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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
  ปี 2560 ที่ผ่ำนมำเศรษฐกิจโดยรวมของไทยไม่

 คึกคกัเท่ำที่ควรโดยเฉพำะในคร่ึงปีแรก มำกระเตือ้งขึน้

 บ้ำงเล็กน้อยในคร่ึงปีหลงัท ำให้กำรเติบโตทัง้ปีเป็น 3.8% 

 แตก็่ยงันบัวำ่เป็นปีที่เหนื่อยยำกอีกปีในกำรท ำธุรกิจ  

 สภำพกำรท ำธุรกิจในปีที่ผำ่นมำนัน้ ด้วยตลำดด้ำน 

 ไอทีในประเทศเติบโตไม่มำก แต่ผู้ขำยในตลำดมีจ ำนวน

 มำก ส่วนใหญ่ท ำแผนธุรกิจต้องกำรเติบโต มีผลท ำให้

 ต้องกำรแยง่สว่นแบง่ตลำด ซึง่เกิดขึน้ตัง้แตร่ะดบัเจ้ำของ

 แบรนด์สินค้ำ ตวัแทนจ ำหน่ำย จนถึงระดบับริษัทคู่ค้ำที่

 เป็นช่องทำงกำรขำย ท ำให้เกิดสงครำมรำคำ กำรขำย

 ยำกขึน้ อตัรำก ำไรน้อยลง และยงัมีผลให้เกิดกำรแยง่ตวั

 พนกังำน มีกำรเสนอเงินเดือนรำยได้ที่สงูขึน้เพื่อให้เกิด

 กำรย้ำยงำนจ ำนวนมำก บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 

 ได้รับผลจำกทัง้ 2 กรณีดงักลำ่ว ซึ่งบริษัท ฯ ได้พยำยำม

 แก้ไข เพิ่มมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อรักษำพนกังำนให้คงอยู่

 กับบริษัท รวมทัง้พัฒนำเพิ่มคุณภำพของพนักงำนให้

 สงูขึน้ มีกำรปรับเปลี่ยนองค์กรโดยเฉพำะสว่นบริกำรให้

เหมำะสม มีกำรพฒันำประเภทของบริกำรลกูค้ำ และประเภทของโซลชูัน่ให้หลำกหลำย ให้เหมำะกบัควำมต้องกำรของ

ตลำดในแต่ละประเภท และให้แตกต่ำงจำกคู่แข่งขนัอื่นๆ   ในปีนีย้งัมีกำรริเร่ิมศึกษำอย่ำงจริงจงัเพื่อน ำเทคโนโลยีและ

สินค้ำที่บริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยมำผสมผสำนเพื่อให้เกิดโซลูชั่นและบริกำรเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มของ Digital 

Transformation ที่ก ำลงัเกิดขึน้ นอกจำกนีย้งัเร่ิมขยำยส ำนกังำนสำขำไปยงัต่ำงจงัหวดั โดยเร่ิมที่จงัหวดัขอนแก่นในปลำยปี 

2560 และมีแผนท่ีจะขยำยไปจงัหวดัอื่น ๆ โดยเฉพำะในเขตระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออกตอ่ไป  

 ในปี 2560 บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด(มหำชน) สำมำรถท ำรำยได้รวม 638 บำท เติบโตจำกปีที่ผ่ำนมำ 15% และยัง

สำมำรถท ำก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้ 33 ล้ำนบำท เติบโตจำกปีที่ผ่ำนมำ 6%  ซึ่งเติบโตต ่ำกวำ่กำรเติบโตของยอดขำย

เนื่องจำกสภำพกำรแข่งขนัซึ่งท ำให้ก ำไรขัน้ต้นลดลงและกำรมีค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรด้ำนกำรพนกังำนและค่ำใช้จ่ำย

กำรตลำดที่สูงขึน้ อย่ำงไรก็ตำมบริษัท ฯ ยังสำมำรถรักษำกำรเติบโตของยอดขำยและก ำไรที่มีต่อเนื่องติดต่อกันมำ

มำกกวำ่ 5 ปี  
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 ตลอดหลำยปีที่ผมได้ท ำหน้ำที่บริหำรงำนของบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) ผมได้ตัง้เป้ำหมำยไว้วำ่ ผมจะท ำให้ 

บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) มีกำรเติบโตตอ่เนื่องยัง่ยืนและเป็นบริษัท ฯ ที่ พนกังำน ผู้ ถือหุ้น ผู้ขำยสนิค้ำ ลกูค้ำ และผู้

ที่เก่ียวข้องมีควำมสขุและต้องกำรร่วมท ำงำนด้วย แตล่ะปีที่ผำ่นไปผมตระหนกัวำ่สิ่งนีเ้ป็นกำรเดินทำงที่มีควำมหมำย 

 ส ำหรับตวัผมเองและส ำหรับกับบริษัท ฯ ผมต้องขอขอบคุณพนกังำนที่ร่วมแรงร่วมใจท ำงำน และขอบคุณลกูค้ำ 

ผู้ขำยสินค้ำ และผู้ ถือหุ้นที่ให้ควำมร่วมมือ ให้กำรสนบัสนนุเป็นอย่ำงดี สร้ำงควำมเจริญเติบโตให้กบับริษัท ฯ เป็นอยำ่งดี

โดยเสมอมำ  ผมตัง้ใจจะเดินหน้ำต่อไปให้ใกล้เป้ำหมำยให้มำกขึน้ทกุ ๆ ปี เรำจะต้องพฒันำพนกังำนให้มี ทกัษะ ควำมรู้ 

ควำมสำมำรถให้ดียิ่งขึน้ ต้องมีสินค้ำและโซลชูัน่ที่มีคณุภำพที่ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดได้ตรงจดุ ต้องสร้ำงและ

ต้องมีกำรบริกำรที่ดีที่เหมำะสม เพื่อช่วยให้คู่ค้ำสำมำรถท ำธุรกิจแข่งขนัในตลำดได้ และต้องสร้ำงกำรกำรเติบโตของ

ยอดขำยและก ำไรอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อสร้ำงผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นของเรำ   

 สดุท้ำยนีผ้มและทีมงำนขอกรำบขอบคณุทำ่นผู้ ถือหุ้นท่ีให้ควำมเช่ือถือและให้กำรสนบัสนนุอยำ่งดีเสมอมำ  
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คณะกรรมการบริษัท 
 
 
 
 
 
 
นำยอ ำนวย ทองสถิตย์ 
ประธำนกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 

 
 
 
 
 
 
นำยศภุชยั  วินิจกลุชยั  
รองประธำนกรรมกำรบริษัท  /กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำ ฯ 

 
 
 
 
 
 
นำยอดิศร สิงห์ฤำเดช 
กรรมกำร  / ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร / 
กรรมกำรบริหำร 

 
 
 
 
 
 
นำยกงัวำล  กศุลธรรมรัตน์  
กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรสรรหำ ฯ 

 
 
 
 
 
 
นำยดล เหตระกลู 
กรรมกำร 

 
 
 
 
 
 
นำงชลรัก สำยวฒัน์ 
กรรมกำร 

 
 
 
 
 
 
นำยเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ 
กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร
อิสระ /กรรมกำรสรรหำฯ 

 
 
 
 
 
 
นำงสิริพนัธ์ เขียนสภุำพ 
กรรมกำร  / กรรมกำรบริหำร 

 
 
 
 
 
 
นำงสำวเนือ้นำบญุ บญุเรือง 
เลขำนกุำรบริษัท / เลขำนกุำรกรรมกำร 
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จุดเด่นทางการเงนิ 

ข้อมูลทางการเงนิ 2557 2558 2559 2560 

หน่วย (ล้านบาท)         

รวมสนิทรัพย์ 156 184 235 239 

รวมหนีส้นิ 78 104 156 138 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 78 80 79 102 

รวมรำยได้ 369 443 557 639 

รวมคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำร 37 47 57 68 

ก ำไรสทุธิ 26 29 28 33 

อัตราส่วนทางการเงนิ         
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท า
ก าไร         

อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) 0.19 0.19 0.18 0.18 

อตัรำสว่นก ำไรสทุธิ(%) 0.07 0.07 0.06 0.05 

ข้อมูลต่อหุ้น         

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น  0.66 0.3 0.28 0.33 
 

*หมายเหตุ  เม่ือวนัที่ 1 มีนำคม 2559 บริษัท ฯ ลงทนุในหุ้นสำมญัของบริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกัด จ ำนวน 1 ล้ำนหุ้น คิดเป็นมลูคำ่เงินลงทนุ
รวม 4.09 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 99.99 ของทนุของบริษัทดงักลำ่วจำกบริษัทใหญ่และกลุม่บคุคลธรรมดำซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ดงักลำ่ว กำรเข้ำลงทนุครัง้นีถื้อเป็นกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั 

บริษัท ฯ ได้จดัท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสว่น

ของผู้ ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั ที่น ำมำแสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ที่น่ีขึน้เป็นครัง้แรก โดยถือเสมือนวำ่บริษัท

ยอ่ยดงักลำ่วเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ฯ มำโดยตลอด 
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การประกอบธุรกจิ 
1. ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 
1.1 ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 

บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) (ITGreen) เดิมช่ือบริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน่ จ ำกดั (ITDC) ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรจดั
จ ำหน่ำย (ขำยสง่) สินค้ำไอทีมำตัง้แต่ปี 2540 และด ำเนินธุรกิจดงักลำ่วเร่ือยมำ ซึ่งในช่วงปี 2540-2546 สินค้ำของ 
บริษัท ฯ จะเป็นสินค้ำไอทีประเภทสินค้ำสว่นบคุคล (Consumer Products) เป็นสว่นใหญ่ เน้นกำรขำยด้ำนจ ำนวน
เป็นหลกั และเนื่องจำกธุรกิจลกัษณะนีม้ีกำรแขง่ขนัสงู ควำมแตกตำ่งของกำรท ำธุรกิจในกลุม่ผู้จดัจ ำหนำ่ยด้วยกนัต ำ่ 
ก ำไรขัน้ต้นต ่ำ ในขณะที่มีควำมเสี่ยงหลำยด้ำน เช่น สินค้ำด้อยคณุภำพและหนีส้ญู  ทำงผู้บริหำรจึงพยำยำมแก้ไข
ปัญหำโดยในช่วงปี 2547 ต่อ 2548  ได้ก่อตัง้หน่วยธุรกิจใหม่แยกจำกธุรกิจเดิมที่ท ำอยู่เพื่อจ ำหน่ำยสินค้ำไอที
ประเภทส ำหรับองค์กร (Enterprise Products) เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำง สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ไม่เน้นกำรแข่งขนัที่ รำคำ 
เพื่อให้มีก ำไรขัน้ต้นสงูขึน้ ลดปัญหำควำมเสี่ยงแบบที่เคยมีอยู่กบัธุรกิจเดิมที่ท ำอยู่ตำมที่ได้กลำ่วไปแล้ว  โดยสินค้ำ
ตวัแรกคือ Packeteer ซึ่งเป็นสินค้ำจำกประเทศอเมริกำ เป็นระบบอปุกรณ์ในกำรบริหำรจดักำรกำรใช้แบนด์วิธของ
เครือข่ำย WAN ให้มีประสิทธิภำพและสมรรถภำพสงูสดุ ปัจจุบนัได้เลิกกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินค้ำตวันีไ้ปแล้ว
เนื่องจำกบริษัทผู้ผลิตสินค้ำถูกซือ้โดยบริษัทผู้ผลิตรำยอื่นและสินค้ำได้หำยไปจำกตลำด สินค้ำตวัที่ 2 คือ Fortinet 
เป็นสินค้ำจำกประเทศอเมริกำ เป็นสินค้ำที่จัดกำรเก่ียวกับระบบควำมปลอดภยัข้อมลูให้กับองค์กร สินค้ำตวันีไ้ด้
กลำยเป็นสินค้ำที่สร้ำงรำยได้ส่วนใหญ่ให้กับบริษัท ฯ มำหลำยปีจนถึงปัจจุบนั และบริษัท ฯ ได้หำสินค้ำเพื่อเป็น
ตวัแทนจ ำหนำ่ยเพิ่มอีกหลำยตวั กำรท ำธุรกิจเติบโตด้วยดีมำตลอด บริษัท ฯ ได้ตดัสนิใจครัง้ส ำคญัในกำรเลกิกำรจดั
จ ำหน่ำยสินค้ำประเภทบคุคลทัง้หมดในกลำงปี 2551  และ ได้หำสินค้ำเพิ่มใหม่ ๆ ปรับและจดักลุม่สินค้ำที่บริษัท ฯ 
เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยให้เหมำะกบัควำมต้องกำรของตลำดและได้มุง่ควำมส ำคญัไปที่พฤติกรรมกำรใช้เทคโนโลยีของ
ลกูค้ำในตลำด เช่น กำรที่ลกูค้ำน ำอปุกรณ์ลกูข่ำยสว่นบคุคลชนิดใหม่ ๆ มำใช้ในงำนขององค์กรมำกขึน้เช่น Tablet 
(IPAD, Android, Mobile PC), Smart Phone กำรท ำงำนแบบเคลือ่นท่ี กำรท ำงำนจำกนอกส ำนกังำน (Mobility and 
Remote Access) ควำมต้องกำรในกำรท ำธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดกำรหยุดชะงัก (Business Continuity) 
กำรรักษำควำมปลอดภัยของเครือข่ำยและข้อมูลไอที (IT Security) กำรท ำศูนย์ข้อมูลส ำรอง (Data Center & 
Disaster Recovery Site)  กำรท ำงำนแบบ Virtualization เป็นต้น 

 
  บริษัท ฯ มุง่เน้นกำรสร้ำงมลูคำ่เพิ่ม (Value Added) ให้กบัตวัสนิค้ำและกำรบริกำร ในทกุขัน้ตอนของกำรจดั
จ ำหนำ่ย  กำรท ำควำมเข้ำใจและท ำงำนร่วมกนักบัคูค้่ำเพื่อให้เกิดกำรเสริมพลงั (Synergy) ซึง่กนัและกนั  กำรสร้ำง
และให้บริกำรสนบัสนนุก่อนและหลงักำรขำย  เช่น กำรสร้ำงบริกำรและโซลชูัน่ใหม ่ๆ  เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
กลุม่ลกูค้ำแตล่ะกลุม่ กำรให้ข้อมลูด้ำนเทคนิคและข้อมลูเฉพำะของสนิค้ำ (Technical Information and 
Specification) กำรให้ค ำปรึกษำ (Consultancy) กำรออกแบบระบบ (System Design) กำรให้กำรสนบัสนนุในด้ำน
อปุกรณ์และบคุลำกรในกำรทดสอบกำรใช้งำนสนิค้ำ (Proof of Concept or Product Testing)  กำรวำงแผนธุรกิจ
ร่วมกบัคูค้่ำ กำรจดัอบรมเพื่อพฒันำทกัษะในกำรขำยให้กบัคูค้่ำ กำรร่วมกบัคูค้่ำในกำรน ำเสนอสนิค้ำและปิดกำรขำย 
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(Joint Customer Visit) หรือเพื่อแสดงสินค้ำ (Joint Exhibition/Seminar) กำรมีบริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลงัเพื่อลด
ระยะเวลำกำรสง่สินค้ำให้กบัลกูค้ำ กำรบริกำรติดตัง้อปุกรณ์และระบบงำน กำรให้กำรอบรมด้ำนเทคนิคของสินค้ำ
เป็นภำษำไทยให้แก่คู่ค้ำและลกูค้ำ กำรแก้ปัญหำที่เกิดขึน้กบัตวัสินค้ำและโซลชูัน่ กำรบริกำรกำรซ่อมบ ำรุงตลอดจน
กำรมีอุปกรณ์ทดแทนในช่วงเวลำกำรซ่อมอปุกรณ์ นอกเหนือจำกนัน้บริษัท ฯ มุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่สม ่ำเสมอและ
ตอ่เนื่อง เป็นต้น   

 
  ด้ำนทนุจดทะเบียน บริษัท ฯ เร่ิมกิจกำรในรูปบริษัทด้วยเงินทนุจดทะเบียน 1.00 ล้ำนบำท ในปี 2540 ต่อมำได้
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5.00 ล้ำนบำทและ 10.00 ล้ำนบำทในปี 2541 และปี 2552 ตำมล ำดับและในปี 2557 นี ้
บริษัท ฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 50.00 ล้ำนบำท เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต   
  ITGreen มีบริษัทยอ่ยที่ด ำเนินงำนภำยใต้บริษัทใหญ่ ได้แก่ บริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกดั (“HRCP”) ตัง้แตเ่มื่อวนัที่ 
1 มีนำคม 2559 บริษัท ฯ ได้ท ำกำรซือ้หุ้นสำมญัของ HRCP คิดเป็นอตัรำร้อยละ 99.99 ซึง่จะด ำเนินธุรกิจทำงด้ำน IT 
System Integration ถือเป็นกำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจใหม่ส ำหรับบริษัท ฯ ให้ครอบคลุมถึงลูกค้ำในวงกว้ำงขึน้ 
นอกจำกนัน้ บริษัท ฯ มีกำรร่วมลงทุนกับบริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ ำกัด ซึ่งด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรผลิตพลงังำนไฟฟ้ำ
ขนำดเลก็จำกขยะ บริหำรจดักำรและก ำจดัขยะ โดยถือหุ้นร้อยละ 25  

 
  ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัท ฯ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อปุกรณ์เครือขำ่ยมีสำยและอปุกรณ์เครือข่ำยไร้สำย 
ระบบอุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัยข้อมูลไอที  และระบบสนับสนุนกำรท ำงำนของส ำนักงำน ศูนย์ข้อมูล 
นอกเหนือจำกนีบ้ริษัท ฯ ยังมีกำรบริกำรสนับสนุนกำรท ำงำนของลูกค้ำ หรือบริกำรหลังกำรขำยอีกด้วย โดย
รำยละเอียดของผลติภณัฑ์ และกำรให้บริกำรของบริษัท ฯ มีดงัตอ่ไปนี ้

 
 ระบบอุปกรณ์ที่บริษัท ฯ เป็นตัวแทนจ าหน่ายประกอบด้วย 

(1)  สนิค้ำกลุม่ระบบอปุกรณ์เครือขำ่ยมีสำยและอปุกรณ์เครือขำ่ยไร้สำยส ำหรับเพื่อรองรับกำรท ำงำนแบบ BYOD 
และรองรับกำรใช้งำนอปุกรณ์ลกูข่ำยชนิดใหม ่ๆ กำรท ำงำนแบบเคลือ่นท่ี กำรท ำงำนจำกนอกสถำนที่ กำรท ำงำน
จำกระยะไกล (Mobility and Bring Your Own Device Network)  

 ผลติภณัฑ์กลุม่นีป้ระกอบด้วยระบบอปุกรณ์เครือขำ่ยตำ่ง ๆ ได้แก่  
(1.1) High Performance Enterprise LAN and Wireless Network ของ Alcatel-Lucent   

Alcatel-Lucent เป็นอปุกรณ์เครือข่ำย LAN and Wireless ที่มีสมรรถนะสงูสำมำรถรองรับกำรท ำงำน
ของข้อมลูทัง้ประเภทข้อมลูดำต้ำ เสียง และวีดีโอ  (Convergent Network) รองรับ เข้ำใจ รู้จกั บริหำร
และจดักำรกบัอปุกรณ์ลกูข่ำยชนิดใหม่ๆ ที่น ำมำใช้งำนในเครือข่ำยโดยอตัโนมัติ สนบัสนนุกำรท ำงำน
แบบ Mobility และ BYOD  ประกอบด้วย Switch, Router, DNS, NAC และซอฟท์แวร์ระบบบริหำร
อปุกรณ์เครือขำ่ย และยงัเหมำะกบักำรสร้ำงเครือขำ่ยสมรรถนะสงูรำคำประหยดัส ำหรับศนูย์ข้อมลูเพือ่
รองรับกำรสง่ข้อมลูจ ำนวนมหำศำลระหวำ่งเซิร์ฟเวอร์กบัเซิร์ฟเวอร์ภำยในศนูย์ข้อมลูและกบัเคร่ืองลกู
ขำ่ยตำ่ง ๆ ในเครือขำ่ย นอกเหนือจำกนี ้ Alcatel-Lucent ยงัพฒันำอปุกรณ์รุ่นใหม่ ๆ  ที่ใช้ซอฟท์แวร์ใน 
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กำรก ำหนดคุณสมบัติหรือนโยบำยของกำรท ำงำนหรือนโยบำยควำมปลอดข้อมูลของเครือข่ำย 
(Software Defined Network) ท่ีมีควำมฉลำดและมีสมรรถนะสงู 

 (1.2)  Enterprise LAN and Secured Wireless Network ของ HPE Aruba  
HPE Aruba เป็นผู้น ำทัง้ในด้ำนอปุกรณ์เครือข่ำย LAN และด้ำนอปุกรณ์กำรสื่อสำรไร้สำยที่ให้ควำม
ปลอดภยัของข้อมลูแก่ผู้ใช้งำนสงู  โดยเฉพำะด้ำนกำรสือ่สำรไร้สำย HPE Aruba มีระบบจดักำรกำรใช้
คลื่นสัญญำณที่ฉลำดเพื่อให้ได้สมรรถนะกำรท ำงำนของระบบและสนองผู้ ใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสงูสดุ มีระบบอุปกรณ์และซอฟท์แวร์บริหำรจัดกำรเครือข่ำยของ HPE Aruba ให้ควำม
ยืดหยุ่นและง่ำยในกำรจัดกำรกำรใช้งำนเพื่อสนบัสนุนกำรท ำงำนนอกสถำนที่ หรือกำรท ำงำนจำก
ระยะไกลไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้งำนจำกส ำนกังำนสำขำ กำรใช้งำนจำกบ้ำน หรือกำรใช้งำนจำกสถำนที่
สำธำรณะใด ๆ โดยที่ยงัให้ควำมปลอดภยัของข้อมลูสงูเช่นเดียวกบักำรใช้งำนในส ำนกังำนโดยที่กำร
จดักำรไม่ได้เพิ่มภำระให้กบัเจ้ำหน้ำที่ไอทีขององค์กรแตอ่ย่ำงใด เหมำะกบัองค์กรที่มีส ำนกังำนสำขำ
จ ำนวนมำก องค์กรที่ผู้บริหำรและพนกังำนเดินทำงนอกสถำนที่ท ำงำนบ่อย ๆ หรือท ำงำนจำกบ้ำน 
ด้วยควำมสำมำรถของระบบดงักลำ่วจึงสำมำรถรองรับเหตกุำรณ์ที่พนกังำนไม่สำมำรถเดินทำงเข้ำมำ
ท ำงำนที่ส ำนกังำนไม่ว่ำสำเหตุนัน้จะเกิดภยัพิบตัิใด ๆ ก็ตำมได้  และมีควำมสำมำรถ รองรับ เข้ำใจ 
รู้จกั บริหำรและจดักำรกบัอปุกรณ์ลกูข่ำยชนิดใหม่ๆ ที่น ำมำใช้งำนในเครือข่ำยโดยอตัโนมตัิ สนบัสนนุ
กำรท ำงำนแบบ Mobility และ BYOD อย่ำงดีเช่นกนั  นอกจำกนี ้HPE Aruba ยงัออกสินค้ำใหม่เพื่อ
รองรับกำรทรำบตวัตนของผู้ ใช้งำนผ่ำนสญัญำณบลทููธกับคณุสมบตัิของเคร่ืองลกูข่ำยของผู้ ใช้งำน
แล้วส่งข้อมูลที่มีประโยชน์เฉพำะตวัไปยงัผู้ ใช้งำนรำยนัน้ ๆ ซึ่งสำมำรถปรับใช้กับควำมต้องกำรของ
กลุม่องค์กรได้หลำยประเภท      

 (1.3) High Performance Outdoor and Indoor Wireless ของ LigoWave 
LigoWave เป็นอุปกรณ์ระบบเครือข่ำย กลุ่มบรอดแบนด์ไร้สำยระดับองค์กรครอบคลุมทุกกลุ่ม
อุตสำหกรรม มีควำมเสถียรในกำรรับ-ส่งข้อมูล ที่มีประสิทธิภำพสูง รำคำเหมำะสม ด้วยวัสดุที่มี
คุณภำพสูงจำกโรงงำนผลิตและทีมวิจัยของ LigoWave และระบบบริหำรจัดกำร (Software 
Management) ท่ีเป็นลิขสิทธ์ิโดยเฉพำะของ LigoWave ที่สำมำรถช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
ท ำงำนของระบบเครือข่ำย Wi-Fi ให้มีประสิทธิภำพกำรท ำงำนเหนือกว่ำระบบเครือข่ำยของคู่แข่งใน
ท้องตลำด โดยแบง่เป็น 2 ประเภทดงันี ้
 (1.3.1) Outdoor Wireless เป็นอปุกรณ์เครือขำ่ยไร้สำยที่สำมำรถรับสง่ข้อมลูประเภทใช้งำน
ภำยนอกอำคำรท่ีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของทกุกลุม่อตุสำหกรรมทัง้ผู้ให้บริกำรอินเตอร์เน็ต 
(ISP) หนว่ยงำนภำครัฐ เอกชน อตุสำหกรรม และด้ำนควำมปลอดภยั โดยที่ LigoWave มีผลติภณัฑ์ที่
หลำกหลำยจึงท ำให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนได้ตรงตำมลกัษณะกำรใช้งำนได้เป็น
อย่ำงมีประสิทธิภำพทัง้กำรท ำงำนในรูปแบบ Point to Point และ Point to Multi Point รวมถึง
เทคโนโลยีกำรเช่ือมต่อด้วยระบบเครือข่ำยไร้สำยชัน้สูงอย่ำง Mesh และ Hopping นอกจำกเป็น
อปุกรณ์เครือขำ่ยที่ใช้รับ – สง่ข้อมลูแล้วยงัสำมำรถน ำมำใช้เป็นอปุกรณ์กระจำยสญัญำณ Wi-Fi เพื่อ 
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รองรับกำรเช่ือมต่อกำรใช้งำนจำกอปุกรณ์ในกลุม่ Mobile Devices ได้เป็นจ ำนวนมำกและเหมำะสม
กบัทกุสภำวะแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงำนหรือองค์กรตำ่ง ๆ สำมำรถน ำเทคโนโลยีที่เป็นนวตักรรม
ที่  LigoWave ได้คิดค้นและพัฒนำน ำมำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงำนได้อย่ำงมี
ประสทิธิภำพและคุ้มคำ่กำรลงทนุ 
 (1.3.2) Indoor Wireless เป็นอปุกรณ์กระจำยสญัญำณ Wi-Fi ประเภทใช้งำนภำยในอำคำร
ที่เหมำะสมกับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ที่เป็นบริษัทในกลุ่ม SME โดยเฉพำะกลุ่มอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รีสอร์ท กลุม่สถำบนักำรศึกษำในกลุม่โรงเรียนระดบัมธัยม มหำวิทยำลยัต่ำง ๆ  
รวมทัง้หน่วยงำนที่อยู่ในพืน้ที่ต่ำงจังหวดั ซึ่ง LigoWave มีผลิตภณัฑ์ที่มีประสิทธิภำพทัง้ในส่วนของ
อปุกรณ์ที่สำมำรถรองรับกำรใช้งำนได้เป็นจ ำนวนมำก (Concurrent Client) และมีระบบบริหำรจดักำร
อปุกรณ์ (Software Controller) ที่สำมำรถตรวจสอบ วิเครำะห์และแก้ไขปัญหำจำกกำรใช้งำน ท ำให้
สำมำรถออกแบบระบบเครือข่ำย ลดปัญหำจำกกำรใช้งำน ท ำให้ระบบมีควำมเสถียรสงู นอกจำกนี ้
ระบบบริหำรจัดกำรอุปกรณ์ของ LigoWave ยงัรองรับกำรใช้งำนในรูปแบบ Cloud ทัง้แบบ Private 
Cloud และ Public Cloud จึงท ำให้ผู้ดแูลระบบสำมำรถจะควบคมุ ตรวจสอบ และบริหำรจดักำรระบบ
เครือขำ่ยได้ทกุที่ ทกุเวลำ ซึง่ถือเป็นนวตักรรมที่ LigoWave มุง่มัน่วิจยัและพฒันำอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อให้
เกิดควำมสะดวกและรวดเร็วสอดคล้องกับแนวคิด Plug and Play ที่จะช่วยให้สำมำรถเข้ำถึงลกูค้ำ
กลุม่เปำ้หมำยได้เป็นอยำ่งดี 
  

 (2)  สนิค้ำกลุม่ระบบควำมปลอดภยัข้อมลูไอที (IT Security) 
ระบบรักษำควำมปลอดภยัของข้อมลูขององค์กรนัน้มีควำมจ ำเป็นอยำ่งยิ่งที่จะต้องมีไว้โดยเฉพำะองค์กรที่จะต้อง
ติดต่อกบัโลกภำยนอกไม่ว่ำจะเป็นกำรติดต่อผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต เครือข่ำยแบบ Extranet หรือแม้แต่เครือข่ำย
แบบ Intranet ขององค์กร โดยเฉพำะเมื่อมีกำรน ำกำรสื่อสำรแบบไร้สำยที่ไม่มีระบบรักษำควำมปลอดภัยที่ดี
เพียงพอมำใช้งำน เนื่องจำกปัจจบุนันีภ้ยัคกุคำมตำ่ง ๆ  ไมว่ำ่จะเป็น ไวรัส หนอน ม้ำโทรจนั สปำยแวร์ กำรดกัขโมย
ข้อมูล ในรูปแบบต่ำง ๆ หรือแม้แต่กำรโจมตีเพื่อให้ระบบหยุดท ำงำนมีผลต่อระดบั Business Continuity ของ
องค์กรได้ จึงมีควำมจ ำเป็นอยำ่งยิ่งที่องค์กรจะต้องเสริมสร้ำงควำมปลอดภยัให้เครือขำ่ยมคีวำมแข็งแกร่งมำกทีส่ดุ  
สนิค้ำและโซลชูัน่ที่ ITGREEN เป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยประกอบด้วย 

 (2.1) ระบบควำมปลอดภยัไอทีของ Fortinet  
ระบบควำมปลอดภยัไอทีของ Fortinet เป็นต้นแบบระบบรักษำควำมปลอดภยัของข้อมูลในรูปแบบ
ของ UTM (Unified Threat Management) โดยได้รวบรวมเอำควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรรักษำควำม
ปลอดภยัในรูปแบบต่ำง ๆ มำท ำงำนบนอปุกรณ์ตวัเดียว ไม่ว่ำจะเป็น Firewall, Anti-Virus, IDS-IPS, 
Web filtering, Anti-Spam, VPN IPSec, SSL-TLS, กำรป้องกนัข้อมลูร่ัวไหล (Data Loss Prevention 
– DLP)  กำรปรับสภำพกำรท ำงำนเครือขำ่ยแวนให้เหมำะสม (WAN Optimization)  กำรแจกแจงและ
ควบคมุกำรท ำงำนของแอพพลิเคชัน่ (Application Control) กำรตรวจสอบข้อมลูจรำจรที่เข้ำรหสัแบบ 
SSL (SSL-Encrypted Traffic Inspection)   และกำรแบง่ปริมำณข้อมลูให้กบัลิง้ค์และเซิร์ฟเวอร์ให้มี 
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ควำมเหมำะสม (Load Balance) ลำ่สดุ Fortinet ยงัเพิ่มควำมสำมำรถในด้ำนกำรจดักำรและให้บริกำร
กำรสื่อสำรไร้สำยแบบรวมศูนย์ให้กับอุปกรณ์ UTM ของ Fortinet ซึ่งท ำให้ลกูค้ำที่ใช้งำน UTM ของ 
Fortinet อยู่แล้วสำมำรถจัดหำ Access Point ไร้สำยของ Fortinet ติดตัง้เพิ่มในเครือข่ำยก็สำมำรถ
ให้บริกำรกำรสือ่สำรไร้สำยในองค์กรได้ในขณะท่ีผู้ใช้งำนแบบไร้สำยขององค์กรยงัได้รับกำรบริกำรด้ำน
ควำมปลอดภยัของข้อมลูจำกอุปกรณ์ UTM ของ Fortinet ได้เช่นเดิม นอกจำกนี ้Fortinet ยงัพฒันำ
โซลูชั่นควำมปลอดภัยของข้อมูลส ำหรับ Server Virtualization ซึ่งก ำลงัได้รับควำมนิยมอย่ำงสงูใน
ขณะนี ้โดยที่โซลชูัน่นีจ้ะช่วยปอ้งกนักำรโจมตีหรือกำรแพร่กระจำยของอนัตรำยที่มำจำกแอพพลิเคชัน่
หนึ่งไปสู่แอพพลิเคชั่นเช่นอื่น ๆ ที่ท ำงำนอยู่บน Server ตัวเดียวกัน  ด้วยกำรมีควำมสำมำรถ
หลำกหลำยในอปุกรณ์ตวัเดียวจึงท ำให้ Fortinet เป็นมำกกว่ำอปุกรณ์ UTM อื่น ๆ ในตลำด  Fortinet 
ได้ออกแบบอปุกรณ์มำหลำยรุ่นตัง้แตข่นำดเลก็ถึงใหญ่ เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกบักำรน ำไปใช้งำนกบั
ทกุ ๆ ขนำดของหนว่ยงำนตัง้แตอ่งค์กรขนำดเลก็จนถึงระดบัผู้ให้บริกำรอินเตอร์เน็ต  
 ตลอดช่วงเวลำ 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ Fortinet ได้เล็งเห็นกำรเปลี่ยนแปลงของตลำด Security ที่
เกิดขึน้แล้วและก ำลงัจะเกิดขึน้ในอนำคตอนัใกล้ ได้ออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆรวมทัง้กำรซือ้กิจกำรที่ผลิต
ระบบอปุกรณ์ Security หลำยบริษัทและน ำมำพฒันำเพิ่มเพื่อให้สำมำรถท ำงำนร่วมกนัตัง้แตก่ำรตรวจ
พบอันตรำยและกำรโจมตีผ่ำนตัวอุปกรณ์และแหล่งต่ำง ๆ (Devices, Applications, Contents, 
Traffics, Locations) กำรวิเครำะห์ กำรรำยงำน และกำรจดักำรกบัอนัตรำยตำ่ง ๆ  ท่ีเกิดขึน้ในเครือขำ่ย
ให้มีกำรท ำงำนอย่ำงเป็นองค์รวม มีสมรรถนะสงูขึน้ เป็นอตัโนมตัิมำกขึน้ และยงัเป็นระบบเปิดเพื่อ
รองรับกำรท ำงำนร่วมกับอุปกรณ์ Security ของผู้ ผลิตอื่น ๆ อีกด้วย โดย Fortinet ได้เรียกหลกักำร
ท ำงำนและแนวคิดของระบบนีว้ำ่ Fortinet’s Security Fabric ซึง่กำรเช่นนีจ้ะปรับเปลีย่นกำรแขง่ขนัใน
ตลำด Security ที่จะเกิดขึน้ในอนำคต 

  (2.2) ระบบกำรปอ้งกนัไวรัสและกำรโจมตีส ำหรับอปุกรณ์ลกูขำ่ยที่เป็นแบบ Cloud Service ของ ZScaler   
องค์กรที่พนกังำนขององค์กรติดต่อกบัโลกภำยนอกผ่ำนอินเตอร์เน็ตหรือ Web โดยเฉพำะองค์กรที่มี
สำขำหลำยส ำนกังำน หรือมีพนกังำนท ำงำนนอกส ำนกังำนจ ำนวนมำก กำรที่เมื่อพนกังำนเหลำ่นีจ้ะ
ท ำธุรกรรมกับโลกภำยนอกหำกต้องดึงจรำจรของข้อมูลเข้ำสู่ส่วนกลำงก่อนที่จะออกสู่หรือเข้ำจำก
ภำยนอกเพื่อตรวจสอบอนัตรำยที่ติดมำกบัข้อมลูเหล่ำนีจ้ะเป็นกำรสิน้เปลืองแบนด์วิธีของเครือข่ำย
หลกัขององค์กรซึ่งมีปริมำณจ ำกดัและมีรำคำแพง หรือหำกต้องมีอปุกรณ์ตรวจจบัอนัตรำยของข้อมลู
ดงักลำ่วเพื่อติดตัง้อยู่ที่ทกุส ำนกังำนสำขำทกุสำขำจะเป็นกำรลงทนุที่สงูมำก  และหำกองค์กรละเลย
กำรตรวจสอบดงักลำ่วยิ่งเป็นกำรตดัสินใจที่สร้ำงต้นทนุที่สงูมำกให้กบัองค์กรหำกมีอนัตรำยหลดุเข้ำ
มำพร้อมกบัข้อมลูดงักลำ่ว ซึง่อำจจะก่อให้เกิดกำรล้มเหลวของเครือขำ่ยหรือสร้ำงควำมเสยีหำยให้กบั
ข้อมลูธุรกิจหลกัขององค์กรได้  ดงันัน้กำรบริกำรตรวจจบัอนัตรำยที่จะติดมำกบัข้อมลูดงักลำ่วผำ่นกำร
ให้บริกำรแบบ Cloud Service นัน้เป็นค ำตอบที่มีประสิทธิภำพและประหยดัคำ่ใช้จ่ำยให้กบัองค์กรได้
อยำ่งสงูสดุ  ระบบนีส้นบัสนนุกำรท ำงำนแบบ Mobility และ Remote Access  
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   (2.3) ระบบกำรแจ้งเตือนและปอ้งกนักำรแก้ไขข้อมลูในตวัเซิร์ฟเวอร์ (ServerAlarm and WebAlarm)  
   ของ eLock  

เป็นระบบซอฟท์แวร์ที่จะคอยตรวจสอบกำรเข้ำถึงและแก้ไขไฟล์ข้อมลูที่อยูใ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ
แจ้งเตือนหำกมีกำรเข้ำถึงหรือแก้ไขโดยบคุคลที่ไมม่ีสทิธิ ไมว่ำ่ไฟล์ข้อมลูนัน้จะเป็นข้อควำม ภำพ เสยีง 
หรือฐำนข้อมลู หรือ หน้ำเว็บ ก็ตำม และสำมำรถที่จะน ำข้อมลูชุดก่อนที่จะถกูแก้ไขกลบัมำคืนสภำพ
เดิมให้ได้ (Recovery) 
องค์กรธุรกิจปัจจุบันให้ควำมส ำคัญและใช้เทคโนโลยีไอทีและข้อมูลเพื่อเพิ่ มประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนและสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขนั  ข้อมูลจึงเป็นทรัพย์สินที่ส ำคญัยิ่งและยงัเป็นช่ือเสียง
และหน้ำตำขององค์กร กำรถกูเข้ำถึงและแก้ไขข้อมลูหรือหน้ำเว็บขององค์กรโดยบคุคลภำยนอกที่ไมม่ี
สทิธิจะสะท้อนถึงควำมนำ่เช่ือถือขององค์กรตอ่ลกูค้ำอยำ่งยิ่ง  

  (2.4)  ระบบกำรตรวจสอบตวัตนและพิสจูน์สทิธ์ิกำรใช้งำน (Authorization, Authentication and Access  
   Control) ของ HPE-Aruba เรียกว่า ClearPass Policy Manager (CPPM)  

ระบบ CPPM เป็นระบบก ำหนดนโยบำยให้กบัอปุกรณ์ประเภทต่ำง ๆ เช่น MacBook, IPhone, IPad, 
Android, Galaxy Tab, Wi-Fi Phone, Printer หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้เข้ำถึงระบบเครือข่ำยของ
องค์กร  โดยที่ CPPM สำมำรถรองรับกำรเช่ือมตอ่ได้ทัง้เครือข่ำยแบบใช้สำยและเครือข่ำยแบบไร้สำย
ได้  โดย CPPM จะมีโมดลู 3 โมดลูด้วยกนั ซึง่โมดลูแรกเรียกวำ่ Clear Pass Self Service Registration
/Provisioning (Guest): เป็นระบบกำรลงทะเบียนส ำหรับบคุคลภำยนอกเพื่อให้อปุกรณ์สำมำรถเข้ำใช้
งำนในระบบเครือขำ่ยได้โดยผู้ใช้งำนเป็นผู้ลงทะเบียนด้วยตนเองผำ่นทำงหน้ำจอ Captive Portal และ
ระบบจะจดัเก็บข้อมลูของอปุกรณ์ไว้ใน Database ให้โดยอตัโนมตัิ ซึ่งท ำให้สะดวกและง่ำยตอ่กำรใช้
งำนและจะช่วยลดงำนของเจ้ำหน้ำที่บริหำรไอทีลง อย่ำงเห็นได้ชัด โมดูลที่ 2 เรียกว่ำ ClearPass 
Onboard : เป็นระบบที่ช่วยในกำรตัง้ค่ำกำรติดตัง้โปรแกรมด้ำนควำมปลอดภยัต่ำง ๆ และจดัเตรียม
ทรัพยำกรของกำรระบตุวัตนและพิสจูน์ทรำบตวัตนภำยใต้มำตรฐำน 802.1x ให้กบัอปุกรณ์ที่ก ำลงัจะ
เช่ือมต่อกับเครือข่ำย ท ำให้สำมำรถทรำบและระบุตวัตนผู้ที่ก ำลงัใช้งำนระบบเครือข่ำยได้เป็นกำร
รองรับและจดักำรกับอุปกรณ์แบบ BYOD และโมดูลที่ 3 คือ  ClearPass OnGuard : เป็นระบบที่ท ำ
หน้ำที่เป็น NAC (Network Access Control) เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ก ำลงัจะต่อเช่ือมกับ
ระบบเครือข่ำยว่ำมีระบบรักษำควำมปลอดภยัและข้อก ำหนดต่ำง ๆ เป็นไปตำมที่องค์กรก ำหนดไว้ 
หรือไม่ เช่น ในตวัอปุกรณ์มีซอฟต์แวร์ป้องกนัไวรัสหรือไม่ เปิดไฟร์วอลล์ไว้หรือไม่  หรือมีซอฟต์แวร์ที่
ไม่ได้ก ำหนดให้ใช้งำนอยู่หรือไม่  ซึ่งทัง้หมดที่กล่ำวมำจะท ำให้ระบบเครือข่ำยขององค์กรท ำงำนได้
อยำ่งสมบรูณ์แบบทัง้ Monitor, Control, Protect, Reports ได้อยำ่งครบถ้วน 

 (3)  ระบบสนบัสนนุกำรท ำงำนของส ำนกังำน ศนูย์ข้อมลู และอื่น ๆ  
ประกอบด้วยระบบอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ที่ช่วยให้กำรท ำงำนของระบบอุปกรณ์เครือข่ำยและอุปกรณ์ในศูนย์
ข้อมลูมีควำมเสถียรมำกขึน้ มีระบบรักษำควำมปลอดภยัข้อมลูที่ดีขึน้ สนบัสนนุกำรท ำงำนแบบธุรกิจตอ่เนื่อง  
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(Business Continuity) และมีระบบจดักำรกำรใช้แบนด์วิธส ำหรับอปุกรณ์ลกูขำ่ย นอกเหนือจำกนัน้ยงัมีระบบช่วย
ให้กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลลหรือกลุ่มบุคคลแบบเสียงและภำพผ่ำนเครือข่ำยแบบ Web ที่มีประสิทธิภำพและ
ประหยดั ระบบอปุกรณ์ในกลุม่นีป้ระกอบด้วย 

 (3.1) DNS, DHCP and IPAM ของ Infoblox  
เป็นโซลชูัน่ของ Network Infrastructure ในกำรจดักำร DNS DHCP และ IPAM ที่สำมำรถ ท ำงำนทัง้ 
3 ฟังชนัก์ได้พร้อมกนัใน Appliance เคร่ืองเดียว สำมำรถใช้เป็น DNS/DHCP Server แบบ IPv4/IPv6 
ที่มีประสิทธิภำพภำพสูงท ำ DNS fail over และ DHCP fail over ซึ่ง DNS/DHCP โดยใช้ Windows 
และ Bind Open Source ไม่สำมำรถท ำได้ ทนทำนต่อภัยคุกคำมและกำรโจมตีเข้ำระบบด้วย
คุณสมบัติของ DNSSECURE ระหว่ำง domain และ sub domain ทนต่อกำรโจมตี แบบ DDOS  
สำมำรถเพิ่มคุณสมบตัิ DNS Firewall เพื่อใช้ป้องกัน user จำกกำรไป access DNS ที่เป็น bad site  
สำมำรถท ำ High Availability ได้ทกุรุ่น และขยำยกำรท ำงำนไปยงัสำขำตำ่ง ๆ ด้วย Grid Technology 
ซี่งเป็นเทคโนโลยีเฉพำะของ Infoblox เพื่อให้กำร update DNS/DHCP/IP เป็นไปอย่ำงอัตโนมัติ 
นอกจำกนีย้ังใช้เป็น IP Address Management สำมำรถใช้จัดกำร IP ขององค์กรแบบอัตโนมัติทัง้ 
IPv4 และIPv6 ทัง้ที่เป็น Physical และ Virtual Systems ให้ควำมสะดวกกบัผุ้ดแูลระบบ สำมำรถท ำ
บริหำร DNS/DHCP/IP ได้จำกสว่นกลำง (Centralize Management) ท ำให้แก้ปัญหำเน็ตเวิร์คได้อยำ่ง
รวดเร็วกวำ่กำรจดักำรแบบเดิม ลด Business Disruption และกำรสญูเสยีรำยได้จำกกำรท่ีต้องหยดุท ำ
ธุรกรรมจำกสำเหตุที่ ระบบสำรสนเทศและเครือข่ำยท ำงำนไม่ได้อันเนื่องมำจำกอุปกรณ์ 
DNS/DHCP/IPAM อ่อนแอ ไม่แข็งแรง ท ำงำนไม่ได้และหรือท ำงำนผิดพลำด  เหมำะกับศูนย์ข้อมูล
ขนำดกลำงและขนำดใหญ่ที่มีจ ำนวนผู้ใช้งำนจ ำนวนมำกเกินกวำ่ 500 รำยขึน้ไป และเหมำะกบัองค์กร
ที่มีศนูย์ข้อมลูของส ำนกัสำขำหลำยสำขำกระจำยอยูต่ำ่งพืน้ท่ี 

 (3.2) Internet Gateway และ Mobile Offload ของ Antlabs 
Antlabs เป็นผลิตภณัฑ์ ซึ่งมีคุณสมบตัิเป็น Internet gateway ระดบั Enterprise ส ำหรับกำรจัดกำร
ผู้ใช้งำน Wired และ Wireless โดยมีลกัษณะที่เรียกวำ่ Visitor-based network คือจะท ำให้กำรใช้งำน 
Internet ส ำหรับ user ที่เข้ำมำในพืน้ท่ีบริกำร Wi-Fi ประเภทตำ่ง ๆ ใช้งำนได้อยำ่งเป็นท่ีนำ่พอใจ   โดย
โซลชูัน่ของ Antlabs ส ำหรับกลุม่ลกูค้ำแตล่ะประเภท ประกอบด้วย 
 (3.2.1)   โซลูชั่น Hospitality ส ำหรับกลุ่มลูกค้ำ โรงแรม , service apartment, Exhibition 
Hall สำมำรถท ำ Multi-tier QOS เพื่อใช้จัดกำร Internet Bandwidth ผ่ำน Network ทัง้แบบ Wired 
และ Wireless ส ำหรับผู้ ใช้แต่ละประเภท ตวัอย่ำงเช่นลกูค้ำเข้ำพกัโรงแรมทัว่ไป สำมำรถใช้ Free Wi-
Fi ได้ bandwidth  256 KB ต่อคน สำมำรถใช้งำนได้รวม 24 ชัว่โมง หำกเป็น VIP หรือ จ่ำยเพิ่มจะได้ 
bandwidth 1 MB จนกว่ำจะ checkout  หรือต้องกำรท ำ  Conference call สำมำรถท ำ  Fixed  
bandwidth ขนำด 2 MB ให้ได้โดยไมม่ีคนอื่นมำแชร์ bandwidth ร่วม นอกจำกนีย้งัสำมำรถ Integrate  
ร่วมกับ Front Office Software  ของโรงแรมชัน้น ำส่วนใหญ่ได้เช่น Micros Fidelio, Opera ฯลฯ โดย
ไมต้่องเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อสง่คำ่กำรใช้งำนหรือแจ้งเตือนแขกที่เข้ำพกัเร่ืองคำ่ใช้จ่ำยตำ่ง ๆ  
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อุปกรณ์ส ำหรับโซลูชั่นนีจ้ะมีคุณสมบัติเบ็ดเสร็จอยู่ใน Appliance เคร่ืองเดียวรวมถึงคุณสมบัติที่
สำมำรถท ำ DHCP, DNS, Lawful Intercept (Log management), payment gateway interface และ
ยังสำมำรถท ำ HA(High Availability) เพื่อให้ระบบสำมำรถใช้งำนได้ 24 ชั่วโมง โดยประมำณกำร 
device สงูสดุไมเ่กิน 5,000 devices 
 (3.2.2)   โซลูชั่น BYOD เหมำะส ำหรับ Campus เช่น มหำวิทยำลัย ซึ่งสำมำรถจัดกำร 
Authentication และจัด QOS profile ให้เหมำะกับอุปกรณ์ต่ำง ๆ ได้ทัง้ Notebook, Smart phone, 
Tablet  โดยมี portal ซึ่งมีขนำดจอเหมำะกบัอปุกรณ์แตล่ะประเภท และสำมำรถระบใุห้อปุกรณ์ที่ออก
จำกบริเวณวง network ไปแล้วเมื่อน ำเข้ำมำใหม่สำมำรถใช้ได้ทนัทีโดยไม่ต้อง login ใหม่อีกครัง้หำก
ว่ำผู้ ใช้นัน้ ๆ ยงัมีสิทธิและโควตำในกำรใช้งำนอยู่ โซลชูั่นนีจ้ะมีคณุสมบตัิเบ็ดเสร็จอยู่ใน Appliance 
เคร่ืองเดียวเหมือนโซลชูัน่ Hospitality  โดยประมำณกำร device สงูสดุไมเ่กิน 20,000 devices 
 (3.2.3)   โซลชูัน่ Carrier Wi-Fi เหมำะส ำหรับ Provider ในกำรจดักำร Wi-Fi ที่ติดตัง้ในพืน้ท่ี
บริเวณกว้ำงเช่น เทศบำลหรือจังหวดั ซึ่งจะมี รุ่นและอุปกรณ์เสริมจำก Antlabs เป็น ชุด Appliance 
หลำยตวั โดยจะมีกำรส ำรวจและออกแบบให้เหมำะกบัควำมต้องกำรของโครงกำร 
 (3.2.4)   โซลูชั่น Mobile offload เป็น โซลูชั่นส ำหรับ Mobile Provider หรือ Campus ที่
ปัจจุบัน Mobile Provider มีกำรน ำ Wi-Fi access point ไปวำงไว้ทดแทนกำรขยำย 3G node ซึ่งมี
รำคำแพง โดยหำกเคร่ืองลกูขำ่ยสนบัสนนุ protocol EAP-SIM (เคร่ืองMobile รุ่นใหม่จะมีทัง้หมด) จะ
สำมำรถใช้ Internet 3G ของค่ำยมือถือที่ใช้อยูผ่่ำน Wi-Fi access point ที่ใกล้ที่สดุได้ทนัทีโดยไมต้่อง
ใช้ผำ่น 3G Internet Node ซึง่อำจมีผู้ใช้งำนจ ำนวนมำกและอยูใ่นระยะไกลกวำ่   

 (3.3) Web Conference  ซึ่งระบบประชุมทำงไกล Online ผ่ำน เครือข่ำย Internetควำมเร็วสงู โดยสำมำรถ
ท ำกำรประชุมแบบเห็นภำพ ฟังเสียง และรับส่งข้อมลูได้ในเวลำเดียวกนั ด้วยควำมเร็วของเครือข่ำย 
3G ,4G หรือ WIFI  ก็จะสำมำรถประชุมพร้อมกันได้ ทุกสถำนที่ทัว่โลก หรือทุกเวลำ อีกทัง้สำมำรถ
บนัทึกกำรประชุมเป็น คลิป VDO ได้ และน ำเสนองำน Presentation น ำเสนอสินค้ำ ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ 
แก่ลูกค้ำ หรือ ใช้เพื่อให้กำรอบรมภำยในบริษัท บริกำร Web Conference เป็นระบบที่ใช้งำนง่ำย 
ทนัสมยัในยคุกำรติดตอ่สื่อสำรในปัจจบุนั ประหยดัเวลำ ประหยดัค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ในกรณี ท่ี
ต้องเดินทำงไปประชมุกำรพร้อม ๆ กนั  กำรใช้งำนและกำรติดตัง้ โปรแกรมที่เคร่ืองลกูขำ่ยไมยุ่ง่ยำกใช้
ทรัพยำกรของระบบน้อย ประหยดั งบประมำณโดยรวมของกิจกำรหรือหน่วยงำน  ด้วยควำมสำมำรถ
โดยรวมของระบบ Web Conference สำมำรถประยุกต์ใช้กบัทุกหน่วยงำนทัง้ภำคธุรกิจเอกชน และ
หนว่ยงำนรำชกำร ที่มีกำรบริหำรงำนแบบมีส ำนกังำนใหญ่ และส ำนกังำนสำขำ 
 (3.3.1) V-Cube Web Conference เป็นชดุโปรแกรมระบบประชมุทำงไกล Online ผำ่น
เครือขำ่ย Internet เป็นชดุโปรแกรมที่พฒันำในประเทศญ่ีปุ่ นและได้รับกำรยอมรับวำ่ใช้งำนง่ำยจนมีผู้
นิยมเลอืกใช้งำนเป็นอนัดบั 1 ในประเทศญ่ีปุ่ น V Cube มี ควำมสำมำรถที่โดดเดน่ กวำ่ชดุโปรแกรม  
Web Conference อื่น ๆ โดยมี User Interface ที่ใช้งำนง่ำยแต่ก็มีรำยละเอียดครบถ้วนเพียงพอที่จะ
เลอืกใช้ส ำหรับงำนกำรประชมุทำงไกล Online นอกจำกนี ้V Cube ยงัมีคณุสมบตัิ ที่โดดเดน่กวำ่ ชดุ 
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โปรแกรม Web Conference อื่น ๆ เช่น รองรับ 100 ผู้ ใช้งำน( Concurrent ) ต่อ 1 ห้องประชุมด้วย
มำตรฐำน H.264/SVC สำมำรถท ำ Auto Bandwidth Tuning ท ำให้ได้ภำพและเสียง ที่มีคุณภำพ 
ตลอดเวลำ รวมถึงสำมำรถแสดงภำพได้ระดับ HD , ลดกำรเกิดเสียงก้องด้วย Software Echo 
Canceller (SPEEX Wideband Audio) , แบ่งระดบัผู้ ใช้งำนแบบ Master Admin , Admin , User ท ำ
ให้ ประยุกต์ใช้งำนกบัหน่วยงำนที่มีรูปแบบ Multi Company ,  เข้ำรหสัแบบ SSL 128 bit เพิ่มควำม
ปลอดภยัในกำรใช้งำนผำ่น Internet , เช่ือมตอ่กบัระบบ Network Video Conference แบบ Hardware 
Endpoint ที่ใช้ Protocol แบบ H.323 และ SIP เช่ือมโยงใช้งำนผ่ำนระบบ Speed recognition and 
Translation เพื่อแปลงค ำพูดเป็นตวัอกัษรและยงัสำมำรถแปลค ำพูดเป็นภำษำอื่น ๆ ได้ รองรับกำร
ท ำงำนด้วยกำรโทรเข้ำและโทรออกโดยใช้งำนผำ่นโทรศพัท์พืน้ฐำนได้ และยงัมีคณุสมบตัิอีกหลำยข้อที่ 
ที่จะอ ำนวยควำมสะดวกของผู้ ใช้ ให้สำมำรถใช้งำนได้ง่ำย และปัจจุบนัผู้ ใช้งำน V Cube ในประเทศ
ไทย โดยสว่นมำกเป็นกลุม่ธุรกิจที่เป็นเครือขำ่ยธุรกิจของประเทศญ่ีปุ่ น และในเร่ือง ค่ำใช้จ่ำยลิขสทิธ์ิ
ใช้งำนลกูค้ำสำมำรถเลือกใช้บริกำรได้ทัง้แบบเช่ำใช้รำยปี หรือ ซือ้สิทธ์ิกำรใช้แบบถำวรพร้อมกำรตอ่
อำยใุช้งำนแบบรำยปี ท ำให้มีลกูค้ำมีทำงเลอืกในเร่ืองงบประมำณที่เหมำะสมกบัได้ง่ำยขึน้ บริษัท ไอที 
กรีน จ ำกดั (มหำชน) ได้รับกำรแตง่ตัง้ อยำ่งเป็นทำงกำร จำก V Cube ให้เป็น Master Dealer (ตวัแทน
ค้ำสง่) ในกลุม่สนิค้ำตอ่ไปนี ้ 
 V Cube Meeting = ระบบประชมุทำงไกล Online 
 V Cube Seminar = ระบบถ่ำยทอดกำรประชมุสมัมนำ Online 
 V Cube Gate = ระบบสื่อสำรสนทนำแบบเฉพำะกลุ่ม (สื่อสำร ข้อควำม ภำพ VDO และ 
สติกเกอร์) 
     V Cube Box = อปุกรณ์ Appliance ระบบประชมุทำงไกล Online 
      V Cube LMS = ระบบกำรเรียนกำรสอนแบบ Online  
 (3.3.2) AVER VDO Camera ส ำหรับระบบ Web Conference  
Aver เป็นผู้ผลติจำกประเทศไต้หวนัท่ีมีช่ือเสยีงเป็นท่ียอมรับในเร่ืองของคณุภำพของกล้อง ท่ีแสดงภำพ
ได้ควำมคมชดัระดบั Full HD  ส ำหรับ สินค้ำที่บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน)  ได้รับแต่งตัง้ให้เป็น
ตัวแทนจ ำหน่ำยแบบผู้ แทนกระจำยสินค้ำส่ง มี อยู่ 2 รุ่น คือ VC 520 , VC 320 โดยทัง้สองรุ่นเป็น 
เคร่ืองมือที่จ ำเป็นส ำหรับกำรประชมุทำงไกลโดยผ่ำน Web Conference ควำมสำมำรถที่โดดเดน่ของ
อุปกรณ์คือถูกออกแบบมำให้ใช้งำนง่ำยแบบ Plug-and-Play สำมำรถ Pan Tilt Zoom ภำพได้ ตัว 
Microphone รับเสียงพดูได้รอบทิศทำงแบบ 360 องศำ และ ตวัล ำโพงให้เสียงมีควำมชดัเจนสงู เพียง
เช่ือมต่อสำย USB เข้ำกบัคอมพิวเตอร์ก็สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงง่ำยดำยเหมำะส ำหรับห้องประชมุที่มี
ขนำดเล็ก ไปจนถึงห้องประชุม ที่มีขนำดใหญ่ EZMeetup, Skype™, Microsoft Lync™, Google 
Hangouts™ , FaceTime, Cisco WebEx®, GoToMeeting, Adobe Connect, BlueJeans, Zoom, 
Vidyo, Fuze, WebRTC , V Cube 
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ด้วยกำรประยุกต์ใช้ควำมสำมำรถอันโดดเด่นของ Software V Cube และอุปกรณ์ AVER VDO 
Camera เพื่อใช้งำนระบบ Web Conference และปรับแตง่ให้สำมำรถใช้งำนร่วมกนั ได้เป็นอยำ่งดี อีก
ทัง้ด้วยควำมสำมำรถของทีมงำนที่มีพืน้ฐำนด้ำนเครือข่ำยและควำมปลอดภยัด้ำนเครือข่ำยท ำให้กำร
ปรับแตง่ และให้ค ำปรึกษำด้ำน Technical Support  ทัง้ก่อนและหลงักำรขำย  

 (3.4)  ระบบและอปุกรณ์สำยสญัญำณ (Cabling System) ของ Panduit 
Panduit มีระบบอปุกรณ์สำยสญัญำณและตู้ ใสอ่ปุกรณ์ (Cable and Cable Rack) คณุภำพสงูและมี
หลำยประเภทส ำหรับกำรใช้งำนในสภำพแวดล้อมตำ่ง ๆ  มีทัง้สำยสญัญำณที่เป็นสำยทองแดง CAT5E 
หรือ CAT6A หรือสำย Optic Fiber มีสำยสญัญำณที่ใช้ในโรงงำนที่อ่อนไหวต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ 
สำยสญัญำณที่ติดตัง้กบัเคร่ืองมือที่เคลื่อนที่หรือบิดไปมำ สำยสญัญำณที่ติดตัง้ในสภำพแวดล้อมที่มี
อุณหภูมิร้อนหรือเย็นกว่ำปกติ หรือมีควำมชืน้หรือมีเคมี เป็นต้น  Panduit ยังมีอุปกรณ์เสริมของ
สำยสญัญำณเพื่อเพิ่มควำมมัน่ใจในกำรใช้งำนมีระบบกำรป้องกนักำรถอดเปลี่ยนสลบัสำยสญัญำณ
โดยพลัง้เผลอหรือไมต่ัง้ใจ มีระบบกำรบริหำรจดักำรกำรติดตัง้ใช้งำนสำยสญัญำณที่ฉลำด เหมำะกบั
กำรเดินสำยแลนในส ำนกังำน ศนูย์ข้อมลู หรือโรงงำนอตุสำหกรรม  

  (3.5)   Uninterruptible Power Supply ของ Delta 
ระบบอุปกรณ์ปรับสภำพและส ำรองพลงังำนไฟฟ้ำคณุภำพสงูของ Delta จ ำหน่ำยและให้บริกำรโดย
บริษัท Delta Green Industrial (Thailand) Company Limited ระบบส ำรองไฟฟ้ำเป็นสิ่งจ ำเป็น
ส ำหรับองค์กรทกุประเภทที่ต้องกำรควำมต่อเนื่องของกำรท ำงำนของอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ำไม่ว่ำจะเป็น
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์เครือข่ำย เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองจกัรในโรงงำน สำยพำนล ำเลียงเคร่ืองมือตำ่ง 
ๆ ในห้องผำ่ตดัรวมถึงไฟสอ่งสวำ่ง ซึง่หำกเคร่ืองมีเหลำ่นีห้ยดุท ำงำนเนื่องจำกขำดกระแสไฟฟำ้ไปเลีย้ง
แล้วอำจหมำยถึงกำรหยุดชะงักของธุรกิจ กำรเสียโอกำสในกำรผลิต กำรเสียลูกค้ำ หรืออำจต้อง
เสยีเวลำในกำรท ำควำมสะอำดอปุกรณ์ที่เกิดจำกกำรของตกค้ำงในขบวนกำรผลติและเสยีเวลำในกำร
เตรียมเคร่ืองให้เร่ิมท ำงำนใหมซ่ึ่งจะเสยีทัง้เวลำและคำ่ใช้จ่ำยสงู หรืออำจหมำยถึงชีวิตของคนไข้ หรือ
หมำยถึงคณุภำพของกำรบริกำรตำ่ง ๆ ที่จะให้ลกูค้ำ 
เคร่ืองส ำรองไฟของ Delta มีทัง้รุ่นที่เป็นระบบไฟฟ้ำ Single Phase และ Three Phase 3 เฟส ใช้
เทคโนโลยี True on- line, Double-conversion และใช้เทคโลยีแบบ IGBT และ modular ups คือ
สำมำรถเพิ่มกำรใช้งำนได้ตำมควำมต้องกำรของผู้ ใช้โดยมีขนำดตัง้แต่ 1 kVA จนถึง 400kVA มี 
Software สำมำรถจดักำรผ่ำน network และสำมำรถจดักำร Shutdown Linux และ Windows server 
ตลอดจน Vmware ได้เมื่อมีเหตกุำรณ์ที่ต้องท ำกำร shutdown แบบอตัโนมตัิ 
นอกจำกนี ้Delta  ยังมี DCIM(Data Center Infrastructure Management) ซึ่งเป็นระบบศูนย์ข้อมูล
กลำงรวบรวม ค่ำกำรใช้งำนพลงังำน ค่ำอณุภมูิ ควำมร้อน ภำพจำกกล้องวงจรปิด  ข้อมลูกำรเข้ำออก
ของเจ้ำหน้ำที่ห้อง Datacenter ตลอดจนสญัญำณจำก Fire Alarm และคำ่กำรใช้งำนของ Server และ
อปุกรณ์ Network ต่ำง ๆ มำรวมแสดงผลในห้องควบคมุ โดยสำมำรถดึงค่ำต่ำง ๆ จำกระยะไกลหรือ
จำกสำขำต่ำง ๆ ได้ผ่ำนเครือข่ำย Network ท ำให้ผู้ ดูแล Datacenter สำมำรถควบคุมและจัดกำร
อปุกรณ์ในห้อง Datacenter ได้อยำ่งสมบรูณ์แบบ  
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การตลาดและการแข่งขัน 
กำรตลำด 
 บริษัท ITGREEN มีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจที่ชดัเจนโดยเน้นกำรสร้ำงมลูค่ำเพิ่มให้กบัสินค้ำและให้กบัขัน้ตอน
กำรจดัจ ำหน่ำยเพื่อหลีกเลี่ยงกำรแข่งขนัด้ำนรำคำ ในด้ำนกำรตลำด ITGREEN จะร่วมมือกบัเจ้ำของสินค้ำในกำรสร้ำง
กำรรับรู้ของตลำดในตวัของสนิค้ำ โดยกำรโฆษณำผำ่นสือ่สิง่พิมพ์ จดัสมัมนำให้ข้อมลูสนิค้ำแก่คูค้่ำและลกูค้ำ รวมถึงกำร
จดัอบรมด้ำนเทคนิค เป็นต้น ในด้ำนกำรจดัจ ำหน่ำย ITGREEN จะร่วมมือกบัคู่ค้ำในกำรร่วมแสดงสินค้ำ กำรเยี่ยมและ
น ำเสนอกำรขำยตอ่ลกูค้ำ กำรท ำโปรโมชัน่   
 บริษัท ITGREEN ได้สร้ำงช่ือให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ ในด้ำนกำรเป็นคู่ค้ำที่ดี มีคุณภำพ มีบริกำรที่ดี ซื่อสตัย์
เช่ือถือและไว้วำงใจได้  โดยกำรเลอืกท ำตลำดสนิค้ำที่มีคณุภำพ กำรเลอืกสรรและกำรพฒันำบคุคลำกรอยำ่งตอ่เนื่องให้มี
กำรท ำงำนและพฤติกรรมที่สอดคล้องและเหมำะสมกบัปรัชญำในกำรท ำงำนของบริษัท ฯ ที่เน้นควำมต่อเนื่องในกำรท ำ
ธุรกิจ (Continuity) ควำมเช่ือมัน่ไว้ใจได้ (Reliability) ควำมมัน่คง (Stability) และควำมน่ำเช่ือถือสำมำรถคำดกำรณ์ได้ 
(Predictability) 

 
ITGREEN มีกลยทุธ์กำรแขง่ขนั ดงันี ้
1. ด้ำนสนิค้ำและบริกำร 
 เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญำในกำรท ำธุรกิจ  บริษัท ฯ เน้นกำรก ำหนดประเภทของสินค้ำและบริกำรที่จะน ำมำ
จ ำหน่ำยซึ่งจะต้องเป็นสินค้ำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดในปัจจุบนัและตอบสนองแนวโน้มตลำดที่ก ำลงัเกิดขึน้ 
และควรเป็นสินค้ำที่เกือ้หนุนซึ่งกนัและกนั (Complimentary) และต้องเป็นสินค้ำที่ต้องกำรประเภทของควำมเช่ียวชำญ
และควำมช ำนำญของบุคลำกรใกล้เคียงกันเพื่อที่จะสร้ำงควำมช ำนำญและควำมเช่ียวชำญในกำรใ ห้บริกำรในตัว
บคุคลำกรได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ สำมำรถสร้ำงควำมมัน่ใจในกำรให้บริกำรกบัลกูค้ำ คดัเลอืกสนิค้ำที่มีคณุภำพทัง้ด้ำนตวั
สินค้ำและบริษัทผู้ผลิต สินค้ำที่มีคณุสมบตัิที่ตรงกบัควำมต้องกำรของตลำด มีคณุภำพสงู และมีศกัยภำพทำงกำรตลำด
สงู มีกลยทุธ์ มีอนำคต เป็นสินค้ำแบรนด์ที่ต้องกำรชิงตลำดหรือเจำะตลำดของแบรนด์ที่เป็นผู้น ำ คือเป็นแบรนด์ท้ำทำย
ผู้น ำ (Challenging Brand) ในช่วงปีที่ผ่ำน ๆ มำและปี 2559 บริษัท ฯ มุ่งตอบสนองนโยบำยของรัฐในเร่ืองกำรขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจด้วยระบบดิจิตอล (Digital Economy) ได้แก่กำรค้ำด้วยอิเลคโทรนิคและกำรใช้เทคโนโลยีไอที เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ซึ่งจะแตกย่อยไปเป็นระบบคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
ส ำนกังำน งำนขำย งำนผลิต กำรน ำไอทีมำช่วยในไลน์ผลติหรือ shop floor (Industry Automation) กำรค้ำแบบออนไลน์ 
Internet Banking กำรท ำเว็บไซต์ขององค์กร กำรใช้เทคโนโลยีมำช่วยในกำรสือ่สำรภำยในองค์กรและกบัภำยนอกองค์กร 
กำรท ำงำนระยะไกลจำกภำยนอกองค์กร (Remote Workforce หรือ Workforce Mobility) ระบบควำมปลอดภยัของข้อมลู 
(IT Security) ระบบข้อมลูแบบคลำวด์ ระบบ Web Conference เป็นต้น ซึง่บริษัทก็ได้เป็นตวัแทนสนิค้ำหลำยตวัตำมที่ได้
กล่ำวมำแล้ว เช่น Fortinet, Alcatel-Lucent, HPE  Aruba, InfoBlox, ZScaler, AntLabs, eLock, VCube, Aver, Delta, 
Panduit เป็นต้น นอกจำกนีบ้ริษัทเร่ิมวำงฐำนเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น Hyper Convergence, Software Defined 
Network, Internet of Things (IoT) และบริษัทก็จะเสำะหำคัดเลือกสินค้ำใหม่ ๆ ที่สนับสนุนแนวโน้มที่กล่ำวไปแล้ว
เพิ่มเติมอีกด้วย  
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2. ด้ำนพนกังำน 
 พนกังำนเป็นทรัพยำกรที่ส ำคญัของบริษัท ฯ ซึ่งจะเป็นสว่นหนึ่งของกำรสร้ำงและสง่มอบคุณค่ำให้กบัสินค้ำและ
กำรจดัจ ำหน่ำย พนกังำนจะได้รับกำรคดัสรรมำจำกกลุ่มผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีมนุษยสมัพนัธ์ที่ดี และต้องสำมำรถ
ท ำงำนเป็นทีม และเมื่อได้รับบรรจุในทีมงำนแล้วจะได้รับกำรอบรมควำมรู้เก่ียวกบัสินค้ำโดยตรงจำกเจ้ำของสินค้ำและ
จำกผู้ ร่วมงำนในทีมงำน บริษัท ฯ มีเป้ำหมำยที่ชดัเจนในกำรให้พนักงำนส่วนใหญ่ผ่ำนกำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ 
และมีใบประกำศนียบตัรรับรองจำกผู้ผลิตสินค้ำที่บริษัท ฯ เป็นตวัแทนจ ำหน่ำย (Certified Training) พนกังำนแต่ละทำ่น
จะได้รับกำรก ำหนดตวัสนิค้ำที่จะต้องรับผิดชอบอยำ่งชดัเจนเพื่อจะได้พฒันำควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในสนิค้ำและเป็นหลกั
ในกำรให้บริกำรเก่ียวกับสินค้ำนัน้ ๆ และจะเป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ ให้กับทีมงำนท่ำนอื่น ๆ เพื่อช่วยกนั
พฒันำควำมรู้ควำมเช่ียวชำญร่วมกนั สำมำรถท ำงำนทดแทนกนัได้ และสำมำรถท ำงำนในลกัษณะเสนองำนเป็นระบบ
โดยรวม (Solution หรือ System) ได้ สำมำรถให้ค ำปรึกษำ กำรบริกำรและตอบค ำถำมให้กบัลกูค้ำได้ไมว่ำ่จะเป็นด้ำนทำง
เทคนิคของสินค้ำแต่ละชนิดหรือปัญหำของระบบที่เสนอได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว นอกเหนือจำกนัน้พนักงำนต้อง
สำมำรถท ำหน้ำที่เป็นผู้อบรม (Trainer) ควำมรู้เก่ียวกบัสนิค้ำที่เป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยให้กบัผู้จ ำหนำ่ยช่วงหรือลกูค้ำได้  
 ในปี 2559 เพื่อรองรับกำรเป็นบริษัทมหำชน บริษัทฯ ได้โอนย้ำยพนกังำนด้ำนกำรเงินและกำรบญัชี พนกังำนจดัซือ้ 
พนกังำนดแูลคลงัสินค้ำและจดัสง่บำงสว่นจำกบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) เข้ำมำเพื่อ
จะท ำงำนให้มีควำมอิสระมำกขึน้ และรับพนกังำนเพิ่มเติมอีกเพื่อควำมเหมำะสมกบัปริมำณงำน และเพื่อรองรับนโยบำย 
Digital Economy บริษัท ฯ ได้เพิ่มพนกังำนด้ำนกำรตลำดและพนกังำนที่ดแูลตลำด SME เพื่อสร้ำงกำรสื่อสำรกบัตลำด
และลกูค้ำผ่ำน เว็บไซต์ อีเมล์ หรือกำรสื่อสำรส่วนบุคคล กำรจัดสมัมนำ กำรจัดนิทรรศกำร และกำรติดต่อลกูค้ำทำง
โทรศพัท์ เพื่อสอบถำมและให้ข้อมลูแก่ลกูค้ำเพื่อหำโอกำสในกำรขำย (Sales Leads)  
 บริษัท ฯ มีนโยบำยในกำรรักษำพนกังำนให้ท ำงำนกบับริษัท ฯ ทัง้ในเร่ืองผลตอบแทนในกำรท ำงำน กำรเติบโตใน
สำยงำน สวสัดิกำร สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน กำรให้โอกำสในกำรพฒันำตนเอง กำรบริหำรงำนภำยในบริษัท ฯ ตลอดจน
กำรสร้ำงให้เกิดควำมสมัพนัธ์ที่ดีระหว่ำงทีมงำนเพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรท ำงำนและกำรให้บริกำร  โดยไม่เปลี่ยน
บคุลำกรผู้ให้บริกำรบอ่ยนกั 
 (1 ) ด้ำนช่องทำงกำรจ ำหนำ่ย 
 บริษัท ฯ จ ำหน่ำยสินค้ำโดยผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำยหรือบริษัทร่วมค้ำหรือคู่ค้ำ (Dealer หรือ Reseller หรือ 
Partner) รวมเรียกว่ำคู่ค้ำซึ่งได้แก่บริษัทที่จ ำหน่ำยและติดตัง้ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย (Network 
Integrator) หรือเป็นบริษัทท่ีจ ำหนำ่ยและติดตัง้ระบบอปุกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมธุรกิจ (System Integrator) ทัง้ใน
กรุงเทพมหำนครและต่ำงจงัหวดั โดยบริษัทจะคดัสรรผู้ ร่วมค้ำโดยมุ่งเน้นคณุภำพ เน้นควำมตัง้ใจในกำรท ำธุรกิจไม่เน้น
ขนำดของบริษัท บริษัทจะท ำงำนร่วมกนักบัผู้ ร่วมค้ำอย่ำงยตุิธรรมและเสมอภำค มีกฎเกณฑ์กติกำในกำรท ำธุรกิจ และ
ตดัสินใจบนกติกำที่วำงไว้ท ำให้สำมำรถเป็นที่คำดกำรณ์ได้ (Predictability) ของผู้ ร่วมค้ำ ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรเช่ือมัน่และ
เช่ือถือซึง่กนัและกนัในระยะยำว  
 บริษัท ฯ ให้ควำมส ำคญัในกำรร่วมพฒันำควำมสำมำรถของทีมงำนของคู่ค้ำโดยจดักำรอบรมเก่ียวกบัตวัสนิค้ำ
ทัง้ด้ำนเทคนิคและด้ำนกำรขำยให้แก่ผู้ ร่วมค้ำอยำ่งต่อเนื่องทกุ ๆ เดือน ทัง้โดยบคุลำกรของบริษัท ฯ และโดยบคุลำกรของ
เจ้ำของสนิค้ำ จดัให้มีห้องทดสอบอปุกรณ์โดยจะมีอปุกรณ์ที่จ ำหนำ่ยทัง้หมดและอปุกรณ์เสริมที่จ ำเป็นตอ่ระบบองค์รวม  
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(Solution) เพื่อให้ผู้ ร่วมค้ำได้มำทดสอบหรือเรียนรู้กำรใช้งำนเป็นกำรพฒันำควำมรู้ให้กับผู้ ร่วมค้ำอยำ่งมีประสทิธิภำพอีก
ทำงหนึง่ 
 เพื่อสนบัสนนุช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยให้มีประสทิธิภำพมำกขึน้ นอกเหนือจำกกำรเพิ่มบคุคลำกรด้ำนกำรตลำด
แล้วบริษัทจะเพิ่มบคุคลำกรเพื่อติดต่อตรงถึงลกูค้ำ (Direct Touch) เพื่อพฒันำโอกำสในกำรขำยในลกูค้ำส ำคญัใหญ่ ๆ 
เป็นกำรสนบัสนนุกำรสร้ำง Sales Leads ให้กบัคูค้่ำของบริษัท  
 (2) ด้ำนกำรสนบัสนนุกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำ 
  บริษัท ฯ มีนโยบำยกำรจัดกิจกรรมเพื่อให้ข่ำวสำรเก่ียวกับสินค้ำ (Create Product and Brand Awareness)  
กำรกระตุ้นตลำดและสร้ำงควำมต้องกำรให้กบักลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำย (Demand Generation Activities) ซึ่งได้แก่กำรจดั
สมัมนำด้ำนเทคนิคเก่ียวกบัตวัสินค้ำให้กบักลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยและบคุคลที่สนใจ กำรจดังำนสมัมนำด้ำนเทคนิคร่วมกบั
ตวัแทนจ ำหน่ำยส ำหรับลกูค้ำโรงงำนอุตสำหกรรมโดยเฉพำะโรงงำนในเขตอุตสำหกรรมที่ถูกน ำ้ท่วม กำรเข้ำร่วมงำน
นิทรรศกำรเพื่อแสดงสินค้ำและกำรใช้งำน (Exhibition and Trade Show) กำรให้ข้อมูลเทคนิคเก่ียวกับคุณสมบัติของ
สนิค้ำและน ำไปใช้ในงำนจริงผำ่นช่องทำงจดหมำยอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) และเว็บไซต์ประชำสมัพนัธ์ 
  ในปี 2559 บริษัท ITGREEN ตัง้เป้ำหมำยที่จะขยำยตลำดไปในตำ่งจงัหวดั และประเทศใกล้เคียงที่ก ำลงัเติบโต 
ให้มำกขึน้ โดยกำรมีบคุคลำกรประจ ำในพืน้ที่เพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทในกำรศึกษำควำมต้องกำรของตลำดและพฒันำ
โอกำสในกำรท ำธุรกิจ กำรให้ข้อมลูของบริษัท ฯ และสนิค้ำแก่ตลำด กำรคดัเลอืก สนบัสนนุและร่วมมือในกำรท ำธุรกิจกบั
บริษัทคู่ค้ำในพืน้ที่  เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ สร้ำงควำมมัน่ใจและให้บริกำรที่เหมำะสมและทนัท่วงทีต่อคู่ค้ำและลกูค้ำในพืน้ที่  
ซึง่ได้เร่ิมท ำที่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือก่อนเป็นพืน้ท่ีแรก เร่ิมด้วยกำรมี Home Office ที่ขอนแก่น มีแผนจะขยำยไปสูพ่ืน้ที่
ภำคตะวนัออก  ภำคเหนือ  ภำคใต้ ซึ่งจะจะท ำธุรกิจแบบ Home Office หรือตัง้ส ำนกังำนสำขำถำวร  ได้ตัง้ส ำนกังำนตวั
แทนที่นครเวียงจันทร์ ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และมีแผนที่จะตัง้ส ำนกังำนสำขำที่ พม่ำ และ
กมัพชูำ ตอ่ไป 
 (3) ด้ำนรำคำ 
  เนื่องจำกบริษัท ฯ เน้นคณุภำพ และกำรสร้ำงมลูคำ่/คณุคำ่เพิ่ม (Value added) แก่สนิค้ำและกำรบริกำร จึงไมม่ี
นโยบำยกำรแข่งขนัทำงด้ำนรำคำ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทพยำยำมบริหำรต้นทุนสินค้ำให้อยู่ในระดบัต ่ำ โดยมีกำรบริหำร
สินค้ำคงคลงัที่มีประสิทธิภำพ และยงัได้ประโยชน์จำกกำรที่มีพนกังำนที่มีคณุภำพ มีควำมเช่ียวชำญ ลดควำมจ ำเป็นที่
จะต้องพึ่งพำผู้ เช่ียวชำญหรือกำรบริกำรจำกตำ่งประเทศ ท ำให้บริษัทมีศกัยภำพท่ีจะแขง่ขนัด้ำนรำคำ หำกมีควำมจ ำเป็น 
และสง่ผลดีตอ่สภำวะกำรท ำก ำไรของบริษัทในที่สดุ   
 (4) ด้ำนกำรควบคมุสนิเช่ือ 
  กำรให้เครดิตกบัลกูค้ำ บริษัท ฯ เน้นนโยบำยกำรให้วงเงินแก่คู่ค้ำที่มีควำมน่ำเช่ือถือในลกัษณะยืดหยุ่นเพื่อให้
เกิดควำมคลอ่งตวัในกำรท ำตลำดร่วมกนัและจะใช้นโยบำยเข้มงวดกบัคูค้่ำที่เร่ิมมีกำรผิดนดักำรช ำระเงิน กำรพิจำรณำให้
วงเงินเครดิตของลกูค้ำแต่ละรำยจะให้ตำมควำมน่ำเช่ือถือในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยพิจำรณำข้อมลูได้แก่ ผลประกอบกำร
ย้อนหลงั 2 ปี ทนุจดทะเบียน รำยกำรฝำกถอนเงินในบญัชี (Bank Statement) เพื่อน ำมำประกอบกำรตดัสินใจในกำรให้
วงเงินเครดิต นอกจำกนัน้จะพิจำรณำประวตัิ ควำมตัง้ใจในกำรท ำธุรกิจและกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรของลกูค้ำ สว่น
ลกูค้ำรำยใหมท่ี่ยงัไมเ่คยท ำธุรกิจมำก่อนจะพยำยำมท ำกำรซือ้ขำยเป็นเงินสดก่อนเพื่อดผูลกำรท ำงำนร่วมกนัไประยะหนึง่ 
แล้วจึงจะพิจำรณำให้เครดิตตอ่ไป ที่ผำ่นมำบริษัทมีหนีเ้สยีน้อยมำกไมเ่กิน 0.5% ของยอดขำย 
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การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 บริษัท ไอที กรีน จดักดั(มหำชน) จดัหำผลติภณัฑ์ โดยกำรน ำเข้ำสนิค้ำจำกตำ่งประเทศจำกบริษัทผู้ผลติ หรือสัง่ซือ้
จำกส ำนกังำนตวัแทนในประเทศบริษัทผู้ผลติ สญัญำส ำคญัที่เก่ียวข้องในกำรด ำเนินธุรกิจช่องทำงจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำ 
(1)  สญัญำจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำอปุกรณ์รักษำควำมปลอดภยัระบบข้อมลูสำรสนเทศ  
 ระหวำ่งบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) กบั บริษัท Fortinet, Inc 
 บริษัท    บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 
 คูส่ญัญำ    บริษัท Fortinet, Inc 
 สญัญำเลขที่   - 
 วนัเร่ิมต้นของสญัญำ  10 มิถนุำยน 2548 
 ระยะเวลำของสญัญำ สญัญำนีส้ิน้สดุวนัท่ี 9 มิถนุำยน 2549 และสำมำรถตอ่อำยอุอกไปอีก ครัง้ละ 1 ปี  
 คำ่ตอบแทน   ไมม่ี  
 สำระส ำคญั 1. สญัญำแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำประเภท Distributor Agreement  

 2. กำรบอกเลกิสญัญำโดยฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 60 วนั 
 

(2)  สญัญำจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำระบบอปุกรณ์เครือขำ่ยแลนไร้สำย (Secured Wireless LAN)  
 ระหวำ่งบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) กบั บริษัท HPE Aruba Inc 
 คูส่ญัญำ    บริษัท HPE Aruba Inc 
 สญัญำเลขที่   SPA1108-00025527 
 วนัเร่ิมต้นของสญัญำ  16 ธนัวำคม 2551 
 ระยะเวลำของสญัญำ สญัญำนีส้ิน้สดุวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2552 และสำมำรถตอ่อำยอุอกไปอีกครัง้ละ 1 ปี  
 คำ่ตอบแทน  ไมม่ี  
 สำระส ำคญั 1. สญัญำแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำประเภท Distributor Agreement  

 2. กำรบอกเลกิสญัญำโดยฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนั 
 

(3)  สญัญำจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำอปุกรณ์ระบบสำยสญัญำณ Cable System  
 ระหวำ่งบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน)กบั บริษัท Panduit  Inc 
 บริษัท    บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 
 คูส่ญัญำ    Panduit Inc 
 สญัญำเลขที่      - 
 วนัเร่ิมต้นของสญัญำ  ธนัวำคม 2557 
 ระยะเวลำของสญัญำ สญัญำนีส้ิน้สดุวนัท่ี ธนัวำคม 2558 และสำมำรถตอ่อำยอุอกไปอีกครัง้ละ 1 ปี  
 คำ่ตอบแทน  ไมม่ี  
 สำระส ำคญั 1. สญัญำแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำประเภท Distributor Agreement 

 2. กำรบอกเลกิสญัญำโดยฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 60 วนั 
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(4)  สญัญำจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำระบบอปุกรณ์เครือขำ่ย (Networking System)  
 ระหวำ่งบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) กบั บริษัท Alcatel-Lucent Enterprise  
 บริษัท    บริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน่ จ ำกดั 
 คูส่ญัญำ    บริษัท Alcatel-Lucent Enterprise 
 สญัญำเลขที่   - 
 วนัเร่ิมต้นของสญัญำ  14 ธนัวำคม 2554 
 ระยะเวลำของสญัญำ สญัญำนีส้ิน้สดุวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2555 และสำมำรถตอ่อำยอุอกไปอีกครัง้ละ 1 ปี  
 คำ่ตอบแทน  ไมม่ี  
 สำระส ำคญั 1.  สัญญำแต่งตั ง้ เ ป็นผู้ แทนจัดจ ำหน่ำยสิน ค้ำประ เภท Value Added Distributor 

Agreement   
  2. กำรบอกเลกิสญัญำโดยฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนั 

 
(5)  สญัญำจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำระบบอปุกรณ์สนบัสนนุเครือขำ่ย (DNS, DHCP and IPAM)  
 ระหวำ่งบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) กบั บริษัท Infoblox Inc. USA 
 บริษัท    บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 
 คูส่ญัญำ    บริษัท Infoblox Inc. 
 สญัญำเลขที่   - 
 วนัเร่ิมต้นของสญัญำ  16 มีนำคม 2555 
 ระยะเวลำของสญัญำ สญัญำนีส้ิน้สดุวนัท่ี 15 มีนำคม 2556 และสำมำรถตอ่อำยอุอกไปอีก ครัง้ละ 1 ปี  
 คำ่ตอบแทน  ไมม่ี  
 สำระส ำคญั 1. สญัญำแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำประเภท Distributor Agreement  
    2. กำรบอกเลกิสญัญำโดยฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนั 

 
(6)  สญัญำจดัจ ำหน่ำยสินค้ำระบบบริกำรตรวจจบัภยัของข้อมลูที่มีกำรบริกำรแบบ Cloud Service ระหว่ำงบริษัท ไอที 
กรีน จ ำกดั (มหำชน) กบั บริษัท ZScaler Inc, USA  
 บริษัท    บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 
 คูส่ญัญำ    บริษัท ZScaler Inc, USA 
 สญัญำเลขที่   - 
 วนัเร่ิมต้นของสญัญำ  20 พฤศจิกำยน 2555 
 ระยะเวลำของสญัญำ สญัญำนีส้ิน้สดุวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2556 และสำมำรถตอ่อำยอุกีครัง้ละ 1 ปี  
 คำ่ตอบแทน  ไมม่ี  
 สำระส ำคญั 1. สญัญำแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำประเภท Distributor Agreement  
    2. กำรบอกเลกิสญัญำโดยฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนั 
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(7)  สญัญำจดัจ ำหน่ำยสินค้ำระบบบริหำรจดักำรกำรใช้อินเตอร์เน็ต ระหว่ำงบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) กบั บริษัท 
ANTLabs Pte, Singapore  
 บริษัท    บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 
 คูส่ญัญำ    บริษัท ANTLabs Pte, Singapore 
 สญัญำเลขที่   - 
 วนัเร่ิมต้นของสญัญำ  1 มกรำคม 2558 
 ระยะเวลำของสญัญำ สญัญำนีส้ิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และสำมำรถตอ่อำยอุอกไปอีกครัง้ละ 1 ปี  
 คำ่ตอบแทน  ไมม่ี  
 สำระส ำคญั  1. สัญญำแต่งตัง้เป็นผู้ แทนจัดจ ำหน่ำยสินค้ำประเภท Distributor Agreement 
     2. กำรบอกเลกิสญัญำโดยฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนั 
 
(8)  สญัญำจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำระบบระบบอปุกรณ์ส ำรองไฟฟำ้ (Uninterruptible Power Supply) 
 ระหวำ่งบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) กบั บริษัท Delta Green Industrial (Thailand) Co.,Ltd  
 บริษัท    บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 
 คูส่ญัญำ    บริษัท Delta Green Industrial (Thailand) Co.,Ltd 
 สญัญำเลขที่   - 
 วนัเร่ิมต้นของสญัญำ  12 มกรำคม 2558 
 ระยะเวลำของสญัญำ สญัญำนีส้ิน้สดุวนัท่ี 11 มกรำคม 2559 และสำมำรถตอ่อำยอุอกไปอีกครัง้ละ 1 ปี  
 คำ่ตอบแทน  ไมม่ี  
 สำระส ำคญั  1. สัญญำแต่งตัง้เป็นผู้ แทนจัดจ ำหน่ำยสินค้ำประเภท Distributor Agreement 
     2. กำรบอกเลกิสญัญำโดยฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 60 วนั 

 
(9)  สญัญำจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำ V CUBE Conference ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ V CUBE 
 ระหวำ่งบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) กบั บริษัท วี-คิวบ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
 บริษัท   บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 
 คูส่ญัญำ   บริษัท วี-คิวบ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 สญัญำเลขที่   V-102-160927-6 
 วนัเร่ิมต้นของสญัญำ  19 ตลุำคม 2559 
 ระยะเวลำของสญัญำ สญัญำนีส้ิน้สดุวนัท่ี 18 ตลุำคม 2560 และสำมำรถตอ่อำยอุอกไปอีกครัง้ละ 1 ปี  
 คำ่ตอบแทน  ไมม่ี  
 สำระส ำคญั  1. สญัญำแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำประเภท Reseller Agreement 

  2. กำรบอกเลกิสญัญำโดยฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนั 
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(10)  สญัญำจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำ LigoWave Wireless ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ LigoWave  
 ระหวำ่งบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) กบั บริษัท LigoWave Inc.  
 บริษัท    บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 
 คูส่ญัญำ    บริษัท LigoWave Inc. 
 สญัญำเลขที่   - 
 วนัเร่ิมต้นของสญัญำ  1 กนัยำยน 2558  
 ระยะเวลำของสญัญำ สญัญำนีส้ิน้สดุวนัท่ี 31 สงิหำคม 2559 และสำมำรถตอ่อำยอุอกไปอีกครัง้ละ 1 ปี  
 คำ่ตอบแทน  ไมม่ี  
 สำระส ำคญั  1. สญัญำแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำประเภท Reseller Agreement 

  2. กำรบอกเลกิสญัญำโดยฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 90 วนั 
(11)  สญัญำจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำ Aver Videoconferencing System ( Model  VC 520 , VC320 ) 
 ระหวำ่งบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) กบั บริษัท Aver Information Inc.(Taiwan) 
 บริษัท    บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 
 คูส่ญัญำ    บริษัท Aver Information Inc.(Taiwan) 
 สญัญำเลขที่   - 
 วนัเร่ิมต้นของสญัญำ  1 มกรำคม 2559 
 ระยะเวลำของสญัญำ สญัญำนีส้ิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และสำมำรถตอ่อำยอุอกไปอีกครัง้ละ 1 ปี  
 คำ่ตอบแทน  ไมม่ี  
 สำระส ำคญั  1. สญัญำแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำประเภท Distributor Agreement  

   2. กำรบอกเลกิสญัญำโดยฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 60 วนั 
 

งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
หน่วยธุรกิจ ITGREEN ไม่ได้ด ำเนินธุรกิจเป็นงำนทำงทำงด้ำนโครงกำร แต่เป็นกำรซือ้มำและจ ำหน่ำยไป จึงไม่มี
งำนท่ียงัไมส่ง่มอบ 
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ปัจจัยความเส่ียง 
 นกัลงทนุควรพิจำรณำข้อมลูในเอกสำรฉบบันี ้และควรใช้วิจำรณญำณอย่ำงรอบคอบในกำรพิจำรณำปัจจยัควำม
เสีย่งในหวัข้อนี ้รวมทัง้ข้อมลูอื่น ๆ ที่ปรำกฏในเอกสำรนีก้่อนกำรตดัสนิใจลงทนุในหุ้นสำมญัของบริษัท ฯ ปัจจยัควำมเสีย่ง
ที่ระบใุนหวัข้อนีเ้ป็นปัจจยัควำมเสี่ยงที่บริษัท ฯ เห็นว่ำมีนยัส ำคญั และอำจก่อให้เกิดผลกระทบในทำงลบต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจ  รำยได้ ก ำไร สินทรัพย์ สภำพคล่องของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจะส่งผลไปถึงมูลค่ำหุ้นสำมัญของบริษัท  ฯ 
รวมทัง้อำจส่งผลลบต่อกำรลงทุนของผู้ลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั โดยปัจจัยควำมเสี่ยงที่ระบุในหวัข้อนีม้ีกำรประเมินจำก
สถำนกำรณ์ในปัจจบุนั ทัง้นี ้อำจยงัมีควำมเสีย่งอื่น ๆ  ที่บริษัท ฯ ยงัไม่อำจคำดกำรณ์ได้ ณ ปัจจุบนั หรือเป็นควำมเสีย่งที่
บริษัท ฯ พิจำรณำในขณะนีแ้ล้วเห็นวำ่ไมม่ีผลกระทบในสำระส ำคญัตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ  

 
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
  
 1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตสินค้าหลักน้อยรายและการยกเลิกสัญญาการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจัด
 จ าหน่ายสินค้า 

บริษัท ฯ ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจดัจ ำหน่ำยสินค้ำที่มีช่ือเสียงหลำยรำย ปัจจุบนั  ได้แก่ FORTINET, HPE - 

ARUBA, ALCATEL-LUCENT, PANDUIT, ANTLAB, Infoblox, Aver, LigoWave, Vcube และ  DELTA ELECTRICS 

เป็นต้น สัญญำตัวแทนส่วนใหญ่จะเป็นประเภทสัญญำตัวแทนในกำรจัดจ ำหน่ำยหลำยรำยในประเทศไทย  Non-

Exclusive Distributor และโดยทัว่ไปอำยขุองสญัญำแตง่ตัง้ตวัแทนจะมีระยะเวลำหนึง่ปีและจะมีกำรตอ่สญัญำให้ทกุ ๆ ปี

โดยอตัโนมตัิ แตท่ัง้นีต้้องขึน้อยูก่ับกำรปฏิบตัิตำมข้อตกลงและเง่ือนไขของบริษัท ฯ กบัเจ้ำของผลติภณัฑ์ ดงันัน้หำกบริษัท 

ฯ ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขดงักล่ำวได้ อำจเป็นสำเหตุให้มีกำรเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขหรือหรือหยุดต่อสญัญำจำก

เจ้ำของผลิตภณัฑ์ได้ ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัท ฯ ได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของสญัญำมำโดยตลอด ไม่เคยมีกรณีใดเลยที่ผู้ผลิตจะ

สำมำรถน ำมำเป็นปัจจยัอนัมีสำระส ำคญัในกำรไมต่อ่สญัญำ 

1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขัน 

ธุรกิจทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศไอทีโดยเฉพำะที่เก่ียวกบัเครือขำ่ย และระบบรักษำควำมปลอดภยัไอที มีกำร

แขง่ขนัคอ่นข้ำงสงู มีคูแ่ขง่จ ำนวนมำก กำรแขง่ขนัจะมำจำกกำรแขง่ขนัเร่ืองตรำสินค้ำ กำรแขง่ขนัจำกดิสทริบิวเตอร์อื่น ๆ 

ที่เป็นผู้ จัดจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทเดียวกัน โดยดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นคู่แข่งในปัจจุบันล้วนแต่มีขนำดใหญ่กว่ำ และมี

ทรัพยำกรมำกกวำ่บริษัท บำงรำยเป็นบริษัทจำกระดบัภมูิภำค  (Regional Players) และยงัจะมีคู่แข่งรำยใหม่ ๆ  ที่จะเข้ำ

มำใหม่อีกหลำยรำย คู่แข่งจ ำนวนมำกเหลำ่นีย้่อมจะช่วงชิงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดและลกูค้ำ ซึ่งจะกระทบกบัยอดขำย 

และสร้ำงแรงกดดนัในด้ำนรำคำอย่ำงมำก ส่งผลให้อตัรำกำรท ำก ำไรของบริษัท ฯ มีแนวโน้มลดลง ดงันัน้บริษัท ฯ จึง

จ ำเป็นต้องหำช่องวำ่งทำงกำรตลำด และต ำแหนง่ทำงกำรตลำด (Market Positioning) ที่เหมำะสมกบับริษัท ฯ เพื่อลดกำร

แข่งขนัด้ำนรำคำ และสำมำรถท ำธุรกิจได้ในระยะยำว ซึ่งบริษัท ฯ ต้องกำรสร้ำงควำมแตกต่ำง และได้ก ำหนดทิศทำงและ

นโยบำยที่เหมำะสม โดยบริษัท ฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรดงักล่ำวมำหลำยปีโดยเน้นกำรพฒันำบุคลำกรเพื่อให้มี

ทศันคติ ควำมรู้ควำมช ำนำญ และวิธีกำรท ำธุรกิจแบบยดึลกูค้ำเป็นศนูย์กลำง (Customer Centered) เพื่อสร้ำงและสง่ 
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มอบคณุคำ่และแก้ปัญหำให้กบัลกูค้ำ ซึง่กำรยดึลกูค้ำเป็นศนูย์กลำงจะเกิดกำรพฒันำวิธีกำรติดตอ่และน ำเสนอตลอดจน
พฒันำบริกำรตำ่ง ๆ ที่เหมำะสมกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำขึน้มำ  

  ทำงด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยบริษัท ฯ ไมไ่ด้เน้นคูค้่ำ Reseller ที่ขนำด แตจ่ะเน้นคูค้่ำที่มีแนวคิดกำรท ำตลำด
คล้ำย ๆ กนั คูค้่ำที่มีควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้ำ สนิค้ำและบริกำรของบริษัท ฯ เหมำะสมและเสริมวิธีกำรท ำตลำดของคู่ค้ำ 
ด้วยวฒันธรรมองค์กรท่ีพยำยำมสร้ำงขึน้มำเพื่อมุ่งหวงัให้กำรท ำธุรกิจร่วมกบัคูค้่ำ บริษัท ฯ เน้นกำรท ำธุรกิจแบบซื่อสตัย์
ยตุิธรรม (Honor and Fairness) ยดึกำรท ำควำมเข้ำใจซึง่กนัและกนั (Communication) เพื่อให้เกิดกำรตดัสนิใจที่คำดหวงั
ล่วงหน้ำซึ่งกนัและกนัได้ (Consistency and Expectancy) ยึดกำรท ำธุรกิจร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง (Continuity) ที่ผ่ำนมำ
บริษัทฯ มีอตัรำกำรลำออกของพนกังำน (Staff Turnover) ต ่ำมำกจึงสำมำรถจดัสรรให้บคุลลำกรที่มีควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบัคู่
ค้ำท ำธุรกิจและให้บริกำรคูค้่ำได้อยำ่งตอ่เนื่องและคุ้นเคยและเข้ำใจกนัยิ่งขึน้ ซึ่งจำกนโยบำยหลกั 2 ประกำรของบริษัท ฯ 
ที่กลำ่วมำ บริษัท ฯ เช่ือมัน่วำ่จะสำมำรถสร้ำงควำมแตกตำ่งจำกคูแ่ขง่ได้พอสมควรซึง่ก็ท ำให้บริษัท ฯ เติบโตในช่วง 5-6 ปี
ที่ผ่ำนมำแม้วำ่จะเป็นช่วงวิกฤตทำงกำรเมืองและภำวะอบุตัิภยัของประเทศก็ตำม นอกเหนือจำกนัน้บริษัท ฯ ยงัพยำยำม
มองหำสินค้ำใหม่ ๆ มำจ ำหน่ำยเพื่อจะท ำให้โซลชูัน่ของบริษัท ฯ เหมำะสมต่อควำมต้องกำรและเพิ่มโอกำสในกำรตลำด
มำกขึน้ 
   
  1.3 ความเสี่ยงจากการเกิดสินค้าล้าสมัย 
  กำรเกิดสินค้ำล้ำสมยัเป็นต้นทนุอย่ำงหนึ่งของบริษัท ฯ หำกจดักำรอย่ำงไม่มีประสิทธิภำพจะก่อให้เกิดปัญหำ
และเป็นควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจ  อย่ำงไรก็ตำมสินค้ำที่บริษัท ฯ เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยในปัจจุบนัเป็นสินค้ำในกลุ่ม
เทคโนโลยีเครือขำ่ย และระบบรักษำควำมปลอดภยัไอที ซึง่เป็นกลุม่สนิค้ำที่จะมีกำรพฒันำปรับปรุงเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ
แตก่ำรท่ีสนิค้ำจะล้ำสมยัแบบทนัทีทนัใดมกัไมค่อ่ยปรำกฏ กำรเปลีย่นแปลงตำ่ง ๆจะมีสญัญำณ ตำ่งแสดงให้เห็นไมว่ำ่จะ
เป็นเร่ืองมำตรฐำนเทคโนโลยี  เทคโนโลยีทดแทนใหม่ ๆ ที่ดีกว่ำเดิม กำรถดถอยของควำมนิยมของตลำดต่อตรำสินค้ำ 
มำตรฐำนยอ่ย ๆ  ของสว่นตอ่เช่ือมกบัอปุกรณ์อื่น ๆ  ซึง่สญัญำณเหลำ่นีส้ำมำรถตรวจพบได้จำกขำ่วสำรแนวโน้มเทคโนโลยี
ที่เปิดเผยทัว่ไปในปัจจุบนั และหำกมีกำรวิเครำะห์ที่รอบคอบและไมย่ดึมัน่จนเกินไปก็จะมีเวลำแก้ไขปัญหำได้  และควำม
ล้ำสมยัที่เกิดจำกกำรปรับเปลีย่นรุ่นหรือโมเดลสนิค้ำของผู้ผลติเองนัน้ผู้ผลติก็จะมีกำรแจ้งเตือนลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 6 เดือน 
ซึง่มีเวลำเพียงพอท่ีจะแก้ปัญหำเช่นกนั  นอกเหนือจำกนัน้สนิค้ำที่บริษัทฯ เป็นตวัแทนจดัจ ำหนำ่ย และวิธีกำรท ำธุรกิจของ
บริษัทโดยสว่นใหญ่จะซือ้และขำยตำมค ำสัง่ซือ้ของลกูค้ำ จะมีกำรสัง่ซือ้สต็อกสนิค้ำเฉพำะส ำหรับสนิค้ำรุ่นเลก็ ๆ รำคำไม่
สงูซึง่ลกูค้ำมกัจะต้องกำรสนิค้ำทนัที หรือสนิค้ำที่มีระยะเวลำกำรผลติและจดัสง่นำนกวำ่ 1 เดือนหรือสนิค้ำที่ต้องมีจ ำนวน
กำรสัง่ซือ้ขัน้ต ่ำหรือสินค้ำที่ต้องกำรซือ้อย่ำงมีสว่นลดรำคำพิเศษ อย่ำงไรก็ตำมกำรสัง่ซือ้สินค้ำเพื่อสต็อกในกรณีที่กลำ่ว
มำมีไม่จ ำนวนครัง้ต่อปีไม่มำก และกำรสัง่ซือ้แต่ละครัง้ไม่ได้มีมูลค่ำสงู และเพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรและควบคมุ
ควำมเสีย่งที่จะเกิดกบักำรล้ำสมยัของสนิค้ำบริษัทฯได้ออกมำตรกำรในกำรสัง่ซือ้และกำรสต็อกสนิค้ำโดยจะให้มีสนิค้ำคง
คลงัไมเ่กิน 90 วนั และมีกำรรำยงำนทกุสปัดำห์   

 
 
 
 

 



                       
                     บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 23/87- 89 ถนนพระรำมเก้ำ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพ ฯ 10320 

          

24 | P a g e  
 

  1.4 ความเสี่ยงด้านความสามารถในการท าก าไร 
  แม้วำ่กำรแขง่ขนัในตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศไอทีจะมีอตัรำกำรท ำก ำไรท่ีมีแนวโน้มลดลงก็ตำม เนื่องจำกมีกำร
แขง่ขนัทำงด้ำนรำคำสงูอยำ่งที่อธิบำยไว้ในข้อ 1.2 ควำมเสีย่งจำกกำรแขง่ขนั แตบ่ริษัท ฯ ได้พยำยำมสร้ำงควำมแตกตำ่ง 
เพื่อลดกำรแขง่ขนัด้ำนรำคำ  และมีกำรให้บริกำรหลงักำรขำยซึง่ได้แก่ กำรติดตัง้ (Installation) กำรอบรมลกูค้ำ (Training) 
กำรซ่อมบ ำรุงสินค้ำแบบมีอุปกรณ์ทดแทน (Advanced Replacement Service) กำรบริกำร 24x7 Onsite Service และ
บริกำรหลงักำรขำยอื่น ๆ บริษัท ฯ มีมำตรกำรในกำรควบคมุคำ่ใช้จ่ำยโดยกำรท ำงบประมำณ และควบคมุค่ำใช้จ่ำยตำม
งบประมำณที่ตัง้ไว้  
   
 1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 
 ธุรกิจทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศไอทีเป็นธุรกิจที่ต้องพึง่พำบคุลำกรที่มีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนอยำ่งมำก และ
ด้วยนโยบำยของบริษัทฯท่ีให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำบคุลำกรอนัดบัแรกแล้วท ำให้บริษัท ฯ จ ำเป็นต้องรักษำบคุลำกรที่
มีคณุภำพขององค์กรให้ท ำงำนกบัองค์กรอย่ำงยำวนำน บริษัทฯได้พยำยำมสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนเพื่อให้พนกังำน
ท ำงำนอยำ่งมีควำมสขุ มีควำมรู้สกึแบบญำติพี่น้อง มีกำรท ำงำนเป็นทีมช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ไมส่ร้ำงควำมกดดนัท่ีเกิน
ควำมพอดี มีกำรจดัสรรประโยชน์ที่ได้จำกกำรขำยอยำ่งทัว่ถึงและเป็นธรรมท ำให้พนกังำนทกุคน ที่ผำ่นมำบริษัทฯ มีอตัรำ
กำรลำออกของพนกังำนต ่ำมำก  นอกเหนือจำกนีบ้ริษัทฯ มีนโยบำยให้พนกังำนอยำ่งน้อย 2 คนหรือมำกกวำ่ให้ได้รับกำร
อบรมและเรียนรู้ลกึช ำนำญเก่ียวกบัสินค้ำตวัใดตวัหนึ่งเพื่อให้สำมำรถทดแทนชัว่เหลือซึ่งกนัและกนั และยงัให้โอกำสทกุ
คนในกำรเรียนรู้สินค้ำหลำย ๆ ตวั สำมำรถท ำงำนเป็นทีมได้ บริษัท ฯ มีนโยบำยผลกัดนัพนกังำนด้ำนเทคนิคทกุคนท ำ
หน้ำที่เป็นผู้สอน และอบรมลกูค้ำซึง่ยิ่งเป็นวิธีกำรพฒันำควำมรู้ให้พนกังำนได้ดียิ่งขึน้อีกวิธีหนึง่ 
 
2. ความเสี่ยงด้านการเงนิ 
 
 2.1 ความเสี่ยงด้านลูกหนี ้
 รำยได้จำกกำรขำยของบริษัท ฯ ส่วนใหญ่ประมำณ 90% เป็นกำรขำยแบบเครดิต บริษัท ฯ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะ

บริหำรลกูหนีใ้ห้มีประสิทธิภำพช ำระหนีต้รงเวลำ และไม่ให้เกิดหนีส้ญูที่จะสง่ผลต่อสภำพคลอ่ง  บริษัท ฯ มีนโยบำยกำร

ตรวจสอบเครดิตของลูกค้ำ (คู่ค้ำ) ท่ีรัดกุมก่อนโดยลูกค้ำรำยใหม่จะต้องซือ้สินค้ำเป็นเงินสดก่อนระยะหนึ่ง โดยระบุ

จ ำนวนวนัจ ำนวนเงินโดยประมำณ ที่สำมำรถวดัมลูค่ำได้และจะขยบัให้เป็นเช็คสัง่จ่ำยลว่งหน้ำอีกระยะหนึ่ง ระบจุ ำนวน

วนั / จ ำนวนเงินโดยประมำณ ที่สำมำรถวดัมลูคำ่ได้ หลงัจำกนัน้ บริษัท ฯ จะพิจำรณำให้วงเงินเครดิต และวงเงินเครดิตที่

ลกูค้ำแตล่ะรำยจะได้รับ บริษัท ฯ จะพิจำรณำให้เป็นขัน้ ๆ  จำกน้อยไปมำกขึน้อยูก่บัควำมสำมำรถในกำรกำรช ำระหนี ้และ

สถำนะทำงกำรเงินของลกูค้ำ  หำกลกูค้ำรำยใดจะก่อหนีเ้กินวงเงินเครดิต บริษัท ฯ จะพิจำรณำอนมุตัิเป็นกรณี ๆ ไป ซึง่ใน

บำงครัง้อำจจะพิจำรณำให้ช ำระเป็นเช็คสัง่จ่ำยล้วงหน้ำหรือ Domestic L/C ในสว่นที่เกินวงเงิน และหำกมีกำรขำยเป็น

โครงกำรที่ลกูค้ำต้องกำรขยำยระยะเวลำกำรช ำระเงินยำวกวำ่ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้จะมีกำรพิจำรณำและตกลงกบัลกูค้ำ

ให้ชดัเจนถึงระยะเวลำที่ขอขยำยและเง่ือนไขพิเศษที่อำจจะกระทบตอ่เวลำที่ขอขยำยใหม ่และเพื่อท่ีลดภำระเร่ืองดอกเบีย้

บริษัท ฯ อำจจะต่อรองกบัผู้ผลิตขอขยำยวงเงินและระยะเวลำในกำรช ำระเงินเป็นกรณีพิเศษเช่นกนัเพื่อชดเชยวงเงินและ

ดอกเบีย้ที่ให้กบัลกูค้ำ และหำกมีปัจจยัที่ท ำให้ลกูค้ำไมส่ำมำรถช ำระเงินตำมหมำยก ำหนดได้บริษัท ฯ จะเข้ำไปเจรจำ 
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ลว่งหน้ำกบัลกูค้ำก่อนที่จะครบก ำหนดช ำระเพื่อช่วยกนับรรเทำปัญหำซึ่งกนัและกนั ท่ีผ่ำนมำนบัจำกบริษัท  ฯ เลิกธุรกิจ

จ ำหน่ำยสินค้ำสว่นบคุคลแล้ว ท ำให้บริษัท ฯ มีหนีส้ญูน้อยมำกไม่เกิน 0.2% ของยอดขำย  นอกจำกนีบ้ริษัท ฯ ยงัมีกำร

แยกฝ่ำยควบคมุเครดิตออกจำกฝ่ำยขำยเพื่อช่วยกนัควบคมุกำรบริหำรลกูหนีใ้ห้มีประสทิธิภำพยิ่งขึน้  

 
 2.2 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 
 จำกโครงสร้ำงกำรท ำธุรกิจของบริษัท ฯ ที่รำยได้ส่วนใหญ่ 99% เป็นสกุลเงินบำท และกำรสัง่ซือ้สินค้ำมำกกว่ำ 
95% เป็นสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ หรือสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ บริษัทฯ มีนโยบำยลดควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ โดยบริษัท ฯ จะก ำหนดรำคำขำยที่เป็นสกุลเงินบำทโดยใช้กำรค ำนวณจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเผ่ือไว้ 
และเนื่องจำกระยะเวลำกำรช ำระหนีใ้ห้กบัผู้จัดจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ คือประมำณ 30 วนั ที่ผ่ำนมำควำมผนัผวนใน
ช่วงเวลำ 30 วนัอำจจะมีไมม่ำกนกั บริษัทฯจึงได้ตัง้คำ่เผ่ือไว้ประมำณ 1-3% แล้วแตภ่ำวะเศรษฐกิจของประเทศไทย และ
ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน และบริษัท ฯ จะมีกำรปรับรำคำสินค้ำเป็นระยะ ๆ และหำกอยู่ในช่วงภำวะเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยที่ไมด่ีและควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นมีสงูบริษัท ฯ จะพิจำรณำด ำเนินกำรป้องกนัควำมเสีย่งด้วย
กำรใช้เคร่ืองมือในกำรป้องกันควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน เช่น สญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซึ่ง
พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของจ ำนวนภำระหนีต้ำ่งประเทศในช่วงนัน้เพื่อป้องกนัผลกระทบจำกควำมผนัผวนของอตัรำ
แลกเปลีย่นที่จะเกิดขึน้  
 
 2.3 ความเสี่ยงจากเงนิทุนหมุนเวียน 
 เนื่องจำกบริษัท ฯ มีกำรสัง่ซือ้สนิค้ำจำกผู้ผลติตำ่งประเทศ ซึง่จะมีกำรพิจำรณำกำรให้วงเงินเครดิตจ ำนวนหนึง่ ซึง่
ขึน้อยู่กับกำรพิจำรณำของผู้ผลิตแต่ละรำย โดยระยะเวลำกำรให้เครดิตส่วนใหญ่จะเป็น 30 วนันบัจำกสินค้ำออกจำก
โรงงำนของผู้ผลิต ซึ่งเมื่อมำถึงบริษัท ฯ ก็จะเหลือระยะเวลำช ำระเงินประมำณ 20-25 วนัโดยบริษัท ฯ จะให้เครดิตแก่
ลกูค้ำประมำณ 30-45 วนั ซึ่งจะท ำให้บริษัท ฯ ต้องมีเงินทนุหมนุเวียนประมำณ 10-15 วนั นอกเหนือจำกนัน้ในบำงช่วง
บริษัท ฯ อำจจะมีกำรขำยเป็นโครงกำรที่มีจ ำนวนเงินค่อนข้ำงสงู และระยะเวลำที่ได้รับช ำระหนีจ้ำกลกูค้ำบำงครัง้เกิน
วงเงินท่ีผู้ผลติได้ให้ไว้ บริษัท ฯ ต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนเพื่อชดเชยในสว่นนี ้ 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน  
 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่บริษัท ฯ  บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) 
      เลขที่ 23/87-89 ซอยศนูย์วิจยั ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง  
      กรุงเทพ ฯ 10320 
      โทรศพัท์ : 0 2126 3456 
      โทรสำร : 0 2126 3455 
      เว็บไซด์ : http://www.itgreen.co.th 

 
ประเภทธุรกิจ    ธุรกิจช่องทางจัดจ าหน่ายสินค้าไอทีประเภทผลิตภณัฑ์ระดับองค์กร 
เลขทะเบียนบริษัท ฯ   บมจ. 0107558000237 

ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว  50 ล้ำนบำท (เพิ่มทนุจำก 10 ล้ำนบำทเป็น 50 ล้ำนบำท 
      ตัง้แตเ่ดือนกนัยำยน 2557) 
จ านวนหุ้นสามัญที่จ าหน่ายแล้ว  100,000,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้ หุ้นละ 0.50 บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.itgreen.co.th/
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ผู้ถือหุ้น 
 รำยช่ือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 อนัดบัแรก ที่ปรำกฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีดงัตอ่ไปนี ้ 
 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 
1.  บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 91,135,780 91.14 
2.  นำยอดิศร สงิห์ฤำเดช 5,200,000 5.20 
3.  นำยเอนก ชยัเมตรำกลุ 1,700,000 1.70 
4.  นำยสภุทัร ตัง้จิตมัน่คง 400,000 0.40 
5.  นำยรณชิต บญุช ู 300,000 0.30 
6.  นำงสำววรรณชนก นิวร 200,000 0.20 
7.  นำยเติมพงศ์ ธนกลุไพศำล 200,000 0.20 
8.  นำยสริภพ ชำติธนินธร  200,000 0.20 
9.  นำยวณสณัฑ์ ศรีสร้อย 144,000 0.14 
10. นำงสำวมณฑนำ สวุรรณฤทธ์ิ   140,000 0.14 

รวม 99,619,780 99.62 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
  บริษัท ฯ มีนโยบำยจัดสรรเป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำยซึ่งสำมำรถจัดสรรครบแล้ว ณ วันสิน้รอบปีบัญชี 31 
ธันวำคม 2559 เว้นแต่บริษัท ฯ มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินเพื่อกำรขยำยกิจกำร โดยมีข้อมลูกำรเปรียบเทียบกำรจ่ำยปันผล
ในปี 2558 – 2560 ดงันี ้
 
รำยละเอียดกำรจำ่ยเงินปันผล ปี 2560  ปี 2559   *ปี 2558  

ก ำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 33,010,402.00 27,401,110.00 30,973,033.00 

จดัสรรเป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำย (บำท) 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 

ก ำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย (บำท) 33,010,402.00 27,401,110.00 25,973,033.00 

จ ำนวนหุ้นสำมญั (หุ้น)  100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 

เงินปันผลตอ่หุ้น (บำท:หุ้น) 0.16 0.25 0.33 

เงินปันผล (บำท) จำ่ยจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 16,505,201.00 25,000,000.00 32,500,000.00 

เงินปันผล (บำท) จำ่ยจำกก ำไรสะสม - - - 

รวมเงินปันผลประจ ำปี (บำท) 16,505,201.00 25,000,000.00 32,500,000.00 

สดัสว่นกำรจำ่ยเงินปันผลเทียบกบัก ำไรสทุธิ (%) 0.50 0.92 1.05 

 
*หมำยเหต ุจำ่ยเงินปันผลประจ ำปี 2558 มีจ ำนวนหุ้น 5,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผล 3 บำทตอ่หุ้น รวมทัง้สิน้ 15,000,000 บำท 
  จำ่ยเงินปันผลระหวำ่งกำลปี 2558 มีจ ำนวนหุ้น 100,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผล 0.175 บำทตอ่หุ้น รวมทัง้สิน้ 17,500,000 บำท 
  (ตำมมติที่ประชมุสำมญัประจ ำปีผู้ ถือหุ้นของบริษัท ฯ เม่ือวนัที่ 30 เมษำยน 2558 มีมติเปลี่ยนแปลงมลูคำ่หุ้นสำมญัที่ตรำไว้ 
  จำกมลูคำ่หุ้นละ 10 บำท เป็นมลูคำ่หุ้นละ 0.50 บำท)  
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โครงสร้างการจัดการ 
1. คณะกรรมการบริษัท 
  โครงสร้ำงกรรมกำรบริษัท ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 4 ชดุ คือ คณะกรรมกำรบริษัท ฯ คณะกรรมกำร
บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
 

คณะกรรมการบริษัท 

 ปี 2560 คณะกรรมกำรบริษัท ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 8 ทำ่น มีรำยช่ือและประวตัิกำรเข้ำร่วมประชมุ 

(จนถงึ 31 ธ.ค. 2560) ดงัตอ่ไปนี ้

ล ำดบั รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง จ ำนวนครัง้กำรประชมุ 
คณะกรรมกำรบริษัท 

จ ำนวนครัง้กำรเข้ำร่วมประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัท 

1. นำยอ ำนวย ทองสถิตย์ ประธำนกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร
อิสระ 

6 6 

2. นำยศภุชยั  วินิจกลุชยั รองประธำนกรรมกำรบริษัท  /กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำ ฯ 

6 6 

3. นำยอดิศร สิงห์ฤำเดช กรรมกำร  / ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร / กรรมกำรบริหำร 6 6 
4. นำยกงัวำล กศุลธรรมรัตน์ กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรสรรหำ ฯ 6 6 
5. นำยดล เหตระกลู กรรมกำร 6 4 
6. นำงชลรัก สำยวฒัน์ กรรมกำร 6 6 
7. นำยเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ / 

กรรมกำรสรรหำฯ 
6 6 

*8. นำงสิริพนัธ์ เขียนสภุำพ กรรมกำร  / กรรมกำรบริหำร 6 3 
 

โดยมี นำงสำวเนือ้นำบญุ บญุเรือง เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท 
*หมำยเหต ุตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ฯ ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวนัที่ 21 เมษำยน 2560 มีมติให้นำงสิริพนัธ์ เขียนสภุำพ ด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชดุยอ่ย 

 

2. ผู้บริหาร 
  ปี 2560 คณะผู้บริหำรของบริษัท ฯ ประกอบด้วยผู้บริหำรจ ำนวน 3 ทำ่น มีรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้
  1. นำยอดิศร สงิห์ฤำเดช  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
  2. นำยค ำนวล ดำ่นอดุม  ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
  3. นำยเอนก เรืองเศรษฐวิทย์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำร 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. เป็นผู้ตดัสินใจในเร่ืองที่ส ำคญัของบริษัท ฯ ก ำหนดภำรกิจ วตัถปุระสงค์ แนวทำง นโยบำยของบริษัท ฯ รวมถึง
กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนโดยรวม ผลผลิต ควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำ และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร
บริษัท ฯ 

2. มีอ ำนำจอนุมตัิค่ำใช้จ่ำย หรือกำรจ่ำยเงินตำมโครงกำร หรือกำรลงทุน หรือกำรซือ้ขำยทรัพย์สิน ถำวรของ
บริษัท ฯ 

3. มีอ ำนำจอนมุตัิคำ่ใช้จำ่ยซือ้อปุกรณ์สำธิต (demo), อปุกรณ์ส ำนกังำน และทรัพย์สนิถำวรในงบประมำณไมเ่กิน 
5,000,000 บำท 

4. มีอ ำนำจอนมุตัิกำรซือ้สนิทรัพย์ถำวรอื่นๆ นอกงบประมำณและมีอ ำนำจอนมุตัิคำ่ใช้จ่ำยในกำรสง่เสริมกำรขำย 
(คำ่รับรอง คำ่เดินทำงทอ่งเที่ยว คำ่สนบัสนนุกำรกีฬำ ฯลฯ) ไมเ่กิน 500,000 บำท 

5. อ ำนำจอนุมตัิกำรจดัซือ้จัดจ้ำง กำรเข้ำท ำสญัญำ กำรจ่ำยเงิน หรือกำรท ำนิติกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ
กำรค้ำ โดยปกติและตำมวตัถปุระสงค์ของบริษัท  

6. พิจำรณำเร่ืองกำรระดมทนุของบริษัท ฯ เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริหำร 
7. มีอ ำนำจจ้ำง แต่งตัง้ ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำง ให้บ ำเหน็จรำงวัล ปรับขึน้เงินเดือน 

คำ่ตอบแทน เงินโบนสั ส ำหรับพนกังำนระดบัต ่ำกวำ่รองประธำนลงมำ 
8. มีอ ำนำจกระท ำกำร และแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ฯ ต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรที่เก่ียวข้องและเป็น

ประโยชน์ตอ่บริษัท ฯ 
9. ด ำเนินกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริหำรงำนทัว่ไปของบริษัท ฯ  

  

 แต่ทัง้นี ้กำรอนมุตัิรำยกำรของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรข้ำงต้น จะไม่รวมถึงกำรอนมุตัิรำยกำรที่ท ำให้ประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง มีสว่นได้เสยีหรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบั

บริษัท ฯ หรือบริษัทยอ่ย รวมทัง้รำยกำรท่ีก ำหนดให้ต้องขอควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหุ้นในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัและ

กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส ำคญัของบริษัท ฯ หรือบริษัทร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย์ในเร่ืองดงักลำ่ว 
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โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท 

 

 

*หมำยเหต ุบริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกดั (“HRCP”) คือ บริษัทยอ่ยทีด่ ำเนินงำนภำยใต้บริษัทใหญ่ ตัง้แตเ่มื่อวนัท่ี 1 มีนำคม 2559 

 

 

3. เลขานุการบริษัท 
  โดยมี นำงสำวเนือ้นำบญุ บญุเรือง ด ำรงต ำแหนง่เป็นเลขำนกุำรบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุำคม 2558 เป็นต้นไป 
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4. ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
 4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
 ในปี 2560 กรรมกำรบริษัท ฯ มีจ ำนวนทัง้สิน้ 8 คน มีค่ำตอบแทนในรูปของเบีย้ประชุม ซึ่งจ่ำยตำมจ ำนวนครัง้ที่
 เข้ำร่วมประชมุ และคำ่บ ำเหน็จประจ ำปีดงันี ้
 

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 

คำ่ตอบแทนกรรมกำร (บำท) 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมกำร

บริษัท 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

เบีย้ประชมุ
คณะ

กรรมกำรบริหำร 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมกำร
สรรหำฯ 

คำ่บ ำเหน็จ
ประจ ำปี 

รวม 

นำยอ ำนวย  
ทองสถิตย์ 

ประธำนกรรมกำรบริษัท / กรรมกำร
ตรวจสอบ  / กรรมกำรอิสระ 

150,000 40,000 - - - 290,000 

นำยศภุชยั   
วินิจกลุชยั 

รองประธำนกรรมกำรบริษัท / 
กรรมกำรตรวจสอบ  / กรรมกำร
อิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำ ฯ  

120,000 40,000 - 20,000 - 180,000 

นำยอดิศร    
สิงห์ฤำเดช 

กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  
/ กรรมกำรบริหำร 

120,000 - 50,000 - - 170,000 

นำยกงัวำล  
กศุลธรรมรัตน์ 

กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร  
/ กรรมกำรสรรหำ ฯ 

120,000 - 100,000 10,000 - 230,000 

นำยดล        
เหตระกลู 

กรรมกำร 100,000 - - - - 100,000 

นำงชลรัก 
สำยวฒัน์ 

กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ  / 
กรรมกำรสรรหำ ฯ 

120,000 - - - - 120,000 

นำยเอกวฒัน์ 
พิริยะวรสกลุ 

กรรมกำร / ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ  / กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรสรรหำ ฯ 

120,000 80,000 - 10,000 - 210,000 

นำงสิริพนัธ์    
เขียนสภุำพ 

กรรมกำร  / กรรมกำรบริหำร 60,000 - 40,000 - - 100,000 

 

* หมำยเหต ุตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ฯ ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวนัที่ 21 เมษำยน 2560 นำงสิริพนัธ์ เขียนสภุำพ ให้ด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชดุยอ่ย  
** หมำยเหต ุตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ฯ ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวนัที่ 21 เมษำยน 2560 นำยดล เหตระกลู ขอยื่นจดหมำยลำออกจำก

ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัท แตย่งัคงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทอยูจ่นถึงปัจจบุนั และแตง่ตัง้ให้นำยอ ำนวย ทองสถิตย์ เป็นประธำน

กรรมกำรบริษัท 
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5. บุคลากร 
   
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทมีพนกังำนทัง้หมด 74 คน โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

องค์กรธุรกิจ 
จ านวนคน 

ณ 31 ธ.ค. 2559 
จ านวนคน 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

IT Green 62 คน 74 คน 

 
 
 

 ทัง้นีม้ีค่ำตอบแทนของพนักงำนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 แยกตำม
 ลกัษณะคำ่ตอบแทนดงันี ้ 
 

คำ่ตอบแทน 
จ ำนวนเงิน (บำท) จ ำนวนเงิน (บำท) 

ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 

เงินเดือน + คำ่ต ำแหนง่ + คำ่วชิำชีพ 27,251,380 30,534,738.67 

โบนสั + คอมมิสชัน่ 10,066,724 10,191,241 

คำ่ลว่งเวลำ 228,050.29 782,762.24 

สวสัดิกำร 3,576,187.15 4,605,168.61 

เงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 605,340.60 779,598.33 

รวม 41,727,682.04 46,893,508.85 
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รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  

1. นายอ านวย ทองสถติย์       
ต ำแหนง่  ประธำนกรรมกำรบริษัท   

อำย ุ(ปี)  65   

สญัชำต ิ  ไทย 

สดัสว่นกำรถือหุ้น (ร้อยละ)  - 
 
วุฒกิารศึกษา 

ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์มหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบรีุ 
ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์บณัฑิต มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ  
 
หลักสูตรอบรม 
 -  หลกัสตูร Directors Certification Program : DCP รุ่นท่ี 201/2015    สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
  - หลกัสตูรปอ้งกนัรำชอำณำจกัร รุ่น 49 วิทยำลยัปอ้งกนัรำชอำณำจกัร 

 - Senior Executive Fellows Program, Harvard University, USA       

  - หลกัสตูรAlternative Energy, University of Florida, USA               
 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลัง) 
2559 – ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่  

2558 – ปัจจบุนั  กรรมกำรบริษัท บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั  
2558 - ปัจจบุนั กรรมกำร สถำบนับริหำรกองทนุพลงังำน (องค์กรมหำชน) 
2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร มลูนิธิพลงังำนเพื่อสิง่แวดล้อม 
2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร ศนูย์อนรัุกษ์พลงังำนแหง่ประเทศไทย 
2556 – ปัจจบุนั กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิ วิทยำลยัพลงังำนและสิง่แวดล้อม 
                            มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสนิทร์  
2555 -2558          กรรมกำร บริษัทผลติไฟฟำ้รำชบรีุจ ำกดั 
2558 – 2560 กรรมำธิกำรด้ำนกำรปฏิรูปพลงังำน สภำขบัเคลือ่นกำรปฏิรูปประเทศ 
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2. นายศุภชัย วินิจกุลชัย       
ต ำแหนง่  รองประธำนกรรมกำรบริษัท   

อำย ุ(ปี)  43   

สญัชำต ิ  ไทย 

สดัสว่นกำรถือหุ้น (ร้อยละ)  - 
 
วุฒกิารศึกษา 

ปริญญำโท กำรจดักำรมหำบณัฑิต หลกัสตูรนำนำชำติ (กำรจดักำรกำรเป็นผู้ประกอบกำร)  
 วิทยำลยักำรจดักำร มหำวิทยำลยัมหิดล 
ปริญญำตรี ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์บณัฑิต ภำควิชำกำรตลำด (บริหำรธุรกิจ) วิทยำลยันำนำชำติ  

 มหำวิทยำลยักรุงเทพ 
 
หลักสูตรอบรม 
-  IOD Fellow Member  วฒุิบตัร หลกัสตูร Director Certification Program (DCP Diploma Examination 52/5016) โดย
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- ประกำศณียบตัร หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 224/2016 โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Advance Audit Committee Program; AACP รุ่นที่ 25/2017 โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) 
- หลักสูตร Board Nomination Compensation Program; BNCP รุ่นที่ 2/2017 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลัง) 
2560 – ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำรบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 
2558 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 
2555 – ปัจจบุนั ผู้อ ำนวยกำรบริหำร บริษัท อร่อยทัว่หล้ำฟำ้ดิน จ ำกดั  
2551 – 2555 ผู้จดักำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ บริษัท โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ จ ำกดั (มหำชน)  
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3. นายอดศิร สิงห์ฤาเดช 
ต ำแหนง่  กรรมกำรบริษัท   

อำย ุ(ปี)  58  

สญัชำต ิ  ไทย 

สดัสว่นกำรถือหุ้น (ร้อยละ)  5.20 
 
วุฒกิารศึกษา 

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ปริญญำตรี BA in Statistics มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
หลักสูตรอบรม 
 -  หลกัสตูร Directors Certification Program : DCP รุ่นท่ี 217/2016 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 -  หลกัสตูร เทคนิคกำรตดัสนิใจ และแก้ไขปัญหำ (Problem Solving & Decision Making) 
 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลัง) 
2558 – ปัจจบุนั  กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร บมจ. ไอที กรีน  
2558 – ปัจจบุนั  กรรมกำรบริหำรบมจ. ไอที กรีน 
2546 - 2558  กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน่ จ ำกดั 
2545 – 2545  ผู้จดักำรประจ ำภมูิภำค บริษัท โปรโตคอลเซ็นจรีู จ ำกดั 
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4. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์   
ต ำแหนง่  กรรมกำรบริษัท   

อำย ุ(ปี)  58 

สญัชำต ิ  ไทย 

สดัสว่นกำรถือหุ้น (ร้อยละ)  0.00001 
 
วุฒกิารศึกษา 
ปริญญำตรี    วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต (สำขำอิเลค็ทรอนิคส์) สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั 
 
หลักสูตรอบรม 
- หลกัสตูร มินิเอ็มบีเอ คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- หลกัสตูร High Impact Presentations Workshop โดย Dale Carnegie Trainin 
- หลกัสตูร กำรปฏิบตัิกำรจิตวิทยำฝ่ำยอ ำนวยกำร โดยสถำบนัจิตวิทยำควำมมัน่คง 
- หลกัสตูร Directors Certification Program: DCP รุ่นท่ี 35/2003 โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Chairman รุ่นท่ี 8/2003 โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร นกับริหำรกำรยตุิธรรมทำงปกครองระดบัสงู รุ่นท่ี 2/2011 วิทยำลยักำรยตุิธรรมทำงปกครอง ส ำนกัศำลปกครอง 
- หลกัสตูรต่อต้ำนทุจริตส ำหรับผู้บริหำร (Anti-corruption for Executive Program: ACEP) รุ่นที่ 8/2013 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู รุ่นท่ี 18 โดยสถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (วตท.) 
 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลัง)  
2560 – ปัจจบุนั อปุนำยกสำยงำนสมำชิกสมัพนัธ์และสรรหำรำยได้ mai Listed Company Association  
2558 – ปัจจบุนั  กรรมกำรบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน บมจ. ไอที กรีน 
2558 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรบริหำร บมจ. ไอที กรีน  
2540 – 2558 ประธำนกรรมกำรบริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน่ จ ำกดั (ปัจจบุนัเปลีย่นช่ือเป็น บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 
2529 – 2560  คณะกรรมกำรบริษัท บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
2553 – 2559 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่    
2553 – 2556 รองประธำนคณะกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรบริษัท อนิเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช  
 คอร์ปอเรชัน่จ ำกดั(มหำชน) 
2551 – 2553 รองประธำนคณะกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีก่ำรตลำดบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช  
 คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั(มหำชน)  
2548 – 2551 รองประธำนคณะกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (ร่วม) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช  
 คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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5. นายดล เหตระกูล  
ต ำแหนง่  กรรมกำรบริษัท   

อำย ุ(ปี)  38 

สญัชำต ิ  ไทย 

สดัสว่นกำรถือหุ้น (ร้อยละ) - 

 
วุฒกิารศึกษา 

ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์บณัฑิต วิทยำลยันำนำชำติ มหำวิทยำลยัมหิดล 

 
หลักสูตรอบรม 

- หลกัสตูรนกับริหำรระดบัสงูด้ำนกำรพฒันำธุรกิจอตุสำหกรรมและกำรลงทนุ รุ่นท่ี 2 (วธอ.2) 

-  หลกัสตูร Directors Certification Program: DCP รุ่นท่ี 224/2016 โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร 

บริษัทไทย (IOD) 
 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลัง) 
2558 - ปัจจบุนั               กรรมกำรบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 
2555 – ปัจจบุนั  กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
2554 – ปัจจบุนั  กรรมกำรบริษัท บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
2553 – ปัจจบุนั  กรรมกำรบริหำร บริษัท อร่อยทัว่หล้ำฟำ้ดิน จ ำกดั 
2558 – 2559  ประธำนกรรมกำรบริษัท บมจ. ไอที กรีน 
2555 – 2557  ที่ปรึกษำรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงอตุสำหกรรม 
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6. นางชลรัก สายวัฒน์ 
ต ำแหนง่  กรรมกำรบริษัท   

อำย ุ(ปี) 58 

สญัชำต ิ  ไทย 

สดัสว่นกำรถือหุ้น (ร้อยละ) - 

 

วุฒกิารศึกษา 

ปริญญำตรี พำณิชย์ศำสตร์และกำรบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
หลักสูตรอบรม 

 - หลกัสตูร Director Accreditation Program : DAP รุ่นท่ี 130/2016 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
-  หลกัสตูร High Impact Presentations Workshop โดย Dale Carnegie Training 
-  หลกัสตูร CFO รุ่น 2 โดยสภำวิชำชีพบญัชี  
-  หลกัสตูร Tax Consultant โดยสภำวิชำชีพบญัชี 
-  หลกัสตูร นกัภำษีมืออำชีพ (Micro Master of Tax Administration) โดย Bangkok Training Center  
-  หลกัสตูร Mini MBA จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
-  ประกำศนียบตัรบณัฑิตทำงกำรสอบบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลัง) 
2558 – ปัจจบุนั  กรรมกำรบริษัท บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 
2554 – 2557  ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน บริษัท แมพ แอคทีฟ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
2550 – 2551  ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปปอเรชัน่  
2549 – 2550  ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน บริษัท ทีเอสไลฟ์สไตล์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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7. นายเอกวัฒน์ พริิยะวรสกุล 
ต ำแหนง่  กรรมกำรบริษัท   

อำย ุ(ปี) 38 

สญัชำต ิ  ไทย 

สดัสว่นกำรถือหุ้น (ร้อยละ) - 

 

วุฒกิารศึกษา 

ปริญญำโท นิติศำสตร์มหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัวิสคอนซิน-เมดิสนั, ประเทศสหรัฐอเมริกำ  
 (Master of Legal Institutions (M.L.I.)) 
ปริญญำตรี นิติศำสตร์บณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  
 
หลักสูตรอบรม 
-   หลกัสตูร Directors Certification Program : DCP รุ่นท่ี 224/2016 โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
-  หลกัสตูร “Role of the Chairman Program” (RCP) รุ่นท่ี 41/2017 
-  หลกัสทูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นท่ี 2/2017 
-  หลกัสตูร “นกับริหำรระดบัสงูด้ำนกำรพฒันำธุรกิจอตุสำหกรรม และกำรลงทนุ” (วธอ.) รุ่นท่ี 4 
-  หลกัสตูร ท่ีปรึกษำด้ำนแรงงำนสมัพนัธ์ สภำองค์กำรนำยจ้ำงผู้ประกอบกำรค้ำและอตุสำหกรรมไทย 
 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลัง) 
2559 – ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ไอที กรีน 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท ฮิรำตะ เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั  

2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท อีเอส เคำน์เซล จ ำกดั 

2553 – 2557  Associate บริษัท ฮนัตนั แอนด์ วิลเลีย่มส์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั 

2552 – 2553 Contract and Negotiation Specialist  บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ ำกดั 

2548 – 2552 Associate บริษัท เดอะ ลจิิสท์ จ ำกดั 
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8. นางสิริพันธ์ เขียนสุภาพ 
ต ำแหนง่  กรรมกำรบริษัท   

อำย ุ(ปี) 52 

สญัชำต ิ  ไทย 

สดัสว่นกำรถือหุ้น (ร้อยละ) - 

 
วุฒกิารศึกษา 
ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ (สำขำบญัชี) มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง         
 
หลักสูตรอบรม 
- หลกัสตูร TFRS for SMEs ผลกระทบต่อกำรบนัทึกบญัชีที่นกับญัชีต้องปฎิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
สภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 
- หลกัสตูรเจำะประเด็นรำยจ่ำยต้องห้ำมและภำษีซือ้ต้องห้ำม สภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 
- หลกัสตูร สทิธิประโยชน์ทำงภำษีของส ำนกังำนใหญ่ข้ำมประเทศ International Headquarters: IHQ  
และบริษัทกำรค้ำระหวำ่งประเทศ International Trading Centers: ITC บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนำธรรมนิติ จ ำกดั   
- หลกัสตูร 27 กลยทุธ์ส ำคญั กำรวิเครำะห์งบกำรเงินแบบครบวงจร บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนำธรรมนิติ จ ำกดั   
- หลกัสตูร เจำะลกึควำมแตกตำ่งระหวำ่ง TFRS for SMEs และ TFRS for NPAEs (หลกัสตูรใหมปี่ 2558) บริษัท ฝึกอบรมและ
สมัมนำธรรมนิติ จ ำกดั   
- หลกัสตูร Sale Promotion กบัภำระภำษีที่ฝ่ำยบญัชี ฝ่ำยกำรตลำด ต้องทรำบ บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนำธรรมนิติ จ ำกดั  
- หลกัสตูร 35 ประเด็นเด็ดกำรบนัทกึบญัชีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนำธรรมนิติ จ ำกดั    
- หลกัสตูร แนวปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ส ำหรับกิจกำร NPAEs เก่ียวกบัสนิค้ำคงเหลอื เงินสด ลกูหนี ้และ
ประมำณกำรหนีส้นิ บริษัท ส ำนกัพฒันำกำรบริหำรธรรมนิติ จ ำกดั  
- หลกัสตูร เคลด็ (ไม)่ ลบักบัอนสุญัญำเพื่อกำรเว้นกำรเก็บภำษีซ้อน บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนำธรรมนิติ จ ำกดั   
- หลกัสตูร X-ray ภำษีที่นิติบคุคลไมค่วรพลำด บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนำธรรมนิติ จ ำกดั  
- หลกัสตูร เจำะลึกปัญหำและแนวปฏิบตัิที่ถกูต้องตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน IFRS บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนำธรรมนิติ 
จ ำกดั  
-  หลกัสตูร กำรบญัชีอตุสำหกรรม บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนำธรรมนิติ จ ำกดั  
-  หลกัสตูร เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนระดบับริหำร สถำบนัฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน  
บริษัท ป่ินทอง กรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซลัแตนท์ จ ำกดั  
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ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลัง) 
2560 – ปัจจบุนั ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่   
2560 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่   
2560 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งและธรรมำภิบำล บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
2560 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 

2560 – ปัจจบุนั คณะกรรมกำรบริหำร บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท คลนี แพลนน่ิง จ ำกดั 

2553 – 2559 Financial Planning and Analyst Manager บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
2550 - 2555 Financial Manager บริษัท ครอมลัลอย (ประเทศไทย) จ ำกดั  

 
 
9. นางสาว เนือ้นาบุญ บุญเรือง 
ต ำแหนง่ เลขำนกุำรบริษัท / เลขำนกุำรคณะกรรมกำร   

อำย ุ(ปี) 26 

สญัชำต ิ  ไทย 

สดัสว่นกำรถือหุ้น (ร้อยละ) - 

 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
-  Master of Commerce in Finance, University of Wollongong (UOW), Australia  
- ปริญญำตรี เศรษฐศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  
- หลกัสตูร Company Secretary Program: CSP รุ่นท่ี 81/2017 โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร เคลด็ลบัสูก่ำรเป็นเลขำนกุำรมืออำชีพ โดยสถำบนัฝึกอบรม MTI (Motivational Training Institute) 
- หลกัสตูรผู้ปฏิบตัิงำนเลขำนกุำรบริษัท Advances for Corporate Secretaries (หลกัสตูร 4 วนั) กรกฎำคม 2559 โดย
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
- หลกัสูตรพืน้ฐำนเลขำนุกำรบริษัท Fundamentals for Corporate Secretaries (หลกัสูตร 3 วัน) มิถุนำยน 2559 โดย
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
2558 – ปัจจบุนั  เลขำนกุำรบริษัท บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 
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กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
1. นโยบาย 

  บริษัท ได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำร ดงันี ้
(1) ดแูลให้ควำมเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นและปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกนั 
(2) จดัให้มีก ำหนดโครงสร้ำงบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแตล่ะคณะอยำ่งชดัเจน 
(3) ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและเน้นให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูอยำ่งชดัเจนตอ่นกัลงทนุในเวลำที่เหมำะสม 
(4) จดัให้มีระบบกำรควบคมุและบริหำรควำมเสี่ยง โดยด ำเนินธุรกิจด้วยควำมระมดัระวงั และมีกำรประเมินควำม

เสีย่งพร้อมวำงกลยทุธ์แก้ไขและติดตำมกำรบริหำรควำมเสีย่งอยำ่งสม ่ำเสมอและเหมำะสมดแูลสนบัสนุนให้
ผู้บริหำรและพนกังำนปฏิบตัิงำนอยำ่งมีจริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจอยำ่งถกูต้องและชอบธรรม 

 
2. คณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสร้ำงกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 4 ชดุ คือ คณะกรรมกำรบริษัท ฯ คณะกรรมกำร

บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

 2.1 คณะกรรมการบริษัท 

  ปี 2560 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 8 ทำ่น มีรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้
1. นำยอ ำนวย  ทองสถิตย์ ต ำแหนง่ ประธำนกรรมกำรบริษัท 
2. นำยศภุชยั  วินิจกลุชยั ต ำแหนง่  ประธำนกรรมกำรบริษัท 
3. นำยอดิศร  สงิห์ฤำเดช ต ำแหนง่  กรรมกำรบริษัท 
4. นำยกงัวำล  กศุลธรรมรัตน์ ต ำแหนง่  กรรมกำรบริษัท 
5. นำงชลรัก  สำยวฒัน์ ต ำแหนง่  กรรมกำรบริษัท 
6. นำยเอกวฒัน์  พิริยะวรสกลุ ต ำแหนง่  กรรมกำรบริษัท 
7. นำยดล  เหตระกลู ต ำแหนง่  กรรมกำรบริษัท 
8. นำงสริิพนัธ์  เขียนสภุำพ ต ำแหนง่  กรรมกำรบริษัท 

  โดยมี นำงสำวเนือ้นำบญุ บญุเรือง เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท 
 

 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท มีดงันี ้ 
1. อ ำนำจหน้ำที่ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์และกฎหมำยอื่นใดที่ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ

กรรมกำรหรือคณะกรรมกำรในบริษัท (มหำชน) จ ำกดั 
2. อ ำนำจหน้ำที่ตำมข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก ำหนดให้เป็นของคณะกรรมกำร 
3. พิจำรณำอนมุตัิแผนงำน งบประมำณ และงบลงทนุประจ ำปี 
4. พิจำรณำงบดลุ และงบก ำไรขำดทนุประจ ำปี 
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5. พิจำรณำงบประมำณกำรปรับเงินเดือนประจ ำปี งบประมำณจ่ำยโบนสัพนกังำน สวสัดิกำรที่ส ำคญัของ

ผู้บริหำร น ำเสนอเบีย้ประชมุ และบ ำเหน็จกรรมกำร และอตัรำจ่ำยเงินปันผลตอ่ผู้ ถือหุ้น 
6. พิจำรณำโครงสร้ำงบริหำร แต่งตัง้คณะผู้บริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิกำร 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่เทคโนโลยีสำรสนเทศ และคณะกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม 
7. ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท

ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

 เว้นแต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้จะกระท ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นี ้
ก ำหนดให้รำยกำรที่กรรมกำรหรือบคุคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด
กบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย ให้กรรมกำรซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองนัน้ ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

 เร่ืองที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 นอกจำกนัน้ในกรณีต่อไปนีจ้ะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร และที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
- กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัท ทัง้หมดหรือบำงสว่นท่ีส ำคญั 
- กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 
- กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสญัญำเก่ียวข้องกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัท ทัง้หมดหรือบำงส่วนที่ส ำคญั กำร

มอบหมำยให้บคุคลอื่นเข้ำจดักำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะ
แบง่ก ำไรขำดทนุกนั 

- กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
- กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ กำรออกหุ้นกู้  กำรควบหรือเลกิบริษัท 

 
 

 2.2 คณะกรรมการบริหาร 

  ปี 2560 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 4 ทำ่น มีรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นำยกงัวำล ศลธรรมรัตน์ ต ำแหนง่ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำยอดิศร สงิห์ฤำเดช ต ำแหนง่ กรรมกำรบริหำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
3. นำงสริิพนัธ์  เขียนสภุำพ ต ำแหนง่ กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร 
4. นำยค ำนวล  ดำ่นอดุม ต ำแหนง่ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน / กรรมกำรบริหำร 
โดยมีนำงสำวเนือ้นำบญุ บญุเรือง ท ำหน้ำที่แทนเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 

1. มีอ ำนำจสัง่กำร วำงแผน และด ำเนินกิจกำรของบริษัท ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 
2. ก ำหนดกลยทุธ์ทำงกำรตลำด 
3. ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรลงทนุ/ กำรระดมทนุ 
4. มีอ ำนำจจ้ำง แต่งตัง้ ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก ำหนดอตัรำค่ำจ้ำง ให้บ ำเหน็จรำงวลั ปรับขึน้เงินเดือน 

คำ่ตอบแทน เงินโบนสั ส ำหรับพนกังำนระดบัผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 
5. มีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดสวสัดิกำรพนกังำนให้เหมำะสมกบัสภำพกำรณ์ ประเพณีปฏิบตัิ และสอดคล้องกบั

กฎหมำยที่บงัคบัใช้อยู่ 
6. พิจำรณำวำระตำ่ง ๆ ก่อนเสนอขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 
 

 2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ทำ่น มีรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นำยเอกวฒัน์  พิริยะวรสกลุ  ต ำแหนง่  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ  
2. นำยอ ำนวย  ทองสถิตย์ ต ำแหนง่  กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
3. นำยศภุชยั  วินิจกลุชยั ต ำแหนง่  กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
โดยมี นำยศภุชยั วินจิกลุชยั ท ำหน้ำที่เป็น เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท   
1. ดแูลรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนบญัชีที่เพียงพอและเช่ือถือได้ 
2. ดแูลให้บริษัท มีระบบควบคมุภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสทิธิภำพ 
3. กำรคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท 
4. ดแูลให้บริษัท ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
5. ดแูลไมใ่ห้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ระหวำ่งบคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี เพื่อเสนอในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึง่เป็น      

กำรสรุปกำรปฏิบตัิงำนในปีที่ผำ่นมำรวมทัง้กำรพิจำรณำแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ ำปีของบริษัท 
7. หน้ำที่อื่นที่อำจก ำหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมกำรบริษัท 

 

 2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 ปี 2560 คณะกรรมกำรสรรหำฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ทำ่น มีรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นำยศภุชยั  วินิจกลุชยั ต ำแหนง่  ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
2. นำยกงัวำล  กศุลธรรมรัตน์ ต ำแหนง่  กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
3. นำยเอกวฒัน์  พิริยะวรสกลุ  ต ำแหนง่  กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
โดยมี นำยเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ ท ำหน้ำที่เป็น เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน มีดงันี ้
1. พิจำรณำควำมเหมำะสมของโครงสร้ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรของบริษัท และบริษัทย่อย 
2. ก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท 
3. พิจำรณำสรรหำกรรมกำร โดยพิจำรณำบคุคลที่เหมำะสมที่จะมำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร เพื่อเสนอ

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ และหรือ เสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 
4. ก ำหนดคำ่ตอบแทนทีจ่ ำเป็นและเหมำะสมในแตล่ะปี ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน คณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทยอ่ย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
และต ำแหนง่ที่อยูภ่ำยใต้หรือต ำแหนง่ที่รำยงำนตรงตอ่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

5. พิจำรณำอนมุตัิกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนประจ ำปี ของคณะกรรมกำรบริษัท และ คณะกรรมกำรบริษัทของ
บริษัทยอ่ย และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

6. จดัท ำหลกัเกณฑ์ และนโยบำยในกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำร เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำอนมุตัิ และหรือ น ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิตำมแตก่รณี 

7. รำยงำนนโยบำยด้ำนคำ่ตอบแทนกรรมกำร หลกักำร/เหตผุลและวตัถปุระสงค์ของนโยบำย เปิดเผยไว้ใน
รำยงำนประจ ำปี 

8. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย  
 

3. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัท ฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งได้มีกำรก ำหนดคุณสมบตัิของกรรมกำร

และวิธีกำรคดัเลอืกกรรมกำร โดยกรรมกำรท่ีได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำ ฯ แล้วจะต้องได้รับเลอืกตัง้โดย

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ตำมข้อบงัคบัของบริษัท ฯ ที่ก ำหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์และวธีิกำร 

ดงันี ้

 วิธีกำรแตง่ตัง้กรรมกำร 

 คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะคดัเลือกบุคคลที่จะเข้ำด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีกำรพิจำรณำจำก
ควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ หรือพิจำรณำจำกผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัท  ฯ ที่มี
ประสบกำรณ์ อย่ำงไรก็ตำม กำรแต่งตัง้กรรมกำรใหญ่จะผ่ำนกำรพิจำรณำจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งมี
กรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำรร่วมอยู่ด้วย นอกจำกนีก้ำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรจะต้องผ่ำนมติที่ประชมุผู้
ถือหุ้นตำมข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้นี ้ข้อบงัคบัของบริษัท ก ำหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัจ ำนวนหุ้นท่ีตนถือ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตำม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำร
ก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
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(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเทำ่จ ำนวนกรรมกำรที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำ มีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกิน
จ ำนวนกรรมกำรที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธำนที่ประชมุเป็นผู้ ชีข้ำด 

 

 ทัง้นี ้กำรพ้นวำระต ำแหนง่ของกรรมกำรจะสลบัหมนุเวียนในอตัรำสว่น 1 ใน 3 ของกรรมกำร ซึง่ต้องพ้นวำระทกุ
ปีตำมมติที่ประชมุสำมญัประจ ำปี แตก่รรมกำรชดุเดิมอำจได้รับกำรแตง่ตัง้กลบัเข้ำมำใหมไ่ด้ 
  ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระคณะกรรมกำร อำจเลือกบคุคล
ใดบคุคลหนึ่ง ซึ่งมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั 
พ.ศ. 2535 เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชมุคณะกรรมกำรครำวถดัไปด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวน
กรรมกำรที่ยงัเหลืออยู่ เว้นแต่วำระของกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน บคุคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำร
แทนดงักลำ่วจะอยูใ่นต ำแหนง่กรรมกำรได้เพียงเทำ่วำระท่ีเหลอือยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน 
  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียง   
ไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในกำรประชมุนัน้ 
  กำรสรรหำเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดับสงูของบริษัท คณะกรรมกำรบริษัท จะพิจำรณำแตง่ตัง้บคุคลที่มี
คณุสมบตัิเหมำะสมกบัต ำแหนง่และไมเ่ป็นบคุคลที่ต้องห้ำมตำมกฎหมำยโดยรับรองจำกมติสว่นใหญ่ของคณะกรรมกำร 
 
4. การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
 บริษัท ฯ มีนโยบำยในกำรสง่คณะกรรมกำรบริหำร เข้ำไปเป็นกรรมกำรบริษัทย่อย โดยมีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำม
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย ซึ่งในเร่ืองที่ส ำคัญในระดับเดียวกับที่ ต้องได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัท  คณะกรรมกำรบริษัทย่อย จะต้องได้รับอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้
สทิธิออกเสยีงด ำเนินกำรได้  
 
5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 ในปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ดงันี ้
 

ค่าตอบแทน IT Green HRCP รวม 

คำ่สอบบญัชี (บำท) 
(Audit Fee) 

800,000 140,000 940,000 
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6. การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ 

  ผู้ถอืหุ้น: สิทธิและความเท่าเทียมกัน 
  ที่ผำ่นมำบริษัท ฯ ได้จดัให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นโดยได้อ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้น ทัง้สถำนท่ีจดัประชมุได้ 
 
จดัให้ที่ส ำนกังำนใหญ่บริษัท ฯ ใจกลำงเมือง สะดวกตอ่กำรเดินทำง โดยทำงบริษัท ฯ ได้จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้กับผู้
ถือหุ้นลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ตำมที่ก ำหนดในข้อบงัคบัของบริษัท และได้จดัสง่สำรสนเทศของบริษัท ฯ
ให้กบัผู้ ถือหุ้น ได้ศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมกนั นอกจำกนีไ้ด้จดัท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภำยใน 14 วนัหลงั
กำรประชมุผู้ ถือหุ้นและได้จดัเก็บรำยงำนกำรประชมุอยำ่งเป็นระเบียบ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นตรวจสอบได้  
 
  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 
 บริษัท ให้ควำมส ำคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุกลุม่ที่เก่ียวข้องได้แก่ 

 พนกังำนบริษัท : บริษัท ฯ ปฏิบตัิตอ่พนกังำนทกุคนอยำ่งเทำ่เทียมกนัและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม
และเหมำะสม 

 คู่ค้ำและเจ้ำหนี ้: บริษัท ฯ ปฏิบตัิต่อคู่ค้ำและเจ้ำหนีอ้ย่ำงเป็นธรรม และเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำร
ค้ำตำมสญัญำที่ตกลงท ำร่วมกนั 

 ลกูค้ำ : บริษัท ฯ ให้กำรบริกำรกบัลกูค้ำอย่ำงมีคุณภำพและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลกูค้ำได้เป็นอยำ่งดี โดยเน้นให้ควำมส ำคญัถึงคณุภำพสนิค้ำและบริกำรในรำคำที่เหมำะสม 

 คูแ่ขง่ขนั : บริษัท ฯ ปฏิบตัิตำมกฎกติกำกำรแขง่ขนัท่ีดีและไมล่ะเมิดกฎกำรแขง่ขนั 
 ผู้สอบบญัชีอิสระ : บริษัท ฯ ให้ควำมร่วมมือกบัผู้สอบบญัชีในกำรเปิดเผยข้อมลูต่ำง ๆ  ท่ีถูกต้องและ

โปร่งใส  
 

 การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 บริษัท ฯ จดัให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นอย่ำงเหมำะสมด้วยเวลำที่เพียงพอ และได้มีกำรสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกำส
อย่ำงเท่ำเทียมกนัในกำรแสดงควำมเห็นและตัง้ค ำถำมได้เมื่อต้องกำร ตำมกฎระเบียบวำระกำรประชุม และเร่ืองที่เสนอ 
นอกจำกนีบ้ริษัท ฯ มีนโยบำยให้กรรมกำรทกุคนในแตล่ะคณะเข้ำร่วมประชมุเพื่อตอบค ำถำมในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
   
  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 จำกข้อบงัคบับริษัท ฯ ที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอยำ่งน้อย 5 คน ซึ่งบริษัท ฯ ได้มี
กำรถ่วงดลุของกรรมกำรซึง่ไมเ่ป็นผู้บริหำรที่เป็นลกูจ้ำงของบริษัท ฯ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

 ปี 2560 ปี 2559 
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด (คน) 8  7 
จ ำนวนกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นลกูจ้ำงของบริษัท (คน) 6 *6 

 
*หมำยเหต ุนำงชลรัก สำยวฒัน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบญัชีและเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร ได้ลำออกจำกต ำแหน่งดังกล่ำวซึ่งมีผล
ตัง้แตว่นัที่ 7 มีนำคม 2559 
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  การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
 ประธำนกรรมกำรเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ โดยประธำนกรรมกำรไม่เป็นบุคคลเดียวกบั
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลและกำรบริหำรงำนประจ ำ 
นอกจำกนี ้โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่เป็นลกูจ้ำงของบริษัทจ ำนวน 6 คน ซึ่งเป็น
กรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 3 คน จะท ำให้เกิดกำรถ่วงดลุและกำรสอบทำน กำรบริหำรงำนได้เป็นอยำ่งดี  
 

  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
 - บริษัท ฯ จัดให้มีค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรในระดับที่เหมำะสมและจูงใจพอ ในระดับที่จะสำมำรถรักษำ
กรรมกำรที่มีคณุภำพไว้ ไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เกินควร นอกจำกนีค้่ำตอบแทนกรรมกำรจ่ำยในระดบัที่เปรียบเทียบได้
กบัในอตุสำหกรรม และเหมำะสมกบัหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแตล่ะคน ทัง้นี ้กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจะได้รับ
คำ่ตอบแทนที่เช่ือมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและผลปฏิบตัิงำนของกรรมกำรแตล่ะคน 
 - บริษัท ฯ ก ำหนดให้ค่ำตอบแทนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดบัสงูให้สอดคล้องกับผลงำนของ
บริษัท ฯ และกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรแตล่ะคน 
 - กำรก ำหนดคำ่ตอบแทนแก่กรรมกำรดงักลำ่วจะด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสและได้รับกำรอนมุตัิจำกผู้ ถือหุ้น 

 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท ฯ ก ำหนดให้มีกำรจดัประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 3 เดือนต่อครัง้ (เป็นอย่ำงน้อย) โดยประธำนคณะกรรมกำร 

มีนโยบำยสง่เสริมให้มีกำรใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจดัสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอในกำรประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ำยจดักำรเสนอ
เร่ืองและสำมำรถอภิปรำยปัญหำส ำคญัได้อย่ำงรอบคอบโดยทัว่กนั โดยบริษัท ฯ ได้น ำสง่หนงัสือเชิญประชุมลว่งหน้ำไม่น้อย
กวำ่ 7 วนัก่อนวนัประชมุตำมที่ก ำหนดในข้อบงัคบับริษัท ยกเว้นในวำระเร่งดว่น โดยก ำหนดให้กรรมกำรมีหน้ำที่ต้องเข้ำประชุม
คณะกรรมกำรทกุครัง้ ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ โดยกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุด
ยอ่ย แตล่ะทำ่นสรุปได้ดงันี ้

 
 
 

 

 
 

รายช่ือกรรมการ 

 
 

ต าแหน่ง 

 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม / จ านวนครัง้ที่มีการจัดประชุม ในปี 2560 

คณะกรรมกำร
บริษัท 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
บริหำร 

คณะกรรมกำร 
สรรหำฯ 

กำรประชมุ 
ผู้ ถือหุ้น 

นำยอ ำนวย ทองสถิตย์ ประธำนกรรมกำรบริษัท / กรรมกำร
ตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

6 / 6 4 / 4 - - 1 / 1 

นำยศภุชยั  วินิจกลุชยั รองประธำนกรรมกำรบริษัท  /
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
/ ประธำนกรรมกำรสรรหำ ฯ 

6 / 6 4 / 4 - 1 / 1 1 / 1 

นำยอดิศร สิงห์ฤำเดช กรรมกำร  / ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร / กรรมกำรบริหำร 

6 / 6 - 5 / 5 - 1 / 1 
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รายช่ือกรรมการ 

 
 

ต าแหน่ง 

 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม / จ านวนครัง้ที่มีการจัดประชุม ในปี 2559 

คณะกรรมกำร
บริษัท 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
บริหำร 

คณะกรรมกำร 
สรรหำฯ 

กำรประชมุ 
ผู้ ถือหุ้น 

นำยกงัวำล  กศุลธรรมรัตน์ กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร 
/ กรรมกำรสรรหำ ฯ 

6 / 6 - 5 / 5 1 / 1 1 / 1 

นำยดล เหตระกลู กรรมกำร 
 

4 / 6               - - - 1 / 1 

นำงชลรัก สำยวฒัน์ กรรมกำร 
 

6 / 6 - - - 1 / 1 

นำยเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ กรรมกำร / ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรสรรหำฯ 

6 / 6  4 / 4 - 1 / 1 1 / 1 

นำงสิริพนัธ์ เขียนสภุำพ กรรมกำร  / กรรมกำรบริหำร 3 / 6 - 4 / 5 - - 

นำยค ำนวล ดำ่นอดุม ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยบญัชีและ
กำรเงิน / กรรกมกำรบริหำร 
 

- - 5 / 5 - - 
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ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 
แนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น  
  บริษัท ฯ ได้เห็นควำมส ำคญัของกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัท ฯ ได้มีกำ รประกำศ
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ในองค์กร ให้ทรำบโดยทัว่กนั และให้คณะกรรมกำรบริษัท ฯ ตลอดจนพนกังำนทกุคน 
ลงนำมรับทรำบและปฏิบตัิตำมนโยบำยอยำ่งเคร่งครัด (อ้ำงอิงตำมประกำศบริษัท ฯ ท่ี 2/2560) ดงันี ้  
1. ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน พนกังำนชัว่ครำวของบริษัท และบริษัทย่อยทกุบริษัท ด ำเนินกำร หรือ ยอมรับ

หรือ ให้กำรสนบัสนนุ กำรทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม รวมถึงผู้ รับจ้ำงหรือผู้ รับจ้ำงช่วงอื่น  ๆ 
ที่เก่ียวข้อง และก ำหนดให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยต่อต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่อย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนมี
กำรทบทวนทำงปฏิบตัิให้สอดคล้องกบันโยบำย ระเบียบปฏิบตัิ ข้อก ำหนด ประกำศ กฎหมำย และกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงธุรกิจ 

2. ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน พนกังำนชั่วครำวของบริษัท และบริษัทย่อยทุกบริษัท รับของขวญั เงินรำงวลั 
หรือประโยชน์อื่นใด เกินกวำ่มลูคำ่ 1,000 บำท เว้นแต ่จะได้กรอกแบบฟอร์มเอกสำร กำรรับของขวญั เงินรำงวลั หรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรหนว่ยงำนสงูสดุ และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอนมุตัิแล้วเทำ่นัน้ 

3. มำตรกำรตอ่ต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นสว่นหนึง่ของกำรด ำเนินธุรกิจและเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริษัท ผู้บริหำร ผู้บังคับบญัชำ พนักงำนทุกคนทุกระดบั ผู้ ส่งมอบหรือผู้ รับเหมำช่วงที่จะมีส่วนในกำรแสดงควำม
คิดเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิเพื่อให้ด ำเนินกำรด้ำนกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่บรรลตุำมนโยบำยที่ก ำหนด 

4. บริษัทพัฒนำมำตรกำรกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น ให้สอดคล้องกับกฎหมำยที่เก่ียวข้องรวมถึงหลกัปฏิบัติด้ำน
ศีลธรรม โดยจดัให้มีกำรประเมินควำมเสีย่งในกิจกรรมที่เก่ียวข้องหรือกลุม่เสี่ยงตอ่กำรทจุริตและคอร์รัปชัน่และน ำมำ
จดัท ำเป็นคูม่ือแนวทำงปฏิบตัิแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 

5. บริษัทไม่กระท ำหรือสนบัสนุนกำรให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภำยใต้กำรดูแล รวมถึงกำรควบคุม กำร
บริจำคเพื่อกำรกุศล กำรบริจำคให้แก่พรรคกำรเมือง กำรให้ของขวญัทำงธุรกิจและสนบัสนนุกิจกรรมต่ำง  ๆ มีควำม
โปร่งใสและไมม่ีเจตนำเพื่อโน้มน้ำวให้เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐหรือเอกชนด ำเนินกำรไมเ่หมำะสม 

6. บริษัทจัดให้มีกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม สม ่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงำนมีกำรปฏิบัติที่ไม่เหมำะสม โดย
เฉพำะงำนขำย กำรตลำด จดัซือ้ งำนสง่เสริมกำรขำย งำนบญัชี กำรเงิน 

7. บริษัทจัดให้มีควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนักงำนเพื่อ
สง่เสริมควำมซื่อสตัย์ สจุริต และรับผิดชอบในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ รวมถึงสือ่ให้เห็นควำมมุง่มัน่ของบริษัท 

8. บริษัทจดัให้มีกลไกกำรรำยงำนสถำนะกำรเงินท่ีโปร่งใสและถกูต้องแมน่ย ำ 
9. บริษัทส่งเสริมให้มีกำรสื่อสำรหลำกหลำยช่องทำงเพื่อให้พนกังำนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องสำมำรถแจ้ งเบำะแสอนัควร

และรวมถึงกำรแตง่ตัง้บคุคลเพื่อตรวจสอบติดตำมทกุเบำะแสท่ีมีกำรแจ้งเข้ำมำ 
10. บริษัทมีนโยบำยลงโทษพนักงำนทุจริตคอร์รัปชั่น ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น ตำม

กฎหมำยสงูสดุทัง้ทำงแพง่และอำญำ จนกวำ่คดีจะถึงที่สดุ 
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กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร โรงเรียนวัดบัวปากท่า จังหวัดนครปฐม 
 เมื่อวนัท่ี 26 กรกฏำคม 2560  บริษัทไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) จดักิจกรรม CSR (Corporate Social 
Responsibility : ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมขององค์กร) โดยน ำอปุกรณ์กระจำยสญัญำณรุ่นตำ่ง ๆ , สำย
เคเบิลภำยใต้เบรนด์ Aruba HPE และ Panduit ติดตัง้ให้กบัโรงเรียนวดับวัปำกทำ่ จงัหวดันครปฐม  
วตัถปุระสงค์ 

1. เพื่อพฒันำกำรสือ่สำรให้แก่ครูและนกัเรียน ให้สำมำรถใช้งำนผำ่นระบบอินเตอร์เน็ตได้เร็วมำกยิ่งขึน้ 
2. เพื่อพฒันำกำรเรียนรู้เพิ่มเติมผำ่นสือ่กำรเรียนกำรสอบออนไลน์  
3. สำมำรถติดตอ่สือ่สำรกบับคุคลระยะไกลผำ่นระบบอินเตอร์เน็ตได้สะดวกมำกยิ่งขึน้ 
4. เพื่อขยำยสญัญำณอินเตอร์เนต็ให้ครอบคลมุพืน้ท่ีในกำรใช้งำนของนกัเรียน 
5. เพื่อให้นกัเรียนสะดวกตอ่กำรศกึษำและสบืค้นข้อมลูได้ด้วยตนเองในทกุพืน้ท่ีของโรงเรียน 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ระยะเวลำ 5 วนั ในกำรตดิตัง้ 
บริษัทไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) ยงัจดัเลีย้งอำหำรกลำงวนั ,ขนม และผลไม้แก่เด็กนกัเรียนและครู เลีย้งอำหำรเพลพระวดั
บวัปำกทำ่ จงัหวดันครปฐม และร่วมบริจำคสิง่ของเคร่ืองใช้ที่จ ำเป็นแก่นกัเรียนทกุคนด้วย 
  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
ภำพบรรยำกำศวนังำน ณ โรงเรียนวดับวัปำกทำ่ จงัหวดันครปฐม 
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กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร 
 บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด(มหำชน) ร่วมกับมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีมหำนคร จัดอบรมสมันำในหัวข้อ  Wireless 
Network Design & Implementation กำรอบรมในครัง้นีจ้ดัขึน้โดยเฉพำะเพื่อนกัศกึษำมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีมหำนคร 
วตัถปุระสงค์ 

1. เพื่อพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของนกัศกึษำให้มีควำมรู้เก่ียวกบัระบบ Wired and Wireless เพิ่มมำกขึน้ 
2. เพื่อให้นกัศกึษำเข้ำใจรูปแบบกำรท ำงำนท่ีเกิดขึน้จริงกบัระบบ Wired and Wireless ในองค์กร ณ ปัจจบุนั 
3. เพื่อพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของนกัศึกษำให้สำมำรถออกแบบ (Design) ระบบ Wired and Wireless ให้มี

ควำมสอดคล้องกบัระบบที่มีกำรใช้งำน ณ ปัจจบุนั 
4. เพื่อให้นักศึกษำได้ลงมือฝึกปฏิบัติ (Configure) จริงกับอุปกรณ์ด้ำนระบบ Wired and Wireless ที่มีควำม

นำ่เช่ือถือ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 1 - 2 วนั เพื่อให้นกัศกึษำได้มีระยะเวลำมำกพอส ำหรับกำรเรียนรู้ และท ำกำรปฏิบตัิกำรจริงโดยใช้อปุกรณ์ภำยใต้ 
 แบรนด์ HPE Aruba  
ขอบเขตงำน 

1. เพื่อให้ควำมรู้เพิ่มเติมแก่นักศึกษำระดับชัน้ปริญญำตรี ในสำยกำรเรียนรู้ที่เ ก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
ประกอบด้วย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2. เพื่อให้นกัศกึษำได้รู้จกัวำแผนและออกแบบระบบพร้อมท ำกำรติดตัง้อปุกรณ์จริงที่ใช้งำนอยูจ่ริงในระดบัองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
          
 

ภำพบรรยำกำศวนังำน ณ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีมหำนคร 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) และบ ริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่  31 ธนัวำคม 2560 งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำร
เปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน
รวม รวมถึงหมำยเหตสุรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั 
(มหำชน) ด้วยเช่นกนั 

ข้ำพเจ้ำเห็นวำ่ งบกำรเงินข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส      เงินสด 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย และเฉพำะของบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั 
(มหำชน) โดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กลำ่วไว้ในวรรค ความ
รบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระ      จำกกลุม่บริษัท
ตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบญัชีทีก่ ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในสว่น       ที่เก่ียวข้องกบักำร
ตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ตำมที่ระบ ุ      ในข้อก ำหนดนัน้ด้วย 
ข้ำพเจ้ำเช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ข้ำพเจ้ำ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 

ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหลำ่นีโ้ดยถกูต้องตำมทีค่วรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคมุภำยในท่ีผู้บริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจดัท ำ   งบกำรเงินท่ี

ปรำศจำกกำรแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไมว่ำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุม่บริษัทในกำรด ำเนินงำนตอ่เนื่อง กำร

เปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกบักำรด ำเนนิงำนตอ่เนื่องในกรณีที่มเีร่ืองดงักลำ่ว และกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ี

ด ำเนินงำนตอ่เนื่อง เว้นแตผู่้บริหำรมีควำมตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุม่บริษัทหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไมส่ำมำรถด ำเนินงำนตอ่เนื่อง

อีกตอ่ไปได้ 

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกบัดแูลมีหน้ำที่ในกำรสอดสอ่งดแูลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุม่บริษัท 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตสุมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำร
แสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม ่ไมว่ำ่จะเกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของ
ผู้สอบบญัชีซึง่รวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด้่วย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตสุมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสงูแตไ่มไ่ด้เป็น
กำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนั
เป็นสำระส ำคญัทีม่ีอยูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญั
เมื่อคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตสุมผลได้วำ่รำยกำรท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงแตล่ะรำยกำรหรือทกุรำยกำรรวมกนัจะมีผลตอ่กำร
ตดัสนิใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหลำ่นี ้

• ระบแุละประเมินควำมเสีย่งที่อำจมีกำรแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน  ไมว่ำ่จะ
เกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตัิงำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ่ควำมเสีย่ง
เหลำ่นัน้ และได้หลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ข้ำพเจ้ำ ควำมเสีย่งที่ไมพ่บข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซึง่เป็นผลมำจำกกำรทจุริตจะสงูกวำ่
ควำมเสีย่งที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทจุริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลกัฐำน กำรตัง้ใจละเว้นกำรแสดงข้อมลู กำรแสดงข้อมลูที่ไมต่รงตำมข้อเทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคมุ
ภำยใน 

• ท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเก่ียวข้องกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แตไ่มใ่ช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นตอ่ควำมมีประสทิธิผลของกำรควบคมุ
ภำยในของกลุม่บริษัท 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตสุมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนตอ่เนื่องของผู้บริหำร และสรุป
จำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ได้รับวำ่มคีวำมไมแ่นน่อนที่มีสำระส ำคญัที่เก่ียวกบัเหตกุำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่
อำจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถของกลุม่บริษัทในกำรด ำเนินงำนตอ่เนื่องหรือไม ่
หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปวำ่มีควำมไมแ่นน่อนที่มีสำระส ำคญั ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรำยงำนของผู้สอบ
บญัชีของข้ำพเจ้ำถงึกำรเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำรเปิดเผยดงักลำ่วไมเ่พียงพอ 
ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นทีเ่ปลีย่นแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึน้อยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีทีไ่ด้รับจนถึง
วนัท่ีในรำยงำนของผู้สอบบญัชีของข้ำพเจ้ำ อยำ่งไรก็ตำม เหตกุำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตใุห้
กลุม่บริษัทต้องหยดุกำรด ำเนินงำนตอ่เนื่องได้ 

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนือ้หำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
ประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตกุำรณ์ที่เกิดขึน้โดยถกูต้องตำมที่ควรหรือไม ่ 

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทำงกำรเงินของกิจกำรหรือของ
กิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุม่บริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบตอ่กำรก ำหนด
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แนวทำง กำรควบคมุดแูล และกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบกลุม่บริษัท ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พยีงผู้ เดยีวตอ่
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 

ข้ำพเจ้ำได้สือ่สำรกบัผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกบัดแูลในเร่ืองตำ่ง ๆ ซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่งเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้
วำงแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยในหำก
ข้ำพเจ้ำได้พบในระหวำ่งกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ รับผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบันี ้

 
 
 
 
 
พิมพ์ใจ มำนิตขจรกิจ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบียน 4521 
บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 21 กมุภำพนัธ์ 2561 
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บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 
   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  หมำยเหต ุ 2560 2559  2560 2559 

สินทรัพย์        

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 7    25,809,061      25,682,974       21,764,022      21,530,510  

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 6, 8   112,729,836    108,888,395     112,818,753    108,888,395  

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 6                      -       3,000,000                         -        3,000,000  

สินค้ำคงเหลือ  9     44,150,221      48,555,605       44,026,221      48,555,605  

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 10       3,109,795        2,833,252         3,100,504        2,832,610  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    185,798,913  188,960,226   181,709,500  184,807,120  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝำกสถำบนักำรเงินที่มีภำระค ำ้ประกนั 11 25,500,000  20,500,000   25,500,000  20,500,000  

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 12 7,841,016  8,474,000   7,834,000  8,474,000  

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 13 -  -   4,089,988  4,089,988  

สว่นปรับปรุงอำคำรเชำ่และอปุกรณ์ 14 15,050,292  13,532,196   15,041,003  13,524,207  

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 15 3,187,042  2,335,834   3,187,042  2,335,834  

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัช ี 23 551,284  555,369   551,284  514,109  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  1,425,384  1,001,934    1,398,277  995,973  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      53,555,018  46,399,333   57,601,594  50,434,111  

รวมสินทรัพย์   239,353,931  235,359,559    239,311,094  235,241,231  

 
 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้
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บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  หมำยเหต ุ 2560 2559   2560 2559 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีสิ้นหมุนเวียน       

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินและ       

   เจ้ำหนีท้รัสต์รีซีท 16 51,138,744  73,890,025   51,138,744  73,890,025  

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 6, 17 76,732,730  69,876,291   76,621,642  69,743,042  

หนีส้ินภำยใต้สญัญำเชำ่กำรเงินที่ถึงก ำหนด       

   ช ำระภำยในหนึ่งปี 19 689,531 535,875  689,531 535,875 

ภำษีเงินได้ค้ำงจำ่ย  1,326,249  3,450,498   1,326,249  3,450,498  

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 18 3,940,035  5,012,853   3,939,998  5,012,853  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  133,827,289  152,765,542    133,716,164  152,632,293  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       

หนีส้ินภำยใต้สญัญำเชำ่กำรเงิน - สทุธิ       

   จำกสว่นที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 19 509,336  812,701   509,337  812,701  

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 20 3,305,474  3,026,520    3,305,474  3,026,520  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  3,814,810  3,839,221    3,814,811  3,839,221  

รวมหนีสิ้น   137,642,099  156,604,763    137,530,975  156,471,514  

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุเรือนหุ้น        

   ทนุจดทะเบียน       

      หุ้นสำมญั 100,000,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 0.50 บำท  50,000,000  50,000,000    50,000,000  50,000,000  

   ทนุที่ออกและช ำระแล้ว       

      หุ้นสำมญั 100,000,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 0.50 บำท  50,000,000  50,000,000   50,000,000  50,000,000  

ก ำไรสะสม        

   จดัสรรแล้ว - ส ำรองตำมกฎหมำย 21 5,000,000  5,000,000   5,000,000  5,000,000  

   ยงัไมไ่ด้จดัสรร  46,711,832  23,754,796    46,780,119  23,769,717  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  101,711,832  78,754,796    101,780,119  78,769,717  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  239,353,931  235,359,559    239,311,094  235,241,231  

    -   -    -   -  
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บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

      (หน่วย: บำท) 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 หมำยเหต ุ 2560 2559  2560 2559 

ก าไรขาดทุน:       

รายได้       

รำยได้จำกกำรขำย 6 603,337,317  533,005,929   603,321,611  533,005,929  

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรพร้อมติดตัง้  25,677,655  19,643,437   25,579,653  19,643,437  

รำยได้อ่ืน  9,517,790  4,728,794   9,502,601  4,713,383  

รวมรายได้  638,532,762  557,378,160   638,403,865  557,362,749  

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทนุขำย  504,951,167  441,673,055   505,079,817  441,693,305  

ต้นทนุจำกกำรขำยและบริกำรพร้อมติดตัง้  16,520,117  14,020,838   16,411,167  14,053,438  

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย  21,870,096  18,107,916   21,870,096  18,107,916  

คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร  46,148,125  39,075,347   48,013,679  42,685,333  

รวมค่าใช้จ่าย  589,489,505  512,877,156   591,374,759  516,539,992  

ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม       

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  49,043,257  44,501,004   47,029,106  40,822,757  

สว่นแบง่ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม 12.2  (2,024,688)  (2,843,989)  -  -  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  47,018,569  41,657,015   47,029,106  40,822,757  

คำ่ใช้จำ่ยทำงกำรเงิน   (4,323,628)  (4,271,469)   (4,322,059)  (4,270,717) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  42,694,941  37,385,546   42,707,047  36,552,040  

คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 23  (9,737,905)  (9,109,670)   (9,696,645)  (9,150,930) 

ก าไรส าหรับปี  32,957,036  28,275,876   33,010,402  27,401,110  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:       
รำยกำรที่จะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั       
ผลขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์       
   ประกนัภยั 20 -   (808,951)  -   (808,951) 
หกั: ผลกระทบของภำษีเงินได้ 23 -  161,790   -  161,790  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี  -   (647,161)  -   (647,161) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  32,957,036  27,628,715   33,010,402  26,753,949  
 

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้
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บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(ต่อ) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 

      (หน่วย: บำท) 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 หมำยเหต ุ 2560 2559  2560 2559 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)       

สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  32,957,036  28,426,496   33,010,402  27,401,110  

สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทยอ่ย  -   (150,620)    

  32,957,036  28,275,876     

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       

สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  32,957,036  27,779,335   33,010,402  26,753,949  

สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทยอ่ย  -   (150,620)    

  32,957,036  27,628,715     

ก าไรต่อหุ้น  24      

ก ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน       

   ก ำไรสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  0.33  0.28   0.33  0.27  

   จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั (หุ้น)  100,000,000  100,000,000   100,000,000  100,000,000  
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บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 

  งบการเงนิรวม 

  สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ   

   ก ำไรสะสม รวมสว่นของ   

  ทนุเรือนหุ้น จดัสรรแล้ว -   ผู้ ถือหุ้น 
สว่นของผู้ ถือหุ้น

เดิม 
รวม 

  ที่ออกและช ำระแล้ว 
ส ำรองตำม
กฎหมำย 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร ของบริษัทฯ ของบริษัทยอ่ย สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  50,000,000  5,000,000  20,975,461  75,975,461  4,240,608  80,216,069  
ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับปี -  -  28,426,496  28,426,496  28,275,876  56,702,372  
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -  -   (647,161)  (647,161) -   (647,161) 
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี  -  -  27,779,335  27,779,335  28,275,876  56,055,211  
สว่นของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทยอ่ยลดลงจำกกำรรวมธุรกิจ       

   ภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั -  -  -  -   (4,089,988)  (4,089,988) 
เงินปันผลจำ่ย (หมำยเหต ุ26) -  -   (25,000,000)  (25,000,000) -   (25,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  50,000,000  5,000,000  23,754,796  78,754,796  28,426,496  107,181,292  

        

หมำยเหต ุประกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้
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บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ) 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 
 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560  50,000,000  5,000,000  23,754,796  78,754,796  -  78,754,796  

ก ำไรส ำหรับปี  -  -  -  -  32,957,036  32,957,036  

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -  -  -  -  -  -  

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -  -  -  -  32,957,036  32,957,036  

เงินปันผลจำ่ย (หมำยเหต ุ26) -  -   (10,000,000)  (10,000,000) -   (10,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 50,000,000  5,000,000  13,754,796  68,754,796  32,957,036  101,711,832  

  50,000,000   (45,000,000) 13,754,796    51,711,832  

หมำยเหต ุประกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้
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บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
     (หน่วย: บำท) 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

        

  ทนุเรือนหุ้นที่ออก จดัสรรแล้ว -  รวมสว่นของ 

  และช ำระแล้ว ส ำรองตำมกฎหมำย ยงัไมไ่ด้จดัสรร ผู้ ถือหุ้น 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 50,000,000  5,000,000  22,015,768  77,015,768  

ก ำไรส ำหรัปี  -  -   (4,270,717)  (4,270,717) 

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -  -  -  -  

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -  -   (4,270,717)  (4,270,717) 

เงินปันผลจำ่ย (หมำยเหต ุ26) -  -   (25,000,000)  (25,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  50,000,000  5,000,000   (7,254,949) 47,745,051  

      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 50,000,000  5,000,000   (7,254,949) 47,745,051  

ก ำไรส ำหรับ
ปี 

 -  -   (4,322,059)  (4,322,059) 

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -  -  -  -  

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -  -   (4,322,059)  (4,322,059) 

เงินปันผลจำ่ย (หมำยเหต ุ26) -  -   (10,000,000)  (10,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 50,000,000  5,000,000   (21,577,008) 33,422,992  

  50,000,000  5,000,000   (57,254,949)  (31,024,666) 

  50,000,000  5,000,000   (71,577,008)  (68,357,127) 
 

หมำยเหต ุประกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้
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บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 

    (หน่วย: บำท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     

ก ำไรก่อนภำษี 42,694,941  37,385,546  42,707,047  36,552,040  

รำยกำรปรับกระทบยอดก ำไรก่อนภำษีเป็น     

   เงินสดรับ (จำ่ย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน:      

   คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 6,506,785  5,683,259  6,503,435  5,681,260  

   โอนกลบัหนีส้งสยัจะสญู   (10,968) -   (10,968) -  

   ขำดทนุจำกกำรปรับลดมลูคำ่ของสนิค้ำคงเหลือ  5,324,017  3,987,756  5,324,017  3,987,756  

   ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของเงินลงทนุในบริษัทร่วม (โอนกลบั)  (1,391,704) 1,391,704  640,000  5,276,000  

   คำ่ใช้จำ่ยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 454,063  86,681  454,063  86,681  

   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์  (44,725)  (510,617)  (44,725)  (510,617) 

   ขำดทนุ (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้  (206,426) 2,108,989   (206,426) 2,108,989  

   รำยได้ดอกเบีย้  (434,452)  (618,533)  (419,263)  (603,122) 

   สว่นแบง่ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม 2,024,688  2,843,989  -  -  

   คำ่ใช้จำ่ยดอกเบีย้ตำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน 98,015  126,586  98,015  126,586  

   คำ่ใช้จำ่ยดอกเบีย้ 3,702,472  3,532,914  3,702,472  3,532,914  
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บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด(ต่อ) 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 
    (หน่วย: บำท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงใน     

   สินทรัพย์และหนีส้ินด ำเนินงำน 58,716,706  56,018,274  58,747,667  56,238,487  

สินทรัพย์ด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้     

   ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น  (3,945,502)  (43,968,227)  (4,034,419)  (43,968,227) 

   สินค้ำคงเหลือ  (918,634)  (19,513,904)  (794,633)  (19,513,904) 

   สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น  (270,106)  (698,301)  (267,894)  (698,405) 

   สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  (423,450)  (7,561)  (402,304)  (1,600) 

หนีส้ินด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง)     

   เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 7,080,230  16,639,937  7,102,391  16,614,062  

   หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  (1,072,818) 2,712,051   (1,072,855) 2,715,025  

   เงินสดจำ่ยผลประโยชน์ระยะยำวแกพ่นกังำนที่เกษียณอำย ุ  (175,109) -   (175,109) -  

เงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
                 

58,991,317  
                 

11,182,269  
                 

59,102,844  
                 

11,385,438  

   ดอกเบีย้รับ 433,895  413,679  418,706  398,268  

   จำ่ยภำษีเงินได้  (11,864,505)  (7,805,630)  (11,858,069)  (7,805,630) 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 47,560,707  3,790,318  47,663,481  3,978,076  

 

หมำยเหต ุประกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้
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บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด(ต่อ) 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 
    (หน่วย: บำท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย -  -  -  
                 

(4,089,988) 

เงินสดจำ่ยแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทยอ่ย -   (4,089,988) -  -  

เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบริษัทร่วม -   (1,250,000) -   (1,250,000) 

เงินฝำกสถำบนักำรเงินที่มีภำระค ำ้ประกนัลดลง (เพ่ิมขึน้)  (5,000,000) 6,000,000   (5,000,000) 6,000,000  

เงินสดจำ่ยส ำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั -   (3,000,000) -   (3,000,000) 

เงินสดรับจำกเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 3,000,000  -  3,000,000  -  

เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้อปุกรณ์  (7,419,197)  (10,100,776)  (7,414,547)  (10,100,776) 

เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  (1,086,082)  (2,278,850)  (1,086,082)  (2,278,850) 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำ่ยอปุกรณ์ 88,868  541,680  88,868  541,680  

ดอกเบีย้รับ 112,438  75,205  112,438  75,205  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (10,303,973)  (14,102,729)  (10,299,323)  (14,102,729) 
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บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด(ต่อ) 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 

    (หน่วย: บำท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินและ     

   เจ้ำหนีท้รัสต์รีซีทเพิ่มขึน้ (ลดลง)  (22,751,281) 29,091,344   (22,751,281) 29,091,344  

เงินสดจำ่ยหนีส้ินภำยใต้สญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน  (564,662)  (225,696)  (564,661)  (225,696) 

เงินปันผลจำ่ย  (10,000,000)  (25,000,000)  (10,000,000)  (25,000,000) 

ดอกเบีย้จำ่ย  (3,814,704)  (3,622,908)  (3,814,704)  (3,622,908) 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ  (37,130,647) 242,740   (37,130,646) 242,740  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 126,087   (10,069,671) 233,512   (9,881,913) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดต้นปี 25,682,974  35,752,645  21,530,510  31,412,423  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 25,809,061  25,682,974  21,764,022  21,530,510  

 -  -  -  -  

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ     

รำยกำรที่ไมใ่ชเ่งินสดประกอบด้วย     

   ซือ้ทรัพย์สินตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน 414,953 224,610 414,953  224,610  

   ขำดทนุจำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     

      - สทุธิจำกผลกระทบของภำษีเงินได้ -  647,161 -  647,161  

 

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้
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บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซึง่จดัตัง้และมีภมูิล ำเนำในประเทศไทย โดยมีบริษัท 

อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทยเป็นบริษัท
ใหญ่ บริษัทฯด ำเนินธุรกิจหลักในกำรจ ำหน่ำยระบบสำรสนเทศไอที ระบบสำรสนเทศเครือข่ำยและระบบ
สำรสนเทศโทรคมนำคม ท่ีอยู่ตำมที่ จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 23/87-89 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรำม 9 
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิ 
2.1 งบกำรเงินนีจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก ำหนดในพระรำชบญัญัติวิชำชีพบญัชี พ .ศ. 2547 

โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำลงวนัที่ 11 ตุลำคม 2559 ออก
ตำมควำมในพระรำชบญัญตัิกำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัที่บริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษ
แปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยนี ้

 งบกำรเงินนีไ้ด้จดัท ำขึน้โดยใช้เกณฑ์รำคำทนุเดิมเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอยำ่งอื่นในนโยบำยกำรบญัชี 
2.2 กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั 
 การลงทนุในหุน้สามญัของบริษัท เอช อาร์ ซี พี จ ากดั 
 เมื่อวนัที่ 1 มีนำคม 2559 บริษัทฯซือ้เงินลงทนุในหุ้นสำมญัของบริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกดั จ ำนวน 1 ล้ำนหุ้น คิด

เป็นมูลค่ำเงินลงทุนรวม 4.09 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 100 ของทุนของบริษัทดงักลำ่วจำกบริษัทใหญ่และ
กลุ่มบุคคลธรรมดำซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทดงักล่ำว กำรเข้ำลงทุนครัง้นีถื้อเป็นกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำร
ควบคมุเดียวกนั 

 มลูค่ำสทุธิตำมบญัชีของสินทรัพย์และหนีส้ิน ณ วนัซือ้ (29 กุมภำพนัธ์ 2559) และเงินสดจ่ำยเพื่อซือ้เงินลงทนุใน

บริษัทยอ่ยดงักลำ่วแสดงได้ดงันี ้ 
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(หนว่ย:พนับำท) 

เงินสดจ่ำยเพื่อซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  4,090 

มลูคำ่สทุธิตำมบญัชีของสนิทรัพย์และหนีส้นิ ณ วนัซือ้  

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 4,337 

อปุกรณ์ 9 

สนิทรัพย์อื่น 6 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น (262) 

รวมสนิทรัพย์สทุธิของบริษัทยอ่ย 4,090 

สว่นเกินทนุจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั - 

2.3 งบกำรเงินรวมนีไ้ด้จดัท ำขึน้โดยรวมงบกำรเงินของบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวำ่ “บริษัทฯ”) 
และบริษัทยอ่ย (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวำ่ “บริษัทยอ่ย”) ดงัตอ่ไปนี ้

 

  จดัตัง้ขึน้ใน  อตัรำร้อยละ 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ  ของกำรถือหุ้น 

    2560 2559 

    ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกดั จ ำหนำ่ยและติดตัง้ระบบสำรสนเทศ 
ไอที ระบบสำรสนเทศเครือขำ่ย และ
ระบบสำรสนเทศโทรคมนำคม 

ไทย  100 100 

ก) บริษัทฯจะถือวำ่มีกำรควบคมุกิจกำรท่ีเข้ำไปลงทนุหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทฯมีสทิธิได้รับหรือมีสว่นได้เสีย
ในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทนุ และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสัง่กำรกิจกรรมที่สง่ผลกระทบอย่ำงมี
นยัส ำคญัตอ่จ ำนวนเงินผลตอบแทนนัน้ได้  

ข) บริษัทฯน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตัง้แต่วนัที่บริษัทฯมีอ ำนำจในกำร
ควบคมุบริษัทยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษัทฯสิน้สดุกำรควบคมุบริษัทยอ่ยนัน้ 

ค) งบกำรเงินของบริษัทยอ่ยได้จดัท ำขึน้โดยใช้นโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษัทฯ 
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ง) ยอดคงค้ำงระหวำ่งบริษัทฯและบริษัทยอ่ย รำยกำรค้ำระหวำ่งกนัที่มีสำระส ำคญัได้ถกูตดัออกจำกงบกำรเงิน
รวมนีแ้ล้ว  

2.4 บริษัทฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตำมวิธี   รำคำทนุ 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

  ในระหวำ่งปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบ

กำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบตัิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินดงักลำ่วได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพื่อให้มีเนือ้หำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบตัิทำงกำร

บญัชีกบัผู้ ใช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักลำ่วมำถือปฏิบตัินีไ้ม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น

สำระส ำคญัตอ่งบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

  ในระหว่ำงปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ ำนวนหลำยฉบบั ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มี

รอบระยะเวลำบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2561 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักลำ่วได้รับกำร

ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึน้เพื่อให้มีเนือ้หำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วน

ใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  

  ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบ

อยำ่งเป็นสำระส ำคญัตอ่งบกำรเงินเมื่อน ำมำถือปฏิบตัิ 

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินคา้ 

  รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำรับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนควำมเสีย่งและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจ้ำของ

สินค้ำให้กบัผู้ซือ้แล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมลูค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินค้ำโดยไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม ส ำหรับ

สนิค้ำที่ได้สง่มอบหลงัจำกหกัสว่นลดแล้ว 

 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำโดยมีเง่ือนไขกำรติดตัง้และตรวจสอบ บริษัทฯจะรับรู้รำยได้หำก ผู้ซือ้ยอมรับสินค้ำเมื่อ

กำรติดตัง้และสนิค้ำได้ผำ่นกำรตรวจสอบแล้ว 
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 ดอกเบีย้รบั 

 ดอกเบีย้ถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค ำนงึถึงอตัรำผลตอบแทนที่แท้จริง 

4.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดหมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทนุระยะสัน้ที่มีสภำพคลอ่งสงู 

ซึง่ถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไมเ่กิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีได้มำและไมม่ีข้อจ ำกดัในกำรเบิกใช้ 

4.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

 ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่นแสดงตำมมูลค่ำสทุธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบนัทึกค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู

ส ำหรับผลขำดทนุโดยประมำณที่อำจเกิดขึน้จำกกำรเก็บเงินลูกหนีไ้ม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์

กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยหุนี ้ 

4.4  สินค้าคงเหลือ 

 สนิค้ำคงเหลอืแสดงมลูคำ่ตำมรำคำทนุโดยวิธีเข้ำก่อนออกก่อนและวิธีรำคำทนุแบบเฉพำะเจำะจงหรือมลูคำ่สทุธิที่
จะได้รับแล้วแตร่ำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

4.5 เงนิลงทุน 

 ก) เงินลงทนุในบริษัทร่วมที่แสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมลูคำ่ตำมวิธีสว่นได้เสยี 

 ข) เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมลูค่ำตำมวิธีรำคำทุนสทุธิ

จำกคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ (ถ้ำมี) 

 บริษัทฯใช้วิธีถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัในกำรค ำนวณต้นทนุของเงินลงทนุ 

4.6 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

 ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอปุกรณ์แสดงตำมรำคำทุนหลงัหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผ่ือกำร  ด้อยค่ำของ

สนิทรัพย์ (ถ้ำมี)  

   ค่ำเสื่อมรำคำส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์

โดยประมำณดงัตอ่ไปนี ้

สว่นปรับปรุงอำคำรเชำ่  5 ปี 

เคร่ืองตกแตง่และตดิตัง้  5 ปี 

อปุกรณ์ส ำนกังำน  3 และ 5 ปี 

 คำ่เสือ่มรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
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4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) ของ

สนิทรัพย์นัน้ 

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยตดัจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนที่มีอำยกุำรให้ประโยชน์จ ำกดัอยำ่งมีระบบตลอดอำยกุำรให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นัน้ และจะประเมินกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์ดงักลำ่วเมื่อมีข้อบง่ชีว้ำ่สินทรัพย์

นัน้เกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของ

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนดงักลำ่วทกุสิน้ปีเป็นอยำ่งน้อย                      คำ่ตดัจ ำหนำ่ยรับรู้เป็นคำ่ใช้จ่ำยในสว่นของก ำไร

หรือขำดทนุ 

ลขิสทิธ์ิโปรแกรมส ำเร็จรูปมีอำยกุำรให้ประโยชน์ 3 และ 5 ปี 

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บคุคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ หมำยถึง บคุคลหรือกิจกำรที่มีอ ำนำจควบคมุบริษัทฯ หรือถกูบริษัทฯ

ควบคมุไมว่ำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยูภ่ำยใต้กำรควบคมุเดียวกนักบับริษัทฯ 

 นอกจำกนี ้บคุคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกนัยงัหมำยรวมถึงบริษัทร่วม และบคุคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิออกเสียงโดย

ทำงตรงหรือทำงอ้อมซึง่ท ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัตอ่บริษัทฯ ผู้บริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของ

บริษัทฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคมุกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

4.9 เงนิตราต่างประเทศ 

  บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกลุเงินบำท ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนของ

บริษัทฯ รำยกำรต่ำง ๆ ของแต่ละกิจกำรที่รวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมลูค่ำด้วยสกลุเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของ

แตล่ะกิจกำรนัน้ 

  รำยกำรที่เป็นเงินตรำตำ่งประเทศแปลงคำ่เป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัที่ที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์และ

หนีส้นิท่ีเป็นตวัเงินท่ีซึง่อยูใ่นสกลุเงินตรำตำ่งประเทศได้แปลงคำ่เป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบ

ระยะเวลำรำยงำน 

  ก ำไรและขำดทนุท่ีเกิดจำกกำรเปลีย่นแปลงในอตัรำแลกเปลีย่นได้รวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

  



                     บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 23/87- 89 ถนนพระรำมเก้ำ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพ ฯ 10320 

                                 

73 | P a g e  
 

4.10 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสงัคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิด

รำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนกังำนได้ร่วมกันจัดตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนกังำนจ่ำย

สะสมและเงินที่บริษัทฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทนุส ำรองเลีย้งชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์

ของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย เงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอ่ยจ่ำยสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นคำ่ใช้จำ่ยในปีที่

เกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนกังำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึง่

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยถือวำ่เงินชดเชยดงักลำ่วเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยค ำนวณหนีส้ินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่

ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระผกูพนั

ดงักลำ่วตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 ผลก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออก

จำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

4.11 ประมาณการหนีส้ิน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบนัทึกประมำณกำรหนีส้ินไว้ในบญัชีเมื่อภำระผกูพนัซึง่เป็นผลมำจำกเหตกุำรณ์ในอดีต

ได้เกิดขึน้แล้ว และมีควำมเป็นไปได้คอ่นข้ำงแนน่อนวำ่บริษัทฯและบริษัทยอ่ยจะเสยีทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ

ปลดเปลือ้งภำระผกูพนันัน้ และบริษัทฯและบริษัทยอ่ยสำมำรถประมำณมลูคำ่ภำระผกูพนันัน้ได้อยำ่งนำ่เช่ือถือ 

4.12 ภาษีเงนิได้ 

 ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบนัทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนัตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ 

โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 
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 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ

สินทรัพย์และหนีส้ิน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนีส้ินที่เก่ียวข้องนัน้ โดยใช้

อตัรำภำษีที่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน   

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่ต้องเสียภำษีทกุรำยกำร แต่

รับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่ใช้หกัภำษี รวมทัง้ผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั

ไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียง

พอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกตำ่งชัว่ครำวที่ใช้หกัภำษีและผลขำดทนุทำงภำษีที่ยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทุกสิน้รอบระยะเวลำ

รำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมลูคำ่ตำมบญัชีดงักลำ่ว หำกมีควำมเป็นไปได้คอ่นข้ำงแน่วำ่บริษัทฯและบริษัทยอ่ย

จะไมม่ีก ำไรทำงภำษีเพียงพอตอ่กำรน ำสนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทัง้หมดหรือบำงสว่นมำใช้ประโยชน์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ ถือหุ้ นหำกภำษีที่เกิดขึน้

เก่ียวข้องกบัรำยกำรท่ีได้บนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดลุยพินิจและกำรประมำณ

กำรในเร่ืองที่มีควำมไมแ่น่นอนเสมอ กำรใช้ดลุยพินิจและกำรประมำณกำรดงักลำ่วนีส้ง่ผลกระทบตอ่จ ำนวนเงินท่ี

แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึน้จริงอำจแตกต่ำงไปจำก

จ ำนวนที่ประมำณกำรไว้  กำรใช้ดลุยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงันี ้

 สัญญาเช่า  

 ในกำรพิจำรณำประเภทของสญัญำเช่ำวำ่เป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน      ฝ่ำยบริหำรได้

ใช้ดลุยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสญัญำเพื่อพิจำรณำวำ่              บริษัทฯและบริษัทย่อยได้

โอนหรือรับโอนควำมเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรัพย์ที่เช่ำดงักลำ่วแล้วหรือไม่ 

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในกำรประมำณคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดลุยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทนุ

ที่คำดว่ำจะเกิดขึน้จำกลกูหนีแ้ต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนีท้ี่คงค้ำงและ

สภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยูใ่นขณะนัน้ 

 ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
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ในกำรประมำณค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผล

ขำดทนุที่คำดว่ำจะเกิดขึน้จำกสินค้ำคงเหลือ แต่ละรำยกำร โดยค ำนึงถึงกำรวิเครำะห์มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์ที่

คำดวำ่จะขำยได้ กำรใช้ประมำณกำรจำกข้อมลูสถิติกำรขำยในอดีต อำยขุองสนิทรัพย์รอกำรขำยคงค้ำงและสภำวะ

เศรษฐกิจที่เป็นอยูใ่นขณะนัน้ 

 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของสว่นปรับปรุงอำคำรเช่ำและอปุกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณอำยกุำรให้

ประโยชน์และมลูค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยกุำรให้

ประโยชน์และมลูคำ่คงเหลอืใหมห่ำกมีกำรเปลีย่นแปลงเกิดขึน้ 

นอกจำกนีฝ่้ำยบริหำรจ ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของสว่นปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ

และบนัทึกขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมลูค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์นัน้ 

ในกำรนีฝ่้ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เก่ียวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ง

เก่ียวเนื่องกบัสนิทรัพย์นัน้ 

 สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและ

ขำดทนุทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคต

เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทนุนัน้ ในกำรนีฝ่้ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำ

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยควรรับรู้จ ำนวนสนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเทำ่ใด โดยพิจำรณำถงึจ ำนวน

ก ำไรทำงภำษีที่คำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแตล่ะช่วงเวลำ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หนีส้ินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน ประมำณขึน้ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยั ซึ่ง

ต้องอำศยัข้อสมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนัน้ เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรขึน้เงินเดือนในอนำคต อตัรำ

มรณะ และอตัรำกำรเปลีย่นแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นต้น 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบริษัทฯกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัสำมำรถสรุปได้ดงันี  ้

ช่ือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั ควำมสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 

บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) บริษัทใหญ่ 

บริษัท อินเทลลเิจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติง้ จ ำกดั บริษัทยอ่ยของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ทีวี. เทเลคอม จ ำกดั บริษัทยอ่ยของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ไออำร์ซีพี คลำวด์ เซอร์วิส จ ำกดั บริษัทยอ่ยของบริษัทใหญ่ 

บริษัท สงิห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกดั บริษัทยอ่ยของบริษัทใหญ่ 

บริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกดั บริษัทยอ่ยตัง้แตว่นัท่ี                  1 

มีนำคม 2559 

บริษัท คลนี แพลนน่ิง จ ำกดั บริษัทร่วม 

ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน รำยกำรธุรกิจ

ดังกล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อยหรือกิจกำรที่

เก่ียวข้องกนัเหลำ่นัน้ ซึง่เป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 23/87- 89 ถนนพระรำมเก้ำ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพ ฯ 10320 

                                 

77 | P a g e  
 

  (หนว่ย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่      

รำยได้จำกกำรขำย 8,441 8,504 8,441 8,504 ตำมที่ตกลงร่วมกนั 

รำยได้อื่น 111 - 111 - ตำมที่ตกลงร่วมกนั 

ดอกเบีย้รับ - 5 - 5 ตำมสญัญำที่ตกลงร่วมกนั 

คำ่บริหำรจดักำร 75 780 75 780 ตำมที่ตกลงร่วมกนั 

คำ่บริกำรสว่นกลำง 761 681 761 681 ตำมที่ตกลงร่วมกนั 

เงินปันผลจ่ำย 9,114 22,784 9,114 22,784 ตำมที่ประกำศจ่ำย 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      

(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)      

รำยได้จำกกำรขำย - - 1,445 105 ตำมที่ตกลงร่วมกนั 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรพร้อม

ติดตัง้ - - - 52 

ตำมที่ตกลงร่วมกนั 

รายการธุรกิจกับกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน     

 

รำยได้จำกกำรขำย - 131 - 131 ตำมที่ตกลงร่วมกนั 

รำยได้คำ่ธรรมเนยีมค ำ้ประกนั

ธนำคำร 236 236 236 236 ตำมทีต่กลงร่วมกนั 

ดอกเบีย้รับ 129 182 129 182 ตำมสญัญำที่ตกลงร่วมกนั 
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ยอดคงค้ำงระหวำ่งบริษัทฯ บริษัทยอ่ยและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียดดงันี ้

          (หนว่ย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 
(หมายเหตุ 8) 

    

บริษัทใหญ่ 3,541 392 3,541 392 

กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั - 365 503 365 

รวม 3,541 757 4,044 757 

เจ้าหนีอื้น่ (หมายเหต ุ17)     

บริษัทใหญ่ 161 188 161 188 

รวม 161 188 161 188 
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เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้ำงของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ระหวำ่งบริษัทฯและกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 

คิดอัตรำดอกเบีย้ร้อยละ 12 ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืน 3 - 6 เดือน กำรเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ ยืมดังกล่ำวมี

รำยละเอียด ดงันี ้ 

 (หนว่ย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ยอดคงเหลอื  

ณ วนัท่ี  ในระหวำ่งปี 

ยอดคงเหลอื  

ณ วนัท่ี  

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 

31 ธนัวำคม 

2559 เพิ่มขึน้ ลดลง 

31 ธนัวำคม 

2560 

บริษัท สงิห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกดั 3,000 - (3,000) - 

รวม 3,000 - (3,000) - 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่ำงปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังำนที่

ให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำร ดงัตอ่ไปนี ้

(หนว่ย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 10,876 10,748 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 204 - 

รวม 11,080 10,748 

ภาระค า้ประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บริษัทฯมีภำระจำกกำรค ำ้ประกนัให้กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัตำมที่กลำ่วในหมำยเหต ุ28.4 

 

7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

(หนว่ย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 

เงินสด 5 4 5 4 

เงินฝำกธนำคำร 25,804 25,679 21,759 21,527 

รวม 25,809 25,683 21,764 21,531 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจ ำมีอตัรำดอกเบีย้ระหว่ำงร้อยละ 0.125 ถึง 1.00 

ตอ่ปี (2559: ร้อยละ 0.125 ถึง 0.80 ตอ่ปี) 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

(หนว่ย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม                        

 2560 2559 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

อำยหุนีค้งค้ำงนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   

ยงัไมถ่ึงก ำหนดช ำระ 1,686 211 

ค้ำงช ำระ   

 ไมเ่กิน 1 เดือน 1,855 74 

 1 - 2 เดือน - 107 

 2 - 3 เดือน - - 

 3 - 6 เดือน - - 

 6 - 12 เดือน - - 

 เกิน 12 เดือนขึน้ไป - - 

รวม 3,541 392 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน   

อำยหุนีค้งค้ำงนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   

ตัว๋เงินรับกำรค้ำ 8,567 18,039 

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 75,935 68,322 

ค้ำงช ำระ   

 ไมเ่กิน 1 เดือน 23,832 19,400 

 1 - 2 เดือน 696 168 

 2 - 3 เดือน 51 2,118 
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 3 - 6 เดือน - - 

 6 - 12 เดือน 17 - 

 เกิน 12 เดือนขึน้ไป - - 

รวม 109,098 108,047 

หกั: คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - (11) 

รวมลกูหนีก้ำรค้ำ - สทุธิ 112,639 108,428 

ลูกหนีอ้ื่น   

ลกูหนีอ้ื่น - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั - 365 

ลกูหนีอ้ื่น - กิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 91 95 

รวมลกูหนีอ้ื่น 91 460 

รวมลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 112,730 108,888 

  



                     บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 23/87- 89 ถนนพระรำมเก้ำ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพ ฯ 10320 

                                 

83 | P a g e  
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

อำยหุนีค้งค้ำงนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   

ยงัไมถ่ึงก ำหนดช ำระ 2,153 211 

ค้ำงช ำระ   

 ไมเ่กิน 1 เดือน 1,891 74 

 1 - 2 เดือน - 107 

 2 - 3 เดือน - - 

 3 - 6 เดือน - - 

 6 - 12 เดือน - - 

 เกิน 12 เดือนขึน้ไป - - 

รวม 4,044 392 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน   

อำยหุนีค้งค้ำงนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   

ตัว๋เงินรับกำรค้ำ 8,567 18,039 

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 75,521 68,322 

ค้ำงช ำระ   

 ไมเ่กิน 1 เดือน 23,832 19,400 

 1 - 2 เดือน 696 168 

 2 - 3 เดือน 51 2,118 

 3 - 6 เดือน - - 

 6 - 12 เดือน 17 - 

 เกิน 12 เดือนขึน้ไป - - 
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รวม 108,684 108,047 

หกั: คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - (11) 

รวมลกูหนีก้ำรค้ำ - สทุธิ 112,728 108,428 

ลูกหนีอ้ื่น   

ลกูหนีอ้ื่น - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั - 365 

ลกูหนีอ้ื่น - กิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 91 95 

รวมลกูหนีอ้ื่น 91 460 

รวมลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 112,819 108,888 

 

9.   สินค้าคงเหลือ 

    (หนว่ย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

  

รำคำทนุ 

รำยกำรปรับลดรำคำทนุให้เป็น

มลูคำ่สทุธิที่จะได้รับ สนิค้ำคงเหลอื - สทุธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

สนิค้ำส ำเร็จรูป 52,565 57,222 (14,335) (9,011) 38,230 48,211 

สนิค้ำระหวำ่งทำง 5,920 345 - - 5,920 345 

รวม 58,485 57,567 (14,335) (9,011) 44,150 48,556 
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    (หนว่ย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  

รำคำทนุ 

รำยกำรปรับลดรำคำทนุให้เป็น

มลูคำ่สทุธิที่จะได้รับ สนิค้ำคงเหลอื - สทุธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

สนิค้ำส ำเร็จรูป 52,441 57,222 (14,335) (9,011) 38,106 48,211 

สนิค้ำระหวำ่งทำง 5,920 345 - - 5,920 345 

รวม 58,361 57,567 (14,335) (9,011) 44,026 48,556 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษัทฯและบริษัทย่อยบนัทึกกำรปรับลดรำคำทนุของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสทุธิที่จะ

ได้รับ เป็นจ ำนวน 12 ล้ำนบำท (2559: 7 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ: 12 ล้ำนบำท 2559: 7 ล้ำนบำท) โดยแสดงเป็น

สว่นหนึ่งของต้นทนุขำย และมีกำรกลบัรำยกำรปรับลดมลูค่ำสินค้ำคงเหลือเป็นจ ำนวน 7 ล้ำนบำท (2559: 3 ล้ำน

บำท) (เฉพำะบริษัทฯ 7 ล้ำนบำท 2559: 3 ล้ำนบำท) โดยน ำไปหกัจำกมลูคำ่ของสนิค้ำคงเหลอืที่รับรู้เป็นคำ่ใช้จ่ำย

ในระหวำ่งปี 

 

10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

(หนว่ย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 

ภำษีซือ้ที่ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 1,558 1,471 1,557 1,471 

คำ่ใช้จำ่ยจ่ำยลว่งหน้ำ 1,312 1,030 1,312 1,029 

อื่น ๆ 240 332 231 332 

รวม 3,110 2,833 3,100 2,832 
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11. เงนิฝากสถาบันการเงนิที่มีภาระค า้ประกัน 

 ยอดคงเหลอืนี ้คือ เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจ ำซึง่บริษัทฯได้น ำไปค ำ้ประกนัวงเงิน             ทรัสต์รีซีทและ

วงเงินสนิเช่ือที่ได้รับจำกธนำคำรและหนงัสอืค ำ้ประกนัท่ีธนำคำรออกให้ในนำมของบริษัทฯและบริษัทร่วม 

12. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

12.1 รำยละเอียดของบริษัทร่วม 

(หนว่ย: พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม 

  จดัตัง้ขึน้   มลูคำ่ตำมบญัชี คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ มลูคำ่ตำมบญัชี 

บริษัทร่วม 
ลกัษณะ
ธุรกิจ ในประเทศ สดัสว่นเงินลงทนุ รำคำทนุ 

ตำมวิธีสว่นได้
เสยี 

ของเงินลงทนุ ตำมวิธีสว่นได้
เสยี - สทุธิ 

   2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

บริษัท คลนี 
แพลนน่ิง  

   จ ำกดั  

บริหำรและ
ก ำจดัขยะ 

ไทย 25 25 13,750 13,750 7,841 9,866 - (1,392) 7,841 8,474 

(หนว่ย: พนับำท) 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษัทร่วม ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตัง้ขึน้ 

ในประเทศ สดัสว่นเงินลงทนุ              รำคำทนุ 
คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่
ของ   เงินลงทนุ 

มลูคำ่ตำมบญัชี
ตำมวิธีรำคำทนุ 

- สทุธิ 

   2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษัท คลนี แพ
ลนน่ิง  

   จ ำกดั  

บริหำรและ
ก ำจดัขยะ 

ไทย 25 25 13,750 13,750 (5,916) (5,276) 7,834 8,474 

 เมื่อวนัที่ 6 กรกฎำคม 2559 บริษัทร่วม (บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ ำกดั) ได้จดทะเบียนเพิ่มทนุกบักระทรวงพำณิชย์

จำกเดิมจ ำนวน 50 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั 5 ล้ำนหุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท) เป็นจ ำนวน 60 ล้ำนบำท (หุ้น

สำมญั 6 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท) บริษัทฯได้ลงทุนเพิ่มเพื่อรักษำสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 25 ซึ่ง
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บริษัทร่วมดงักล่ำวเรียกช ำระค่ำหุ้นแล้วร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัเพิ่มทุน หรือเป็นเงินจ ำนวน 1,250,000 

บำท  

12.2 สว่นแบง่ขำดทนุ 

 ในระหวำ่งปี บริษัทฯรับรู้สว่นแบง่ขำดทนุจำกกำรลงทนุในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวม ดงันี ้

(หนว่ย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

ช่ือบริษัท สว่นแบง่ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วมส ำหรับปี 

 2560 2559 

บริษัท คลนี แพลนน่ิง จ ำกดั (2,025) (2,844) 

 

12.3 ข้อมลูทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน  

(หนว่ย: ล้ำนบำท) 
 2560 2559 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 2.78 4.08 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 46.22 45.34 

หนีส้นิหมนุเวียน (16.77) (9.45) 

หนีส้นิไมห่มนุเวียน (0.87) (0.51) 

สนิทรัพย์สทุธิ 31.36 39.46 

สดัสว่นเงินลงทนุ (ร้อยละ) 25 25 

สดัสว่นตำมสว่นได้เสยีของกิจกำรในสนิทรัพย์สทุธิ 7.84 9.87 

กำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั - - 

มลูคำ่ตำมบญัชีของสว่นได้เสยีของกิจกำรในบริษัทร่วม 7.84 9.87 
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สรุปรำยกำรก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ  

(หนว่ย: ล้ำนบำท) 

 ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2560 2559 

รำยได้ 6.11 9.31 

ขำดทนุส ำหรับปี (8.1) (11.38) 

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวม (8.1) (11.38) 

13. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

 เมื่อวนัที่ 24 กุมภำพนัธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯมีมติอนมุตัิให้บริษัทฯเข้ำซือ้                  หุ้นสำมญั

ของบริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกดั จำกผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้หมด (ซึง่เดิมบริษัทดงักลำ่วถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่ร้อยละ 51 และ

ถือหุ้นโดยบคุคลอื่นร้อยละ 49) ด้วยรำคำตำมบญัชี (Book Value)                 ณ วนัที่ 29 กุมภำพนัธ์ 2559 ท ำให้

บริษัทฯถือหุ้นทัง้หมดในบริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกดั 

 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยตำมที่แสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 (หนว่ย: พนับำท) 

บริษัทยอ่ย ทนุเรียกช ำระแล้ว สดัสว่นเงินลงทนุ รำคำทนุ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษัท เอช อำร์ ซี พี 
จ ำกดั 5,000 

5,000 
100 100 

4,090 4,090 
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14. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

 (หนว่ย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 สว่นปรับปรุง เคร่ืองใช้ เคร่ืองตกแตง่  สนิทรัพย์  

 อำคำรเชำ่ ส ำนกังำน และติดตัง้ ยำนพำหนะ ระหวำ่งติดตัง้ รวม 

ราคาทุน       

1 มกรำคม 2559 2,277 38,342 473 2,499 886 44,477 

ซือ้เพิ่ม 365 7,421 974 - 1,341 10,101 

โอนเข้ำ/ออก 1,846 - 9 - (1,855) - 

จ ำหนำ่ย - (1,001) - - - (1,001) 

31 ธนัวำคม 2559 4,488 44,762 1,456 2,499 372 53,577 

ซือ้เพิ่ม 189 6,547 466 589 43 7,834 

โอนเข้ำ/ออก - 415 - - (415) - 

จ ำหนำ่ย - (1,093) - - - (1,093) 

31 ธนัวำคม 2560 4,677 50,631 1,922 3,088 - 60,318 

ค่าเสื่อมราคาสะสม       

1 มกรำคม 2559 2,254 32,473 267 393 - 35,387 

คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับปี 334 4,628 166 500 - 5,628 

คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับ       

   สว่นท่ีจ ำหนำ่ย - (970) - - - (970) 

31 ธนัวำคม 2559  2,588 36,131 433 893 - 40,045 

คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับปี 464 4,959 280 569 - 6,272 
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คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับ 

      

   สว่นท่ีจ ำหนำ่ย - (1,049) - - - (1,049) 

31 ธนัวำคม 2560 3,052 40,041 713 1,462 - 45,268 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี       

31 ธนัวำคม 2559 1,900 8,631 1,023 1,606 372 13,532 

31 ธนัวำคม 2560 1,625 10,590 1,209 1,626 - 15,050 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี       

2559 (3.8 ล้ำนบำท รวมอยูใ่นต้นทนุจำกกำรขำยและบริกำรพร้อมติดตัง้ สว่นท่ีเหลอืรวมอยูใ่นคำ่ใช้จำ่ยในกำร

บริหำร) 

5,628 

2560 (3.6 ล้ำนบำท รวมอยูใ่นต้นทนุจำกกำรขำยและบริกำรพร้อมติดตัง้ สว่นท่ีเหลอืรวมอยูใ่นคำ่ใช้จำ่ยในกำร

บริหำร) 

6,272 
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(หนว่ย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 สว่นปรับปรุง เคร่ืองใช้ เคร่ืองตกแตง่  สนิทรัพย์  

 อำคำรเชำ่ ส ำนกังำน และติดตัง้ ยำนพำหนะ ระหวำ่งติดตัง้ รวม 

ราคาทุน       

1 มกรำคม 2559 2,277 38,342 463 2,499 886 44,467 

ซือ้เพิ่ม 365 7,421 974 - 1,341 10,101 

โอนเข้ำ/ออก 1,846 - 9 - (1,855) - 

จ ำหนำ่ย - (1,001) - - - (1,001) 

31 ธนัวำคม 2559 4,488 44,762 1,446 2,499 372 53,567 

ซือ้เพิ่ม 189 6,543 466 589 43 7,830 

โอนเข้ำ/ออก - 415 - - (415) - 

จ ำหนำ่ย - (1,093) - - - (1,093) 

31 ธนัวำคม 2560 4,677 50,627 1,912 3,088 - 60,304 

ค่าเสื่อมราคาสะสม       

1 มกรำคม 2559 2,254 32,473 267 393 - 35,387 

คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับปี 334 4,628 164 500 - 5,626 

คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับ       

   สว่นท่ีจ ำหนำ่ย - (970) - - - (970) 

31 ธนัวำคม 2559 2,588 36,131 431 893 - 40,043 

คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับปี 464 4,958 278 569 - 6,269 
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คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับ 

   สว่นท่ีจ ำหนำ่ย - (1,049) - - - (1,049) 

 

31 ธนัวำคม 2560 

3,052 40,040 709 1,462 - 45,263 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี       

31 ธนัวำคม 2559 1,900 8,631 1,015 1,606 372 13,524 

31 ธนัวำคม 2560 1,625 10,587 1,203 1,626 - 15,041 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี       

2559 (3.8 ล้ำนบำท รวมอยูใ่นต้นทนุจำกกำรขำยและบริกำรพร้อมติดตัง้ สว่นท่ีเหลอืรวมอยูใ่นคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร) 5,626 

2560 (3.6 ล้ำนบำท รวมอยูใ่นต้นทนุจำกกำรขำยและบริกำรพร้อมติดตัง้ สว่นท่ีเหลอืรวมอยูใ่นคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร) 6,269 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีสว่นปรับปรุงอำคำรเช่ำและอปุกรณ์จ ำนวนหนึง่ซึง่ตดัคำ่เสือ่ม

รำคำหมดแล้วแต่ยงัคงใช้งำนอยู่ มลูค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดงักลำ่วมีจ ำนวนเงิน

ประมำณ 34.8 ล้ำนบำท (2559: 32.3 ล้ำนบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมียอดคงเหลอืของยำนพำหนะซึง่ได้มำภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงิน 

โดยมีมลูคำ่สทุธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 1.6  ล้ำนบำท (2559: 1.6 ล้ำนบำท) 
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มลูคำ่ตำมบญัชีของสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดงันี ้

(หนว่ย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/                             

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ลขิสทิธ์ิโปรแกรมส ำเร็จรูป 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560:  
รำคำทนุ 3,509 
หกั: คำ่ตดัจ ำหนำ่ยสะสม (322) 

มลูคำ่ตำมบญัชี - สทุธิ 3,187 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559:  
รำคำทนุ 2,423 
หกั: คำ่ตดัจ ำหนำ่ยสะสม (87) 

มลูคำ่ตำมบญัชี - สทุธิ 2,336 

 กำรกระทบยอดมลูคำ่ตำมบญัชีของสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนส ำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดงันี ้

(หนว่ย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 

มลูคำ่ตำมบญัชีต้นปี 2,336 113 
ซือ้ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 504 54 
ซือ้เพิ่มโปรแรมส ำเร็จรูประหวำ่งติดตัง้ 582 2,225 
คำ่ตดัจ ำหนำ่ย (235) (56) 

มลูคำ่ตำมบญัชีปลำยปี 3,187 2,336 
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16. เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิและเจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 

(หนว่ย: พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม/  

 อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละตอ่ปี) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 5.025 - 1,822 - 

เจ้ำหนีท้รัสต์รีซีท 4.525 - 5.025 5.025  49,317 73,890 

รวม   51,139 73,890 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินและเจ้ำหนีท้รัสต์รีซีททัง้จ ำนวนเป็นกำร

กู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินหลำยแห่ง มีวงเงินรวม 150 ล้ำนบำทและ 120 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยมีก ำหนดระยะเวลำ 

90 - 120 วนั และ 117 - 120 วนั ตำมล ำดบั ซึ่งคิดดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 4.500 - 5.025 ต่อปี และร้อยละ 5.025 

ตำมล ำดบั วงเงินสินเช่ือดงักลำ่วค ำ้ประกันโดย               บริษัทใหญ่และมีหลกัทรัพย์ค ำ้ประกนัเป็นบญัชีเงินฝำก

ประจ ำและบญัชีเงินฝำกออมทรัพย์ของบริษัทฯ 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

(หนว่ย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 65,786 61,099 65,786 61,099 

เจ้ำหนีอ้ื่น - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 161 188 161 188 

เจ้ำหนีอ้ื่น - กิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 1 14 - 13 

คำ่ใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 10,785 8,576 10,675 8,443 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 76,733 69,877 76,622 69,743 
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18. หนีส้ินหมุนเวียนอื่น 

(หนว่ย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 

ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย 898 2,862 898 2,862 

เจ้ำหนีก้รมสรรพำกร 2,476 1,709 2,476 1,709 

อื่น ๆ 566 442 566 442 

รวมหนีส้นิหมนุเวียนอื่น 3,940 5,013 3,940 5,013 

 

19. หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงนิ 

(หนว่ย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/ 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 

หนีส้นิตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน 1,274 1,484 

หกั: ดอกเบีย้รอกำรตดัจ ำหนำ่ย (75) (135) 

รวม 1,199 1,349 

หกั: สว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี (690) (536) 

หนีส้นิตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน - สทุธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หนึง่ปี 509 813 

บริษัทฯได้ท ำสญัญำเช่ำกำรเงินกบับริษัทลสีซิ่งเพื่อเช่ำยำนพำหนะและเคร่ืองใช้ส ำนกังำนใช้ในกำรด ำเนินงำนของ

กิจกำรโดยมีก ำหนดกำรช ำระคำ่เช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำ      4 ปี 

บริษัทฯมีภำระผกูพนัท่ีจะต้องจ่ำยคำ่เชำ่ขัน้ต ำ่ตำมสญัญำเชำ่กำรเงินดงันี ้ 
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 (หนว่ย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร                   

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยทัง้สิน้ตำมสญัญำเชำ่ 745 529 1,274 

ดอกเบีย้ตำมสญัญำเช่ำซือ้/เช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (55) (20) (75) 

มลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ต้องจำ่ยทัง้สิน้ตำมสญัญำ

เช่ำ 690 509 1,199 

 

 (หนว่ย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร                   

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยทัง้สิน้ตำมสญัญำเชำ่ 624 860 1,484 

ดอกเบีย้ตำมสญัญำเช่ำซือ้/เช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (88) (47) (135) 

มลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ต้องจำ่ยทัง้สิน้ตำมสญัญำ

เช่ำ 536 813 1,349 
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20. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซึง่เป็นเงินชดเชยพนกังำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้ดงันี ้  

 (หนว่ย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/                                   

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 3,027 2,131 

สว่นท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ   

   ต้นทนุบริกำรในปัจจบุนั 385 67 

   ต้นทนุดอกเบีย้ 68 20 

ผลประโยน์ของพนกังำนท่ีจ่ำยไป (175) - 

สว่นท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น   

   ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ 

      ประกนัภยั   

      สว่นท่ีเกิดจำกกำรเปลีย่นแปลงข้อสมมตด้ิำน 

         ประชำกรศำสตร์ - 367 

      สว่นท่ีเกิดจำกกำรเปลีย่นแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน - (11) 

      สว่นท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - 453 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 3,305 3,027 
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คำ่ใช้จ่ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรับรู้ในรำยกำรตอ่ไปนีใ้นสว่นของก ำไรหรือขำดทนุ 

 (หนว่ย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/                                                                  

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและกำรบริหำร 453 87 

รวมคำ่ใช้จำ่ยที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ 453 87 
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 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯคำดว่ำจะไม่มีผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนที่จะจ่ำยช ำระภำยในหนึ่งปี

ข้ำงหน้ำ (2559: คำดวำ่จะจ่ำยผลประโยชน์ภำยในหนึง่ปีข้ำงหน้ำเป็นจ ำนวน 0.16 ล้ำนบำท)  

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนของ

บริษัทฯประมำณ 13 ปี (2559: 13 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปได้ดงันี ้

 (หนว่ย: ร้อยละตอ่ปี) 
   งบกำรเงินรวม/                                                                                                                                            
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 
อตัรำคิดลด 2.03 2.03 
อตัรำกำรขึน้เงินเดือน  5.88 5.88 
อตัรำกำรเปลีย่นแปลงในจ ำนวนพนกังำน 0 - 26 0 - 26 

 ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ้

(หนว่ย: พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม/ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร                                                                                                                        

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 เพิ่มขึน้ 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึน้ 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัรำคิดลด (105) 112 (102) 109 

อตัรำกำรขึน้เงินเดือน  119 (113) 101 (96) 

อตัรำกำรเปลีย่นแปลงในจ ำนวนพนกังำน (134) 77 (117) 64 

21. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภำยใต้บทบญัญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก ำไรสทุธิ

ประจ ำปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ำรองไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสทุธิประจ ำปีหกัด้วยยอดขำดทนุสะสมยกมำ (ถ้ำ

มี) จนกว่ำทนุส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 10 ของทนุ            จดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักลำ่ว

ไมส่ำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผล บริษัทฯได้จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว  
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22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รำยกำรคำ่ใช้จ่ำยแบง่ตำมลกัษณะประกอบด้วยรำยกำรคำ่ใช้จ่ำยที่ส ำคญัดงัตอ่ไปนี  ้

(หนว่ย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 

เงินเดือน คำ่แรงและผลประโยชน์อื่น     

  ของพนกังำน 31,779 26,733 31,779 26,602 

คำ่เสือ่มรำคำ 6,272 5,628 6,269 5,626 

คำ่ตดัจ ำหนำ่ย 235 56 235 56 

คำ่เช่ำจ่ำยตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 2,719 2,489 2,719 2,489 

วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลอืงใช้ไป 708 737 708 737 

กำรเปลีย่นแปลงในสนิค้ำส ำเร็จรูปและ

สนิค้ำระหวำ่งทำง (918) (19,515) (794) (19,515) 

23. ภาษีเงนิได้ 

คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ้

(หนว่ย: พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภำษีเงินได้นิติบคุคลส ำหรับปี 9,734 9,138 9,734 9,138 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกตำ่ง
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกตำ่งชัว่ครำว 4 (28) (37) 13 
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 9,738 9,110 9,697 9,151 

จ ำนวนภำษีเงินได้ที่เก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 

ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ้ 

(หนว่ย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทีเ่ก่ียวข้องกบัขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำม
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - 162 

 - 162 

รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัคำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงันี ้

  (หนว่ย: พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได้นติิบคุคล 42,695 37,386 42,707 36,552 

     

อตัรำภำษีเงินได้นติิบคุคล 20% 20% 20% 20% 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได้นติิบคุคลคณู 

   อตัรำภำษี 8,539 7,477 8,541 7,310 

รำยกำรปรับปรุงคำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบคุคล 

   ของปีก่อน 
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ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     

คำ่ใช้จำ่ยต้องห้ำม 1,013 1,090 1,375 1,867 

คำ่ใช้จำ่ยที่มีสทิธิหกัได้เพิ่มขึน้ (180) (94) (180) (94) 

สว่นแบง่ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม 405 569 - - 

     อื่นๆ (39) 68 (39) 68 

รวม 1,199 1,633 1,156 1,841 

คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่นงบก ำไร

ขำดทนุเบด็เสร็จ 9,738 9,110 9,697 9,151 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี          ณ วันที่ 31 

ธนัวำคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วยรำยกำรดงัตอ่ไปนี ้

(หนว่ย: พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

   ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 661 605 661 605 

   ผลขำดทนุสะสม - 41 - - 

รวม 661 646 661 605 

หนีส้นิภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี     

   คำ่เสือ่มรำคำสะสม - สนิทรัพย์ภำยใต้     

      สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 110 91 110 91 

รวม 110 91 110 91 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 551 555 551 514 
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่ใช้หกัภำษีที่ยงัไม่ได้ใช้จ ำนวน 

9.0 ล้ำนบำท (2559: 19.6 ล้ำนบำท) ท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

เนื่องจำกบริษัทฯและบริษัทย่อยพิจำรณำแล้วเห็นวำ่บริษัทฯและบริษัทย่อยอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียง

พอท่ีจะน ำผลแตกตำ่งชัว่ครำวข้ำงต้นมำใช้ประโยชน์ได้ 

24. ก าไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ

อื่น) ด้วยจ ำนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัของหุ้นสำมญัที่ออกอยูใ่นระหวำ่งปี  

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 

ก ำไรส ำหรับปี  (พนับำท) 32,957 28,426 33,010 27,401 

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลีย่ถว่งน ำ้หนกั (พนัหุ้น) 100,000 100,000 100,000 100,000 

ก ำไรตอ่หุ้น (บำท/หุ้น) 0.33 0.28 0.33 0.27 

25.     ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมลูสว่นงำนด ำเนินงำนที่น ำเสนอนีส้อดคล้องกบัรำยงำนภำยในของบริษัทฯที่ผู้มีอ ำนำจตดัสินใจสงูสดุด้ำนกำร

ด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและ

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทัง้นีผู้้ มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯคือ

คณะกรรมกำรบริษัท 

 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยด ำเนินธุรกิจหลกัในสว่นงำนด ำเนินงำนที่รำยงำนเพียงสว่นงำนเดียว คือ กำรจ ำหน่ำยระบบ

สำรสนเทศไอที ระบบสำรสนเทศเครือข่ำยและระบบสำรสนเทศโทรคมนำคม และด ำเนินธุร กิจในเขตภูมิศำสตร์

เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทนุจำกกำร

ด ำเนินงำนซึ่งวดัมลูคำ่โดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ดงันัน้ 

รำยได้ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำน

ด ำเนินงำนและเขตภมูิศำสตร์แล้ว 
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26. เงนิปันผล 

เงินปันผล อนมุตัิโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยตอ่หุ้น 

  (พนับำท) (บำท) 

เงินปันผลประจ ำปี 2558 ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น              

เมื่อวนัท่ี 19 เมษำยน 2559 10,000 0.10 

เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับปี 2559 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ    

  เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2559 15,000 0.15 

รวมเงินปันผลที่บริษัทฯจ่ำย                 

   ในปี 2559  25,000 0.25 

    

เงินปันผลประจ ำปี 2559 ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น                 

เมื่อวนัท่ี 21 เมษำยน 2560 10,000 0.10 

รวมเงินปันผลที่บริษัทฯจ่ำย             

ในปี 2560 

 
10,000 0.10 

27.     กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

 บริษัทฯและพนกังำนบริษัทฯได้เข้ำร่วมกบักองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เอไอเอ มำสเตอร์พลู ซึง่เป็นกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ

ที่จดัตัง้ขึน้ตำมพระรำชบญัญตัิกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทนุ

เป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทนุส ำรองเลีย้งชีพนีบ้ริหำรโดยบริษัท เอไอเอ จ ำกดั และจะจ่ำย

ให้แก่พนกังำนเมื่อพนกังำนนัน้ออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ด้วยกองทนุของบริษัทฯ ในระหวำ่งปี 2560 บริษัทฯรับรู้

เงินสมทบดงักลำ่วเป็นคำ่ใช้จ่ำยจ ำนวน 0.78 ล้ำนบำท (2559: 0.61 ล้ำนบำท) 

28. ภาระผูกพันและหนีส้นิที่อาจเกิดขึน้ 

28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซือ้อุปกรณ์และการจ้างบริการ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯมีภำระผกูพนัเก่ียวเนื่องกบักำรซือ้อปุกรณ์ และกำรจ้ำงผู้ รับจ้ำงช่วงเป็นจ ำนวน

เงินประมำณ 18 ล้ำนบำท (2559: 20 ล้ำนบำท) 
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28.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้ำท ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องกบักำรเช่ำพืน้ที่ในอำคำร และสญัญำบริกำรอำยุ

ของสญัญำมีระยะเวลำตัง้แต ่1 ถึง 3 ปี  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทัง้สิน้ภำยใต้

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน ดงันี ้

 (หนว่ย: ล้ำนบำท) 

 2560 2559 

จ่ำยช ำระ   

ภำยใน 1 ปี 1.2 1.7 

มำกกวำ่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 3 ปี - 1.0 

28.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ 

  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯมีภำระผกูพนัตำมสญัญำจ้ำงบริหำรและบริกำรจำกบริษัทใหญ่ เป็นจ ำนวน 0.1 

ล้ำนบำท (2559: 0.5 ล้ำนบำท) 

28.4 การค า้ประกัน 

 (1) ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯมีหนงัสือค ำ้ประกนัซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯเหลืออยูเ่ป็นจ ำนวน 

0.02 ล้ำนบำท เพื่อค ำ้ประกนักำรปฏิบตัิงำนตำมสญัญำ ซึ่งเก่ียวเนื่องกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบตัิบำงประกำร

ตำมปกติธุรกิจของบริษัทฯ (2559: 0.14 ล้ำนบำท) 

 (2) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯน ำวงเงินสนิเช่ือเลตเตอร์ออฟเครดติซึง่มี     บริษัทใหญ่เป็นผู้ค ำ้

ประกนักบัทำงธนำคำรไปออกหนงัสอืค ำ้ประกนัธนำคำรให้แก่บริษัทร่วมจ ำนวน 15.2 ล้ำนบำท เพื่อค ำ้ประกนั

สญัญำของบริษัทร่วม 
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28.5 สินทรัพย์/หนีส้ินที่เป็นเงนิตราต่างประเทศที่ไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ินทำงกำรเงินท่ี

เป็นสกลุเงินตรำตำ่งประเทศซึง่ไมไ่ด้รับกำรปอ้งกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นดงันี  ้

 งบกำรเงินรวม/ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 สนิทรัพย์ทำงกำรเงิน หนีส้นิทำงกำรเงิน อตัรำแลกเปลีย่นเฉลีย่ 

สกลุเงิน 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บำทตอ่หนว่ยเงินตรำตำ่งประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 46 - 901 776 32.6809 35.8307 

ลำวกีบ 6 - - - 0.0039 0.0044 

29. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ส ำคญัของบริษัทฯและบริษัทย่อยตำมที่นิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชี    ฉบบัที่ 107 “กำร

แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมลูส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น  เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระค ำ้ประกนั 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินและเจ้ำหนีท้รัสต์รีซีท เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น และหนีส้ินภำยใต้สญัญำ

เช่ำกำรเงิน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำร

บริหำร             ควำมเสีย่งดงันี ้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกบัลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น และเงินให้กู้ ยืม

ระยะสัน้แก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงนีโ้ดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธี กำรในกำร

ควบคมุสินเช่ือที่เหมำะสม ดงันัน้บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส ำคญัจำก

กำรให้สินเช่ือ นอกจำกนี ้กำรให้สินเช่ือของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีกำรกระจุกตวัเนื่องจำกบริษัทฯและบริษัท

ย่อยมีฐำนของลกูค้ำที่หลำกหลำยและมีอยู่จ ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสงูสดุที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอำจต้อง

สญูเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมลูค่ำตำมบญัชีของลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่

เก่ียวข้องกนั              ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
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 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบีย้ที่ส ำคญัอนัเก่ียวเนื่องกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินให้กู้ยืม

ระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระค ำ้ประกนั   เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน

และเจ้ำหนีท้รัสต์รีซีทและหนีส้ินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน สินทรัพย์และหนีส้ินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำ

ดอกเบีย้ที่ปรับขึน้ลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบีย้คงที่ซึง่ใกล้เคียงกบัอตัรำตลำดในปัจจบุนั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สนิทรัพย์และหนีส้นิทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบีย้ได้

ดงันี ้  

(หนว่ย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2560 

 อตัรำ อตัรำดอกเบีย้    

 ดอกเบีย้ ปรับขึน้ลงตำม ไมม่ี   

 คงที ่ อตัรำตลำด ดอกเบีย้ รวม อตัรำดอกเบีย้ 

     (ร้อยละตอ่ปี) 

สนิทรัพย์ทำงกำรเงิน      

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 1 24 1 26 0.125 - 1.00 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น - - 113 113 - 

เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระค ำ้
ประกนั 

26 - - 26 0.65 - 1.00 

หนีส้นิทำงกำรเงิน      

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน
และ 

   เจ้ำหนีท้รัสต์รีซีท 51 - - 51 4.50 - 5.025 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น - - 77 77 - 

หนีส้นิภำยใต้สญัญำเชำ่กำรเงิน 1 - - 1 4.366 - 8.50 
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 (หนว่ย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2559 

 อตัรำ อตัรำดอกเบีย้    

 ดอกเบีย้ ปรับขึน้ลงตำม ไมม่ี   

 คงที ่ อตัรำตลำด ดอกเบีย้ รวม อตัรำดอกเบีย้ 

     (ร้อยละตอ่ปี) 

สนิทรัพย์ทำงกำรเงิน      

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 1 23 2 26 0.125 - 0.80 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น - - 109 109 - 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ี
เก่ียวข้องกนั 

3 - - 3 12.00 

เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระค ำ้
ประกนั 

21 - - 21 0.65 - 0.80 

หนีส้นิทำงกำรเงิน      

เจ้ำหนีท้รัสต์รีซีท 74 - - 74 5.025 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น - - 70 70 - 

หนีส้นิภำยใต้สญัญำเชำ่กำรเงิน 1 - - 1 7.20 - 8.50 
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(หนว่ย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2560 

 อตัรำ อตัรำดอกเบีย้    

 ดอกเบีย้ ปรับขึน้ลงตำม ไมม่ี   

 คงที ่ อตัรำตลำด ดอกเบีย้ รวม อตัรำดอกเบีย้ 

     (ร้อยละตอ่ปี) 

สนิทรัพย์ทำงกำรเงิน      

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 1 20 1 22 0.125 - 1.00 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น - - 113 113 - 

เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระค ำ้
ประกนั 

26 - - 26 0.65 - 1.00 

หนีส้นิทำงกำรเงิน      

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน
และ 

   เจ้ำหนีท้รัสต์รีซีท 51 - - 51 4.50 - 5.025 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น - - 77 77 - 

หนีส้นิภำยใต้สญัญำเชำ่กำรเงิน 1 - - 1 4.366 - 8.50 
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(หนว่ย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2559 

 อตัรำ อตัรำดอกเบีย้    

 ดอกเบีย้ ปรับขึน้ลงตำม ไมม่ี   

 คงที ่ อตัรำตลำด ดอกเบีย้ รวม อตัรำดอกเบีย้ 

     (ร้อยละตอ่ปี) 

สนิทรัพย์ทำงกำรเงิน      

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 1 19 2 22 0.125 - 0.80 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น - - 109 109 - 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ี

เก่ียวข้องกนั 

3 - - 3 12.00 

เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระค ำ้

ประกนั 

21 - - 21 0.65 - 0.80 

หนีส้นิทำงกำรเงิน      

เจ้ำหนีท้รัสต์รีซีท 74 - - 74 5.025 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น - - 70 70 - 

หนีส้นิภำยใต้สญัญำเชำ่กำรเงิน 1 - - 1 7.20 - 8.50 

  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ส ำคญัอันเก่ียวเนื่องจำกกำรซือ้หรือขำยสินค้ำเป็น

เงินตรำตำ่งประเทศ  

 ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ินทำงกำรเงินที่เป็นสกุลเงินตรำตำ่งประเทศของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยแสดงไว้

ในหมำยเหต ุ28.5 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีสัญญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

คงเหลอื  
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29.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 เนื่องจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินสว่นใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ หรือมีอตัรำดอกเบีย้
ใกล้เคียงกบัอตัรำดอกเบีย้ในตลำด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมำณมูลค่ำยตุิธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ใกล้เคียงกบัมลูคำ่ตำมบญัชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

30. การอนุมตัิงบการเงนิ 

 งบกำรเงินนีไ้ด้รับอนมุตัิให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯเมื่อวนัที ่
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- The end - 


