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สารจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

ตลอดหลายปีที่ผมได้ท าหน้าที่บริหารงานของบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น 

จ ากัด ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) ผมได้

ตัง้เป้าหมายส่วนตัวไว้ว่า ผมจะท าให้ ไอที กรีน เป็นบริษัทที่ พนักงาน ผู้ ถือหุ้น 

ผู้ขายสินค้า ลกูค้า และผู้ที่เก่ียวข้องมีความสขุและต้องการร่วมท างานด้วย แม้ว่า

จะไมไ่ด้บรรลทุกุคนแตข่อให้สว่นใหญ่ให้มากที่สดุมีความสขุ และผมมัน่ใจวา่ผมได้

เดินทางสูเ่ป้าหมายได้มากกว่าคร่ึงทางแล้ว และผมตัง้ใจจะเดินหน้าต่อไปให้ใกล้

เปา้หมายให้มากขึน้ทกุๆปี  

ไอที กรีน มียอดขายและก าไรเติบโตอย่างต่อเนื่องติดต่อกนัมากกว่า 5 ปี

แล้ว รวมทัง้ปี 2558 แม้เศรษฐกิจโดยรวมซบเซา เราก็ยังสามารถท ารายได้รวม 

442.84 ล้านบาท มีก าไรสุทธิ 30.97 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตของรายได้รวม 

ร้อยละ 20 และการเติบโตของก าไรสุทธิ ร้อยละ 16 เทียบกับปี 2557 ซึ่งต้อง

ขอขอบคุณพนักงานที่ร่วมแรงร่วมมือ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี สร้างความ

เจริญเติบโตให้กบับริษัทเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด 

นอกเหนือจากการท าให้ทกุคนที่เก่ียวข้องมีความสขุแล้ว ผมยงัตัง้ใจที่จะ

สร้าง “ความมัน่คงยัง่ยืนให้กับไอที กรีน” เราจะต้องพฒันาพนักงานให้มีทกัษะ 

ความรู้ ความสามารถ ให้ดียิ่งขึน้ ต้องมีสินค้าและโซลชูัน่ที่มีคณุภาพที่ตอบสนอง

ความต้องการตลาดได้ตรงจุด ต้องสร้างและต้องมีการบริการที่ดีที่เหมาะสมเพื่อ

ช่วยให้คู่ค้าสามารถท าธุรกิจแข่งขันในตลาดได้ และต้องสร้างการเติบโตของ

ยอดขายและก าไรอยา่งตอ่เนื่องเพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นของเรา 

สดุท้ายนีผ้มและทีมงานขอกราบขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้นที่ให้ความเช่ือถือ

และให้การสนบัสนนุอยา่งดีเสมอมา  
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จดุเด่นทางการเงิน 
 

ข้อมลูทางการเงิน 2555 2556 2557 2558 

หน่วย (ล้านบาท)         

รวมสนิทรัพย์ 115 160 156 180 

รวมหนีส้นิ 84 130 78 104 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 31 30 78 76 

รวมรายได้ 312 332 369 443 

รวมคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 27 32 36 46 

ก าไรสทุธิ 20 24 26 30 

อัตราส่วนทางการเงนิ         

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร         

อตัราขัน้ต้น (%) 0.18 0.19 0.19 0.19 

อตัราสว่นก าไรสทุธิ(%) 0.07  0.07 0.07 0.07 

ข้อมูลต่อหุ้น         

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น  20.81 24.19 0.66 0.31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การประกอบธุรกิจ 
 
1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ไอที กรีน จ ากดั )มหาชน(  (IT Green Public Company Limited: ITG) ช่ือเดิม บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ ากดั 
(IT Distribution Company Limited: ITDC) เร่ิมกิจการในรูปบริษัทด้วยการจดทะเบียนด้วยเงินทนุจดทะเบียน 1.00 ล้าน
บาท ในปี 2540 ต่อมาได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 5.00 ล้านบาทและ 10.00 ล้านบาทในปี 2541 และปี 2552 ตามล าดบั 
โดยในปี 2557 บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 50.00 ล้านบาท และจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทจ ากดัเป็นบริษัทมหาชน
เมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 2558 โดยเปลี่ยนช่ือบริษัทจากเดิม บริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั ( ITDC) เป็น บริษัท ไอที กรีน 
จ ากดั (มหาชน) (IT Green Pub Co., Ltd) ทัง้นีเ้พื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต  

บริษัท ด าเนินธุรกิจด้านการจดัจ าหน่าย (ขายสง่) สินค้าไอทีมาตัง้แต่ปี 2540 และด าเนินธุรกิจดงักลา่วเร่ือยมา 
ซึ่งในช่วงปี 2540 - 2546 สินค้าของ บริษัทจะเป็นสินค้าไอทีประเภทสินค้าส่วนบุคคล (Consumer Products) เป็นส่วน
ใหญ่เน้นการขายด้านจ านวนเป็นหลกั และเนื่องจากธุรกิจลกัษณะนีม้ีการแข่งขนัสงู ความแตกต่างของการท าธุรกิ จใน
ความแตกตา่งของการท าธุรกิจในกลุม่ผู้จดัจ าหน่ายด้วยกนัต ่า ก าไรขัน้ต้นต ่า ในขณะที่มีความเสี่ยงหลายด้านเช่น สินค้า
ด้อยคณุภาพและหนีส้ญู  ทางผู้บริหารพยายามแก้ไขปัญหาโดยในช่วงปี 2547 - 2548  ได้ก่อตัง้หน่วยธุรกิจใหมแ่ยกจาก
ธุรกิจเดิมที่ท าอยู่เพื่อจ าหน่ายสินค้าไอทีประเภทส าหรับองค์กร (Enterprise Products) ลดปัญหาความเสี่ยงแบบที่เคยมี
อยูก่บัธุรกิจเดิมที่ท าอยูต่ามที่ได้กลา่วไปแล้ว  โดยสนิค้าตวัแรกคือ Packeteer ซึง่เป็นสนิค้าจากประเทศอเมริกา เป็นระบบ
อปุกรณ์ในการบริหารจดัการการใช้แบนด์วิธของเครือข่าย WAN ให้มีประสิทธิภาพและสมรรถภาพสงูสดุ ปัจจุบนัได้เลิก
การเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าตวันีไ้ปแล้วเนื่องจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าถกูซือ้โดยบริษัทผู้ผลิตรายอื่นและสินค้าได้หายไป
จากตลาด สินค้าตวัที่ 2 คือ Fortinet เป็นสินค้าจากประเทศอเมริกา เป็นสินค้าที่จัดการเก่ียวกับระบบความปลอดภัย
ข้อมลูให้กบัองค์กร สินค้าตวันีไ้ด้กลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้สว่นใหญ่ให้กบับริษัทมาหลายปีจนถึงปัจจุบนั และบริษัท 
ได้หาสินค้าเพื่อเป็นตวัแทนจ าหน่ายเพิ่มอีกหลายตวั การท าธุรกิจเติบโตด้วยดีมาตลอด บริษัท ได้ตดัสินใจครัง้ส าคญัใน
การเลกิการจดัจ าหนา่ยสนิค้าประเภทบคุคลทัง้หมดในกลางปี 2551  และ ได้หาสนิค้าเพิ่มใหม่ ๆ ปรับและจดักลุม่สนิค้าที่
บริษัทเป็นตวัแทนจ าหนา่ยให้เหมาะกบัความต้องการของตลาดและได้มุง่ความส าคญัไปท่ีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของ
ลกูค้าในตลาด เช่น การท่ีลกูค้าน าอปุกรณ์ลกูขา่ยสว่นบคุคลชนิดใหม่ ๆ  มาใช้ในงานขององค์กรมากขึน้เช่น Tablet (IPAD, 
Android, MobilePC, Smart Phone) การท างานแบบเคลื่อนที่ การท างานจากนอกส านักงาน Mobility and Remote 
Access ความต้องการในการท าธุรกิจอยา่งต่อเนื่อง (Business Continuity) เพื่อไม่ให้เกิดการหยดุชะงกั การรักษาความ
ปลอดภยัของเครือข่ายและข้อมลูไอที (IT Security) การท าศนูย์ข้อมลูส ารอง (Data Center & Disaster Recovery Site)  
การท างานแบบ Virtualization เป็นต้น 

บริษัท มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับตัวสินค้าและการบริการ ในทุกขัน้ตอนของการจัด

จ าหน่าย  การท าความเข้าใจและท างานร่วมกนักบัคู่ค้าเพื่อให้เกิดการเสริมพลงั (Synergy) ซึ่งกนัและกนั  การสร้างและ

ให้บริการสนบัสนุนก่อนและหลงัการขาย  เช่นการสร้างบริการและโซลชูัน่ใหม่  ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุม่



 

 

ลกูค้าแต่ละกลุม่ การให้ข้อมลูด้านเทคนิคและข้อมลูเฉพาะของสินค้า (Technical Information and Specification) การ

ให้ค าปรึกษา (Consultancy) การออกแบบระบบ (System Design) การให้การสนบัสนนุในด้านอปุกรณ์และบคุลากรใน

การทดสอบการใช้งานสินค้า (Proof of Concept or Product Testing)  การวางแผนธุรกิจร่วมกบัคู่ค้า การจดัอบรมเพื่อ

พฒันาทกัษะในการขายให้กบัคูค้่า การร่วมกบัคูค้่าในการน าเสนอสินค้าและปิดการขาย (Joint Customer Visit) หรือเพื่อ

แสดงสินค้า (Joint Exhibition/Seminar) การมีสต็อคสินค้าเพื่อลดระยะเวลาการส่งสินค้าให้กบัลกูค้า การบริการติดตัง้

อุปกรณ์และระบบงาน การให้การอบรมด้านเทคนิคของสินค้าเป็นภาษาไทยให้แก่คู่ค้าและลกูค้า การแก้ปัญหาที่เกิด

ขึน้กับตัวสินค้าและโซลูชั่น การบริการการซ่อมบ ารุงตลอดจนการมีอุปกรณ์ทดแทนในช่วงเวลาการซ่อมอุปกรณ์ 

นอกเหนือจากนัน้บริษัทมุง่เน้นการให้บริการท่ีสม ่าเสมอและตอ่เนื่อง เป็นต้น   
 

 1.2  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อุปกรณ์เครือข่ายมีสายและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย 
ระบบอปุกรณ์รักษาความปลอดภยัข้อมลูไอที และระบบสนบัสนนุการท างานของส านกังาน ศนูย์ข้อมลู นอกเหนือจากนี ้
บริษัท ยงัมีการบริการสนบัสนนุการท างานของลกูค้า หรือบริการหลงัการขายอีกด้วย โดยรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ และ
การให้บริการของบริษัท มีดงัตอ่ไปนี ้

 
  ระบบอปุกรณ์ทีบ่ริษัท เป็นตวัแทนจ าหนา่ยประกอบด้วย 

(1) สินค้ากลุม่ระบบอปุกรณ์เครือข่ายมีสายและอปุกรณ์เครือข่ายไร้สายส าหรับเพื่อรองรับการท างานแบบ BYOD 
และรองรับการใช้งานอปุกรณ์ลกูข่ายชนิดใหม่ ๆ การท างานแบบเคลื่อนที่ การท างานจากนอกสถานที่ การท างานจาก
ระยะไกล (Mobility and Bring Your Own Device Network)  

  ผลติภณัฑ์กลุม่นีป้ระกอบด้วยระบบอปุกรณ์เครือขา่ยตา่ง ๆ ได้แก่  

(1.1) High Performance Enterprise LAN and Wireless Network ของ Alcatel-Lucent   
Alcatel-Lucent เป็นอปุกรณ์เครือข่าย LAN and Wireless ที่มีสมรรถนะสงูสามารถรองรับการท างาน

ของข้อมลูทัง้ประเภทข้อมลูดาต้า เสยีง และวีดีโอ  (Convergent Network) รองรับ เข้าใจ รู้จกั บริหารและจดัการ

กบัอปุกรณ์ลกูข่ายชนิดใหม่ ๆ ที่น ามาใช้งานในเครือข่ายโดยอตัโนมตัิ สนบัสนนุการท างานแบบ Mobility  และ 

BYOD  ประกอบด้วย Switch, Router, DNS, NAC และซอพท์แวร์ระบบบริหารอุปกรณ์เครือข่าย และยงัเหมาะ

กับการส ร้ าง เค รือข่ ายสมรรถนะสูง ราคาประหยัดส าห รับศูน ย์ ข้ อมูล เพื่ อ รอง รับการส่ ง ข้ อมูล  

จ านวนมหาศาลระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับเซิร์ฟเวอร์ภายในศูนย์ข้อมูลและกับเคร่ืองลูกข่ายต่าง ๆ ในเครือข่าย 

นอกเหนือจากนี ้ Alcatel-Lucent ยังพัฒนาอุปกรณ์รุ่นใหม่ ๆ ที่ใช้ซอฟต์แวร์ในการก าหนดคุณสมบัติหรือ

นโยบายของการท างานหรือนโยบายความปลอดภยัข้อมลูของเครือขา่ย (Software Defined Network) ที่มีความ

ฉลาดและมีสมรรถนะสงู 

(1.2)  Secured Wireless Network ของ Aruba Networks 



 

 

Aruba เป็นผู้น าเทคโนโลยีอุปกรณ์การสื่อสารไร้สายที่ให้ความปลอดภยัของข้อมลูแก่ผู้ ใช้งานสงู  มี

ระบบจดัการการใช้คลื่นสญัญาณที่ฉลาดเพื่อให้ได้สมรรถนะการท างานของระบบและสนองผู้ ใช้งานได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพสงูสดุ มีระบบอปุกรณ์และซอพท์แวร์บริหารจดัการเครือข่ายของ Aruba ให้ความยืดหยุ่นและง่าย

ในการจดัการการใช้งานเพื่อสนบัสนนุการท างานนอกสถานที่ หรือการท างานจากระยะไกลไม่ว่าจะเป็นการใช้

งานจากส านักงานสาขา การใช้งานจากบ้าน หรือการใช้งานจากสถานที่สาธารณะใด  ๆ โดยที่ยังให้ความ

ปลอดภยัของข้อมลูสงูเช่นเดียวกบัการใช้งานในส านกังานโดยที่การจดัการไม่ได้เพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่ไอที

ขององค์กรแต่อย่างใด เหมาะกบัองค์กรที่มีส านกังานสาขาจ านวนมาก องค์กรที่ผู้บริหารและพนกังานเดินทาง

ออกนอกสถานที่ท างานบ่อย ๆ หรือท างานจากบ้าน ด้วยความสามารถของระบบดงักล่าวจึงสามารถรองรับ

เหตุการณ์ที่พนกังานไม่สามารถเดินทางเข้ามาท างานที่ส านกังานไม่ว่าสาเหตนุัน้จะเกิดภยัพิบตัิใดๆก็ตามได้  

และมีความสามารถ รองรับ เข้าใจ รู้จัก บริหารและจัดการกับอุปกรณ์ลูกข่ายชนิดใหม่ๆที่น ามาใช้งานใน

เครือขา่ยโดยอตัโนมตัิ สนบัสนนุการท างานแบบ Mobility และ BYOD อยา่งดีเช่นกนั  นอกจากนี ้Aruba ยงัออก

สนิค้าใหมเ่พื่อรองรับการทราบตวัตนของผู้ใช้งานผา่นสญัญาณบลทูธูกบัคณุสมบตัิของเคร่ืองลกูขา่ยของผู้ใช้งาน

แล้วสง่ข้อมลูที่มีประโยชน์เฉพาะตวัไปยงัผู้ ใช้งานรายนัน้ๆ ซึ่งสามารถปรับใช้กบัความต้องการของกลุม่องค์กรได้

หลายประเภท      
 

(2) สนิค้ากลุม่ระบบความปลอดภยัข้อมลูไอที (IT Security) 
  ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขององค์กรนัน้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีไว้โดยเฉพาะองค์กรที่

จะต้องติดตอ่กบัโลกภายนอกไมว่า่จะเป็นการติดตอ่ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ Extranet หรือแม้แตร่ะบบ Intranet ของ

องค์กร โดยเฉพาะเมื่อมีการน าการสื่อสารแบบไร้สายที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภยัที่ดีเพียงพอมาใช้งาน เนื่องจาก

ปัจจุบนันีภ้ยัคกุคามตา่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ไวรัส หนอน ม้าโทรจนั สปายแวร์ การดกัขโมยข้อมลู ในรูปแบบตา่ง ๆ หรือแม้แต่

การโจมตีเพื่อให้ระบบหยดุท างานมีผลต่อระดบั Business Continuity ขององค์กรได้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กร

จะต้องเสริมสร้างความปลอดภยัให้เครือข่ายมีความแข็งแกร่งมากที่สดุ  สินค้าและโซลซูัน่ที่บริษัทเป็นตวัแทนจ าหน่าย

ประกอบด้วย 

  (2.1) ระบบความปลอดภยัไอทีของ Fortinet  

ระบบความปลอดภยัไอทีของ Fortinet เป็นต้นแบบระบบรักษาความปลอดภบัของข้อมลูในรูปแบบ

ของ UTM (Unified Threat Management)โดยได้รวบรวมเอาความสามารถทางด้านการรักษาความปลอดภยัใน

รูปแบบต่าง ๆ มาท างานบนอุปกรณ์ตวัเดียว ไม่ว่าจะเป็น Firewall, Anti-Virus, IDS-IPS, Web filtering, Anti-

Spam, VPN IPSec, SSL-TLS, การป้องกันข้อมูลร่ัวไหล (Data Loss Prevention – DLP)  การปรับสภาพการ

ท างานเครือข่ายแวนให้เหมาะสม (WAN Optimization)  การแจกแจงและควบคมุการท างานของแอพพลเิคชัน่ 

(Application Control) การตรวจสอบข้อมูลจราจรที่เข้ารหัสแบบ SSL (SSL-Encrypted Traffic Inspection)   

และการแบง่ปริมาณข้อมลูให้กบัลิง้ค์และเซิร์พเวอร์ให้มีความเหมาะสม (Load Balance) ลา่สดุ Fortinet ยงัเพิ่ม

ความสามารถในด้านการจดัการและให้บริการการสื่อสารไร้สายแบบรวมศนูย์ให้กบัอปุกรณ์ UTM ของ Fortinet 

ซึ่งท าให้ลกูค้าที่ใช้งาน UTM ของ Fortinet อยู่แล้วสามารถจดัหา Access Point ไร้สายของ Fortinet ติดตัง้เพิ่ม



 

 

ในเครือข่ายก็สามารถให้บริการการสื่อสารไร้สายในองค์กรได้ในขณะที่ผู้ ใช้งานแบบไร้สายขององค์กรยงัได้รับ

การบริการด้านความปลอดภยัของข้อมูลจากอุปกรณ์ UTM ของ Fortinet ได้เช่นเดิม นอกจากนี ้Fortinet ยงั

พฒันาโซลชูัน่ความปลอดภยัของข้อมลูส าหรับ Server Virtualization ซึง่ก าลงัได้รับความนิยมอยา่งสงูในขณะนี ้

โดยที่โซลชูัน่นีจ้ะช่วยป้องกนัการโจมตีหรือการแพร่กระจายของอนัตรายที่มาจากแอพพลิเคชัน่หนึ่งไปสูแ่อพพลิ

เช่นอื่น ๆ ที่ท างานอยู่บน Server ตวัเดียวกนั  ด้วยการมีความสามารถหลากหลายในอปุกรณ์ตวัเดียวจึงท าให้ 

Fortinet เป็นมากกวา่อปุกรณ์ UTM อื่น ๆ ในตลาด  Fortinet ได้ออกแบบอปุกรณ์มาหลายรุ่นตัง้แตข่นาดเลก็ถึง

ใหญ่ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการน าไปใช้งานกับทุก ๆ ขนาดของหน่วยงานตัง้แต่องค์กรขนาดเล็กจนถึง

ระดบัผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต  

        นอกจากอปุกรณ์ UTM ที่กลา่วไปแล้ว Fortinet ยงัมีระบบอปุกรณ์การเก็บล็อกจราจรข้อมลู วิเคราะห์

และหาความสมัพนัธ์ของข้อมลูจราจรเพื่อตรวจหาต้นตอการบกุรุก การรายงานและแจ้งเตือนการบกุรุกต่าง  ๆ 

โดยจะเก็บรวบรวมจราจรข้อมูลที่ไหลผ่านอุปกรณ์ Fortinet ซึ่งระบบนีจ้ะเหมาะกับองค์กรตัง้แต่ขนาดเล็กไป

จนถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมลูการโจมตีจากข้างนอกเครือขา่ยที่จะเข้ามาในองค์กรหรือจากองค์กรจะ

ออกไปโจมตีภายนอก 

  (2.2)  ระบบการปอ้งกนัไวรัสและการโจมตีส าหรับอปุกรณ์ลกูขา่ยที่เป็นแบบ Cloud Service ของ ZScaler   

  องค์กรที่พนกังานขององค์กรติดต่อกบัโลกภายนอกผ่านอินเตอร์เน็ตหรือ Web โดยเฉพาะองค์กรที่มี

สาขาหลายส านกังาน หรือมีพนกังานท างานนอกส านกังานจ านวนมาก เมื่อพนกังานเหลา่นีจ้ะท าธุรกรรมกบัโลก

ภายนอกหากต้องดงึจราจรของข้อมลูเข้าสูส่ว่นกลางก่อนที่จะออกสูห่รือเข้าจากภายนอกเพื่อตรวจสอบอนัตราย

ที่ติดมากบัข้อมลูเหลา่นีจ้ะเป็นการสิน้เปลอืงแบนด์วิธของเครือขา่ยหลกัขององค์กรซึง่มปีริมาณจ ากดัและมีราคา

แพง หรือหากต้องมีอุปกรณ์ตรวจจบัอนัตรายของข้อมูลดงักล่าวเพื่อติดตัง้อยู่ที่ทกุส านกังานสาขาทกุสาขาจะ

เป็นการลงทนุที่สงูมาก  และหากองค์กรละเลยการตรวจสอบดงักลา่วยิ่งเป็นการตดัสินใจที่สร้างต้นทนุท่ีสงูมาก

ให้กบัองค์กรหากมีอนัตรายหลดุเข้ามาพร้อมกบัข้อมลูดงักลา่ว ซึง่อาจจะก่อให้เกิดการล้มเหลวของเครือขา่ยหรือ

สร้างความเสียหายให้กับข้อมูลธุรกิจหลกัขององค์กรได้  ดังนัน้การบริการตรวจจบัอนัตรายที่จะติดมากบัข้อมูล

ดังกล่าวผ่านการให้บริการแบบ Cloud Service นัน้เป็นค าตอบที่มีประสิทธิภาพและประหยดัค่าใช้จ่ายให้กับ

องค์กรได้อยา่งสงูสดุ  ระบบนีส้นบัสนนุการท างานแบบ Mobility และ Remote Access  

(2.3)   ระบบการแจ้งเตือนและป้องกันการแก้ไขข้อมูลในตวัเซิร์ฟเวอร์ (ServerAlarm and WebAlarm) ของ 

eLock เป็นระบบซอฟท์แวร์ที่จะคอยตรวจสอบการเข้าถึงและแก้ไขไฟล์ข้อมลูที่อยูใ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และแจ้ง

เตือนหากมีการเข้าถึงหรือแก้ไขโดยบุคคลที่ไม่มีสิทธิ ไม่ว่าไฟล์ข้อมูลนัน้จะเป็นข้อความ ภาพ เสีย ง หรือ

ฐานข้อมูล หรือ หน้าเว็บ ก็ตาม และสามารถที่จะน าข้อมูลชุดก่อนที่จะถูกแก้ไขกลบัมาคืนสภาพเดิมให้ได้ 

(Recovery) 

องค์กรธุรกิจปัจจุบันให้ความส าคัญและใช้เทคโนโลยีไอทีและข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท างานและสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนั  ข้อมลูจึงเป็นทรัพย์สินท่ีส าคญัยิ่งและยงัเป็นช่ือเสียงและหน้าตา



 

 

ขององค์กร การถูกเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลหรือหน้าเว็บขององค์กรโดยบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิจะสะท้อนถึง

ความนา่เช่ือถือขององค์กรตอ่ลกูค้าอยา่งยิ่ง  

(2.4)      ระบบการตรวจสอบตัวตนและพิสูจน์สิทธ์ิการใช้งาน (Authorization, Authentication and Access   

Control) ของ Aruba เรียกวา่ ClearPass Policy Manager (CPPM)  

ระบบ CPPM เป็นระบบก าหนดนโยบายให้กับอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น Macbook, Iphone, Ipad, 

Android, Galaxy Tab, WiFi Phone, Printer หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้เข้าถึงระบบเครือข่ายขององค์กร  โดยที่ 

CPPM สามารถรองรับการเช่ือมตอ่ได้ทัง้เครือขา่ยแบบใช้สายและเครือขา่ยแบบไร้สายได้  โดย CPPM จะมีโมดลู 

3 โมดลูด้วยกนั ซึ่งโมดลูแรกเรียกว่า Clear Pass Self Service Registration/Provisioning (Guest): เป็นระบบ

การลงทะเบียนส าหรับบคุคลภายนอกเพื่อให้อปุกรณ์สามารถเข้าใช้งานในระบบเครือข่ายได้โดยผู้ ใช้งานเป็นผู้

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านทางหน้าจอ Captive Portal และระบบจะจดัเก็บข้อมลูของอปุกรณ์ไว้ใน Database 

ให้โดยอตัโนมตัิ ซึ่งท าให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานและจะช่วยลดงานของเจ้าหน้าที่บริหารไอทีลง อย่างเห็น

ได้ชดัและในความง่ายระบบ CPPM ได้ท าการ โมดลูที่ 2 เรียกวา่ ClearPass Onboard : เป็นระบบที่ช่วยในการ

ตัง้ค่า ติดตัง้โปรแกรมด้านความปลอดภยัต่าง ๆ และจัดเตรียมทรัพยากรของการระบุตวัตนและพิสจูน์ทราบ

ตวัตนภายใต้มาตรฐาน 802.1x ให้กบัอปุกรณ์ที่ก าลงัจะเช่ือมตอ่กบัเครือขา่ย ท าให้สามารถทราบและระบตุวัตน

ผู้ ที่ก าลังใช้งานระบบเครือข่ายได้เป็นการรองรับและจัดการกับอุปกรณ์แบบ BYOD และโมดูลที่  3 

คือ  ClearPass OnGuard : เป็นระบบที่ท าหน้าที่เป็น NAC (Network Access Control) เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ

อปุกรณ์ที่ก าลงัจะต่อเช่ือมกบัระบบเครือขา่ยวา่มีระบบรักษาความปลอดภยัและข้อก าหนดตา่ง ๆ เป็นไปตามที่

องค์กรก าหนดไว้ หรือไม ่เช่น ในเคร่ืองมีซอฟต์แวร์ปอ้งกนัไวรัสหรือไม ่เปิดไฟร์วอลล์ไว้หรือไม่  หรือมีซอฟต์แวร์ที่

ไมไ่ด้ก าหนดให้ใช้งานอยูห่รือไม ่ ซึง่ทัง้หมดที่กลา่วมาจะท าให้ระบบเครือขา่ยขององค์กรท างานได้อยา่งสมบรูณ์

แบบทัง้ Monitor, Control, Protect, Reports ได้อยา่งครบถ้วน 
 

(3) ระบบสนบัสนนุการท างานของส านกังาน ศนูย์ข้อมลู และอื่น ๆ  
ซึ่งเป็นระบบอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ที่ท าให้การส่งข้อมูลระหว่าง Data Center กับ Disaster Recovery หรือ

ระหว่าง Data Center กับ ส านกังานสาขา หรือกับอุปกรณ์ลกูข่ายที่ท างานจากระยะไกลมีประสิทธิภาพและสมรรถนะ

สงูขึน้ สนบัสนนุการท างานแบบธุรกิจตอ่เนื่อง (Business Continuity) ระบบอปุกรณ์ในกลุม่นีป้ระกอบด้วย 

 (3.1) DNS, DHCP and IPAM ของ Infoblox  

 เป็นโซลชูัน่ของ Network Infrastructure ในการจดัการ DNS DHCP และ IPAM ที่สามารถ ท างานทัง้ 

3 ฟังชัน่ก์ได้พร้อมกนัใน Appliance เคร่ืองเดียว สามารถใช้เป็น DNS/DHCP Server แบบ IPv4/IPv6 ที่มี

ประสทิธิภาพภาพสงูท า DNS fail over และ DHCP fail over ซึง่ DNS/DHCP โดยใช้ Windows และ Bind 

opensource ไมส่ามารถท าได้ ทนทานตอ่ภยัคกุคามและการโจมตีเข้าระบบด้วยคณุสมบตัขิอง DNSSECURE 

ระหวา่ง domain และ sub domain ทนตอ่การโจมตี แบบ DDOS  สามารถเพิม่คณุสมบตัิ DNS Firewall เพื่อ

ใช้ปอ้งกนั user จากการไป access DNS ที่เป็น bad site  สามารถท า High Availability ได้ทกุรุ่น และขยาย



 

 

การท างานไปยงัสาขาตา่งๆด้วย Grid Technology ซี่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Infoblox  เพื่อให้การ update 

DNS/DHCP/IP เป็นไปอยา่งอตัโนมตัิ นอกจากนีย้งัใช้เป็น IP Address Management สามารถใช้จดัการ IP 

ขององค์กรแบบอตัโนมตัิทัง้ IPv4 และIPv6 ทัง้ที่เป็น Physical และ Virtual Systems ให้ความสะดวกกบัผู้ดแูล

ระบบ สามารถท าบริหาร DNS/DHCP/IP ได้จากสว่นกลาง(Centralize Management ) ท าให้แก้ปัญหาเน็ท

เวิร์คได้อยา่งรวดเร็วกวา่การจดัการแบบเดมิ ลด Business Disruption และการสญูเสยีรายได้จากการท่ีต้อง

หยดุท าธุรกรรมจากสาเหตทุี่ระบบสารสนเทศและเครือขา่ยท างานไมไ่ด้อนัเนื่องมาจากอปุกรณ์ 

DNS/DHCP/IPAM ออ่นแอ ไมแ่ข็งแรง ท างานไมไ่ด้และหรือท างานผิดพลาด  เหมาะกบัศนูย์ข้อมลูขนาดกลาง

และขนาดใหญ่ที่มีจ านวนผู้ใช้งานจ านวนมากเกินกวา่ 500 รายขึน้ไป และเหมาะกบัองค์กรที่มศีนูย์ข้อมลูของ

ส านกัสาขาหลายสาขากระจายอยูต่า่งพืน้ท่ี 

 (3.2) Internet Gateway และ Mobile Offload ของ Antlabs 

Antlabs เป็นผลติภณัฑ์ ซึง่มีคณุสมบตัิเป็น Internet gateway ระดบั Enterprise ส าหรับการจดัการ

ผู้ใช้งานWired และ Wirelessโดยมีลกัษณะที่เรียกวา่ Visitor-base network คือจะท าให้การใช้งาน Internet 

ส าหรับ user ที่เข้ามาในพืน้ท่ีบริการ Wifi ประเภทตา่งๆใช้งานได้อยา่งเป็นท่ีนา่พอใจ โดยโซลชูัน่ของ Antlabs 

ส าหรับกลุม่ลกูค้าแตล่ะประเภท ประกอบด้วย 

(3.2.1)   โซลชูัน่ Hospitality ส าหรับกลุม่ลกูค้า โรงแรม Service Apartment ,Exhibition Hall  สามารถ

ท า Multi-tier QOS เพื่อใช้จัดการ Internet Bandwidth ผ่าน Network ทัง้แบบ Wired และ Wireless 

ส าหรับผู้ ใ ช้แต่ละประเภท ตัวอย่างเช่นลูกค้าเข้าพักโรงแรมทั่วไป สามารถใช้  Free wifi ได้  

bandwidth  256 KB ต่อคน สามารถใช้งานได้รวม 24 ชั่วโมง หากเป็น VIP หรือ จ่ายเพิ่มจะได้ 

Bandwidth 1 MB จนก ว่ า จ ะ  Checkout  ห รื อ ต้ อ ง ก า ร ท า  Conference Call ส า ม า รถท า  

Fixed  Bandwidth ขนาด 2 MB ให้ได้โดยไม่มีคนอื่นมาแชร์ Bandwidth ร่วม นอกจากนีย้งัสามารถ 

Integrate ร่วมกับ Front Office Software  ของโรงแรมชัน้น าส่วนใหญ่ได้เช่น Micros Fidelio, Opera 

ฯลฯ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อสง่ค่าการใช้งานหรือแจ้งเตือนแขกที่เข้าพกัเร่ืองค่าใช้จ่าย

ตา่ง ๆ อปุกรณ์ส าหรับโซลชูัน่นีจ้ะมีคณุสมบตัิเบ็ดเสร็จอยูใ่น Appliance เคร่ืองเดียวรวมถึงคณุสมบตัทิี่

สามารถท า DHCP, DNS, Lawful Intercept (Log management), payment gateway interface และ

ยังสามารถท า HA(High Availability) เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ 24 ชั่วโมง โดยประมาณการ 

device สงูสดุไมเ่กิน 5,000 device 

(3.2.2)   โซลชูัน่ BYOD เหมาะส าหรับ Campus เช่น มหาวิทยาลยั ซึง่สามารถจดัการ Authentication 

และจัด QOS profile ให้เหมาะกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ทัง้ Notebook, Smart phone, Tablet  โดยมี 

portal ซึ่งมีขนาดจอเหมาะกบัอปุกรณ์แต่ละประเภท และสามารถระบใุห้อปุกรณ์ที่ออกจากบริเวณวง  

network ไปแล้วเมื่อน าเข้ามาใหมส่ามารถใช้ได้ทนัทีโดยไมต้่อง login ใหมอ่ีกครัง้หากวา่ผู้ใช้นัน้ ๆ ยงัมี



 

 

สิทธิและโควต้าในการใช้งานอยู่ โซลชูัน่นีจ้ะมีคณุสมบตัิเบ็ดเสร็จอยูใ่น Appliance เคร่ืองเดียวเหมือน

โซลชูัน่ Hospitality โดยประมาณการ device สงูสดุไมเ่กิน 20,000 devices 

 (3.2.3)   โซลชูัน่ Carrier Wifi เหมาะส าหรับ Provider ในการจดัการ Wifi ที่ติดตัง้ในพืน้ที่บริเวณกว้าง

เช่น เทศบาลหรือจงัหวดั ซึ่งจะมี รุ่นและอปุกรณ์เสริมจาก Antlabs เป็น ชุด Appliance หลายตวั โดย

จะมีการส ารวจและออกแบบให้เหมาะกบัความต้องการของโครงการ 

(3.2.4)   โซลชูัน่ Mobile Ofload เป็น โซลชูัน่ส าหรับ Mobile Provider หรือ Campus ทีปั่จจบุนั Mobile 

Provider มีการน า Wifi access point ไปวางไว้ทดแทนการขยาย 3G node ซึ่งมีราคาแพง โดยหาก

เคร่ืองลกูขา่ยสนบัสนนุ protocol EAP-SIM (เคร่ืองMobile รุ่นใหมจ่ะมีทัง้หมด) จะสามารถใช้ Internet 

3G ของค่ายมือถือที่ใช้อยู่ผ่าน  Wifi access point ที่ใกล้ที่สดุได้ทนัทีโดยไม่ต้องใช้ผ่าน 3G Internet 

Node ซึง่อาจมีผู้ใช้งานจ านวนมากและอยูใ่นระยะไกลกวา่   

(3.3) ระบบและอปุกรณ์สายสญัญาณ (Cabling System) ของ Panduit 

Panduit มีระบบอปุกรณ์สายสญัญาณและตู้ ใสอ่ปุกรณ์ (Cable and Cable Rack) คณุภาพสงูและมี

หลายประเภทส าหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มีทัง้สายสญัญาณที่เป็นสายทองแดง CAT5E หรือ 

CAT6A หรือสาย Optic Fiber มีสายสญัญาณที่ใช้ในโรงงานที่อ่อนไหวต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สายสญัญาณที่

ติดตัง้กบัเคร่ืองมือที่เคลื่อนที่หรือบิดไปมา สายสญัญาณที่ติดตัง้ในสภาพแวดล้อมที่มีอณุหภมูิ ร้อนหรือเย็นกวา่

ปกติ หรือมีความชืน้หรือมีเคมี เป็นต้น  Panduit ยงัมีอปุกรณ์เสริมของสายสญัญาณเพื่อเพิ่มความมัน่ใจในการ

ใช้งานมีระบบการปอ้งกนัการถอดเปลีย่นสลบัสายสญัญาณโดยพลัง้เผลอหรือไมต่ัง้ใจ มีระบบการบริหารจดัการ

การติดตัง้ใช้งานสายสัญญาณที่ฉลาด เหมาะกับการเดินสายแลนในส านักงาน ศูนย์ข้อมูล หรือโรงงาน

อตุสาหกรรม  

(3.4) Uninterruptible Power Supply ของ Delta 

ระบบอปุกรณ์ปรับสภาพและส ารองพลงังานไฟฟา้คณุภาพสงูของ Delta ผลิตและให้บริการโดยบริษัท 
Delta Green Industrial (Thailand) Company Limited ระบบส ารองไฟฟ้าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กรทุก
ประเภทที่ต้องการความต่อเนื่องของการท างานของอปุกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์
เครือขา่ย เคร่ืองพิมพ์ิ เคร่ืองจกัรในโรงงาน สายพานล าเลยีงเคร่ืองมือตา่ง ๆ ในห้องผา่ตดัรวมถึงไฟสอ่งสวา่ง ซึง่
หากเคร่ืองมืเหลา่นีห้ยดุท างานเนื่องจากขาดกระแสไฟฟ้าไปเลีย้งแล้วอาจหมายถึงการหยดุชะงกัของธุรกิจ การ
เสียโอกาสในการผลิต การเสียลกูค้า หรืออาจต้องเสียเวลาในการท าความสะอาดอุปกรณ์ที่เกิดจากการของ
ตกค้างในขบวนการผลิตและเสียเวลาในการเตรียมเคร่ืองให้เร่ิมท างานใหม่ซึ่งจะเสียทัง้เวลาและค่าใช้จ่ายสงู 
หรืออาจหมายถึงชีวิตของคนไข้ หรือหมายถึงคณุภาพของการบริการตา่ง ๆ ที่จะให้ลกูค้า 

เคร่ืองส ารองไฟของ Delta มีทัง้รุ่นที่เป็นระบบไฟฟ้า Single Phase และ Three Phase  3 เฟส ใช้
เทคโนโลยี True on-line, Double-conversion และใช้เทคโลยี่แบบ IGBT และ Modular ups คือสามารถเพิ่ม
การใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ ใช้โดยมีขนาดตัง้แต่ 1 kVA จนถึง 400kVA มี Software สามารถจดัการ



 

 

ผ่าน network และสามารถจัดการ Shutdown Linux และ Windows server ตลอดจน Vmware ได้เมื่อมี
เหตกุารณ์ที่ต้องท าการ Shutdown แบบอตัโนมตัิ 

นอกจากนี ้Delta ยงัมี DCIM(Data Center Infrastructure Management) ซึง่เป็นระบบศนูย์ข้อมลู

กลางรวบรวมคา่การใช้งานพลงังาน คา่อณุภมูิ ความร้อน ภาพจากกล้องวงจรปิด ข้อมลูการเข้าออกของ

เจ้าหน้าที่ห้อง Datacenter ตลอดจนสญัญาณจาก Fire Alarm และคา่การใช้งานของ Server และอปุกรณ์ 

Network ตา่ง ๆ มารวมแสดงผลในห้องควบคมุ โดยสามารถดงึคา่ตา่ง ๆ จากระยะไกลหรือจากสาขาตา่ง ๆ ได้

ผา่นเคร่ือขา่ย Network ท าให้ผู้ดแูล Datacenter สามารถควบคมุและจดัการอปุกรณ์ในห้อง Datacenter ได้

อยา่งสมบรูณ์แบบ  

 

1.3 การตลาดและการแข่งขัน 

การตลาด 

บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) ช่ือเดิม บริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน่ จ ากัด ( ITDC) ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น

บริษัท มหาชน เมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 2558 เพื่อรองรับการเติบโตธุรกิจที่มีการขยายตวัเพิ่มขึน้ทกุ ๆ ปี และเสริมสร้าง

ความน่าเช่ือถือ ภาพลกัษณ์ที่ดีในการบริหารงานและเพิ่มมาตรฐานการด า เนินงานของบริษัท บริษัท ไอที กรีน จ ากดั 

(มหาชน)  มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนโดยเน้นการสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัสนิค้า และขัน้ตอนการจดัจ าหนา่ย เพื่อ

หลีกเลี่ยงการแข่งขนัด้านราคา  ในด้านการตลาด บริษัทจะร่วมมือกบัเจ้าของสินค้าในการสร้างการรับรู้ของตลาดในตัว

ของสินค้าโดยการโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ จัดสมัมนาให้ข้อมลูสินค้าแก่คู่ค้าและลกูค้า รวมถึงการจดัอบรมด้านเทคนิค 

เป็นต้น ในด้านการจดัจ าหน่าย บริษัทจะร่วมมือกบัคู่ค้าในการร่วมแสดงสินค้า การเยี่ยมและน าเสนอการขายต่อลกูค้า 

การท าโปรโมชัน่   

บริษัทได้สร้างช่ือให้เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับ ในด้านการเป็นคู่ค้าที่ดี มีคณุภาพ มีบริการท่ีดี ซื่อสตัย์เช่ือถือได้  โดย

การเลอืกท าตลาดสนิค้าที่มีคณุภาพ การเลอืกสรรและการพฒันาบคุคลากรอยา่งตอ่เนื่องให้มีการท างานและพฤติกรรมที่

สอดคล้องและเหมาะสมกบัปรัชญาในการท างานของบริษัทที่เน้นความตอ่เนื่องในการท าธุรกิจ (Continuity) ความเช่ือมัน่

ไว้ใจได้ (Reliability) ความมัน่คง (Stability) และความนา่เช่ือถือสามารถคาดการณ์ได้ (Predictability) 
 

  บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) มีกลยทุธ์การแขง่ขนั ดงันี ้

(1) ด้านสนิค้าและบริการ 
เพื่อให้สอดคล้องกบัปรัชญาในการท าธุรกิจ  บริษัทเน้นการก าหนดประเภทของสินค้าและบริการที่จะน ามา

จ าหนา่ยซึง่จะต้องเป็นสนิค้าที่ตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจบุนัและตอบสนองแนวโน้มตลาดที่ก าลงัเกิดขึน้ 
และควรเป็นสนิค้าที่เกือ้หนนุซึง่กนัและกนั )Complimentary) และต้องเป็นสนิค้าที่ต้องการประเภทของความเช่ียวชาญ
และความช านาญของบุคลากรใกล้เคียงกันเพื่อที่จะสร้างความช านาญและความเช่ียวชาญในการให้บริการในตวั
บคุคลากรได้อยา่งมีประสทิธิภาพ สามารถสร้างความมัน่ใจในการให้บริการกบัลกูค้า คดัเลอืกสนิค้าที่มีคณุภาพทัง้ด้าน
ตัวสินค้าและบริษัทผู้ ผลิต สินค้าที่มีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของตลาด มีคุณภาพสูง และมีศักยภาพทาง



 

 

การตลาดสงู มีกลยทุธ์ มีอนาคต เป็นสินค้าแบรนด์ที่ต้องการชิงตลาดหรือเจาะตลาดของแบนด์ที่เป็นผู้น า คือเป็นแบ
รนด์ท้าทายผู้น า )Challenging Brand) ในปี 2558 ที่ผ่านมาและปี 2559 บริษัทมุ่งตอบสนองนโยบายของรัฐในเร่ือง
การขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยระบบดิจิตอล (Digital Economy) ได้แก่การค้าด้วยอิเล็คโทรนิคและการใช้เทคโนโลยีไอที
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและความสามารถในการแข่งขนั ซึ่งจะแตกยอ่ยไปเป็นระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านกังาน งานขาย งานผลิต การน าไอทีมาช่วยในไลน์ผลิตหรือ shop floor (Industry Automation) การค้าแบบ
ออนไลน์ การท าอินเตอร์เน็ตแบงค์กิง้ การท าเว็บไซท์ขององค์กร การท างานจากภายนอกองค์กร (Remote Workforce 
หรือ Workforce Mobility) ระบบความปลอดภยัของข้อมลู (IT Security) ระบบข้อมลูแบบคราวด์ เป็นต้น ซึง่บริษัทก็ได้
เป็นตวัแทนสนิค้าหลายตวัตามที่ได้กลา่วมาแล้ว เช่น Fortinet, Alcatel-Lucent, Aruba, InfoBlox, ZScaler, AntLabs, 
eLock, Delta, Panduit เป็นต้น และบริษัทก็จะเสาะหาคดัเลอืกสนิค้าใหม่ ๆ ที่สนบัสนนุแนวโน้มที่กลา่วไปแล้วเพิ่มเติม
อีกด้วย  

(2) ด้านพนกังาน 

  พนกังานเป็นทรัพยากรที่ส าคญัของบริษัทซึง่จะเป็นสว่นหนึง่ของการสร้างและสง่มอบคณุคา่ให้กบัสินค้าและ
การจัดจ าหน่าย พนักงานจะได้รับการคัดสรรมาจากกลุ่มผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี และต้อง
สามารถท างานเป็นทีม และเมื่อได้รับบรรจุในทีมงานแล้วจะได้รับการอบรมความรู้เก่ียวกบัสินค้าโดยตรงจากเจ้าของ
สินค้าและจากผู้ ร่วมงานในทีมงาน บริษัทมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการให้พนักงานส่วนใหญ่ผ่านการรับรองความรู้
ความสามารถ และมีใบประกาศนียบัตรรับรองจากผู้ ผลิตสินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่าย )Certified Training) 
พนกังานแตล่ะทา่นจะได้รับการก าหนดตวัสนิค้าที่จะต้องรับผิดชอบอยา่งชดัเจนเพื่อจะได้พฒันาความรู้ความเช่ียวชาญ
ในสินค้าและเป็นหลักในการให้บริการเก่ียวกับสินค้านัน้  ๆ และจะเป็นผู้ ถ่ายทอดความรู้ความเช่ียวชาญ 
ต่าง ๆ ให้กับทีมงานท่านอื่น ๆ เพื่อช่วยกันพฒันาความรู้ความเช่ียวชาญร่วมกนั สามารถท างานทดแทนกันได้ และ
สามารถท างานในลกัษณะเสนองานเป็นระบบโดยรวม )Solution หรือ System) ได้ สามารถให้ค าปรึกษา การบริการ
และตอบค าถามให้กบัลกูค้าได้ไม่ว่าจะเป็นด้านทางเทคนิคของสินค้าแต่ละชนิดหรือปัญหาของระบบที่เสนอได้อย่าง
ถกูต้องและรวดเร็ว นอกเหนือจากนัน้พนกังานต้องสามารถท าหน้าที่เป็นผู้อบรม )Trainer) ความรู้เก่ียวกบัสินค้าที่เป็น
ตวัแทนจ าหนา่ยให้กบัผู้จ าหนา่ยช่วงหรือลกูค้าได้  
  ในปี 2558 เพื่อรองรับนโยบาย Digital Economy บริษัทได้เพิ่มพนกังานด้านการตลาดและพนกังานที่ดแูล
ตลาด SME เพื่อสร้างการสือ่สารกบัตลาดและลกูค้าผา่น เว็บไซต์ อีเมล์ หรือการสือ่สารสว่นบคุคล การจดัสมัมนา การ
จดันิทรรศการ และการติดต่อลกูค้าทางโทรศพัท์ เพื่อสอบถามและให้ข้อมลูแก่ลกูค้าเพื่อหาโอกาสในการขาย (Sales 
Leads)  
  บริษัทมีนโยบายในการรักษาพนกังานให้ท างานกบับริษัท ทัง้ในเร่ืองผลตอบแทนในการท างาน การเติบโตใน

สายงาน สวสัดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน การให้โอกาสในการพฒันาตนเอง การบริหารงานภายในบริษัทตลอดจน

การสร้างให้เกิดความสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่งทีมงานเพื่อให้เกิดความตอ่เนื่องในการท างานและการให้บริการโดยไม่เปลีย่น

บคุลากรผู้ให้บริการบอ่ย 

 

 



 

 

(3) ด้านช่องทางการจ าหนา่ย 

บริษัทจ าหน่ายสินค้าโดยผ่านตัวแทนจ าหน่ายหรือบริษัทร่วมค้าหรือคู่ค้า (Dealer หรือ Reseller หรือ 
Partner) รวมเรียกว่าคู่ค้าซึ่งได้แก่บริษัทที่จ าหน่ายและติดตัง้ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Network 
Integrator) หรือเป็นบริษัทท่ีจ าหนา่ยและติดตัง้ระบบอปุกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมธุรกิจ (System Integrator) ทัง้
ในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั โดยบริษัทจะคดัสรรผู้ ร่วมค้าโดยมุง่เน้นคณุภาพ เน้นความตัง้ใจในการท าธุรกิจไม่
เน้นขนาดของบริษัท บริษัทจะท างานร่วมกบัผู้ ร่วมค้าอยา่งยตุิธรรมและเสมอภาค มีกฏเกณฑ์กติกาในการท าธุรกิจ และ
ตดัสินใจบนกติกาที่วางไว้ท าให้สามารถเป็นที่คาดการณ์ได้ (Predictability) ของผู้ ร่วมค้า ซึ่งจะท าให้เกิดการเช่ือมัน่
และเช่ือถือซึง่กนัและกนัในระยะยาว  

  บริษัทให้ความส าคญัในการร่วมพฒันาความสามารถของทีมงานของคูค้่าโดยจดัการอบรมเก่ียวกบัตวัสินค้าทัง้ด้าน

เทคนิคและด้านการขายให้แก่ผู้ ร่วมค้าอย่างต่อเนื่องทกุ ๆ เดือนทัง้โดยบคุลากรของบริษัท และโดยบคุลากรของเจ้าของสินค้า 

จดัให้มีห้องทดสอบอปุกรณ์โดยจะมีอปุกรณ์ที่จ าหน่ายทัง้หมดและอปุกรณ์เสริมที่จ าเป็นตอ่ระบบองค์รวม (Solution) เพื่อให้

ผู้ ร่วมค้าได้มาทดสอบหรือเรียนรู้การใช้งานเป็นการพฒันาความรู้ให้กบัผู้ ร่วมค้าอยา่งมีประสทิธิภาพอีกทางหนึง่ 

  เพื่อสนบัสนนุช่องทางการจดัจ าหนา่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกเหนือจากการเพิ่มบคุคลากรด้านการตลาดแล้ว

บริษัทจะเพิ่มบคุคลากรเพื่อติดต่อตรงถึงลกูค้า (Direct Touch) เพื่อพฒันาโอกาสในการขายในลกูค้าส าคญัใหญ่ ๆ เป็นการ

สนบัสนนุการสร้าง Sales Leads ให้กบัคูค้่าของบริษัท  

(4) ด้านการสนบัสนนุการจ าหนา่ยสนิค้า 

 บริษัทมีนโยบายการจดักิจกรรมเพื่อให้ข่าวสารเก่ียวกบัสินค้า (Create Product and Brand Awareness)  การ

กระตุ้นตลาดและสร้างความต้องการให้กบักลุม่ลกูค้าเปา้หมาย (Demand Generation Activities) ซึง่ได้แก่การจดัสมัมนา

ด้านเทคนิคเก่ียวกบัตวัสินค้าให้กบักลุม่ลกูค้าเป้าหมายและบคุคลที่สนใจ การจดังานสมัมนาด้านเทคนิคร่วมกบัตวัแทน

จ าหน่ายส าหรับลกูค้าโรงงานอตุสาหกรรมโดยเฉพาะโรงงานในเขตอตุสาหกรรมที่ถูกน า้ท่วม การเข้าร่วมงานนิทรรศการ

เพื่อแสดงสินค้าและการใช้งาน (Exhibition and Trade Show) การให้ข้อมูลเทคนิคเก่ียวกับคุณสมบัติของสินค้าและ

น าไปใช้ในงานจริงผา่นช่องทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) และเว็บไซท์ประชาสมัพนัธ์ 

 ในปี 2558 บริษัท ตัง้เป้าหมายที่จะขยายตลาดไปในต่างจงัหวดั และประเทศใกล้เคียงที่ก าลงัเติบโต โดยการมี

บคุคลากรประจ าในพืน้ท่ีเพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทในการศกึษาความต้องการของตลาดและพฒันาโอกาสในการท าธุรกิจ 

การให้ข้อมลูของบริษัทและสินค้าแก่ตลาด การคดัเลือก สนบัสนนุและร่วมมือในการท าธุรกิจกบับริษัทคู่ ค้าในพืน้ที่  เพื่อ

สร้างการรับรู้ สร้างความมั่นใจและให้บริการที่เหมาะสมและทันท่วงทีต่อคู่ค้าและลูกค้าในพืน้ที่  ซึ่งได้เร่ิมท าที่ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือก่อนเป็นพืน้ที่แรก เร่ิมด้วยการมี Home Office ที่ขอนแก่น มีแผนจะขยายไปสูพ่ืน้ที่ภาคตะวนัออก  

ภาคเหนือ  ภาคใต้ ซึ่งจะจะท าธุรกิจแบบ Home Office หรือตัง้ส านกังานสาขาถาวร  ได้ตัง้ส านกังานตวัแทนที่นครเวียง

จนัทร์ ประเทศ สวป.ลาว และมีแผนท่ีจะตัง้ส านกังานสาขาที่ พมา่ และกมัพชูา ตอ่ไป 

  



 

 

(5) ด้านราคา 

 เนื่องจากบริษัทเน้นคุณภาพ และการสร้างมลูค่า/คณุค่าเพิ่ม (Value added) แก่สินค้าและการบริการ จึงไม่มี

นโยบายการแข่งขนัทางด้านราคา อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามบริหารต้นทุนสินค้าให้อยู่ในระดบัต ่า โดยมีการบริหาร

สินค้าคงคลงัที่มีประสิทธิภาพ และยงัได้ประโยชน์จากการที่มีพนกังานที่มีคณุภาพ มีความเช่ียวชาญ ลดความจ าเป็นที่

จะต้องพึ่งพาผู้ เช่ียวชาญหรือการบริการจากตา่งประเทศ ท าให้บริษัทมีศกัยภาพท่ีจะแขง่ขนัด้านราคา หากมีความจ าเป็น 

และสง่ผลดีตอ่สภาวะการท าก าไรของบริษัทในที่สดุ   
 

(6) ด้านการควบคมุสนิเช่ือ 
 การให้เครดิตกบัลกูค้า บริษัทเน้นนโยบายการให้วงเงินแก่คูค้่าที่มีความน่าเช่ือถือในลกัษณะยืดหยุ่นเพื่อให้เกิด

ความคล่องตวัในการท าตลาดร่วมกนัและจะใช้นโยบายเข้มงวดกบัคู่ค้าที่เร่ิมมีการผิดนดัการช าระเงิน การพิจารณาให้

วงเงินเครดิตของลกูค้าแต่ละรายจะให้ตามความน่าเช่ือถือในการด าเนินธุรกิจ โดยพิจารณาข้อมลูได้แก่ ผลประกอบการ

ย้อนหลงั 2 ปี ทนุจดทะเบียน รายการฝากถอนเงินในบญัชี (Bank Statement) เพื่อน ามาประกอบการตดัสินใจในการให้

วงเงินเครดิต นอกจากนัน้จะพิจารณาประวตัิ ความตัง้ใจในการท าธุรกิจและการบริหารงานของผู้บริหารของลกูค้า สว่น

ลกูค้ารายใหมท่ี่ยงัไมเ่คยท าธุรกิจมาก่อนจะพยายามท าการซือ้ขายเป็นเงินสดก่อนเพื่อดผูลการท างานร่วมกนัไประยะหนึง่ 

แล้วจึงจะพิจารณาให้เครดิตตอ่ไป ที่ผา่นมาบริษัทมีหนีเ้สยีน้อยมากไมเ่กิน 0.5% ของยอดขาย 
 

1.4 สภาพเศรษฐกิจ ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มการเติบโตของสินค้าที่เป็นตัวแทน 

 คร่ึงปีแรกของปี 2558 เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจประเทศชะลอตวั ราคาพชืผลภาคการเกษตรตกต า่ ภาคสง่ออก

และภาคอตุสาหกรรมชะลอตวั มภีาคการทอ่งเที่ยวที่ยงัคงมีการเตบิโต การใช้จ่ายเงินภาครัฐช้า ในขณะที่ภาคเอกชนก็รอ

ดทูา่ทีการใช้จ่ายการลงทนุของภาครัฐ ท าให้ใช้จา่ยและลงทนุอยา่งระมดัระวงั คร่ึงปีหลงัด้วยการเติบโตของการทอ่งเที่ยว 

และมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ การใสเ่ม็ดเงินเข้าไปในโครงการกองทนุหมูบ้่าน การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหนว่ยงาน

ของรัฐ การสนบัสนนุช่วยเหลอืธุรกิจ SME นา่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในเวลาทีเ่หลอืของปีได้บ้าง   
 

จากผลการวิจยัเศรษฐกิจและความเห็นของผู้ที่อยูใ่นวงการไอทีหลายกระแสบอกวา่ การใช้จ่ายด้านสินค้าไอที

ของทัง้ภาครัฐและเอกชนในปี 2558 ชะลอตวัลง แต่อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงการบริโภคสินค้าไอทีไม่ได้ลดลงทกุ

สนิค้ากลา่วคือ PC, Notebook และ Tablet บางประเภท และโทรศพัท์มือถือแบบธรรมดา (Feature Phone) อาจจะลด แต ่

Smart Phone และ Tablet ที่มีระดบัราคาสงูมีการขยายตวั เครือขา่ย LAN อาจจะลดลงหรือทรงตวั แตเ่ครือขา่ย Wireless 

ยงัมีการเติบโต การให้บริการอินเตอร์มีการขยายตวั ระบบรักษาความปลอดภยัข้อมูลเครือข่ายและ CCTV ยงัคงเติบโต

เป็นต้น กลา่วคือเรายงัสามารถที่จะเลอืกท าตลาดสนิค้าและตลาดลกูค้าเปา้หมายที่มีการเติบโตได้  
 

ตลาดไอทีปี 2559 น่าจะได้รับอานิสงส์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจและนโยบายสง่เสริมธุรกิจของ SME ของ

ภาครัฐ การใช้จ่ายของภาครัฐในโครงการรถไฟฟ้าในเมือง โครงการรถไฟรางคู่ โครงการเขตเศรษฐกิจส าหรับ AEC 

อตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว อตุสาหกรรมรถยนต์ อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อตุสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ซึ่งผลผลิตของ



 

 

อตุสาหกรรมของประเทศไทยเหลา่นีเ้ป็นที่นิยมและยอมรับของประเทศรอบข้างเป็นอยา่งมาก เพื่อตอบสนองการแข่งขนัที่

สงูขึน้และเพิ่มประสทิธิภาพของผลติผล ธุรกิจเหลา่นีจ้ะใช้ไอทีมากขึน้ เรามองวา่เทคโนโลยีที่ตลาดต้องการได้แก ่Wireless 

คณุภาพสงูส าหรับองค์กรและโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและใหญ่  และ Wireless ระดบัราคาประหยดัส าหรับองค์กร

ระดับ SME จะมีการใช้ Outdoor Wireless เพื่อตอบสนองการติดตัง้เครือข่ายและการใช้อินเตอร์เน็ตและ/หรือเป็น

เครือข่ายเพื่อรองรับการสง่สญัญาณของ CCTV ในพืน้ที่ที่การเดินสายสญัญาณไม่สะดวก รวมทัง้การสร้างเครือขา่ย City 

WiFi ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดใหม ่หรือในเมืองใหญ่ ๆ บางเมือง เช่นกรุงทพฯ ภเูก็ต เชียงใหม ่เป็นต้น ตามชมุชนใน

ตา่งจงัหวดัจะมีผู้ให้บริการอิสระรายเลก็ให้บริการ WiFi Internet ในลกัษณะขายปลกีในพืน้เล็ก ๆ ในชมุชน ระบบอปุกรณ์ 

CCTV จะได้รับการติดตัง้ในชุมชนหรือในท้องถ่ินเพื่อความปลอดภัยชุมชนมากขึน้ WiFi จะเป็นปัจจัยส าคัญของ

อตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว โรงแรม ที่พกั รีสอร์ท อพาร์ทเม้นต์ ซึง่จะติดตัง้ Internet Wifi เพื่อให้บริการลกูค้า และตามด้วยการ

ปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของการใช้อินเตอร์เน็ตเมื่อการแข่งขนัสงูขึน้ จะมีการใช้บริการ Web Development 

และ Web Hosting มากขึน้ กลุม่ธุรกิจ SME จะเร่ิมใช้ Cloud Service มากขึน้เร่ือย ๆ เร่ิมต้นที่ Mail Service และบริการ

สื่อสารประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (Collaboration) และเมื่อธุรกิจ SME คุ้นเคยกบัการใช้ Cloud Service ดงักลา่ว

มากขึน้ก็จะเร่ิมใช้บริการแอพพลิเคชัน่ทางธุรกิจที่เป็น Cloud Service เช่นการจองที่พกั หรือระบบงานเก็บเงินและบญัชี 

หรือแม้แต่ระบบ ERP เป็นต้น เมื่อมีการใช้ไอทีตามที่กล่าวแพร่หลายมากขึน้ ระบบรักษาความปลอดภยัข้อมูลซึ่งเป็น

สิ่งจ าเป็นก็จะเติบโตมากขึน้ ความต้องการใน Server ก็จะตามมา ตามด้วยระบบส ารองไฟฟา้ ความต้องการในการสร้าง 

Data Center ใหม่ การเดินสาย LAN ในสว่นที่เป็น Backbone เป็นต้น  ในอนาคตการใช้ข้อมลูของผู้บริโภค (Customer 

Profile) และข้อมูลระบุต าแหน่งจะถูกใช้เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับธุรกิจบางประเภทจะค่อย  ๆ ถูก

น ามาใช้   
 

เนื่องจากราคาของพืน้ท่ีอาคารส าหรับธุรกิจสงูขึน้ เมืองมีการขยายในแนวกว้างมากขึน้ การจราจรการเดินทาง

ยงัไม่สะดวก ความจ าเป็นในการแข่งขนั การต้องการครอบคลมุตลาดให้กว้างมากขึน้และตอบสนองให้รวดเร็วยิ่งขึน้ และ

การพยายามสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของธรุกิจเลก็เพื่อสู้กบัธุรกิจที่ใหญ่กวา่ จะมีการท างานแบบนอกสถานท่ีมาก

ขึน้ มีการใช้ไอทีเพื่อสนบัสนนุการท างานดงักลา่ว หรือในสถาบนัการศกึษาจะมีการท า e-Learning หรือ Online Learning 

มากขึน้  การใช้ Wireless และใช้อินเตอร์เน็ตจะเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วในหลาย ๆ กลุ่มอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีแบบ 

Remote Access รวมทัง้ Security ที่เก่ียวข้องจะเติบโต จ านวนของอุปกรณ์ของข่ายจะเพิ่มจ านวนมากขึน้  จ านวน IP 

Address จะเพิ่มขึน้จ านวนมหาศาล ดงันัน้ระบบเครือขา่ยจะต้องตอบสนองตอ่ IPV6 เพื่อตอบสนองตอ่การเติบโตดงักลา่ว  
 

1.5 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) ช่ือเดิม บริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั (ITDC) จดัหาผลติภณัฑ์ โดยการน าเข้า

สนิค้าจากตา่งประเทศจากบริษัทผู้ผลติ หรือสัง่ซือ้จากส านกังานตวัแทนในประเทศบริษัทผู้ผลติ 
 

สัญญาส าคัญที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจช่องทางจัดจ าหน่ายสินค้า 

(1) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้าอปุกรณ์รักษาความปลอดภยัระบบข้อมลูสารสนเทศ  
ระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) กบั บริษัท Fortinet, Inc 

 บริษัท    บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 



 

 

คูส่ญัญา   บริษัท Fortinet, Inc 

สญัญาเลขที่   - 

 วนัเร่ิมต้นของสญัญา 10 มิถนุายน 2548 

ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีส้ิน้สดุวนัท่ี 9 มิถนุายน 2549 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครัง้ละ 1 ปี  

คา่ตอบแทน   ไมม่ี  

สาระส าคญั   1. สญัญาแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจดัจ าหน่ายสนิค้าประเภท Distributor Agreement  

  2. การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 60 วนั 

 
(2) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้าระบบอปุกรณ์เครือขา่ยแลนไร้สาย (Secured Wireless LAN)  

  ระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) กบั บริษัท Aruba Networks Inc 
 บริษัท    บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 

คูส่ญัญา   บริษัท Aruba Networks Inc 
สญัญาเลขที่   SPA1108-00025527 
วนัเร่ิมต้นของสญัญา 16 ธนัวาคม 2551 
ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีส้ิน้สดุวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2552 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครัง้ละ 1 ปี  
คา่ตอบแทน   ไมม่ี  

 สาระส าคญั  1. สญัญาแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจดัจ าหนา่ยสนิค้าประเภท Distributor Agreement  
  2. การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั 
 

(3) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้าอปุกรณ์ระบบสายสญัญาณ Cable System  
ระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) กบั บริษัท Panduit  Inc 

บริษัท   บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
คูส่ญัญา   Panduit Inc 
สญัญาเลขที่      - 
วนัเร่ิมต้นของสญัญา ธนัวาคม 2557 
ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีส้ิน้สดุวนัท่ี ธนัวาคม 2558 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครัง้ละ 1 ปี  
คา่ตอบแทน  ไมม่ี  
สาระส าคญั  1. สญัญาแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจดัจ าหนา่ยสนิค้าประเภท Distributor Agreement 
  2. การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 60 วนั 

 
(4) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้าระบบอปุกรณ์เครือขา่ย (Networking System)  
  ระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) กบั บริษัท Alcatel-Lucent Enterprise  
บริษัท   บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
คูส่ญัญา   บริษัท Alcatel-Lucent Enterprise 
สญัญาเลขที่   - 



 

 

วนัเร่ิมต้นของสญัญา 14 ธนัวาคม 2554 
ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีส้ิน้สดุวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2555 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครัง้ละ 1 ปี  
คา่ตอบแทน  ไมม่ี  
สาระส าคญั  1. สญัญาแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจดัจ าหนา่ยสนิค้าประเภท Value Addedd Distributor Agreement  
 2. การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั 
 
(5) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้าระบบอปุกรณ์สนบัสนนุเครือขา่ย (DNS, DHCP and IPAM)  
  ระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) กบั บริษัท Infoblox Inc. USA 
บริษัท   บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
คูส่ญัญา   บริษัท Infoblox Inc. 
สญัญาเลขที่   - 
วนัเร่ิมต้นของสญัญา 16 มีนาคม 2555 
ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีส้ิน้สดุวนัท่ี 15 มีนาคม 2556 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครัง้ละ 1 ปี  
คา่ตอบแทน  ไมม่ี  
สาระส าคญั  1. สญัญาแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจดัจ าหนา่ยสนิค้าประเภท Distributor Agreement  
  2. การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั 
 
(6) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้าระบบบริการตรวจจบัภยัของข้อมูลที่มีการบริการแบบ Cloud Service 

ระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) กบั บริษัท ZScaler Inc, USA  
บริษัท   บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
คูส่ญัญา   บริษัท ZScaler Inc, USA 
สญัญาเลขที่   - 
วนัเร่ิมต้นของสญัญา 20 พฤศจิกายน 2555 
ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีส้ิน้สดุวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2556 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครัง้ละ 1 ปี  
คา่ตอบแทน  ไมม่ี  
สาระส าคญั  1. สญัญาแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจดัจ าหนา่ยสนิค้าประเภท Distributor Agreement  
  2. การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั 

 

(7) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้าระบบบริหารจดัการการใช้อินเตอร์เน็ต   
ระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) กบั บริษัท ANTLabs Pte, Singapore  

บริษัท   บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
คูส่ญัญา   บริษัท ANTLabs Pte, Singapore 
สญัญาเลขที่   - 
วนัเร่ิมต้นของสญัญา 1 มกราคม 2558 
ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีส้ิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครัง้ละ 1 ปี  
คา่ตอบแทน  ไมม่ี  



 

 

สาระส าคญั  1. สญัญาแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจดัจ าหนา่ยสนิค้าประเภท Distributor Agreement  
   2. การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั 

 

(8) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้าระบบระบบอปุกรณ์ส ารองไฟฟา้ (Uninterruptible Power Supply)  
ระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) กบั บริษัท Delta Green Industrial (Thailand) Co.,Ltd  

บริษัท   บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
คูส่ญัญา   บริษัท Delta Green Industrial (Thailand) Co.,Ltd 
สญัญาเลขที่   - 
วนัเร่ิมต้นของสญัญา 12 มกราคม 2558 
ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีส้ิน้สดุวนัท่ี 11 มกราคม 2559 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครัง้ละ 1 ปี  
คา่ตอบแทน  ไมม่ี  
สาระส าคญั  1. สญัญาแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจดัจ าหนา่ยสนิค้าประเภท Distributor Agreement  
   2. การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 60 วนั 

 

1.6 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) ไมไ่ด้ด าเนินธุรกิจเป็นงานโครงการ แตเ่ป็นการซือ้มาและจ าหนา่ยไป จึงไมม่ีงาน

ที่ยงัไมส่ง่มอบ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ปัจจยัความเสี่ยง 
 

 
 นกัลงทุนควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารฉบบันี ้และควรใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาปัจจัย
ความเสี่ยงในหวัข้อนี ้รวมทัง้ข้อมลูอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารนีก้่อนการตดัสินใจลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท ปัจจยัความ
เสีย่งที่ระบใุนหวัข้อนีเ้ป็นปัจจยัความเสีย่งที่บริษัท เห็นวา่มีนยัส าคญั และอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบตอ่การด าเนนิ
ธุรกิจ  รายได้ ผลก าไร สินทรัพย์ สภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจะส่งผลไปถึงมลูค่าหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
รวมทัง้อาจส่งผลลบต่อการลงทุนของผู้ลงทนุอย่างมีนยัส าคญั โดยปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุในหวัข้อนีม้ีการประเมินจาก
สถานการณ์ในปัจจุบนั ทัง้นี ้อาจยงัมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯ ยงัไม่อาจคาดการณ์ได้ ณ ปัจจุบนั หรือเป็นความเสี่ยงที่
บริษัทฯ พิจารณาในขณะนีแ้ล้วเห็นวา่ไมม่ีผลกระทบในสาระส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท  

 
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

 
 1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตสินค้าหลักน้อยรายและการยกเลิกสัญญาการแต่งตัง้เป็นตัวแทนจัดจ าหน่าย 
     สินค้า 

บริษัทฯ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจดัจ าหนา่ยสนิค้าที่มีช่ือเสยีงหลายราย ปัจจบุนัได้แก่ FORTINET, ARUBA, 
ALCATEL-LUCENT, ZSCALER, PANDUIT, ANTLAB, eLock และ DELTA ELECTRICS เป็นต้น สญัญาตัวแทนส่วน
ใหญ่จะเป็นประเภทสญัญาตวัแทนในการจดัจ าหนา่ยหลายรายในประเทศไทย Non-Exclusive Distributor และโดยทัว่ไป
อายขุองสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนจะมีระยะเวลาหนึ่งปีและจะมีการต่อสญัญาให้ทกุๆ ปีโดยอตัโนมตัิ แต่ทัง้นี ต้้องขึน้อยู่กับ
การปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขของบริษัทฯ กบัเจ้าของผลิตภณัฑ์ ดงันัน้หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไข
ดงักล่าวได้ อาจเป็นสาเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขหรือหรือหยุดต่อสญัญาจากเจ้าของผลิตภณัฑ์ได้ ซึ่งที่ผ่านมา
บริษัทฯได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญามาโดยตลอดไม่เคยมีกรณีใดเลยที่ผู้ ผลิตจะสามารถน ามาเป็นปัจจัยอันมี
สาระส าคญัในการไมต่อ่สญัญา  

 
  1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขัน 

ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไอทีโดยเฉพาะที่เก่ียวกบัเครือขา่ย และระบบรักษาความปลอดภยัไอที มีการ
แข่งขนัค่อนข้างสงู มีคู่แข่งจ านวนมาก การแข่งขนัจะมาจากการแขง่ขนัเร่ืองตราสินค้า การแข่งขนัจากดิสทริบิวเตอร์อื่นๆ 
ที่เป็นผู้ จัดจ าหน่ายสินค้าประเภทเดียวกัน โดยดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นคู่แข่งในปัจจุบันล้วนแต่มีขนาดใหญ่กว่า และมี
ทรัพยากรมากกว่าบริษัท บางรายเป็นบริษัทจากระดบัภมูิภาค  (Regional Players) และยงัจะมีคู่แข่งรายใหม่ๆ  ที่จะเข้า
มาใหม่อีกหลายราย คู่แข่งจ านวนมากเหลา่นีย้่อมจะช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดและลกูค้า ซึ่งจะกระทบกบัยอดขาย 
และสร้างแรงกดดนัในด้านราคาอย่างมาก ส่งผลให้อัตราการท าก าไรของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลง ดังนัน้บริษัทฯ จึง
จ าเป็นต้องหาช่องวา่งทางการตลาด และต าแหนง่ทางการตลาด (Market Positioning) ที่เหมาะสมกบับริษัทฯ เพื่อลดการ
แข่งขนัด้านราคา และสามารถท าธุรกิจได้ในระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ ต้องการสร้างความแตกตา่ง และได้ก าหนดทิศทางและ
นโยบายที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามมาตรการดงักล่าวมาหลายปีโดยเน้นการพฒันาบุคลากรเพื่อให้มี
ทศันคติ ความรู้ความช านาญ และวิธีการท าธุรกิจแบบยึดลกูค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centered) เพื่อสร้างและส่ง



 

 

มอบคณุคา่และแก้ปัญหาให้กบัลกูค้า ซึ่งการยดึลกูค้าเป็นศนูย์กลางจะเกิดการพฒันาวิธีการติดต่อและน าเสนอตลอดจน
พฒันาบริการตา่งๆที่เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้าขึน้มา  
 ทางด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ยบริษัทฯ ไมไ่ด้เน้นคูค้่า Reseller ที่ขนาด แตจ่ะเน้นคูค้่าที่มีแนวคิดการท าตลาด
คล้ายๆกนั คู่ค้าที่มีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้า สินค้าและบริการของบริษัทฯ เหมาะสมและเสริมวิธีการท าตลาดของคู่ค้า 
ด้วยวฒันธรรมองค์กรที่พยายามสร้างขึน้มาเพื่อมุ่งหวงัให้การท าธุรกิจร่วมกบัคู่ค้า บริษัทฯ เน้นการท าธุรกิจแบบซื่อสตัย์
ยตุิธรรม (Honor and Fairness) ยดึการท าความเข้าใจซึง่กนัและกนั (Communication) เพื่อให้เกิดการตดัสนิใจที่คาดหวงั
ล่วงหน้าซึ่งกนัและกันได้ (Consistency and Expectancy) ยึดการท าธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง (Continuity) ที่ผ่านมา
บริษัทฯ มีอตัราการลาออกของพนกังาน (Staff Turnover) ต ่ามากจึงสามารถจดัสรรให้บคุลลากรที่มีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัคู่
ค้าท าธุรกิจและให้บริการคูค้่าได้อยา่งตอ่เนื่องและคุ้ นเคยและเข้าใจกนัยิ่งขึน้ ซึ่งจากนโยบายหลกั 2 ประการของบริษัทท่ี
กลา่วมา บริษัทเช่ือมัน่ว่าจะสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้พอสมควรซึ่งก็ท าให้บริษัทฯ เติบโตในช่วง 5-6 ปีที่
ผา่นมาแม้วา่จะเป็นชว่งวกิฤตทางการเมืองและภาวะอบุตัภิยัของประเทศก็ตาม นอกเหนือจากนัน้บริษัทฯ ยงัพยายามมอง
หาสนิค้าใหม่ๆ มาจ าหนา่ยเพื่อจะท าให้โซลชูัน่ของบริษัทฯ เหมาะสมตอ่ความต้องการและเพิ่มโอกาสในการตลาดมากขึน้ 

   
  1.3 ความเสี่ยงจากการเกิดสินค้าล้าสมัย 

 การเกิดสินค้าล้าสมยัเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของบริษัทฯ หากจัดการอย่างไม่มีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดปัญหา
และเป็นความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ  อย่างไรก็ตามสินค้าที่บริษัทฯ เป็นตวัแทนจ าหน่ายในปัจจุบนัเป็นสินค้าในกลุม่
เทคโนโลยีเครือขา่ย และระบบรักษาความปลอดภยัไอที ซึง่เป็นกลุม่สนิค้าที่จะมีการพฒันาปรับปรุงเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ
แต่การที่สินค้าจะล้าสมยัแบบทนัทีทนัใดมกัไม่คอ่ยปรากฏ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะมีสญัญาณ ต่างแสดงให้เห็นไมว่า่
จะเป็นเร่ืองมาตรฐานเทคโนโลยี  เทคโนโลยีทดแทนใหม่ๆที่ดีกว่าเดิม การถดถอยของความนิยมของตลาดต่อตราสนิค้า 
มาตรฐานยอ่ย ๆ  ของสว่นตอ่เช่ือมกบัอปุกรณ์อื่น ๆ  ซึง่สญัญาณเหลา่นีส้ามารถตรวจพบได้จากขา่วสารแนวโน้มเทคโนโลยี
ที่เปิดเผยทัว่ไปในปัจจุบนั และหากมีการวิเคราะห์ที่รอบคอบและไมย่ดึมัน่จนเกินไปก็จะมีเวลาแก้ไขปัญหาได้  และความ
ล้าสมยัที่เกิดจากการปรับเปลีย่นรุ่นหรือโมเดลสนิค้าของผู้ผลติเองนัน้ผู้ผลติก็จะมีการแจ้งเตือนลว่งหน้าอยา่งน้อย 6 เดือน 
ซึง่มีเวลาเพียงพอท่ีจะแก้ปัญหาเช่นกนั  นอกเหนือจากนัน้สนิค้าที่บริษัทฯ เป็นตวัแทนจดัจ าหนา่ย และวิธีการท าธุรกิจของ
บริษัทโดยสว่นใหญ่จะซือ้และขายตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า จะมีการสัง่ซือ้สต็อกสนิค้าเฉพาะส าหรับสนิค้ารุ่นเลก็ ๆ ราคาไม่
สงูซึง่ลกูค้ามกัจะต้องการสนิค้าทนัที หรือสนิค้าที่มีระยะเวลาการผลติและจดัสง่นานกวา่ 1 เดือนหรือสนิค้าที่ต้องมีจ านวน
การสัง่ซือ้ขัน้ต ่าหรือสินค้าที่ต้องการซือ้อย่างมีสว่นลดราคาพิเศษ อย่างไรก็ตามการสัง่ซือ้สินค้าเพื่อสต็อกในกรณีที่กลา่ว
มามีไม่จ านวนครัง้ต่อปีไม่มาก และการสัง่ซือ้แต่ละครัง้ไม่ได้มีมูลค่าสงู และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการและควบคมุ
ความเสีย่งที่จะเกิดกบัการล้าสมยัของสนิค้าบริษัทฯได้ออกมาตรการในการสัง่ซือ้และการสต็อกสนิค้าโดยจะให้มีสนิค้าคง
คลงัไมเ่กิน 90 วนั และมีการรายงานทกุสปัดาห์   
 

  1.4 ความเสี่ยงด้านความสามารถในการท าก าไร 
 แม้วา่การแขง่ขนัในตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศไอทีจะมีอตัราการท าก าไรท่ีมีแนวโน้มลดลงก็ตาม เนื่องจากมีการ
แข่งขนัทางด้านราคาสงูอยา่งที่อธิบายไว้ในข้อ 1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขนั แต่บริษัทฯ ได้พยายามสร้างความแตกตา่ง 
เพื่อลดการแขง่ขนัด้านราคา  และมีการให้บริการหลงัการขายซึง่ได้แก่ การติดตัง้ (Installation) การอบรมลกูค้า (Training) 
การซ่อมบ ารุงสินค้าแบบมีอุปกรณ์ทดแทน (Advanced Replacement Service) การบริการ 24x7 Onsite Service และ



 

 

บริการหลงัการขายอื่นๆ บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคมุค่าใช้จ่ายโดยการท างบประมาณ และควบคมุค่า ใช้จ่ายตาม
งบประมาณที่ตัง้ไว้  

   
1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 

  ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไอทีเป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านอย่างมาก 
และด้วยนโยบายของบริษัทฯที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคคลากรอันดับแรกแ ล้วท าให้บริษัทฯ จ าเป็นต้องรักษา
บุคลากรที่มีคณุภาพขององค์กรให้ท างานกับองค์กรอย่างยาวนาน บริษัทฯได้พยายามสร้างบรรยากาศการท างานเพื่อให้
พนกังานท างานอย่างมีความสขุ มีความรู้สึกแบบญาติพี่น้อง มีการท างานเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่สร้างความ
กดดนัท่ีเกินความพอดี มีการจดัสรรประโยชน์ที่ได้จากการขายอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรมท าให้พนกังานทกุคน ที่ผา่นมาบริษัท
ฯ มีอตัราการลาออกของพนกังานต ่ามาก  นอกเหนือจากนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายให้พนกังานอย่างน้อย 2 คนหรือมากกว่าให้
ได้รับการอบรมและเรียนรู้ลึกช านาญเก่ียวกบัสินค้าตวัใดตวัหนึ่งเพื่อให้สามารถทดแทนชัว่เหลือซึ่งกันและกัน และยงัให้
โอกาสทกุคนในการเรียนรู้สินค้าหลายๆตวั สามารถท างานเป็นทีมได้ บริษัทฯ มีนโยบายผลกัดนัพนกังานด้านเทคนิคทกุคน
ท าหน้าที่เป็นผู้สอน และอบรมลกูค้าซึง่ยิ่งเป็นวิธีการพฒันาความรู้ให้พนกังานได้ดียิ่งขึน้อีกวิธีหนึง่ 
 
 

2. ความเสี่ยงด้านการเงนิ 
 
 2.1 ความเสี่ยงด้านลูกหนี ้

 รายได้จากการขายของบริษัทฯ สว่นใหญ่ประมาณ 90% เป็นการขายแบบเครดิต บริษัทฯ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะ
บริหารลกูหนีใ้ห้มีประสิทธิภาพช าระหนีต้รงเวลา และไม่ให้เกิดหนีส้ญูที่จะส่งผลต่อสภาพคล่อง  บริษัทฯ มีนโยบายกา ร
ตรวจสอบเครดิตของลกูค้า (คูค้่า) ที่รัดกุมก่อนโดยลกูค้ารายใหมจ่ะต้องซือ้สินค้าเป็นเงินสดก่อนระยะหนึ่ง โดยระบจุ านวน
วันจ านวนเงินโดยประมาณ ท่ีสามารถวัดมูลค่าได้และจะขยับให้เป็นเช็คสัง่จ่ายล่วงหน้าอีกระยะหนึ่ง  ระบุจ านวนวนั / 
จ านวนเงินโดยประมาณ ที่สามารถวดัมลูค่าได้ หลงัจากนัน้ บริษัทฯ จะพิจารณาให้วงเงินเครดิต และวงเงินเครดิตที่ลกูค้าแต่
ละรายจะได้รับ บริษัทฯ จะพิจารณาให้เป็นขัน้ๆ จากน้อยไปมากขึน้อยู่กบัความสามารถในการการช าระหนี ้และสถานะ
ทางการเงินของลกูค้า  หากลกูค้ารายใดจะก่อหนีเ้กินวงเงินเครดิต บริษัทฯ จะพิจารณาอนมุตัิเป็นกรณีๆไป ซึ่งในบางครัง้
อาจจะพิจารณาให้ช าระเป็นเช็คสัง่จ่ายล้วงหน้าหรือ Domestic L/C ในสว่นที่เกินวงเงิน และหากมีการขายเป็นโครงการที่
ลกูค้าต้องการขยายระยะเวลาการช าระเงินยาวกวา่ระยะเวลาที่ก าหนดไว้จะมีการพิจารณาและตกลงกบัลกูค้าให้ชดัเจนถึง
ระยะเวลาที่ขอขยายและเง่ือนไขพิเศษที่อาจจะกระทบต่อเวลาที่ขอขยายใหม่ และเพื่อที่ลดภาระเร่ืองดอกเบีย้บริษัทฯ 
อาจจะต่อรองกบัผู้ผลิตขอขยายวงเงินและระยะเวลาในการช าระเงินเป็นกรณีพิเศษเช่นกนัเพื่อชดเชยวงเงินและดอกเบีย้ที่
ให้กบัลกูค้า และหากมีปัจจยัที่ท าให้ลกูค้าไมส่ามารถช าระเงินตามหมายก าหนดได้บริษัทฯ จะเข้าไปเจรจาลว่งหน้ากบัลกูค้า
ก่อนที่จะครบก าหนดช าระเพื่อช่วยกนับรรเทาปัญหาซึ่งกันและกนั ที่ผ่านมานบัจากบริษัทฯ เลิกธุรกิจจ าหน่ายสินค้าสว่น
บคุคลแล้ว ท าให้บริษัทฯ มีหนีส้ญูน้อยมากไม่เกิน 0.2% ของยอดขาย  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีการแยกฝ่ายควบคมุเครดิต
ออกจากฝ่ายขายเพื่อช่วยกนัควบคมุการบริหารลกูหนีใ้ห้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้  

 
 2.2 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 



 

 

 จากโครงสร้างการท าธุรกิจของบริษัทฯ ที่รายได้สว่นใหญ่ 99% เป็นสกุลเงินบาท และการสัง่ซือ้สินค้ามากกว่า 
95% เป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือสกลุเงินตราตา่งประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา
ตา่งประเทศ โดยบริษัทฯ จะก าหนดราคาขายที่เป็นสกลุเงินบาทโดยใช้การค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเผ่ือไว้ และเนื่องจาก
ระยะเวลาการช าระหนีใ้ห้กับผู้จัดจ าหน่ายในต่างประเทศ คือประมาณ 30 วนั ที่ผ่านมาความผนัผวนในช่วงเวลา 30 วนั
อาจจะมีไมม่ากนกั บริษัทฯจึงได้ตัง้คา่เผ่ือไว้ประมาณ 1-3% แล้วแต่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย และความผนัผวนของ
อตัราแลกเปลี่ยน และบริษัทฯ จะมีการปรับราคาสินค้าเป็นระยะๆ และหากอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ไมด่ี
และความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนมีสงูบริษัทฯ จะพิจารณาด าเนินการป้องกนัความเสี่ยงด้วยการใช้เคร่ืองมือในการ
ปอ้งกนัความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น เช่น สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า ซึง่พิจารณาตามความเหมาะสม
ของจ านวนภาระหนีต้า่งประเทศในช่วงนัน้เพื่อปอ้งกนัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นที่จะเกิดขึน้  

 
 2.3 ความเสี่ยงจากเงนิทุนหมุนเวียน 

  เนื่องจากบริษัทฯ มีการสัง่ซือ้สินค้าจากผู้ผลิตตา่งประเทศ ซึ่งจะมีการพิจารณาการให้วงเงินเครดิตจ านวนหนึง่ 
ซึ่งขึน้อยู่กับการพิจารณาของผู้ผลิตแต่ละราย โดยระยะเวลาการให้เครดิตส่วนใหญ่จะเป็น 30 วนันบัจากสินค้าออกจาก
โรงงานของผู้ผลิต ซึ่งเมื่อมาถึงบริษัทฯ ก็จะเหลือระยะเวลาช าระเงินประมาณ 20-25 วนัโดยบริษัทฯ จะให้เครดิตแก่ลกูค้า
ประมาณ 30-45 วนั ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ ต้องมีเงินทุนหมนุเวียนประมาณ 10-15 วนั นอกเหนือจากนัน้ในบางช่วงบริษัทฯ 
อาจจะมีการขายเป็นโครงการที่มีจ านวนเงินคอ่นข้างสงู และระยะเวลาที่ได้รับช าระหนีจ้ากลกูค้าบางครัง้เกินวงเงินที่ผู้ผลติ
ได้ให้ไว้ บริษัทฯ ต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนเพื่อชดเชยในสว่นนี ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอื่น  
 
 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่บริษัท  บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) 
      เลขที่ 23/87-89 ซอยศนูย์วิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
      10320 
      โทรศพัท์ : 0 2203 0009 
      โทรสาร : 0 2203 0122 
      เว็บไซด์ : http://www.itgreen.co.th 
 
ประเภทธุรกิจ    ธุรกิจช่องทางจัดจ าหน่ายสินค้าไอทีประเภทผลิตภณัฑ์ระดับองค์กร 
เลขทะเบียนบริษัท   บมจ. 0107558000237 

ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว  50 ล้านบาท (เพิ่มทนุจาก 10 ล้านบาทเป็น 50 ล้านบาท ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 
      2557) 
จ านวนหุ้นสามัญที่จ าหน่ายแล้ว  100,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท 
 
 
 

ผู้ ถือหุ้น 
   รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ที่ปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัตอ่ไปนี ้ 
 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 
1.  บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 91,135,780 91.14 
2.  นายอดิศร สงิห์ฤาเดช 5,200,000 5.20 
3.  นายเอนก ชยัเมตรากลุ 1,700,000 1.70 
4.  นายสภุทัร ตัง้จิตมัน่คง 400,000 0.40 
5.  นายรณชิต บญุช ู 300,000 0.30 
6.  นางสาววรรณชนก นิวร 200,000 0.20 
7.  นายเติมพงศ์ ธนกลุไพศาล 200,000 0.20 
8.  นายสริภพ ชาติธนินธร  200,000 0.20 
9.  นายวณสณัฑ์ ศรีสร้อย 144,000 0.14 
10. นางสาวมณฑนา สวุรรณฤทธ์ิ   140,000 0.14 

รวม 99,619,780 99.62 

http://www.itgreen.co.th/


 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ และหกัส ารองกฎหมาย ทัง้นี ้
ต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย เว้นแตบ่ริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ 
  โดยมีข้อมลูการเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปี 2556 – 2558 ดงันี ้

 
หมายเหต ุ*** จ่ายเงินปันผลปี 2557 มีจ านวนหุ้น  1,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผล 9 บาทตอ่หุ้น รวมทัง้สิน้  9,000,000 บาท  
         เงินปันผลประจ าปี 2556 เงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรสะสม จ านวนหุ้น 5,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผล  
         2 บาทตอ่หุ้น รวมทัง้สิน้ 10,000,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล  ปี 2558   ปี 2557   ปี 2556  
ก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)        30,973,033.00      26,593,235.00       24,190,854.00  
จดัสรรเป็นส ารองตามกฏหมาย (บาท)          5,000,000.00        2,326,602.00         1,000,000.00  
ก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัส ารอง 
ตามกฎหมาย (บาท)        25,973,033.00      24,266,633.00       23,190,854.00  
จ านวนหุ้นสามญั (หุ้น) (ณ 23 พฤศจิกายน 2558 วนัท่ีผู้ซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท ไมม่ีสทิธิได้รับเงินปันผลระหวา่งกาล)                        -                        -                         -    
เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท)                        -                        -                         -    
จ านวนหุ้นสามญั (หุ้น)        100,000,000.00        5,000,000.00         1,000,000.00  
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท:หุ้น)                    0.325                  11.00                   25.00  
เงินปันผล (บาท) จ่ายจากผลการด าเนินงานประจ าปี        15,000,000.00        9,000,000.00       10,000,000.00  
เงินปันผล (บาท) จ่ายจากก าไรสะสม        17,500,000.00      10,000,000.00       15,000,000.00  
รวมเงินปันผลปะจ าปี (บาท)        32,500,000.00      19,000,000.00       25,000,000.00  
สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ (%) 1.05 0.71 1.03 



 

 

โครงสร้างการจดัการ 
 
1. คณะกรรมการบริษัท 
  โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
  

 คณะกรรมการบริษัท 

 ปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 7 ทา่น มีรายช่ือและประวตัิการเข้าร่วมประชมุ (จนถงึ 31 
ธ.ค. 58) ดงัตอ่ไปนี ้
 
ล าดบั รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนครัง้การประชมุ 

คณะกรรมการบริษัท 
จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชมุ

คณะกรรมการบริษัท 
1. นายดล เหตระกลู ประธานกรรมการบริษัท 7 7 
2. นายอ านวย ทองสถิตย์* รองประธานกรรมการบริษัท / 

กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 

1 1 

3. นายอดิศร สิงห์ฤาเดช กรรมการ 7 7 
4. นายกงัวาล กศุลธรรมรัตน์ กรรมการ 7 7 
5. นางชลรัก  สายวฒัน์ กรรมการ 7 7 
6. นายเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 
7 7 

7. นายศภุชยั วินิจกลุชยั กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 

7 7 

*หมายเหต ุ    นายอ านวย ทองสถิตย์ เข้าด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
        ตามมติคณะกรรมการ ครัง้ที่ 7/2558 เม่ือวนัที่ 25 ธันวาคม 2558 

 
2. ผู้บริหาร 
  ปี 2558 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้บริหารจ านวน 7 ทา่น มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
  1. นายอดิศร สงิห์ฤาเดช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  2. นางชลรัก สายวฒัน์  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
  3. นายเอนก ชยัเมตรากลุ  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบตัิการ 
  4. นายธนเดช ฐิตะธรรมกลุ  ผู้จดัการฝ่ายขาย 
  5. นายเติมพงศ์ ธนกลุไพศาล ผู้จดัการฝ่ายการจดัการผลติภณัฑ์ 
  6. นายอนชิุต โชตินชิุต  ผู้จดัการฝ่ายเทคนิค 
  7. นายคมกริช พิพิธกลุ  ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  



 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
1. เป็นผู้ตดัสินใจในเร่ืองที่ส าคญัของบริษัท ก าหนดภารกิจ วตัถปุระสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการ

ก ากบัดแูลการด าเนินงานโดยรวม ผลผลติ ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า และต้องรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท 
2.   มีอ านาจอนุมตัิค่าใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินตามโครงการ หรือการลงทุน หรือการซือ้ขายทรัพย์สิน ถาวรของ

บริษัท ตามที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารแล้ว 
3.  มีอ านาจอนมุตัิคา่ใช้จ่ายหรือการจ่ายเงิน หรือการลงทนุ หรือการซือ้ขายทรัพย์สนิถาวรของบริษัท  
 แตล่ะครัง้ มลูคา่ไมเ่กิน 2 ล้านบาท 
4.   มีอ านาจอนมุตัิการจดัซือ้จดัจ้าง การเข้าท าสญัญา การจ่ายเงิน หรือการท านิติกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ

การค้า โดยปกติและตามวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
5.   พิจารณาเร่ืองการระดมทนุของบริษัท เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหาร 
6.  มีอ านาจจ้าง แต่งตัง้ ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ าเหน็จรางวัล ปรับขึ น้เงินเดือน 

คา่ตอบแทน เงินโบนสั ส าหรับพนกังานระดบัต ่ากวา่ผู้อ านวยการฝ่ายลงมา 
7.   มีอ านาจกระท าการ และแสดงตนเป็นตวัแทนบริษัท ตอ่บคุคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์

ตอ่บริษัท 
8.   อนมุตัิการแตง่ตัง้ที่ปรึกษา ด้านตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินงาน 
9.   ด าเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษัท 

  

 แต่ทัง้นี ้การอนมุตัิรายการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนมุตัิรายการที่ท าให้ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท  หรือบริษัท

ย่อย รวมทัง้รายการที่ก าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่

สนิทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัท หรือบริษัทร่วม เพื่อให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดของ ตลาดหลกัทรัพย์ในเร่ืองดงักลา่ว 

 

คุณสมบัติของผู้บริหาร 

 ผู้บริหารขอรับรองว่า มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และ

ระมดัระวงั เพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความตัง้ใจที่จะด าเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบตอ่สาธารณชน และไม่

มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี  กจ.12/2543 เร่ือง การขอ

อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่และประกาศที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 



 

 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท 

 

 

 

 

 

 

3. เลขานุการบริษัท 
  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ให้ นางสาวเนือ้นาบุญ บุญเรือง ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 1 
ตลุาคม 2558 เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 
 

รายชื่อ 
กรรมการ 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ
บริษัท** 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ 

บริหาร 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ
สรรหาฯ 

ค่าบ าเหน็จ
ประจ าปี** 

รวม 

นายดล  
เหตระกลู 

ประธานกรรมการบริษัท  
 

10,000 - - - 
 

0 10,000 

นายอ านวย  
ทองสถิตย์ 

รองประธานกรรมการบริษัท 
/ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

5,000* - - - 0 5,000 

นายกงัวาล  
กศุลธรรมรัตน์ 

กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 

10,000 - - - 0 10,000 

นายอดิศร 
สิงห์ฤาเดช 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

10,000 - - - 0 10,000 

นางชลรัก 
สายวฒัน์ 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

10,000 - - - 0 10,000 

นายเอกวฒัน์ 
พิริยะวรสกลุ 

กรรมการ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาฯ 

10,000 - - - 0 10,000 

นายศภุชยั  
วินิจกลุชยั 

กรรมการ  
ประธานกรรมการสรรหาฯ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

10,000 - - - 0 10,000 

*หมายเหต ุ    นายอ านวย ทองสถิตย์ เข้าด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
         ตามมติคณะกรรมการ ครัง้ที่ 7/2558 เม่ือวนัที่ 25 ธันวาคม 2558 
**หมายเหต ุ   การประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2558, 2/2558, 3/2558, 4/2558 และ 5/2558 ไมมี่นโยบายจา่ยคา่เบีย้การประชมุ เน่ืองจากบริษัทอยู ่
       ระหวา่งด าเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

5. บุคลากร 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีพนกังานทัง้หมด 38 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

องค์กรธุรกิจ 
จ านวนคน 

ณ 31 ธ.ค. 2557 
จ านวนคน 

ณ 31 ธ.ค. 2558 

IT Green 31 38 

 
 
 

  ทัง้นีม้ีค่าตอบแทนของพนกังานของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 แยกตามลกัษณะ
คา่ตอบแทนดงันี ้
 

คา่ตอบแทน 
จ านวนเงิน (บาท) 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

จ านวนเงิน (บาท) 
ณ 31 ธ.ค. 2558 

เงินเดือน + คา่ต าแหนง่ + คา่วชิาชีพ                   13,055,228.34                         15,830,143.01  
โบนสั + คอมมิสชัน่                     7,846,811.00                           8,581,966.00  
คา่ลว่งเวลา                       136,217.24                             153,997.70  
สวสัดิการ                     2,663,185.34                           2,833,774.04  
เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ                        287,806.73                             358,581.81  

รวม                    23,989,248.65                         27,758,462.56  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
รายละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และเลขานกุารบริษัท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

 

 

1. นายดล เหตระกลู  
ต าแหนง่    ประธานกรรมการ    

อาย ุ(ปี)    35  
สดัสว่นการถือหุ้น (ร้อยละ)  - 

 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงูด้านการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรมและการลงทนุ รุ่นท่ี 2 (วธอ.2) 
 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
2558 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริษัท บมจ. ไอที กรีน  
2555 – ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่  
2555 – ปัจจบุนั  กรรมสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
2553 – ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร บริษัท อร่อยทัว่หล้าฟา้ดิน จ ากดั 
2555 – 2557  ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม  
2547 – 2548  ที่ปรึกษารัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงสาธาณสขุ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. นายอ านวย ทองสถิตย์ 
ต าแหนง่    รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ(ปี)    62  
สดัสว่นการถือหุ้น (ร้อยละ)  - 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมไฟฟา้ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
- ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีพลงังาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
- Post Grad. Cert. Alternative Energy, University of Florida, USA 
- Cert. Senior Executive Fellows, Harvard University, USA 
 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
2558 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริษัท บมจ. ไอที กรีน 
2555 – 2556 อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน 
2550 –2555 หวัหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลงังาน 
2548– 2557 ที่ปรึกษารัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงสาธารณสขุ 
2547 –2550 รองอธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน 
 

3. นายอดศิร สงิห์ฤาเดช 
ต าแหนง่    กรรมการ 

อาย ุ(ปี)    56 
สดัสว่นการถือหุ้น (ร้อยละ)  5.20 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
- ปริญญาตรี BA in Statistics มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสตูร เทคนิคการตดัสนิใจ และแก้ไขปัญหา  
(Problem Solving & Decision Making) 
- หลกัสตูร Negotiation to Yes 
- หลกัสตูร Power Base Selling 
 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
2558 – ปัจจบุนั  กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บมจ. ไอที กรีน  
2546 - 2558  กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั  
2545 – 2545  ผู้จดัการประจ าภมูิภาค บริษัท โปรโตคอลเซ็นจรีู จ ากดั 

 
**หมายเหต ุบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) ช่ือเดิม บริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน เม่ือวนัที่ 15 พฤษภาคม 
2558 



 

 

4. นายกงัวาล กศุลธรรมรัตน์ 
ต าแหนง่    กรรมการ 

อาย ุ(ปี)    55 

สดัสว่นการถือหุ้น (ร้อยละ)  0.00004 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (สาขาไฟฟา้) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
- หลกัสตูร มินิเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสตูรการปฏิบตัิการจิตวิทยาฝ่ายอ านวยการ โดยสถาบนัจิตวิทยาความมัน่คง 
- หลกัสตูร Directors Certification Program: DCP รุ่นท่ี 35/2003 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  หลกัสตูร Chairman รุ่นท่ี 8/2003 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  หลกัสตูรนกับริหารการยตุิธรรมทางปกครองระดบัสงู รุ่นที่ 2/2011 โดยวิทยาลยัการยตุิธรรมทางปกครอง (บยป.) ส านกัศาลปกครอง 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
2558 – ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท บมจ. ไอที กรีน 
2553 – ปัจจบุนั  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ. อนิเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
2529 – ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
2553 – 2556  รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
2551 – 2553  รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 

5. นายศภุชยั วนิิจกลุชยั 

ต าแหนง่    กรรมการ 

อาย ุ(ปี)    41 

สดัสว่นการถือหุ้น (ร้อยละ)  - 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ปริญญาโท การจดัการมหาบณัฑิต หลกัสตูรนานาชาติ (การจดัการการเป็นผู้ประกอบการ)  
 วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 
ปริญญาตรี ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต ภาควิชาการตลาด (บริหารธุรกิจ) วิทยาลยันานาชาติ  

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

IOD Fellow Member กรรมการผู้สอบผา่นวฒุิบตัร (DCP Diploma Examination) 

-  หลกัสตูร Directors Certification Program: DCP รุ่นท่ี 224/2016    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)      
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
2539 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ที. เอ็ม. ฮาร์ดแวร์  
2555 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการบริหาร บริษัท อร่อยทัว่หล้าฟา้ดิน จ ากดั  
2551 – 2555 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน)  



 

 

6. นางชลรัก สายวฒัน์ 
ต าแหนง่    กรรมการ 

อาย ุ(ปี)    55 
สดัสว่นการถือหุ้น (ร้อยละ)  - 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสตูร High Impact Presentations Workshop โดย Dale Carnegie Training 
- หลกัสตูร CFO รุ่น 2 โดยสภาวิชาชีพบญัชี  
- หลกัสตูร Tax Consultant โดยสภาวิชาชีพบญัชี 
- หลกัสตูร นกัภาษีมืออาชีพ (Micro Master of Tax Administration) โดย Bangkok Training Center  
- หลกัสตูร Mini MBA จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
2554 – 2557  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท แมพ แอคทีฟ (ประเทศไทย) จ ากดั 
2550 – 2551  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปปอเรชัน่  
2549 – 2550  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท ทีเอสไลฟ์สไตล์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
 

7. นายเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ 
ต าแหนง่    กรรมการ 

อาย ุ(ปี)    35 
สดัสว่นการถือหุ้น (ร้อยละ)  - 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน-เมดิสนั, ประเทศสหรัฐอเมริกา  
                    (Master of Legal Institutions (M.L.I.)) 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
2558 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอที กรีน  
2557 - ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท อเีอส เคาน์เซล จ ากดั 
2553 – 2557  Associate บริษัท ฮนัตนั แอนด์ วิลเลีย่มส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
2552 – 2553  Contract and Negotiation Specialist บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ ากดั 
2548 – 2552  Associate บริษัท เดอะ ลจิีสท์ จ ากดั 
 
 



 

 

 
 
8. นางสาว เนือ้นาบญุ บญุเรือง 
ต าแหนง่    เลขานกุารบริษัท / เลนานกุารคณะกรรมการ 

อาย ุ(ปี)    25 
สดัสว่นการถือหุ้น (ร้อยละ)  - 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

-  Master of Commerce in Finance, University of Wollongong (UOW), Australia  
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
- หลกัสตูร เคลด็ลบัสูก่ารเป็นเลขานกุารมืออาชีพ โดยสถาบนัฝึกอบรม MTI (Motivational Training Institute) 
 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
2558 – ปัจจบุนั  เลขานกุารบริษัท บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การก ากบัดแูลกิจการ 
 

 นโยบาย 

  บริษัท ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ ดงันี ้
(1) ดแูลให้ความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นและปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 
(2) จดัให้มีก าหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคณะอยา่งชดัเจน 
(3) ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งชดัเจนตอ่นกัลงทนุในเวลาที่เหมาะสม 
(4) จดัให้มีระบบการควบคมุและบริหารความเสีย่ง โดยด าเนินธุรกิจด้วยความระมดัระวงั และมีการประเมินความเสีย่งพร้อม

วางกลยทุธ์แก้ไขและติดตามการบริหารความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอและเหมาะสมดแูลสนบัสนนุให้ผู้บริหารและพนกังาน
ปฏิบตัิงานอยา่งมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอยา่งถกูต้องและชอบธรรม 

 
 คณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชดุยอ่ย 4 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 1.คณะกรรมการบริษัท 

  ปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 7 ทา่น มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
1. นายดล  เหตระกลู   ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายอ านวย ทองสถิตย์  รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ 
3. นายอดิศร สงิห์ฤาเดช  กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4. นายกงัวาล  กศุลธรรมรัตน์  กรรมการ 
5. นางชลรัก  สายวฒัน์   กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีการเงิน 
6. นายเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายศภุชยั วินิจกลุชยั   กรรมการตรวจสอบ 

   โดยมี นางสาวเนือ้นาบญุ บญุเรือง เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
 

  ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดงันี ้ 
1.  อ านาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอื่นใดที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ

กรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัท (มหาชน) จ ากดั 
2.  อ านาจหน้าที่ตามข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก าหนดให้เป็นของคณะกรรมการ 
3.  พิจารณาอนมุตัิแผนงานระยะยาว แผนงาน งบประมาณ และงบลงทนุประจ าปี 
4.  พิจารณางบดลุ และงบก าไรขาดทนุประจ าปี 



 

 

5.  พิจารณางบประมาณการปรับเงินเดือนประจ าปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่ส าคัญของ
ผู้บริหาร น าเสนอเบีย้ประชมุ และบ าเหน็จกรรมการ และอตัราจ่ายเงินปันผลตอ่ผู้ ถือหุ้น 

6.  พิจารณาโครงสร้างบริหาร แต่งตัง้คณะผู้บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม 

7.  ควบคมุดแูลการด าเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจน
มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

 เว้นแต่อ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี ้จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นี ้
ก าหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท 
หรือบริษัทยอ่ย ให้กรรมการซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองนัน้ ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

• เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

• การท ารายการที่กรรมการมีสว่นได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ระบุให้
ต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

• นอกจากนัน้ในกรณีต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 
- การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
- การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวข้องการให้เช่ากิจการของบริษัท ทัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญั การ

มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะ
แบง่ก าไรขาดทนุกนั 

- การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
- การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 

 

 2. คณะกรรมการบริหาร 

  ปี 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ทา่น มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

 1. นายกงัวาล  กศุลธรรมรัตน์ ต าแหนง่ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายอดิศร  สงิห์ฤาเดช ต าแหนง่ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. นางชลรัก สายวฒัน์  ต าแหนง่ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีการเงิน 
โดยมี นางชลรัก สายวฒัน์ ท าหน้าที่เป็น เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. มีอ านาจสัง่การ วางแผน และด าเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
2. ก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด 
3. ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการลงทนุ/ การระดมทนุ 



 

 

4. มีอ านาจจ้าง แต่งตัง้ ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ าเหน็จรางวัล ปรับขึน้เงินเดือน 
คา่ตอบแทน เงินโบนสั ส าหรับพนกังานระดบัผู้อ านวยการฝ่าย 

5. มีอ านาจพิจารณาก าหนดสวสัดิการพนกังานให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบตัิ และสอดคล้องกบั
กฎหมายที่บงัคบัใช้อยู่ 

6. พิจารณาวาระตา่ง ๆ ก่อนเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
 

 3. คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ทา่น มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

 1. นายเอกวฒัน์  พิริยะวรสกลุ  ต าแหนง่ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
2. นายอ านวย  ทองสถิตย์ ต าแหนง่ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
3. นายศภุชยั วินิจกลุชยั ต าแหนง่ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
โดยมี นายศภุชยั วินจิกลุชยั ท าหน้าที่เป็น เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท   
1. ดแูลรายงานทางการเงินของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที่เพียงพอและเช่ือถือได้ 
2. ดแูลให้บริษัท มีระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
3. การคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท 
4. ดแูลให้บริษัท ปฏิบตัิตามข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
5. ดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี เพื่อเสนอในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งเป็นการสรุป

การปฏิบตัิงานในปีที่ผา่นมารวมทัง้การพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปีของบริษัท 
7. หน้าที่อื่นที่อาจก าหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการบริษัท 

 

 4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 ปี 2558 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ทา่น มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

 1. นายศภุชยั  วินิจกลุชยั ต าแหนง่ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายกงัวาล  กศุลธรรมรัตน์ ต าแหนง่ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
3. นายเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ  ต าแหนง่ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
โดยมี นายเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ ท าหน้าที่เป็น เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีดงันี ้
1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัท และบริษัทยอ่ย 
2. ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
3. พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ และหรือ เสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 
4. ก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมในแต่ละปี ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริษัทของบริษัทยอ่ย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และต าแหนง่ที่อยูภ่ายใต้หรือต าแหนง่ที่รายงานตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 



 

 

5. พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี ของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการบริ ษัทของ
บริษัทยอ่ย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

6. จดัท าหลกัเกณฑ์ และนโยบายในการก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตัิ และหรือ น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิตามแตก่รณี 

7. รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลกัการ/เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบาย เปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปี 

8. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

 เสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 

 (เดิมช่ือ “ไอที ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั”) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ “บริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั”) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 



 

 

บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ “บริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั”) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ตอ่) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 



 

 

บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ “บริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั”) 

งบแสดงก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

      หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
 
 



 

 

บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ “บริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั”) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 

 ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ “บริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั”) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 

    ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
 

 

  



 

 

บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) 

(เดมิช่ือ “บริษัท ไอที ดสิทริบิวช่ัน จ ากัด”) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษัท ไอที ดสิทริบวิชัน่ จ ากดั (“บริษัทฯ”) จดัตัง้ขึน้เป็นบริษัทจ ากดัและมีภมูิล าเนาในประเทศไทย บริษัทฯมี

บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทท่ี      จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศ

ไทยเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทฯด าเนินธุรกิจหลกัในการจ าหน่ายสินค้า            ไอที และอปุกรณ์เครือขา่ยเฉพาะ

ตลาดลกูค้าระดบัองค์กร ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี 23/106-108 ซอยศนูย์วิจยั ถนนพระราม 9 

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ท่ีประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯมีมตอินมุตัใิห้แก้ไขเพิ่มเตมิช่ือบริษัท 

โดยจดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือกับกระทรวงพาณิชย์จากเดิมคือ “บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ ากัด” เป็น 

“บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน)” เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแปรสภาพบริษัท

เป็นบริษัทมหาชนจ ากดั 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี  28 กนัยายน 

2554 ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี ้

 งบการเงินนีไ้ด้จดัท าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 การเปล่ียนแปลงเกณฑ์ในการจดัท างบการเงิน 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษัทฯได้เปล่ียนแปลงเกณฑ์ในการจดัท างบการเงินโดยน ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินมาถือปฏิบตัแิทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ เพ่ือให้งบ

การเงินท่ีน าเสนอให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์และสะท้อนต่อฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงิน



 

 

สดของบริษัทฯได้ดียิ่งขึน้ การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัิไม่มีผลกระทบอย่าง

เป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินนี ้ยกเว้นมาตรฐานการบญัชีดงัตอ่ไปนี ้  

  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงนิได้  

 มาตรฐานการบญัชีฉบบันีก้ าหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่า

สินทรัพย์และหนีส้ินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือ

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด บริษัทฯได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว

ในไตรมาสปัจจบุนัและปรับย้อนหลงังบการเงินของปีก่อนท่ีแสดงเป็นข้อมลูเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งวา่บริษัทฯ

รับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการ

เปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหต ุ4 

2.3 เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินซึง่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียได้รวมส่วนได้เสียในผลการด าเนินงานและในสินทรัพย์สทุธิ

ของบริษัทร่วม ซึง่บริษัทฯเข้าถือหุ้นเป็นจ านวนร้อยละ 25 ของทนุทัง้หมด 

2.4 บริษัทฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทนุ 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมีผลบังคับในอนาคต 

 ในระหวา่งปีปัจจบุนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 

2558) และฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชี จ านวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมี

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับ

การปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตัิ

ทางบญัชีดงักลา่วจะไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบตัิ 

4. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเกณฑ์ในการจัดท า              
งบการเงนิ  

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษัทฯได้เปล่ียนแปลงเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินโดยน ามาตรฐาน           การ

รายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ ทัง้นีเ้ป็นผลให้บริษัทฯต้องน ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตัิตามท่ี

กล่าวไว้ในหมายเหต ุ2.2 บริษัทฯได้ปรับย้อนหลงังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 1 



 

 

มกราคม 2557 และงบก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีแสดงเป็นข้อมลูเปรียบเทียบเพ่ือ

สะท้อนการเปล่ียนเกณฑ์ในการจดัท างบการเงิน ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงเกณฑ์ในการจดัท างบการเงิน

ดงักลา่วแสดงเป็นรายการแยกตา่งหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น  

 จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จ มีดงันี ้ 

(หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวาคม 
2557 

ณ วนัท่ี                             
1 มกราคม  

2557 

งบแสดงฐานะการเงนิ    

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพิ่มขึน้ 410 349 

ก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรเพิม่ขึน้ 410 349 

(หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับปีสิน้สดุ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2557 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

ก าไรหรือขาดทุน:     

ภาษีเงินได้ลดลง (61) 

ก าไรเพิ่มขึน้  61 

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานเพิ่มขึน้ (บาท) - 



 

 

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  

5.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินคา้ 

  รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือบริษัทฯได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็น

เจ้าของสินค้าให้กับผู้ ซือ้แล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากับสินค้าโดยไม่รวม

ภาษีมลูคา่เพิ่ม ส าหรับสินค้าท่ีได้สง่มอบหลงัจากหกัสว่นลดแล้ว 

 รายได้จากการขายสินค้าโดยมีเง่ือนไขการติดตัง้และตรวจสอบ บริษัทฯจะรับรู้รายได้หากผู้ ซือ้ยอมรับสินค้า

เม่ือการตดิตัง้และสินค้าได้ผา่นการตรวจสอบแล้ว 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบีย้ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค านงึถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 

5.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ท่ีมีสภาพ

คล่องสงู ซึ่งถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีได้มาและไม่มีข้อจ ากดัในการเบิก

ใช้ 

5.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯบนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญส าหรับผล

ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึน้จากการเก็บเงินลูกหนีไ้ม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การ

เก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุนี ้ 

5.4  สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ
ต ่ากวา่ 

5.5 เงนิลงทุน 

 เงินลงทนุในบริษัทร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินซึง่แสดงมลูคา่ตามวิธีสว่นได้เสียแสดงมลูคา่ตามวิธีสว่นได้เสีย  

 เงินลงทนุในบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมลูค่าตามวิธีราคาทนุสทุธิจากค่าเผ่ือการ

ด้อยคา่ (ถ้ามี) 



 

 

5.6 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทนุหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และคา่เผ่ือการ  ด้อยค่า

ของสินทรัพย์ (ถ้ามี)  

   ค่าเส่ือมราคาส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดงัตอ่ไปนี ้

สว่นปรับปรุงอาคารเชา่   5 ปี 

เคร่ืองตกแตง่และติดตัง้   5 ปี 

อปุกรณ์ส านกังาน   3, 5  ปี 

 คา่เส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

  



 

 

5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัทฯจะบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเร่ิมแรก 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนแสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่ตดัจ าหนา่ยสะสมและคา่เผ่ือการด้อยคา่สะสม (ถ้ามี) ของ

สินทรัพย์นัน้ 

บริษัทฯตดัจ าหนา่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นัน้ และจะประเมินการด้อยคา่ของสินทรัพย์ดงักล่าวเม่ือมีข้อบง่ชีว้่าสินทรัพย์นัน้

เกิดการด้อยคา่ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน

ดงักลา่วทกุสิน้ปีเป็นอยา่งน้อย คา่ตดัจ าหนา่ยรับรู้เป็นคา่ใช้จา่ยในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ลิขสิทธ์ิโปรแกรมส าเร็จรูปมีอายกุารให้ประโยชน์ 3 ปี 

5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคมุบริษัทฯ หรือถูก

บริษัทฯควบคมุไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัทฯ 

 นอกจากนีบ้คุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบคุคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง

หรือทางอ้อมซึ่งท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของ

บริษัทฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคมุการด าเนินงานของ   บริษัทฯ 

5.9 เงนิตราต่างประเทศ 

  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็นตัวเงินท่ีซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปล่ียน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

  ก าไรและขาดทนุท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

5.10 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษัทฯรับรู้เงินเดือน คา่จ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใช้จา่ยเม่ือเกิดรายการ 

  



 

 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ซึง่ประกอบด้วยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงิน

ท่ีบริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทนุส ารองเลีย้งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท

ฯ เงินท่ีบริษัทฯจา่ยสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ยในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 บริษัทฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ

ถือวา่เงินชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

 บริษัทฯค านวณหนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธีคดิลดแตล่ะหน่วยท่ี

ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผกูพนัดงักลา่ว

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลก าไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงั

ออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 

5.11 ประมาณการหนีส้ิน 

 บริษัทฯจะบนัทึกประมาณการหนีส้ินไว้ในบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซึ่งเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีตได้เกิดขึ น้

แล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลือ้งภาระ

ผกูพนันัน้ และบริษัทฯสามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนันัน้ได้                        อยา่งนา่เช่ือถือ 

5.12 ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณ

จากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์และ

หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ี

มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน   



 

 

 บริษัทฯรับรู้หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษี รวมทัง้ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั

ไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้

ประโยชน์จากผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีและผลขาดทนุทางภาษีท่ียงัไมไ่ด้ใช้นัน้ 

 บริษัทฯจะทบทวนมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทกุสิน้รอบระยะเวลารายงานและ

จะท าการปรับลดมลูคา่ตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีก าไรทางภาษี

เพียงพอตอ่การน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางสว่นมาใช้ประโยชน์ 

 บริษัทฯจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ ถือหุ้ นหากภาษีท่ีเกิดขึน้เก่ียวข้องกับ

รายการท่ีได้บนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส้่งผลกระทบ

ตอ่จ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอ่ข้อมลูท่ีแสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจ

แตกตา่งไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว้  การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงันี ้

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลูกหนี ้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากลกูหนีแ้ตล่ะราย โดยค านงึถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนีท่ี้คง

ค้างและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนัน้ 

 ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

ในการประมาณคา่เผ่ือการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากสินค้าคงเหลือ แต่ละรายการ โดยค านึงถึงการวิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะขายได้ การใช้ประมาณการจากข้อมลูสถิติการขายในอดีต อายขุองสินทรัพย์รอการขาย

คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะนัน้ 

  

  



 

 

 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณอายุ

การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และต้องทบทวน

อายกุารให้ประโยชน์และมลูคา่คงเหลือใหมห่ากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ 

นอกจากนีฝ่้ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ในแต่ละ

ชว่งเวลาและบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่หากคาดว่ามลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนต ่ากว่ามลูคา่ตามบญัชีของ

สินทรัพย์นัน้ ในการนีฝ่้ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจท่ีเก่ียวข้องกบัการคาดการณ์รายได้และคา่ใช้จา่ยใน

อนาคตซึง่เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพย์นัน้ 

 สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทาง

ภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้

ประโยชน์จากผลแตกตา่งชัว่คราวและขาดทนุนัน้ ในการนีฝ่้ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควร

รับรู้จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาด

วา่จะเกิดในอนาคตในแตล่ะชว่งเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ซึ่งต้องอาศยัข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต 

อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นต้น 

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัทฯกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัสามารถสรุปได้ดงันี ้

ช่ือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ความสมัพนัธ์ 

บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) บริษัทใหญ่ 

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติง้ จ ากดั บริษัทยอ่ยของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ทีวี. เทเลคอม จ ากดั บริษัทยอ่ยของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จ ากดั บริษัทยอ่ยของบริษัทใหญ่ 



 

 

บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ ากดั บริษัทยอ่ยของบริษัทใหญ่ 

บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ ากดั บริษัทร่วม 

ในระหวา่งปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป

ตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษัทฯหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเหล่านัน้ ซึง่เป็นไป

ตามปกตธิุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

  (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินซึง่แสดง
เงินลงทนุตาม                        

                                                      

 วิธีสว่นได้เสยี งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

นโยบายการก าหนดราคา 

 2558 2558 2557  

รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่     

ซือ้สนิค้า 121 121 88 ตามทีต่กลงร่วมกนั 

รายได้จากการขาย 6,179 6,179 11,005 ตามที่ตกลงร่วมกนั 

รายได้อื่น 111 111 - ตามที่ตกลงร่วมกนั 

ดอกเบีย้รับ 
125 125 - 

ต า ม สั ญ ญ า ที่ ต ก ล ง
ร่วมกนั 

คา่บริหารงาน 4,620 4,620 4,602 ตามที่ตกลงร่วมกนั 

คา่บริการสว่นกลาง 480 480 480 ตามที่ตกลงร่วมกนั 

คา่ซอ่มแซม 24 24 - ตามที่ตกลงร่วมกนั 

ดอกเบีย้จ่าย 
- - 19 

ต า ม สั ญ ญ า ที่ ต ก ล ง
ร่วมกนั 

เงินปันผลจ่าย 29,619 29,619 18,113 ตามที่ประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม     

รายได้คา่ธรรมเนยีมค า้ประกนั
ธนาคาร 34 34 - ตามทีต่กลงร่วมกนั 

ยอดคงค้างระหวา่งบริษัทฯ และกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557                        มี

รายละเอียดดงันี ้



 

 

         (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินซึง่แสดง
เงินลงทนุตาม                        

 

 วิธีสว่นได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2558 2557 

ลูกหนีก้ารค้า (หมายเหตุ 9)    

บริษัทใหญ่ 403 403 5,982 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - 78 

รวม 403 403 6,060 

เจ้าหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 16)    

บริษัทใหญ่ 910 910 1,819 

รวม 910 910 1,819 

 

เงินให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และการเคล่ือนไหว

ของเงินให้กู้ ยืมดงักลา่วมีรายละเอียดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึง่แสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ                     

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี ในระหว่างปี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 
2557 

เพิ่มขึน้ ลดลง 31 ธนัวาคม 2558 

เงนิให้กู้ยืม    

 บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช  

  คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) - 25,000 (25,000) - 



 

 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทใหญ่ข้างต้นคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 6.1 ตอ่ปี และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวง

ถาม 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่

กรรมการและผู้บริหาร ดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึง่แสดง

เงินลงทนุตาม 

                                                      

 วิธีสว่นได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2558 2557 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 5,498 5,498 5,329 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - - 232 

รวม 5,498 5,498 5,561 

8. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

(หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินซึง่แสดง
เงินลงทนุตาม                        

 

 วิธีสว่นได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2558 2557 

เงินสด 3 3 3 

เงินฝากธนาคาร 31,409 31,409 39,451 

รวม 31,412 31,412 39,454 



 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 0.125 ถึง 

1.50 ตอ่ปี (2557: ร้อยละ 0.50 ถึง 2.25 ตอ่ปี) 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินซึง่แสดง
เงินลงทนุตาม                        

 

 วิธีสว่นได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2558 2557 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน    

ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ - - 296 

ค้างช าระ    

   ไมเ่กิน 1 เดือน 283 283 1,046 

1 - 2 เดือน 120 120 4,718 

2 - 3 เดือน - - - 

   3 - 6 เดือน - - - 

   6 - 12 เดือน - - - 

   เกิน 12 เดือนขึน้ไป - - - 

รวม 403 403 6,060 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เก่ียวข้อง
กัน 

   

อายหุนีค้งค้างนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    

ตัว๋เงินรับการค้า 7,604 7,604 11,697 

ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 46,514 46,514 42,019 

ค้างช าระ    

   ไมเ่กิน 1 เดือน 9,643 9,643 1,302 



 

 

1 - 2 เดือน 487 487 31 

2 - 3 เดือน - - - 

   3 - 6 เดือน 64 64 - 

   6 - 12 เดือน - - - 

   เกิน 12 เดือนขึน้ไป - - - 

รวม 64,312 64,312 55,049 

รวมลกูหนีก้ารค้า  64,715 64,715 61,109 

ลูกหนีอ่ื้น    

ลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 79 79 124 

รวมลกูหนีอ่ื้น 79 79 124 

รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 64,794 64,794 61,233 

10. สินค้าคงเหลือ 

    (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินซึง่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี 

  

ราคาทนุ 

รายการปรับลดราคาทนุให้เป็น

มลูคา่สทุธิที่จะได้รับ สนิค้าคงเหลอื-สทุธิ 

 2558 2558 2558 

สนิค้าส าเร็จรูป                                 38,052                                  (5,023) 33,029 

รวม 38,052                                   (5,023) 33,029 

 

    (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

รายการปรับลดราคาทนุให้เป็น

มลูคา่สทุธิที่จะได้รับ สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ 



 

 

ราคาทนุ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

สนิค้าส าเร็จรูป 38,052 19,821 (5,023) (4,580) 33,029 15,241 

สนิค้าระหวา่งทาง - 5,582 - - - 5,582 

รวม 38,052 25,403 (5,023) (4,580) 33,029 20,823 

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

(หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินซึง่แสดง
เงินลงทนุตาม                        

 

 วิธีสว่นได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2558 2557 

ภาษีซือ้ท่ียงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 481 481 830 

คา่ใช้จา่ยจา่ยลว่งหน้า 694 694 617 

อ่ืนๆ 959 959 73 

รวม 2,134 2,134 1,520 

 

  



 

 

12. เงนิฝากสถาบันการเงนิท่ีมีภาระค า้ประกัน 

 ยอดคงเหลือนี ้คือ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ าซึ่งบริษัทฯได้น าไปค า้ประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับ

จากธนาคารและหนงัสือค า้ประกนัท่ีธนาคารออกให้ในนามของบริษัทฯ 

13. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินซึง่แสดง  

    เงินลงทนุ  

    ตามวิธีสว่นได้เสยี งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    เงินลงทนุ เงินลงทนุ 

  จดัตัง้ขึน้ สดัสว่นเงินลงทนุ ตามวิธีสว่นได้เสยี ตามวิธีราคาทนุ 

บริษัท ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ 2558 2557 2558 2558 2557 

   ร้อยละ ร้อยละ    

บริษัท คลนี แพลนน่ิง จ ากดั ผลติพลงังานไฟฟ้าขนาด

เลก็จากขยะ บริหารและ

ก าจดัขยะ 

ไทย 

25 - 11,460 12,500 - 

เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯลงทนุในบริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ ากดั โดยมีทนุจดทะเบียน 2 ล้านบาท 

หรือ 200,000 หุ้น โดยถือหุ้นจ านวน 50,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้ว ซึง่คดิเป็น

มลูคา่ 500,000 บาท จากผู้ ถือหุ้นของบริษัทดงักลา่ว บริษัท คลีน                    แพลนนิ่ง จ ากดั เป็นบริษัทท่ีจด

ทะเบียนในประเทศไทย ธุรกิจหลกัคือ ผลิตพลงังานไฟฟ้าขนาดเล็กจากขยะ บริหารและก าจดัขยะ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2558 บริษัทร่วมดงักล่าว ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ จากเดิม

จ านวน 2 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็นจ านวน 10 ล้านบาท (หุ้น

สามญั 1 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ซึ่งเรียกช าระแล้วร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นท่ีเพิ่มทนุ บริษัทฯ

ได้ลงทนุเพิ่มขึน้เป็นจ านวนเงิน 500,000 บาท เพ่ือรักษาสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 25 

เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558 บริษัทร่วมดงักล่าว ได้จดทะเบียนเพิ่มทนุกบักระทรวงพาณิชย์จากเดิมจ านวน 

10 ล้านบาท (หุ้นสามญั 1 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็นจ านวน 50 ล้านบาท (หุ้นสามญั 5 ล้าน

หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท) บริษัทฯได้ลงทนุเพิ่มเพ่ือรักษาสดัสว่น                  การถือหุ้นร้อยละ 25 ซึง่

บริษัทร่วมดงักลา่วเรียกช าระคา่หุ้นเตม็จ านวนของมลูคา่หุ้นทัง้หมดแล้ว 



 

 

3.2 สว่นแบง่ขาดทนุ 

 ในระหวา่งปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบง่ขาดทนุจากการลงทนุในบริษัทร่วมในงบการเงิน ดงันี  ้

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึง่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 

ช่ือบริษัท สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมในระหวา่งปี 

 2558 

บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ ากดั (1,040) 

13.3 ข้อมลูทางการเงินของบริษัทร่วม 

 ข้อมลูทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุป ดงันี ้

     (หน่วย: ล้านบาท) 

บริษัท 

ทนุเรียกช าระ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

สินทรัพย์รวม 

ณ วนัท่ี  

31 ธันวาคม 

หนีส้ินรวม 

ณ วนัท่ี  

31 ธันวาคม 

รายได้รวมส าหรับ 

ปีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธันวาคม 

ก าไรส าหรับปี 

สิน้สดุวนัท่ี 

31 ธันวาคม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

บริษัท คลีน แพลนน่ิง  จ ากดั  50.00 - 47.24 - 1.40 - 2.98 - (4.16) - 

14. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึง่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 

 สว่นปรับปรุง เคร่ืองใช้ เคร่ืองตกแตง่  สนิทรัพย์  

 อาคารเช่า ส านกังาน และตดิตัง้ ยานพาหนะ ระหว่างตดิตัง้ รวม 

ราคาทุน       

1 มกราคม 2558 2,252 34,408 266 - - 36,926 

ซือ้เพิ่ม 25 4,167 197 2,499 886 7,774 

จ าหน่าย - (233) - - - (233) 



 

 

31 ธนัวาคม 2558 2,277 38,342 463 2,499 886 44,467 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       

1 มกราคม 2558 2,252 28,249 266 - - 30,767 

คา่เสื่อมราคาส าหรับ

ปี 

2 4,357 1 393 - 4,753 

คา่เสื่อมราคาส าหรับ       

   สว่นท่ีจ าหน่าย - (133) - - - (133) 

31 ธนัวาคม 2558 2,254 32,473 267 393 - 35,387 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

31 ธนัวาคม 2558 23 5,869 196 2,106 886 9,080 

ค่าเส่ือมราคา
ส าหรับปี 

      

2558 (4.3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุจากการขายและบริการพร้อมตดิตัง้ สว่นท่ีเหลือรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการบริหาร) 4,753 

 

 

  



 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สว่นปรับปรุง เคร่ืองใช้ เคร่ืองตกแตง่  สนิทรัพย์  

 อาคารเช่า ส านกังาน และตดิตัง้ ยานพาหนะ ระหว่างตดิตัง้ รวม 

ราคาทุน       

1 มกราคม 2557 2,252 30,995 266 - - 33,513 

ซือ้เพิ่ม - 3,501 - - - 3,501 

จ าหน่าย - (88) - - - (88) 

31 ธนัวาคม 2557 2,252 34,408 266 - - 36,926 

ซือ้เพิ่ม 25 4,167 197 2,499 886 7,774 

จ าหน่าย - (233) - - - (233) 

31 ธนัวาคม 2558 2,277 38,342 463 2,499 886 44,467 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       

1 มกราคม 2557 2,252 22,955 266 - - 25,473 

คา่เสื่อมราคาส าหรับ

ปี 

- 5,375 - - - 5,375 

คา่เสื่อมราคาส าหรับ       

   สว่นท่ีจ าหน่าย - (81) - - - (81) 

31 ธนัวาคม 2557 2,252 28,249 266 - - 30,767 

คา่เสื่อมราคาส าหรับ

ปี 

2 4,357 1 393 - 4,753 

คา่เสื่อมราคาส าหรับ       

   สว่นท่ีจ าหน่าย - (133) - - - (133) 

31 ธนัวาคม 2558 2,254 32,473 267 393 - 35,387 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

31 ธนัวาคม 2557 - 6,159 - - - 6,159 

31 ธนัวาคม 2558 23 5,869 196 2,106 886 9,080 



 

 

ค่าเส่ือมราคา
ส าหรับปี 

      

2557 (5.3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุจากการขายและบริการพร้อมตดิตัง้ สว่นท่ีเหลือรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการบริหาร) 5,375 

2558 (4.3 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทนุจากการขายและบริการพร้อมตดิตัง้ สว่นท่ีเหลือรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการบริหาร) 4,753 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จ านวนหนึ่งซึ่งตดัค่าเส่ือมราคา

หมดแล้วแต่ยงัคงใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดงักล่าวมีจ านวนเงิน

ประมาณ 28.3 ล้านบาท (2557: 21.5 ล้านบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สญัญาเช่าการเงิน โดยมี

มลูคา่สทุธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2.1 ล้านบาท (2557: ไมมี่) 

  



 

 

15. เงนิเบิกเกินบัญชี เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินและเจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 
(หนว่ย: พนับาท) 

  งบการเงินซึง่แสดง
เงินลงทนุตาม                        

 

 อตัราดอกเบีย้ วิธีสว่นได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละตอ่ปี) 2558 2558 2557 

เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 5.65 - 5.875  44,799 44,799 26,299 
รวม  44,799 44,799 26,299 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เจ้าหนีท้รัสต์รีซีททัง้จ านวนเป็นการกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง มี
วงเงินรวม 120 ล้านบาท โดยการออกตัว๋สญัญาใช้เงินชนิดมีก าหนดระยะเวลา 112 - 119 วนั และ 116 - 120 วนั 
ตามล าดบั ซึง่คดิดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 5.65 ตอ่ปีและร้อยละ 5.875 ตอ่ปี ตามล าดบั วงเงินเบกิเกินบญัชีจาก
ธนาคารของบริษัทฯและเจ้าหนีท้รัสต์รีซีทค า้ประกันโดยบริษัทใหญ่และมีหลักทรัพย์ค า้ประกันเป็นบญัชีเงิน
ฝากประจ าและบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินซึง่แสดง
เงินลงทนุตาม                        

 

 วิธีสว่นได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2558 2557 

เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 40,933 40,933 34,960 

เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 910 910 1,819 

เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 13 13 11 

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 9,131 9,131 6,750 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 50,987 50,987 43,540 

 



 

 

17. หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 
(หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินซึง่แสดง
เงินลงทนุตาม                        

 

 วิธีสว่นได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2558 2557 

ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยค้างจา่ย 1,220 1,220 1,438 
เจ้าหนีก้รมสรรพากร 925 925 2,027 
อ่ืนๆ 153 153 574 
รวมหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 2,298 2,298 4,039 

18. หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงนิ 
(หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินซึง่แสดง
เงินลงทนุตาม                        

 

 วิธีสว่นได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2558 2557 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน 1,801 1,801 - 
หกั: ดอกเบีย้รอการตดัจ าหน่าย (227) (227) - 

รวม 1,574 1,574 - 
หกั: สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี (437) (437) - 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิจาก
สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1,137 1,137 - 

 
บริษัทฯได้ท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพ่ือเช่ายานพาหนะใช้ในการด าเนินงานของกิจการโดยมี

ก าหนดการช าระคา่เชา่เป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลา 4 ปี 
  



 

 

บริษัทฯมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องจา่ยคา่เชา่ขัน้ต ่าตามสญัญาเชา่การเงินดงันี ้  
 (หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินซึง่แสดงเงินลงทนุตาม                            

วิธีสว่นได้เสยี / งบการเงินเฉพาะกิจการ                   

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเชา่ 554 1,247 1,801 
ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าซือ้/เช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (117) (110) (227) 

มลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจา่ยทัง้สิน้ตามสญัญา
เช่า 437 1,137 1,574 

19. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงไดด้งัน้ี   

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึง่แสดง                       
เงินลงทนุตาม 

                                                                  

 วธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2558 2557 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 2,051 2,051 1,745 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ :    
ต้นทนุบริการในปัจจบุนั 64 64 215 
ต้นทนุดอกเบีย้ 16 16 91 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 2,131 2,131 2,051 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึง่แสดง                       
เงินลงทนุตาม 

                                                                  

 วธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2558 2557 
คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 80 80 306 
รวมคา่ใช้จ่ายที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ 80 80 306 

 บริษทัฯคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจ านวนประมาณ 1.8 

ลา้นบาท (2557: ไม่มี)  



 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของ

บริษทัฯประมาณ 5.52 ปี (2557: 0.90 ปี) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 
 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินซ่ึงแสดง               
เงินลงทุนตาม 

                                                                             

 
วธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2558 2557 
อตัราคิดลด 4.65 4.65 4.65 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  8.77 8.77 8.77 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 0-28 0-28 0-28 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน 
 ตามวธีิส่วนไดเ้สีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (10) 11 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  13 (12) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (17) 18 

20. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557 ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯเพิ่มทนุจดทะเบียน

ของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียนเดมิจ านวน 10 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 50 ล้านบาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัใหม่จ านวนทัง้หมด 4,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งบริษัทฯได้รับช าระค่าหุ้น

เรียบร้อยแล้วและจดทะเบียนเพิ่มทนุกบักระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ท่ีประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมตัิให้เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ี

ตราไว้ของหุ้นสามญัฯของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท บริษัทฯได้จด

ทะเบียนเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558 

 



 

 

21. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบญัญตัขิองมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจดัสรรก าไรสทุธิ

ประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา 

(ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าว

ไมส่ามารถน าไปจา่ยเงินปันผล 

 ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯได้จดัสรรก าไรส าหรับปีจ านวน 2.7 ล้านบาท ไปเป็นทุนส ารองตามกฎหมายไว้

ครบถ้วนแล้ว (2557: 1.3 ล้านบาท) 

22. ภาษีเงนิได้ 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึง่แสดง                    
เงินลงทนุตาม                        

 

 วธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2558 2557 

   (ปรับปรุงใหม่) 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:    

ภาษีเงินได้นิตบิคุคลส าหรับปี 7,921 7,921 6,798 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:     

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่งชัว่คราวและ                 
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 45 45 (61) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 7,966 7,966 6,737 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้มีดงันี ้

      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึง่แสดง                    
เงินลงทนุตาม                        

 

 วิธีสว่นได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2558 2557 



 

 

   (ปรับปรุงใหม)่ 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิคุคล 37,899 38,939 33,330 

    

อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคล 20% 20% 20% 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิคุคลคณูอตัราภาษี 7,580 7,788 6,666 

รายการปรับปรุงคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้นิติบคุคลของปีก่อน    

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:    

คา่ใช้จา่ยต้องห้าม 103 103 87 

คา่ใช้จา่ยที่มีสิทธิหกัได้เพ่ิมขึน้ (19) (19) (16) 

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 208 - - 

     อ่ืนๆ 94 94 - 

รวม 386 178 71 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 7,966 7,966 6,737 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ประกอบด้วย
รายการดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึง่แสดง                    

เงินลงทนุตาม                        

 

 วิธีสว่นได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2558 2557 

   (ปรับปรุงใหม)่ 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี    

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 426 426 410 

ค่าเส่ือมราคาสะสม - สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน (61) (61) - 

รวม 365 365 410 

23. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

อ่ืน) ด้วยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจ านวนหุ้นตามสดัส่วนที่



 

 

เปลี่ยนไปของจ านวนหุ้นสามญัที่เปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นสามญัที่ตราไว้จากมลูค่าหุ้นละ 10 

บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯเม่ือวันที่ 30 

เมษายน 2558 ตามที่กลา่วไว้ในหมายเหต ุ20 

โดยบริษัทฯได้ปรับปรุงจ านวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้นของปีก่อนที่น ามาเปรียบเทียบ (ปรับ

จ านวนหุ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจ านวนหุ้นสามัญท่ีเปล่ียนแปลง โดยถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลง

มลูคา่หุ้นได้เกิดขึน้ตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมต้นของปีแรกท่ีเสนอรายงาน) 

 

งบการเงินซึง่แสดง                    

เงินลงทนุตาม                        

 

 วิธีสว่นได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2558 2557 

   (ปรับปรุงใหม)่ 

ก าไรส าหรับปี  (พนับาท) 29,933 30,973 26,593 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (พนัหุ้น) 100,000 100,000 40,164 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.30 0.31 0.66 

 

  



 

 

24. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมลูสว่นงานด าเนินงานท่ีน าเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผู้ มีอ านาจตดัสินใจสงูสดุด้าน

การด าเนินงานได้รับและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัสว่นงาน

และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทัง้นีผู้้ มีอ านาจตดัสินใจสงูสดุด้านการด าเนินงานของบริษัทฯคือ

คณะกรรมการบริษัท 

 บริษัทฯด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การจ าหน่ายระบบ

สารสนเทศไอที ระบบสารสนเทศเครือข่ายและระบบสารสนเทศโทรคมนาคม และด าเนินธุรกิจในเขต

ภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบตัิงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือ

ขาดทุนจากการด าเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวัดก าไรหรือขาดทุนจากการ

ด าเนินงานในงบการเงิน ดงันัน้ รายได้ ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึ งถือ

เป็นการรายงานตามสว่นงานด าเนินงานและเขตภมูิศาสตร์แล้ว 

25. เงนิปันผล 

เงินปันผล อนมุตัิโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น 

  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2557 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น                 

เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2558 15,000 0.150 

เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับปี 

2558 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 17,500 0.175 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2558  32,500 0.325 

    

เงินปันผลประจ าปี 2556 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น              

เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2557 9,000 0.45* 

เงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรสะสม  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ    

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  เมื่อวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2557 10,000 0.10* 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2557  19,000 0.55 



 

 

* เงินปันผลตอ่หุ้นได้ค านวณขึน้ใหมโ่ดยใช้จ านวนหุ้นภายหลงัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้น ตามที่กลา่วไว้ในหมายเหต ุ20 

26. ภาระผูกพันและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

26.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับการซือ้อุปกรณ์และการจ้างบริการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีภาระผูกพนัเก่ียวเน่ืองกับการซือ้อุปกรณ์ และการจ้างผู้ รับจ้างช่วงเป็น

จ านวนเงินประมาณ 13 ล้านบาท  

26.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษัทฯได้เข้าท าสญัญาเชา่ด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการเชา่พืน้ท่ีในอาคาร และสญัญาบริการ                อายุ

ของสญัญามีระยะเวลาตัง้แต ่1 ถึง 3 ปี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ีต้องจา่ยในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเชา่ด าเนินงาน 

ดงันี ้

 (หนว่ย: ล้านบาท) 

 2558 2557 

จา่ยช าระ   

ภายใน 1 ปี 1.6 0.7 

มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 3 ปี 2.3 - 

26.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาให้บริการ 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีภาระผูกพนัตามสญัญาจ้างบริหารและให้บริการกับบริษัท

ใหญ่ เป็นจ านวน 2.5 ล้านบาท  

26.4 การค า้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯน าวงเงินสินเช่ือเลตเตอร์ออฟเครดิตซึ่งมีบริษัทใหญ่เป็น                  ผู้ค า้

ประกันกับทางธนาคารไปออกหนังสือค า้ประกันธนาคารให้แก่บริษัทร่วมจ านวน 15.2 ล้านบาท เพ่ือค า้

ประกนัสญัญาของบริษัทร่วม 

27. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 



 

 

 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทฯเข้าซือ้               หุ้น
สามญัของบริษัท เอช อาร์ ซี พี จ ากดั จากผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้หมด (ซึ่งเดิมบริษัทดงักล่าวถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่
ร้อยละ 51 และถือหุ้นโดยบุคคลอ่ืนร้อยละ 49) ด้วยราคาตามบัญชี (Book Value)              ณ วันท่ี 29 
กมุภาพนัธ์ 2559 

 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญ
ประจ าปีผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯให้อนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานระหว่างวันท่ี                    1 
มกราคม 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2558 โดยจา่ยปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.275 บาท หรือ คดิเป็นจ านวน
เงิน 27.50 ล้านบาท ซึ่งในระหว่างปีได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้ นละ 0.175 บาท หรือคิดเป็น
จ านวนเงิน  17.50 ล้านบาท ดงันัน้ยงัคงเหลือเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 10 
ล้านบาท ทัง้นี ้จ านวนปันผลดังกล่าวจะบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญ
ประจ าปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

28. การจัดประเภทรายการในงบการเงนิ 

 นอกเหนือจากรายการปรับปรุงงบการเงินปีก่อน จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตามท่ีกล่าวไว้ใน
หมายเหต ุ4 บริษัทฯได้จดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2557 และ 1 มกราคม 2557 ใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบนั  โดยไม่มี
ผลกระทบตอ่ก าไรหรือสว่นของผู้ ถือหุ้นตามท่ีได้รายงานไว้  

29. การอนุมัตงิบการเงิน 

 งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุตัใิห้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      -The end- 


