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2.0 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ประวัติความเปนมา

• ! บริษัทจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2539 โดยเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท เอสวีโอเอ จํ ากัด
(มหาชน) (“เอสวีโอเอ”) กลุมบริษัทในเครือสหกรุป พนักงานบริษัท และบริษัทคูคาของเอสวีโอเอ โดยบริษัทมีทุน
จดทะเบียนเริ่มแรก 100 ลานบาท แบงเปน 10,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท และมีทุนเรียกช ําระแลว
เทากับ 25 ลานบาท

• ! ในเดือน พฤศจิกายน 2539 บริษัทไดเปดดํ าเนินการสาขาแรกท่ีช้ัน 5 อาคารพันธุทิพย พลาซา

• ! ในวันท่ี  23 เมษายน 2540 บริษัทไดเรียกทุนชํ าระแลวเพิ่มขึ้นเปน 50 ลานบาท เพื่อขยายสาขาตะวันนา

• ! ในวันท่ี 9 มกราคม 2541 บริษัทไดเรียกทุนชํ าระแลวเพิ่มขึ้นเปน 90 ลานบาท เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
และตอมาในวันท่ี 27 เมษายน 2542 บริษัทไดเพ่ิมทุนเรียกชํ าระแลวเปน 100 ลานบาท

• ! ในป 2543 บริษัทไดเปดสาขาเพิ่มอีกสองแหงคือ สาขาเซียร และสาขาไอที แกรนด

• ! ตอมา ในป 2544 บริษัทไดเปดสาขาเพิ่มอีกสามแหง คือ สาขาซีคอน ไอที มารเก็ต สาขาคลัง ไอที เซ็นเตอร (จังหวัด
นครราชสีมา) และสาขาตึกคอม (ศรีราชา)

• ! ในเดือนมิถุนายน 2545 และในเดือนสิงหาคม 2545 บริษัทไดเปดสาขาเพิ่มอีกสองแหงคือ สาขาสตารไอที (จังหวัด
ระยอง) และสาขาไอที มอลล

• ! ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2545 บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํ ากัดกับกระทรวงพาณิชย โดย
เปล่ียนช่ือ จาก บริษัท ไอที ซิต้ี จํ ากัด มาเปน บริษัท ไอที ซิต้ี จํ ากัด (มหาชน) และไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนเปน 310 ลาน
บาท แบงเปน 310,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ท้ังน้ี เพื่อนํ าบริษัทเขาเปนหลกัทรพัยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปจจุบัน บริษัทมีทุนชํ าระแลวทั้งสิ้น 100 ลานบาท

• ! ในเดือนธันวาคม 2545  บริษัทไดเปดสาขาเพ่ิมอีกหน่ึงแหงคือ สาขารามสแควร

• ! ในวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2546 บริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนชํ าระแลวเปน 160 ลานบาทจากการเสนอขายหุนสามัญตอ
ผูถือหุนเดิม

2.2 การประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจคาปลีก (Superstore) เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง รวมถึงสินคาท่ีเก่ียวของทางดานไอทีแบบ
ครบวงจร ภายใตช่ือทางการคาวา “ไอที ซิต้ี” ซึ่งเปนรานคาปลีกในรูปแบบไอทีซุปเปอรสโตร ภายใตสโลแกนวา “เมืองเทคโนโลยีครบวงจร”
(The IT Superstore) โดยมคีวามหลากหลายของสนิคากวา 8,000 รายการ นอกจากเปนรานคาปลีก บริษัทยังเปนรานคาสง (Wholesale)
ใหแกลูกคารานคาปลีกท้ังในเขตกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด โดยปจจุบันบริษัทมีลักษณะการประกอบธุรกิจดังน้ี

2.2.1 เปนศูนยคาปลีกจํ าหนายสินคาประเภทคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง รวมถึงสินคาท่ีเก่ียวของทางดานไอทีแบบ
ครบวงจร (One Stop Shopping IT Products) โดยจัดจํ าหนายเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงยี่หอชั้นนํ า โดยอุปกรณตอพวงกับ
คอมพิวเตอรที่ส ําคัญไดแก พริ้นเตอร สแกนเนอร กลองดิจิตอล เปนตน ซึ่งประเภทของสินคาหลักสามารถแบงไดเปน 4 กลุมดวยกัน คือ

2.2.1.1 กลุมคอมพิวเตอร (Computers) ประกอบดวย คอมพิวเตอรตั้งโตะ  (Desk Top), โนตบุค (Notebook),
แอลซีดี มอนิเตอร โดยบริษัทมีสินคาหลากหลายย่ีหอ อาทิเชน  เอเซอร, คอมแพค, ไอบีเอ็ม, เอ็นอีซี, ชารป, โซน่ี, เอสวีโอเอ, โตชิบาเปนตน
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2.2.1.2 กลุมอุปกรณตอพวง (Peripherals) ประกอบดวย พริ้นเตอร, สแกนเนอร, โปรเจ็คเตอร, Personal
Digital Assistant (PDA) อาทิเชน พาลม และพีซีพ็อคเก็ต, กลองดิจิตอล, สปกเกอร, CD-writers, CD Rom drive, ฮารดดิสก, โมเด็ม
เปนตน

2.2.1.3 กลุมแอ็กเซสเซอรี่ (Accessories) ประกอบดวย อินเตอรเน็ต แพค็เกจ, เมาส, แผน CD-Rom,
แผน CDR, แผน CD-RW, ซอฟแวร, หมึกพิมพ, แผนกรองแสง, ปล๊ักไฟ, ดิสทเก็ต, กระดาษ เปนตน

2.2.1.4 กลุมสินคาอ่ืนๆ (Others) ประกอบดวย โตะคอมพิวเตอร, แฟกซ, โทรศัพท, เครื่องตัดสติ๊กเกอร,
เครื่องสํ ารองไฟ, เครื่องพิมพฉลาก เปนตน

2.2.2 เปนศูนยบริการรับซอม บํ ารุงดูแลรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร จํ าหนายอะไหลแทจากผูผลิต ใหบริการโดยผูเช่ียวชาญ

บริษัทไดเปดใหบริการสาขาแรกท่ีพันธุทิพยพลาซาในเดือนพฤศจิกายน 2539 ซ่ึงเปนท่ีต้ังสํ านักงานใหญของบริษัทใน
ปจจุบันดวย และไดขยายสาขาอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน บริษัทมีสาขาท่ีเปดดํ าเนินการแลวท้ังส้ิน 11 สาขา ซึ่งครอบคลุมศูนยกลางธุรกิจ
สํ าคัญ ในเขตพ้ืนท่ี กรงุเทพมหานคร และจังหวัดใหญๆ ดังตารางตอไปน้ี

สาขา สถานที่ตั้ง วันที่เปดด ําเนินการ พื้นที่ขาย
(ตารางเมตร)

1.   พันธุทิพย พลาซา ชั้น 5 อาคารพันธุทิพย พลาซา พฤศจิกายน 2539 3,050.50
2.   ตะวันนา ชั้น 1 ตะวันนาคอมพิวเตอร ซิต้ี บางกะป กนัยายน 2540 1,104.00
3.   เซียร ชั้น 2 ศูนยการคาเซียร รังสิต พฤษภาคม 2543 1,151.00
4.   ไอท ีแกรนด ชั้น 3 อาคารไอที แกรนด บางแค สิงหาคม 2543 854.00
5.   ซีคอน ไอท ีมารเก็ต ชั้น 1 ซีคอน สแควร – ศรีนครินทร เมษายน  2544 1,010.90
6.   คลัง ไอท ีเซ็นเตอร ชั้น 5 ศูนยการคาคลังพลาซา – นครราชสีมา สิงหาคม 2544 1,095.00
7.   ตึกคอม ชั้น 3 อาคารตึกคอม – ศรีราชา ธันวาคม 2544 1,021.00
8.   สตาร ไอที ชั้น 1 ศูนยการคาระยองสตาร – ระยอง มิถุนายน 2545 1,090.00
9.   ไอท ีมอลล ชั้น 4 ศูนยการคา เดอะ ไอท ีมอลล – รัชดาภิเษก สิงหาคม 2545 1,097.50
10. รามสแควร ชั้น 3 อาคารรามสแควร – รามคํ าแหง ธันวาคม 2545 981.00
11. กาดสวนแกว ชั้น 3 อาคารอุทยานการคากาดสวนแกว - เชียงใหม เมษายน 2546 953.00

(หมายเหต ุ: พืน้ที่ขายของสาขาพันธุทิพย พลาซา เปนพ้ืนท่ีซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ีใชเปนท่ีต้ังของสํ านักงานใหญดวย)

ท้ังน้ี ตามที่ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท เปนการคาปลีกในรูปแบบซุปเปอรสโตร ดังน้ัน นโยบายการดํ าเนินธรุกิจ
ของบริษัทจึงมุงเนนท่ี การขายตรงแกผูใชสินคารายยอยโดยตรง (Personal User) ซ่ึงประกอบดวย ลูกคากลุมครอบครัว นักเรียน นักศึกษา 
และธุรกิจขนาดยอม (SME)  เปนหลกั  ซ่ึงจะแตกตางจากลักษณะการประกอบธุรกิจของ บริษัท เอสวีโอเอ จํ ากัด (มหาชน) ซ่ึงจะมุงเนนใน
การขายสินคาและบริการใหแก หนวยงานราชการ องคกรรัฐวิสาหกิจ องคกรและบริษัทเอกชนขนาดใหญ  โดยลักษณะการดํ าเนินธรุกิจของ 
บริษัท เอสวีโอเอ จํ ากัด (มหาชน) จะครอบคลุมถึงการบริการออกแบบวางระบบ ติดต้ัง พัฒนาและใหคํ าปรึกษาดานการนํ าระบบ
คอมพิวเตอรมาประยุกตใช หรือที่เรียกวา Systems Integration  อยางไรก็ตาม บริษัทและบริษัท เอสวีโอเอ จํ ากัด (มหาชน) มีกลุมลูกคา 
เปาหมายเดียวกันบางสวน ไดแก กลุมธุรกิจขนาดยอม (SME)
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2.3 โครงสรางรายได

โครงสรางรายไดของบริษัทในระยะ 3 ป  ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และไตรมาสท่ี 1 ของป 2546 มีดังน้ี

โครงสรางรายได 2543 2544 2545 3 เดือนแรกป 2546
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รายไดจากการขาย
1. คอมพิวเตอร (Computers) 260.48 25.98 328.01 23.70 498.15 27.54 132.58 25.74
2. อุปกรณตอพวง (Peripherals) 341.52 34.06 461.91 33.38 507.21 28.04 137.30 26.66
3. แอ็กเซสเซอรี ่(Accessories) 274.00 27.33 413.01 29.84 523.01 28.91 152.85 29.67
4. สินคาอ่ืนๆ (Others) 104.29 10.40 159.24 11.51 241.21 13.33 80.76 15.68

980.29 97.77 1,362.17 98.43 1,769.58 97.82 503.49 97.75
รายไดจากคาบริการ
5. อะไหล (Spareparts) 15.59 1.55 14.94 1.08 24.29     1.34 8.41 1.63
6. คาบริการ (Services) 4.03 0.40 4.14 0.30 7.21      0.40 1.67 0.32
7. อ่ืนๆ 0.00 0.00 0.02 0.00 0.87       0.05 0.44 0.09
รวมรายไดจากการขายและ

บริการ
999.91 99.72 1.381.27 99.81 1,801.95     99.61 514.01 99.79

รายไดอื่น 2.76 0.28 2.57 0.19 7.03      0.39 1.09 0.21
รวมรายไดท้ังส้ิน 1,002.67 100.00 1,383.84 100.00 1,808.98  100.00 515.10 100.00
อัตราการเติบโต 47.10% 38.02% 30.72% 13.90%

2.4 เปาหมายการดํ าเนินธุรกิจ

บริษัทมีเปาหมายในการดํ าเนินธุรกิจเพ่ือเปนหน่ึงในผูนํ าธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ (Superstore) สินคาประเภทไอทีดวยผล
กํ าไรท่ีเติบโตอยางย่ังยืน (One of The IT Superstore Leaders With Sustainable Profit) โดยบริษัทคาดวา ณ ส้ินป 2546 บริษัทจะมี
จํ านวนสาขาท้ังสิ้นประมาณ 20 สาขา ท่ัวประเทศ ซ่ึงจะทํ าใหบริษัทไดรับประโยชนจากการประหยัดในเชิงธุรกิจ (Economy of Scale)
เพิ่มขึ้น  โดยบริษัทคาดวาจะมสีดัสวนตนทุนการดํ าเนินงานท่ีลดลง และยังคาดวาบริษัทจะมียอดขายท่ีมากข้ึน และสามารถรักษาอันดับการ
เปนผูจัดจํ าหนายที่มีมูลคาซื้อสินคาสูงเปนอันดับแรก (First Tier) ในการซ้ือสินคาจากบริษัทผูผลิตและผูจัดจํ าหนายโดยตรง ซึ่งสงผลให
บริษัทไดรับสวนลดในการซ้ือสินคาท่ีมากกวา  ทํ าใหบรษัิทมีความสามารถในการทํ ากํ าไรสูงขึ้น

นอกจากน้ี บริษัทมีความมุงม่ันอยางตอเน่ืองในการนํ าเสนอสนิคาและบรกิารใหมคีวามหลากหลาย ภายใตแนวความคิด
“One Stop Shopping”


