียนการซือ้ขายย้อนหลงั 
ตัง้แต ่7 วนัย้อนหลงั 15 วนัย้อนหลงั 30 วนัย้อนหลงั 60 วนัย้อนหลงั 90 วนัย้อนหลงั 120 วนัย้อนหลงั พบวา่ บริษัทมีอตัรา
การหมุนเวียนซือ้ขายสะสมเท่ากับร้อยละ 0.19 ร้อยละ 0.65 ร้อยละ 1.40 ร้อยละ 3.52 ร้อยละ 7.18 และร้อยละ 7.52 
ตามล าดบั ซึ่งมูลค่าการซือ้ขายที่ลดลงดงักล่าวอาจท าให้ราคาตลาดของบริษัทไม่สะท้อนมูลค่าที่เหมาะสม จากเหตุผล
ดงักลา่วข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเ่ลอืกใช้วิธีการประเมินมลูคา่หุ้นสามญัตามราคาตลาดในการประเมินมลูค่า
หุ้นสามญัของกิจการ 
 
2. วิธีมูลค่าตามบัญช ี (Book Value Approach : BV) และวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญช ี (Adjust Book Value 

Approach : ABV) 
การประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าตามบญัชี แสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตามรายงานงบ

การเงินที่น าเสนอโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท สว่นวิธีการปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี จะมีการปรับปรุงรายการต่างๆ ที่น าเสนอ
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ในงบการเงินที่แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ให้เป็นมลูค่าตามราคาตลาด ณ ปัจจุบนั ซึ่งจะเป็นการ
ช่วยให้เกิดความถกูต้องของมลูค่าหุ้นสามญัมากยิ่งขึน้ ทัง้นีก้ารค านวณโดยสองวิธีนี ้ จะไม่ได้ค านึงถึงการด าเนินธุรกิจใน
อนาคต ความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัท แนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมของธุรกิจในอนาคต ดงันัน้ จึงท าให้
การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยสองวิธีนี ้อาจจะไม่สะท้อนราคาหุ้นที่แท้จริงของกิจการซึ่งมีการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องใน
อนาคต (Going Concern) ได้อยา่งเหมาะสม 

 
3. วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญช ี(Price to Book Value Approach : P/BV)  

การประเมินมลูค่าด้วยวิธีนี ้เป็นวิธีที่น าคา่เฉลี่ยอตัราสว่นราคาตลาดตอ่มลูค่าตามบญัชี (P/BV Ratio) ของบริษัท
จดทะเบียนที่มีการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกบัธุรกิจของบริษัทจ านวน 2 บริษัท ได้แก่ COM7 และ SPVI มาใช้ในการค านวณ
กบัมลูค่าตามบญัชีตอ่หุ้น (BVPS) ของบริษัทเพื่อให้ได้ราคาหุ้น โดยเป็นวิธีที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน และโครงสร้างการเงิน
ของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีนีไ้ม่เหมาะสม 
เนื่องจาก การใช้ P/BV ของแตล่ะบริษัทอาจมีขนาดทรัพย์สนิและโครงสร้างทางการเงินท่ีแตกตา่งกนั รวมถึงไมไ่ด้สะท้อนถึง
ความสามารถในการน าสนิทรัพย์เหลา่นัน้ไปใช้ท าก าไรในอนาคตของธุรกิจ 

 
4. วธีิมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach : DCF) 

การประเมินมลูคา่ด้วยวิธีนีเ้ป็นการค านวณจากประมาณการทางการเงิน ซึง่ตัง้อยูบ่นสมมติฐานตา่งๆ ที่ได้รับจาก
บริษัท ข้อมลูในอดีตที่เคยเกิดขึน้จริง และก าหนดขึน้มาภายใต้ภาวะอตุสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ปัจจบุนั 
ทัง้นีข้้อสมมติฐานต่างๆ มีความไม่แน่นอนคอ่นข้างมาก อนัเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ในประเทศ ซึ่งจะสง่ผลกระทบตอ่
ธุรกิจของกิจการ และความไมแ่นน่อนของจ านวนสาขาที่บริษัทจะท าการขยายในอนาคต เป็นต้น รวมถึงลกัษณะของสนิค้าที่
จ าหนา่ยซึง่เป็นสนิค้าเทคโนโลยีที่มีการเปลีย่นแปลงรวดเร็วและอาจมีการลดลงของราคา ซึง่อาจสง่ผลให้ผลประกอบการใน
อนาคตของบริษัท ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือท าให้ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมลูค่าเปลี่ยนแปลงไป  นอกจากนี ้
ผลของการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีระบบการสือ่สารแบบไร้สายในอนาคต คือ ระบบ 5G (5th Generation) ที่ก าลงัจะเกิดขึน้
ในปี 2563 ถึงปี 2564 ซึ่งคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการประเมินมลูคา่
หุ้นสามญัของบริษัทโดยวิธีนีเ้ป็นวิธีที่ไมเ่หมาะสม เนื่องจากมีความไมแ่นน่อนของปัจจยัตา่งๆ ที่น ามาก าหนดข้อสมมติฐาน
คอ่นข้างมาก ซึง่จะสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ประมาณการผลการด าเนินงานในอนาคต 
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 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาจากข้อมูลต่างๆ แล้วมีความเห็นว่า การเข้าซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท 

คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชัน่ อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากัด (“CSC”) จ านวน 1,400,000 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
100.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมด ในราคาหุ้นละ 240.35 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ของ CSC หุ้นละ 100.00 
บาท) รวมมลูค่า 336.50 ล้านบาท จาก (1) บริษัท ไบร์ท แอนด์ โกรว์ จ ากดั (“B&G”) (2) นายพิชยั นีรนาทโกมล และ (3) 
นายคณภณ ปิยะลกัษณางกรูการ โดยที่นางกมลแก้ว จินรัตน์ บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของนายพิชยัฯ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 90.00 
ใน B&G  

การได้มาซึง่หุ้นสามญัดงักลา่วเข้าขา่ยเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ 
ทจ.20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“เกณฑ์
ได้มาหรือจ าหนา่ยไป”) รวมถึงประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และโดยมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 69.22 ตามเกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน โดย
ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัท และงบการเงินของ CSC สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งมีขนาดรายการสงูกวา่ร้อย
ละ 50 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 100 จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ “รายการประเภทที่ 1” ทัง้นี ้บริษัทไม่มีการได้มาซึ่ง
สนิทรัพย์ที่เกิดขึน้ในรอบหกเดือนที่ผา่นมา  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่ายตุิธรรมของหุ้นสามญัของ CSC ด้วยวิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคา
ตลาดต่อก าไรสทุธิ โดยมีราคายตุิธรรมของหุ้นสามญัเท่ากบั 252.45 ถึง 311.04 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีมลูค่าสงูกว่าราคาซือ้หุ้น
เท่ากับ 12.10 ถึง 70.69 บาทต่อหุ้น หรือสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 5.03 ถึงร้อยละ 29.41 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเห็นว่าราคาเสนอซือ้หุ้นสามญัของ CSC ดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล และอยู่ในช่วงระดบัราคาที่ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระได้กลา่วไว้ในรายงานฉบบันี ้

นอกจากนี ้ในวนัที่บริษัทเข้าท ารายการดงักล่าว นายพิชัยฯ ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นปัจจุบนัของ  
CSC ไม่มีความสมัพนัธ์กับบริษัท แต่ในภายหลงัจากที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมตัิการเข้าซือ้หุ้นของ CSC แล้ว 
บริษัทจะออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้กับนายพิชัยฯ 
จ านวน 80,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 21.83 
ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว รวมทัง้นายพิชัยฯ จะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ด้วยเหตุผล
ดงักลา่วท าให้การท ารายการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ CSC จากผู้ ถือหุ้นเดิมซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบันายพิชยัฯ และการเสนอขาย
หุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัดให้แก่นายพิชัยฯ เข้าข่ายเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และมีหน้าที่ต้องรายงาน
สารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 (“เกณฑ์การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) โดยมีมลูคา่รายการท่ีเก่ียวโยง
กนัเกินกวา่ 20 ล้านบาทขึน้ไป หรือตัง้แตร้่อยละ 3.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีมีตวัตนสทุธิ (แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมลูค่ายตุิธรรมของหุ้นสามญัของบริษัท ด้วยวิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคา
ตลาดตอ่ก าไรสทุธิ โดยมีราคายตุิธรรมของหุ้นสามญัเทา่กบั 1.66 ถึง 2.05 บาทตอ่หุ้น ซึง่เมื่อเปรียบเทียบกบัราคาเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในราคา 2.50 บาทต่อหุ้น แล้วต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้น 
0.45 บาทต่อหุ้น ถึง 0.84 บาทต่อหุ้น หรือต ่ากวา่ร้อยละ 17.97 ถึงร้อยละ 33.42 โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็น

ส่วนที่ 4 : สรุปความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 



ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (IT) 

 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - หน้า 85 - 

ว่าราคาเสนอขายดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล และอยู่ในช่วงระดบัราคาที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้กลา่วไว้ในรายงาน
ฉบบันี ้
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้วเห็นวา่ ผู้ ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการที่
เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้ อย่างไรก็ตาม การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนมุตัิในการเข้าท ารายการอยูใ่นดลุพินิจของผู้ ถือหุ้น ซึ่งที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีหน้าที่ให้ความเห็นแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามที่เห็นสมควรบนพืน้ฐานของข้อมลูที่ได้รับจากบริษัท 
รวมทัง้ที่ได้รับจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องของบริษัท ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นควรจะศกึษาข้อมลูในเอกสารตา่งๆ 
ที่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีด้้วย เพื่อใช้วิจารณญาณ และดลุพินิจประกอบการพิจารณาในการตดัสินใจเพื่อลง
มติได้อยา่งเหมาะสม 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขอรับรองว่าได้ท าหน้าที่ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมลูต่างๆ ดงัที่กล่าวมาแล้วด้วยความ
รอบคอบ และถกูต้องตามจรรยาบรรณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และได้ให้เหตผุลบนพืน้ฐานของข้อมลูและการวิเคราะห์อย่าง
เที่ยงธรรม โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นของกิจการเป็นส าคญั 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

 
 

  _______________________________ 
           นายสมศกัดิ์ ศิริชยันฤมิตร 
             ผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน 

 



 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (IT) 

 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - เอกสารแนบหน้า 1 - 

เอกสารแนบ 
สรุปข้อมูลบริษัท 

 
1. สรุปข้อมูลบริษัท บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จ ากัด (CSC) 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ชื่อบริษัท บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม คอนเน็คชัน่ อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั 
(Computer System Connection International Company Limited) 

วันที่จดทะเบียนก่อตัง้ 17 กรกฎาคม 2534 
สถานะปัจจุบนั ยงัด าเนินกิจการอยู ่
เลขที่ทะเบียนบริษัท 0105534067186 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัทประกอบธุรกิจจ าหนา่ยสนิค้าและบริการเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุง่เน้นท่ี

จะจ าหนา่ยเฉพาะสนิค้าประเภทสนิค้าสมาร์ทโฟน และอปุกรณ์เสริมสมาร์ทโฟนเป็นหลกั 
แบรนด์หลกัๆ ที่จดัจ าหนา่ยคือ ซมัซุง (Samsung) หวัเวย่ (Huawei) ออปโป้ (Oppo) และ 
วีโว้ (Vivo) 

ที่ตัง้ 26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชัน้ 19 ถนนนางลิน้จ่ี (จนัทน์ตดัใหม)่ แขวงทุง่มหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10600 

เว็บไซต์ www.csci.co.th 
ทุนจดทะเบียน 140.00 ล้านบาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 140.00 ล้านบาท 

จ านวน 1,400,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล - 
 
1.2 ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

 บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม คอนเน็คชัน่ อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั ประกอบธุรกิจเป็นหนึ่งในตวัแทนจ าหน่าย

ผลติภณัฑ์สมาร์ทโฟน อปุกรณ์เสริมสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และบริการอื่นๆ โดยในปัจจุบนั (ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562) 

CSC มีสาขาทัง้หมด 143 สาขาทัว่ประเทศ กระจายท าเลที่ตัง้อยู่ตามศนูย์การค้า และ Hypermarket  อีกทัง้ยงัมีการเร่ิม

ขายสนิค้าทางออนไลน์เพิ่มเติม  

 CSC มีผลติภณัฑ์ที่จ าหนา่ยอยู ่ดงันี ้

1.   เป็นตวัแทนจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ โทรศพัท์มือถือ สมาร์ทโฟน อปุกรณ์เสริม และบริการเสริมอืน่ๆ ที่เก่ียวข้อง
กบัสมาร์ทโฟน 

1.1 ผลติภณัฑ์ประเภทโทรศพัท์มือถือ สมาร์ทโฟน ทัง้หมดที่ท างานบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ 
(Android) โดยยอดจ าหนา่ยสงูสดุเป็น Samsung, Oppo, Huawei และ Vivo ตามล าดบั 



 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (IT) 

 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - เอกสารแนบหน้า 2 - 

1.2 ผลติภณัฑ์อปุกรณ์เสริม ประกอบด้วยสนิค้าหลากหลายชนิด เช่น เคสโทรศพัท์ ฟิล์มกนัรอย สายชาร์จ
แบตเตอร์ร่ี หฟัูง ล าโพง แบตเตอร์ร่ีส ารอง เป็นต้น 

1.3 บริการเสริมของ CSC คือ CSC ให้บริการรับการซอ่มสมาร์ทโฟน Huawei เนื่องจากเป็นตวัแทนจดั
จ าหนา่ยอยา่งเป็นทางการ โดยปัจจบุนั CSC เปิดให้บริการศนูย์ซอ่ม 2 แหง่ คือ ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร และจงัหวดันครสวรรค์ 

2.   เป็นตวัแทนศนูย์บริการและจดัจ าหนา่ยสนิค้าของผู้ให้บริการเครือขา่ยโทรศพัท์มือถือ  
2.1 ตวัแทนจ าหนา่ย SIM Card โดย SIM Card ที่จดัจ าหนา่ยจะมีเพียงแคข่อง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (AIS) เทา่นัน้ อีกทัง้ CSC ยงัมกีารจดัท าโปรโมชัน่ร่วมกนัส าหรับลกูค้าทีเ่ปิด 
SIM Card ทัง้แบบรายเดือน และเติมเงิน  

2.2 การให้บริการอื่นๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบัลกูค้าในเครือขา่ย AIS อาทิเช่น การเติมเงิน การเปลีย่นเบอร์โทรศพัท์
จากระบบเติมเงินไปเป็นระบบรายเดือน บริการย้ายคา่ยเบอร์เดิม เป็นต้น 

 

        
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 CSC มีจ านวนสาขา 143 สาขา ครอบคลุมพืน้ที่ทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นสาขาที่

จ าหน่ายโทรศพัท์มือถือเฉพาะแบรนด์จ านวน 13 สาขา และสาขาที่จ าหน่ายสินค้าได้ทุกแบรนด์จ านวน 120 สาขา 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
พนัธุ์ทิพย์พลาซา่ประตนู า้ชัน้ 3 
(Huawei) 

เดอะมอลล์โคราช เซ็นทรัล สาขาภเูก็ต ชัน้ 2 โรบินสนั ก าแพงเพชร (Huawei) 

หลกัสี่พลาซา่ ชัน้ 2 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน (Huawei) บิ๊กซีฯ สาขาสขุสวสัดิ ์ บิ๊กซี สวุรรณภมิู ร้อยเอ็ด 
เซียร์ สาขารังสิต ชัน้ G เดอะมอลล์บางแค บิ๊กซีฯ สาขาติวานนท์ ชัน้ G-IN โลตสั ละไม สรุาษฎร์ธานี 
พนัธุ์ทิพย์พลาซา่งามวงศ์วาน F2 พนัธ์ทิพย์ ประตนู า้ชัน้2 บิ๊กซีฯ สาขาอ้อมใหญ่ ชัน้ 2 โลตสัแมส่าย เชียงราย 
เซ็นทรัลฯ หวัหมาก ชัน้ G บิ๊กซีฯ สาขาลพบรีุ บิ๊กซีฯ สาขารังสิตคลอง 6 ชัน้ 1 บิ๊กซี ก าแพงเพชร 
เซ็นทรัล สาขาขอนแก่น ชัน้ 2 โลตสับอ่วิน บิ๊กซีฯ สาขาสวุินทวงศ์ ชัน้ 2 เดอะมอล์ บางกะปิ 
เกตเวย์ สาขาเอกมยั ชัน้ 3 (Samsung) โลตสัเพชรบรูณ์  บิ๊กซีฯ สาขาสมทุรปราการ ชัน้ 2 บิ๊กซี นครปฐม 
โลตสั สาขาพระราม 2 ชัน้ 1 ฟอร์จนูทาวน์ ชัน้ 2 (ห้อง OPPO) บิ๊กซีฯ สาขาพระราม 4 ชัน้ 1 เซ็นทรัล พระราม3 
โลตสั สาขาบางใหญ่ ชัน้ 1 เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช บิ๊กซีฯ รัตนาธิเบศร์ ชัน้ G-IN 

(Samsung) 
เซ็นทรัล อบุลราชธานี 

โลตสั สาขารามอินทรา ชัน้ 1 บิ๊กซี บรีุรัมย์ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ชัน้ 2 โลตสั พทัลงุ (Samsung) 
โลตสั สาขาจรัญสนิทวงศ์ ชัน้ 2 โลตสั โชคชยั แฟชัน่ไอร์แลนด์ ชัน้ 3 เดอะมอลล์ โคราช 
โลตสั สาขาพระราม 1 ชัน้ 2 (Huawei) โลตสับางป ู ซีคอนสแควร์ ชัน้ G แฟชัน่ ไอส์แลนด์ 
มินิโลตสั รังสิต-นครนายก อิมพีเรียล ส าโรง R071  บิ๊กซีฯ สาขาภเูก็ต ชัน้ G บิ๊กซี สตัหีบ 
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โลตสั สาขาปทมุธานี ชัน้2 อิมพีเรียล ส าโรง R065  บิ๊กซีฯ สาขาพทัยาใต้ ชัน้ 2 บิ๊กซี ค าตากล้า (สกลนคร) 
โลตสั สาขาบางพล ีชัน้ 1 บิ๊กซี เชียงราย (VIVO) บิ๊กซีฯ สาขาชลบรีุ ชัน้ G-IN โรบินสนั มกุดาหาร 
เดอะมอล์ล สาขางามวงศ์วาน บิ๊กซี หาดใหญ่ 1 (Huawei) บิ๊กซีฯ สาขาสกลนคร ชัน้ 1 บิ๊กซี สริุนทร์ 
เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ (Samsung) บิ๊กซี แพร่ (OPPO) โรบินสนั สพุรรณบรีุ ชัน้ 2F โลตสั แพร่ 
เซ็นทรัล สาขารัตนาธิเบศร์ชัน้2 โลตสั ฝางเชียงใหม่ บิ๊กซีฯ สาขาสโุขทยั ชัน้ G-IN โลตสั ขอนแก่น 
ฟิวเจอร์พาร์ค สาขารังสิต โลตสั แมส่อด พาราไดซ์ พาร์ค ชัน้ 2 โลตสั อูท่อง (สพุรรณบรีุ) 
มาบญุครอง ชัน้ 4 บิ๊กซี สตลู ตกึคอมแลนด์มาร์ค อดุรธานีชัน้1 โลตสั พนสันิคม ชลบรีุ 
ฟอร์จนูทาวน์ ชัน้ 2 (Samsung) โลตสั หลงัสวน เดอะมอลล์ สาขาทา่พระ ชัน้ 3 โรบินสนั ชลบรีุ (อมตะนคร) 
โลตสั สาขาหาดใหญ่ ชัน้ 1 (Huawei) เซ็นทรัลพระราม 2 พนัธุ์ทิพย์ฯ ประตนู า้ ชัน้ 3 

(Samsung)  
มายแพชชัน่ ระยอง 

โลตสั สาขาเชียงใหม ่(ค าเที่ยง) 2 บิ๊กซี ภเูก็ต (Samsung) ซีคอน บางแค ชัน้ 2 โลตสั อมตะนคร ชลบรีุ 
โลตสั สาขาตรัง ชัน้ 1 บิ๊กซี ตรัง เซ็นทรัลฯ สรุาษฏร์ธานี โลตสั บางกรวยไทรน้อย นนทบรีุ 
โลตสั สาขานครศรีธรรมราช ชัน้ 2 บิ๊กซี น า้ยืน อบุลราชธานี เซ็นทรัลเฟสติวลั สาขาเชียงใหม ่ โลตสั พระราม1 (Huawei) 
โลตสั สาขาระยอง ชัน้ 1 บิีกซี แจ้งวฒันะ 2 (OPPO) โรบินสนั สาขาสระบรีุ ชัน้ 2 เดอะมอลล์บางกะปิ 3S-C4,C5 
โลตสั สาขานครปฐม ชัน้ 1 บิ๊กซี ลาดพร้าว 2 ซอย17 

(Samsung) 
เซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่ บิ๊กซี ลาดยาว(นครสวรรค์) 

โลตสั สาขาอตุรดติถ์ ชัน้ 1 โลตสั ปราจีนบรีุ เซ็นทรัล อดุรธานี ชัน้ 2 บิ๊กซีฯ สาขาแจ้งวฒันะ 2 (OPPO) 
โลตสั สาขาสรุาษฎร์ธานี ชัน้ 1 
(Samsung) 

บิ๊กซี สรุาษฎร์ธานี (Huawei) เดอะมอลล์ สาขาบางแค ชัน้ 2 โลตสั พะเยา 

โลตสั สาขาพทัยาใต้ ชัน้ 1 โลตสั เสริมไทย มหาสารคาม ศนูย์การค้าอยธุยา ซิตีพ้าร์ท บิ๊กซี เชียงราย2 (Samsung) 
โลตสั สาขาหนองคาย ชัน้ 1 ทวีกิต ซปุเปอร์ บรีุรัมย์ เซ็นทรัลพลาซา่ แจ้งวฒันะ บิ๊กซี อา่งทอง 
โลตสั สาขาชยันาท ชัน้ 1 บิ๊กซี สระแก้ว เซ็นทรัล ศาลายา โลตสั มาบตาพดุ 
โลตสั สาขาแมส่าย ชัน้ 1 (Samsung) โลตสั สรุาษฎร์ธานี เซียร์ สาขารังสิต ชัน้ G โรบินสนั ศรีราชา 
โลตสั สาขาสมยุ ชัน้ 1 บิ๊กซี คลอง 6 เซียร์ สาขารังสิต ชัน้ G (Samsung) บิ๊กซี สระแก้ว 
บิ๊กซีฯ สาขานครสวรรค์ โลตสั อดุร โลตสั สาขาพทัลงุ โลตสั อา่งทอง 
เซ็นทรัล เชียงใหมแ่อร์พอร์ต F3 โรบินสนั ก าแพงเพชร (Huawei) มาบญุครอง ชัน้ 2 (Samsung)  

 

พืน้ท่ี จ านวน 

ประเภทสาขา ประเภทสาขา 

Shop Kiosk จ านวน
Brand Shop 

จ านวนCSC 
Shop จ านวน พืน้ท่ี (ตรม.) จ านวน พืน้ท่ี (ตรม.) 

กรุงเทพและปริมณฑล 61 57 4,323.00 4 100.74 13 48 
ภาคกลาง 15 10 553.00 5 115.12 1 14 

ภาคเหนือ 13 12 552.09 1 30.00 4 9 
ภาคอีสาน 19 16 614.46 3 101.44 - 19 
ภาคตะวนัออก 15 9 273.12 6 108.76 1 14 

ภาคใต้ 20 16 1,206.58 4 73.83 6 14 
รวม 143 120 7,522.25 23 529.89 25 118 

หมายเหต ุ: Brand Shop คือ  สาขาทีมี่การขายสินค้าเฉพาะ Brand นัน้ๆ เทา่นัน้ จะไมมี่สินค้าของ Brand อ่ืนวางขายในสาขานัน้ 
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1.3 โครงสร้างบริษัท 

ณ วนัท่ี 27 มิถนุายน 2562 CSC มีโครงสร้างบริษัท ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.4 รายชื่อผู้ถอืหุ้น 

 CSC มีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 140.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,400,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 

บาท โดย ณ วนัท่ี 27 มิถนุายน 2562 CSC มีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

ล าดับที่  รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษัท ไบร์ท แอนด์ โกรว์ จ ากดั 1,399,998 99.9998 

2 นายพิชยั นีรนาทโกมล 1 0.0001 

3 นายคณภณ ปิยะลกัษณางกรู 1 0.0001 

 รวม 1,400,000 100.00 
 หมายหต ุ:  นายคณภณ ปิยะลกัษณางกรู เป็นพนกังานของ CSC และเป็นลกูเขยของนายพิชยั นีรนาถโกมล 

 
ข้อมลูผู้ ถือหุ้นของ B&G ณ วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 มีรายละเอียด ดงันี ้
 
อันดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 นางกมลแก้ว จินรัตน์ 18,000 90.00 
2 นางสาววรรณี เปรมปรีดา 1,000 5.00 
3 นายวราวธุ แพเพชรทอง 1,000 5.00 

 
รวม 20,000 100.00 

หมายเหต ุ: 1. นางกมลแก้ว จินรัตน์ เป็นบคุคลเก่ียวโยงกนัของนายพิชยั นีรนาถโกมล 
 2. นางสาววรรณี เปรมปรีดา เป็นพนกังานของ CSC 
 3. นายวราวธุ แพเพชรทอง เป็นพนกังานของ CSC 
 

บจก.คอมพวิเตอร์ ซีสเท็ม 

คอนเน็คชัน่ อินเตอร์แนชชัน่แนล 

นายพิชยั นีรนาทโกมล 

 

บจก.ไบร์ท แอนด์ โกรว์ นายคณภณ ปิยะลกัษณางกรู 

0.0001% 99.9998% 0.0001% 

นางสาววรรณี เปรมปีดา นางกมลแก้ว จินรัตน์ นายวราวธุ แพเพชรทอง 

5.00% 90.00% 5.00% 
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1.5 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 27 มิถนุายน 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 1 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายพิชยั นีรนาทโกมล กรรมการ 

 

1.6 ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 ณ วันที่ 31 มี.ค. 62 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 30.47 3.56% 37.01 3.79% 53.53 5.46% 44.99 4.39% 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 203.75 23.81% 220.57 22.59% 271.29 27.66% 294.41 28.75% 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลที่เก่ียวข้องกนั 10.00 1.17% 42.25 4.33% 1.47 0.15% 1.47 0.14% 

สินค้าคงเหลือ 279.12 32.62% 344.98 35.33% 321.98 32.83% 351.31 34.31% 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น             -    0.00% 0.84 0.09% 0.90 0.09% 0.04 0.00% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 523.34 61.16% 645.67 66.11% 649.17 66.20% 692.21 67.60% 

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนั 151.56 17.71% 157.63 16.14% 156.93 16.00% 156.93 15.33% 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 73.21 8.56% 74.09 7.59% 79.49 8.11% 78.63 7.68% 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 17.99 2.10% 13.40 1.37% 9.60 0.98% 8.77 0.86% 

สิทธิการเชา่ 20.33 2.38% 9.32 0.95% 5.97 0.61% 5.15 0.50% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 3.90 0.46% 5.32 0.54% 7.54 0.77% 9.13 0.89% 

เงินประกนัการเชา่ 44.04 5.15%             -    0.00%             -    0.00%             -  0.00% 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 21.32 2.49% 71.15 7.29% 71.97 7.34% 73.13 7.14% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 332.35 38.84% 330.91 33.89% 331.52 33.80% 331.74 32.40% 

รวมสินทรัพย์ 855.68 100.00% 976.58 100.00% 980.69 100.00% 1,023.95 100.00% 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 587.01 68.60% 581.35 59.53% 657.23 67.02% 594.02 58.01% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 214.63 25.08% 225.67 23.11% 145.19 14.80% 238.69 23.31% 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 

4.02 0.47% 6.95 0.71% 2.29 0.23% 1.87 0.18% 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงินที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 

1.04 0.12% 0.44 0.05% 0.51 0.05% 0.51 0.05% 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย             -    0.00% 6.39 0.65%             -    0.00% 1.83 0.18% 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 806.69 94.27% 820.81 84.05% 805.22 82.11% 836.92 81.73% 

เงินกู้ยืมระยะยาว 3.92 0.46% 3.06 0.31% 0.77 0.08% 0.43 0.04% 

เจ้าหนีส้ญัญาเชา่การเงิน 0.44 0.05%             -    0.00% 1.91 0.20% 1.79 0.17% 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 ณ วันที่ 31 มี.ค. 62 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 7.00 0.82% 7.74 0.79% 8.5 0.87% 7.99 0.78% 

ประมาณการหนีส้ินคดีความ 11.00 1.29% 11.00 1.13% 11.00 1.12% 11.00 1.07% 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 0.95 0.11% 0.62 0.06%             -    0.00%             -    0.00% 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 23.31 2.72% 22.42 2.30% 22.18 2.26% 21.21 2.07% 

รวมหนีสิ้น 830.00 97.00% 843.23 86.35% 827.40 84.37% 858.13 83.81% 

ทนุจดทะเบียน           
 

    

ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูคา่แล้ว 100.00 11.69% 140.00 14.34% 140.00 14.28% 140.00 13.67% 

ก าไรสะสมจดัสรรแล้ว-ส ารองตามกฎหมาย 6.01 0.70% 6.01 0.62% 6.01 0.61% 6.01 0.59% 

ก าไรสะสมยงัไมจ่ดัสรร (80.33) (9.39%) (12.66) (1.30%) 7.28 0.74% 19.81 1.93% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 25.68 3.00% 133.35 13.65% 153.29 15.63% 165.82 16.19% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 855.68 100.00% 976.58 100.00% 980.69 100.00% 1,023.95 100.00% 

หมายเหต ุ: ผู้สอบบญัชีของ CSC ปี 2559 ปี 2561 และงวด 3 เดือนปี 2562 คือ นายกมล ตนัหราพนัธ์ ผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตเลขทะเบียน 6966 
  ผู้สอบบญัชขีอง CSC ปี 2560 คือ นายบญุเลี่ยม เหลืองนาคทองดี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 2707 บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ  

 อินเตอร์เนชัน่ แนล จ ากดั  
 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

หมายเหต ุในปี 2561 CSC มีการจดักลุ่มรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยหากท าการจดักลุ่มรายได้ให้เป็นปกติแล้ว ในปี 2561 CSC จะมีรายได้
จากการขายและบริการเท่ากับ 3,017.13 ล้านบาท มีรายได้จากการสนับสนนุการขายเท่ากับ 50.76 ล้านบาท และรายได้อ่ืนเท่ากับ 10.60 
ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ปี 2559 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2560 ปี 2561 

งวด 3 เดือนแรกปี 
2562 สิน้สุดวันที่ 31 

มี.ค. 62 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและบริการ 2,529.55  100.00% 3,029.92  100.00% 2,808.05  100.00% 677.48  100.00% 
ต้นทนุขายและบริการ 2,180.82 86.21% 2,644.37  87.28% 2,591.26  92.28% 550.28  81.23% 
ก าไรขัน้ต้น 348.73  13.79% 385.55  12.72% 216.79  7.72% 127.19  18.77% 
รายได้จากการสนบัสนนุการขาย 32.78  1.30%         70.25  2.32% 209.08  7.45% 10.13  1.49% 
รายได้อ่ืน 23.53  0.93%         38.77  1.28% 61.36  2.19% 7.01  1.03% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 405.04  16.01% 494.57  16.32% 487.23  17.35% 144.33  21.30% 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 354.19 14.00% 365.56  12.06% 412.50  14.69% 115.46  17.04% 
ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยทางการเงินและคา่ใช้จา่ย
ภาษีเงินได้ 

50.85  2.01%       129.02  4.26% 74.73  2.66% 28.87  4.26% 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 22.11 0.87% 43.16  1.42% 51.79  1.84% 13.10  1.93% 
ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 28.73  1.14%         85.86  2.83% 22.94  0.82% 15.76  2.33% 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 8.14 0.32% 18.19 0.60% 3.00  0.11% 3.23  0.48% 
ก าไรสุทธิ 20.59  0.81%       67.67  2.23% 19.94  0.71% 12.53  1.85% 



 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (IT) 

 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - เอกสารแนบหน้า 7 - 

1.7 ค าอธิบายและการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ 
โครงสร้างรายได้ 

 
ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
รายได้ 

รายได้รวมของ CSC ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เทา่กบั 2,585.88 ล้านบาท 3,138.94 ล้านบาท และ 
3,078.49 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 21.39 ในปี 2560 และลดลงร้อยละ 1.93 ในปี 2561 
ส าหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม เทา่กบั 694.62 ล้านบาท โดยคดิเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 3.26 
จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ทัง้นี ้รายได้หลกัของ CSC มาจากการขายสนิค้ากลุม่สมาร์ทโฟน ภายใต้แบรนด์ ซมัซุง วี
โว หวัเหวย่ ออปโป เป็นต้น โดย ณ สิน้ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 CSC มีจ านวนสาขาทัง้สิน้ 90 สาขา 112 สาขา และ 
141 สาขา 

CSC มีรายได้อื่นมาจากรายได้จากการสนบัสนนุการขาย และรายได้อื่น โดยมีรายได้อื่นในปี 2559 ปี 2560 และ
ปี 2561 เทา่กบั 56.31 ล้านบาท 109.02 ล้านบาท และ 270.44 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 
93.61 ในปี 2560 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 148.06 ในปี 2561 โดยสาเหตทุี่รายได้จากการสนบัสนนุการขายเพิม่ขึน้เยอะในปี 
2561 มาจากการจดักลุม่รายได้ที่เปลีย่นแปลงไป โดยหากท าการจดักลุม่รายได้ให้เป็นปกติแล้ว ในปี 2561 CSC จะมี
รายได้จากการขายและบริการเทา่กบั 3,017.13 ล้านบาท และมีรายได้จากการสนบัสนนุการขายและรายได้อื่นเทา่กบั 
61.36 ล้านบาท จะมี ทัง้นี ้ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 CSC มีรายได้อื่นจ านวน 17.14 ล้านบาท 
 
ต้นทุน 

ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 CSC มีต้นทนุขายและบริการ เทา่กบั 2,180.82 ล้านบาท 2,644.37 ล้านบาท 
และ 2,591.26 ล้านบาท ตามล าดบั โดยคิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ 86.21 ร้อยละ 87.28 และร้อยละ 92.28 ของรายได้จาก
การขายและบริการในแตล่ะปี ส าหรับต้นทนุขายและบริการในงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 เทา่กบั 550.28 ล้านบาท คิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 81.23 ของรายได้จากการขายและบริการ 

ในปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 CSC มีก าไรขัน้ต้น จ านวน 348.73 ล้านบาท 385.55 ล้านบาท และ 216.79 ล้าน
บาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 13.79 ร้อยละ 12.72 และร้อยละ 7.72 ตามล าดบั โดยคิดเป็น
อตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.56 ในปี 2560 และลดลงร้อยละ 56.23 ในปี 2561 โดยก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นของ

 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

งวด 3 เดือนแรกปี 
2562 สิน้สุดวันที่ 31 

มี.ค. 62 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายโทรศพัท์มือถือ 2,084.44 80.61% 2,782.40 86.64% 2,760.10 89.66 596.09 85.82% 
รายได้จากการขายอปุกรณ์ตอ่พว่ง 34.87 1.35% 41.95 1.34% 44.58 1.45% 19.15 2.76% 
รายได้ Air Time 5.85 0.23% 2.60 0.08% 1.85 0.06% 1.01 0.15% 
รายได้จาก AIS - - 164.23 5.23% 209.08 6.79% 60.62 8.73% 
รายได้จากการบริการ 0.02 0.01% 0.20 0.01% 1.52 0.05% 0.60 0.09% 
รายได้จากการสนบัสนนุการขาย 32.78 1.27% 70.25 2.24% 50.76 1.65% 10.13 1.46% 
รายได้อ่ืน 23.53 0.91% 38.77 1.24% 10.60 0.34% 7.01 1.01% 
รวมรายได้ 2,585.86 100.00% 3,138.94 100.00% 3,078.49 100.00% 694.61 100.00% 
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 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - เอกสารแนบหน้า 8 - 

บริษัทในปี 2561 ลดลงมากมสีาเหตมุาจากการจดักลุม่รายได้ตามทีก่ลา่วข้างต้น ซึง่หากจดักลุม่รายได้ให้เป็นปกติแล้ว 
CSC จะมีก าไรขัน้ต้นในปี 2561 เทา่กบั 425.87 ล้านบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 14.16 ทัง้นี ้ ในงวด 3 
เดือนแรกของปี 2562 CSC มีก าไรขัน้ต้นจ านวน 127.19 ล้านบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเทา่กบั ร้อยละ 18.77 โดยมี
อตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ จากการที่ผู้ผลติสมาร์ทโฟนบางรายมีการปรับเปลีย่นรูปแบบการให้สว่นลดแก่ CSC 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 CSC มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร เทา่กบั 354.19 ล้านบาท 365.56 ล้านบาท 
และ 412.50 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.21 ในปี 2560 และร้อยละ 12.84 ในปี 2561 ขณะที่
คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 13.70 ร้อยละ 11.65 และร้อยละ 13.40 ของรายได้รวมในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 
ตามล าดบั โดยในปี 2561 CSC มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้จากปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้
ของคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวกบัการเปิดสาขาเพิ่มจ านวน 32 สาขา อาทิ เงินเดือนพนกังาน และคา่เช่าพืน้ท่ี เป็นต้น 

ส าหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 CSC มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 115.46 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
20.03 ล้านบาท โดยคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 20.98 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ขณะที่คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
16.62 ของรายได้รวม โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของการตัง้คา่เผ่ือสนิค้าล้าสมยั จ านวน 8.27 ล้านบาท จากการ
ปรับปรุงมาตรฐานนโยบายคา่เผ่ือสนิค้าล้าสมยัให้สอดคล้องกบันโยบายของ IT การเพิ่มของคา่ใช้จ่ายโบนสัเนื่องจากในปี 
2561 CSC ไมม่ีการจ่ายโบนสั และมาจากการเพิ่มขึน้ของคา่เช่าพืน้ท่ีซึง่เป็นไปตามจ านวนสาขาที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหน้า 
 
ความสามารถในการท าก าไร 

ในปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 CSC มีก าไรสทุธิ จ านวน 20.59 ล้านบาท 67.67 ล้านบาท และ 19.94 ล้านบาท 
ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเทา่กบั ร้อยละ 0.81 ร้อยละ 2.23 และร้อยละ 0.71 ตามล าดบั โดยคิดเป็นอตัราการ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 228.65 ในปี 2560 ขณะที่คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 70.53 ในปี 2561 โดยในปี 2561 CSC มีก าไรสทุธิ
ลดลงจากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 70.53 โดยมีสาเหตมุาจากการลดลงของรายได้รวม การเพิม่ขึน้ของคา่ใช้จา่ยในการ
ขายและบริหาร และต้นทนุการเงินท่ีเพิ่มขึน้จากการใช้วงเงินระยะสัน้เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการขยายสาขา 

ทัง้นี ้ ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 CSC มีก าไรสทุธิจ านวน 12.53 ล้านบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเทา่กบั 
ร้อยละ 1.85 

 
ฐานะการเงนิ 
สินทรัพย์ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 CSC มีสนิทรัพย์รวม 855.68 ล้านบาท 976.58 ล้านบาท 
และ 980.69 ล้านบาท ตามล าดบั ขณะที่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 CSC มีสนิทรัพย์รวม 1,023.95 ล้านบาท โดยมีการ
เปลีย่นแปลงของสนิทรัพย์ทีเ่ป็นสาระส าคญั ดงันี ้

1. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 CSC มีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น เท่ากบั 203.75 ล้านบาท 
220.57 ล้านบาท และ 271.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.81  ร้อยละ 22.59 และร้อยละ 27.66 ของสินทรัพย์
รวม ตามล าดบั  
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ขณะที่ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 CSC มีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น เท่ากบั 294.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
28.75 ของสินทรัพย์รวม โดยรายการลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นของ CSC ประกอบด้วยรายการที่ส าคญั ได้แก่   
(1) รายได้สง่เสริมการขายค้างรับจากการจ าหน่ายโทรศพัท์มือถือ จ านวน 144.96 ล้านบาท (2) รายการเงินให้
กู้ยืมแก่กรรมการซึ่งจะได้รับช าระคืน ณ วนัที่ IT เข้าท ารายการ จ านวน 43.00 ล้านบาท (3) รายการลกูหนีจ้าก
บคุคลที่เก่ียวโยงกนั B&G จ านวน 28.80 ล้านบาท (4) รายการตัว๋เงินรับ จ านวน 16.25 ล้านบาท จากคา่สนิค้า
รอรับช าระจากการที่ลกูค้าช าระด้วยบตัรเครดิต และรายการอื่นๆ เช่น เงินมดัจ า ภาษีซือ้ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย เงิน
มดัจ า ลกูหนีก้รมสรรพากร คา่ใช้จ่ายลว่งหน้า เทา่กบั 61.40 ล้านบาท 

2. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 CSC มีสนิค้าคงเหลอื เทา่กบั 279.12 ล้านบาท 344.98 ล้าน
บาท และ 321.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.62 ร้อยละ 35.33 และร้อยละ 32.83 ของสินทรัพย์รวม 
ตามล าดบั CSC มีสนิค้าคงเหลอื เทา่กบั 351.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.31 ของสนิทรัพย์รวม 

3. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 CSC มีเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั เทา่กบั 151.56  
ล้านบาท 157.63 ล้านบาท และ 156.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.71  ร้อยละ 16.14 และร้อยละ 16.00 ของ
สนิทรัพย์รวม ตามล าดบั ขณะที่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 CSC มีเงินฝากธนาคารท่ีตดิภาระค า้ประกนั เทา่กบั 
156.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.33 ของสนิทรัพย์รวม 

4. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 CSC มีที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ เทา่กบั 73.21 ล้านบาท 
74.09 ล้านบาท และ 79.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.56  ร้อยละ 7.59 และร้อยละ 8.11 ของสนิทรัพย์รวม 
ตามล าดบั ขณะที ่ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2562 CSC มีที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ เทา่กบั 78.63 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 7.68 ของสนิทรัพย์รวม 

5. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 CSC มีสทิธิการเช่าเทา่กบั 20.33 ล้านบาท 9.32 ล้านบาท 
และ 5.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.38  ร้อยละ 0.95 และร้อยละ 0.61 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั ขณะที่ ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 CSC มีสทิธิการเช่า เทา่กบั 5.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.50 ของสนิทรัพย์รวม โดยใน
ปี 2560 CSC มีการปรับปรุงรายการสทิธิการเชา่ให้ถกูต้อง เพือ่สะท้อนการปิดสาขาที่เป็นการเช่าระยะยาวใน
อดีต ท าให้ CSC มีการตดัจ าหนา่ยสทิธิการเชา่ลง และมีมลูคา่ของสทิธิการเช่าลดลงมาก ซึง่โดยปกติแล้ว CSC 
จะท าสญัญาเชา่โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 ปี จึงไมไ่ด้ท าการจดทะเบียนสทิธิการเชา่เป็นหลกั 

6. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 CSC มีสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื่น เทา่กบั 21.32 ล้านบาท 
71.15 ล้านบาท และ 71.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.49  ร้อยละ 7.29 และร้อยละ 7.34 ของสนิทรัพย์รวม 
ตามล าดบั โดยสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นประกอบด้วยเงินประกนัการท าสญัญาเชา่พืน้ท่ีและภาษีเงินได้นิติบคุคล
รอขอคืน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 CSC มีการจดักลุม่รายการเงินประกนัการเช่าพืน้ท่ีจ านวน 44.04 ล้าน
บาท ขณะที่ตัง้แตปี่ 2560 CSC ได้รวมรายการเงินประกนัการเชา่พืน้ท่ีเข้ากบัสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื่นแล้ว ท า
ให้รายการสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 
ขณะที่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 CSC มีสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืน่ เทา่กบั 73.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.14 
ของสนิทรัพย์รวม โดยประกอบด้วยเงินประกนัสญัญาเช่าและบริการจ านวน 58.03 ล้านบาท ซึง่ CSC ต้อง
วางเงินประกนัในการท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีแตล่ะแหง่ และภาษีเงินได้นิติบคุคลถกูหกั ณ ที่จ่าย รอเครดิตขอคืน
จ านวน 15.10 ล้านบาท 
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หนีส้นิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 CSC มีหนีส้นิรวม 830.00 ล้านบาท 843.23 ล้านบาท และ 

827.40 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 97.00 ร้อยละ 86.35 และร้อยละ 84.37 ของหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ตามล าดบั 
ขณะที่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 CSC มีหนีส้นิรวม 858.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.81 ของหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือ
หุ้นรวม โดยมีการเปลีย่นแปลงของหนีส้นิที่เป็นสาระส าคญั ดงันี ้

1. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 CSC มีเงินกู้ยืมระยะสัน้ เทา่กบั 587.01 ล้านบาท 581.35 ล้าน
บาท และ 657.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.60 ร้อยละ 59.53 และร้อยละ 67.02 ของหนีแ้ละสว่นของผู้ ถือหุ้น
รวม ตามล าดบั ขณะที่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 CSC มีเงินกู้ยมืระยะสัน้ เทา่กบั 594.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 58.01 ของหนีแ้ละสว่นของผู้ถือหุ้นรวม 

2. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 CSC มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น เทา่กบั 214.63 ล้านบาท 
225.67 ล้านบาท และ 145.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.08 ร้อยละ 23.11 และร้อยละ 14.80 ของหนีแ้ละ
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ตามล าดบั ขณะที่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 CSC มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น เทา่กบั 
238.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.31 ของหนีแ้ละสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม โดยประกอบด้วยรายการเจ้าหนีก้ารค้า 
186.54 ล้านบาท และรายการเจ้าหนีอ้ื่น 52.15 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย รายการเช็คค้างจ่าย คา่ใช้จา่ยค้าง
จ่าย ภาษีเงินได้ค้างจา่ย เป็นต้น 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 CSC มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 25.68 ล้านบาท 133.35 ล้าน
บาท และ 153.29 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 3.00 ร้อยละ 13.65 และร้อยละ 15.63 ของหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือ
หุ้นรวม ตามล าดบั โดยในปี 2560 CSC ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 40.00 ล้านบาท ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
CSC มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 165.82 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 16.19 ของหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 

ส าหรับอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นในในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 CSC มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่น
ของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 32.32 เทา่ 6.32 เทา่ และ 5.40 เทา่ ตามล าดบั ขณะที่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 CSC มีอตัราสว่น
หนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 5.18 เทา่ โดย CSC มีอตัราสว่นท่ีคอ่นข้างสงูเนื่องจากการใช้แหลง่เงินทนุจากสถาบนั
การเงินและมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นในสดัสว่นท่ีสงู 
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2. สรุปข้อมูล บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากัด (มหาชน) (IT) 
2.1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ชื่อบริษัท บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (IT CITY Public Company Limited) 
วันที่จดทะเบียนก่อตัง้ 14 พฤศจิกายน 2545 
สถานะปัจจุบนั เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ตัง้แตว่นัท่ี 02 มิถนุายน 2546 
เลขที่ทะเบียนบริษัท 0107545000349 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจค้าปลกีในรูปแบบไอที ซูเปอร์สโตร์ โดยจ าหนา่ยเคร่ืองคอมพวิเตอร์ แท็บ

เลต็ อปุกรณ์ตอ่พว่ง โทรศพัท์มือถือ รวมถงึสนิค้าทีเ่ก่ียวข้องทางด้านไอทีและ Smart 
Phone แบบครบวงจร ภายใต้สโลแกนวา่ “เมืองเทคโนโลยีครบวงจร” 

ที่ตัง้ อาคารพนัธุ์ทิพย์พลาซา่ ชัน้ 5-6, 604/3 ถนนเพชรบรีุ แขวงถนนเพชรบรีุ  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

เว็บไซต์ http://www.itcity.co.th 
ทุนจดทะเบียน 303.80 ล้านบาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 286.40 ล้านบาท  

จ านวน 286,398,859 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นติิบคุคลอยา่งไรก็ตาม บริษัทอาจ
ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกวา่อตัราทีก่ าหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องน าเงินก าไรสทุธิจ านวนดงักลา่วมาใช้เพื่อขยายการด าเนินงานของ
บริษัทตอ่ไป 

 
2.2 ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

 บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2545 และจดทะเบียนเข้าตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 02 มิถนุายน 2546 ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 286.40 ล้านบาท 

โดยประกอบธุรกิจค้าปลกีเก่ียวเนื่องกบัด้านไอทีและสมาร์ทโฟน มีลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการดงันี ้

1. ธุรกิจค้าปลกีจ าหนา่ยสนิค้าด้านไอทีแบบครบวงจร ซึง่สามารถแบง่ประเภทของสนิค้าได้เป็น 5 กลุม่ด้วยกนั 
ประกอบด้วย 

1.1 กลุม่คอมพิวเตอร์ ซึง่บริษัทเป็นผู้ ค้าปลกีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็ โดยแบง่เป็นคอมพวิเตอร์ตัง้โต๊ะ 
โน้ตบุ๊ค แท็บเลต็ แอลอีดีมอนิเตอร์ เป็น 

1.2 กลุม่อปุกรณ์ตอ่พว่ง ประกอบด้วย พริน้เตอร์ สแกนเนอร์ เป็น 
1.3 กลุม่โทรศพัท์มือถือ ประกอบด้วย โทรศพัท์มือถือและอปุกรณ์เช่ือมตอ่  
1.4 กลุม่แอ็กเซสเซอร่ี ประกอบด้วยอปุกรณ์เลน่เกมส์ กล้องวงจรปิด อปุกรณ์ Internet of Things (IOT) 

กล้องติดรถยนต์ 3G/4G Aircard เม้าส์ แปน้พิมพ์ ซอฟต์แวร์ หมกึพิมพ์ กระดาษ เคร่ืองส ารองไฟ 
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แบตเตอร่ีส ารอง ปลัก๊ไฟ ล าโพง หฟัูง เคร่ืองอา่นเขียน แผน่ CD/DVD ฮาร์ดดิสท์ อปุกรณ์ชิน้สว่น
คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ Network สายเคเบิลชนิดตา่ง ๆ กระเป๋าใสอ่ปุกรณ์และอปุกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกบั
โทรศพัท์มือถือ Smart Phone เป็นต้น 

1.5 กลุม่สนิค้าอื่น ๆ ประกอบด้วย โทรทศัน์ดิจิตอลแอลอีดี เคร่ืองเสยีง อปุกรณ์ส านกังาน  
 

2. ศนูย์บริการซอ่มบ ารุงดแูลรักษาอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ จ าหนา่ยอะไหลแ่ท้จากผู้ผลติและให้บริการ โดยชา่ง
ผู้ เช่ียวชาญ โดยบริษัทฯ ได้แยกประเภทของการให้บริการ ดงันี ้

2.1 จ าหนา่ยบริการ “iCare” ขยายระยะเวลาการรับประกนัสนิค้า ส าหรับสนิค้าคอมพิวเตอร์ จอมอนิเตอร์ 
เคร่ืองฉายภาพ โทรทศัน์แอลซีดี และโทรศพัท์มือถือ 

2.2 “iClinic” ให้บริการติดตัง้และอพัเกรดซอฟต์แวร์ เซ็ทอพัคอมพิวเตอร์ และบริการก าจดัไวรัส 
2.3 “iFix” เป็นศนูย์บริการท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทผู้ผลติหรือบริษัทผู้จดัจ าหนา่ย เพื่อให้บริการทางด้าน

ฮาร์ดแวร์ในการตดิตัง้ซอ่มแซมแก้ไข และบริการน าสง่สนิค้าที่ไมไ่ด้ด าเนินการซอ่มเองให้บริษัทผู้ผลติ
หรือบริษัทผู้จดัจ าหนา่ยตอ่ไป 

 
2.3 โครงสร้างกลุ่มบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:  
1. บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ประกอบธุรกิจขายคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ที่
เก่ียวข้องอ่ืนๆ การให้ค าปรึกษาและพฒันาระบบคอมพิวเตอร์และการดแูลบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์  
2. บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่าย (Reseller) 
ผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ทัง้คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS และอปุกรณ์เสริมต่างๆ รวมทัง้เป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ที่สามารถน ามาใช้กบัผลิตภณัฑ์ Apple เป็นหลกั 
3. บริษัท ทัช ปรินท์ติง้ รีพับลิค จ ากัด ประกอบธุรกิจผลิตเสือ้ผ้า เคร่ืองหนัง และสินค้าพรีเม่ียม รวมไปถึง การจัดจ าหน่ายเคร่ืองพิมพ์ 
เคร่ืองจกัรในการพิมพ์ลงบนผ้า บริการออกแบบ และบริการพิมพ์ลงบนวสัดตุา่ง ๆ ทัง้ในประเทศและสง่ออก 

ผู้ ถือหุ้นรายอื่นๆ 

บริษัท เอสวีโอเอ จ ากดั (มหาชน)/1 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว: 707.00 ล้านบาท 

บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) 
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว: 286.40 ล้านบาท 

61.01% 38.99% 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากดั (มหาชน)/2 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว: 200.00 ล้านบาท 

บริษัท ทชั ปรินท์ติง้ รีพบัลคิ จ ากดั/3  
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว: 50.00 ล้านบาท 

29.00% 24.00% 
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2.4 รายชื่อผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทมีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 286.40 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 286,398,859 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 

1.00 บาท โดยมีรายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2562 ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นลา่สดุ ดงันี ้

ล าดับที่ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท เอสวีโอเอ จ ากดั (มหาชน) /1 111,666,601 38.99 
2. นายวีรพฒัน์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 19,823,881 6.92 
3. นางสรุางค์รัตน์ ประยรูหงษ์ 11,365,900 3.97 
4. น.ส.พิรดา อิงค์ธเนศ 7,000,000 2.44 
5. นายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอมัพร 4,999,999 1.75 
6. บริษัท สมัพนัธมิตร จ ากดั/2 3,541,218 1.24 
7. บริษัท นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) /3 3,541,015 1.24 
8. น.ส.พรวลญัช์ พานิชภกัด ี 3,500,000 1.22 
9. นายเชาวน์ อิงค์ธเนศ 3,060,000 1.07 
10. นายธนธร ทัง่ทอง 2,950,000 1.03 
11. ผู้ ถือหุ้นอื่น 114,950,245 40.14 

 รวม 286,398,859 100.00 
หมายเหต ุ:   /1 บริษัท เอสวีโอเอ จ ากดั (มหาชน) มีรายชื่อผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก ณ วนัที่ 14 มีนาคม 2562 (วนัปิดสมดุทะเบียน) ดงันี ้
 

ล าดับ รายช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ 172,496,450 24.40 
2 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 62,461,740 8.83 
3 นาย วิจิตร โภคะกลุ 31,445,600 4.45 
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 14,496,100 2.05 
5 นาย เขต หวัง่หล ี 14,200,000 2.01 
6 บริษัท ยนีูเวอร์สบวิตี ้จ ากดั 12,700,000 1.80 
7 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 9,000,000 1.27 
8 นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต 8,000,000 1.13 
9 บริษัท ยนีูแชมป์ จ ากดั 7,290,000 1.03 
10 นาย พรประเสริฐ กาญจนจารี 7,000,000 0.99 
11 ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 367,910,110 52.04 

รวม 707,000,000 100.00 
 

/2 บริษัท สมัพนัธมิตร จ ากดั มีรายชื่อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 30 เมษายน 2562 ดงันี ้
 

ล าดับ รายช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นาง เสาวนีย์ จิตรยรรยง 22,720 11.36 
2 บริษัท โชควฒันา จ ากดั 20,208 10.10 
3 บริษัท ยนีูเซ็นทรัล จ ากดั 19,172 9.59 
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ล าดับ รายช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
4 บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 10,832 5.42 
5 นาง สรีุย์ โอโนะ 9,216 4.61 
6 นาง นลินี ภาจิตรยรรยง 9,016 4.51 
7 นาย ปริญญา ภาจิตรยรรยง 6,540 3.27 
8 นาย พงษ์พรรธน์ ธนสารศิลป์ 6,176 3.09 
9 บริษัท ดินเวสท์ จ ากดั 5,628 2.81 
10 นาย สเุมธ ดารกานนท์ 5,348 2.67 
11 ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 85,144 42.57 

รวม 200,000 100.00 
 
/3 บริษัท นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) มีรายชื่อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 (วนัปิดสมดุทะเบียน) ดงันี ้
 

ล าดับ รายช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษัท บญุวฒันโชค จ ากดั 5,683,384 38.01 
2 บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 2,317,738 15.50 
3 บริษัท เสรีคอนโทรล จ ากดั 835,379 5.59 
4 บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 788,744 5.28 
5 นาย บญุปกรณ์ โชควฒันา 604,492 4.04 
6 น.ส. วรวรรณ โชควฒันา 390,968 2.62 
7 นาย พิภพ โชควฒันา 355,882 2.38 
8 น.ส. วรวงศ์ โชควฒันา 350,000 2.34 
9 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา 303,414 2.03 
10 บริษัท ยนีูเวอร์สบวิตี ้จ ากดั 300,033 2.01 
11 ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 3,020,966 20.21 

รวม 14,951,000 100.00 

 

2.5 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 27 มิถนุายน 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 11 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายกมล จนัทิมา ประธานกรรมการ  
2. นายวชิิต ญาณอมร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายด าเนิน แก้วทวี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายสรศกัดิ์ ทนัตสวุรรณ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. ดร.สาธิต ปิติวรา กรรมการอิสระ 
6. นายเอกชยั ศิริจิระพฒันา กรรมการ 
7. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ  
8. ดร.วิวสนั เตยีว ยอง เพ็ง กรรมการ 
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รายชื่อ ต าแหน่ง 
9. นายปริญญา ภาจิตรยรรยง กรรมการ 
10. นายพิภพ โชควฒันา กรรมการ 
11. นายวีรพฒัน์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ กรรมการ 
 

2.6 ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
งบแสดงฐานะการเงนิ - งบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 ณ วันที่ 31 มี.ค. 62 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด        179.68  9.93% 233.77  15.39% 246.36  16.49% 254.72  14.71% 

เงินลงทนุชัว่คราว        350.00  19.34% 51.36  3.38% 30.00  2.01% 30.00  1.73% 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น        180.88  10.00% 121.86  8.02% 121.10  8.11% 182.66  10.55% 

สินค้าคงเหลือ        719.40  39.75% 757.62  49.87% 695.91  46.58% 857.52  49.52% 

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ย          22.40  1.24% 12.37  0.81% 8.73  0.58% 11.59  0.67% 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น            7.41  0.41% 8.20  0.54% 4.40  0.29% 4.26  0.25% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    1,459.77  80.66%    1,185.18  78.02% 1,106.50  74.07% 1,340.75  77.42% 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั          12.50  0.69% 12.50  15.39% 12.50  0.84% 12.50  0.72% 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม        108.72  6.01% 101.63  3.38% 109.54  7.33% 114.42  6.61% 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์        132.71  7.33% 123.98  8.02% 149.08  9.98% 149.35  8.62% 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน             2.52  0.14% 2.12  49.87% 10.19  0.68% 11.40  0.66% 

เงินมดัจ า          83.55  4.62% 85.17  0.81% 97.52  6.53% 94.66  5.47% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี            9.91  0.55% 8.56  0.54% 8.57  0.57% 8.74  0.50% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      349.91  19.34%      333.96  78.02% 387.40  25.93% 391.07  22.58% 

รวมสินทรัพย์    1,809.68  100%    1,519.14  100% 1,493.90  100.00% 1,731.82  100.00% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น        748.54  41.36% 658.34  43.34% 639.21  42.79% 869.33  50.20% 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น            3.43  0.19% 3.14  0.21% 3.05  0.20% 3.04  0.18% 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน        751.98  41.55% 661.48  43.54% 642.26  42.99% 872.37  50.37% 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน 

         14.80  0.82% 18.50  1.22% 21.86  1.46% 22.72  1.31% 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน        14.80  0.82%        18.50  1.22% 21.86  1.46% 22.72  1.31% 

รวมหนีสิ้น      766.78  42.37%      679.98  44.76% 664.13  44.46% 895.09  51.68% 

หุ้นสามญั 303,738,859 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 
1 บาท 

       366.80  20.27% 303.80  20.00% 303.80  20.34% 303.80  17.54% 

หุ้นสามญั 286,398,859 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 
1 บาท 

       349.40  19.31% 286.40  18.85% 286.40  19.17% 286.40  16.54% 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 ณ วันที่ 31 มี.ค. 62 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั        368.38  20.36% 368.38  24.25% 368.38  24.66% 368.38  21.27% 

จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย          36.68  2.03% 36.68  2.41% 36.68  2.46% 36.68  2.12% 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร        288.43  15.94% 147.70  9.72% 138.30  9.26% 145.27  8.39% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น    1,042.90  57.63%      839.16  55.24% 829.77  55.54% 836.74  48.32% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    1,809.68  100.00%    1,519.14  100.00% 1,493.90  100.00% 1,731.83  100.00% 

 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ - งบการเงนิรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

งวด 3 เดือนแรกปี 
2562 สิน้สุดวันที่ 31 

มี.ค. 62 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและบริการ 4,928.45  100.00%  4,933.83  100.00% 5,050.38  100.00% 1,191.58  100.00% 
ต้นทนุขายและบริการ 4,420.59  89.70%  4,384.30  88.86% 4,470.31  88.51% 1,051.42  88.24% 
ก าไรขัน้ต้น  507.86  10.30%  549.53  11.14%  580.06  11.49%  140.16  11.76% 
รายได้อ่ืน  70.03  1.42%  68.19  1.38%  54.59  1.08%  12.94  1.09% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย  577.89  11.73%  617.72  12.52%  634.66  12.57%  153.10  12.85% 
คา่ใช้จา่ยในการขายและจดัจ าหนา่ย  438.66  8.90%  428.56  8.69%  472.19  9.35%  118.57  9.95% 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  124.59  2.53%  118.55  2.40%  126.54  2.51%  31.71  2.66% 
ก าไรก่อนสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
คา่ใช้จา่ยทางกรรเงินและคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 

 14.63  0.30%  70.61  1.43%  35.92  0.71%  2.82  0.24% 

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  0.72  0.01%  6.30  0.13%  13.86  0.27%  4.88  0.41% 
ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยทางการเงินและคา่ใช้จา่ยภาษี
เงินได้ 

 15.36  0.31%  76.91  1.56%  49.78  0.99%  7.70  0.65% 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน  0.76  0.02%  0.58  0.01%  0.69  0.01%  0.17  0.01% 
ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  14.59  0.30%  76.33  1.55%  49.09  0.97%  7.53  0.63% 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  (0.77) -0.02%  12.95  0.26%  6.94  0.14%  0.56  0.05% 
ก าไรสุทธิ  15.36  0.31%  63.38  1.28%  42.16  0.83%  6.97  0.58% 



 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (IT) 

 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - เอกสารแนบหน้า 17 - 

2.7 ค าอธิบายและการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ 
โครงสร้างรายได้ 

 
ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
รายได้ 

รายได้รวมของบริษัทในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เทา่กบั 4,998.48 ล้านบาท 5,002.02 ล้านบาท และ 
5,104.97 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราสว่นเพิม่ขึน้ร้อยละ 0.07 ในปี 2560 และร้อยละ 2.04 ในปี 2561 ส าหรับงวด 
3 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม เทา่กบั 1,204.52 ล้านบาท โดยคดิเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 5.98 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหน้า ทัง้นี ้ รายได้หลกัของบริษัทมาจากการขายสนิค้ากลุม่คอมพวิเตอร์ กลุม่อปุกรณ์ตอ่พว่ง กลุม่แอ็ค
เซสเซอร่ี และกลุม่อื่น ๆ ที่รวมถงึ สมาร์ทโฟน และ โทรทศัน์แอลอีดี เป็นต้น 

บริษัทมีรายได้อื่นมาจาก รายได้คา่สนบัสนนุการตลาด รายได้คา่กระจายสนิค้า ดอกเบีย้รับ รายได้คา่คอมมชิชัน่ 
เป็นต้น มีรายได้อื่นในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 จ านวน 70.03 ล้านบาท 68.19 ล้านบาท และ 54.59 ล้านบาท 
ตามล าดบั คดิเป็นอตัราการลดลง ร้อยละ 2.67 ในปี 2560 และลดลงร้อยละ 22.23 ในปี 2561 ทัง้นี ้ในงวด 3 เดือนแรก
ของปี 2562 บริษัทมีรายได้อื่น จ านวน 12.94 ล้านบาท 
 
ต้นทุน 

ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีต้นทนุขายและบริการ เทา่กบั 4,420.59 ล้านบาท 4,384.30 ล้านบาท 
และ 4,470.31 ล้านบาท ตามล าดบั โดยคิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ 89.70 ร้อยละ 88.86 และร้อยละ 88.51 ของรายได้จาก
การขายและบริการในแตล่ะปี ส าหรับต้นทนุขายและบริการในงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 เทา่กบั 1,051.42 ล้านบาท คิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 88.24 ของรายได้จากการขายและบริการ 

ในปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 บริษัทมีก าไรขัน้ต้น จ านวน 507.86 ล้านบาท549.53 ล้านบาท และ 580.06 ล้าน
บาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเทา่กบั ร้อยละ 10.30 ร้อยละ 11.14 และร้อยละ 11.49 ตามล าดบั โดยคิดเป็น

 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

งวด 3 เดือนแรกปี 
2562 สิน้สุดวันที่ 31 

มี.ค. 62 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. คอมพิวเตอร์ 2,490.01 49.79% 2,289.96 45.77% 2,356.62 46.12% 545.80 45.31% 
2. เคร่ืองพิมพ์ 491.01 9.82% 490.38 9.80% 436.30 8.54% 100.73 8.36% 
3. โทรศพัท์มือถือ 654.28 13.08% 713.40 14.26% 774.25 15.15% 189.88 15.76% 
4. Accessories 739.86 14.79% 740.37 14.80% 787.63 15.41% 189.48 15.73% 
5. สินค้าอื่นๆ  470.71 9.41% 456.63 9.13% 400.19 7.83% 90.57 7.52% 
6. อ่ืนๆ  0.57 0.01% 16.72 0.33% 2.76 0.05% 0.13 0.01% 
รวมรายได้จากการขาย 4,846.44 96.91% 4,707.46 94.08% 4,757.75 93.11% 1,116.59 92.70% 
6. เคร่ืองมือและอะไหล ่ 15.05 0.30% 154.89 3.10% 219.82 4.30% 64.50 5.36% 
7. คา่เชา่และคา่บริการ 66.97 1.34% 71.48 1.43% 72.81 1.42% 10.48 0.87% 
รวมรายได้จากการบริการ 82.02 1.64% 226.37 4.52% 292.63 5.73% 74.99 6.23% 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 4,928.46 98.55% 4,933.83 98.61% 5,050.38 98.84% 1,191.58 98.93% 
รายได้อ่ืน 72.35 1.45% 69.58 1.39% 59.23 1.16% 12.94 1.07% 
รายได้รวม 5,000.81 100.00% 5,003.41 100.00% 5,109.61 100.00% 1,204.52 100.00% 
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อตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.21 ในปี 2560 และร้อยละ 5.56 ในปี 2561 ทัง้นี ้ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทมีก าไร
ขัน้ต้นจ านวน 140.16 ล้านบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเทา่กบั ร้อยละ 11.76 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 563.26 ล้านบาท 547.11 ล้านบาท 

และ 598.73 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 2.87 ในปี 2560 และอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.44 ในปี 

2561 ขณะที่คิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ 11.27 ร้อยละ 10.95 และร้อยละ 11.73 ของรายได้รวมในปี 2559 ปี 2560 และปี 

2561 ตามล าดบั  

ส าหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 150.28 ล้านบาท โดยคิด
เป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.26 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ขณะที่คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 12.48 ของรายได้รวม 
 
ความสามารถในการท าก าไร 

ในปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 บริษัทมีก าไรสทุธิ จ านวน 15.36 ล้านบาท 63.38 ล้านบาท และ 42.16 ล้านบาท 
ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเทา่กบั ร้อยละ 0.31 ร้อยละ 1.28 และร้อยละ 0.83 ตามล าดบั โดยคิดเป็นอตัราการ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 141.73 ในปี 2560 ขณะที่คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 40.78 ในปี 2561 ทัง้นี ้ในงวด 3 เดือนแรกของปี 
2562 บริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน 6.97 ล้านบาท คดิเป็นอตัราก าไรสทุธิเทา่กบั ร้อยละ 0.58 
 
ฐานะการเงนิ 
สินทรัพย์ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 1,809.68 ล้านบาท 1,519.14 ล้าน
บาท และ 1,493.90 ล้านบาท ตามล าดบั ขณะที่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 1,340.75 ล้านบาท โดย
มีการเปลีย่นแปลงของสนิทรัพย์ที่เป็นสาระส าคญั ดงันี ้

1. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีเงินลงทนุชัว่คราว เทา่กบั 350.00 ล้านบาท 51.36 
ล้านบาท 30.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.34 ร้อยละ 3.38 และร้อยละ 2.01 ของสนิทรัพย์รวมตามล าดบั 
ขณะที่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทมเีงินลงทนุชัว่คราว เทา่กบั 30.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.73 ของ
สนิทรัพย์รวม โดยเงินลงทนุระยะสัน้ จะเป็นการลงทนุในเงินฝากประจ าที่มีอายเุกินกวา่ 3 เดือน 

2. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น เท่ากบั 180.88 ล้านบาท 
121.86 ล้านบาท และ 121.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.00  ร้อยละ 8.02 และร้อยละ 8.11 ของสนิทรัพย์รวม 
ตามล าดบั ขณะที่ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น เท่ากบั 182.66 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 10.55 ของสินทรัพย์รวม โดยในปัจจุบนับริษัทเน้นการขายปลีกเป็นหลกัและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึน้ใน
อนาคต ซึ่งมีสว่นช่วยเพิ่มสภาพคลอ่งและผลก าไรของบริษัทให้มีสดัสว่นสงูขึน้  ในขณะเดียวกนัจะเป็นการลด
ความเสี่ยงในการรับภาระการส ารองหนีสู้ญ  ซึ่งโดยรวมจะส่งผลให้บริษัทมีฐานะการเงินที่ดีขึน้  ทัง้นี  ้ลูกหนี ้
ดงักลา่วเป็นลกูค้าขายสง่ของบริษัท ซึง่สว่นใหญ่เป็นลกูค้าเดิมที่มีประวตัิการซือ้ขายสนิค้าและประวตัิการช าระ
เงินท่ีดี ดงันัน้ บริษัทจึงไมค่าดวา่บริษัทจะได้รับความเสียหายอยา่งมีนยัส าคญัจากการเก็บหนีจ้ากลกูหนีก้ารค้า
ของบริษัทในปัจจบุนั บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ของลกูค้าค้าสง่ของบริษัทอยูร่ะหวา่ง 24 ถึง 32 วนั 
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3. ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 719.40 ล้านบาท 757.62 
ล้านบาท และ 695.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.75 ร้อยละ 49.87 และร้อยละ 46.58 ของสินทรัพย์รวม 
ตามล าดบั ขณะที่ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 857.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
49.52 ของสินทรัพย์รวม โดยการเพิ่มขึน้ของสินค้าคงเหลือเป็นผลสะท้อนถึงจ านวนสาขาที่เปิดเพิ่มขึน้  ทัง้นี ้ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 และวนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทได้ตัง้ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัย
เท่ากับ 14.18 ล้านบาท 13.86 ล้านบาท 15.53 ล้านบาท และ 16.04 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.93 ร้อยละ 
1.79 ร้อยละ 2.18 และร้อยละ 1.84 ของสนิค้าคงเหลอื ตามล าดบั นอกจากนี ้บริษัทมีระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย
เท่ากับ 54 วนัในปี 2559 เท่ากับ 61 วนั ในปี 2560 และเท่ากับ 59 วนั ในปี 2561 และมีอตัราส่วนหมุนเวียน
สนิค้าคงเหลอืเทา่กบั 6.63 เทา่ ในปี 2559 เทา่กบั 5.94 เทา่ ในปี 2560 และเทา่กบั 6.15 เทา่ ในปี 2561 จะเห็น
วา่บริษัทมีการหมนุเวียนของสินค้าคงเหลือในระดบัที่ดี ดงันัน้ บริษัทจึงคาดวา่จะไม่มีภาระการตัง้ส ารองสินค้า
ล้าสมยัในสดัสว่นท่ีสงูอยา่งมีนยัสาคญั 

4. ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากับ 108.72 ล้านบาท 
101.63 ล้านบาท และ 109.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.01  ร้อยละ 6.69 และร้อยละ 7.33 ของสนิทรัพย์รวม 
ตามล าดบั ขณะที่ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากับ 114.42 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 6.61 ของสินทรัพย์รวม โดยเป็นการลงทุนใน บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) ในสดัส่วนร้อยละ 
29.00 และลงทนุในบริษัท ทชั ปรินท์ติง้ รีพบัลคิ จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 24.00 

5. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ เทา่กบั 132.71 ล้านบาท 123.98 
ล้านบาท และ 149.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.33  ร้อยละ 8.16 และร้อยละ 9.98 ของสนิทรัพย์รวม 
ตามล าดบั ขณะที่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ เทา่กบั 149.35 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 8.62 ของสนิทรัพย์รวม โดยเป็นการเพิม่ขึน้ตามการขยายสาขาของบริษัท 

 
หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีหนีส้นิรวม 766.78 ล้านบาท 679.98 ล้านบาท และ 
664.13 ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็นร้อยละ 42.37 ร้อยละ 44.76 และร้อยละ 44.46 ของหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 
ตามล าดบั ขณะที่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีหนีส้นิรวม 895.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.68 ของหนีส้นิและ
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม โดยมีการเปลีย่นแปลงของหนีส้นิที่เป็นสาระส าคญั ดงันี ้

1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 748.54 ล้านบาท 
658.34 ล้านบาท และ 639.21 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 41.36 ร้อยละ 43.34 และร้อยละ 42.79 ของ
หนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ตามล าดบั ขณะที่ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี ้
อื่น 869.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.20 ของหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม โดยประกอบด้วยรายการเจ้าหนี ้
การค้า 791.63 ล้านบาท และรายการเจ้าหนีอ้ื่น 77.69 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย รายการเช็คค้างจา่ย คา่ใช้จ่าย
ค้างจ่าย รายได้รับลว่งหน้า ภาษีเงินได้ค้างจ่าย เป็นต้น 

2. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีหนังสือค า้ประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทเหลืออยู่เป็นจ านวน
ประมาณ 10.6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 11.5 ล้านบาท) และ 100,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า
ประมาณ 3.2 ล้านบาท 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,042.90 ล้านบาท 839.16 

ล้านบาท และ 829.77 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 57.63 ร้อยละ 55.24 และร้อยละ 55.54 ของหนีส้นิและสว่น
ของผู้ ถือหุ้นรวม ตามล าดบั ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 836.74 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีทนุช าระแล้วเทา่กบั 286.40 ล้านบาท โดยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 1.12 ของสว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2560 เนื่องจากก าไรสะสมทีล่ดลง 9.39 ล้านบาท อนัเป็นผลจากโครงการซือ้หุ้นคืน
จากผู้ ถือหุ้นในปี 2561 และมีสว่นแบง่ก าไรจากบริษัทร่วมลงทนุเทา่กบั 13.86 ล้านบาท 

ส าหรับอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นในในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 พบวา่ บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ิน
ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 0.74 เทา่ 0.81 เทา่ และ 0.80 เทา่ ตามล าดบั ขณะที่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทมี
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 1.07 เทา่ โดยบริษัทมีอตัราสว่นท่ีคอ่นข้างคงที่และอยูใ่นระดบัท่ีต า่ เนื่องจาก
บริษัทไมม่ีการใช้แหลง่เงินทนุจากสถาบนัการเงินเลย 
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3. สรุปข้อมูลบริษัท บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) (SPVI) 
3.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากดั (มหาชน)  
(SPVI Public Company Limited) 

วันที่จดทะเบียนก่อตัง้ 10 เมษายน 2556 
สถานะปัจจุบนั เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ตัง้แตว่นัท่ี 19 ธนัวาคม 2556 
เลขที่ทะเบียนบริษัท 0107556000264 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ SPVI ประกอบธุรกิจหลกัเป็นหนึง่ในตวัแทนจ าหนา่ย (Reseller) ผลติภณัฑ์ภายใต้ตรา

สนิค้า Apple ทัง้คอมพวิเตอร์ ผลติภณัฑ์ประเภท iOS และอปุกรณ์เสริมตา่งๆ รวมทัง้
เป็นตวัแทนจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้าอื่นๆ ที่สามารถน ามาใช้กบัผลติภณัฑ์ 
Apple เป็นหลกั เพื่อที่จะรองรับความต้องการของลกูค้าได้ครบวงจร นอกจากนี ้SPVI
ยงัได้ขยายธุรกิจการบริการให้แกล่กูค้า โดยมศีนูย์บริการส าหรับสนิค้าภายใต้ตรา
ผลติภณัฑ์ Apple ในนาม iCenter 

ที่ตัง้ 1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กทม. 
เว็บไซต์ http://www.spvi.co.th/ 
ทุนจดทะเบียน 200.00 ล้านบาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
 

200.00 ล้านบาท 
จ านวน 400,000,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิภายหลงัการหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคล อยา่งไรก็
ตาม SPVI อาจก าหนดให้การจา่ยเงินปันผลมีอตัราน้อยกวา่อตัราที่ก าหนดได้ หากมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องน าเงินก าไรสทุธิจ านวนดงักลา่วมาใช้เพื่อขยายการด าเนินงาน 
ตอ่ไป 

 
3.2 ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

 บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากดั (มหาชน) เป็นหนึง่ในตวัแทนจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้า Apple และ
ผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้าอื่นๆ ที่สามารถน ามาใช้กบัผลติภณัฑ์ Apple เป็นหลกั โดยมีลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 
ดงันี ้

1. เป็นตวัแทนจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้า Apple โดยมีผลติภณัฑ์ที่จ าหนา่ย ได้แก่ 
1.1 ผลติภณัฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ เช่น iMac, Mac Pro, Mac Mini, MacBook Pro, MacBook Air 
1.2 ผลติภณัฑ์ประเภท iOS ผลติภณัฑ์ประเภท iPad iPod และ Apple Watch ส าหรับ iPhone 
1.3 ผลติภณัฑ์ประเภทอปุกรณ์เสริม เช่น ที่ชาร์จแบตเตอร่ี หฟัูง สายพว่ง เคร่ืองสง่สญัญาณอินเตอร์เนต็ 

แผนความคุ้มครอง AppleCare เป็นต้น 
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2. เป็นตวัแทนจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้าอื่นๆ ที่สามารถน ามาใช้กบัผลติภณัฑ์ Apple เป็นหลกั 
2.1 ผลติภณัฑ์ประเภทอปุกรณ์เสริม 
2.2 ผลติภณัฑ์ประเภทกราฟิก ได้แก่ เคร่ืองพิมพ์องิค์เจ็ทหน้ากว้าง กระดาษส าหรับงานพิมพ์  
และอปุกรณ์วดัคณุภาพการพิมพ์ 
2.3 ผลติภณัฑ์ประเภทซอฟต์แวร์ ได้แก่ Adobe และ EFI (โปรแกรม Color Proof XF) 
2.4 ผลติภณัฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ของบริษัท เดลล์ คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
2.5 ผลติภณัฑ์ประเภทสมาร์ทโฟน ได้แก่ สมาร์ทโฟนยี่ห้อตา่งๆ ได้แก่ ซมัซุง ลาวา วีโว โดยจ าหนา่ยในช่อง 
ทางร้าน Mobi และ ร้าน AIS 

 
3. งานบริการ  
SPVI ได้รับการแตง่ตัง้ จาก Apple South Asia (Thailand) Limited ให้เป็น Authorized Service Provider 

ท าให้ SPVI สามารถเปิดศนูย์บริการภายใต้ชื่อ iCenter (เดิมชื่อ Smart Bar) โดยสามารถซือ้อะไหลต่า่งๆ จากบริษัท 

APPLE ได้โดยตรง 

 
3.3 โครงสร้างกลุ่มบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 รายชื่อผู้ถอืหุ้น 

 SPVI มีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 200.00 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 400,000,000 หุ้น มลูคา่ทีต่ราหุ้นไว้หุ้นละ 

0.50 บาท โดยมีรายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบยีนผู้ ถือหุ้นลา่สดุ ดงันี ้

ล าดับที่ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) 116,000,000 29.00 
2. นายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์ 65,600,000 16.40 
3. นางเพช็รรัตน์ วรญาณโกศล 33,294,000 8.32 
4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล 25,311,050 6.33 
5. นายเมธา รังสยิาวรานนท์ 15,560,700 3.89 
6. น.ส.พชัรา เกียรตินนัทวมิล 6,172,200 1.54 
7. นายวีระพนัธ์ วรญาณโกศล 4,882,710 1.22 

ผู้ ถือหุ้นรายอื่นๆ 

บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) 
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว: 286.40 ล้านบาท 

71.00% 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากดั (มหาชน) 
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว: 200.00 ล้านบาท 

29.00% 
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ล าดับที่ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
8. นายสมชาย วรญาณโกศล 4,678,400 1.17 
9. น.ส.วิยะดา อิทธิวิทยาธร 4,350,000 1.09 
10. นายนราธร วงศ์วิเศษ 4,050,000 1.01 
11. ผู้ ถือหุ้นอื่น 120,100,940 30.03 

 รวม 400,000,000 100.00 
 

3.5 คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วนัท่ี 27 มิถนุายน 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 8 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายธีระ อภยัวงศ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสจิุน สวุรรณเกต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นางสษุมา รัตวิานชิ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ 
5. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการ 
6. นายนราธร วงศ์วิเศษ กรรมการ 
7. นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการ 
8. นางเพช็รรัตน์ วรญาณโกศล กรรมการ 

 
3.6 ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

รายการ 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 ณ วันที่ 31 มี.ค. 62 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  16.07  4.05%  33.34  6.76%  45.27  7.52%  36.70  6.68% 

เงินลงทนุชัว่คราว  88.50  22.30%  103.28  20.95%  81.36  13.52%  46.46  8.45% 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  33.34  8.40%  32.29  6.55%  59.27  9.85%  60.82  11.07% 

สินค้าคงเหลือ  153.23  38.61%  217.21  44.07%  295.49  49.11%  288.73  52.53% 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น  5.36  1.35%  6.43  1.31%  10.92  1.82%  8.92  1.62% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  296.50  74.71%  392.55  79.64%  492.32  81.83%  441.63  80.34% 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั  0.16  0.04%  -    0.00%  -    0.00%  -    0.00% 

เงินลงทนุระยะยาวอื่นๆ  10.00  2.52%  10.00  2.03%  10.00  1.66%  10.00  1.82% 

อปุกรณ์  42.38  10.68%  40.73  8.26%  42.98  7.14%  42.52  7.74% 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน   20.49  5.16%  19.85  4.03%  20.82  3.46%  19.35  3.52% 

สิทธิการเชา่  6.68  1.68%  6.22  1.26%  6.95  1.15%  6.69  1.22% 
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รายการ 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 ณ วันที่ 31 มี.ค. 62 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  15.79  3.98%  18.42  3.74%  21.26  3.53%  21.92  3.99% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี  4.88  1.23%  5.14  1.04%  7.33  1.22%  7.57  1.38% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  100.37  25.29%  100.36  20.36%  109.34  18.17%  108.04  19.66% 

รวมสินทรัพย์  396.87  100.00%  492.91  100.00%  601.66  100.00%  549.68  100.00% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  110.73  27.90%  177.86  36.08%  253.43  42.12%  183.91  33.46% 

เงินปันผลค้างจา่ย  0.05  0.01%  0.06  0.01%  0.07  0.01%  0.06  0.01% 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย  -    0.00%  1.82  0.37%  3.83  0.64%  6.05  1.10% 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  0.74  0.19%  0.89  0.18%  0.80  0.13%  0.72  0.13% 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  111.53  28.10%  180.62  36.64%  258.13  42.90%  190.73  34.70% 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน 

 9.53  2.40%  10.81  2.19%  14.80  2.46%  15.30  2.78% 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  9.53  2.40%  10.81  2.19%  14.80  2.46%  15.30  2.78% 

รวมหนีสิ้น  121.06  30.50%  191.43  38.84%  272.94  45.36%  206.04  37.48% 

ทนุจดทะเบียน   
        

หุ้นสามญั 400,000,000หุ้น มลูคา่หุ้น
ละ 0.5 บาท 

 200.00  50.39%  200.00  40.58%  200.00  33.24%  200.00  36.39% 

หุ้นสามญั 400,000,000หุ้น มลูคา่หุ้น
ละ 0.5 บาท 

 200.00  50.39%  200.00  40.58%  200.00  33.24%  200.00  36.39% 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั  39.81  10.03%  39.81  8.08%  39.81  6.62%  39.81  7.24% 

จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย  10.77  2.71%  12.29  2.49%  14.55  2.42%  14.55  2.65% 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร  25.24  6.36%  49.38  10.02%  74.36  12.36%  89.28  16.24% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  275.81  69.50%  301.48  61.16%  328.72  54.64%  343.64  62.52% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  396.87  100.00%  492.91  100.00%  601.66  100.00%  549.68  100.00% 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
3.7 ค าอธิบายและการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ 
ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
รายได้ 

SPVI มีรายได้รวมในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เทา่กบั 1,797.46 ล้านบาท 2,096.19 ล้านบาท และ 
2,591.46 ล้านบาท โดยคิดเป็นอตัราสว่นเพิม่ขึน้ร้อยละ 15.37 ในปี 2560 และร้อยละ 21.21 ในปี 2561 ส าหรับงวด 3 
เดือนแรกของปี 2562 SPVI มีรายได้รวมเทา่กบั 776.21 ล้านบาท ซึง่เพิ่มจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้าเทา่กบั 161.95 
ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิม่ขึน้ร้อยละ 26.37 โดยรายได้หลกัของ SPVI มาจากการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้า 
Apple ได้แก่ ผลติภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ผลติภณัฑ์ iOS และอปุกรณ์เสริม เป็นต้น 

 
ต้นทุน 

ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 SPVI มีต้นทนุขายและบริการเทา่กบั 1,570.00 ล้านบาท 1,809.95 ล้านบาท 
และ 2,236.89 ล้านบาท ตามล าดบั โดยคิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ 88.02 ร้อยละ 87.13 และร้อยละ 87.33 ของรายได้จาก
การขายและบริการในแตล่ะปี ส าหรับต้นทนุขายและบริการในงวด 3 เดือนแรกปี 2562 เทา่กบั 675.49 ล้านบาท โดยคิด
เป็นอตัราสว่นร้อยละ 88.06 ของรายได้จากการขายและบริการ 

ในปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 SPVI มีก าไรขัน้ต้น จ านวน 213.70 ล้านบาท 267.36 ล้านบาท และ 324.48 ล้าน
บาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 11.98 ร้อยละ 12.87 และร้อยละ 12.67 ตามล าดบั คดิเป็นอตัรา
การเพิม่ขึน้ร้อยละ 25.11 ในปี 2560 และร้อยละ 21.36 ในปี 2561 ทัง้นี ้ ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 SPVI มีก าไร
ขัน้ต้น จ านวน 91.57 ล้านบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 11.94 และคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 20.07 
เมื่อเทยีบกบัก าไรขัน้ต้นในช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า 

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

งวด 3 เดือนแรกปี 
2562 สิน้สุดวันที่ 31 

มี.ค. 62 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและบริการ  1,783.70  100.00%  2,077.31  100.00%  2,560.51  100.00%  767.06  100.00% 
ต้นทนุขายและบริการ  1,570.00  88.02%  1,809.95  87.13%  2,236.03  87.33%  675.49  88.06% 
ก าไรขัน้ต้น  213.70  11.98%  267.36  12.87%  324.48  12.67%  91.57  11.94% 
รายได้อ่ืน  13.76  0.77%  18.88  0.91%  30.95  1.21%  9.16  1.19% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย  227.46  12.75%  286.24  13.78%  355.43  13.88%  100.73  13.13% 
คา่ใช้จา่ยในการขายและจดัจ าหนา่ย  162.01  9.08%  186.50  8.98%  233.30  9.11%  62.50  8.15% 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  58.13  3.26%  61.68  2.97%  65.57  2.56%  19.45  2.54% 
ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยทางการเงินและ
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 

 7.32  0.41%  38.05  1.83%  56.56  2.21%  18.78  2.45% 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน  0.63  0.04%  0.69  0.03%  0.87  0.03%  0.19  0.02% 
ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  6.69  0.38%  37.36  1.80%  55.69  2.17%  18.59  2.42% 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  1.56  0.09%  6.90  0.33%  10.48  0.41%  3.68  0.48% 
ก าไรสุทธิ  5.13  0.29%  30.46  1.47%  45.21  1.77%  14.91  1.94% 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ในปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 SPVI มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 220.14 ล้านบาท 248.18 ล้านบาท 

และ 298.87 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.73 ในปี 2560 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 20.42 ในปี 2561
ขณะที่คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 12.25 ร้อยละ 11.84 และร้อยละ 11.53 ของรายได้รวมในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 
ตามล าดบั โดยการเพิ่มขึน้ดงักล่าวมาจากการขยายสาขาเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าถึงผู้บิโภคมากยิ่งขึน้ เป็นผลให้มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มจากคา่พนกังาน คา่เช่าพืน้ท่ี คา่บริหารจดัการพืน้ท่ี เป็นต้น 

ส าหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 SPVI มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 81.95 ล้านบาท โดยคิดเป็น
อตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.62 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ขณะที่คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 10.56 ของรายได้รวม 
 
ความสามารถในการท าก าไร 

ในปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 SPVI มีก าไรสทุธิ จ านวน 5.13 ล้านบาท 30.46 ล้านบาท และ 45.21 ล้านบาท 
ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเทา่กบั ร้อยละ 0.29 ร้อยละ 1.45 และร้อยละ 1.74 ตามล าดบั คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้
ร้อยละ 493.76 ในปี 2560 และร้อยละ 48.42 ในปี 2561 ทัง้นี ้ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 SPVI มีก าไรสทุธิ จ านวน 
14.91 ล้านบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเทา่กบั ร้อยละ 1.92 และคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 61.84 เมื่อเทียบกบัก าไร
สทุธิในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

  
ฐานะการเงนิ 
สินทรัพย์ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 SPVI มีสนิทรัพย์รวม 396.87 ล้านบาท 492.91 ล้านบาท 
และ 601.66 ล้านบาท และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 SPVI มีสนิทรัพย์รวม 549.68 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมีการ
เปลีย่นแปลงของสนิทรัพย์ทีเ่ป็นสาระส าคญั ดงันี ้

1. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 SPVI มีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 33.34 ล้านบาท 32.29 
ล้านบาท และ 59.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.40 ร้อยละ 6.55 และร้อยละ 9.85 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั 
ขณะที่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 SPVI มีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 60.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.07 ของ
สนิทรัพย์รวม  

2. ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 SPVI มีสนิค้าคงเหลอื 153.23 ล้านบาท 217.21 ล้านบาท 
และ 295.49 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 38.61 ร้อยละ 44.07 และร้อยละ 49.11 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั 
ขณะที่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 SPVI มีสนิค้าคงเหลอื 288.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.53 ของสนิทรัพย์
รวม โดยสนิค้าคงเหลอืที่เพิ่มขึน้มาจากการส ารองสนิค้าให้เพียงพอตอ่การขยายสาขา และกลุม่ลกูค้าใหม่ 
 

หนีส้นิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 SPVI มีหนีส้นิรวม 121.06 ล้านบาท 191.43 ล้านบาท และ 

272.94 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 30.50 ร้อยละ 38.84 และร้อยละ 45.36 ของหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ตามล าดบั 
ขณะที่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 SPVI มีหนีส้นิรวม 206.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.48 ของหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือ
หุ้นรวม โดยมีการเปลีย่นแปลงของหนีส้นิที่เป็นสาระส าคญั ดงันี ้
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1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 SPVI มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 110.73 ล้านบาท 
117.86 ล้านบาท และ 253.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.90 ร้อยละ 36.08 และร้อยละ 42.12 ของหนีส้นิและ
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ตามล าดบั ขณะที่ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 SPVI มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 183.91
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.46 ของหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม โดยประกอบด้วยรายการเจ้าหนีก้ารค้า 
167.59 ล้านบาท และรายการเจ้าหนีอ้ื่น 16.31 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย รายการเช็คค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายค้าง
จ่าย ภาษีเงินได้ค้างจ่าย เป็นต้น 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 SPVI มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 275.81 ล้านบาท 301.46 ล้าน
บาท และ 328.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.50 ร้อยละ 61.16 และร้อยละ 54.64 ของหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 
ตามล าดบั ขณะที่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 SPVI มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 343.64 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 62.52 ของ
หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม  

ด้านอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นผู้ ถือหุ้นในปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 SPVI มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 
0.44 เทา่ 0.63 เทา่ 0.83 เทา่ และ 0.60 เทา่ ตามล าดบั ขณะที่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 SPVI มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่น
ของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 0.60 เทา่ โดย SPVI มีอตัราสว่นท่ีคอ่นข้างคงที่และอยูใ่นระดบัท่ีต ่า เนื่องจากไมม่ีการใช้แหลง่เงินทนุ
จากสถาบนัการเงินเลย 
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4. สรุปข้อมูลบริษัท บริษัท ทัช ปรินท์ติง้ รีพับลิค จ ากดั (TOUCH) 
4.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท บริษัท ทชั ปรินท์ติง้ รีพบัลคิ จ ากดั 
Touch Printing Republic Co., Ltd. 

วันที่จดทะเบียนก่อตัง้ 28 กนัยายน 2559 
สถานะปัจจุบนั ยงัด าเนินกิจการอยู ่
เลขที่ทะเบียนบริษัท 0105559153337 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัทประกอบธุรกิจผลติเสือ้ผ้า เคร่ืองหนงั และสนิค้าพรีเมี่ยม รวมไปถึง การจดั

จ าหนา่ยเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองจกัรในการพิมพ์ลงบนผ้า บริการออกแบบ และบริการ
พิมพ์ลงบนวสัดตุา่ง ๆ ทัง้ในประเทศและสง่ออก 

ที่ตัง้ 333 ถนน พฒันาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
Website touch-printing.com 
ทุนจดทะเบียน 50.00 ล้านบาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 50.00 ล้านบาท 

จ านวน 5,000,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล - 
 

4.2 ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

 บริษัท ทชั ปรินท์ติง้ รีพบัลคิ จ ากดั จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบยีน
และช าระแล้ว 50,000,000 บาท ปัจจบุนัท าธุรกิจผลติเสือ้ผ้า เคร่ืองหนงั และสนิค้าพรีเมี่ยม รวมไปถึง การจดัจ าหนา่ย
เคร่ืองพมิพ์ เคร่ืองจกัรในการพิมพ์ลงบนผ้า บริการออกแบบ และบริการพิมพ์ลงบนวสัดตุา่ง ๆ ทัง้ในประเทศและสง่ออก  
ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ  
ผลติตามสัง่และจ าหนา่ยผลติภณัฑ์เสือ้ผ้า เคร่ืองหนงั และสนิค้าประเภทกระเป๋า ผ้าคลมุ แผน่รองเม้าส์ เป็นต้น  
เป็นผู้ดแูล จดัจ าหนา่ย และบริการหลงัการขายในสว่นของเคร่ืองพิมพ์และเคร่ืองจกัรในการพิมพ์ลงบนผ้า Textile Printing 
Solution ทัง้ระบบ 
 
4.3 รายชื่อผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทมีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 50.00 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 5,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 

บาท ส าหรับรายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 27 มิถนุายน 2562 มีดงันี ้

ล าดับที่ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน 
1. นายกิตติภมูิ อนตุรภิญโญวงศ์ 1,500,000 30.00% 
2. บริษัท เอสวีโอเอ จ ากดั (มหาชน) 1,200,000 24.00% 
3. บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) 1,200,000 24.00% 
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ล าดับที่ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน 
4. นางสาวขวญัใจ อดุมมงคงกิจ 500,000 10.00% 
5. นายธนธรณ์ กมลพฒันะ 500,000 10.00% 
6. นายปณิธาน ชินวฒันโชติ 100,000 2.00% 

รวม 5,000,000 100.00% 
 

4.4 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

 ณ วนัท่ี 27 มิถนุายน 2562 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 5 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายฐิติกร อษุยาพร กรรมการ 
2. นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการ 
3. นายกิตติภมูิ อนตุรภิญโญวงศ์ กรรมการ 
4. นายธนธรณ์ กมลพฒันะ กรรมการ 
5. นางสาวขวญัใจ อดุมมงคลกิจ กรรมการ 

 
4.5 ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
 

รายการ 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 ณ วันที่ 31 มี.ค. 62 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 20.69 25.84% 14.93 21.54% 13.35 17.62% 22.40 24.30% 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 19.23 24.02% 12.75 18.41% 15.28 20.17% 16.05 17.42% 

สินค้าคงเหลือ 32.38 40.45% 28.57 41.23% 31.10 41.06% 35.66 38.68% 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 2.30 2.88% 0.63 0.90% 1.88 2.48% 4.55 4.93% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 74.60 93.19% 56.87 82.08% 61.60 81.34% 78.66 85.33% 

สว่นปรับปรุงอาคารเชา่และอปุกรณ์ 4.26 5.33% 9.69 13.98% 11.26 14.87% 10.59 11.49% 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 1.05 1.31% 1.76 2.54% 1.53 2.02% 1.48 1.60% 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น - เงินมดัจ า 0.13 0.17% 0.97 1.40% 1.34 1.77% 1.46 1.58% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5.45 6.81% 12.42 17.92% 14.13 18.66% 13.52 14.67% 

รวมสินทรัพย์ 80.04 100% 69.29 100% 75.74 100.00% 92.18 100.00% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 28.07 35.07% 14.27 20.60% 17.16 22.66% 31.40 34.06% 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน - สว่นทีถ่ึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

0.00 0.00% 0.34 0.50% 0.11 0.15% 0.09 0.09% 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.50 0.66% 0.50 0.54% 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 0.42 0.53% 0.12 0.17% 0.09 0.12% 0.10 0.11% 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 28.49 35.60% 14.74 21.27% 17.86 23.59% 32.08 34.80% 
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รายการ 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 ณ วันที่ 31 มี.ค. 62 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิจาก
สว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

0.00 0.00% 0.26 0.38% 0.23 0.31% 0.19 0.21% 

ส ารองผลประโยชน์ของพนกังาน 0.00 0.00% 0.10 0.15% 0.25 0.33% 0.29 0.32% 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 0.00 0.00% 0.37 0.53% 0.48 0.64% 0.48 0.52% 

รวมหนีสิ้น 28.49 35.60% 15.11 21.80% 18.35 24.23% 32.56 35.32% 

หุ้นสามญั 5,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 
10 บาท 

50.00 62.47% 50.00 72.16% 50.00 66.02% 50.00 54.24% 

หุ้นสามญั 5,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 
10 บาท 

50.00 62.47% 50.00 72.16% 50.00 66.02% 50.00 54.24% 

ก าไรสะสม   1.55  1.94% 4.18 6.04% 7.39 9.75% 9.62 10.44% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 51.55 64.40% 54.18 78.20% 57.39 75.77% 59.62 64.68% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 80.04 100.00% 69.29 100.00% 75.74 100.00% 92.18 100.00% 

 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ก.ย. - ธ.ค. ปี 2559 

 
ปี 2560 ปี 2561 

งวด 3 เดือนแรกปี 
2562 สิน้สุดวันที่ 31 

มี.ค. 62 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและบริการ  38.60  100.00%  154.39  100.00%  173.07  100.00%  46.79  100.00% 
ต้นทนุขายและบริการ  30.63  79.35%  124.46  80.61%  137.79  79.62%  35.59  76.06% 
ก าไรขัน้ต้น  7.97  20.65%  29.93  19.39%  35.28  20.38%  11.20  23.94% 
รายได้อ่ืน  0.12  0.31%  4.59  2.97%  5.91  3.41%  1.57  3.36% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย  8.09  20.96%  34.52  22.36%  41.19  23.80%  12.77  27.29% 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร  6.13  15.88%  31.06  20.12%  37.18  21.48%  9.97  21.31% 
ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยทางการเงินและ
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 

 1.96  5.08%  3.46  2.24%  4.01  2.32%  2.80  5.98% 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน  -    0.00%  0.03  0.02%  0.03  0.02%  0.01  0.01% 
ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  1.96  5.08%  3.43  2.22%  3.98  2.30%  2.80  5.97% 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  0.40  1.04%  0.80  0.52%  0.78  0.45%  -    0.00% 
ก าไรสุทธิ  1.56  4.04%  2.63  1.70%  3.20  1.85%  2.80  5.97% 
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4.6 ค าอธิบายและการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ 
ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
รายได้ 

รายได้รวมของ TOUCH ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เทา่กบั 38.72 ล้านบาท 158.98 ล้านบาท และ 
178.98 ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2559 TOUCH ก่อตัง้ในเดือนกนัยายนจึงมีรายได้จากการด าเนินธุรกิจเพียงแค ่ 4 
เดือน ส าหรับปี 2561 TOUCH มีรายได้รวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.58 จากปี 2560 ส าหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 
TOUCH มีรายได้รวม เทา่กบั 48.36 ล้านบาท โดยมีรายได้หลกัมาจากการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองแสกน 
เคร่ืองรีดร้อน (Printing Solution) และการให้บริการด้านการพิมพ์แบบครบวงจร (Printing Service) 

TOUCH มีรายได้อื่นในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 จ านวน 0.12 ล้านบาท 4.59 ล้านบาท และ 5.91 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยในปี 2561 มีรายได้อื่นเพิ่มขึน้ร้อยละ 28.76 จากรายได้อื่นปี 2560 ทัง้นี ้ ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 
TOUCH มีรายได้อื่นจ านวน 1.57 ล้านบาท 
 
ต้นทุน 

ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 TOUCH มีต้นทนุขายและบริการ เทา่กบั 30.63 ล้านบาท 124.46 ล้านบาท 
และ 137.79 ล้านบาท ตามล าดบั โดยคิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ 79.35 ร้อยละ 80.61 และร้อยละ 79.62 ของรายได้จาก
การขายและบริการในแตล่ะปี ส าหรับต้นทนุขายและบริการในงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 เทา่กบั 35.59 ล้านบาท คิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 76.06 ของรายได้จากการขายและบริการ 

ในปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 TOUCH มีก าไรขัน้ต้น จ านวน 7.97 ล้านบาท 29.93 ล้านบาท และ 35.28 ล้าน
บาท ตามล าดบั คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเทา่กบั ร้อยละ 20.65 ร้อยละ 19.39 และร้อยละ 20.38 ตามล าดบั ทัง้นี ้ในงวด 3 
เดือนแรกของปี 2562 TOUCH มีก าไรขัน้ต้นจ านวน 11.20 ล้านบาท คิดเป็นอตัราขัน้ต้นเทา่กบั ร้อยละ 23.94 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 TOUCH มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 6.13 ล้านบาท 31.06 ล้านบาท 

และ 37.18 ล้านบาท ตามล าดบั ขณะที่คิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ 15.83 ร้อยละ 19.54 และร้อยละ 20.77 ของรายได้รวม

ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามล าดับ ส าหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 TOUCH มีค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารเทา่กบั 9.97 ล้านบาท โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 20.61 ของรายได้รวม 
 
ความสามารถในการท าก าไร 

ในปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 TOUCH มีก าไรสทุธิ จ านวน 1.56 ล้านบาท 2.63 ล้านบาท และ 3.20 ล้านบาท 
ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเทา่กบั ร้อยละ 4.02 ร้อยละ 1.65 และร้อยละ 1.78 ตามล าดบั ทัง้นี ้ในงวด 3 เดือนแรก
ของปี 2562 TOUCH มีก าไรสทุธิจ านวน 2.80 ล้านบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเทา่กบั ร้อยละ 5.79 
 
 
 
 
 



 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (IT) 

 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (APM)  - เอกสารแนบหน้า 32 - 

ฐานะการเงนิ 
สินทรัพย์ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 TOUCH มสีนิทรัพย์รวม 80.04 ล้านบาท 69.29 ล้านบาท 
และ 75.74 ล้านบาท ตามล าดบั และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 TOUCH มีสนิทรัพย์รวม 92.18 ล้านบาท โดยมีการ
เปลีย่นแปลงของสนิทรัพย์ทีเ่ป็นสาระส าคญั ดงันี ้

1. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 TOUCH มีสนิค้าคงเหลอื เทา่กบั 32.38 ล้านบาท 28.57 
ล้านบาท 31.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.45 ร้อยละ 41.23 และร้อยละ 41.06 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั 
ขณะที่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 TOUCH มีสนิค้าคงเหลอื เทา่กบั 35.66 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 38.68 ของ
สนิทรัพย์รวม 

 
หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 TOUCH มีหนีส้นิรวม 28.49 ล้านบาท 15.11 ล้านบาท และ 
18.35 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 35.60 ร้อยละ 21.80 และร้อยละ 24.23 ของหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 
ตามล าดบั ขณะที่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 TOUCH มีหนีส้นิรวม 32.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.32 ของหนีส้นิและ
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม โดยมีการเปลีย่นแปลงของหนีส้นิที่เป็นสาระส าคญั ดงันี ้

1. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 TOUCH มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น เทา่กบั 28.07 ล้าน
บาท 14.27 ล้านบาท 17.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.07 ร้อยละ 20.60 และร้อยละ 22.66 ของหนีส้นิและ
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ตามล าดบั ขณะที่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 TOUCH มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 
เทา่กบั 31.40 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 34.06 ของหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม โดยประกอบด้วยรายการ
เจ้าหนีก้ารค้า 28.07 ล้านบาท และรายการเจ้าหนีอ้ื่น 3.33 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย รายการเช็คค้างจ่าย 
คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย ภาษีเงินได้ค้างจ่าย เป็นต้น 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 TOUCH มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 51.55 ล้านบาท 69.29 ล้าน
บาท และ 75.74 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 64.40 ร้อยละ 78.20 และร้อยละ 75.77 ของหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือ
หุ้นรวม ตามล าดบั ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 TOUCH มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 59.62 ล้านบาท โดยมีทนุช าระแล้ว
เทา่กบั 50.00 ล้านบาท  

TOUCH มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เทา่กบั 0.55 เทา่ 0.26 เทา่ และ 
0.32 เทา่ ตามล าดบั และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 TOUCH มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่กบั 0.55 เทา่ โดย 
TOUCH มีระดบัหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นในระดบัท่ีต ่า โดยในชว่งที่ผา่นมา TOUCH ยงัไมม่ีการใช้เงินกู้ยมืจากสถาบนั
การเงิน 
 


