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สวนที ่1
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สวนท่ี 1
ขอมูลสรุป

บริษัท ไอที ซิต้ี จํ ากัด (มหาชน) ปจจุบันประกอบธุรกิจคาปลีก (Superstore) เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง รวมถึง 
สินคาท่ีเก่ียวของทางดานไอทีแบบครบวงจร (“One Stop Shopping IT Products”) ภายใตช่ือทางการคาวา “ไอที ซิต้ี” ซ่ึงเปนรานคาปลีกใน
รูปแบบไอทีซุปเปอรสโตร ภายใตสโลแกนวา “เมืองเทคโนโลยีครบวงจร” (“The IT Superstore”)

บริษัทจดทะเบียนจัดต้ังเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2539 โดยเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท เอสวีโอเอ จํ ากัด (มหาชน) (“เอสวี
โอเอ”) กลุมบริษัทในเครือสหกรุป พนักงานบริษัท และบริษัทคูคาของเอสวีโอเอ มีทุนจดทะเบียนเริม่แรก 100 ลานบาท แบงเปน
10,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท และมีทุนเรียกช ําระแลวเริม่แรกเทากับ 25 ลานบาท ตอมาในวันท่ี  23 เมษายน 2540 บริษัท
ไดเรียกทุนชํ าระแลวเพิ่มขึ้นเปน 50 ลานบาท จากน้ันในวันท่ี 9 มกราคม 2541 บริษัทมีทุนเรียกชํ าระแลวเพิ่มขึ้นเปน 90 ลานบาท และตอมา
ในวันท่ี 27 เมษายน 2542 บริษัทมีทุนเรียกชํ าระแลว 100 ลานบาท

ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2545 บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํ ากัดกับกระทรวงพาณิชย โดยเปล่ียนช่ือ
จากบริษัท ไอที ซิต้ี จํ ากัด มาเปน บริษัท ไอที ซิต้ี จํ ากัด (มหาชน) และไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนเปน 310 ลานบาท แบงเปน 310,000,000 หุน
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ท้ังน้ี เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2546 บริษัทมีทุนชํ าระแลว 160 ลานบาท โดยเปนการระดมทุนจากผูถือหุนเดิม
ปจจุบัน บริษัทมีสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดรวมท้ังส้ิน 11 สาขา ดังน้ี

สาขา สถานที่ตั้ง วันที่เปดด ําเนินการ
1.! พันธุทิพย พลาซา ชั้น 5 อาคารพันธุทิพย พลาซา พฤศจิกายน 2539
2.! ตะวันนา – บางกะป ชัน้ 1 ตะวันนาช็อปปงพารค กนัยายน 2540
3.! เซียร – รังสิต ชั้น 2 ศูนยการคาเซียร รังสิต พฤษภาคม 2543
4.! ไอท ีแกรนด – บางแค ชัน้ 3 อาคารไอที แกรนด บางแค สิงหาคม 2543
5.! ซีคอน ไอท ีมารเก็ต – ศรีนครินทร ชัน้ 1 ซีคอน สแควร – ศรีนครินทร เมษายน  2544
6.! คลัง ไอท ีเซน็เตอร – นครราชสีมา ชัน้ 5 ศูนยการคาคลังพลาซา – นครราชสีมา สิงหาคม 2544
7.! ตึกคอม – ศรีราชา ชั้น 3 อาคารตึกคอม – ศรีราชา ธันวาคม 2544
8.! สตาร ไอท ี–ระยอง ชัน้ 1 ศูนยการคาระยองสตาร – ระยอง มิถุนายน 2545
9.! ไอท ีมอลล – ฟอรจูน ทาวน ชั้น 4 ศูนยการคา เดอะ ไอท ีมอลล – รัชดาภิเษก สิงหาคม 2545
10.! รามสแควร - รามคํ าแหง ชั้น 3 อาคารรามสแควร รามคํ าแหง ธันวาคม 2545
11.! กาดสวนแกว - เชียงใหม ชั้น 3 อาคารอุทยานการคากาดสวนแกว เมษายน 2546

ในป 2544 ป 2545 และระยะเวลา 3 เดือนแรก ของป 2546 บริษัทมีรายไดรวม เทากับ 1,383.84 ลานบาท 1,808.99
ลานบาท และ 515.10 ลานบาท ตามลํ าดับ   โดยแบงเปนรายไดจากการขายสินคาประมาณรอยละ 98  และรายไดจากคาบริการประมาณ
รอยละ 1.5 และรายไดอื่นประมาณรอยละ 0.5  ท้ังน้ี รายไดจากการขายและบริการของบริษัทมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสํ าหรับระยะเวลา 3 ปยอน
หลงั เทากับรอยละ 38.49  โดยในป 2544 ป 2545  และระยะเวลา 3 เดือนแรก ของป 2546 บริษัทมีกํ าไรสุทธิหลังภาษี เทากับ 20.63
ลานบาท  34.02 ลานบาท และ 12.63 ลานบาท ตามลํ าดับ ซึ่งเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายของแตละสาขา และการขยายจํ านวน
สาขาของบริษัท

บริษัทประสงคจะเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใหแกประชาชนและผูถือหุนเดิม ภายหลังจากการไดรับอนุมัติจากสํ านักงาน
คณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
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1. หุนสามัญเพ่ิมทุนเสนอขายตอประชาชนท่ัวไป จํ านวน 40,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ราคาเสนอขาย
หุนละ 5 บาท

2. ใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ จํ านวน 40,000,000 หนวย ใหแกประชาชนท่ัวไปท่ีซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน
ในขอ 1 ในอัตราสวน หุนสามัญเพ่ิมทุนใหม 1 หุน ตอใบส ําคัญแสดงสิทธ ิ1 หนวย ในราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท

3. ใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ จํ านวน 60,000,000 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดสวน ในอัตราสวน หุนสามัญเพ่ิมทุนใหม 1 หุน ตอใบสํ าคัญแสดงสิทธ ิ1 หนวย ในราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท

ท้ังน้ี ใบส ําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญดังกลาวขางตน มีลักษณะ ประเภท เงื่อนไขการใชสิทธ ิ ราคาใชสิทธิ และอัตรา
การใชสิทธิเหมือนกันทุกประการ โดยมีลักษณะเปนใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ มีอายุใบส ําคัญแสดงสิทธ ิ5 ป  มีอัตราการใชสทิธิ
ของใบสํ าคัญแสดงสิทธ ิ1 หนวย ตอการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ 1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท และผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิจะใชสิทธิแปลงสภาพ
ไดในวันทํ าการสุดทายของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน โดยเริ่มใชสิทธิครั้งแรกไดในวันที ่31 พฤษภาคม 2549 และใชสิทธิครั้งสุด
ทายในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2551

ท้ังน้ี ผูถือหุนสามัญท่ีออกใหมของบริษัท มีสิทธิท่ีจะไดรับเงินปนผลจากผลการดํ าเนินงาน ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2546
เปนตนไป โดยบริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํ ากวารอยละ 50 ของกํ าไรสุทธิหลังหักภาษ ี อยางไรก็ตาม ในการพจิารณาจายเงินปนผล
บริษัทจะพิจารณาถึงผลการดํ าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยท้ังน้ีการจายเงินปนผลจะตองไมมีผล
กระทบตอผลการดํ าเนินงานปกติของบริษัทอยางมีนัยสํ าคัญ

นอกจากน้ี ภายหลังการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนแกประชาชนแลวเสรจ็ บริษัทมีความประสงคท่ีจะเสนอขายหุนสามัญใหแก
กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท จํ านวนไมเกิน 5,000,000 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท พรอมใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ โดย
ไมคิดมูลคาจํ านวนไมเกิน 5 ลานหนวย ในอัตราสวนหุนสามัญ 1 หุน ตอใบสํ าคัญแสดงสิทธ ิ 1 หนวย โดยมีอัตราการใชสิทธิของใบส ําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวยตอการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ 1 หุนในราคาหุนละ 1 บาท ซ่ึงบริษัทจะนํ าทั้งหุนสามัญและใบส ําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให
แกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท ไปจดทะเบียนเปนหลกัทรพัยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตอไป

ในการน้ี บริษัทจะนํ าเงินท่ีไดรับจากการขายหุนเพ่ิมทุนใหแกประชาชนท่ัวไป หลังหักคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
แลว จํ านวนประมาณ 191 ลานบาท ไปใชสํ าหรับการขยายสาขาใหมและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทตอไป

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดในสวนท่ี 2 สวนท่ี 3 และสวนท่ี 4 กอนตัดสินใจจองซ้ือหลักทรัพย)


