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รายงานประจ าปี 2559 
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ปี 2559 ที่ผ่ำนมำด้วยเศรษฐกิจโลกยงัชะลอตวัและยงัมีมำตรกำรกีดกันกำรค้ำจำกประเทศคู่ค้ำใหญ่ ๆ ท ำให้

กำรส่งออกของไทยไม่เติบโต กำรบริโภคระดบัครัวเรือนยงัไม่ฟืน้ตวัดี แม้รัฐบำลจะมีนโยบำยเพิ่มกำรลงทุนภำครัฐและ

ออกนโยบำยและมำตรำกำรกระตุ้นและสง่เสริมเศรษฐกิจหลำย ๆ ด้ำนทัง้ด้ำนกำรทอ่งเที่ยวและด้ำนธุรกิจขนำดกลำงและ

เลก็ก็ตำม กอบกบัเหตกุำรณ์ทวัร์ศนูย์เหรียญและเหตกุำรณ์ควำมเศร้ำโศกครัง้ยิ่งใหญ่ของชนชำวไทยในช่วงปลำยปี ท ำให้

เศรษฐกิจโดยรวมของไทยมีบรรยำกำศซมึ ๆ ไม่คึกคกั เติบโตเพียง 3.2 % เท่ำนัน้ นบัว่ำเป็นควำมท้ำทำยตอ่กำรท ำธุรกิจ

ของบริษัท ฯ อีกปีหนึง่  

ด้ำนกำรด ำเนินธุรกิจ ในปีที่ผ่ำนมำนีบ้ริษัท ฯ ได้ขยำยพืน้ที่ส ำนกังำน เพิ่มพนกังำนจ ำนวนมำกเพื่อรองรับกำร

เป็นบริษัทมหำชนและรองรับกำรขยำยตวัของธุรกิจด้ำนกำรขำย กำรบริกำรสนบัสนนุสนิค้ำ และพนกังำนประจ ำส ำนกังำน 

โดยพนกังำนบำงส่วนรับโอนมำจำกบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริซ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ

บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) ในปี 2559  บริษัท ฯ สำมำรถท ำรำยได้รวม 557,378,160 ล้ำนบำท ซึง่เติบโตจำกปีที่ผำ่น

มำ  25.86  %  ทัง้นีห้ำกไมน่บัรวมกำรด้อยค่ำเงินลงทนุในบริษัทร่วม บริษัท ฯ สำมำรถท ำก ำไรในปี 2559 ได้ 32,904,715 

บำท มำกกว่ำปี 2558 เป็นจ ำนวน 3,731,381 บำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 13 แต่อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำสภำพกำรแข่งขนัท ำให้

ก ำไรขัน้ต้นลดลง รวมทัง้มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรจำกกำรเพิ่มพนกังำน พืน้ที่ส ำนกังำนและคำ่ใช้จ่ำยกำรตลำดที่สงูขึน้ 

แตบ่ริษัท ฯ ก็ยงัสำมำรถรักษำกำรเติบโตของยอดขำยและก ำไรท่ีมีตอ่เนื่องติดตอ่กนัมำมำกกวำ่ 5 ปี  

ตลอดหลำยปีที่ผมได้ท ำหน้ำที่บริหำรงำนของบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) ผมได้ตัง้เปำ้หมำยไว้วำ่ ผมจะท ำ

ให้ ไอที กรีน มีกำรเติบโตต่อเนื่องและยัง่ยืน และเป็นบริษัทที่ พนกังำน ผู้ ถือหุ้น ผู้ขำยสินค้ำ ลกูค้ำ และผู้ที่เก่ียวข้องมี

ควำมสขุและต้องกำรร่วมท ำงำนด้วย แต่ละปีที่ผำ่นไปผมตระหนกัวำ่สิง่นีเ้ป็นกำรเดินทำงที่มีควำมหมำยส ำหรับตวัผมเอง

และส ำหรับกบับริษัท ฯ  ผมต้องขอขอบคณุพนกังำนที่ร่วมแรงร่วมใจท ำงำน และขอบคณุ ลกูค้ำ ผู้ขำยสนิค้ำ และผู้ ถือหุ้น  

ที่ให้ควำมร่วมมือ ให้กำรสนบัสนุนเป็นอย่ำงดีสร้ำงควำมเจริญเติบโตให้กบับริษัทเป็นอย่ำงดีมำโดยตลอด  ผมตัง้ใจจะ

เดินหน้ำต่อไปให้ใกล้เป้ำหมำยให้มำกขึน้ทกุปี ๆ เรำจะต้องพฒันำพนกังำนให้มี ทกัษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถให้ดียิ่งขึน้ 

ต้องมีสินค้ำและโซลชูั่นที่มีคุณภำพที่ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดได้ตรงจุด ต้องสร้ำงและต้องมีกำรบริกำรที่ดีที่

เหมำะสมเพื่อช่วยให้คู่ค้ำสำมำรถท ำธุรกิจแข่งขนัในตลำดได้ และต้องสร้ำงกำรกำรเติบโตของยอดขำยและก ำไรอย่ำง

ตอ่เนื่องเพื่อสร้ำงผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นของเรำ   

สดุท้ำยนีผ้มและทีมงำนขอกรำบขอบคณุทำ่นผู้ ถือหุ้นท่ีให้ควำมเช่ือถือและให้กำรสนบัสนนุอยำ่งดีเสมอมำ 
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รายงานประจ าปี 2559 
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คณะกรรมการบริษัท 

  
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

นำยดล เหตระกลู 

ประธำนกรรมกำรบริษัท 

นำงชลรัก สำยวฒัน์  
กรรมกำร  

นำยอ ำนวย ทองสถิตย์  
รองประธำนกรรมกำรบริษัท 
/ กรรมกำรตรวจสอบ 

นำยกงัวำล กศุลธรรมรัตน์ 

กรรมกำร 

นำยอดศิร สงิห์ฤำเดช 

กรรมกำร /  

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

นำยศภุชยั วินิจกลุชยั 

กรรมกำรตรวจสอบ / 

เลขำนกุำรกรรมกำรตรวจสอบ 

นำยเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

นำงสำวเนือ้นำบญุ บญุเรือง 

เลขำนกุำรบริษัท / เลขำนกุำร

คณะกรรมกำร 
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รายงานประจ าปี 2559 
IT Green Public Company Limited 

จุดเด่นทางการเงนิ 
 

 

ข้อมลูทำงกำรเงิน 2556 2557 *2558 *2559 

หน่วย (ล้านบาท)        

รวมสนิทรัพย์ 160 156 184 235 

รวมหนีส้นิ 130 78 104 156 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 30 78 80  79 

รวมรำยได้ 331 369 443 557 

รวมคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำร 31 37 47 57 

ก ำไรสทุธิ 24 26 29 28 

อัตราส่วนทางการเงนิ     

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร     

อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) 0.19 0.19 0.19 0.18 

อตัรำสว่นก ำไรสทุธิ(%) 0.07 0.07 0.07 0.06 

ข้อมูลต่อหุ้น     

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น  24.19 0.66 0.30 0.28 
 

*หมายเหตุ  เม่ือวนัที่ 1 มีนำคม 2559 บริษัท ฯ ลงทนุในหุ้นสำมญัของบริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกัด จ ำนวน 1 ล้ำนหุ้น คิดเป็นมลูคำ่
เงินลงทนุรวม 4.09 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 100 ของทนุของบริษัทดงักล่ำวจำกบริษัทใหญ่และกลุ่มบุคคลธรรมดำซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทดงักลำ่ว กำรเข้ำลงทนุครัง้นีถื้อเป็นกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั 

  บริษัท ฯ ได้จัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั ที่น ำมำแสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ที่น่ีขึน้เป็นครัง้แรก โดย

ถือเสมือนวำ่บริษัทยอ่ยดงักลำ่วเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ฯ มำโดยตลอด 
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รายงานประจ าปี 2559 
IT Green Public Company Limited 

การประกอบธุรกจิ 
 

1. ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 
1.1 ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 

บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) (ITGreen) เดิมช่ือบริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน่ จ ำกดั (ITDC) ด ำเนินธุรกิจ
ด้ำนกำรจดัจ ำหนำ่ย (ขำยสง่) สนิค้ำไอทีมำตัง้แตปี่ 2540 และด ำเนินธุรกิจดงักลำ่วเร่ือยมำ ซึง่ในช่วงปี 
2540-2546 สินค้ำของ บริษัท ฯ จะเป็นสินค้ำไอทีประเภทสินค้ำส่วนบุคคล (Consumer Products) 
เป็นส่วนใหญ่ เน้นกำรขำยด้ำนจ ำนวนเป็นหลกั และเนื่องจำกธุรกิจลกัษณะนีม้ีกำรแข่งขนัสงู ควำม
แตกต่ำงของกำรท ำธุรกิจในกลุม่ผู้จดัจ ำหน่ำยด้วยกนัต ่ำ ก ำไรขัน้ต้นต ่ำ ในขณะที่มีควำมเสี่ยงหลำย
ด้ำน เช่น สินค้ำด้อยคณุภำพและหนีส้ญู  ทำงผู้บริหำรจึงพยำยำมแก้ไขปัญหำโดยในช่วงปี 2547 ต่อ 
2548  ได้ก่อตัง้หนว่ยธุรกิจใหมแ่ยกจำกธุรกิจเดิมที่ท ำอยูเ่พื่อจ ำหนำ่ยสนิค้ำไอทีประเภทส ำหรับองค์กร 
(Enterprise Products) เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำง สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ไม่เน้นกำรแข่งขนัที่รำคำ เพื่อให้มี
ก ำไรขัน้ต้นสงูขึน้ ลดปัญหำควำมเสี่ยงแบบที่เคยมีอยู่กบัธุรกิจเดิมที่ท ำอยู่ตำมที่ได้กลำ่วไปแล้ว  โดย
สินค้ำตวัแรกคือ Packeteer ซึ่งเป็นสินค้ำจำกประเทศอเมริกำ เป็นระบบอปุกรณ์ในกำรบริหำรจดักำร
กำรใช้แบนด์วิธของเครือข่ำย WAN ให้มีประสิทธิภำพและสมรรถภำพสงูสดุ ปัจจุบนัได้เลิกกำรเป็น
ตวัแทนจ ำหนำ่ยสนิค้ำตวันีไ้ปแล้วเนื่องจำกบริษัทผู้ผลติสินค้ำถกูซือ้โดยบริษัทผู้ผลติรำยอื่นและสินค้ำ
ได้หำยไปจำกตลำด สินค้ำตัวที่ 2 คือ Fortinet เป็นสินค้ำจำกประเทศอเมริกำ เป็นสินค้ำที่จัดกำร
เก่ียวกบัระบบควำมปลอดภยัข้อมลูให้กบัองค์กร สินค้ำตวันีไ้ด้กลำยเป็นสินค้ำที่สร้ำงรำยได้สว่นใหญ่
ให้กบับริษัท ฯ มำหลำยปีจนถึงปัจจบุนั และบริษัท ฯ ได้หำสนิค้ำเพื่อเป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยเพิ่มอีกหลำย
ตวั กำรท ำธุรกิจเติบโตด้วยดีมำตลอด บริษัท ฯ ได้ตดัสนิใจครัง้ส ำคญัในกำรเลกิกำรจดัจ ำหนำ่ยสินค้ำ
ประเภทบคุคลทัง้หมดในกลำงปี 2551  และ ได้หำสินค้ำเพิ่มใหม่ ๆ ปรับและจดักลุม่สินค้ำที่บริษัท ฯ 
เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยให้เหมำะกบัควำมต้องกำรของตลำดและได้มุ่งควำมส ำคญัไปที่พฤติกรรมกำรใช้
เทคโนโลยีของลกูค้ำในตลำด เช่น กำรที่ลกูค้ำน ำอปุกรณ์ลกูข่ำยสว่นบคุคลชนิดใหม่ ๆ มำใช้ในงำน
ขององค์กรมำกขึน้เช่น Tablet (IPAD, Android, Mobile PC), Smart Phone กำรท ำงำนแบบเคลือ่นท่ี 
กำรท ำงำนจำกนอกส ำนกังำน (Mobility and Remote Access) ควำมต้องกำรในกำรท ำธุรกิจอย่ำง
ต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดกำรหยุดชะงัก (Business Continuity) กำรรักษำควำมปลอดภยัของเครือข่ำย
และข้อมลูไอที (IT Security) กำรท ำศนูย์ข้อมลูส ำรอง (Data Center & Disaster Recovery Site)  กำร
ท ำงำนแบบ Virtualization เป็นต้น 
 
 บริษัท ฯ มุ่งเน้นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (Value Added) ให้กับตวัสินค้ำและกำรบริกำร ในทุก
ขัน้ตอนของกำรจัดจ ำหน่ำย  กำรท ำควำมเข้ำใจและท ำงำนร่วมกันกับคู่ค้ำเพื่อให้เกิดกำรเสริมพลงั 
(Synergy) ซึง่กนัและกนั  กำรสร้ำงและให้บริกำรสนบัสนนุก่อนและหลงักำรขำย  เช่น กำรสร้ำงบริกำร
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และโซลชูัน่ใหม ่ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของกลุม่ลกูค้ำแตล่ะกลุม่ กำรให้ข้อมลูด้ำนเทคนิคและ
ข้อมลูเฉพำะของสนิค้ำ (Technical Information and Specification) กำรให้ค ำปรึกษำ (Consultancy) 
กำรออกแบบระบบ (System Design) กำรให้กำรสนบัสนนุในด้ำนอปุกรณ์และบคุลำกรในกำรทดสอบ
กำรใช้งำนสินค้ำ (Proof of Concept or Product Testing)  กำรวำงแผนธุรกิจร่วมกับคู่ค้ำ กำรจัด
อบรมเพื่อพฒันำทกัษะในกำรขำยให้กับคู่ค้ำ กำรร่วมกับคู่ค้ำในกำรน ำเสนอสินค้ำและปิดกำรขำย 
(Joint Customer Visit) หรือเพื่อแสดงสนิค้ำ (Joint Exhibition/Seminar) กำรมีบริหำรจดักำรสนิค้ำคง
คลงัเพื่อลดระยะเวลำกำรส่งสินค้ำให้กับลกูค้ำ กำรบริกำรติดตัง้อุปกรณ์และระบบงำน กำรให้กำร
อบรมด้ำนเทคนิคของสนิค้ำเป็นภำษำไทยให้แก่คูค้่ำและลกูค้ำ กำรแก้ปัญหำที่เกิดขึน้กบัตวัสนิค้ำและ
โซลูชั่น กำรบริกำรกำรซ่อมบ ำรุงตลอดจนกำรมีอุปกรณ์ทดแทนในช่วงเวลำกำรซ่อมอุปกรณ์ 
นอกเหนือจำกนัน้บริษัท ฯ มุง่เน้นกำรให้บริกำรท่ีสม ่ำเสมอและตอ่เนื่อง เป็นต้น   
 
 ด้ำนทนุจดทะเบียน บริษัท ฯ เร่ิมกิจกำรในรูปบริษัทด้วยเงินทนุจดทะเบียน 1.00 ล้ำนบำท ใน
ปี 2540 ต่อมำได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 5.00 ล้ำนบำทและ 10.00 ล้ำนบำทในปี 2541 และปี 2552 
ตำมล ำดบัและในปี 2557 นีบ้ริษัท ฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 50.00 ล้ำนบำท เพื่อรองรับกำรขยำย
ธุรกิจในอนำคต   
 ITGreen มีบริษัทย่อยที่ด ำเนินงำนภำยใต้บริษัทใหญ่ ได้แก่ บริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกัด 
(“HRCP”) ตัง้แต่เมื่อวนัที่ 1 มีนำคม 2559 บริษัท ฯ ได้ท ำกำรซือ้หุ้นสำมญัของ HRCP คิดเป็นอตัรำ
ร้อยละ 99.99 ซึง่จะด ำเนินธุรกิจทำงด้ำน IT System Integration ถือเป็นกำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจใหม่
ส ำหรับบริษัท ฯ ให้ครอบคลมุถึงลกูค้ำในวงกว้ำงขึน้ นอกจำกนัน้ บริษัท ฯ มีกำรร่วมลงทนุกบับริษัท 
คลนี แพลนน่ิง จ ำกดั ซึง่ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรผลติพลงังำนไฟฟำ้ขนำดเลก็จำกขยะ บริหำรจดักำรและ
ก ำจดัขยะ โดยถือหุ้นร้อยละ 25  
 
 ผลิตภัณฑ์หลกัของบริษัท ฯ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อุปกรณ์เครือข่ำยมีสำยและ
อปุกรณ์เครือขำ่ยไร้สำย ระบบอปุกรณ์รักษำควำมปลอดภยัข้อมลูไอที และระบบสนบัสนนุกำรท ำงำน
ของส ำนกังำน ศนูย์ข้อมลู นอกเหนือจำกนีบ้ริษัท ฯ ยงัมีกำรบริกำรสนบัสนนุกำรท ำงำนของลกูค้ำ หรือ
บริกำรหลงักำรขำยอีกด้วย โดยรำยละเอียดของผลติภณัฑ์ และกำรให้บริกำรของบริษัท ฯ มีดงัตอ่ไปนี ้
 
 ระบบอปุกรณ์ที่บริษัท ฯ เป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยประกอบด้วย 
(1) สินค้ำกลุม่ระบบอปุกรณ์เครือข่ำยมีสำยและอปุกรณ์เครือข่ำยไร้สำยส ำหรับเพื่อรองรับกำร
ท ำงำนแบบ BYOD และรองรับกำรใช้งำนอุปกรณ์ลกูข่ำยชนิดใหม่ ๆ กำรท ำงำนแบบเคลื่อนที่ กำร
ท ำงำนจำกนอกสถำนที่ กำรท ำงำนจำกระยะไกล (Mobility and Bring Your Own Device Network)  
ผลติภณัฑ์กลุม่นีป้ระกอบด้วยระบบอปุกรณ์เครือขำ่ยตำ่ง ๆ ได้แก่  

    (1.1) High Performance Enterprise LAN and Wireless Network ของ Alcatel-Lucent   
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Alcatel-Lucent เป็นอปุกรณ์เครือข่ำย LAN and Wireless ที่มีสมรรถนะสงูสำมำรถรองรับกำรท ำงำน
ของข้อมลูทัง้ประเภทข้อมลูดำต้ำ เสียง และวีดีโอ  (Convergent Network) รองรับ เข้ำใจ รู้จกั บริหำร
และจดักำรกบัอปุกรณ์ลกูข่ำยชนิดใหม่ๆ ที่น ำมำใช้งำนในเครือข่ำยโดยอตัโนมตัิ สนบัสนนุกำรท ำงำน
แบบ Mobility และ BYOD  ประกอบด้วย Switch, Router, DNS, NAC และซอฟท์แวร์ระบบบริหำร
อปุกรณ์เครือขำ่ย และยงัเหมำะกบักำรสร้ำงเครือขำ่ยสมรรถนะสงูรำคำประหยดัส ำหรับศนูย์ข้อมูลเพือ่
รองรับกำรสง่ข้อมลูจ ำนวนมหำศำลระหวำ่งเซิร์ฟเวอร์กบัเซิร์ฟเวอร์ภำยในศนูย์ข้อมลูและกบัเคร่ืองลกู
ขำ่ยตำ่ง ๆ ในเครือขำ่ย นอกเหนือจำกนี ้ Alcatel-Lucent ยงัพฒันำอปุกรณ์รุ่นใหม่ ๆ ที่ใช้ซอฟท์แวร์ใน
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 
ด้วยควำมสำมำรถของระบบดงักลำ่วจึงสำมำรถรองรับเหตุกำรณ์ที่พนกังำนไม่สำมำรถเดินทำงเข้ำมำ
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 ้
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  (1.3.1) Outdoor Wireless เป็นอุปกรณ์เครือข่ำยไร้สำยที่สำมำรถรับส่งข้อมูล
ประเภทใช้งำนภำยนอกอำคำรที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มอุตสำหกรรมทัง้ผู้
ให้บริกำรอินเตอร์เน็ต (ISP) หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน อุตสำหกรรม และด้ำนควำมปลอดภยั โดยที่ 
LigoWave มีผลติภณัฑ์ที่หลำกหลำยจึงท ำให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนได้ตรงตำม
ลกัษณะกำรใช้งำนได้เป็นอย่ำงมีประสิทธิภำพทัง้กำรท ำงำนในรูปแบบ Point to Point และ Point to 
Multi Point รวมถึงเทคโนโลยีกำรเช่ือมต่อด้วยระบบเครือข่ำยไร้สำยชัน้สงูอยำ่ง Mesh และ Hopping 
นอกจำกเป็นอุปกรณ์เครือข่ำยที่ใช้รับ – ส่งข้อมูลแล้วยังสำมำรถน ำมำใช้เป็นอุปกรณ์กระจำย
สญัญำณ Wi-Fi เพื่อรองรับกำรเช่ือมตอ่กำรใช้งำนจำกอปุกรณ์ในกลุม่ Mobile Devices ได้เป็นจ ำนวน
มำกและเหมำะสมกับทุกสภำวะแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงำนหรือองค์กรต่ำง ๆ สำมำ รถน ำ
เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมที่ LigoWave ได้คิดค้นและพัฒนำน ำมำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
หนว่ยงำนได้อยำ่งมีประสทิธิภำพและคุ้มคำ่กำรลงทนุ 
  (1.3.2) Indoor Wireless เป็นอุปกรณ์กระจำยสัญญำณ Wi-Fi ประเภทใช้งำน
ภำยในอำคำรที่เหมำะสมกับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ที่เป็นบริษัทในกลุ่ม SME โดยเฉพำะกลุ่ม
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รีสอร์ท กลุ่มสถำบนักำรศึกษำในกลุ่มโรงเรียนระดบัมธัยม 
มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ รวมทัง้หน่วยงำนที่อยู่ในพืน้ที่ต่ำงจังหวัด ซึ่ง LigoWave มีผลิตภัณฑ์ที่มี
ประสิทธิภำพทัง้ในส่วนของอุปกรณ์ที่สำมำรถรองรับกำรใช้งำนได้เป็นจ ำนวนมำก (Concurrent 
Client) และมีระบบบริหำรจดักำรอปุกรณ์ (Software Controller) ที่สำมำรถตรวจสอบ วิเครำะห์และ
แก้ไขปัญหำจำกกำรใช้งำน ท ำให้สำมำรถออกแบบระบบเครือข่ำย ลดปัญหำจำกกำรใช้งำน ท ำให้
ระบบมีควำมเสถียรสงู นอกจำกนีร้ะบบบริหำรจดักำรอปุกรณ์ของ LigoWave ยงัรองรับกำรใช้งำนใน
รูปแบบ Cloud ทัง้แบบ Private Cloud และ Public Cloud จึงท ำให้ผู้ ดูแลระบบสำมำรถจะควบคุม 
ตรวจสอบ และบริหำรจดักำรระบบเครือข่ำยได้ทกุที่ ทกุเวลำ ซึ่งถือเป็นนวตักรรมที่ LigoWave มุ่งมัน่
วิจยัและพฒันำอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อให้เกิดควำมสะดวกและรวดเร็วสอดคล้องกบัแนวคิด Plug and Play 
ที่จะช่วยให้สำมำรถเข้ำถึงลกูค้ำกลุม่เปำ้หมำยได้เป็นอยำ่งดี 
  
(2) สนิค้ำกลุม่ระบบควำมปลอดภยัข้อมลูไอที (IT Security) 
  ระบบรักษำควำมปลอดภยัของข้อมลูขององค์กรนัน้มีควำมจ ำเป็นอยำ่งยิ่งที่จะต้อง
มีไว้โดยเฉพำะองค์กรที่จะต้องติดต่อกับโลกภำยนอกไม่ว่ำจะเป็นกำรติดต่อผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต 
เครือข่ำยแบบ Extranet หรือแม้แต่เครือข่ำยแบบ Intranet ขององค์กร โดยเฉพำะเมื่อมีกำรน ำกำร
สื่อสำรแบบไร้สำยที่ไม่มีระบบรักษำควำมปลอดภัยที่ดีเพียงพอมำใช้งำน เนื่องจำกปัจจุบันนีภ้ัย
คกุคำมตำ่ง ๆ ไมว่ำ่จะเป็น ไวรัส หนอน ม้ำโทรจนั สปำยแวร์ กำรดกัขโมยข้อมลู ในรูปแบบตำ่ง ๆ หรือ
แม้แต่กำรโจมตีเพื่อให้ระบบหยดุท ำงำนมีผลตอ่ระดบั Business Continuity ขององค์กรได้ จึงมีควำม
จ ำเป็นอยำ่งยิ่งที่องค์กรจะต้องเสริมสร้ำงควำมปลอดภยัให้เครือขำ่ยมีควำมแข็งแกร่งมำกที่สดุ  สนิค้ำ
และโซลชูัน่ที่ ITGREEN เป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยประกอบด้วย 
 (2.1) ระบบควำมปลอดภยัไอทีของ Fortinet  
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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
ควบคุมกำรท ำงำนของแอพพลิเคชั่น (Application Control) กำรตรวจสอบข้อมูลจรำจรที่เข้ำระหสั
แบบ SSL (SSL-Encrypted Traffic Inspection)   และกำรแบง่ปริมำณข้อมลูให้กบัลิง้ค์และเซิร์ฟเวอร์
ให้มีควำมเหมำะสม (Load Balance) ล่ำสุด Fortinet ยังเพิ่มควำมสำมำรถในด้ำนกำรจัดกำรและ
ให้บริกำรกำรสื่อสำรไร้สำยแบบรวมศูนย์ให้กับอุปกรณ์ UTM ของ Fortinet ซึ่งท ำให้ลูกค้ำที่ใช้งำน 
UTM ของ Fortinet อยู่แล้วสำมำรถจดัหำ Access Point ไร้สำยของ Fortinet ติดตัง้เพิ่มในเครือข่ำยก็
สำมำรถให้บริกำรกำรสื่อสำรไร้สำยในองค์กรได้ในขณะที่ผู้ ใช้งำนแบบไร้สำยขององค์กรยงัได้รับกำร
บริกำรด้ำนควำมปลอดภยัของข้อมลูจำกอปุกรณ์ UTM ของ Fortinet ได้เช่นเดิม นอกจำกนี ้Fortinet 
ยงัพฒันำโซลชูัน่ควำมปลอดภยัของข้อมลูส ำหรับ Server Virtualization ซึง่ก ำลงัได้รับควำมนิยมอยำ่ง
สูงในขณะนี ้โดยที่โซลูชั่นนีจ้ะช่วยป้องกันกำรโจมตีหรือกำรแพร่กระจำยของอันตรำยที่มำจำก
แอพพลิเคชั่นหนึ่งไปสู่แอพพลิ เคชั่นเช่นอื่น ๆ ที่ท ำงำนอยู่บน Server ตัวเดียวกัน  ด้วยกำรมี
ควำมสำมำรถหลำกหลำยในอปุกรณ์ตวัเดียวจึงท ำให้ Fortinet เป็นมำกกว่ำอปุกรณ์ UTM อื่น ๆ ใน
ตลำด  Fortinet ได้ออกแบบอุปกรณ์มำหลำยรุ่นตัง้แต่ขนำดเล็กถึงใหญ่ เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกบั
กำรน ำไปใช้งำนกบัทกุ ๆ  ขนำดของหนว่ยงำนตัง้แตอ่งค์กรขนำดเลก็จนถึงระดบัผู้ให้บริกำรอินเตอร์เนต็  
        ตลอดช่วงเวลำ 2-3 ปีที่ผำ่นมำ Fortinet ได้เลง็เห็นกำรเปลีย่นแปลงของตลำด Security ที่
เกิดขึน้แล้วและก ำลงัจะเกิดขึน้ในอนำคตอนัใกล้ ได้ออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆรวมทัง้กำรซือ้กิจกำรที่ผลิต
ระบบอปุกรณ์ Security หลำยบริษัทและน ำมำพฒันำเพิ่มเพื่อให้สำมำรถท ำงำนร่วมกนัตัง้แตก่ำรตรวจ
พบอันตรำยและกำรโจมตีผ่ำนตัวอุปกรณ์และแหล่งต่ำง ๆ (Devices, Applications, Contents, 
Traffics, Locations) กำรวิเครำะห์ กำรรำยงำน และกำรจดักำรกบัอนัตรำยตำ่ง ๆ  ที่เกิดขึน้ในเครือขำ่ย
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) ระบบกำรป้องกนัไวรัสและกำรโจมตีส ำหรับอปุกรณ์ลกูข่ำยที่เป็นแบบ Cloud Service 
ของ ZScaler   
  องค์กรที่พนักงำนขององค์กรติดต่อกับโลกภำยนอกผ่ำนอินเตอร์เน็ตหรือ Web 
โดยเฉพำะองค์กรที่มีสำขำหลำยส ำนกังำน หรือมีพนกังำนท ำงำนนอกส ำนกังำนจ ำนวนมำก กำรท่ีเมื่อ
พนกังำนเหล่ำนีจ้ะท ำธุรกรรมกับโลกภำยนอกหำกต้องดึงจรำจรของข้อมูลเข้ำสู่ส่วนกลำงก่อนที่จะ
ออกสูห่รือเข้ำจำกภำยนอกเพื่อตรวจสอบอนัตรำยที่ติดมำกบัข้อมลูเหลำ่นีจ้ะเป็นกำรสิน้เปลืองแบนด์
วิธของเครือข่ำยหลกัขององค์กรซึ่งมีปริมำณจ ำกัดและมีรำคำแพง หรือหำกต้องมีอุปกรณ์ตรวจจับ
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อนัตรำยของข้อมลูดงักลำ่วเพื่อติดตัง้อยูท่ี่ทกุส ำนกังำนสำขำทกุสำขำจะเป็นกำรลงทนุที่สงูมำก  และ
หำกองค์กรละเลยกำรตรวจสอบดงักลำ่วยิ่งเป็นกำรตดัสนิใจที่สร้ำงต้นทนุที่สงูมำกให้กบัองค์กรหำกมี
อนัตรำยหลดุเข้ำมำพร้อมกบัข้อมลูดงักล่ำว ซึ่งอำจจะก่อให้เกิดกำรล้มเหลวของเครือข่ำยหรือสร้ำง
ควำมเสียหำยให้กบัข้อมลูธุรกิจหลกัขององค์กรได้  ดงันัน้กำรบริกำรตรวจจบัอนัตรำยที่จะติดมำกบั
ข้อมูลดงักล่ำวผ่ำนกำรให้บริกำรแบบ Cloud Service นัน้เป็นค ำตอบที่มีประสิทธิภำพและประหยดั
ค่ำใช้จ่ำยให้กับองค์กรได้อย่ำงสูงสุด  ระบบนีส้นับสนุนกำรท ำงำนแบบ Mobility และ Remote 
Access  
 (2.3) ระบบกำรแจ้งเตือนและป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลในตัวเซิร์ฟเวอร์ (ServerAlarm and 
WebAlarm) ของ eLock  
 เป็นระบบซอฟท์แวร์ที่จะคอยตรวจสอบกำรเข้ำถึงและแก้ไขไฟล์ข้อมูลที่อยู่ในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และแจ้งเตือนหำกมีกำรเข้ำถึงหรือแก้ไขโดยบคุคลที่ไม่มีสิทธิ ไม่ว่ำไฟล์ข้อมลูนัน้จะเป็น
ข้อควำม ภำพ เสียง หรือฐำนข้อมูล หรือ หน้ำเว็บ ก็ตำม และสำมำรถที่จะน ำข้อมูลชุดก่อนที่จะถกู
แก้ไขกลบัมำคืนสภำพเดิมให้ได้ (Recovery) 
องค์กรธุรกิจปัจจุบันให้ควำมส ำคัญและใช้เทคโนโลยีไอทีและข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนและสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขนั  ข้อมูลจึงเป็นทรัพย์สินที่ส ำคญัยิ่งและยงัเป็นช่ือเสียง
และหน้ำตำขององค์กร กำรถกูเข้ำถึงและแก้ไขข้อมลูหรือหน้ำเว็บขององค์กรโดยบคุคลภำยนอกที่ไมม่ี
สทิธิจะสะท้อนถึงควำมนำ่เช่ือถือขององค์กรตอ่ลกูค้ำอยำ่งยิ่ง  
 (2.4) ระบบกำรตรวจสอบตวัตนและพิสจูน์สิทธ์ิกำรใช้งำน (Authorization, Authentication 
and Access   Control) ของ HPE-Aruba เรียกวำ่ 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 จะมี โมดูล  3 โมดูลด้วยกัน  ซึ่ ง โมดูลแรกเ รียกว่ำ  Clear Pass Self Service 
Registration/Provisioning (Guest): เป็นระบบกำรลงทะเบียนส ำหรับบคุคลภำยนอกเพื่อให้อุปกรณ์
สำมำรถเข้ำใช้งำนในระบบเครือข่ำยได้โดยผู้ ใช้งำนเป็นผู้ ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่ำนทำงหน้ำจอ 
Captive Portal และระบบจะจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ไว้ใน Database ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งท ำให้
สะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำนและจะช่วยลดงำนของเจ้ำหน้ำที่บริหำรไอทีลง อย่ำงเห็นได้ชดั โมดลูที่ 2 
เรียกว่ำ ClearPass Onboard : เป็นระบบที่ช่วยในกำรตัง้ค่ำกำรติดตัง้โปรแกรมด้ำนควำมปลอดภยั
ต่ำง ๆ และจัดเตรียมทรัพยำกรของกำรระบุตวัตนและพิสูจน์ทรำบตวัตนภำยใต้มำตรฐำน 802.1x 
ให้กบัอปุกรณ์ที่ก ำลงัจะเช่ือมตอ่กบัเครือข่ำย ท ำให้สำมำรถทรำบและระบตุวัตนผู้ที่ก ำลงัใช้งำนระบบ
เครือข่ำยได้เป็นกำรรองรับและจัดกำรกับอุปกรณ์แบบ BYOD และโมดูลที่  3 คือ  ClearPass 
OnGuard : เป็นระบบที่ท ำหน้ำที่เป็น NAC (Network Access Control) เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบ
อุปกรณ์ที่ก ำลงัจะต่อเช่ือมกับระบบเครือข่ำยว่ำมีระบบรักษำควำมปลอดภัยและข้อก ำหนดต่ำง  ๆ 
เป็นไปตำมที่องค์กรก ำหนดไว้ หรือไม ่เช่น ในตวัอปุกรณ์มีซอฟต์แวร์ปอ้งกนัไวรัสหรือไม ่เปิดไฟร์วอลล์
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ไว้หรือไม่  หรือมีซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ก ำหนดให้ใช้งำนอยู่หรือไม่  ซึ่งทัง้หมดที่กล่ำวมำจะท ำให้ระบบ
เครือข่ำยขององค์กรท ำงำนได้อย่ำงสมบูรณ์แบบทัง้ Monitor, Control, Protect, Reports ได้อย่ำง
ครบถ้วน 
 
(3) ระบบสนบัสนนุกำรท ำงำนของส ำนกังำน ศนูย์ข้อมลู และอื่น ๆ  
ประกอบด้วยระบบอปุกรณ์และซอฟท์แวร์ที่ช่วยให้กำรท ำงำนของระบบอปุกรณ์เครือขำ่ยและอปุกรณ์
ในศูนย์ข้อมูลมีควำมเสถียรมำกขึน้ มีระบบรักษำควำมปลอดภยัข้อมูลที่ดีขึน้ สนบัสนุนกำรท ำงำน
แบบธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity) และมีระบบจดักำรกำรใช้แบนด์วิธส ำหรับอปุกรณ์ลกูข่ำย 
นอกเหนือจำกนัน้ยงัมีระบบช่วยให้กำรสื่อสำรระหว่ำงบคุคลลหรือกลุ่มบคุคลแบบเสียงและภำพผำ่น
เครือขำ่ยแบบ Web ที่มีประสทิธิภำพและประหยดั 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)   โซลชูัน่ Hospitality ส ำหรับกลุม่ลกูค้ำ โรงแรม, service apartment, Exhibition Hall สำมำรถ
ท ำ Multi-tier QOS เพื่อใช้จัดกำร Internet Bandwidth ผ่ำน Network ทัง้แบบ Wired และ Wireless 
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ส ำหรับผู้ ใช้แต่ละประเภท ตัวอย่ำงเช่นลูกค้ำเข้ำพักโรงแรมทั่วไป สำมำรถใช้ Free Wi-Fi ได้ 
bandwidth  256 KB ต่อคน สำมำรถใช้งำนได้รวม 24 ชั่วโมง 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
ไม่ต้องเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อส่งค่ำกำรใช้งำนหรือแจ้งเตือนแขกที่เข้ำพกัเร่ืองค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ 
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)   โซลชูัน่ BYOD เหมำะส ำหรับ Campus เช่น มหำวิทยำลยั ซึง่สำมำรถจดักำร Authentication 
และจัด QOS profile ให้เหมำะกับอุปกรณ์ต่ำง ๆ ได้ทัง้ Notebook, Smart phone, Tablet  โดยมี 
portal ซึ่งมีขนำดจอเหมำะกบัอปุกรณ์แต่ละประเภท และสำมำรถระบใุห้อปุกรณ์ที่ออกจำกบริเวณวง 
network ไปแล้วเมื่อน ำเข้ำมำใหมส่ำมำรถใช้ได้ทนัทีโดยไมต้่อง login ใหม่อีกครัง้หำกวำ่ผู้ ใช้นัน้ ๆ ยงั
มีสิทธิและโควตำในกำรใช้งำนอยู่ โซลูชั่นนีจ้ะมีคุณสมบัติเบ็ดเสร็จอยู่ใน Appliance เคร่ืองเดียว
เหมือนโซลชูัน่ Hospitality  โดยประมำณกำร device สงูสดุไมเ่กิน 20,000 devices 
 (3.2.3)   โซลชูั่น Carrier Wi-Fi เหมำะส ำหรับ Provider ในกำรจัดกำร Wi-Fi ที่ติดตัง้ในพืน้ที่บริเวณ
กว้ำงเช่น เทศบำลหรือจงัหวดั ซึง่จะมี รุ่นและอปุกรณ์เสริมจำก Antlabs เป็น ชดุ Appliance หลำยตวั 
โดยจะมีกำรส ำรวจและออกแบบให้เหมำะกบัควำมต้องกำรของโครงกำร 
(3.2.4)   โซลูชั่น Mobile offload เป็น โซลูชั่นส ำหรับ Mobile Provider หรือ Campus ที่ปัจจุบัน 
Mobile Provider มีกำรน ำ Wi-Fi access point ไปวำงไว้ทดแทนกำรขยำย 3G node ซึ่งมีรำคำแพง 
โดยหำกเคร่ืองลกูขำ่ยสนบัสนนุ protocol EAP-SIM (เคร่ืองMobile รุ่นใหมจ่ะมีทัง้หมด) จะสำมำรถใช้ 
Internet 3G ของค่ำยมือถือที่ใช้อยู่ผ่ำน Wi-Fi access point ที่ใกล้ที่สดุได้ทนัทีโดยไม่ต้องใช้ผ่ำน 3G 
Internet Node ซึง่อำจมีผู้ใช้งำนจ ำนวนมำกและอยูใ่นระยะไกลกวำ่   
(3.3) Web Conference  ซึง่ระบบประชมุทำงไกล Online ผำ่น เครือขำ่ย Internetควำมเร็วสงู โดย
สำมำรถท ำกำรประชุมแบบเห็นภำพ ฟังเสียง และรับส่งข้อมูลได้ในเวลำเดียวกนั ด้วยควำมเร็วของ
เครือข่ำย 3G ,4G หรือ WIFI  ก็จะสำมำรถประชุมพร้อมกนัได้ ทุกสถำนที่ทัว่โลก หรือทุกเวลำ อีกทัง้
สำมำรถบนัทกึกำรประชมุเป็น คลปิ VDO ได้ และน ำเสนองำน Presentation น ำเสนอสนิค้ำ ผลติภณัฑ์
ใหม่ๆ แก่ลกูค้ำ หรือ ใช้เพื่อให้กำรอบรมภำยในบริษัท บริกำร Web Conference เป็นระบบที่ใช้งำน
ง่ำย ทนัสมยัในยุคกำรติดต่อสื่อสำรในปัจจุบนั ประหยดัเวลำ ประหยดัค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ใน
กรณี ที่ต้องเดินทำงไปประชุมกำรพร้อม ๆ กนั  กำรใช้งำนและกำรติดตัง้ โปรแกรมที่เคร่ืองลกูข่ำยไม่
ยุ่งยำกใช้ทรัพยำกรของระบบน้อย ประหยัด งบประมำณโดยรวมของกิจกำรหรือหน่วยงำน  ด้วย
ควำมสำมำรถโดยรวมของระบบ Web Conference สำมำรถประยกุต์ใช้กบัทกุหน่วยงำนทัง้ภำคธุรกิจ
เอกชน และหนว่ยงำนรำชกำร ที่มีกำรบริหำรงำนแบบมีส ำนกังำนใหญ่ และส ำนกังำนสำขำ 



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

                                12 

รายงานประจ าปี 2559 
IT Green Public Company Limited 

(3.3.1) V-Cube Web Conference เป็นชุดโปรแกรมระบบประชุมทำงไกล Online ผ่ำนเครือข่ำย 
Internet เป็นชุดโปรแกรมที่พัฒนำในประเทศญ่ีปุ่ นและได้รับกำรยอมรับว่ำใช้งำนง่ำยจนมีผู้ นิยม
เลือกใช้งำนเป็นอนัดบั 1 ในประเทศญ่ีปุ่ น V Cube มี ควำมสำมำรถที่โดดเดน่ กว่ำชุดโปรแกรม Web 
Conference อื่น ๆ โดยมี User Interface ที่ใช้งำนง่ำยแตก็่มีรำยละเอียดครบถ้วนเพียงพอท่ีจะเลอืกใช้
ส ำหรับงำนกำรประชมุทำงไกล Online นอกจำกนี ้V Cube ยงัมีคณุสมบตัิ ที่โดดเดน่กวำ่ ชดุโปรแกรม 
Web Conference อื่น ๆ เช่น รองรับ 100 ผู้ ใช้งำน( Concurrent ) ต่อ 1 ห้องประชุมด้วยมำตรฐำน 
H.264/SVC สำมำรถท ำ Auto Bandwidth Tuning ท ำให้ได้ภำพและเสียง ที่มีคุณภำพ ตลอดเวลำ 
รวมถึงสำมำรถแสดงภำพได้ระดบั HD , ลดกำรเกิดเสยีงก้องด้วย Software Echo Canceller (SPEEX 
Wideband Audio) , แบง่ระดบัผู้ใช้งำนแบบ Master Admin , Admin , User ท ำให้ ประยกุต์ใช้งำนกบั
หน่วยงำนที่มีรูปแบบ Multi Company ,  เข้ำรหสัแบบ SSL 128 bit เพิ่มควำมปลอดภยัในกำรใช้งำน
ผ่ำน Internet , เ ช่ือมต่อกับระบบ Network Video Conference แบบ Hardware Endpoint ที่ ใ ช้  
Protocol แบบ H.323 และ SIP เช่ือมโยงใช้งำนผ่ำนระบบ Speed recognition and Translation เพื่อ
แปลงค ำพดูเป็นตวัอกัษรและยงัสำมำรถแปลค ำพดูเป็นภำษำอื่น ๆ ได้ รองรับกำรท ำงำนด้วยกำรโทร
เข้ำและโทรออกโดยใช้งำนผำ่นโทรศพัท์พืน้ฐำนได้ และยงัมีคณุสมบตัิอีกหลำยข้อที่ ที่จะอ ำนวยควำม
สะดวกของผู้ ใช้ ให้สำมำรถใช้งำนได้ง่ำย และปัจจุบนัผู้ ใช้งำน V Cube ในประเทศไทย โดยสว่นมำก
เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีเป็นเครือข่ำยธุรกิจของประเทศญ่ีปุ่ น และในเร่ือง ค่ำใช้จ่ำยลิขสิทธ์ิใช้งำนลูกค้ำ
สำมำรถเลือกใช้บริกำรได้ทัง้แบบเช่ำใช้รำยปี หรือ ซือ้สิทธ์ิกำรใช้แบบถำวรพร้อมกำรต่ออำยใุช้งำน
แบบรำยปี ท ำให้มีลกูค้ำมีทำงเลอืกในเร่ืองงบประมำณที่เหมำะสมกบัได้ง่ำยขึน้ บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั 
(มหำชน) ได้รับกำรแตง่ตัง้ อย่ำงเป็นทำงกำร จำก V Cube ให้เป็น Master Dealer (ตวัแทนค้ำสง่) ใน
กลุม่สนิค้ำตอ่ไปนี ้ 
 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
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ขนำดเล็ก ไปจนถึงห้องประชุม ที่มีขนำดใหญ่ EZMeetup, Skype™, Microsoft Lync™, Google 
Hangouts™ , FaceTime, Cisco WebEx®, GoToMeeting, Adobe Connect, BlueJeans, Zoom, 
Vidyo, Fuze, WebRTC , V Cube 
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 ำรองพลงังำนไฟฟ้ำคุณภำพสงูของ 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 
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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  
 
2.5.2 กำรตลำดและกำรแขง่ขนั 
กำรตลำด 
บริษัท ITGREEN มีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนโดยเน้นกำรสร้ำงมลูค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำและ
ให้กับขัน้ตอนกำรจัดจ ำหน่ำยเพื่อหลีกเลี่ยงกำรแข่งขนัด้ำนรำคำ  ในด้ำนกำรตลำด ITGREEN จะ
ร่วมมือกบัเจ้ำของสินค้ำในกำรสร้ำงกำรรับรู้ของตลำดในตวัของสินค้ำโดยกำรโฆษณำผ่ำนสือ่สิง่พิมพ์ 
จัดสมัมนำให้ข้อมูลสินค้ำแก่คู่ค้ำและลกูค้ำ รวมถึงกำรจัดอบรมด้ำนเทคนิค เป็นต้น ในด้ำนกำรจดั
จ ำหน่ำย ITGREEN จะร่วมมือกบัคูค้่ำในกำรร่วมแสดงสินค้ำ กำรเยี่ยมและน ำเสนอกำรขำยตอ่ลกูค้ำ 
กำรท ำโปรโมชัน่   
บริษัท ITGREEN ได้สร้ำงช่ือให้เป็นที่รู้จกัและยอมรับ ในด้ำนกำรเป็นคู่ค้ำที่ดี มีคณุภำพ มีบริกำรที่ดี 
ซื่อสตัย์เช่ือถือและไว้วำงใจได้  โดยกำรเลือกท ำตลำดสินค้ำที่มีคณุภำพ กำรเลือกสรรและกำรพฒันำ
บุคคลำกรอย่ำงต่อเนื่องให้มีกำรท ำงำนและพฤติกรรมที่สอดคล้องและเหมำะสมกับปรัชญำในกำร
ท ำงำนของบริษัท ฯ ท่ีเน้นควำมตอ่เนื่องในกำรท ำธุรกิจ (Continuity) ควำมเช่ือมัน่ไว้ใจได้ (Reliability) 
ควำมมัน่คง (Stability) และควำมนำ่เช่ือถือสำมำรถคำดกำรณ์ได้ (Predictability) 
 
  ITGREEN มีกลยทุธ์กำรแขง่ขนั ดงันี ้
(1) ด้ำนสนิค้ำและบริกำร 
เพื่อให้สอดคล้องกบัปรัชญำในกำรท ำธุรกิจ  บริษัท ฯ เน้นกำรก ำหนดประเภทของสินค้ำและบริกำรท่ี
จะน ำมำจ ำหน่ำยซึ่งจะต้องเป็นสินค้ำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดในปัจจุบนัและตอบสนอง
แนวโน้มตลำดที่ก ำลงัเกิดขึน้ และควรเป็นสินค้ำที่เกือ้หนุนซึ่งกนัและกนั (Complimentary) และต้อง
เป็นสินค้ำที่ต้องกำรประเภทของควำมเช่ียวชำญและควำมช ำนำญของบคุลำกรใกล้เคียงกนัเพื่อที่จะ
สร้ำงควำมช ำนำญและควำมเช่ียวชำญในกำรให้บริกำรในตัวบุคคลำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
สำมำรถสร้ำงควำมมัน่ใจในกำรให้บริกำรกับลกูค้ำ คดัเลือกสินค้ำที่มีคณุภำพทัง้ด้ำนตวัสินค้ำและ
บริษัทผู้ผลิต สินค้ำที่มีคณุสมบตัิที่ตรงกบัควำมต้องกำรของตลำด มีคณุภำพสงู และมีศกัยภำพทำง
กำรตลำดสงู มีกลยทุธ์ มีอนำคต เป็นสนิค้ำแบรนด์ที่ต้องกำรชิงตลำดหรือเจำะตลำดของแบรนด์ที่เป็น
ผู้น ำ คือเป็นแบรนด์ท้ำทำยผู้น ำ (Challenging Brand) ในช่วงปีที่ผ่ำน ๆ มำและปี 2559 บริษัท ฯ มุ่ง
ตอบสนองนโยบำยของรัฐในเร่ืองกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยระบบดิจิตอล (Digital Economy) ได้แก่
กำรค้ำด้วยอิเลคโทรนิคและกำรใช้เทคโนโลยีไอที เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนและสร้ำง
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ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั ซึ่งจะแตกย่อยไปเป็นระบบคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนกังำน งำนขำย 
งำนผลิต กำรน ำไอทีมำช่วยในไลน์ผลิตหรือ shop floor (Industry Automation) กำรค้ำแบบออนไลน์ 
Internet Banking กำรท ำเว็บไซต์ขององค์กร กำรใช้เทคโนโลยีมำช่วยในกำรสือ่สำรภำยในองค์กรและ
กับภำยนอกองค์กร กำรท ำงำนระยะไกลจำกภำยนอกองค์กร (Remote Workforce หรือ Workforce 
Mobility) ระบบควำมปลอดภัยของข้อมูล ( IT Security) ระบบข้อมูลแบบคลำวด์ ระบบ Web 
Conference เป็นต้น ซึ่งบริษัทก็ได้เป็นตัวแทนสินค้ำหลำยตัวตำมที่ได้กล่ำวมำแล้ว 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) และบริษัทก็จะเสำะหำคดัเลือกสินค้ำใหม ่ๆ ที่สนบัสนนุ
แนวโน้มที่กลำ่วไปแล้วเพิ่มเติมอีกด้วย  
(2) ด้ำนพนกังำน 
  พนกังำนเป็นทรัพยำกรที่ส ำคญัของบริษัท ฯ ซึ่งจะเป็นสว่นหนึ่งของกำรสร้ำงและ
ส่งมอบคุณค่ำให้กบัสินค้ำและกำรจัดจ ำหน่ำย พนกังำนจะได้รับกำรคดัสรรมำจำกกลุ่มผู้ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ มีมนุษยสมัพนัธ์ที่ดี และต้องสำมำรถท ำงำนเป็นทีม และเมื่อได้รับบรรจุในทีมงำนแล้ว
จะได้รับกำรอบรมควำมรู้เก่ียวกบัสินค้ำโดยตรงจำกเจ้ำของสินค้ำและจำกผู้ ร่วมงำนในทีมงำน บริษัท 
ฯ มีเป้ำหมำยที่ชัดเจนในกำรให้พนักงำนส่วนใหญ่ผ่ำนกำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีใบ
ประกำศนียบตัรรับรองจำกผู้ผลิตสินค้ำที่บริษัท ฯ เป็นตวัแทนจ ำหน่ำย (Certified Training) พนกังำน
แต่ละท่ำนจะได้รับกำรก ำหนดตวัสินค้ำที่จะต้องรับผิดชอบอย่ำงชดัเจนเพื่อจะได้พฒันำควำมรู้ควำม
เช่ียวชำญในสินค้ำและเป็นหลกัในกำรให้บริกำรเก่ียวกับสินค้ำนัน้ ๆ และจะเป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้
ควำมเช่ียวชำญ ให้กับทีมงำนท่ำนอื่น ๆ เพื่อช่วยกันพฒันำควำมรู้ควำมเช่ียวชำญร่วมกัน สำมำรถ
ท ำงำนทดแทนกันได้ และสำมำรถท ำงำนในลักษณะเสนองำนเป็นระบบโดยรวม (Solution หรือ 
System) ได้ สำมำรถให้ค ำปรึกษำ กำรบริกำรและตอบค ำถำมให้กับลกูค้ำได้ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนทำง
เทคนิคของสินค้ำแตล่ะชนิดหรือปัญหำของระบบที่เสนอได้อยำ่งถกูต้องและรวดเร็ว นอกเหนือจำกนัน้
พนกังำนต้องสำมำรถท ำหน้ำที่เป็นผู้อบรม (Trainer) ควำมรู้เก่ียวกบัสนิค้ำที่เป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยให้กบั
ผู้จ ำหนำ่ยช่วงหรือลกูค้ำได้  
  ในปี 2559 เพื่อรองรับกำรเป็นบริษัทมหำชน บริษัทฯ ได้โอนย้ำยพนักงำนด้ำน
กำรเงินและกำรบญัชี พนกังำนจดัซือ้ พนกังำนดแูลคลงัสินค้ำและจดัสง่บำงสว่นจำกบริษัท อินเตอร์
เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) เข้ำมำเพื่อจะท ำงำนให้มีควำมอิสระมำกขึน้ และรับ
พนกังำนเพิ่มเติมอีกเพื่อควำมเหมำะสมกับปริมำณงำน และเพื่อรองรับนโยบำย Digital Economy 
บริษัท ฯ ได้เพิ่มพนกังำนด้ำนกำรตลำดและพนกังำนที่ดแูลตลำด SME เพื่อสร้ำงกำรสื่อสำรกบัตลำด
และลกูค้ำผ่ำน เว็บไซต์ อีเมล์ หรือกำรสื่อสำรสว่นบคุคล กำรจดัสมัมนำ กำรจดันิทรรศกำร และกำร
ติดตอ่ลกูค้ำทำงโทรศพัท์ เพื่อสอบถำมและให้ข้อมลูแก่ลกูค้ำเพื่อหำโอกำสในกำรขำย (Sales Leads)  
  บริษัท ฯ มีนโยบำยในกำรรักษำพนักงำนให้ท ำงำนกับบริษัท ฯ ทัง้ในเร่ือง
ผลตอบแทนในกำรท ำงำน กำรเติบโตในสำยงำน สวสัดิกำร สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน กำรให้โอกำส
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ในกำรพฒันำตนเอง กำรบริหำรงำนภำยในบริษัท ฯ ตลอดจนกำรสร้ำงให้เกิดควำมสมัพนัธ์ที่ดีระหวำ่ง
ทีมงำนเพื่อให้เกิดควำมตอ่เนื่องในกำรท ำงำนและกำรให้บริกำร โดยไมเ่ปลีย่นบคุลำกรผู้ให้บริกำรบอ่ย
นกั 
(3) ด้ำนช่องทำงกำรจ ำหนำ่ย 
บริษัท ฯ จ ำหน่ำยสินค้ำโดยผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยหรือบริษัทร่วมค้ำหรือคู่ค้ำ  (Dealer หรือ Reseller 
หรือ Partner) รวมเรียกว่ำคู่ค้ำซึ่งได้แก่บริษัทที่จ ำหน่ำยและติดตัง้ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย (Network Integrator) หรือเป็นบริษัทที่จ ำหน่ำยและติดตัง้ระบบอปุกรณ์คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมธุรกิจ (System Integrator) ทัง้ในกรุงเทพมหำนครและตำ่งจงัหวดั โดยบริษัทจะคดัสรรผู้ ร่วม
ค้ำโดยมุ่งเน้นคณุภำพ เน้นควำมตัง้ใจในกำรท ำธุรกิจไม่เน้นขนำดของบริษัท บริษัทจะท ำงำนร่วมกนั
กบัผู้ ร่วมค้ำอยำ่งยตุิธรรมและเสมอภำค มีกฎเกณฑ์กติกำในกำรท ำธุรกิจ และตดัสนิใจบนกติกำที่วำง
ไว้ท ำให้สำมำรถเป็นที่คำดกำรณ์ได้ (Predictability) ของผู้ ร่วมค้ำ ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรเช่ือมั่นและ
เช่ือถือซึง่กนัและกนัในระยะยำว  
  บริษัท ฯ ให้ควำมส ำคญัในกำรร่วมพฒันำควำมสำมำรถของทีมงำนของคู่ค้ำโดย
จดักำรอบรมเก่ียวกบัตวัสินค้ำทัง้ด้ำนเทคนิคและด้ำนกำรขำยให้แก่ผู้ ร่วมค้ำอยำ่งตอ่เนื่องทกุ ๆ เดือน 
ทัง้โดยบคุลำกรของบริษัท ฯ และโดยบคุลำกรของเจ้ำของสินค้ำ จดัให้มีห้องทดสอบอปุกรณ์โดยจะมี
อปุกรณ์ที่จ ำหนำ่ยทัง้หมดและอปุกรณ์เสริมที่จ ำเป็นตอ่ระบบองค์รวม (Solution) เพื่อให้ผู้ ร่วมค้ำได้มำ
ทดสอบหรือเรียนรู้กำรใช้งำนเป็นกำรพฒันำควำมรู้ให้กบัผู้ ร่วมค้ำอยำ่งมีประสทิธิภำพอีกทำงหนึง่ 
  เพื่อสนบัสนนุช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยให้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ นอกเหนือจำกกำร
เพิ่มบคุคลำกรด้ำนกำรตลำดแล้วบริษัทจะเพิ่มบคุคลำกรเพื่อติดต่อตรงถึงลกูค้ำ (Direct Touch) เพื่อ
พฒันำโอกำสในกำรขำยในลกูค้ำส ำคญัใหญ่ ๆ เป็นกำรสนบัสนนุกำรสร้ำง Sales Leads ให้กบัคู่ค้ำ
ของบริษัท  
(4) ด้ำนกำรสนบัสนนุกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำ 
 บริษัท ฯ มีนโยบำยกำรจัดกิจกรรมเพื่อให้ข่ำวสำรเก่ียวกับสินค้ำ (Create Product and 
Brand Awareness)  กำรกระตุ้นตลำดและสร้ำงควำมต้องกำรให้กับกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำย (Demand 
Generation Activities) ซึง่ได้แก่กำรจดัสมัมนำด้ำนเทคนิคเก่ียวกบัตวัสนิค้ำให้กบักลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำย
และบุคคลที่สนใจ กำรจัดงำนสัมมนำด้ำนเทคนิคร่วมกับตัวแทนจ ำหน่ำยส ำหรับลูกค้ำโรงงำน
อตุสำหกรรมโดยเฉพำะโรงงำนในเขตอตุสำหกรรมที่ถกูน ำ้ท่วม กำรเข้ำร่วมงำนนิทรรศกำรเพื่อแสดง
สนิค้ำและกำรใช้งำน (Exhibition and Trade Show) กำรให้ข้อมลูเทคนิคเก่ียวกบัคณุสมบตัิของสนิค้ำ
และน ำไปใช้ในงำนจริงผำ่นช่องทำงจดหมำยอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) และเว็บไซต์ประชำสมัพนัธ์ 
 ในปี 2559 บริษัท ITGREEN ตัง้เป้ำหมำยที่จะขยำยตลำดไปในต่ำงจังหวดั และประเทศ
ใกล้เคียงที่ก ำลงัเติบโต ให้มำกขึน้ โดยกำรมีบุคคลำกรประจ ำในพืน้ที่เพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทใน
กำรศึกษำควำมต้องกำรของตลำดและพฒันำโอกำสในกำรท ำธุรกิจ กำรให้ข้อมูลของบริษัท ฯ และ
สินค้ำแก่ตลำด กำรคดัเลือก สนบัสนนุและร่วมมือในกำรท ำธุรกิจกบับริษัทคูค้่ำในพืน้ที่  เพื่อสร้ำงกำร
รับรู้ สร้ำงควำมมัน่ใจและให้บริกำรที่เหมำะสมและทนัท่วงทีตอ่คู่ค้ำและลกูค้ำในพืน้ที่  ซึ่งได้เร่ิมท ำที่
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ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือก่อนเป็นพืน้ที่แรก เร่ิมด้วยกำรมี Home Office ที่ขอนแก่น มีแผนจะขยำย
ไปสู่พืน้ที่ภำคตะวนัออก  ภำคเหนือ  ภำคใต้ ซึ่งจะจะท ำธุรกิจแบบ Home Office หรือตัง้ส ำนกังำน
สำขำถำวร  ได้ตัง้ส ำนกังำนตวัแทนท่ีนครเวียงจนัทร์ ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
และมีแผนท่ีจะตัง้ส ำนกังำนสำขำที่ พมำ่ และกมัพชูำ ตอ่ไป 
 (5) ด้ำนรำคำ 
 เนื่องจำกบริษัท ฯ เน้นคุณภำพ และกำรสร้ำงมูลค่ำ/คุณค่ำเพิ่ม (Value added) แก่สินค้ำ
และกำรบริกำร จึงไม่มีนโยบำยกำรแข่งขนัทำงด้ำนรำคำ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทพยำยำมบริหำรต้นทนุ
สนิค้ำให้อยูใ่นระดบัต ่ำ โดยมีกำรบริหำรสนิค้ำคงคลงัที่มีประสทิธิภำพ และยงัได้ประโยชน์จำกกำรที่มี
พนกังำนท่ีมีคณุภำพ มีควำมเช่ียวชำญ ลดควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องพึ่งพำผู้ เช่ียวชำญหรือกำรบริกำรจำก
ต่ำงประเทศ ท ำให้บริษัทมีศกัยภำพที่จะแข่งขนัด้ำนรำคำ หำกมีควำมจ ำเป็น และสง่ผลดีต่อสภำวะ
กำรท ำก ำไรของบริษัทในที่สดุ   
 
(6) ด้ำนกำรควบคมุสนิเช่ือ 
 กำรให้เครดิตกับลูกค้ำ บริษัท ฯ เน้นนโยบำยกำรให้วงเงินแก่คู่ค้ำที่มีควำมน่ำเช่ือถือใน
ลกัษณะยืดหยุ่นเพื่อให้เกิดควำมคลอ่งตวัในกำรท ำตลำดร่วมกนัและจะใช้นโยบำยเข้มงวดกบัคู่ค้ำที่
เร่ิมมีกำรผิดนัดกำรช ำระเงิน กำรพิจำรณำให้วงเงินเครดิตของลูกค้ำแต่ละรำยจะให้ตำมควำม
น่ำเช่ือถือในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยพิจำรณำข้อมลูได้แก่ ผลประกอบกำรย้อนหลงั 2 ปี ทนุจดทะเบียน 
รำยกำรฝำกถอนเงินในบัญชี (Bank Statement) เพื่อน ำมำประกอบกำรตัดสินใจในกำรให้วงเงิน
เครดิต นอกจำกนัน้จะพิจำรณำประวตัิ ควำมตัง้ใจในกำรท ำธุรกิจและกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรของ
ลกูค้ำ สว่นลกูค้ำรำยใหมท่ี่ยงัไมเ่คยท ำธุรกิจมำก่อนจะพยำยำมท ำกำรซือ้ขำยเป็นเงินสดก่อนเพื่อดผูล
กำรท ำงำนร่วมกนัไประยะหนึง่ แล้วจึงจะพิจำรณำให้เครดิตตอ่ไป ที่ผำ่นมำบริษัทมีหนีเ้สยีน้อยมำกไม่
เกิน 0.5% ของยอดขำย 
 สภำพเศรษฐกิจ ภำวะกำรแขง่ขนัและแนวโน้มกำรเติบโตของสนิค้ำที่เป็นตวัแทน 
 แม้วำ่เศรษฐกิจของไทยในปี 2559 ชะลอตวัมีกำรเติบโตเพียงเลก็น้อยเพียง 3.2% เทำ่นัน้ ท ำ
ให้ตลำดไอทีในปี 2559 ไม่ค่อยคึกคกั แต่ก็ยงัได้รับอำนิสงส์จำกปัจจัยหลำยอย่ำงที่เกิดขึน้เช่นกำร
ขยำยกำรลงทุนของผู้ ให้บริกำรเครือข่ำยมือถือในโครงข่ำยมือถือแบบ 4G กำรลงทุนและกำรใช้จ่ำย
ของภำครัฐในโครงกำรรถไฟฟ้ำในเมือง โครงกำรรถไฟรำงคู่ โครงกำรเขตเศรษฐกิจส ำห รับ AEC 
ตลอดจนกำรลงทุนเพื่อให้บริกำรเครือข่ำยบอร์ดแบรนด์อินเตอร์เน็ตส ำหรับหมู่บ้ำน และนโยบำย
ส่งเสริมธุรกิจ SME ของภำครัฐ กำรเติบโตของอุตสำหกรรมท่องเที่ยว อุตสำหกรรมรถยนต์ 
อตุสำหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟำ้ อตุสำหกรรมแปรรูปสนิค้ำเกษตร รวมถึงกำรน ำเทคโนโลยีตำ่ง ๆ มำใช้งำน
ของภำครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรผลิตและเพื่อตอบสนองกำรแข่งขนัที่สงูขึน้ บริษัท
มองว่ำเทคโนโลยีที่ตลำดต้องกำรได้แก่ Wireless คณุภำพสงูส ำหรับองค์กรและโรงงำนอตุสำหกรรม
ขนำดกลำงและใหญ่  และ Wireless ระดับรำคำประหยัดส ำหรับองค์กรระดับ SME จะมีกำรใช้ 
Outdoor Wireless เพื่อตอบสนองกำรติดตัง้เครือข่ำยและกำรใช้อินเตอร์เน็ตและ/หรือเป็นเครือข่ำย
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เพื่อรองรับกำรส่งสญัญำณของ CCTV ในพืน้ที่ที่กำรเดินสำยสญัญำณไม่สะดวก รวมทัง้กำรสร้ำง
เครือข่ำย City Wi-Fi ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดใหม่ หรือในเมืองใหญ่ ๆ บำงเมือง เช่น กรุงเทพฯ 
ภเูก็ต เชียงใหม ่เป็นต้น ตำมชมุชนในตำ่งจงัหวดัจะมีผู้ให้บริกำรอิสระรำยเลก็ให้บริกำร Wi-Fi Internet 
ในลกัษณะขำยปลีกในพืน้เล็ก ๆ ในชุมชน ระบบอุปกรณ์ CCTV จะได้รับกำรติดตัง้ในชุมชนหรือใน
ท้องถ่ินเพื่อควำมปลอดภยัชมุชนมำกขึน้ Wi-Fi จะเป็นปัจจยัส ำคญัของอตุสำหกรรมท่องเที่ยว โรงแรม 
ที่พกั รีสอร์ท อพำร์ทเม้นต์ ซึ่งจะติดตัง้ Internet Wi-Fi เพื่อให้บริกำรลกูค้ำ และตำมด้วยกำรปรับปรุง
คุณภำพของกำรให้บริกำรของกำรใช้อินเตอร์เน็ตเมื่อกำรแข่งขันสูงขึน้ จะมีกำรใช้บริกำร Web 
Development และ Web Hosting มำกขึน้ กลุ่มธุรกิจ SME จะเร่ิมใช้ Cloud Service มำกขึน้เร่ือย ๆ 
เร่ิมต้นที่ Mail Service และบริกำรสื่อสำรประชุมทำงไกลผ่ำนอินเตอร์เน็ต (Collaboration) และเมื่อ
ธุรกิจ SME คุ้นเคยกบักำรใช้ Cloud Service ดงักลำ่วมำกขึน้ก็จะเร่ิมใช้บริกำรแอพพลเิคชัน่ทำงธุรกิจ
ที่เป็น Cloud Service เช่นกำรจองที่พกั หรือระบบงำนเก็บเงินและบญัชี หรือแม้แตร่ะบบ ERP เป็นต้น 
เมื่อมีกำรใช้ไอทีตำมที่กลำ่วแพร่หลำยมำกขึน้ ระบบรักษำควำมปลอดภยัข้อมลูจะเป็นสิ่งจ ำเป็นมำก
ยิ่งขึน้ ควำมต้องกำรใน Server ก็จะตำมมำ ตำมด้วยระบบส ำรองไฟฟ้ำ ควำมต้องกำรในกำรสร้ำง 
Data Center ใหม่ กำรเดินสำย LAN ในส่วนที่เป็น Backbone เป็นต้น  ในอนำคตกำรใช้ข้อมูล
คุณลักษณะของผู้ บริโภค (Customer Profile) และข้อมูลระบุต ำแหน่งจะถูกใช้เพื่อกำรวิเครำะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคส ำหรับธุรกิจบำงประเภทจะค่อย ๆ ถกูน ำมำใช้  อนึง่เนื่องจำกรำคำของพืน้ที่อำคำร
ส ำหรับธุรกิจสงูขึน้ เมืองจะมีกำรขยำยในแนวกว้ำงมำกขึน้ กำรจรำจรกำรเดินทำงยงัไมส่ะดวก ควำม
จ ำเป็นในกำรแขง่ขนั กำรต้องกำรครอบคลมุตลำดให้กว้ำงมำกขึน้และตอบสนองให้รวดเร็วยิ่งขึน้ และ
กำรพยำยำมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของธุรกิจเล็กเพื่อสู้กบัธุรกิจที่ใหญ่กวำ่ จะมีกำรท ำงำน
แบบนอกสถำนที่มำกขึน้ มีกำรใช้ไอทีเพื่อสนบัสนนุกำรท ำงำนดงักลำ่ว หรือในสถำบนักำรศึกษำจะมี
กำรท ำ e-Learning หรือ Online Learning มำกขึน้  กำรใช้ Wireless และใช้อินเตอร์เน็ตจะเพิ่มขึน้
อย่ำงรวดเร็วในหลำย ๆ กลุม่อตุสำหกรรม  ด้วยลกัษณะสภำพแวดล้อมของกำรท ำงำนดงัที่กล่ำวจะ
สร้ำงให้เกิดควำมซบัซ้อนในเร่ืองควำมปลอดภยัของข้อมลูขององค์กร ระบบรักษำควำมปลอดภยัของ
ข้อมลูจะต้องมีกำรปรับตวัเพื่อให้ทนัต่อกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่ว ทำงบริษัทไอทีกรีนมีควำมพร้อมทัง้
ในเร่ืองเทคโนโลยี กำรสนบัสนนุและกำรบริกำร และยงัมองหำสินค้ำใหม ่ๆ เพื่อรองรับกำรเปลีย่นแปลง
ของควำมต้องกำรของตลำดดงัที่กลำ่วมำแล้ว  
 
2.5.3 กำรจดัหำผลติภณัฑ์หรือบริกำร 
บริษัท ITGREEN จัดหำผลิตภณัฑ์ โดยกำรน ำเข้ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศจำกบริษัทผู้ผลิต หรือสัง่ซือ้
จำกส ำนกังำนตวัแทนในประเทศบริษัทผู้ผลติ 
 
สญัญำส ำคญัที่เก่ียวข้องในกำรด ำเนินธุรกิจช่องทำงจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำ 
(1) สญัญำจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำอปุกรณ์รักษำควำมปลอดภยัระบบข้อมลูสำรสนเทศ  
ระหวำ่งบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) กบั บริษัท Fortinet, Inc 
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บริษัท    บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 
คูส่ญัญำ   บริษัท Fortinet, Inc 
สญัญำเลขที่   - 
วนัเร่ิมต้นของสญัญำ 10 มิถนุำยน 2548 
ระยะเวลำของสญัญำ สญัญำนีส้ิน้สดุวนัท่ี 9 มิถนุำยน 2549 และสำมำรถตอ่อำยอุอกไปอีกครัง้
ละ 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 สญัญำนีส้ิน้สดุวนัที่ 15 ธันวำคม 2552 และสำมำรถต่ออำยุออกไปอีก
ครัง้ละ 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 
 
(4) สญัญำจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำระบบอปุกรณ์เครือขำ่ย (Networking System)  
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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 สญัญำนีส้ิน้สดุวนัที่ 13 ธันวำคม 2555 และสำมำรถต่ออำยุออกไปอีก
ครัง้ละ 1 ปี  
คำ่ตอบแทน  ไมม่ี  
สำระส ำคญั 1. สญัญำแต่งตัง้เป็นผู้แทนจดัจ ำหน่ำยสินค้ำประเภท 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 และสำมำรถตอ่อำยอุอกไปอีกครัง้
ละ 1 ปี  
คำ่ตอบแทน  ไมม่ี  
สำระส ำคญั 1. สัญญำแต่งตัง้เป็นผู้ แทนจัดจ ำหน่ำยสินค้ำประเภท Distributor Agreement 
  2. กำรบอกเลกิสญัญำโดยฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนั 
 
(6) สัญญำจัดจ ำหน่ำยสินค้ำระบบบริกำรตรวจจับภัยของข้อมูลที่มีกำรบริกำรแบบ Cloud 
Service ระหวำ่งบริษัท 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 สญัญำนีส้ิน้สดุวนัที่ 19 พฤศจิกำยน 2556 และสำมำรถต่ออำยุออกไป
อีกครัง้ละ 1 ปี  
คำ่ตอบแทน  ไมม่ี  
สำระส ำคญั 1. สัญญำแต่งตัง้เป็นผู้ แทนจัดจ ำหน่ำยสินค้ำประเภท Distributor Agreement 
  2. กำรบอกเลกิสญัญำโดยฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนั 



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

                                21 

รายงานประจ าปี 2559 
IT Green Public Company Limited 

 
(7) สญัญำจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำระบบบริหำรจดักำรกำรใช้อินเตอร์เน็ต   
ระหวำ่งบริษัท 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 สญัญำนีส้ิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และสำมำรถต่ออำยุออกไปอีก
ครัง้ละ 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 สญัญำนีส้ิน้สดุวนัที่ 11 มกรำคม 2559 และสำมำรถต่ออำยุออกไปอีก
ครัง้ละ 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 
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  2. กำรบอกเลกิสญัญำโดยฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนั 
 
(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 สญัญำนีส้ิน้สดุวนัที่ 31 สิงหำคม 2559 และสำมำรถต่ออำยุออกไปอีก
ครัง้ละ 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 สญัญำนีส้ิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และสำมำรถต่ออำยุออกไปอีก
ครัง้ละ 1 ปี  
คำ่ตอบแทน  ไมม่ี  
สำระส ำคญั 1. สญัญำแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำประเภท Distributor Agreement  
   2. กำรบอกเลกิสญัญำโดยฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 60 วนั 
 
2.5.4 งำนท่ียงัไมไ่ด้สง่มอบ 
หน่วยธุรกิจ ITGREEN ไม่ได้ด ำเนินธุรกิจเป็นงำนโครงกำร แต่เป็นกำรซือ้มำและจ ำหน่ำยไป จึงไม่มี
งำนท่ียงัไมส่ง่มอบ 
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ปัจจัยความเส่ียง 
 นกัลงทนุควรพิจำรณำข้อมลูในเอกสำรฉบบันี ้และควรใช้วิจำรณญำณอยำ่งรอบคอบในกำรพิจำรณำ
ปัจจัยควำมเสี่ยงในหวัข้อนี ้รวมทัง้ข้อมลูอื่น ๆ ที่ปรำกฏในเอกสำรนีก้่อนกำรตดัสินใจลงทุนในหุ้นสำมญัของ
บริษัท ฯ ปัจจยัควำมเสี่ยงที่ระบใุนหวัข้อนีเ้ป็นปัจจยัควำมเสี่ยงที่บริษัท ฯ เห็นว่ำมีนยัส ำคญั และอำจก่อให้เกิด
ผลกระทบในทำงลบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ  รำยได้ ก ำไร สินทรัพย์ สภำพคลอ่งของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจะ
ส่งผลไปถึงมูลค่ำหุ้นสำมญัของบริษัท ฯ รวมทัง้อำจส่งผลลบต่อกำรลงทุนของผู้ ลงทุนอย่ำงมีนยัส ำคญั โดย
ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ระบุในหวัข้อนีม้ีกำรประเมินจำกสถำนกำรณ์ในปัจจุบนั ทัง้นี ้อำจยงัมีควำมเสี่ยงอื่น  ๆ ที่
บริษัทฯ ยงัไม่อำจคำดกำรณ์ได้ ณ ปัจจุบนั หรือเป็นควำมเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจำรณำในขณะนีแ้ล้วเห็นว่ำไม่มี
ผลกระทบในสำระส ำคญัตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ  
 

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
 

 1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตสินค้าหลักน้อยรายและการยกเลิกสัญญาการแต่งตัง้เป็นตัวแทน
จัดจ าหน่ายสินค้า 

บริษัท ฯ ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นตัวแทนจัดจ ำหน่ำยสินค้ำที่มี ช่ือเสียงหลำยรำย ปัจจุบัน  ได้แก่ 

FORTINET, HPE -  ARUBA, ALCATEL- LUCENT, ZSCALER, PANDUIT, ANTLAB, eLock, Infoblox, 

LigoWave, Aver, Vcube, Sangfor และ DELTA ELECTRICS เป็นต้น สญัญำตวัแทนสว่นใหญ่จะเป็นประเภท

สญัญำตวัแทนในกำรจดัจ ำหน่ำยหลำยรำยในประเทศไทย Non-Exclusive Distributor และโดยทัว่ไปอำยขุอง

สญัญำแต่งตัง้ตวัแทนจะมีระยะเวลำหนึง่ปีและจะมีกำรตอ่สญัญำให้ทกุ ๆ ปีโดยอตัโนมตัิ แต่ทัง้นีต้้องขึน้อยูก่บั

กำรปฏิบตัิตำมข้อตกลงและเง่ือนไขของบริษัท ฯ กับเจ้ำของผลิตภณัฑ์ ดงันัน้หำกบริษัท ฯ ไม่สำมำรถปฏิบตัิ

ตำมเง่ือนไขดังกล่ำวได้ อำจเป็นสำเหตุให้มีกำรเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขหรือหรือหยุดต่อสัญญำจำกเจ้ำของ

ผลิตภณัฑ์ได้ ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัท ฯ ได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของสญัญำมำโดยตลอดไม่เคยมีกรณีใดเลยที่ผู้ผลติจะ

สำมำรถน ำมำเป็นปัจจยัอนัมีสำระส ำคญัในกำรไมต่อ่สญัญำ  

 

  1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขัน 
ธุรกิจทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศไอทีโดยเฉพำะที่เก่ียวกบัเครือขำ่ย และระบบรักษำควำมปลอดภยั

ไอที มีกำรแข่งขนัค่อนข้ำงสงู มีคู่แข่งจ ำนวนมำก กำรแข่งขนัจะมำจำกกำรแข่งขนัเร่ืองตรำสินค้ำ กำรแข่งขนั

จำกดิสทริบิวเตอร์อื่น ๆ ที่เป็นผู้จดัจ ำหนำ่ยสินค้ำประเภทเดียวกนั โดยดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นคูแ่ขง่ในปัจจบุนัล้วน

แต่มีขนำดใหญ่กว่ำ และมีทรัพยำกรมำกกว่ำบริษัท บำงรำยเป็นบริษัทจำกระดบัภมูิภำค  (Regional Players) 

และยงัจะมีคู่แข่งรำยใหม่ ๆ ที่จะเข้ำมำใหม่อีกหลำยรำย คู่แข่งจ ำนวนมำกเหล่ำนีย้่อมจะช่วงชิงส่วนแบ่งทำง

กำรตลำดและลกูค้ำ ซึ่งจะกระทบกบัยอดขำย และสร้ำงแรงกดดนัในด้ำนรำคำอยำ่งมำก สง่ผลให้อตัรำกำรท ำ

ก ำไรของบริษัท ฯ มีแนวโน้มลดลง ดงันัน้บริษัท ฯ จึงจ ำเป็นต้องหำช่องวำ่งทำงกำรตลำด และต ำแหน่งทำงกำร
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ตลำด (Market Positioning) ที่เหมำะสมกับบริษัท ฯ เพื่อลดกำรแข่งขนัด้ำนรำคำ และสำมำรถท ำธุรกิจได้ใน

ระยะยำว ซึ่งบริษัท ฯ ต้องกำรสร้ำงควำมแตกตำ่ง และได้ก ำหนดทิศทำงและนโยบำยที่เหมำะสม โดยบริษัท ฯ 

ได้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรดงักลำ่วมำหลำยปีโดยเน้นกำรพฒันำบคุลำกรเพื่อให้มทีศันคต ิควำมรู้ควำมช ำนำญ 

และวิธีกำรท ำธุรกิจแบบยึดลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง (Customer Centered) เพื่อสร้ำงและส่งมอบคุณค่ำและ

แก้ปัญหำให้กบัลกูค้ำ ซึง่กำรยดึลกูค้ำเป็นศนูย์กลำงจะเกิดกำรพฒันำวิธีกำรติดตอ่และน ำเสนอตลอดจนพฒันำ

บริกำรตำ่ง ๆ ที่เหมำะสมกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำขึน้มำ  

 ทำงด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยบริษัท ฯ ไม่ได้เน้นคู่ค้ำ Reseller ที่ขนำด แต่จะเน้นคู่ค้ำที่มีแนวคิด
กำรท ำตลำดคล้ำย ๆ กนั คู่ค้ำที่มีควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้ำ สินค้ำและบริกำรของบริษัท ฯ เหมำะสมและเสริม
วิธีกำรท ำตลำดของคู่ค้ำ ด้วยวฒันธรรมองค์กรที่พยำยำมสร้ำงขึน้มำเพื่อมุ่งหวงัให้กำรท ำธุรกิจร่วมกับคู่ค้ำ 
บริษัท ฯ เน้นกำรท ำธุรกิจแบบซื่อสตัย์ยุติธรรม (Honor and Fairness) ยึดกำรท ำควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน 
(Communication) เพื่อให้เกิดกำรตดัสนิใจที่คำดหวงัลว่งหน้ำซึง่กนัและกนัได้ (Consistency and Expectancy) 
ยึดกำรท ำธุรกิจร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง (Continuity) ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ มีอัตรำกำรลำออกของพนักงำน (Staff 
Turnover) ต ่ำมำกจงึสำมำรถจดัสรรให้บคุลลำกรที่มีควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบัคูค้่ำท ำธุรกิจและให้บริกำรคูค้่ำได้อยำ่ง
ต่อเนื่องและคุ้นเคยและเข้ำใจกนัยิ่งขึน้ ซึ่งจำกนโยบำยหลกั 2 ประกำรของบริษัท ฯ ที่กลำ่วมำ บริษัท ฯ เช่ือมัน่
ว่ำจะสำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคูแ่ข่งได้พอสมควรซึ่งก็ท ำให้บริษัท ฯ เติบโตในช่วง 5-6 ปีที่ผ่ำนมำแม้วำ่
จะเป็นช่วงวิกฤตทำงกำรเมืองและภำวะอบุตัิภยัของประเทศก็ตำม นอกเหนือจำกนัน้บริษัท ฯ ยงัพยำยำมมอง
หำสินค้ำใหม่ ๆ มำจ ำหน่ำยเพื่อจะท ำให้โซลูชั่นของบริษัท ฯ เหมำะสมต่อควำมต้องกำรและเพิ่มโอกำสใน
กำรตลำดมำกขึน้ 

   
  1.3 ความเสี่ยงจากการเกิดสินค้าล้าสมัย 

 กำรเกิดสนิค้ำล้ำสมยัเป็นต้นทนุอยำ่งหนึง่ของบริษัท ฯ หำกจดักำรอยำ่งไมม่ีประสทิธิภำพจะก่อให้เกิด
ปัญหำและเป็นควำมเสีย่งในกำรด ำเนินธุรกิจ  อยำ่งไรก็ตำมสนิค้ำที่บริษัท ฯ เป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยในปัจจบุนัเป็น
สินค้ำในกลุ่มเทคโนโลยีเครือข่ำย และระบบรักษำควำมปลอดภัยไอที ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้ำที่จะมีกำรพัฒนำ
ปรับปรุงเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอแตก่ำรท่ีสนิค้ำจะล้ำสมยัแบบทนัทีทนัใดมกัไมค่อ่ยปรำกฏ กำรเปลีย่นแปลงตำ่ง ๆ
จะมีสญัญำณ ตำ่งแสดงให้เห็นไมว่ำ่จะเป็นเร่ืองมำตรฐำนเทคโนโลยี  เทคโนโลยีทดแทนใหม่ ๆ ที่ดีกวำ่เดิม กำร
ถดถอยของควำมนิยมของตลำดต่อตรำสินค้ำ มำตรฐำนยอ่ย ๆ ของสว่นต่อเช่ือมกบัอปุกรณ์อื่น ๆ ซึ่งสญัญำณ
เหลำ่นีส้ำมำรถตรวจพบได้จำกข่ำวสำรแนวโน้มเทคโนโลยีที่เปิดเผยทัว่ไปในปัจจุบนั และหำกมีกำรวิเครำะห์ที่
รอบคอบและไม่ยึดมัน่จนเกินไปก็จะมีเวลำแก้ไขปัญหำได้  และควำมล้ำสมยัที่เกิดจำกกำรปรับเปลี่ยนรุ่นหรือ
โมเดลสินค้ำของผู้ ผลิตเองนัน้ผู้ ผลิตก็จะมีกำรแจ้งเตือนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 6 เดือน ซึ่งมีเวลำเพียงพอที่จะ
แก้ปัญหำเช่นกนั  นอกเหนือจำกนัน้สินค้ำที่บริษัทฯ เป็นตวัแทนจดัจ ำหน่ำย และวิธีกำรท ำธุรกิจของบริษัทโดย
สว่นใหญ่จะซือ้และขำยตำมค ำสัง่ซือ้ของลกูค้ำ จะมีกำรสัง่ซือ้สต็อกสนิค้ำเฉพำะส ำหรับสินค้ำรุ่นเลก็ ๆ รำคำไม่
สงูซึ่งลกูค้ำมกัจะต้องกำรสินค้ำทนัที หรือสินค้ำที่มีระยะเวลำกำรผลิตและจดัส่งนำนกว่ำ 1 เดือนหรือสินค้ำที่
ต้องมีจ ำนวนกำรสัง่ซือ้ขัน้ต ่ำหรือสนิค้ำที่ต้องกำรซือ้อย่ำงมีสว่นลดรำคำพิเศษ อยำ่งไรก็ตำมกำรสัง่ซือ้สนิค้ำเพื่อ
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สต็อกในกรณีที่กลำ่วมำมีไมจ่ ำนวนครัง้ตอ่ปีไมม่ำก และกำรสัง่ซือ้แตล่ะครัง้ไมไ่ด้มีมลูคำ่สงู และเพื่อให้สำมำรถ
บริหำรจดักำรและควบคมุควำมเสี่ยงที่จะเกิดกบักำรล้ำสมยัของสนิค้ำบริษัทฯได้ออกมำตรกำรในกำรสัง่ซือ้และ
กำรสต็อกสนิค้ำโดยจะให้มีสนิค้ำคงคลงัไมเ่กิน 90 วนั และมีกำรรำยงำนทกุสปัดำห์   
 

  1.4 ความเสี่ยงด้านความสามารถในการท าก าไร 
 แม้ว่ำกำรแข่งขนัในตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศไอทีจะมีอตัรำกำรท ำก ำไรที่มีแนวโน้มลดลงก็ตำม 
เนื่องจำกมีกำรแข่งขนัทำงด้ำนรำคำสงูอย่ำงที่อธิบำยไว้ในข้อ 1.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขนั แต่บริษัท ฯ ได้
พยำยำมสร้ำงควำมแตกต่ำง เพื่อลดกำรแข่งขนัด้ำนรำคำ  และมีกำรให้บริกำรหลงักำรขำยซึ่งได้แก่ กำรติดตัง้ 
(Installation) กำรอบรมลกูค้ำ (Training) กำรซอ่มบ ำรุงสนิค้ำแบบมีอปุกรณ์ทดแทน (Advanced Replacement 
Service) กำรบริกำร 24x7 Onsite Service และบริกำรหลงักำรขำยอื่น ๆ บริษัท ฯ มีมำตรกำรในกำรควบคมุ
คำ่ใช้จ่ำยโดยกำรท ำงบประมำณ และควบคมุคำ่ใช้จ่ำยตำมงบประมำณที่ตัง้ไว้  

   
 1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 

  ธุรกิจทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศไอทีเป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพำบุคลำกรที่มีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน
อย่ำงมำก และด้วยนโยบำยของบริษัทฯที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรอันดบัแรกแล้วท ำให้บริษัท ฯ 
จ ำเป็นต้องรักษำบุคลำกรที่มีคุณภำพขององค์กรให้ท ำงำนกับองค์กรอย่ำงยำวนำน บริษัทฯได้พยำยำมสร้ำง
บรรยำกำศกำรท ำงำนเพื่อให้พนกังำนท ำงำนอย่ำงมีควำมสขุ มีควำมรู้สึกแบบญำติพี่น้อง มีกำรท ำงำนเป็นทีม
ช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน ไม่สร้ำงควำมกดดนัที่เกินควำมพอดี มีกำรจดัสรรประโยชน์ที่ได้จำกกำรขำยอย่ำงทัว่ถึง
และเป็นธรรมท ำให้พนกังำนทุกคน ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ มีอตัรำกำรลำออกของพนกังำนต ่ำมำก  นอกเหนือจำกนี ้
บริษัทฯ มีนโยบำยให้พนกังำนอยำ่งน้อย 2 คนหรือมำกกวำ่ให้ได้รับกำรอบรมและเรียนรู้ลกึช ำนำญเก่ียวกบัสนิค้ำ
ตวัใดตวัหนึ่งเพื่อให้สำมำรถทดแทนชัว่เหลือซึ่งกนัและกนั และยงัให้โอกำสทกุคนในกำรเรียนรู้สินค้ำหลำย ๆ ตวั 
สำมำรถท ำงำนเป็นทีมได้ บริษัท ฯ มีนโยบำยผลกัดนัพนกังำนด้ำนเทคนิคทุกคนท ำหน้ำที่เป็นผู้สอน และอบรม
ลกูค้ำซึง่ยิ่งเป็นวิธีกำรพฒันำควำมรู้ให้พนกังำนได้ดียิ่งขึน้อีกวิธีหนึง่ 

 
2. ความเสี่ยงด้านการเงนิ 
 
 2.1 ความเสี่ยงด้านลูกหนี ้

 รำยได้จำกกำรขำยของบริษัท ฯ ส่วนใหญ่ประมำณ 90% เป็นกำรขำยแบบเครดิต บริษัท ฯ จ ำเป็น

อย่ำงยิ่งที่จะบริหำรลูกหนีใ้ห้มีประสิทธิภำพช ำระหนีต้รงเวลำ และไม่ให้เกิดหนีสู้ญที่จะส่งผลต่อสภำพคล่อง  

บริษัท ฯ มีนโยบำยกำรตรวจสอบเครดติของลกูค้ำ (คูค้่ำ) ที่รัดกมุกอ่นโดยลกูค้ำรำยใหมจ่ะต้องซือ้สนิค้ำเป็นเงินสด

ก่อนระยะหนึ่ง โดยระบุจ ำนวนวนัจ ำนวนเงินโดยประมำณ ที่สำมำรถวดัมูลค่ำได้และจะขยบัให้เป็นเช็คสัง่จ่ำย

ล่วงหน้ำอีกระยะหนึ่ง ระบุจ ำนวนวนั / จ ำนวนเงินโดยประมำณ ที่สำมำรถวดัมูลค่ำได้ หลงัจำกนัน้ บริษัท ฯ จะ

พิจำรณำให้วงเงินเครดิต และวงเงินเครดิตที่ลกูค้ำแตล่ะรำยจะได้รับ บริษัท ฯ จะพิจำรณำให้เป็นขัน้ ๆ จำกน้อยไป

มำกขึน้อยู่กบัควำมสำมำรถในกำรกำรช ำระหนี ้และสถำนะทำงกำรเงินของลกูค้ำ  หำกลกูค้ำรำยใดจะก่อหนีเ้กิน



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

                                26 

รายงานประจ าปี 2559 
IT Green Public Company Limited 

วงเงินเครดิต บริษัท ฯ จะพิจำรณำอนมุตัิเป็นกรณี ๆ ไป ซึ่งในบำงครัง้อำจจะพิจำรณำให้ช ำระเป็นเช็คสัง่จ่ำยล้วง

หน้ำหรือ Domestic L/C ในสว่นที่เกินวงเงิน และหำกมีกำรขำยเป็นโครงกำรที่ลกูค้ำต้องกำรขยำยระยะเวลำกำร

ช ำระเงินยำวกว่ำระยะเวลำที่ก ำหนดไว้จะมีกำรพิจำรณำและตกลงกบัลกูค้ำให้ชดัเจนถึงระยะเวลำที่ขอขยำยและ

เง่ือนไขพิเศษที่อำจจะกระทบต่อเวลำที่ขอขยำยใหม่ และเพื่อที่ลดภำระเร่ืองดอกเบีย้บริษัท  ฯ อำจจะต่อรองกบั

ผู้ผลิตขอขยำยวงเงินและระยะเวลำในกำรช ำระเงินเป็นกรณีพิเศษเช่นกันเพื่อชดเชยวงเงินและดอกเบีย้ที่ให้กบั

ลกูค้ำ และหำกมีปัจจยัที่ท ำให้ลกูค้ำไม่สำมำรถช ำระเงินตำมหมำยก ำหนดได้บริษัท ฯ จะเข้ำไปเจรจำลว่งหน้ำกบั

ลูกค้ำก่อนที่จะครบก ำหนดช ำระเพื่อช่วยกันบรรเทำปัญหำซึ่งกันและกัน ที่ผ่ำนมำนับจำกบริษัท  ฯ เลิกธุรกิจ

จ ำหน่ำยสินค้ำสว่นบคุคลแล้ว ท ำให้บริษัท ฯ มีหนีส้ญูน้อยมำกไมเ่กิน 0.2% ของยอดขำย  นอกจำกนีบ้ริษัท ฯ ยงั

มีกำรแยกฝ่ำยควบคมุเครดิตออกจำกฝ่ำยขำยเพื่อช่วยกนัควบคมุกำรบริหำรลกูหนีใ้ห้มีประสทิธิภำพยิ่งขึน้  

 
 2.2 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

 จำกโครงสร้ำงกำรท ำธุรกิจของบริษัท ฯ ท่ีรำยได้สว่นใหญ่ 99% เป็นสกุลเงินบำท และกำรสัง่ซือ้สนิค้ำ

มำกกวำ่ 95% เป็นสกลุเงินดอลลำร์สหรัฐ หรือสกลุเงินตรำตำ่งประเทศ บริษัทฯ มีนโยบำยลดควำมเสีย่งจำกอตัรำ

แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ โดยบริษัท ฯ จะก ำหนดรำคำขำยที่เป็นสกุลเงินบำทโดยใช้กำรค ำนวณจำกอตัรำ

แลกเปลี่ยนเผ่ือไว้ และเนื่องจำกระยะเวลำกำรช ำระหนีใ้ห้กบัผู้จดัจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ คือประมำณ 30 วนั ที่

ผ่ำนมำควำมผนัผวนในช่วงเวลำ 30 วนัอำจจะมีไมม่ำกนกั บริษัทฯจึงได้ตัง้คำ่เผ่ือไว้ประมำณ 1-3% แล้วแตภ่ำวะ

เศรษฐกิจของประเทศไทย และควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่น และบริษัท ฯ จะมีกำรปรับรำคำสนิค้ำเป็นระยะ 

ๆ และหำกอยูใ่นช่วงภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ไมด่ีและควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนมีสงูบริษัท ฯ จะ

พิจำรณำด ำเนินกำรป้องกนัควำมเสี่ยงด้วยกำรใช้เคร่ืองมือในกำรป้องกนัควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน เช่น 

สญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซึ่งพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของจ ำนวนภำระหนีต้่ำงประเทศ

ในช่วงนัน้เพื่อปอ้งกนัผลกระทบจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นที่จะเกิดขึน้  

 
 2.3 ความเสี่ยงจากเงนิทุนหมุนเวียน 

  เนื่องจำกบริษัท ฯ มีกำรสัง่ซือ้สินค้ำจำกผู้ผลิตต่ำงประเทศ ซึ่งจะมีกำรพิจำรณำกำรให้วงเงินเครดิต

จ ำนวนหนึ่ง ซึ่งขึน้อยู่กบักำรพิจำรณำของผู้ผลิตแตล่ะรำย โดยระยะเวลำกำรให้เครดิตสว่นใหญ่จะเป็น 30 วนันบั

จำกสินค้ำออกจำกโรงงำนของผู้ผลิต ซึ่งเมื่อมำถึงบริษัท ฯ ก็จะเหลือระยะเวลำช ำระเงินประมำณ 20-25 วนัโดย

บริษัท ฯ จะให้เครดิตแก่ลกูค้ำประมำณ 30-45 วนั ซึง่จะท ำให้บริษัท ฯ ต้องมีเงินทนุหมนุเวียนประมำณ 10-15 วนั 

นอกเหนือจำกนัน้ในบำงช่วงบริษัท ฯ อำจจะมีกำรขำยเป็นโครงกำรที่มีจ ำนวนเงินค่อนข้ำงสงู และระยะเวลำที่

ได้รับช ำระหนีจ้ำกลกูค้ำบำงครัง้เกินวงเงินท่ีผู้ผลติได้ให้ไว้ 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 2203 0009 
      โทรสำร : 0 2203 0122 
      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 2559 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 มีนโยบำยหกัส ำรองกฎหมำย ทัง้นีต้้องได้รับกำรอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย เว้นแต่บริษัท  ฯ มี
ควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินเพื่อกำรขยำยกิจกำร โดยมีข้อมลูกำรเปรียบเทียบกำรจ่ำยปันผลในปี 2557 – 2559 ดงันี ้

 
*หมำยเหต ุจำ่ยเงินปันผลประจ ำปี 2557 มีจ ำนวนหุ้น 1,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผล 9 บำทตอ่หุ้น รวมทัง้สิน้ 9,000,000 บำท  

จำ่ยเงินปันผลระหวำ่งกำลปี 2557 มีจ ำนวนหุ้น 5,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผล 2 บำทตอ่หุ้น รวมทัง้สิน้ 10,000,000 บำท 
(ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรของบริษัทใหญ่ มีมติอนมุตัิให้บริษัท ฯ เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท ฯ เม่ือวนัที่ 13 สิงหำคม 2557 
จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 10 ล้ำนบำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 50 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวนทัง้หมด 
4,000,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ซึง่บริษัท ฯ ได้รับช ำระคำ่หุ้นเรียบร้อยแล้วและจดทะเบียนเพ่ิมทนุกบักระทรวงพำณิชย์ เม่ือ 
วนัที่ 1 ตลุำคม 2557) 
 

**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)  
 
 

 
          
 

 

 

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล  ปี 2559   **ปี 2558   *ปี 2557  
ก ำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 27,401,110.00 30,973,033.00         26,593,235.00 
จดัสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำย (บำท) 5,000,000.00          5,000,000.00        2,326,602.00  
ก ำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหลงัหกัส ำรอง 
ตำมกฎหมำย (บำท) 22,401,110.00        25,973,033.00          24,266,633.00  
จ ำนวนหุ้นสำมญั (หุ้น)  100,000,000.00       100,000,000.00        5,000,000.00  
เงินปันผลตอ่หุ้น (บำท:หุ้น) 0.25                    0.325                                 11.00  
เงินปันผล (บำท) จ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 25,000,000.00                32,500,000.00 19,000,000.00 
เงินปันผล (บำท) จ่ำยจำกก ำไรสะสม - - -      
รวมเงินปันผลประจ ำปี (บำท) 25,000,000.00         32,500,000.00      19,000,000.00  
สดัสว่นกำรจำ่ยเงินปันผลเทียบกบัก ำไรสทุธิ (%) 0.92 1.05 0.71 
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โครงสร้างการจัดการ 
 
1. คณะกรรมการบริษัท 
  โครงสร้ำงกรรมกำรบริษัท ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 4 ชดุ คือ คณะกรรมกำรบริษัท ฯ คณะกรรมกำร
บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
 

คณะกรรมการบริษัท 

 ปี 2559 คณะกรรมกำรบริษัท ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 7 ทำ่น มีรำยช่ือและประวตัิกำรเข้ำร่วมประชมุ 

(จนถงึ 31 ธ.ค. 2559) ดงัตอ่ไปนี ้

ล ำดบั รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง จ ำนวนครัง้กำรประชมุ 
คณะกรรมกำรบริษัท 

จ ำนวนครัง้กำรเข้ำร่วม
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 

1. นำยดล เหตระกลู ประธำนกรรมกำรบริษัท 5 5 
2. นำยอ ำนวย ทองสถิตย์ รองประธำนกรรมกำรบริษัท 

/ กรรมกำรตรวจสอบ 
 / กรรมกำรอิสระ 

5 4 

3. นำยอดิศร สิงห์ฤำเดช กรรมกำร 5 5 
4. นำยกงัวำล กศุลธรรมรัตน์ กรรมกำร 5 5 
5. นำงชลรัก  สำยวฒัน์ กรรมกำร 5 5 
6. นำยเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

/ กรรมกำรอิสระ 
5 5 

7. นำยศภุชยั วินิจกลุชยั กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 

5 5 

 โดยมี นำงสำวเนือ้นำบญุ บญุเรือง เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท  

2. ผู้บริหาร 
  ปี 2559 คณะผู้บริหำรของบริษัท ฯ ประกอบด้วยผู้บริหำรจ ำนวน 3 ทำ่น มีรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้
  1. นำยอดิศร สงิห์ฤำเดช  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
  2. นำยค ำนวล ดำ่นอดุม  ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
  3. นำยเอนก ชยัเมตรำกลุ  ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำร 
*หมำยเหต ุนำงชลรัก สำยวฒัน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน ได้ลำออกจำกต ำแหน่งดงักลำ่วเม่ือวนัที่ 7 มีนำคม 2559 ดงันัน้ตำม
มติคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2559 เม่ือวนัที่ 29 มีนำคม 2559 จงึมีมติแตง่ตัง้นำยค ำนวล ดำ่นอดุม เข้ำรับต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
บญัชีและกำรเงิน ตัง้แตว่นัที่ 4 เมษำยน 2559 เป็นต้นมำ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
1. เป็นผู้ตดัสนิใจในเร่ืองที่ส ำคญัของบริษัท ฯ ก ำหนดภำรกิจ วตัถปุระสงค์ แนวทำง นโยบำยของบริษัท ฯ 

รวมถึงกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนโดยรวม ผลผลิต ควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำ และต้องรับผิดชอบตอ่
คณะกรรมกำรบริษัท ฯ 

2.   มีอ ำนำจอนุมตัิค่ำใช้จ่ำย หรือกำรจ่ำยเงินตำมโครงกำร หรือกำรลงทุน หรือกำรซือ้ขำยทรัพย์สิน 
ถำวรของบริษัท ฯ ตำมที่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริหำรแล้ว 

3.  มีอ ำนำจอนมุตัิคำ่ใช้จ่ำยหรือกำรจ่ำยเงิน หรือกำรลงทนุ หรือกำรซือ้ขำยทรัพย์สนิถำวรของบริษัท ฯ  
 แตล่ะครัง้ มลูคำ่ไมเ่กิน 2 ล้ำนบำท 
4.   มีอ ำนำจอนมุตัิกำรจดัซือ้จดัจ้ำง กำรเข้ำท ำสญัญำ กำรจ่ำยเงิน หรือกำรท ำนิติกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้อง

กบัธุรกิจกำรค้ำ โดยปกติและตำมวตัถปุระสงค์ของบริษัท ฯ 
5.   พิจำรณำเร่ืองกำรระดมทนุของบริษัท ฯ เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริหำร 
6.  มีอ ำนำจจ้ำง แตง่ตัง้ ปลดออก ให้ออก ไลอ่อก ก ำหนดอตัรำคำ่จ้ำง ให้บ ำเหน็จรำงวลั ปรับขึน้เงินเดือน 

คำ่ตอบแทน เงินโบนสั ส ำหรับพนกังำนระดบัต ่ำกวำ่ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยลงมำ 
7.   มีอ ำนำจกระท ำกำร และแสดงตนเป็นตวัแทนบริษัท ฯ ต่อบคุคลภำยนอกในกิจกำรที่เก่ียวข้องและ

เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท ฯ 
8.   อนมุตัิกำรแตง่ตัง้ที่ปรึกษำ ด้ำนตำ่ง ๆ ท่ีจ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินงำน 
9.   ด ำเนินกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริหำรงำนทัว่ไปของบริษัท ฯ  

  

 แต่ทัง้นี ้กำรอนมุตัิรำยกำรของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรข้ำงต้น จะไม่รวมถึงกำรอนมุตัิรำยกำรที่ท ำให้ประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง มีสว่นได้เสยีหรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบั

บริษัท ฯ หรือบริษัทยอ่ย รวมทัง้รำยกำรท่ีก ำหนดให้ต้องขอควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหุ้นในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัและ

กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส ำคญัของบริษัท ฯ หรือบริษัทร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดของ ตลำด

หลกัทรัพย์ในเร่ืองดงักลำ่ว 

 

คุณสมบัติของผู้บริหาร 

 ผู้บริหำรขอรับรองวำ่ มีจริยธรรม มีควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ในธุรกิจ มีกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต 

และระมดัระวงั เพื่อประโยชน์ของบริษัท ฯ มีควำมตัง้ใจที่จะด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมเข้ำใจและรับผิดชอบต่อ

สำธำรณชน และไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมข้อ 17 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ที่  

กจ.12/2543 เร่ือง กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม ่และประกำศที่เก่ียวข้อง 
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โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท 

 

 

*หมำยเหต ุบริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกดั (“HRCP”) คือ บริษัทยอ่ยที่ด 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 2559 กรรมกำรบริษัท ฯ มีจ ำนวนทัง้สิน้ 7 คน มีคำ่ตอบแทนในรูปของเบีย้ประชมุ ซึง่จ่ำยตำมจ ำนวนครัง้ทีเ่ข้ำ
ร่วมประชมุ และคำ่บ ำเหน็จประจ ำปี (ประจ ำปี 2559 แตจ่่ำยในปี 2560 หลงัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ) ดงันี ้
 

รายชื่อ 
กรรมการ 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมกำร

บริษัท 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมกำร 

บริหำร* 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมกำร
สรรหำฯ 

ค่ำบ ำเหน็จ
ประจ ำปี*** 

รวม 

นำยดล  
เหตระกลู 

ประธำนกรรมกำรบริษัท  
 

100,000 - - - 
 

0 100,000 

นำยอ ำนวย  
ทองสถิตย์ 

รองประธำนกรรมกำรบริษัท 
/ กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

65,000 30,000 
 

- - 0 95,000 

นำยกงัวำล  
กศุลธรรมรัตน์ 

กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 

70,000 - - 5,000 0 75,000 

นำยอดิศร 
สิงห์ฤำเดช 

กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 

70,000 - - - 0 70,000 

นำงชลรัก 
สำยวฒัน์ 

กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 

70,000 - - - 0 70,000 

นำยเอกวฒัน์ 
พิริยะวรสกลุ 

กรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรสรรหำฯ 

70,000 65,000 - 5,000 0 140,000 

นำยศภุชยั  
วินิจกลุชยั 

กรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

70,000 35,000 - 5,000 0 110,000 

 
*หมายเหตุ    กำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำร ครัง้ที่ 1/2559  เม่ือวนัที่ 22 มกรำคม 2559 และ ครัง้ที่ 2/2559 เม่ือวนัที่ 21 กมุภำพนัธ์ 2559  
กรรมกำรขอไมรั่บคำ่เบีย้กำรประชมุ 
 
**หมายเหตุ กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เม่ือวนัที่ 19 เมษำยน 2559 มีมติเพิ่มจ ำนวนเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรขึน้จำกปี 2558 
เน่ืองจำกบริษัท ฯ ก ำหนดกำรประชมุคณะกรรมกำรเป็นรำยไตรมำส รวมทัง้เพื่อรองรับกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ ฯ  
 
***หมายเหตุ ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ฯ ครัง้ที่ 1/2559 เม่ือวนัที่ 24 กมุภำพนัธ์ 2560 มีมติให้งดจำ่ยคำ่บ ำเหน็จ ประจ ำปี 2559 
ทัง้นีต้้องรอมติจำกผู้ ถือหุ้นในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ตอ่ไป 
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5. บุคลากร 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษัทมีพนกังำนทัง้หมด 62 คน โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

องค์กรธุรกิจ 
จ านวนคน 

ณ 31 ธ.ค. 2558 
จ านวนคน 

ณ 31 ธ.ค. 2559 

IT Green 38 62 

 
 
 

  ทัง้นีม้ีค่ำตอบแทนของพนกังำนของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 แยกตำม
ลกัษณะคำ่ตอบแทนดงันี ้
 

คำ่ตอบแทน 
จ ำนวนเงิน (บำท) 
ณ 31 ธ.ค. 2558 

จ ำนวนเงิน (บำท) 
ณ 31 ธ.ค. 2559 

เงินเดือน + คำ่ต ำแหนง่ + คำ่วชิำชีพ 15,830,143.01 27,251,370 
โบนสั + คอมมิสชัน่ 8,581,966.00 10,066,724 
คำ่ลว่งเวลำ 153,997.70 228,050.29 
สวสัดิกำร 2,833,774.04 3,575,060.46 
เงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ  358,581.81 605,340.60 

รวม  27,758,462.56 41,726,545.35 
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รำยละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และเลขำนกุำรบริษัท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  

 

 

1. นำยดล เหตระกลู  
ต ำแหนง่    ประธำนกรรมกำร    

อำย ุ(ปี)    36  
สดัสว่นกำรถือหุ้น (ร้อยละ)  - 

 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปริญญำตรีศิลปศำสตร์บณัฑิต วิทยำลยันำนำชำติ มหำวิทยำลยัมหิดล 

- หลกัสตูรนกับริหำรระดบัสงูด้ำนกำรพฒันำธุรกิจอตุสำหกรรมและกำรลงทนุ รุ่นท่ี 2 (วธอ.2) 
 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
2558 – ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำรบริษัท บมจ. ไอที กรีน  
2555 – ปัจจบุนั  กรรมกำรบริษัท บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่  
2555 – ปัจจบุนั  กรรมสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
2553 – ปัจจบุนั  กรรมกำรบริหำร บริษัท อร่อยทัว่หล้ำฟำ้ดิน จ ำกดั 
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2. นำยอ ำนวย ทองสถิตย์ 
ต ำแหนง่    รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ 
อำย ุ(ปี)    63  
สดัสว่นกำรถือหุ้น (ร้อยละ)  - 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปริญญำตรี สำขำวศิวกรรมไฟฟำ้ สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
- ปริญญำโท สำขำเทคโนโลยีพลงังำน มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบรีุ 
- Post Grad. Cert. Alternative Energy, University of Florida, USA 
- Cert. Senior Executive Fellows, Harvard University, USA 
 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
2560 - ปัจจบุนั กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิ คณะพลงังำนสิง่แวดล้อมและวสัดุ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบรีุ 
2558 – ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำรบริษัท บมจ. ไอที กรีน 
2555 – 2556 อธิบดีกรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนรัุกษ์พลงังำน 
2550 –2555 หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำร กระทรวงพลงังำน 
2548– 2557 ที่ปรึกษำรัฐมนตรีชว่ยวำ่กำรกระทรวงสำธำรณสขุ 
2547 –2550 รองอธิบดีกรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนรัุกษ์พลงังำน 
 

3. นำยอดศิร สงิห์ฤำเดช 
ต ำแหนง่    กรรมกำร 

อำย ุ(ปี)    57 
สดัสว่นกำรถือหุ้น (ร้อยละ)  5.20 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  
- ปริญญำตรี BA in Statistics มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- หลกัสตูร เทคนิคกำรตดัสนิใจ และแก้ไขปัญหำ  
(Problem Solving & Decision Making) 
- หลกัสตูร Negotiation to Yes 
- หลกัสตูร Power Base Selling 
 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
2558 – ปัจจบุนั  กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร บมจ. ไอที กรีน  
2546 - 2558  กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน่ จ ำกดั  
2545 – 2545  ผู้จดักำรประจ ำภมูิภำค บริษัท โปรโตคอลเซ็นจรีู จ ำกดั 
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4. นำยกงัวำล กศุลธรรมรัตน์ 
ต ำแหนง่    กรรมกำร 

อำย ุ(ปี)    56 

สดัสว่นกำรถือหุ้น (ร้อยละ)  0.00004 

 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต (สำขำอิเลค็ทรอนิคส์) สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั 
- หลกัสตูรมินิเอ็มบีเอ คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- หลกัสตูรกำรปฏิบตัิกำรจิตวิทยำฝ่ำยอ ำนวยกำร โดยสถำบนัจิตวิทยำควำมมัน่คง 
- หลกัสตูร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 35/2003 โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Chairman รุ่นที่ 8/2003 โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  
- หลกัสตูรนกับริหำรกำรยตุิธรรมทำงปกครองระดบัสงู รุ่นที่ 2/2011 วิทยำลยักำรยตุิธรรมทำงปกครอง ส ำนกัศำลปกครอง 
- หลกัสตูรตอ่ต้ำนทจุริตส ำหรับผู้บริหำร (Anti-corruption for Executive Program: ACEP) รุ่นที่ 8/2013  
โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู รุ่นที่ 18 โดยสถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (วตท.) 
- หลกัสตูร ABC รุ่นที่ 5 โดยสถำบนัพฒันำควำมคิดสร้ำงสรรค์เชิงธุรกิจ มหำวิทยำลยัศรีปทมุ 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
2529 – ปัจจบุนั  กรรมกำรบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
2558 – ปัจจบุนั  กรรมกำรบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 
2553 – 2559 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
2540 – 2558 ประธำนกรรมกำรบริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน่ จ ำกดั (ปัจจบุนัเปลีย่นช่ือเป็น บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน)) 
2556 – 2556  ประธำนกรรมกำร บริษัท ทุง่คำฮำเบอร์ จ ำกดั (มหำชน)  
2553 – 2556 รองประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
2551 – 2553 รองประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรตลำด  
บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   
2548 – 2551 รองประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (ร่วม)  
  บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
2529 – 2550 ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศ  
บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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5. นำยศภุชยั วนิิจกลุชยั 

ต ำแหนง่    กรรมกำร 

อำย ุ(ปี)    41 

สดัสว่นกำรถือหุ้น (ร้อยละ)  - 

 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปริญญำโทกำรจดักำรมหำบณัฑิต หลกัสตูรนำนำชำติ (กำรจดักำรกำรเป็นผู้ประกอบกำร)  

วิทยำลยักำรจดักำร มหำวิทยำลยัมหิดล 

- ปริญญำตรีศิลปศำสตร์บณัฑิต ภำควิชำกำรตลำด (บริหำรธุรกิจ) วิทยำลยันำนำชำติ มหำวิทยำลยักรุงเทพ 

IOD Fellow Member กรรมกำรผู้สอบผำ่นวฒุิบตัร (DCP Diploma Examination) 

-  หลกัสตูร Directors Certification Program: DCP รุ่นท่ี 224/2016    สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   

    

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 

2539 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั ที. เอ็ม. ฮำร์ดแวร์  

2555 – ปัจจบุนั ผู้อ ำนวยกำรบริหำร บริษัท อร่อยทัว่หล้ำฟำ้ดิน จ ำกดั  

2551 – 2555 ผู้จดักำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ บริษัท โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ จ ำกดั (มหำชน)  
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6. นำงชลรัก สำยวฒัน์ 
ต ำแหนง่    กรรมกำร 

อำย ุ(ปี)    56 
สดัสว่นกำรถือหุ้น (ร้อยละ)  - 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต สำขำวิชำกำรบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  
- ประกำศนียบตัรบณัฑิตทำงกำรสอบบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- 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 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
2558 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 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  
 

7. นำยเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ 
ต ำแหนง่    กรรมกำร 

อำย ุ(ปี)    36 
สดัสว่นกำรถือหุ้น (ร้อยละ)  - 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปริญญำโท นิติศำสตร์มหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัวิสคอนซิน-เมดิสนั, ประเทศสหรัฐอเมริกำ  
                    (Master of Legal Institutions (M.L.I.)) 
- ปริญญำตรี นิติศำสตร์บณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  
- หลกัสตูร Directors Certification Program: DCP รุ่นท่ี 224/2016 โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
2558 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท ฮิรำตะ เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
2557 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อเีอส 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 ลจิีสท์ จ ำกดั 
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8. นำงสำว เนือ้นำบญุ บญุเรือง 
ต ำแหนง่    เลขำนกุำรบริษัท / เลนำนกุำรคณะกรรมกำร 

อำย ุ(ปี)    25 

สดัสว่นกำรถือหุ้น (ร้อยละ)  - 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

-  Master of Commerce in Finance, University of Wollongong (UOW), Australia  

- ปริญญำตรี เศรษฐศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  

- 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 คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

 2.1 คณะกรรมการบริษัท 

  ปี 2559 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 7 ทำ่น มีรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้
1. นำยดล  เหตระกลู   ประธำนกรรมกำรบริษัท 
2. นำยอ ำนวย ทองสถิตย์  รองประธำนกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยอดิศร สงิห์ฤำเดช  กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
4. นำยกงัวำล  กศุลธรรมรัตน์  กรรมกำร 
5. นำงชลรัก  สำยวฒัน์   กรรมกำร  
6. นำยเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
7. นำยศภุชยั วินิจกลุชยั   กรรมกำรตรวจสอบ 

   โดยมี นำงสำวเนือ้นำบญุ บญุเรือง เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท 
 

  ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท มีดงันี ้ 
1.  อ ำนำจหน้ำที่ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์และกฎหมำยอื่นใดที่ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจ

หน้ำที่ของกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรในบริษัท (มหำชน) จ ำกดั 
2.  อ ำนำจหน้ำที่ตำมข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก ำหนดให้เป็นของคณะกรรมกำร 
3.  พิจำรณำอนมุตัิแผนงำนระยะยำว แผนงำน งบประมำณ และงบลงทนุประจ ำปี 
4.  พิจำรณำงบดลุ และงบก ำไรขำดทนุประจ ำปี 



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

                                42 

รายงานประจ าปี 2559 
IT Green Public Company Limited 

5.  พิจำรณำงบประมำณกำรปรับเงินเดือนประจ ำปี งบประมำณจ่ำยโบนสัพนกังำน สวสัดิกำรที่ส ำคญั
ของผู้บริหำร น ำเสนอเบีย้ประชมุ และบ ำเหน็จกรรมกำร และอตัรำจ่ำยเงินปันผลตอ่ผู้ ถือหุ้น 

6.  พิจำรณำโครงสร้ำงบริหำร แต่งตัง้คณะผู้ บริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบตัิกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่เทคโนโลยีสำรสนเทศ และคณะกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม 

7.  ควบคมุดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

 เว้นแต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้จะกระท ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อน 
ทัง้นีก้ ำหนดให้รำยกำรที่กรรมกำรหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
อื่นใดกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย ให้กรรมกำรซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองนัน้ ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

• เร่ืองที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

• กำรท ำรำยกำรท่ีกรรมกำรมีสว่นได้เสยีและอยูใ่นขำ่ยที่กฎหมำย หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์
ระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

• นอกจำกนัน้ในกรณีตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำร และที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้ำประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
- กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัท ทัง้หมดหรือบำงสว่นท่ีส ำคญั 
- กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 
- กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสญัญำเก่ียวข้องกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัท ทัง้หมดหรือบำงสว่นทีส่ ำคญั 

กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจดักำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก ำไรขำดทนุกนั 

- กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
- กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ กำรออกหุ้นกู้  กำรควบหรือเลกิบริษัท 

 

 2.2 คณะกรรมการบริหาร 

  ปี 2559 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 2 ทำ่น มีรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้

 1. นำยกงัวำล  กศุลธรรมรัตน์ ต ำแหนง่ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 2. นำยอดิศร  สงิห์ฤำเดช ต ำแหนง่ กรรมกำรบริหำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

โดยมี *นำงสำวเนือ้นำบญุ    บญุเรือง ท ำหน้ำทีแ่ทนเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 
 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 

1. มีอ ำนำจสัง่กำร วำงแผน และด ำเนินกิจกำรของบริษัท ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 
2. ก ำหนดกลยทุธ์ทำงกำรตลำด 
3. ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรลงทนุ/ กำรระดมทนุ 
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4. มีอ ำนำจจ้ำง แต่งตัง้ ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำง ให้บ ำเหน็จรำงวัล ปรับขึน้
เงินเดือน คำ่ตอบแทน เงินโบนสั ส ำหรับพนกังำนระดบัผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 

5. มีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดสวสัดิกำรพนักงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ ประเพณีปฏิบัติ และ
สอดคล้องกบักฎหมำยที่บงัคบัใช้อยู่ 

6. พิจำรณำวำระตำ่ง ๆ ก่อนเสนอขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
*หมำยเหต ุนำงชลรัก สำยวฒัน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบญัชีและเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร ได้ลำออกจำกต ำแหน่งดังกล่ำวซึ่งมีผล
ตัง้แตว่นัที่ 7 มีนำคม 2559 
 

 2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ปี 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ทำ่น มีรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้

 1. นำยเอกวฒัน์  พิริยะวรสกลุ  ต ำแหนง่ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ  
2. นำยอ ำนวย  ทองสถิตย์ ต ำแหนง่ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 
3. นำยศภุชยั วินิจกลุชยั ต ำแหนง่ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 
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 ซึ่งเป็น      

กำรสรุปกำรปฏิบตัิงำนในปีที่ผำ่นมำรวมทัง้กำรพิจำรณำแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ ำปีของบริษัท 
7. หน้ำที่อื่นที่อำจก ำหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมกำรบริษัท 

 

 2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 ปี 2559 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 

 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน มีดงันี ้
1. พิจำรณำควำมเหมำะสมของโครงสร้ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรของบริษัท และบริษัทย่อย 
2. ก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท 
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3. พิจำรณำสรรหำกรรมกำร โดยพิจำรณำบคุคลที่เหมำะสมทีจ่ะมำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร เพื่อเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ และหรือ เสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

4. ก ำหนดคำ่ตอบแทนทีจ่ ำเป็นและเหมำะสมในแตล่ะปี ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน คณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทยอ่ย 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และต ำแหนง่ที่อยูภ่ำยใต้หรือต ำแหนง่ที่รำยงำนตรงตอ่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

5. พิจำรณำอนมุตัิกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนประจ ำปี ของคณะกรรมกำรบริษัท และ คณะกรรมกำร
บริษัทของบริษัทยอ่ย และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

6. จดัท ำหลกัเกณฑ์ และนโยบำยในกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำร เพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ และหรือ น ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัติำมแตก่รณี 

7. รำยงำนนโยบำยด้ำนคำ่ตอบแทนกรรมกำร หลกักำร/เหตผุลและวตัถปุระสงค์ของนโยบำย เปิดเผย
ไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

8. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย  
 
3. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน ซึ่งได้มีกำรก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรและ

วิธีกำรคดัเลือกกรรมกำร โดยกรรมกำรที่ได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำฯ แล้วจะต้องได้รับเลือกตัง้โดยที่

ประชุมผู้ ถือหุ้น ตำมข้อบงัคบัของบริษัทที่ก ำหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำร 

ดงันี ้

 วิธีกำรแตง่ตัง้กรรมกำร 

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

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัจ ำนวนหุ้นท่ีตนถือ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น
กรรมกำรก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถัดลงมำ  มี
คะแนนเสยีงเทำ่กนัเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธำนที่ประชมุเป็นผู้
ชีข้ำด 
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 ทัง้นี ้กำรพ้นวำระต ำแหนง่ของกรรมกำรจะสลบัหมนุเวียนในอตัรำสว่น 1 ใน 3 ของกรรมกำร ซึง่ต้องพ้นวำระทกุ
ปีตำมมติที่ประชมุสำมญัประจ ำปี แตก่รรมกำรชดุเดิมอำจได้รับกำรแตง่ตัง้กลบัเข้ำมำใหมไ่ด้ 
  ในกรณีที่ต ำแหนง่กรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระคณะกรรมกำรอำจเลอืกบคุคลใด
บุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยมำตรำ 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 
  กำรสรรหำเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัท 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 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ดงันี ้
 

ค่าตอบแทน IT 
Green 

HRCP รวม 

คำ่สอบบญัชี 
(บำท) 

(Audit Fee) 

880,000 140,000 1,020,000 

 

6. การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ 

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

• พนกังำนบริษัท: บริษัท ฯ ปฏิบตัิต่อพนกังำนทกุคนอย่ำงเท่ำเทียมกนัและให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม
และเหมำะสม 

• คู่ค้ำและเจ้ำหนี:้ บริษัท ฯ ปฏิบตัิต่อคู่ค้ำและเจ้ำหนีอ้ย่ำงเป็นธรรม และเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำร
ค้ำตำมสญัญำที่ตกลงท ำร่วมกนั 

• ลกูค้ำ: บริษัท ฯ ให้กำรบริกำรกับลกูค้ำอย่ำงมีคุณภำพและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลกูค้ำได้เป็นอยำ่งดี โดยเน้นให้ควำมส ำคญัถึงคณุภำพสนิค้ำและบริกำรในรำคำที่เหมำะสม 

• คูแ่ขง่ขนั: บริษัท ฯ ปฏิบตัิตำมกฎกติกำกำรแขง่ขนัท่ีดีและไมล่ะเมิดกฎกำรแขง่ขนั 

• ผู้สอบบญัชีอิสระ : บริษัท ฯ ให้ควำมร่วมมือกบัผู้สอบบญัชีในกำรเปิดเผยข้อมลูต่ำง ๆ  ที่ถูกต้องและ
โปร่งใส  

 

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

 ปี 2558 ปี 2559 
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด (คน) 7  7 
จ ำนวนกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นลกูจ้ำงของบริษัท (คน) 5 *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 จดัให้มีคำ่ตอบแทนแก่กรรมกำรในระดบัท่ีเหมำะสมและจงูใจพอในระดบัท่ีจะสำมำรถรักษำกรรมกำร
ที่มีคุณภำพไว้ ไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เกินควร นอกจำกนีค้่ำตอบแทนกรรมกำรจ่ำยในระดับที่เปรียบเทียบได้กับใน
อุตสำหกรรม และเหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละคน ทัง้นี ้กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจะได้รับ
คำ่ตอบแทนที่เช่ือมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและผลปฏิบตัิงำนของกรรมกำรแตล่ะคน 
 - บริษัท ฯ ก ำหนดให้ค่ำตอบแทนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดบัสงูให้สอดคล้องกับผลงำนของ
บริษัท ฯ และกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรแตล่ะคน 
 - กำรก ำหนดคำ่ตอบแทนแก่กรรมกำรดงักลำ่วจะด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสและได้รับกำรอนมุตัิจำกผู้ ถือหุ้น 
 - บริษัท ฯ ก ำหนดนโยบำยเปิดเผยนโยบำยค่ำตอบแทนและจ ำนวนค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร
ระดบัสงูในรำยงำนประจ ำปีตำมที่ ก.ล.ต. ก ำหนด 

 

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 ้

 

 
 

รายช่ือ 
กรรมการ 

 
 

ต าแหน่ง 

 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม / จ านวนครัง้ที่มีการจัดประชุม ในปี 2559 

คณะกรรมกำร
บริษัท 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
บริหำร 

คณะกรรมกำร 
สรรหำฯ 

กำรประชมุ 
ผู้ ถือหุ้น 

นำยดล เหตระกลู ประธำนกรรมกำรบริษัท / 
กรรมกำรอิสระ 

5/5 - - - 1/1 

นำยอ ำนวย  
ทองสถิตย์ 

รองประธำนกรรมกำรบริษัท 
กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 

4/5 3/4 - - 1/1 

นำยอดิศร 
 สิงห์ฤำเดช 

กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 

5/5 - 2/2 - 1/1 
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*หมำยเหต ุนำงชลรัก สำยวฒัน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบญัชีและเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร ได้ลำออกจำกต ำแหน่งดังกล่ำวซึ่งมีผล
ตัง้แตว่นัที่ 7 มีนำคม 2559 ดงันัน้จงึได้มีกำรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริหำร ในครัง้ที่ 1/2559 เม่ือวนัที่ 22 มกรำคม 2559 เทำ่นัน้ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

รายช่ือ 
กรรมการ 

 
 

ต าแหน่ง 

 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม / จ านวนครัง้ที่มีการจัดประชุม ในปี 2559 

คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
บริหำร 

คณะกรรมกำร 
สรรหำฯ 

กำรประชมุ 
ผู้ ถือหุ้น 

นำยกงัวำล  
กศุลธรรมรัตน์ 

กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรสรรหำฯ 

5/5 - 2/2 - 1/1 

*นำงชลรัก 
สำยวฒัน์ 

กรรมกำร 
 

5/5              - 1/2 - 1/1 

นำยเอกวฒัน์  
พิริยะวรสกลุ 

กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 

5/5 4/4 - 1/1 1/1 

นำยศภุชยั  
วินิจกลุชยั 

กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 
/ กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรสรรหำฯ 

5/5 4/4 - 1/1 1/1 
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ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 
แนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น  
 

  บริษัท ฯ ได้เห็นควำมส ำคญัของกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัท ฯ ได้มีกำรประกำศ

นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ในองค์กร ให้ทรำบโดยทัว่กนั และให้คณะกรรมกำรบริษัท ฯ ตลอดจนพนกังำนทกุคน 

ลงนำมรับทรำบและปฏิบตัิตำมนโยบำยอยำ่งเคร่งครัด (อ้ำงอิงตำมประกำศบริษัท ฯ ท่ี 2/2559) ดงันี ้  

1. ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน พนกังำนชัว่ครำวของบริษัท และบริษัทยอ่ยทกุบริษัท ด ำเนินกำรหรือ

ยอมรับหรือให้กำรสนบัสนนุ กำรทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม รวมถึงผู้ รับจ้ำงหรือ

ผู้ รับจ้ำงช่วงอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และก ำหนดให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยตอ่ต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่

อย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนมีกำรทบทวนทำงปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบำย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก ำหนด 

ประกำศ กฎหมำย และกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกิจ 

2. ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน พนกังำนชัว่ครำวของบริษัท และบริษัทยอ่ยทกุบริษัท รับของขวญั เงิน

รำงวัล หรือประโยชน์อื่นใด เกินกว่ำมูลค่ำ 1,000 บำท เว้นแต่ จะได้กรอกแบบฟอร์มเอกสำร กำรรับ

ของขวญั เงินรำงวลั หรือประโยชน์อื่นใด โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรหนว่ยงำนสงูสดุ และประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำรอนมุตัิแล้วเทำ่นัน้ 

3. มำตรกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินธุรกิจและเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร ผู้บงัคบับญัชำ พนกังำนทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้ รับเหมำช่วงที่จะมี

ส่วนในกำรแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบตัิเพื่อให้ด ำเนินกำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

บรรลตุำมนโยบำยที่ก ำหนด 

4. บริษัทพฒันำมำตรกำรกำรต่อต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ ให้สอดคล้องกบักฎหมำยที่เก่ียวข้องรวมถึงหลกัปฏิบตัิ

ด้ำนศีลธรรม โดยจัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงในกิจกรรมที่เก่ียวข้องหรือกลุ่มเสี่ยงต่อกำรทุจริตและ

คอร์รัปชัน่และน ำมำจดัท ำเป็นคูม่ือแนวทำงปฏิบตัิแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
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5. บริษัทไม่กระท ำหรือสนับสนุนกำรให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภำยใต้กำรดูแล รวมถึงกำร

ควบคมุ กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรบริจำคให้แก่พรรคกำรเมือง กำรให้ของขวญัทำงธุรกิจและสนบัสนุน

กิจกรรมต่ำง ๆ มีควำมโปร่งใสและไม่มีเจตนำเพื่อโน้มน้ำวให้เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐหรือเอกชนด ำเนินกำรไม่

เหมำะสม 

6. บริษัทจดัให้มีกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสม สม ่ำเสมอเพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้พนกังำนมีกำรปฏิบตัิที่ไมเ่หมำะสม 

โดยเฉพำะงำนขำย กำรตลำด จดัซือ้ งำนสง่เสริมกำรขำย งำนบญัชี กำรเงิน 

7. บริษัทจดัให้มีควำมรู้ด้ำนกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่แก่คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนกังำน

เพื่อสง่เสริมควำมซื่อสตัย์ สจุริต และรับผิดชอบในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ รวมถึงสือ่ให้เห็นควำมมุง่มัน่ของบริษัท 

8. บริษัทจดัให้มีกลไกกำรรำยงำนสถำนะกำรเงินท่ีโปร่งใสและถกูต้องแมน่ย ำ 

9. บริษัทสง่เสริมให้มีกำรสือ่สำรหลำกหลำยช่องทำงเพื่อให้พนกังำนและผู้มีสว่นเก่ียวข้องสำมำรถแจ้งเบำะแส

อนัควรและรวมถึงกำรแตง่ตัง้บคุคลเพื่อตรวจสอบติดตำมทกุเบำะแสท่ีมีกำรแจ้งเข้ำมำ 

10. บริษัทมีนโยบำยลงโทษพนกังำนทจุริตคอร์รัปชัน่ ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำยต่อต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ตำมกฎหมำยสงูสดุทัง้ทำงแพง่และอำญำ จนกวำ่คดีจะถึงที่สดุ 
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รำยงำนของผู้สอบบญัชีรับอนญุำต   
เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเห็น 
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย (กลุม่บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบ
แสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือ
หุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตสุรุป
นโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) ด้วยเช่นกนั 
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั 
(มหำชน) โดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในส่วนของควำม
รับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกกลุม่บริษัท
ตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบญัชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ในส่วนที่
เก่ียวข้องกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆตำมที่ระบใุนข้อก ำหนด
นัน้ด้วย ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 
ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหลำ่นีโ้ดยถกูต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้ บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินที่
ปรำศจำกกำรแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไมว่ำ่จะเกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำด 
ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง กำร
เปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องในกรณีที่มี เร่ืองดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกิจกำรที่
ด ำเนินงำนตอ่เนื่องเว้นแตผู่้บริหำรมีควำมตัง้ใจที่จะเลกิกลุม่บริษัทหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไมส่ำมำรถด ำเนินงำนตอ่เนื่อง
อีกตอ่ไปได้ 
ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกบัดแูลมีหน้ำที่ในกำรสอดสอ่งดแูลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุม่บริษัท 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำร
แสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม ่ไมว่ำ่จะเกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของ
ผู้สอบบญัชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด้่วย ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตสุมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสงูแต่ไมไ่ด้เป็น
กำรรับประกนัว่ำกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อ เท็จจริงอนั
เป็นสำระส ำคญัที่มีอยูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญั
เมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำร
ตดัสนิใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหลำ่นี ้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ข้ำพเจ้ำใช้ดลุยพินิจและกำรสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัิงำนดงัตอ่ไปนีด้้วย 
 • ระบแุละประเมินควำมเสีย่งที่อำจมีกำรแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน  ไม่วำ่จะ
เกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตัิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเหลำ่นัน้ 
และได้หลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่
พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสงูกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด 
เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำร
แสดงข้อมลูที่ไมต่รงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคมุภำยใน 
 • ท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคมุภำยในที่เก่ียวข้องกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคมุภำยใน
ของกลุม่บริษัท 
 • ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหำรจดัท ำ 
 • สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนตอ่เนื่องของผู้บริหำร และสรุป
จำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ได้รับวำ่มีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคญัที่เก่ียวกบัเหตกุำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสยัอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อ
สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคญั ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรำยงำนของผู้สอบบญัชีของข้ำพเจ้ำถึงกำร
เปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึน้อยู่กับหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้ สอบบญัชีของ
ข้ำพเจ้ำ อยำ่งไรก็ตำม เหตกุำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตใุห้กลุม่บริษัทต้องหยดุกำรด ำเนินงำนตอ่เนื่องได้ 
 • ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนือ้หำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
ประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตกุำรณ์ที่เกิดขึน้โดยถกูต้องตำมที่ควรหรือไม ่ 
 • รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทำงกำรเงินของกิจกำรหรือของ
กิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุม่บริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบตอ่กำรก ำหนดแนวทำง กำร
ควบคมุดแูล และกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบกลุม่บริษัท ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
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รายงานประจ าปี 2559 
IT Green Public Company Limited 

 
ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว้ 
ประเด็นที่มีนยัส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยในซึ่งข้ำพเจ้ำได้พบ
ในระหวำ่งกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 
 
ผู้สอบบญัชีที่รับผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบันีค้ือ นำงสำวพิมพ์ใจ มำนิตขจรกิจ 
 

 
 
 
 

พิมพ์ใจ มำนิตขจรกิจ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบียน 4521 
บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 24 กมุภำพนัธ์ 2560 
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รายงานประจ าปี 2559 
IT Green Public Company Limited 

บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 
 

     
(หนว่ย: บำท) 

  หมำยเหต ุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2559 2558 2559 2558 
      (ปรับปรุงใหม)่     
สนิทรัพย์           
สนิทรัพย์หมนุเวียน           
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 7 25,682,974 35,752,645 21,530,510 31,412,423 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น 6, 8 108,888,395 64,794,441 108,888,395 64,794,441 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 6 3,000,000 0 3,000,000 0 
สนิค้ำคงเหลอื 9 48,555,605 33,029,457 48,555,605 33,029,457 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 10 2,833,252 2,134,951 2,832,610 2,134,205 
รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน   188,960,226 135,711,494 184,807,120 131,370,526 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน           
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระค ำ้ประกนั 11 20,500,000 26,500,000 20,500,000 26,500,000 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 12 8,474,000 11,459,693 8,474,000 12,500,000 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 13 0 0 4,089,988 0 
สว่นปรับปรุงอำคำรเชำ่และอปุกรณ์ 14 13,532,196 9,089,834 13,524,207 9,079,845 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 15 2,335,834 112,668 2,335,834 112,668 
สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 23 555,369 365,313 514,109 365,313 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น   1,001,934 994,373 995,973 994,373 
รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน   46,399,333 48,521,881 50,434,111 49,552,199 
รวมสนิทรัพย์   235,359,559 184,233,375 235,241,231 180,922,725 

 
หมำยเหต ุประกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้
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รายงานประจ าปี 2559 
IT Green Public Company Limited 

บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ตอ่) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 
 

 
    (หนว่ย: บำท) 

  
หมำยเหต ุ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2559 2558 2559 2558 

      (ปรับปรุงใหม)่     
หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น          
หนีส้นิหมนุเวียน          
เจ้ำหนีท้รัสต์รีซีท 16 73,890,025 44,798,681 73,890,025 44,798,681 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 6, 17 69,876,291 51,094,696 69,743,042 50,987,321 
หนีส้นิภำยใต้สญัญำเชำ่กำรเงินที่ถึงก ำหนด          
   ช ำระภำยในหนึง่ปี 19 535,875 437,044 535,875 437,044 
ภำษีเงินได้ค้ำงจำ่ย   3,450,498 2,118,192 3,450,498 2,118,192 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 18 5,012,853 2,300,802 5,012,853 2,297,828 
รวมหนีส้นิหมนุเวียน   152,765,542 100,749,415 152,632,293 100,639,066 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน          
หนีส้นิภำยใต้สญัญำเชำ่กำรเงิน - สทุธิ          
   จำกสว่นท่ีถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 19 812,701 1,137,003 812,701 1,137,003 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 20 3,026,520 2,130,888 3,026,520 2,130,888 
รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน   3,839,221 3,267,891 3,839,221 3,267,891 
รวมหนีส้นิ   156,604,763 104,017,306 156,471,514 103,906,957 

 

หมำยเหต ุประกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้
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รายงานประจ าปี 2559 
IT Green Public Company Limited 

 

บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ตอ่) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 

หมำยเหต ุประกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้

 
 
 
 
 

 
    (หนว่ย: บำท) 

  
หมำย
เหต ุ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2559 2558 2559 2558 

      (ปรับปรุงใหม)่     
สว่นของผู้ ถือหุ้น          
ทนุเรือนหุ้น 21        
   ทนุจดทะเบียน          
      หุ้นสำมญั 100,000,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 
0.50 บำท 

  
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 

   ทนุท่ีออกและช 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 22 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
   ยงัไมไ่ด้จดัสรร   23,754,796 20,975,461 23,769,717 22,015,768 
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ   78,754,796 75,975,461 78,769,717 77,015,768 
สว่นของผู้มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุของ
บริษัทยอ่ย   - 4,240,608 - - 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น   78,754,796 80,216,069 78,769,717 77,015,768 
รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น   235,359,559 184,233,375 235,241,231 180,922,725 
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รายงานประจ าปี 2559 
IT Green Public Company Limited 

บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 

     
(หนว่ย: บำท) 

  
หมำยเหต ุ

งบกำรเงินรวม   
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

  

2559 2558 2559 2558 
      (ปรับปรุงใหม)่     

ก าไรขาดทุน:           

รายได้           
รำยได้จำกกำรขำย 6 533,005,929 419,867,944 533,005,929 419,867,944 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรพร้อมติดตัง้   19,643,437 19,425,828 19,643,437 19,425,828 
รำยได้อื่น   4,728,794 3,548,288 4,713,383 3,543,634 

รวมรายได้   557,378,160 442,842,060 557,362,749 442,837,406 
คำ่ใช้จำ่ย           
ต้นทนุขำย   441,673,055 342,494,538 441,693,305 342,494,538 
ต้นทนุจำกกำรขำยและบริกำรพร้อมติดตัง้   14,020,838 12,046,662 14,053,438 12,046,662 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย   18,107,916 18,568,993 18,107,916 18,568,993 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร   39,075,347 28,604,945 42,685,333 27,840,899 

รวมค่าใช้จ่าย   512,877,156 401,715,138 516,539,992 400,951,092 
ก ำไรก่อนสว่นแบง่ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม           
   คำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงินและคำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้   44,501,004 41,126,922 40,822,757 41,886,314 
สว่นแบง่ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม 12.2 (2,843,989) (1,040,307) -                      - 
ก ำไรก่อนคำ่ใช้จำ่ยทำงกำรเงินและคำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้   41,657,015 40,086,615 40,822,757 41,886,314 
คำ่ใช้จำ่ยทำงกำรเงิน   (4,271,469) (2,947,324) (4,270,717) (2,947,324) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้   37,385,546 37,139,291 36,552,040 38,938,990 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 23 (9,109,670) (7,965,957) (9,150,930) (7,965,957) 

ก าไรส าหรับปี   28,275,876 29,173,334 27,401,110 30,973,033 

หมำยเหต ุประกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้
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รายงานประจ าปี 2559 
IT Green Public Company Limited 

 

บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 

 

หมำยเหต ุประกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้
 

 

  

 

 

 

 

 

 

     
(หนว่ย: บำท) 

  

หมำย
เหต ุ

งบกำรเงินรวม   
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
  

2559 2558 2559 2558 
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น:           
รำยกำรท่ีจะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของก ำไรหรือขำดทนุ
ในภำยหลงั 

  
        

ผลขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ 

  
        

   ประกนัภยั 20 (808,951) - (808,951) - 
หกั: ผลกระทบของภำษีเงินได้ 23 161,790 - 161,790 - 
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี   (647,161) - (647,161) - 
            

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี   27,628,715 29,173,334 26,753,949 30,973,033 
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รายงานประจ าปี 2559 
IT Green Public Company Limited 

บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 
    (หนว่ย: บำท) 

  

หมำย
เหต ุ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2559 
2558 

2559 2558 
(ปรับปรุงใหม)่ 

กำรแบง่ปันก ำไรขำดทนุ           
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ   28,426,496 29,932,726 27,401,110 30,973,033 

สว่นท่ีเป็นของผู้มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจ
ควบคมุ           
   ของบริษัทยอ่ย   (150,620) (759,392)     
    28,275,876 29,173,334     

            
กำรแบง่ปันก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวม           
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ   27,779,335 29,932,726 26,753,949 30,973,033 

สว่นท่ีเป็นของผู้มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจ
ควบคมุ           
   ของบริษัทยอ่ย   (150,620) (759,392)     
    27,628,715 29,173,334     
ก ำไรตอ่หุ้น  24         
ก ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน           
   ก ำไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ   0.28 0.30 0.27 0.31 

            
   จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกั (หุ้น)   100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 

 

หมำยเหต ุประกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้
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รายงานประจ าปี 2559 
IT Green Public Company Limited 

 

บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 

หมำยเหต ุประกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้

       (หน่วย: บำท) 
  งบการเงนิรวม 

    สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ     
   

ทนุเรือนหุ้นที่ออกและ 
ช ำระแล้ว 

ก ำไรสะสม 
รวมสว่นของ 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

สว่นของผู้ มีสว่นได้เสีย 
ที่ไมมี่อ ำนำจ 

ควบคมุของบริษัทยอ่ย 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 

   

   จดัสรรแล้วส ำรอง 
ตำมกฎหมำย  

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 
   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558                   50,000,000                 2,326,602                  26,216,133            78,542,735                                       -               78,542,735  
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั                                       -                                  -                                     -                               -                      5,000,000                 5,000,000  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - หลังการปรับปรุง                   50,000,000                 2,326,602                  26,216,133            78,542,735                      5,000,000               83,542,735  
ก ำไรส ำหรับปี (ปรับปรุงใหม)่                                       -                                  -                  29,932,726            29,173,334                         (759,392)                                                    29,173,334  
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (ปรับปรุงใหม)่                                       -                                  -                                     -                               -                                       -                                  -  
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (ปรับปรุงใหม)่                                       -                                  -                  29,932,726            29,173,334                         (759,392)                                                    29,173,334  
จดัสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำย                                       -                 2,673,398                   (2,673,398)                              -                                       -                                  -  
เงินปันผลจำ่ย (หมำยเหต ุ26)                                       -                                  -                (32,500,000)         (32,500,000)                                      -             (32,500,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - หลังการปรับปรุง                   50,000,000                 5,000,000                  20,975,461            75,975,461                      4,240,608               80,216,069  
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รายงานประจ าปี 2559 
IT Green Public Company Limited 

บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น (ตอ่) 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

       (หน่วย: บำท) 
  งบการเงนิรวม 

                                                                         สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

   

ทนุเรือนหุ้นท่ีออกและ 
ช ำระแล้ว 

ก ำไรสะสม 
รวมสว่นของ 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

สว่นของผู้ มีสว่นได้เสีย 
ท่ีไม่มีอ ำนำจ 

ควบคมุของบริษัทย่อย 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 

   

   จดัสรรแล้วส ำรอง 
ตำมกฎหมำย  

ยงัไม่ได้จดัสรร 
   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 - ตามท่ีรายงานไว้เดมิ                   50,000,000                 5,000,000                  20,975,461            75,975,461                                       -               75,975,461  

รำยกำรปรับปรุงจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั                                       -                                  -                                     -                               -                      4,240,608                 4,240,608  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 - หลังการปรับปรุง                   50,000,000                 5,000,000                  20,975,461            75,975,461                           4,240,608                           80,216,069  

ก ำไรส ำหรับปี                                        -                                  -                  28,426,496            28,426,496                           (150,620)               28,275,876  

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี                                        -                                  -  (647,161)                                                     (647,161)                      -                                                          (647,161)  

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี                                        -                                  -                  27,779,335            27,779,335                          (150,620)              27,628,715  

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทย่อยลดลง                                                                                                                                                                                                      

   เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทย่อย                                       -                                  -                                       - -                       (4,089,988)                                                 (4,089,988)            

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

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559                    50,000,000                 5,000,000                  23,754,796            78,754,796                     -               78,754,796  

หมำยเหต ุประกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้
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บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

หมำยเหต ุประกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้

        (หน่วย: บำท) 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

                                  ก ำไรสะสม   
  ทนุเรือนหุ้นที่ออก  จดัสรรแล้ว -    รวมสว่นของ 

  และช ำระแล้ว  ส ำรองตำม
กฎหมำย 

 ยงัไมไ่ด้จดัสรร  ผู้ ถือหุ้น 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558                  
50,000,000  

                   
2,326,602  

                 
26,216,133  

                 
78,542,735  

ก ำไรส ำหรับปี                                     
-  

                                    
-  

                 
30,973,033  

                 
30,973,033  

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี                                     
-  

                                    
-  

                                    
-  

                                    
-  

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี                                     
-  

                                    
-  

                 
30,973,033  

                 
30,973,033  

จดัสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำย                                     
-  

                   
2,673,398  

                 
(2,673,398) 

                                    
-  

เงินปันผลจำ่ย (หมำยเหต ุ26)                                     
-  

                                    
-  

               
(32,500,000) 

               
(32,500,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558                   
50,000,000  

                   
5,000,000  

                 
22,015,768  

                 
77,015,768  

         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559                  
50,000,000  

                   
5,000,000  

                 
22,015,768  

                 
77,015,768  

ก ำไรส ำหรับปี                                     
-  

                                    
-  

                 
27,401,110  

                 
27,401,110  

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี                                     
-  

                                    
-  

                     
(647,161) 

                     
(647,161) 

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี                                     
-  

                                    
-  

                 
26,753,949  

                 
26,753,949  

เงินปันผลจำ่ย (หมำยเหต ุ26)                                     
-  

                                    
-  

               
(25,000,000) 

               
(25,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
                 

50,000,000  
                   

5,000,000  
                 

23,769,717  
                 

78,769,717  
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รายงานประจ าปี 2559 
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บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
       (หน่วย: บำท) 

  

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2559 
2558 

2559 2558 
(ปรับปรุงใหม)่ 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน         
ก ำไรก่อนภำษี 37,385,546 37,139,291 36,552,040 38,938,990 
รำยกำรปรับกระทบยอดก ำไรก่อนภำษีเป็น         
   เงินสดรับ (จำ่ย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน:          
   คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 5,683,259 4,784,688 5,681,260 4,784,677 
   ขำดทนุจำกกำรปรับลดมลูคำ่ของสนิค้ำคงเหลือ  3,987,756 443,662 3,987,756 443,662 
   ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของเงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,391,704 - 5,276,000 - 
   คำ่ใช้จำ่ยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 86,681 79,860 86,681 79,860 
   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์ (510,617) (172,199) (510,617) (172,199) 
   ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้ 2,108,989 1,726,835 2,108,989 1,726,835 
   รำยได้ดอกเบีย้ (618,533) (500,983) (603,122) (496,329) 
   สว่นแบง่ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม 2,843,989 1,040,307 - - 
   คำ่ใช้จำ่ยดอกเบีย้ตำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน 126,586 115,569 126,586 115,569 
   คำ่ใช้จำ่ยดอกเบีย้ 3,532,914 2,522,934 3,532,914 2,522,934 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงใน         
   สินทรัพย์และหนีส้ินด ำเนินงำน 56,018,274 47,179,964 56,238,487 47,943,999 
สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึน้)          
   ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น (43,968,227) (3,611,667) (43,968,227) (3,611,667) 
   สินค้ำคงเหลือ (19,513,904) (12,649,869) (19,513,904) (12,649,869) 
   สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (698,301) (614,538) (698,405) (613,839) 
   สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (7,561) (711,065) (1,600) (711,065) 
หนีส้ินด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง)         
   เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 16,639,937 5,835,454 16,614,062 5,728,079 
   หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 2,712,051 (1,737,917) 2,715,025 (1,740,891) 
เงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 11,182,269 33,690,362 11,385,438 34,344,747 
   ดอกเบีย้รับ 413,679 430,753 398,268 426,099 
   จำ่ยภำษีเงินได้ (7,805,630) (7,714,431) (7,805,630) (7,714,384) 
เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 3,790,318 26,406,684 3,978,076 27,056,462 

หมำยเหต ุประกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้
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บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ตอ่) 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 
 

 

 

หมำยเหต ุประกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้



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

                                65 

รายงานประจ าปี 2559 
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บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวม 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จดัตัง้ขึน้เป็นบริษัทจ ำกดัและมีภมูิล ำเนำในประเทศไทย บริษัทฯมี

บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่      จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย

เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทฯด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรจ ำหนำ่ยระบบสำรสนเทศไอที ระบบสำรสนเทศเครือข่ำยและระบบ

สำรสนเทศโทรคมนำคม ที่อยู่ตำมที่           จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 23/106-108 ซอยศูนย์วิจัย ถนน

พระรำม 9 แขวงบำงกะปิ                         เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 

 เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2559 บริษัทฯได้จดทะเบียนย้ำยที่อยู่บริษัทฯกบักระทรวงพำณิชย์เป็นเลขที่ 23/87-89 ซอย

ศนูย์วิจยั ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิ 

 ก) กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั 

  การลงทนุในหุน้สามญัของบริษัท เอช อาร์ ซี พี จ ากดั 

  เมื่อวนัที่ 1 มีนำคม 2559 บริษัทฯซือ้เงินลงทนุในหุ้นสำมญัของบริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกดั จ ำนวน 1 ล้ำนหุ้น 

คิดเป็นมลูคำ่เงินลงทนุรวม 4.09 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 100 ของทนุของบริษัทดงักลำ่วจำกบริษัทใหญ่

และกลุม่บคุคลธรรมดำซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทดงักลำ่ว กำรเข้ำลงทนุครัง้นี ถื้อเป็นกำรรวมธุรกิจภำยใต้

กำรควบคมุเดียวกนั 

  บริษัทฯได้จดัท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง

กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกัน ท่ีน ำมำแสดง

เปรียบเทียบไว้ ณ ที่นีข้ึน้เป็นครัง้แรก โดยถือเสมือนว่ำบริษัทย่อยดงักลำ่วเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯมำโดย

ตลอด 
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มลูค่ำสทุธิตำมบญัชีของสินทรัพย์และหนีส้ิน ณ วนัซือ้ (29 กุมภำพนัธ์ 2559) และเงินสดจ่ำยเพื่อซือ้เงินลงทนุในบริษัท
ยอ่ยดงักลำ่วแสดงได้ดงันี ้ 

(หนว่ย:พนับำท) 
เงินสดจ่ำยเพื่อซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  4,090 

มลูคำ่สทุธิตำมบญัชีของสนิทรัพย์และหนีส้นิ ณ วนัซือ้  
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 4,337 
อปุกรณ์ 9 
สนิทรัพย์อื่น 6 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น (262) 

รวมสนิทรัพย์สทุธิของบริษัทยอ่ย 4,090 

สว่นเกินทนุจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั - 

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

  จดัตัง้ขึน้ใน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุ้น 

   2559 2558 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกดั* จ ำหนำ่ยและติดตัง้ระบบสำรสนเทศ 

ไอที ระบบสำรสนเทศเครือขำ่ย และ
ระบบสำรสนเทศโทรคมนำคม 

ไทย 100 - 

*  จดัตัง้บริษัทเมื่อวนัท่ี 2 กนัยำยน 2558 
ค) บริษัทฯจะถือวำ่มีกำรควบคมุกิจกำรท่ีเข้ำไปลงทนุหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทฯมีสทิธิได้รับหรือมีสว่นได้เสีย

ในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทนุ และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสัง่กำรกิจกรรมที่สง่ผลกระทบอย่ำงมี
นยัส ำคญัตอ่จ ำนวนเงินผลตอบแทนนัน้ได้  

ง) บริษัทฯน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตัง้แต่วนัที่บริษัทฯมีอ ำนำจในกำร
ควบคมุบริษัทยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษัทฯสิน้สดุกำรควบคมุบริษัทยอ่ยนัน้ 

จ) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท ำขึน้โดยใช้นโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญัเช่นเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีที่
ส ำคญัของบริษัทฯ 

ฉ) ยอดคงค้ำงระหวำ่งบริษัทฯและบริษัทยอ่ย รำยกำรค้ำระหวำ่งกนัที่มีสำระส ำคญัได้ถกูตดัออกจำกงบกำรเงิน
รวมนีแ้ล้ว  

ช) สว่นของผู้มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทนุและสนิทรัพย์สทุธิของบริษัทยอ่ยสว่น
ที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกตำ่งหำกในสว่นของก ำไรหรือขำดทนุรวมและสว่นของผู้ ถือ
หุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
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2.3 บริษัทฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมตำมวิธีรำคำทนุ 
 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบบั

ใหม่รวมถึงแนวปฏิบตัิทำงบญัชี ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2559 มำถือปฏิบตัิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักลำ่วได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้
เพื่อให้มีเนือ้หำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำ
และค ำศพัท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีกบัผู้ใช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักลำ่วมำถือปฏิบตัินีไ้มม่ีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัตอ่งบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 
 ในระหว่ำงปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตัิทำงบญัชีฉบบัใหม่จ ำนวนหลำยฉบบั ซึ่งมีผล
บงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2560 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักลำ่วได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพื่อให้มีเนือ้หำเทำ่เทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีกบัผู้ ใช้
มำตรฐำน  

 ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง และแนวปฏิบตัิทำงบญัชีฉบบัใหมจ่ะไมม่ีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัตอ่งบกำรเงินเมื่อ
น ำมำถือปฏิบตัิ อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรเปลีย่นแปลงหลกักำรส ำคญั สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงนีก้ ำหนดทำงเลือกเพิ่มเติมส ำหรับกำรบนัทึกบญัชีเงินลงทนุในบริษัทย่อย เงินลงทนุในกำร

ร่วมค้ำ และเงินลงทนุในบริษัทร่วม ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยเลือกบนัทึกตำมวิธีสว่นได้เสียได้ ตำมที่อธิบำย
ไว้ในมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ ทัง้นี ้กิจกำรต้อง
ใช้วิธีกำรบนัทึกบญัชีเดียวกนัส ำหรับเงินลงทนุแต่ละประเภทและหำกกิจกำรเลือกบนัทกึเงินลงทนุดงักลำ่วตำมวิธี
สว่นได้เสยีในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร กิจกำรต้องปรับปรุงรำยกำรดงักลำ่วโดยวิธีปรับย้อนหลงั 

   มำตรฐำนฉบบัดงักลำ่วจะไมม่ีผลกระทบตอ่งบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย เนื่องจำกฝ่ำยบริหำร

ได้พิจำรณำแล้ววำ่จะเลอืกบนัทกึเงินลงทนุดงักลำ่วตำมวิธีรำคำทนุในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมเดิม 
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4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  
4.1 การรับรู้รายได้ 
 ขายสินคา้ 
  รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำรับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนควำมเสีย่งและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจ้ำของ

สินค้ำให้กบัผู้ซือ้แล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมลูค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินค้ำโดยไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม ส ำหรับ
สนิค้ำที่ได้สง่มอบหลงัจำกหกัสว่นลดแล้ว 

 รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำโดยมีเง่ือนไขกำรติดตัง้และตรวจสอบ บริษัทฯจะรับรู้รำยได้หำกผู้ซือ้ยอมรับสนิค้ำเมื่อกำร
ติดตัง้และสนิค้ำได้ผำ่นกำรตรวจสอบแล้ว 

 ดอกเบีย้รบั 
 ดอกเบีย้ถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค ำนงึถึงอตัรำผลตอบแทนที่แท้จริง 
4.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดหมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทนุระยะสัน้ที่มีสภำพคลอ่งสงู 

ซึง่ถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไมเ่กิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีได้มำและไมม่ีข้อจ ำกดัในกำรเบิกใช้ 
4.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 
 ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่นแสดงตำมมลูค่ำสทุธิที่จะได้รับ บริษัทฯบนัทึกค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส ำหรับผลขำดทนุ

โดยประมำณที่อำจเกิดขึน้จำกกำรเก็บเงินลกูหนีไ้มไ่ด้ ซึง่โดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำร
วิเครำะห์อำยหุนี ้ 

4.4  สินค้าคงเหลือ 
 สนิค้ำคงเหลอืแสดงมลูคำ่ตำมรำคำทนุโดยวิธีถวัเฉลีย่ถว่งน ำ้หนกัหรือมลูคำ่สทุธิที่จะได้รับแล้วแตร่ำคำใดจะต ำ่กวำ่ 
4.5 เงนิลงทุน 
 ก) เงินลงทนุในบริษัทร่วมที่แสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมลูคำ่ตำมวิธีสว่นได้เสยี 
 ข) เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมที่แสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมลูคำ่ตำมวิธีรำคำทนุ บริษัท

ฯจะบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 

 บริษัทฯใช้วิธีถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัในกำรค ำนวณต้นทนุของเงินลงทนุ 
4.6 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 
 ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอปุกรณ์แสดงตำมรำคำทุนหลงัหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผ่ือกำร  ด้อยค่ำของ

สนิทรัพย์ (ถ้ำมี)  
   ค่ำเสื่อมรำคำส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์

โดยประมำณดงัตอ่ไปนี ้
สว่นปรับปรุงอำคำรเชำ่   5 ปี 
เคร่ืองตกแตง่และตดิตัง้   5 ปี 
อปุกรณ์ส ำนกังำน   3, 5  ปี 
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4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) ของ
สนิทรัพย์นัน้ 
บริษัทฯตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวัตนที่มีอำยกุำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นัน้ และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดงักลำ่วเมื่อมีข้อบ่งชีว้่ำสินทรัพย์นัน้เกิดกำร
ด้อยคำ่ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหนำ่ยและวิธีกำรตดัจ ำหนำ่ยของสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนดงักลำ่วทกุสิน้
ปีเป็นอยำ่งน้อย คำ่ตดัจ ำหนำ่ยรับรู้เป็นคำ่ใช้จ่ำยในสว่นของก ำไรหรือขำดทนุ 
ลขิสทิธ์ิโปรแกรมส ำเร็จรูปมีอำยกุำรให้ประโยชน์ 3 ปี 

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 
 บคุคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ หมำยถึง บคุคลหรือกิจกำรที่มีอ ำนำจควบคมุบริษัทฯ หรือถกูบริษัทฯ

ควบคมุไมว่ำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยูภ่ำยใต้กำรควบคมุเดียวกนักบับริษัท ฯ 
  นอกจำกนีบุ้คคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกนัยงัหมำยรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิ

ออกเสยีงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซึง่ท ำให้มอีิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัตอ่บริษัทฯ ผู้บริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือ
พนกังำนของบริษัทฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคมุกำรด ำเนินงำนของบริษัท ฯ 

4.9 เงนิตราต่างประเทศ 

  รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำตำ่งประเทศแปลงคำ่เป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรำยกำร 

สินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็นตวัเงินท่ีซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้

อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 

  ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอัตรำแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำร

ด ำเนินงำน 

4.10 ผลประโยชน์พนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษัทฯรับรู้เงินเดือน คำ่จ้ำง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคำ่ใช้จ่ำยเมื่อ                   เกิดรำยกำร 
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  
 โครงการสมทบเงิน 
 บริษัทฯและพนกังำนได้ร่วมกันจัดตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนกังำนจ่ำยสะสมและเงินที่

บริษัทฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สนิทรัพย์ของกองทนุส ำรองเลีย้งชีพได้แยกออกจำกสนิทรัพย์ของบริษัทฯ เงินท่ี
บริษัทฯจ่ำยสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นคำ่ใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  
 บริษัทฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนกังำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งบริษัทฯถือวำ่

เงินชดเชยดงักลำ่วเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  
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 บริษัทฯค ำนวณหนีส้ินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมนิภำระผกูพนัดงักลำ่วตำม
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 ผลก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออก
จำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

4.11 ประมาณการหนีส้นิ 
 บริษัทฯจะบนัทึกประมำณกำรหนีส้ินไว้ในบญัชีเมื่อภำระผกูพนัซึ่งเป็นผลมำจำกเหตกุำรณ์ในอดีตได้เกิดขึน้แล้ว 

และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลือ้งภำระผกูพนันัน้ 
และบริษัทฯสำมำรถประมำณมลูคำ่ภำระผกูพนันัน้ได้                        อยำ่งนำ่เช่ือถือ 

4.12 ภาษีเงนิได้ 
 ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 
 บริษัทฯบนัทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนัตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำก

ก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 
 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
 บริษัทฯบนัทกึภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกตำ่งชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสนิทรัพย์และหนีส้นิ ณ 

วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนีส้ินที่เก่ียวข้องนัน้ โดยใช้อตัรำภำษีที่มีผลบงัคบัใช้ 
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน   

 บริษัทฯรับรู้หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพย์
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกตำ่งชัว่ครำวที่ใช้หกัภำษี รวมทัง้ผลขำดทนุทำงภำษีที่ยงัไมไ่ด้ใช้ในจ ำนวน
เท่ำที่มีควำมเป็นไปได้คอ่นข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกตำ่ง
ชัว่ครำวที่ใช้หกัภำษีและผลขำดทนุทำงภำษีที่ยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ 

 บริษัทฯจะทบทวนมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทกุสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนและจะท ำ
กำรปรับลดมลูค่ำตำมบญัชีดงักลำ่ว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่บริษัทฯจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอตอ่
กำรน ำสนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทัง้หมดหรือบำงสว่นมำใช้ประโยชน์ 

 บริษัทฯจะบนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้นหำกภำษีที่เกิดขึน้เก่ียวข้องกบัรำยกำรท่ี
ได้บนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น 

 
5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 
 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดลุยพินิจและกำรประมำณ

กำรในเร่ืองที่มีควำมไมแ่น่นอนเสมอ กำรใช้ดลุยพินิจและกำรประมำณกำรดงักลำ่วนีส้ง่ผลกระทบตอ่จ ำนวนเงินท่ี
แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึน้จริงอำจแตกต่ำงไปจำก
จ ำนวนที่ประมำณกำรไว้  กำรใช้ดลุยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงันี ้

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
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 ในกำรประมำณคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดลุยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทนุ
ที่คำดว่ำจะเกิดขึน้จำกลกูหนีแ้ต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนีท้ี่คงค้ำงและ
สภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยูใ่นขณะนัน้ 

 ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
ในกำรประมำณค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผล
ขำดทนุที่คำดว่ำจะเกิดขึน้จำกสินค้ำคงเหลือ แต่ละรำยกำร โดยค ำนึงถึงกำรวิเครำะห์มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์ที่
คำดวำ่จะขำยได้ กำรใช้ประมำณกำรจำกข้อมลูสถิติกำรขำยในอดีต อำยขุองสนิทรัพย์รอกำรขำยคงค้ำงและสภำวะ
เศรษฐกิจที่เป็นอยูใ่นขณะนัน้ 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 
ในกำรประเมินมลูคำ่ยตุิธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่บนัทกึในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ที่ไมม่ีกำรซือ้ขำยในตลำด
และไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซือ้ขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมลูค่ำยุติธรรมของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักลำ่ว โดยใช้เทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมลูค่ำ ซึ่งตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ ำลองได้มำ
จำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิต สภำพคล่อง ข้อมูล
ควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปลี่ยนแปลงของ
สมมติฐำนที่เก่ียวข้องกบัตวัแปรที่ใช้ในกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบตอ่มลูค่ำยตุิธรรมที่แสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยตุิธรรม 

 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 
ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของสว่นปรับปรุงอำคำรเช่ำและอปุกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณอำยกุำรให้
ประโยชน์และมลูค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยกุำรให้
ประโยชน์และมลูคำ่คงเหลอืใหมห่ำกมีกำรเปลีย่นแปลงเกิดขึน้ 
นอกจำกนีฝ่้ำยบริหำรจ ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของสว่นปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ
และบนัทึกขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมลูค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์นัน้ 
ในกำรนีฝ่้ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เก่ียวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ง
เก่ียวเนื่องกบัสนิทรัพย์นัน้ 

 สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
 บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่ใช้หกัภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่
ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผล
แตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนัน้ ในกำรนีฝ่้ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพย์
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีที่คำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่
ละช่วงเวลำ 
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
 หนีส้ินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณขึน้ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยั ซึ่ง
ต้องอำศยัข้อสมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนัน้ เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรขึน้เงินเดือนในอนำคต อตัรำ
มรณะ และอตัรำกำรเปลีย่นแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นต้น 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบริษัทฯกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัสำมำรถสรุปได้ดงันี ้

ชื่อกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั ควำมสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 

บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) บริษัทใหญ่ 
บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติง้ จ ำกดั บริษัทยอ่ยของบริษัทใหญ่ 
บริษัท ทีวี. เทเลคอม จ ำกดั บริษัทยอ่ยของบริษัทใหญ่ 
บริษัท ไออำร์ซีพี คลำวด์ เซอร์วิส จ ำกดั บริษัทยอ่ยของบริษัทใหญ่ 
บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกดั บริษัทยอ่ยของบริษัทใหญ่ 
บริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกดั บริษัทยอ่ยตัง้แตว่นัที่ 1 มีนำคม 2559 
บริษัท คลีน แพลนน่ิง จ ำกดั บริษัทร่วม 

ในระหว่ำงปี บริษัท ฯ และบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคญักับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน รำยกำรธุรกิจ
ดังกล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อยหรือกิจกำรที่
เก่ียวข้องกนัเหลำ่นัน้ ซึง่เป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้ดงันี ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2559 2558 2559 2558  

รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่      
รำยได้จำกกำรขำย 8,504 6,179 8,504 6,179 ตำมที่ตกลงร่วมกนั 
รำยได้อ่ืน - 111 - 111 ตำมที่ตกลงร่วมกนั 
ดอกเบีย้รับ 5 125 5 125 ตำมสญัญำที่ตกลงร่วมกนั 
ซือ้สินค้ำ - 121 - 121 ตำมที่ตกลงร่วมกนั 
คำ่บริหำรงำน 780 4,620 780 4,620 ตำมที่ตกลงร่วมกนั 
คำ่บริกำรสว่นกลำง 681 480 681 480 ตำมที่ตกลงร่วมกนั 
คำ่ซอ่มแซม - 24 - 24 ตำมที่ตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลจำ่ย 22,784 29,619 22,784 29,619 ตำมที่ประกำศจำ่ย 
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)      
รำยได้จำกกำรขำย - - 105 - ตำมที่ตกลงร่วมกนั 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรพร้อมติดตัง้ - - 52 - ตำมที่ตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน      
รำยได้คำ่ธรรมเนียมค ำ้ประกนัธนำคำร 236 34 236 34 ตำมที่ตกลงร่วมกนั 
ดอกเบีย้รับ 182 - 182 - ตำมสญัญำที่ตกลงร่วมกนั 
รำยได้จำกกำรขำย 131 - 131 - ตำมที่ตกลงร่วมกนั 
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ยอดคงค้ำงระหวำ่งบริษัทฯ และกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีรำยละเอียดดงันี ้

          (หนว่ย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559 2558 2559 2558 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (หมาย
เหตุ 8) 

    

บริษัทใหญ่ 392 403 392 403 
กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 365 - 365 - 

รวม 757 403 757 403 

เจ้าหนีอื้น่ (หมายเหต ุ17)     
บริษัทใหญ่ 188 920 188 910 

รวม 188 920 188 910 

 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
ยอดคงค้ำงของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ระหวำ่งบริษัทฯและกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 
คิดอตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 12 ตอ่ปี และจะครบก ำหนดช ำระคืนในเดือนมีนำคม 2560 กำรเคลือ่นไหวของเงินให้กู้ยืม
ดงักลำ่วมีรำยละเอียด ดงันี ้ 
 
 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัที่  

31 ธันวำคม 2558 
เพ่ิมขึน้               
ระหวำ่งปี 

ลดลง                 
ระหวำ่งปี         

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัที่  

31 ธันวำคม 2559 

บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์
ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) - 4,000 (4,000) - 

บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกดั - 8,000 (5,000) 3,000 

รวม - 12,000 (9,000) 3,000 
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คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

 

 ในระหว่ำงปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังำนที่
ให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำร ดงัตอ่ไปนี ้

(หนว่ย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559 2558 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 10,748 5,498 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน - - 

รวม 10,748 5,498 

 
 

7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
(หนว่ย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559 2558 2559 2558 

เงินสด 4 3 4 3 
เงินฝำกธนำคำร 25,679 35,749 21,527 31,409 

รวม 25,683 35,752 21,531 31,412 

 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจ ำมีอตัรำดอกเบีย้ระหว่ำงร้อยละ 0.125 ถึง 0.80 
ตอ่ปี (2558: ร้อยละ 0.125 ถึง 1.50 ตอ่ปี) 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

(หนว่ย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559 2558 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
ยงัไมถ่ึงก ำหนดช ำระ 211 - 
ค้ำงช ำระ   
 ไมเ่กิน 1 เดือน 74 283 
 1 - 2 เดือน 107 120 
 2 - 3 เดือน - - 
 3 - 6 เดือน - - 
 6 - 12 เดือน - - 
 เกิน 12 เดือนขึน้ไป - - 

รวม 392 403 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน   
อำยหุนีค้งค้ำงนบัจำกวนัที่ถึงก ำหนดช ำระ   
ตัว๋เงินรับกำรค้ำ 18,039 7,604 
ยงัไมถ่ึงก ำหนดช ำระ 68,322 46,514 
ค้ำงช ำระ   
 ไมเ่กิน 1 เดือน 19,400 9,643 
 1 - 2 เดือน 168 487 
 2 - 3 เดือน 2,118 - 
 3 - 6 เดือน - 64 
 6 - 12 เดือน - - 
 เกิน 12 เดือนขึน้ไป - - 

รวม 108,047 64,312 
หกั: คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (11) - 

รวมลกูหนีก้ำรค้ำ - สทุธิ 108,428 64,715 

ลูกหนีอ่ื้น   
ลกูหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 365 - 
ลกูหนีอ่ื้น - กิจกำรที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั 95 79 

รวมลกูหนีอ่ื้น 460 79 

รวมลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 108,888 64,794 
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9. สินค้าคงเหลือ 

    (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  

รำคำทนุ 

รำยกำรปรับลดรำคำทนุให้เป็น

มลูคำ่สทุธิที่จะได้รับ สินค้ำคงเหลือ-สทุธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

สินค้ำส ำเร็จรูป 57,222 38,052 (9,011) (5,023) 48,211 33,029 

สินค้ำระหวำ่งทำง 345 - - - 345 - 

รวม 57,567 38,052 (9,011) (5,023) 48,556 33,029 

 

10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

(หนว่ย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559 2558 2559 2558 

ภำษีซือ้ที่ยงัไมถ่ึงก ำหนดช ำระ 1,471 482 1,471 481 

คำ่ใช้จำ่ยจำ่ยลว่งหน้ำ 1,030 694 1,029 694 

อ่ืนๆ 332 959 332 959 

รวม 2,833 2,135 2,832 2,134 

 

11. เงนิฝากสถาบันการเงนิที่มีภาระค า้ประกัน 

 ยอดคงเหลือนี ้คือ เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจ ำซึ่งบริษัทฯได้น ำไปค ำ้ประกนัวงเงินทรัสต์รีซีทและวงเงิน

สนิเช่ือที่ได้รับจำกธนำคำรและหนงัสอืค ำ้ประกนัท่ีธนำคำรออกให้ในนำมของบริษัท ฯ 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

12.1 รำยละเอียดของบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม 

  จดัตัง้ขึน้   มลูคำ่ตำมบญัชี คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ มลูคำ่ตำมบญัชี 

บริษัทร่วม ลกัษณะธรุกิจ 

ใน

ประเทศ สดัสว่นเงินลงทนุ รำคำทนุ ตำมวิธีสว่นได้เสีย 

ของเงินลงทนุ ตำมวิธีสว่นได้เสีย - 

สทุธิ 

   2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   (ร้อย

ละ) 

(ร้อย

ละ) 

        

บริษัท คลีน แพลน

น่ิง จ ำกดั  

บริหำรและก ำจดั

ขยะ 

ไทย 25 25 13,750 12,500 9,866 11,460 (1,392) - 8,474 11,460 

 

 (หน่วย: พนับำท) 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษัทร่วม ลกัษณะธรุกิจ 

จดัตัง้ขึน้ 

ใน

ประเทศ สดัสว่นเงินลงทนุ              รำคำทนุ 

คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ของ

เงินลงทนุ 

มลูคำ่ตำมบญัชีตำม

วิธีรำคำทนุ - สทุธิ 

   2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษัท คลีน แพลนน่ิง 

จ ำกดั  

บริหำรและก ำจดั

ขยะ ไทย 25 25 13,750 12,500 (5,276) - 8,474 12,500 

 

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

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

สำมญั 6 ล้ำนหุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท) บริษัทฯได้ลงทนุเพิ่มเพื่อรักษำสดัสว่นกำรถือหุ้นร้อยละ 25 ซึง่บริษัท

ร่วมดงักลำ่วเรียกช ำระคำ่หุ้นแล้วร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ หรือเป็นเงินจ ำนวน 1,250,000 บำท 
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12.2 สว่นแบง่ขำดทนุ 

 ในระหวำ่งปี บริษัทฯรับรู้สว่นแบง่ขำดทนุจำกกำรลงทนุในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวม ดงันี ้

(หนว่ย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

ชื่อบริษัท สว่นแบง่ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วมในระหวำ่งปี 

 2559 2558 

บริษัท คลีน แพลนน่ิง จ ำกดั (2,844) (1,040) 

 

12.3 ข้อมลูทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน  

(หนว่ย: ล้ำนบำท) 
 2559 2558 

สินทรัพย์หมนุเวียน 4.08 1.19 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 45.34 46.05 

หนีส้ินหมนุเวียน (9.45) (1.27) 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน (0.51) (0.13) 

สินทรัพย์สทุธิ 39.46 45.84 

สดัสว่นเงินลงทนุ (ร้อยละ) 25 25 

สดัสว่นตำมสว่นได้เสียของกิจกำรในสนิทรัพย์สทุธิ 9.87 11.46 

กำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั - - 

มลูคำ่ตำมบญัชขีองสว่นได้เสียของกิจกำรในบริษัทร่วม 9.87 11.46 

  

 

 



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

                                79 

รายงานประจ าปี 2559 
IT Green Public Company Limited 

 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ  

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 

 2559 2558 

รำยได้ 9.31 2.98 

ขำดทนุส ำหรับปี (11.38) (4.16) 

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวม (11.38) (4.16) 

13. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ์ 2559 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯมีมติอนมุตัิให้บริษัทฯเข้ำซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท เอช 

อำร์ ซี พี จ ำกัด จำกผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้หมด (ซึ่งเดิมบริษัทดงักล่ำวถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่ร้อยละ 51 และถือหุ้นโดย

บคุคลอื่นร้อยละ 49) ด้วยรำคำตำมบญัชี (Book Value) ณ วนัที่ 29 กุมภำพนัธ์ 2559 ท ำให้บริษัทฯถือหุ้นทัง้หมด

ในบริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกดั 

 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยตำมที่แสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

 (หน่วย: พนับำท) 

บริษัทย่อย ทนุเรียกช ำระแล้ว สดัส่วนเงินลงทนุ รำคำทนุ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกดั 5,000 - 100 - 4,090 - 
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14. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 สว่นปรับปรุง เคร่ืองใช้ เคร่ืองตกแตง่  สินทรัพย์  

 อำคำรเชำ่ ส ำนกังำน และตดิตัง้ ยำนพำหนะ ระหวำ่งติดตัง้ รวม 

ราคาทุน       

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

ซือ้เพ่ิม 25 4,167 207 2,499 886 7,784 

จ ำหน่ำย - (233) - - - (233) 

31 ธันวำคม 2558 2,277 38,342 473 2,499 886 44,477 

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

โอนเข้ำ/ออก 1,846 - 9 - (1,855) - 

จ ำหน่ำย - (1,001) - - - (1,001) 

31 ธันวำคม 2559 4,488 44,762 1,456 2,499 372 53,577 
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- The end - 


