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วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ในการประกอบธุรกิจ
บริ ษั ท ไอที กรี น จํ า กัด (มหาชน) (ITGREEN PUBLIC
COMPANY LIMITED) หรื อ “ไอที กรี น” ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ทางด้ านไอที มุ่งสร้ างคุณค่าให้ แก่คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน
และผู้มีส่วนเกียวข้ องทุกฝ่ าย ทังพัฒนาด้ านการขายสินค้ า
และบริ การ พัฒนาบุคลากรและพนักงานอย่างรอบด้ าน
วิสยั ทัศน์ของไอที กรี น คือ มุ่งมันการเป็ นผู้นําในธุรกิ จ
การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไอที มีการบริ การทีเป็ นเลิศ สร้ าง
คุณค่าและสร้ างความพึงพอใจให้ กับลูกค้ าและคู่ค้า โดยมี
ที ม งานคุณ ภาพและประสิท ธิ ภ าพสูง มุ่ง มันเป็ นองค์ กรที
ผู้ผลิตและคูค่ ้ าต้ องการร่วมทําธุรกิจอย่างยังยืน
พันธกิจของไอที กรี น คือ พัฒนาบุคคลากรให้ มี ทักษะ
ความรู้ ความชํานาญ ทังในเรื องเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์
และธุ ร กิ จ ของลูก ค้ า และปรั บ ให้ มี ทัศ นคติ ใ นการพัฒ นา

ตนเองตลอดเวลา เป็ นผู้ให้ บริ การทีดี มีความรับผิดชอบต่อ
งานและลู ก ค้ า พั ฒ นาองค์ ก รให้ มี ข บวนการทํ า งานที
กระชับ เรี ยบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูง ง่ายต่อลูกค้ าและคูค่ ้ า
ใ น ก า ร ติ ด ต่ อ เ พื อ ทํ า ธุ ร กิ จ ร่ ว ม กั น รั ก ษ า
ความสัมพันธ์ สือสารทําความเข้ าใจ ร่ วมสร้ างและรักษา
ผลประโยชน์ ในการทําธุรกิ จร่ วมกันกับเจ้ าของผลิตภัณ ฑ์
และลู ก ค้ าในการสร้ างธุ ร กิ จ ยอดขายให้ เติ บ โตอย่ า ง
ต่อเนือง ศึกษาตลาดและแนวโน้ มในอนาคต เพือหาสินค้ า
ใหม่ ๆ ทีเหมาะสมมาจํ าหน่าย เพือรั กษาและสร้ างความ
ต่อเนืองในการเติบโตของธุรกิจ สร้ างและพัฒนาบริ การที
หลากหลาย มีคุณภาพและครบวงจรขององค์กร เพือสร้ าง
ความแตกต่างและเป็ นจุดขายขององค์กรเมือเปรี ยบเทียบ
กับผู้จดั จําหน่ายอืน ๆ

พันธกิจ
 พัฒนาบุคคลากรให้ มี ทักษะ ความรู้ ความชํานาญ ทัง

ผลิต ภัณ ฑ์ และลูก ค้ า ในการสร้ างธุ ร กิ จ ยอดขายให้
เติบโตอย่างต่อเนือง

ในเรื องเทคโนโลยี ของผลิต ภัณ ฑ์ แ ละธุ ร กิ จของลูกค้ า
และปรั บ ให้ มีทัศ นคติในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา
เป็ นผู้ให้ บริ การทีดี มีความรับผิดชอบต่องานและลูกค้ า

 ศึกษาตลาดและแนวโน้ มในอนาคต เพือหาสินค้ าใหม่ ๆ
ที เหมาะสมมาจํ า หน่ า ย เพื อรั ก ษาและสร้ างความ
ต่อเนืองในการเติบโตของธุรกิจ

 พัฒนาองค์กรให้ มีขบวนการทํางานทีกระชับ เรี ยบง่าย

 สร้ างและพัฒนาบริ การทีหลากหลาย มี คุณภาพและ

แต่มีประสิทธิภาพสูง ง่ายต่อลูกค้ าและคูค่ ้ าในการติดต่อ
เพือทําธุรกิจร่วมกัน

ครบวงจรขององค์กร เพือสร้ างความแตกต่างและเป็ นจุด
ขายขององค์กรเมือเปรี ยบเทียบกับผู้จดั จําหน่ายอืน ๆ

 รักษาความสัมพันธ์ สือสารทําความเข้ าใจ ร่ วมสร้ าง
และรักษาผลประโยชน์ในการทําธุรกิจร่วมกันกับเจ้ าของ

วิสัยทัศน์
 มุ่งมันในการเป็ นผู้นําในธุรกิจการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์

 เป็ นองค์กรทีผู้ผลิตและคู่ค้าต้ องการร่ วมทําธุรกิจอย่าง

ไอที

ยังยืน

 มีการให้ บริการทีเป็ นเลิศ สร้ างคุณค่า และสร้ างความพึง
พอใจให้ กับลูกค้ าและคู่ค้า โดยทีมงานทีมี คุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูง
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สารจาก
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
ในปี 2561 ทีผ่านมา อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศของประเทศไทยได้ รับความสนใจอย่างกว้ างขวางจากทุกภาคส่วน
อัตราการนําเข้ าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และชินส่วนอุปกรณ์ประกอบเติบโตขึนอย่างต่อเนือง ปัจจัยส่วนหนึงมาจากการขยายตัวของ
สังคมเมืองและพฤติกรรมผู้บริ หารโภคทีเปิ ดรับการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว แนวคิดการลงทุนโครงสร้ างพืนฐาน
ด้ านไอทีของภาคธุรกิจ นโยบายส่งเสริ มโครงสร้ างพืนฐานด้ านอินเตอร์ เน็ตและนโยบาย Thailand 4.0

2
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ข้ อมูลสําคัญทางการเงิน
บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน)
ข้ อมูลทางการเงิน
หน่วย (ล้ านบาท)
รวมสินทรัพย์
รวมหนีสิน
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

156
78
78

184
104
80

235
156
79

239
138
102

309
209
100

รวมรายได้

369

443

557

639

638

รวมค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร

37

47

57

68

76

กําไรสุทธิ

26

29

28

33

16

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขันต้ น (%)

19 %

19%

18 %

18 %

16 %

อัตราส่ วนกําไรสุทธิ (%)

7%

7%

6%

5%

3%

ข้ อมูลต่อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น

0.66

0.3

0.28

0.33

0.16

อัตราส่วนทางการเงิน

* หมายเหตุ เมือวันที 1 มีนาคม 2559 บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน) ลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท เอช อาร์ ซี พี จํากัด
จํานวน 1 ล้ านหุ้น คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนรวม 4.09 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 99.99 ของทุนของบริ ษัท เอช อาร์ ซี พี จํากัด
จากบริ ษัทใหญ่และกลุม่ บุคคลธรรมดาซึงเป็ นผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน) การเข้ าลงทุนครังนีถือเป็ นการรวม
ธุรกิจภายในการควบคุมเดียวกัน
บริ ษัท ฯ ได้ จดั ทํางบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลียนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันเดียวกัน ทีนํามาแสดงเปรี ยบเทียบไว้ ณ ทีนีขึนเป็ นครังแรก โดย
ถือเสมือนว่าบริ ษัทย่อยดังกล่าวเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ฯ มาโดยตลอด
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ผลประกอบการ
บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน)
รวมรายได้ (ล้ านบาท)

700

639

กําไรสุทธิ (ล้ านบาท)

638

557

600
443

500

30

369

400

29
26

20

200

15

100

10

0
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

16

5

ปี 2561

0
ปี 2557

สินทรัพย์ (ล้ านบาท)
300
235
156

ปี 2559

ปี 2560

250

309

250

ปี 2558

ปี 2561

หนีสิน (ล้ านบาท)

350

200

28

25

300

ปี 2557

33

35

209

200

239

140

150

184

100

150
100

156

138

78

50

50
0

0
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2557

ปี 2561

กําไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
0.7

0.66

0.6
0.5
0.4

0.3

0.3

0.28

0.33
0.16

0.2
0.1
0
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561
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ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561
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ภาพรวม
การประกอบธุรกิจ
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษั ท ไอที กรี น จํ า กัด (มหาชน) (“ITGreen”) เดิ ม ชื อ
บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชัน จํากัด (ITDC) ดําเนินธุรกิจด้ านการ
จัดจําหน่าย (ขายส่ง) สินค้ าไอทีมาตังแต่ปี 2540 และดําเนิน
ธุรกิ จดังกล่าวเรื อยมา ซึงในช่วงปี พ.ศ. 2540-2546 สินค้ า
ของบริ ษั ท ฯ จะเป็ น สิ น ค้ า ไอที ป ระเภทสิ น ค้ า ส่ว นบุ ค คล
(Consumer Products) เป็ นส่ ว นใหญ่ เน้ นการขายด้ าน
จํานวนเป็ นหลักและเนืองจากธุรกิจลักษณะนีมีการแข่งขันสูง
ความแตกต่างของการทําธุรกิจในกลุม่ ผู้จดั จําหน่ายด้ วยกัน
ตํ า กํ า ไรขันต้ น ตํ า ในขณะที มี ค วามเสี ยงหลายด้ า น เช่ น
สินค้ าด้ อยคุณภาพและหนีสูญทางผู้บริ หารจึงพยายามแก้ ไข
ปั ญหา โดยในช่วงปี 2547 ต่อ 2548 ได้ ก่อตังหน่วยธุรกิ จ
ใหม่ แ ยกจากธุ ร กิ จ เดิ ม ที ทํ า อยู่ เ พื อจํ า หน่ า ยสิ น ค้ าไอที
ประเภทสํ า หรั บ องค์ ก ร (Enterprise Products) เพื อสร้ าง
ความแตกต่าง สร้ างมูลค่าเพิ ม ไม่เ น้ น การแข่ง ขัน ทีราคา
เพือให้ มีกําไรขันต้ นสูงขึน ลดปั ญหาความเสียงแบบทีเคยมี
อยู่กับธุรกิจเดิมทีทําอยู่ตามทีได้ กล่าวไปแล้ ว โดยสินค้ าตัว
แรกคื อ Packeteer ซึงเป็ น สิน ค้ า จากประเทศอเมริ ก าเป็ น
ระบบอุป กรณ์ ใ นการบริ ห ารจัด การการใช้ แ บนด์ วิ ด ท์ ของ
เครื อ ข่ า ย WAN ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสมรรถภาพสูง สุด
ปั จ จุบัน ได้ เ ลิก การเป็ นตัว แทนจํ า หน่า ยสิน ค้ าตัวนี ไปแล้ ว
เนืองจากบริ ษัทผู้ผลิตสินค้ าถูกซือโดยบริ ษัทผู้ผลิตรายอืน
และสินค้ าได้ หายไปจากตลาด สินค้ าตัวที 2 คือ Fortinet เป็ น
สินค้ าจากประเทศอเมริ กา เป็ นสินค้ าทีจัดการเกียวกับระบบ
ความปลอดภัยข้ อมูลให้ กับองค์กร สินค้ าตัวนีได้ กลายเป็ น
สินค้ าทีสร้ างรายได้ สว่ นใหญ่ให้ กบั บริ ษัท ฯ มาหลายปี จนถึง
ปี ปัจจุบนั และบริ ษัท ฯ ได้ หาสินค้ าเพือเป็ นตัวแทนจําหน่าย
เพิมอีกหลายตัว การทําธุรกิจเติบโตด้ วยดีมาตลอด บริ ษัท ฯ
ได้ ตัด สิ น ใจครั งสํ า คัญ ในการเลิ ก การจั ด จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า
ประเภทบุคคลทังหมดในกลางปี 2551 และ ได้ หาสินค้ าเพิม
ใหม่ ๆ ปรับและจัดกลุม่ สินค้ าทีบริ ษัท ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่าย
ให้ เหมาะกับความต้ องการของตลาดและได้ ม่งุ ความสําคัญ
ไปทีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีของลูกค้ าในตลาด เช่น การ

ทีลูกค้ านําอุปกรณ์ลกู ข่ายส่วนบุคคลชนิดใหม่ ๆ มาใช้ ในงาน
ขององค์กรมากขึนเช่น Tablet (IPAD, Android, MobilePC),
Smart Phone การทํางานแบบเคลือนที การทํางานจากนอก
สํานักงาน (Mobility and Remote Access) ความต้ องการ
ในการทํ า ธุ ร กิ จอย่างต่อเนื องเพื อไม่ใ ห้ เ กิ ด การหยุดชะงัก
(Business Continuity) การรั กษาความปลอดภั ย ของ
เครื อ ข่ า ยและข้ อ มูล ไอที (IT Security) การทํ า ศูน ย์ ข้ อ มูล
สํ า รอง ( Data Center & Disaster Recovery Site) การ
ทํางานแบบ Virtualization เป็ นต้ น
บริ ษั ท ฯ มุ่ ง เน้ นการสร้ างมู ล ค่ า เพิ ม (Value
Added) ให้ กับ ตัวสินค้ าและการบริ การ ในทุก ขันตอนของ
การจัดจําหน่าย การทําความเข้ าใจและทํางานร่ วมกันกับคู่
ค้ าเพือให้ เกิ ดการเสริ มพลัง (Synergy) ซึงกันและกัน การ
สร้ างและให้ บริ การสนับสนุนก่อนและหลังการขาย เช่น การ
สร้ างบริ การและโซลูชันใหม่ ๆ เพือตอบสนองความต้ องการ
ของกลุม่ ลูกค้ าแต่ละกลุม่ การให้ ข้อมูลด้ านเทคนิคและข้ อมูล
เ ฉ พ า ะ ข อ ง สิ น ค้ า (Technical Information and
Specification) ก า ร ใ ห้ คํ า ป รึ ก ษ า (Consultancy) ก า ร
ออกแบบระบบ (System Design) การให้ การสนับ สนุนใน
ด้ านอุปกรณ์ และบุคลากรในการทดสอบการใช้ งานสิน ค้ า
(Proof of Concept or Product Testing) การวางแผนธุรกิจ
ร่ วมกับคู่ค้า การจัดอบรมเพือพัฒนาทักษะในการขายให้ กบั
คู่ค้า การร่ วมกับคู่ค้าในการนําเสนอสินค้ าและปิ ดการขาย
(Joint Customer Visit) ห รื อ เ พื อ แ ส ด ง สิ น ค้ า (Joint
Exhibition/Seminar) มีสต็อคสินค้ าเพือลดระยะเวลาการส่ง
สินค้ าให้ กับลูกค้ า การบริ การติดตังอุปกรณ์ และระบบงาน
การให้ การอบรมด้ านเทคนิคของสินค้ าเป็ นภาษาไทยให้ แก่คู่
ค้ าและลูกค้ า การแก้ ปัญหาทีเกิดขึนกับตัวสินค้ าและโซลูชนั
การบริ ก ารการซ่ อ มบํ า รุ ง รั ก ษาตลอดจนการมี อุ ป กรณ์
ทดแทนในช่วงเวลาการซ่อมอุปกรณ์ นอกเหนือจากนันบริ ษัท
มุง่ เน้ นการให้ บริ การทีสมําเสมอและต่อเนืองเป็ นต้ น
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โอกาสทางธุรกิจใหม่สําหรับบริ ษัท ฯ ให้ ครอบคลุมถึงลูกค้ า
ในวงกว้ างขึน นอกจากนัน บริ ษัท ฯ มีการร่วมลงทุนกับบริษัท
คลีน แพลนนิง จํากัด ซึงดําเนินธุรกิจด้ านการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าขนาดเล็กจากขยะ บริ หารจัดการและกําจัดขยะโดยถือ
หุ้นร้ อยละ 25 ผลิตภัณฑ์ หลักของบริ ษัท ฯ แบ่งออกเป็ น 3
ประเภท ได้ แก่ อุปกรณ์เครื อข่ายมีสายและอุปกรณ์เครื อข่าย
ไร้ สาย ระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ทางด้ านข้ อมูลไอ
ที และระบบสนับสนุนการทํางานของสํานักงาน ศูนย์ข้อมูล
นอกเหนือจากนีบริ ษัท ฯ ยังมีการบริ การสนับสนุนการทํางาน
ของลูกค้ าหรื อบริ การหลังการขายอี กด้ วย โดยรายละเอียด
ของผลิตภัณฑ์และการให้ บริ การของบริ ษัท ฯ มีดงั ต่อไปนี

ด้ านทุนจดทะเบียนบริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน) เริ ม
กิ จ การในรู ป บริ ษั ท ด้ วยการจดทะเบี ย นด้ วยเงิ น ทุ น จด
ทะเบียน 1 ล้ านบาท ในปี 2540 ต่อมาได้ เพิมทุนจดทะเบียน
เป็ น 5 ล้ า นบาทและ 10 ล้ า นบาทในปี 2541 และปี 2552
ตามลําดับและในปี 2557 บริ ษัท ฯ ได้ เพิมทุนจดทะเบียนเป็ น
5 ล้ า นบาท เพื อรองรั บการขยายธุ ร กิ จในอนาคต บริ ษัท
ไอที กรี น จํ ากัด (มหาชน) มีบริ ษัทย่อยทีดําเนินงานภายใต้
บริ ษั ท ใหญ่ ได้ แก่ บริ ษั ท เอช อาร์ ซี พี จํ า กัด (“HRCP”)
ตังแต่เ มื อวัน ที 1 มี น าคม 2559 บริ ษั ท ฯ ได้ ทํ า การซื อหุ้น
สามัญของ HRCP คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 99.99 ซึงจะดําเนิน
ธุ ร กิ จ ทางด้ าน IT System Integration ถื อ เป็ นการสร้ าง

ระบบอุปกรณ์ ทบริ
ี ษัท ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ ายประกอบด้ วย
1. สินค้ ากลุ่มระบบอุปกรณ์ เครือข่ ายมีสายและอุปกรณ์ เครือข่ ายไร้ สาย
สําหรับรองรับการทํางานแบบ BYOD และรองรับการใช้ งานอุปกรณ์ ลกู ข่ายชนิดใหม่ ๆ การทํางานแบบเคลือนที การทํางาน
จากนอกสถานที การทํางานจากระยะไกล (Mobility and Bring Your Own Device Network) ผลิตภัณฑ์กลุม่ นีประกอบด้ วยระบบ
อุปกรณ์เครื อข่ายต่าง ๆ ได้ แก่
 High Performance Enterprise LAN and Wireless Network แบรนด์ Alcatel-Lucent
Alcatel-Lucent เป็ นอุปกรณ์เครื อข่าย LAN and Wireless
ราคาประหยัด สํ า หรั บ ศูน ย์ ข้ อ มูลเพื อรองรั บ การส่ง ข้ อมูล
ที มี ส มรรถนะสูง สามารถรองรั บ การทํ า งานของข้ อ มู ล ทัง
จํานวนมหาศาลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ กบั เซิร์ฟเวอร์ ภายในศูนย์
ประเภทข้ อมูลดาต้ า เสียง และวีดีโอ (Convergent Network)
ข้ อมูลและกับเครื องลูกข่ายต่าง ๆ ในเครื อข่าย นอกเหนือจาก
รองรับ เข้ าใจ รู้ จกั บริ หารและจัดการกับอุปกรณ์ลกู ข่ายชนิด
นี Alcatel-Lucent ยังพัฒนาอุปกรณ์รุ่นใหม่ ๆ ทีใช้ ซอฟท์แวร์
ใหม่ ๆ ทีนํามาใช้ งานในเครื อข่ายโดยอัตโนมัติ สนับสนุนการ
ในการกํ าหนดคุณสมบัติ หรื อนโยบายของการทํ างานหรื อ
ทํ า งานแบบ Mobility และ BYOD ประกอบด้ วย Switch,
นโยบายความปลอดภั ย ข้ อมู ล ของเครื อข่ า ย (Software
Router, DNS, NAC และซอพท์ แ วร์ ระบบบริ หารอุ ป กรณ์
Defined Network) ทีมีความฉลาดและมีสมรรถนะสูง
เครื อข่าย และยังเหมาะกับการสร้ างเครื อข่ายสมรรถนะสูง
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 Enterprise LAN and Secured Wireless Network แบรนด์ HPE Aruba
รองรับเหตุการณ์ทีพนักงานไม่สามารถเดินทางเข้ ามาทํางาน
HPE Aruba ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที เป็ นผู้ นํ า ทั งในด้ านอุ ป กรณ์
ทีสํานักงานไม่ว่าสาเหตุนนจะเกิ
ั
ดภัยพิบตั ิ ใด ๆ ก็ตาม
เครื อข่าย Wire และ Wireless ทีให้ ความปลอดภัยของข้ อมูล
และมีความสามารถในการรองรั บ เข้ าใจ รู้ จัก บริ หารและ
แก่ผ้ ใู ช้ งานสูง ส่วนของอุปกรณ์ Wireless HPE Aruba มีการ
จั ด การกับ อุป กรณ์ ลูก ข่ า ยชนิ ด ใหม่ ๆ ที นํ า มาใช้ งานใน
ใช้ คลืนสัญญาณทีฉลาดเพือให้ ได้ สมรรถนะการทํางานของ
เครื อข่ายโดยอัตโนมัติ สนับสนุนการทํางานแบบ Mobility
ระบบและสนองผู้ใ ช้ ง านได้ อ ย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพสูง สุด , มี
อุปกรณ์ บริ หารจัดการด้ านการระบุตัวตนของผู้ใช้ งานของ
และ BYOD อย่า งดี เ ช่ น กัน นอกจากนี HPE Aruba ยัง ได้
HPE Aruba ทีมาช่วยควบคุมและป้องกันข้ อมูลของผู้ใช้ งาน
ออกสินค้ าใหม่ AP ทีมารองรั บมาตรฐาน IEEE 802.11ax,
Zigbee, Bluetooth 5 โดยจะมีประสิทธิภาพการทํางานทีสูง
ให้ มีความปลอดภัยมากขึน และมีซอฟท์แวร์ บริ หารจัด การ
กว่า AP ทีใช้ มาตรฐาน 802.11ac ถึง 4 เท่า, ประหยัดไฟลง
เครื อข่ายของ HPE Aruba ให้ ความยืดหยุ่นและง่ายในการ
ได้ ถึ ง 70% ด้ วย Green AP และยั ง ตอบโจทย์ IoT ได้ ดี
จัดการ การใช้ งานเพือสนับสนุนการทํางานนอกสถานทีหรื อ
กว่ า เดิ ม รวมถึ ง Switch ที รองรั บ Power over Ethernet
การทํ า งานจากระยะไกล ไม่ ว่ า จะเป็ นการใช้ งานจาก
มาตรฐานใหม่ 802.3bt จ่ายไฟได้ สูงสุด 60 Watt ต่อพอร์ ต
สํ า นัก งานสาขา การใช้ งานจากบ้ า นหรื อการใช้ ง านจาก
สถานทีสาธารณะใด ๆ โดยทียังให้ ความปลอดภัยของข้ อมูล
สํ า หรั บ ให้ 802.11ax AP รุ่ น ใหญ่ ดัง นันในปั จ จุ บัน HPE
สูงเช่นเดียวกับการใช้ งานในสํานักงาน โดยทีการจัดการไม่ได้
Aruba จึ ง ได้ ตอบสนองความต้ องการด้ าน Wire และ
เพิมภาระให้ กบั เจ้ าหน้ าทีไอทีขององค์กรแต่อย่างใด เหมาะ
Wireless ต่อผู้ใช้ งานได้ อย่างครบ Solution และตอบโจทย์
กับลูกค้ าทุกธุรกิ จ ไม่ว่าจะเป็ นองค์ กรเล็กไปจนถึงองค์ ก ร
กับองค์กรทีมีสํานักงานสาขาจํานวนมาก องค์กรทีผู้บริ หาร
ขนาดใหญ่
และพนักงานเดินทางนอกสถานทีทํา งานบ่อย ๆ หรื อทํางาน
จากบ้ าน ด้ วยความสามารถของระบบดังกล่าวจึงสามารถ
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 High Performance Outdoor and Indoor Wireless แบรนด์ LigoWave
LigoWave เป็ นอุปกรณ์ระบบเครื อข่าย กลุม่ บรอดแบนด์
เทคโนโลยีทีเป็ นนวัตกรรมที LigoWave ได้ คิดค้ นและพัฒนา
ไร้ สายระดับองค์กรครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความ
นํ ามาประยุกต์ ใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ กับหน่วยงานได้ อย่างมี
เสถี ย รในการรั บ -ส่ ง ข้ อมู ล ที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ราคา
ประสิทธิภาพและคุ้มค่าการลงทุน
เหมาะสม ด้ วยวัสดุทีมีคุณภาพสูงจากโรงงานผลิตและทีม
ประเภทที 2 Indoor Wireless เป็ นอุ ป กรณ์ ก ระจาย
สัญญาณ Wi-Fi ประเภทใช้ งานภายในอาคารทีเหมาะสมกับ
วิ จั ย ของ LigoWave และระบบบริ ห ารจั ด การ (Software
Management) ที เป็ นลิ ข สิ ท ธิ เฉพาะของ LigoWave ที
หน่ ว ยงานภาครั ฐ เอกชน ที เป็ น บริ ษั ท ในกลุ่ ม SME
สามารถช่วยเพิมขีดความสามารถในการทํางานของระบบ
โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเทียว เช่น โรงแรม รี
เครื อข่าย Wi-Fi ให้ มีประสิทธิภาพการทํางานเหนือกว่าระบบ
สอร์ ท กลุ่มสถาบันการศึกษาในกลุ่ม โรงเรี ย นระดับ มัธ ยม
เครื อข่ายของคูแ่ ข่งในท้ องตลาด โดยแบ่งเป็ น 2 ประเภทดังนี
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทังหน่วยงานทีอยูใ่ นพืนทีต่างจังหวัด
ซึง LigoWave มีผลิตภัณฑ์ ทีมีประสิทธิ ภาพทังในส่วนของ
ประเภทที 1 Outdoor Wireless เป็ นอุปกรณ์เครื อข่ายไร้
อุ ป กรณ์ ที สามารถรองรั บ การใช้ งานได้ เ ป็ นจํ า นวนมาก
สายทีสามารถรับส่งข้ อมูลประเภทใช้ งานภายนอกอาคารที
สามารถตอบสนองความต้ องการของทุกกลุม่ อุตสาหกรรมทัง
(Concurrent Client) และมี ร ะบบบริ ห ารจั ด การอุ ป กรณ์
ผู้ ให้ บริ ก ารอิ น เตอร์ เ น็ ต (ISP) หน่ ว ยงานภาครั ฐ เอกชน
(Software Controller) ที สามารถตรวจสอบ วิ เ คราะห์ แ ละ
อุตสาหกรรม และด้ านความปลอดภัย โดยที LigoWave มี
แก้ ไขปั ญหาจากการใช้ งาน ทําให้ สามารถออกแบบระบบ
ผลิตภัณฑ์ ทีหลากหลายจึงทําให้ สามารถตอบสนองความ
เครื อข่าย ลดปั ญหาจากการใช้ งาน ทําให้ ระบบมีความเสถียร
ต้ องการของผู้ใช้ งานได้ ตรงตามลักษณะการใช้ งานได้ เป็ น
สูง นอกจากนีระบบบริ หารจัดการอุปกรณ์ของ LigoWave ยัง
อย่างมีประสิทธิภาพทังการทํางานในรู ปแบบ Point to Point
รองรั บการใช้ งานในรู ปแบบ Cloud ทังแบบ Private Cloud
และ Public Cloud จึงทําให้ ผ้ ูดูแลระบบสามารถจะควบคุม
และ Point to Multi Point รวมถึงเทคโนโลยีการเชือมต่อด้ วย
ตรวจสอบ และบริ หารจัดการระบบเครื อข่ายได้ ทกุ ที ทุกเวลา
ระบบเครื อ ข่ า ยไร้ สายชั นสูง อย่ า ง Mesh และ Hopping
ซึงถือเป็ นนวัตกรรมที LigoWave มุ่งมันวิจยั และพัฒนาอย่าง
นอกจากเป็ น อุป กรณ์ เ ครื อ ข่า ยที ใช้ รั บ – ส่ง ข้ อ มูล แล้ ว ยัง
สามารถนํามาใช้ เป็ นอุปกรณ์ กระจายสัญญาณ Wi-Fi เพือ
ต่อเนื องเพื อให้ เกิ ดความสะดวกและรวดเร็ วสอดคล้ องกับ
รองรั บการเชื อมต่อการใช้ งานจากอุปกรณ์ ในกลุ่ม Mobile
แนวคิ ด Plug and Play ที จะช่ ว ยให้ สามรถเข้ าถึ ง ลู ก ค้ า
Devices ได้ เ ป็ น จํ า นวนมากและเหมาะสมกับ ทุก สภาวะ
กลุม่ เป้าหมายได้ เป็ นอย่างดี
แวดล้ อม ซึงจะช่วยให้ หน่วยงานหรื อองค์กรต่าง ๆ สามารถนํา
2. สินค้ ากลุ่มระบบความปลอดภัยข้ อมูลไอที (IT Security)
ระบบรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลขององค์กรนันมีความจําเป็ นอย่างยิงทีต้ องมีไว้ โดยเฉพาะองค์กรทีจะต้ องติดต่อกับโลก
ภายนอก ไม่ว่าจะเป็ นการติดต่อผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต เครื อข่ายแบบ Extranet หรื อแม้ แต่เครื อข่ายแบบ Intranet ขององค์กร
โดยเฉพาะเมือมีการนําการสือสารแบบไร้ สายทีไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยทีดีเพียงพอมาใช้ งาน เนืองจากปั จจุบนั นีภัยคุกคาม
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น ไวรัส หนอน ม้ าโทรจัน สปายแวร์ การดักขโมยข้ อมูล ในรู ปแบบต่าง ๆ หรื อแม้ แต่การโจมตีเพือให้ ระบบหยุด
ทํางานมีผลต่อระดับ Business Continuity ขององค์กรได้ จึงมีความจําเป็ นอย่างยิงทีองค์กรจะต้ องเสริ มสร้ างความปลอดภัยให้
เครื อข่ายมีความแข็งแกร่งมากทีสุด สินค้ าและโซลูซนที
ั ITGREEN เป็ นตัวแทนจําหน่ายประกอบด้ วย
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 ระบบความปลอดภัยด้ านไอทีแบรนด์ Fortinet
ระบบความปลอดภัยไอทีของ Fortinet เป็ นต้ นแบบระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้ อมูลในรูปแบบของ UTM (Unified
Threat Management) โดยได้ รวบรวมเอาความสามารถ
ทางด้ านการรักษาความปลอดภัยในรูปแบบต่าง ๆ มาทํางาน
บนอุปกรณ์ตวั เดียว ไม่ว่าจะเป็ น Firewall , Anti-Virus, IDSIPS , Web filtering , Anti-Spam, VPN IPSec , SSL-TLS,
การป้ อ งกั น ข้ อมูล รั วไหล (Data Loss Prevention – DLP)
การปรับสภาพการทํางานเครื อข่ายแวนให้ เหมาะสม (WAN
Optimization) การแจกแจงและควบคุม การทํ า งานของ
แอพพลิเ คชัน (Application Control) การตรวจสอบข้ อ มูล
จ ร า จ ร ที เ ข้ า ร หั ส แ บ บ SSL (SSL-Encrypted Traffic
Inspection) และการแบ่ ง ปริ มาณข้ อมู ล ให้ กั บ ลิ งค์ แ ละ
เซิ ร์ พเวอร์ ให้ มี ค วามเหมาะสม (Load Balance) ล่ า สุ ด
Fortinet ยั ง เพิ มความสามารถในด้ านการจั ด การและ
ให้ บริ การการสือสารไร้ สายแบบรวมศูนย์ให้ กบั อุปกรณ์ UTM
ของ Fortinet ซึงทําให้ ลกู ค้ าทีใช้ งาน UTM ของ Fortinet อยู่
แล้ วสามารถจัดหา Access Point ไร้ สายของ Fortinet ติดตัง
เพิ มในเครื อ ข่า ยก็ ส ามารถให้ บ ริ ก ารการสือสารไร้ สายใน
องค์ กรได้ ในขณะทีผู้ใช้ งานแบบไร้ สายขององค์กรยังได้ รับ
การบริ การด้ านความปลอดภัยของข้ อมูลจากอุปกรณ์ UTM
ของ Fortinet ได้ เช่ น เดิ ม นอกจากนี Fortinet ยั ง พั ฒ นา
โ ซ ลู ชั น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ข้ อ มู ล สํ า ห รั บ Server
Virtualization ซึ งกํ า ลัง ได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งสูง ในขณะนี
โดยทีโซลูชนนี
ั จะช่วยป้องกันการโจมตีหรื อการแพร่ กระจาย

ของอันตรายทีมาจากแอพพลิเคชันหนึงไปสู่ แอพพลิเ คชัน
เช่ น อื น ๆ ที ทํ า งานอยู่บ น Server ตัว เดี ย วกัน ด้ ว ยการมี
ความสามารถหลากหลายในอุ ป กรณ์ ตัว เดี ย วจึ ง ทํ า ให้
Fortinet เป็ นมากกว่าอุปกรณ์ UTM อืน ๆ ในตลาด Fortinet
ได้ อ อกแบบอุป กรณ์ ม าหลายรุ่ น ตังแต่ ข นาดเล็ ก ถึ ง ใหญ่
เพือให้ มีความเหมาะสมกับการนําไปใช้ งานกับทุก ๆ ขนาด
ของหน่วยงานตังแต่องค์กรขนาดเล็กจนถึ งระดับผู้ให้ บริ การ
อินเตอร์ เน็ต
ตลอดช่วงเวลา 2-3 ปี ทีผ่านมา Fortinet ได้ เล็งเห็นการ
เปลียนแปลงของตลาด Security ทีเกิดขึนแล้ วและกําลังจะ
เกิดขึนในอนาคตอันใกล้ จึงได้ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมทัง
การซือกิจการทีผลิตระบบอุปกรณ์ Security หลายบริ ษัทและ
นํามาพัฒนาเพิมเติม เพือให้ สามารถทํางานร่วมกันตังแต่การ
ตรวจพบอันตรายและการโจมตีผ่านตัวอุปกรณ์ จากแหล่ง
ต่ า ง ๆ (Devices, Applications, Contents, Traffics,
Locations) การวิเคราะห์ การรายงาน และการจัดการกับ
อันตรายต่าง ๆ ทีเกิดขึนในเครื อข่ายให้ มีการทํางานอย่างเป็ น
องค์ รวม มีสมรรถนะสูง และเป็ นอัตโนมัติมากขึน อีกทังยัง
เป็ นระบบเปิ ดเพือรองรับการทํางานร่วมกับอุปกรณ์ Security
ของผู้ผลิตแบรนด์อืน ๆ อีกด้ วย โดย Fortinet ได้ เรี ยกหลักการ
ทํางานและแนวคิดของระบบนีว่า Fortinet’s Security Fabric
ซึงการเช่นนีจะปรับเปลียนการแข่งขันในตลาด Security ทีจะ
เกิดขึนในอนาคต
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 ระบบป้ องกันความปลอดภัยของข้ อมูล แบรนด์ Sangfor
ผู้ให้ บริ การโซลูชนั Next-generation Firewall อันดับหนึง
จากประเทศจี น เปิ ด ให้ บ ริ ก ารโซลูชัน Hyper-converged
Infrastructure (HCI) จุ ด เด่ น ด้ าน Security พร้ อมผสาน
NGFW เข้ าไปในระบบนอกเหนื อ จากส่ ว น Compute,
Storage และ Network นอกจากนี ยัง เปิ ดตัว โซลูชั น ใหม่
Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ซึ งพร้ อมให้ บริ การ
แบบครบวงจรในประเทศไทยแล้ วมี Appliance หลากหลาย
ตังแต่สาขาขนาดเล็กไปจนถึง Gbps และรองรับโปรโตคอล
มาตรฐาน โดยใน WANO เพี ย งชุ ด เดี ย วก็ ส นั บ สนุ น

ความสามารถในการทํ า Firewall, URL Classification /
Control, VPN และ Link Load Balancing อี ก ทั งยั ง เป็ น
ผู้ ผลิ ต ที มี ฐ านแข็ ง แกร่ งภายในประเทศจี นอี ก ด้ ว ย
SANGFOR เป็ นผู้จําหน่ายโซลูชนเครื
ั อข่ายชันนํา เช่น Web
Security, WAN Optimization แ ล ะ Internet Access
Management ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้ วยประสบการณ์
มากกว่า 15 ปี SANGFOR มีความภาคภูมิใจทีได้ ช่วยเหลือ
ลูกค้ ากว่า 28,000 รายทัวโลก เพือเพิมประสิทธิภาพและผลิต
ภาพให้ กบั เครื อข่าย ขณะทีลดต้ นทุนด้ านไอที

 ระบบการป้ องกันไวรัสและการโจมตีสาํ หรับอุปกรณ์ ลูกข่ ายทีเป็ นแบบ Cloud Service แบรนด์ ZCcaler
องค์กรละเลยการตรวจสอบดังกล่าว ยิงเป็ นการตัดสินใจที
เหมาะสําหรับองค์กรทีมีพนักงานติดต่อกับโลกภายนอก
สร้ างต้ นทุนทีสูงมากให้ กบั องค์กรหากมีอนั ตรายหลุดเข้ ามา
ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตหรื อ Web โดยเฉพาะองค์กรทีมีสาขา
พร้ อมกับข้ อมูลดังกล่าว ซึงอาจจะก่อให้ เกิดการล้ มเหลวของ
หลายแห่งหรื อมีพนักงานทํางานนอกสํานักงานเป็ นจํานวน
เครื อข่ายหรื อสร้ างความเสียหายให้ กับข้ อมูลธุรกิจหลักของ
มาก เมือพนักงานจะทําธุรกรรมกับโลกภายนอกหากต้ องดึง
ข้ อ มูลเข้ าสู่ส่ว นกลาง ก่ อ นที จะนํ าข้ อ มูลเข้ า หรื อออกจาก
องค์กรได้ ดังนันการบริ การตรวจจับอันตรายทีจะติดมากับ
ภายนอกเพือตรวจสอบอันตรายทีติดมากับข้ อมูลเหล่านีจะ
ข้ อมูลดังกล่าวผ่านการให้ บริ การแบบ Cloud Service นันเป็ น
เป็ นการสินเปลืองแบนด์วิธของเครื อข่ายหลักขององค์กรซึงมี
คําตอบทีมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้ จ่ายให้ กับองค์กร
ปริ ม าณจํ า กั ด และมี ร าคาแพง หรื อ หากต้ องมี อุ ป กรณ์
ได้ อย่างสูงสุด ระบบการทํางานนีสนับสนุนการทํางานแบบ
ตรวจจั บ อัน ตรายของข้ อมู ล ดัง กล่ า วเพื อติ ด ตังอยู่ ที ทุ ก
Mobility และ Remote Access
สํานักงานสาขาทุกสาขาจะเป็ นการลงทุนทีสูงมาก และหาก
 ระบบการแจ้ งเตือนและป้ องกันการแก้ ไขข้ อมูลในตัวเซิร์ฟเวอร์ (ServerAlarm and WebAlarm) แบรนด์ eLock
เป็ นระบบซอฟท์ แวร์ ทีจะคอยตรวจสอบการเข้ าถึงและ
ความสําคัญกับการใช้ งานเทคโนโลยีไอทีและข้ อมูลเพือเพิม
แก้ ไขไฟล์ข้อมูลทีอยูใ่ นเครื องคอมพิวเตอร์ และแจ้ งเตือนหาก
ประสิทธิ ภาพในการทํางานและสร้ างความได้ เปรี ยบในการ
มีการเข้ าถึงหรื อแก้ ไขโดยบุคคลทีไม่มีสิทธิ ไม่ว่าไฟล์ข้อมูล
แข่งขัน ข้ อมูลจึงเป็ นทรัพย์สนิ ทีสําคัญยิงและยังเป็ นชือเสียง
นันจะเป็ นข้ อความ ภาพ เสียง ฐานข้ อมูล หรื อหน้ าเว็บก็ตาม
และหน้ าตาขององค์ กร การถูกเข้ าถึงและแก้ ไขข้ อมูล หรื อ
และสามารถทีจะนําข้ อมูลชุดก่อนทีจะถูกแก้ ไขกลับมาคืน
หน้ าเว็บขององค์กรโดยบุคคลภายนอกทีไม่มีสิทธิจะสะท้ อน
สภาพเดิ ม ให้ ได้ (Recovery) องค์ ก รธุ ร กิ จ ปั จจุ บั น ให้
ถึงความน่าเชือถือขององค์กรต่อลูกค้ าอย่างยิง
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 ระบบการตรวจสอบตัวตนและพิสูจน์ สิทธิการใช้ งาน (Authorization, Authentication and Access Control)
แบรนด์ HPE-Aruba เรียกว่ า ClearPass Policy Manager (CPPM)
ระบบ CPPM เป็ นระบบกํ าหนดนโยบายให้ กับอุปกรณ์
โมดู ล ที 3 คื อ ClearPass OnGuard : เป็ น ระบบที ทํ า
ประเภทต่ า งๆ เช่ น MacBook, IPhone, IPad, Android,
หน้ า ที เป็ น NAC (Network Access Control) เพื อทํ า หน้ าที
Galaxy Tab, Wi-Fi Phone, Printer หรื ออุปกรณ์อืนๆ เพือให้
ตรวจสอบอุปกรณ์ทีกําลังจะต่อเชือมกับระบบเครื อข่ายว่ามี
เข้ า ถึ ง ระบบเครื อ ข่ า ยขององค์ ก ร โดยที CPPM สามารถ
ระบบรั ก ษาความปลอดภัย และข้ อ กํ า หนดต่า ง ๆ เป็ น ไป
รองรับการเชือมต่อได้ ทงเครื
ั อข่ายแบบใช้ สายและเครื อข่าย
ตามทีองค์กรกําหนดไว้ หรื อไม่ เช่น ในตัวอุปกรณ์มีซอฟต์แวร์
แบบไร้ สาย โดย CPPM จะมีโมดูล 3 โมดูลด้ วยกัน
ป้องกันไวรัสหรื อไม่ เปิ ดไฟร์ วอลล์ไว้ หรื อไม่ หรื อมีซอฟต์แวร์
ทีไม่ได้ กําหนดให้ ใช้ งานอยูห่ รื อไม่ ซึงทังหมดทีกล่าวมาจะทํา
โ ม ดู ล ที 1 เ รี ย ก ว่ า Clear Pass Self Service
ให้ ระบบเครื อข่ายขององค์กรทํางานได้ อย่างสมบูรณ์แบบทัง
Registration/Provisioning (Guest) : เ ป็ น ร ะ บ บ ก า ร
Monitor, Control, Protect, Reports ได้ อย่างครบถ้ วน
ลงทะเบียนสําหรับบุคคลภายนอกเพือให้ อปุ กรณ์สามารถเข้ า
ระบบสนับสนุนการทํางานของสํานักงาน ศูนย์ข้อมูล และ
ใช้ งานในระบบเครื อข่ายได้ โดยผู้ใช้ งานเป็ นผู้ลงทะเบียน
อืน ๆ ประกอบด้ วยระบบอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ ทีช่วยให้ การ
ด้ ว ยตนเองผ่า นทางหน้ า จอ Captive Portal และระบบจะ
ทํางานของระบบอุปกรณ์เครื อข่ายและอุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูล
จัดเก็ บข้ อมูลของอุปกรณ์ ไว้ ใน Database ให้ โดยอัตโนมัติ
มีความเสถียรมากขึน มีระบบรักษาความปลอดภัยข้ อมูลทีดี
ซึงทําให้ สะดวกและง่ายต่อการใช้ งานและจะช่วยลดงานของ
ขึ น สนั บ สนุ น การทํ า งานแบบธุ ร กิ จ ต่ อ เนื อง (Business
เจ้ าหน้ าทีบริ หารไอทีลงอย่างเห็นได้ ชดั
Continuity) และมี ร ะบบจั ด การการใช้ แบนด์ วิ ธ สํ า หรั บ
โมดู ล ที 2 เรี ยกว่า ClearPass Onboard : เป็ นระบบที
อุป กรณ์ ลูก ข่ า ย นอกเหนื อ จากนันยัง มี ร ะบบช่ ว ยให้ ก าร
ช่ ว ยในการตังค่า การติ ด ตังโปรแกรมด้ า นความปลอดภัย
ต่างๆ และจัดเตรี ยมทรัพยากรของการระบุตวั ตนและพิสจู น์
สือสารระหว่างบุคคลลหรื อกลุ่มบุคคลแบบเสียงและภาพ
ทราบตัวตนภายใต้ มาตรฐาน 802.1x ให้ กับอุปกรณ์ ทีกําลัง
ผ่ า นเครื อ ข่ า ยแบบ Web ที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประหยัด
จะเชือมต่อกับเครื อข่าย ทําให้ สามารถทราบและระบุตวั ตนผู้
ระบบอุปกรณ์ในกลุม่ นีประกอบด้ วย
ทีกําลังใช้ งานระบบเครื อข่ายได้ เป็ นการรองรับและจัดการ
กับอุปกรณ์แบบ BYOD
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 DNS, DHCP and IPAM แบรนด์ Infoblox
เป็ น โซลูชันของ Network Infrastructure ในการจัดการ
DNS DHCP และ IPAM ทีสามารถทํางาน 3 ฟั งชันก์ได้ พร้ อม
กันใน Appliance เครื องเดียว สามารถใช้ เป็ น DNS/DHCP
Server แบบ IPv4/IPv6 ทีมีประสิทธิภาพภาพสูงทํา DNS fail
over และ DHCP fail over ซึง DNS/DHCP โดยใช้ Windows
และ Bind Open Source ไม่ส ามารถทํ า ได้ ทนทานต่อ ภัย
คุ ก คามและการโจมตี เ ข้ าระบบด้ วยคุ ณ สมบั ติ ข อง
DNSSECURE ระหว่ า ง domain และ sub domain ทนต่ อ
การโจมตี แบบ DDOS สามารถเพิมคุณสมบัติ DNS Firewall
เพื อใช้ ป้ อ งกัน user จากการไป access DNS ที เป็ น bad
site สามารถทํา High Availability ได้ ทุกรุ่ น และขยายการ
ทํ า งานไปยัง สาขาต่ า ง ๆ ด้ วย Grid Technology ซี งเป็ น
เ ท ค โน โลยี เ ฉพ าะ ขอ ง Infoblox เ พื อ ใ ห้ ก า ร update
DNS/DHCP/IP เป็ นไปอย่างอัตโนมัติ นอกจากนียังใช้ เป็ น IP

Address Management สามารถใช้ จัด การ IP ขององค์ ก ร
แบบอั ต โนมั ติ ทั ง IPv4 และIPv6 ทั งที เป็ น Physical และ
Virtual Systems ให้ ความสะดวกกับผู้ดแู ลระบบ สามารถทํา
บริ หาร DNS/DHCP/IP ได้ จากส่ ว นกลาง (Centralize
Management) ทําให้ แก้ ปัญหาเน็ทเวิร์คได้ อย่างรวดเร็ วกว่า
การจั ด การแบบเดิ ม ลด Business Disruption และการ
สูญเสียรายได้ จากการทีต้ องหยุด ทําธุ รกรรมจากสาเหตุที
ระบบสารสนเทศและเครื อข่ายทํางานไม่ได้ อนั เนืองมาจาก
อุปกรณ์ DNS/DHCP/IPAM อ่อนแอ ไม่แข็งแรง ทํางานไม่ได้
และหรื อทํางานผิดพลาด เหมาะกับศูนย์ ข้อมูลขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ทีมีจํานวนผู้ใช้ งานจํานวนมากเกินกว่า 500
รายขึนไปและเหมาะกับองค์กรทีมีศนู ย์ข้อมูลของสํานักสาขา
หลายสาขากระจายอยูต่ า่ งพืนที

 Internet Gateway และ Mobile Offload แบรนด์ Antlabs
Antlabs เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น Internet
gateway ระดั บ Enterprise สํ า หรั บ การจั ด การผู้ ใช้ งาน
Wired และ Wireless โดยมีลกั ษณะทีเรี ยกว่า Visitor-based
Network คือจะทําให้ การใช้ งาน Internet สําหรับ user ทีเข้ า
มาในพืนทีบริ การ Wi-Fi ประเภทต่าง ๆ ใช้ งานได้ อย่างเป็ นที
น่าพอใจ โดยโซลูชันของ Antlabs สําหรั บกลุ่มลูกค้ าแต่ละ
ประเภทประกอบด้ วย
โซลูชัน Hospitality สําหรับกลุม่ ลูกค้ า โรงแรม, Service
Apartment, Exhibition Hall สามารถทํา Multi-tier QOS เพือ
ใช้ จดั การ Internet Bandwidth ผ่าน Network ทังแบบ Wired
และ Wireless สําหรับผู้ใช้ แต่ละประเภท ตัวอย่างเช่น ลูกค้ า
เข้ าพักโรงแรมทัวไปสามารถใช้ Free Wi-Fi ได้ bandwidth
256 KB ต่อคน สามารถใช้ งานได้ รวม 24 ชัวโมง หากเป็ น
VIP หรื อจ่ า ยเพิ มจะได้ bandwidth 1 MB จนกว่ า จะ
checkout หรื อ ต้ อ งการทํ า Conference Call สามารถทํ า
Fixed Bandwidth ขนาด 2 MB ให้ ได้ โดยไม่มีคนอืนมาแชร์
Bandwidth ร่ ว ม นอกจากนี ยัง สามารถ Integrate ร่ ว มกับ
Front Office Software ของโรงแรมชันนํ า ส่ว นใหญ่ ไ ด้ เ ช่ น
Micros Fidelio, Opera ฯลฯ โดยไม่ ต้ องเขี ย นโปรแกรม
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เพิมเติม เพือส่งค่าการใช้ งานหรื อแจ้ งเตือนแขกทีเข้ าพักเรื อง
ค่ า ใช้ จ่ า ยต่า ง ๆ อุป กรณ์ สํ า หรั บ โซลูชันนี จะมี คุณ สมบัติ
เบ็ดเสร็ จอยู่ใน Appliance เครื องเดียว รวมถึงคุณสมบัติที
ส า ม า ร ถ ทํ า DHCP, DNS, Lawful Intercept (Log
management), Payment Gateway Interface แ ล ะ ยั ง
สามารถทํา HA(High Availability) เพือให้ ระบบสามารถใช้
งานได้ 24 ชัวโมง โดยประมาณการ Device สูง สุด ไม่เกิ น
5,000 Devices
โ ซ ลู ชั น BYOD เ ห ม า ะ สํ า ห รั บ Campus เ ช่ น
มหาวิ ท ยาลัย ซึ งสามารถจัด การ Authentication และจัด
QOS Profile ให้ เหมาะกับอุปกรณ์ ต่าง ๆ ได้ ทงั Notebook,
Smart phone, Tablet โดยมี Portal ซึงมีขนาดจอเหมาะกับ
อุปกรณ์ แต่ละประเภท และสามารถระบุให้ อุปกรณ์ ที ออก
จากบริ เวณวง Network ไปแล้ ว เมือนําเข้ ามาใหม่สามารถ
ใช้ ได้ ทนั ทีโดยไม่ต้อง Login ใหม่อีกครัง หากว่าผู้ใช้ นนั ๆ ยัง
มีสิทธิ และโควต้ าในการใช้ งานอยู่ โซลูชันนีจะมีคุณสมบัติ
เบ็ ด เสร็ จอยู่ ใ น Appliance เครื องเดี ย วเหมื อ นโซลู ชั น
Hospitality โดยประมาณการ Device สูงสุดไม่เกิน 20,000
Devices

นํ า Wi-Fi Access Point ไปวางไว้ ทดแทนการขยาย 3G
Node ซึงมีราคาแพง โดยหากเครื องลูกข่ายสนับสนุ protocol
EAP-SIM (เครื อง Mobile รุ่นใหม่จะมีทงหมด)
ั
จะสามารถใช้
Internet 3G ของค่ายมือถือทีใช้ อยู่ผ่าน Wi-Fi access point
ทีใกล้ ทีสุดได้ ทนั ทีโดยไม่ต้องใช้ ผ่าน 3G Internet Node ซึง
อาจมีผ้ ใู ช้ งานจํานวนมากและอยูใ่ นระยะไกลกว่า

โซลู ชั น Carrier Wi-Fi เหมาะสํ า หรั บ Provider ในการ
จัดการ Wi-Fi ทีติดตังในพืนทีบริ เวณกว้ างเช่น เทศบาลหรื อ
จัง หวัด ซึงจะมี รุ่ น และอุป กรณ์ เ สริ ม จาก Antlabs เป็ น ชุด
Appliance หลายตัว โดยจะมี ก ารสํา รวจและออกแบบให้
เหมาะกับความต้ องการของโครงการ
โ ซ ลู ชั น Mobile Offload เป็ น โซลู ชั นสํ า หรั บ Mobile
Provider หรื อ Campus ที ปั จ จุ บัน Mobile Provider มี ก าร

3. Web Conference
ระบบการประชุมทางไกล Online ผ่านเครื อข่าย Internet ความเร็ วสูง โดยสามารถทําการประชุมแบบเห็นภาพ ฟั งเสียงและ
รับส่งข้ อมูลได้ ในเวลาเดียวกัน ด้ วยความเร็ วของเครื อข่าย 3G ,4G หรื อ WIFI ก็จะสามารถประชุมพร้ อมกันได้ ทุกสถานทีทัวโลก
หรื อทุกเวลา อีกทังสามารถบันทึกการประชุมเป็ นคลิป VDO ได้ และนําเสนองาน Presentation นําเสนอสินค้ า ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แก่
ลูกค้ าหรื อใช้ ในการอบรมภายในบริ ษัท บริ การ Web Conference เป็ นระบบทีใช้ งานง่าย ทันสมัยในยุคการติดต่อสือสารในปั จจุบนั
ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ในกรณีทีต้ องเดินทางไปประชุมพร้ อม ๆ กัน การใช้ งานและการติดตัง โปรแกรมที
เครื องลูกข่ายไม่ย่งุ ยากใช้ ทรัพยากรของระบบน้ อย ประหยัดงบประมาณโดยรวมของกิจการหรื อหน่วยงาน ด้ วยความสามารถ
โดยรวมของระบบ Web Conference สามารถประยุกต์ใช้ กับทุกหน่วยงานทังภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานราชการ ทีมีการ
บริ หารงานแบบมีสาํ นักงานใหญ่ และสํานักงานสาขา
 ระบบการสือสารทางไกล แบรนด์ V-Cube Web Conference
เป็ นชุ ด โปรแกรมระบบประชุ ม ทางไกล Online ผ่ า น
H.323 และ SIP เ ชื อ ม โ ย ง ใ ช้ ง า น ผ่ า น ร ะ บ บ Speed
เครื อ ข่ า ย Internet พัฒ นาในประเทศญี ปุ่ นและได้ รั บ การ
recognition and Translation เพือแปลงคําพูดเป็ นตัวอักษร
ยอมรับว่าใช้ งานง่ายจนมีผ้ นู ิยมเลือกใช้ งานเป็ นอันดับ 1 ใน
และยัง สามารถแปลคํา พูด เป็ นภาษาอื น ๆ ได้ รองรั บการ
ประเทศญี ปุ่ น V-Cube มี ค วามสามารถที โดดเด่น กว่า ชุด
ทํ า งานด้ ว ยการโทรเข้ า และโทรออก ใช้ ง านผ่า นโทรศัพ ท์
โปรแกรม Web Conference อืน ๆ โดยมี User Interface ที
พืนฐานและยังมีคุณสมบัติ สําหรับอํานวยความสะดวกของ
ผู้ใช้ ให้ สามารถใช้ งานได้ ง่าย ปั จจุบันผู้ใช้ งาน V Cube ใน
ใช้ งานง่ายแต่ก็มีรายละเอียดครบถ้ วนเพียงพอทีจะเลือกใช้
ประเทศไทย ส่วนมากเป็ นกลุม่ ธุรกิจทีเป็ นเครื อข่ายธุรกิจของ
สํ า หรั บ งานการประชุ ม ทางไกล Online นอกจากนี ยัง มี
ประเทศญี ปุ่ น ในเรื องค่า ใช้ จ่ า ยลิข สิท ธิ การใช้ ง านลูก ค้ า
คุณสมบัติทีโดดเด่นกว่าชุดโปรแกรม Web Conference อืน
สามารถเลือกใช้ บริ การได้ ทังแบบเช่าใช้ หรื อซือสิทธิ การใช้
เช่ น รองรั บ 100 ผู้ใ ช้ ง าน (Concurrent ) ต่อ 1 ห้ อ งประชุม
ด้ ว ยมาตรฐาน H.264/SVC สามารถทํ า Auto Bandwidth
ถาวร พร้ อมการต่ออายุการใช้ งานแบบรายปี ทํา ให้ ลกู ค้ ามี
Tuning ทําให้ ได้ ภาพและเสียงทีมีคณ
ุ ภาพตลอดเวลา รวมถึง
ทางเลือกในเรื องงบประมาณทีเหมาะสม บริ ษัทฯ ได้ รับการ
สามารถแสดงภาพได้ ระดับ HD , ลดการเกิดเสียงก้ องด้ วย
แต่ ง ตังอย่ า งเป็ นทางการให้ เป็ น Master Dealer ในกลุ่ม
สินค้ าต่อไปนี V Cube , V Cube Seminar (ระบบถ่ายทอด
Software Echo Canceller (SPEEX Wideband Audio) ,
การประชุ ม สัม มนา Online) , Cube Gate (ระบบสื อสาร
แบ่งระดับผู้ใช้ งานแบบ Master Admin , Admin , User ทํา
สนทนาแบบเฉพาะกลุ่ม สือสาร ข้ อความ ภาพ VDO และ
ให้ ประยุกต์การใช้ งานกับหน่วยงานรู ปแบบ Multi Company
สติกเกอร์ , V Cube Box (อุปกรณ์ Appliance ระบบประชุม
, เข้ า รหัส แบบ SSL 128 bit เพิ มความปลอดภัย ในการใช้
งานผ่ า น Internet , เชื อมต่ อ กั บ ระบบ Network Video
ทางไกล Online) , V Cube LMS (ระบบการเรี ย นการสอน
Conference แบบ Hardware Endpoint ทีใช้ Protocol แบบ
แบบ Online)
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 ระบบ Web Conference , VDO Camera แบรนด์ AVER
Aver เป็ น ผู้ผ ลิ ต จากประเทศไต้ หวัน มี ชื อเสี ย งเป็ น ที
ยอมรับในเรื องของคุณภาพของกล้ อง ทีแสดงภาพได้ ความ
คมชัดระดับ Full HD สําหรับสินค้ าทีบริ ษัท ไอที กรี น จํากัด
(มหาชน) ได้ รั บ แต่ง ตังให้ เ ป็ น ตัว แทนจํ า หน่า ยแบบผู้แทน
กระจายสินค้ าส่งมี 2 รุ่ น คือ VC520 , VC320 โดยทังสองรุ่ น
เป็ นเครื องมือทีจําเป็ นสําหรับการประชุมทางไกลผ่าน Web
Conference ความสามารถที โดดเด่ น ของอุป กรณ์ คื อ ถูก
ออกแบบมาให้ ใช้ งานง่ า ยแบบ Plug and Play สามารถ
Pan Tilt Zoom ภาพได้ Microphone รั บ เสี ย งพู ด ได้ รอบ
ทิศทางแบบ 360 องศา และตัวลําโพงให้ เสียงมีความชัดเจน
สูง เพียงเชือมต่อสาย USB เข้ ากับคอมพิวเตอร์ ก็สามารถใช้
งานได้ อย่างง่ายดายเหมาะสําหรับห้ องประชุมทีมีขนาดเล็ก

ไปจนถึ ง ห้ อ งประชุม ที มี ข นาดใหญ่ EZMeetup, Skype™,
Microsoft Lync™, Google Hangouts™, FaceTime,
Cisco WebEx®, GoToMeeting, Adobe Connect,
BlueJeans, Zoom, Vidyo, Fuze, WebRTC , V Cube ด้ วย
การประยุก ต์ ใ ช้ ความสามารถอัน โดดเด่ น ของ Software
V Cube และอุปกรณ์ AVER VDO Camera เพือใช้ งานระบบ
Web Conference และปรับแต่งให้ สามารถใช้ งานร่วมกัน ได้
เป็ นอย่างดี
อีกทังทีมงานของบริ ษัท ฯ มีความสามารถและมีพืนฐาน
ด้ านเครื อข่ายและความปลอดภัยด้ านเครื อข่ายทําให้ ก าร
ปรับแต่งและให้ คําปรึ กษาด้ าน Technical Support ทังก่อน
การขายและหลังการขาย

 ระบบและอุปกรณ์ สายสัญญาณ (Cabling System) แบรนด์ Panduit
อุณหภูมิร้อนหรื อเย็นกว่าปกติ หรื อมีความชืนหรื อมีเคมีเป็ น
Panduit มีระบบอุปกรณ์ สายสัญญาณและตู้ใส่อปุ กรณ์
ต้ น Panduit ยังมีอุปกรณ์ เสริ มของสายสัญญาณเพือเพิ ม
(Cable and Cable Rack) คุณภาพสูงและมีหลายประเภท
ความมันใจในการใช้ งาน ระบบการป้องกันการถอดเปลียน
สําหรับการใช้ งานในสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ มีทงสายสั
ั
ญญาณ
สลับ สายสัญ ญาณโดยพลังเผลอหรื อ ไม่ตังใจ ระบบการ
ที เป็ นสายทองแดง CAT5E หรื อ CAT6A หรื อ สาย Optic
บริ หารจัดการการติดตังใช้ งานสายสัญญาณทีฉลาดเหมาะ
Fiber มี ส ายสัญ ญาณที ใช้ ในโรงงานที อ่ อ นไหวต่ อ คลื น
กับการเดินสายแลนในสํานักงาน ศูนย์ ข้อมูล หรื อโรงงาน
แม่เหล็กไฟฟ้า สายสัญญาณทีติดตังกับเครื องมือทีเคลือนที
หรื อ บิ ด ไปมา สายสัญ ญาณที ติ ดตังในสภาพแวดล้ อมทีมี
อุตสาหกรรม
 Uninterruptible Power Supply แบรนด์ Delta
ระบบอุ ป กรณ์ ป รั บ สภาพและสํ า รองพลัง งานไฟฟ้ า
คุณ ภาพสูง ของ Delta จํ า หน่ า ยและให้ บ ริ ก ารโดยบริ ษั ท
Delta Green Industrial (Thailand) Company Limited
ระบบสํารองไฟฟ้าเป็ นสิงจําเป็ นสําหรับองค์กรทุกประเภทที
ต้ องการความต่อเนือง ของการทํางานของอุปกรณ์ทีใช้ ไฟฟ้า
ไม่วา่ จะเป็ นเครื องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื อข่าย เครื องพิมพ์
เครื องจักรในโรงงาน สายพานลําเลียงเครื องมือต่าง ๆ ในห้ อง
ผ่าตัดรวมถึงไฟส่องสว่าง ซึงหากเครื องมือเหล่านีหยุดทํางาน

เนื องจากขาดกระแสไฟฟ้า ไปเลียงแล้ ว อาจหมายถึงการ
หยุดชะงักของธุรกิจ การเสียโอกาสในการผลิต การเสียลูกค้ า
หรื ออาจต้ องเสียเวลาในการทําความสะอาดอุปกรณ์ ทีเกิ ด
จากการของตกค้ างในขบวนการผลิตและเสียเวลาในการ
เตรี ย มเครื องให้ เริ มทํ า งานใหม่ ซึ งจะเสี ย ทั งเวลาและ
ค่าใช้ จ่ายทีเพิมสูงขึน หรื ออาจหมายถึงชีวิตของคนไข้ หรื อ
หมายถึงคุณภาพของการบริ การต่าง ๆ ทีจะให้ ลกู ค้ า
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Management) ซึงเป็ นระบบศูนย์ข้อมูลกลางรวบรวม ค่าการ
ใช้ งานพลังงาน ค่าอุณ หภูมิ ความร้ อน ภาพจากกล้ องวงจร
ปิ ด ข้ อมู ล การเข้ าออกของเจ้ าหน้ าที ห้ อง Datacenter
ตลอดจนสัญญาณจาก Fire Alarm และค่าการใช้ งานของ
Server และอุ ป กรณ์ Network ต่ า ง ๆ มารวมแสดงผลใน
ห้ องควบคุมโดยสามารถดึงค่าต่าง ๆ จากระยะไกลหรื อจาก
สาขาต่ า ง ๆ ได้ ผ่ า นเครื อข่ า ย Network ทํ า ให้ ผู้ ดู แ ล
Datacenter สามารถควบคุ ม และจัด การอุ ป กรณ์ ใ นห้ อ ง
Datacenter ได้ อย่างสมบูรณ์แบบ

เครื องสํ า รองไฟของ Delta มี ทังรุ่ น ที เป็ น ระบบไฟฟ้ า
Single Phase และ Three Phase 3 เฟส ใช้ เทคโนโลยี True
on-line, Double-conversion และใช้ เทคโลยีแบบ IGBT และ
modular ups คื อ สามารถเพิ มการใช้ งานได้ ตามความ
ต้ องการของผู้ใช้ โดยมีขนาดตังแต่ 1 kVA จนถึง 400kVA มี
Software สามารถจัดการผ่าน network และสามารถจัดการ
Shutdown Linux และ Windows server ตลอดจน Vmware
ได้ เ มื อมี เ หตุก ารณ์ ที ต้ อ งทํ าการ shutdown แบบอัต โนมัติ
นอกจากนี Delta ยัง มี DCIM(Data Center Infrastructure

การตลาดและกลยุทธ์ การแข่ งขัน
การตลาด
บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน) มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจทีชัดเจนโดยเน้ นการสร้ างมูลค่าเพิมให้ กบั สินค้ าและลดขันตอน
การจัดจําหน่ายเพือหลีกเลียงการแข่งขันด้ านราคา ในด้ านการตลาดไอทีกรี นจะร่ วมมือกับเจ้ าของสินค้ าในการสร้ างการรับรู้ ของ
ตลาดในตัวของสินค้ า โดยการโฆษณาผ่านสือสิงพิมพ์ จัดสัมมนาให้ ข้อมูลสินค้ าแก่คคู่ ้ าและลูกค้ า รวมถึงการจัดอบรมด้ านเทคนิค
เป็ นต้ น ในด้ านการจัดจําหน่ายไอทีกรี นจะร่ วมมือกับคู่ค้าในการร่ วมแสดงสินค้ า การเยียมและนําเสนอการขายต่อลูกค้ า การทํา
โปรโมชัน บริ ษัทได้ สร้ างชือให้ เป็ นทีรู้ จกั และยอมรับ ในด้ านการเป็ นคูค่ ้ าทีดี มีคณ
ุ ภาพ มีบริ การทีดี ซือสัตย์เชือถือและไว้ วางใจได้
โดยการเลือกทําตลาดสินค้ าที มีคุณภาพ การเลือกสรรและการพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนืองให้ มีการทํางานและพฤติกรรมที
สอดคล้ องและเหมาะสมกับปรัชญาในการทํางานของบริ ษัท ฯ ทีเน้ นความต่อเนืองในการทําธุรกิจ (Continuity) ความเชือมันไว้ ใจ
ได้ (Reliability) ความมันคง (Stability) และความน่าเชือถือสามารถคาดการณ์ได้ (Predictability)
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กลยุทธ์ การแข่ งขันมีดังนี
1. ด้ านสินค้ าและบริ การ
เพือให้ สอดคล้ องกับปรัชญาในการทําธุรกิจ บริ ษัท ฯ เน้ น
การกําหนดประเภทของสินค้ าและบริ การทีจะนํามาจําหน่าย
ซึงจะต้ องเป็ นสินค้ าทีตอบสนองความต้ องการของตลาดใน
ปั จจุบนั และตอบสนองแนวโน้ มตลาดทีกําลังเกิดขึน และควร
เป็ น สิน ค้ า ทีเกื อหนุน ซึงกันและกัน (Complimentary) และ
ต้ องเป็ นสินค้ าทีต้ องการประเภทของความเชี ยวชาญและ
ความชํานาญของบุคลากรใกล้ เคียงกันเพือทีจะสร้ างความ
ชํานาญและความเชียวชาญในการให้ บริ การในตัวบุคคลากร
ได้ อ ย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพ สามารถสร้ างความมันใจในการ
ให้ บ ริ ก ารกับ ลูก ค้ า คัด เลือ กสิน ค้ า ที มี คุณ ภาพทังด้ า นตัว
สินค้ าและบริ ษัทผู้ผลิต สินค้ าทีมีคุณสมบัติทีตรงกับความ
ต้ องการของตลาด มี คุ ณ ภาพสู ง และมี ศั ก ยภาพทาง
การตลาดสูง มีกลยุทธ์ มีอนาคต เป็ นสินค้ าแบรนด์ทีต้ องการ
ชิงตลาดหรื อเจาะตลาดของแบรนด์ทีเป็ นผู้นํา คือเป็ นแบรนด์
ท้ าทายผู้นํา (Challenging Brand) ในช่วงปี ทีผ่าน ๆ มาและ
ปี 2561 บริ ษั ท ฯ มุ่ง ตอบสนองเทคโนโลยี ยุค ใหม่ ใ นเรื อง
Digital transformation การใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั เป็ นการสร้ าง
กระบวนการใหม่ให้ มีประสิทธิ ภาพ และประสิทธิผลมากขึน
ไม่เพียงแต่เป็ นการนําเทคโนโลยีเข้ าทําซําบริ การทีมีอยู่ใน
รู ปแบบดิ จิ ทั ล เท่ า นั น แต่ เ ป็ นการใช้ เทคโนโลยี เ พื อ
เปลี ยนแปลงบริ ก ารดัง กล่ า วจากสิ งที มี อ ยู่ใ ห้ เป็ นสิ งที ดี
กว่าเดิม แต่เทคโนโลยีสามารถเปลียนแปลงหรื อ transform
ได้ ตลอดเวลา ดังนันการนําเอาเทคโนโลยีเข้ ามาใช้ งานจึง

ควรมุ่ง เน้ น ไปที การตังเป้ า หมายที ชัด เจนสํ า หรั บ อนาคต
แทนทีจะมุ่งเน้ นไปทีกลยุทธ์ แค่สําหรับวิสยั ทัศน์นนั ๆ และ
ยังคงยึดมันในนโยบายของรัฐในเรื องการขับเคลือนเศรษฐกิจ
ด้ วยระบบดิ จิ ต อล (Digital Economy) ได้ แก่ ก ารค้ าด้ วย
อิ เ ล็ ค ทรอนิ ค และการใช้ เทคโนโลยี ไ อที เพื อช่ ว ยเพิ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานและสร้ างความสามารถในการ
แข่งขัน ซึงจะแตกย่อยไปเป็ นระบบคอมพิวเตอร์ สําหรั บงาน
สํานักงาน งานขาย งานผลิต การนําไอทีมาช่วยในไลน์ผลิต
หรื อ shop floor (Industry Automation) การค้ าแบบออนไลน์
Internet Banking การทํ า เว็ บ ไซต์ ขององค์ กร การใช้
เทคโนโลยีมาช่วยในการสือสารภายในองค์กรกับภายนอก
องค์กร การทํางานระยะไกลจากภายนอกองค์กร (Remote
Workforce หรื อ Workforce Mobility) ระบบความปลอดภัย
ของข้ อมูล (IT Security) ระบบข้ อมูลแบบคลาวด์ ระบบ Web
Conference เป็ นต้ น ซึงบริ ษัท ฯ ก็ได้ เป็ นตัวแทนสินค้ าหลาย
ตัวตามทีได้ กล่าวมาแล้ ว เช่น Alcatel-Lucent, HPE Aruba,
InfoBlox, ZScaler, AntLabs, eLock, VCube, Aver, Delta,
Panduit เป็ นต้ น นอกจากนี บริ ษั ท เริ มวางฐานเกี ยวกั บ
เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ เช่ น Hyper Convergence, Software
Defined Network, Internet of Things (IoT) และบริ ษัท ฯ มี
แผนกรในการเพิมจํานวนสินค้ าและบริ การ คั ดเลือกสินค้ า
ใหม่ ๆ ทีสนับสนุนแนวโน้ มทีกล่าวไปแล้ วเพิมเติมอีกด้ วย

16

2. ด้ านพนักงาน
พนักงานเป็ นทรั พยากรทีสําคัญของบริ ษัท ฯ ซึงจะเป็ น
ส่วนหนึงของการสร้ างและส่งมอบคุณค่าให้ กบั สินค้ าและการ
จัดจํ าหน่าย พนักงานจะได้ รับการคัดสรรมาจากกลุ่มผู้ทีมี
ความรู้ ความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ ทีดี และต้ องสามารถ
ทํางานเป็ นทีมและเมือได้ รับบรรจุในทีมงานแล้ ว จะได้ รับการ
อบรมความรู้ เกียวกับสินค้ าโดยตรงจากเจ้ าของสินค้ าและ
จากผู้ร่วมงานในทีมงาน บริ ษัทมีเป้าหมายทีชัดเจนในการให้
พนักงานส่วนใหญ่ผ่านการรับรองความรู้ ความสามารถ และ
มีใบประกาศนียบัตรรับรองจากผู้ผลิตสินค้ าทีบริ ษัท ฯ เป็ น
ตัวแทนจําหน่าย (Certified Training) พนักงานแต่ละท่านจะ
ได้ รับการกํ าหนดตัวสินค้ าทีจะต้ องรั บผิดชอบอย่างชัดเจน
เพื อจะได้ พัฒ นาความรู้ ความเชี ยวชาญในสิน ค้ า และเป็ น
หลัก ในการให้ บริ ก ารเกี ยวกับ สิ น ค้ า นัน ๆ และจะเป็ นผู้
ถ่ายทอดความรู้ ความเชียวชาญให้ กบั ทีมงานท่านอืน ๆ เพือ
ช่วยกันพัฒนาความรู้ความเชียวชาญร่ วมกัน สามารถทํางาน

ทดแทนกันได้ และสามารถทํางานในลักษณะเสนองานเป็ น
ระบบโดยรวม (Solution หรื อ System) ได้ สามารถให้
คําปรึกษา การบริ การและตอบคําถามให้ กบั ลูกค้ าได้ ไม่วา่ จะ
เป็ น ด้ า นทางเทคนิ ค ของสิน ค้ า แต่ล ะชนิ ด หรื อ ปั ญ หาของ
ระบบทีเสนอได้ อย่างถูกต้ องและรวดเร็ ว นอกเหนือจากนั น
พนักงานต้ องสามารถทําหน้ าทีเป็ นผู้อบรม (Trainer) ความรู้
เกียวกับสินค้ าทีเป็ นตัวแทนจําหน่ายให้ กบั ผู้จําหน่ายช่วงหรือ
ลูกค้ าได้
บริ ษัท ฯ มีนโยบายในการรั กษาพนักงานให้ ทํางานกับ
บริ ษัท ฯ ทังในเรื องผลตอบแทนในการทํางาน การเติบโตใน
สายงาน สวัสดิการ สภาพแวดล้ อมการทํางาน การให้ โอกาส
ในการพัฒนาตนเอง การบริ หารงานภายในบริ ษัทตลอดจน
การสร้ างให้ เกิดความสัมพันธ์ ทีดีระหว่างทีมงานเพือให้ เกิด
ความต่อเนืองในการทํางานและการให้ บริ การโดยไม่เปลียน
บุคลากรผู้ให้ บริ การบ่อยนัก

3. ด้ านช่องทางการจําหน่าย
บริ ษั ท ฯ จํ า หน่ายสิน ค้ าโดยผ่า นตัวแทนจํ าหน่ายหรื อ
บริ ษัทร่ วมค้ าหรื อคู่ค้า (Dealer หรื อ Reseller หรื อ Partner)
รวมเรี ยกว่า “คูค่ ้ า” ซึงได้ แก่บริ ษัททีจําหน่ายและติดตังระบบ
อุป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่า ย (Network Integrator)
หรื อเป็ นบริ ษั ทที จํ าหน่ า ยและติ ด ตั งระบบอุ ป ก ร ณ์
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมธุรกิจ (System Integrator) ทังใน
กรุ งเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยบริ ษัทจะคัดสรรผู้ร่วม
ค้ าโดยมุ่งเน้ นคุณภาพ เน้ นความตังใจในการทําธุรกิจไม่เน้ น
ขนาดของบริ ษัท บริ ษัทจะทํางานร่ วมกันกับผู้ร่วมค้ าอย่าง

ยุติธรรมและเสมอภาค มีกฏเกณฑ์กติกาในการทําธุรกิจ และ
ตัดสินใจบนกติกาทีวางไว้ ทําให้ สามารถเป็ นทีคาดการณ์ได้
(Predictability) ของผู้ร่วมค้ า ซึงจะทําให้ เกิดการเชือมันและ
เชือถือซึงกันและกันในระยะยาว เพือสนับสนุนช่องทางการจัด
จํ าหน่ายให้ มี ประสิทธิ ภาพมากขึน นอกเหนื อจากการเพิ ม
บุคคลากรด้ านการตลาดแล้ วบริ ษั ทจะเพิ มบุคคลากรเพื อ
ติดต่อตรงถึงลูกค้ า (Direct Touch) เพือพัฒนาโอกาสในการ
ขายในลูกค้ าสําคัญใหญ่ ๆ เป็ นการสนับสนุนการสร้ าง Sales
Leads ให้ กบั คูค่ ้ าของบริ ษัท

4. ด้ านราคา
เนื องจากบริ ษั ท ฯ เน้ น คุณ ภาพและการสร้ างมูล ค่ า /
คุณค่าเพิม (Value added) แก่สินค้ าและการบริ การ จึงไม่มี
นโยบายการแข่ ง ขัน ทางด้ า นราคา อย่ า งไรก็ ต ามบริ ษั ท
พยายามบริ ห ารต้ น ทุน สิน ค้ า ให้ อ ยู่ใ นระดับ ตํ า โดยมี ก าร
บริ หารสินค้ าคงคลังทีมีประสิทธิภาพ และยังได้ ประโยชน์จาก

การที มี พ นัก งานที มี คุณ ภาพ มี ค วามเชี ยวชาญ ลดความ
จํ า เป็ นที จะต้ องพึ งพาผู้ เชี ยวชาญหรื อ การบริ ก ารจา ก
ต่างประเทศ ทําให้ บริ ษัทมีศักยภาพทีจะแข่งขันด้ านราคา
หากมีความจํ าเป็ น และส่งผลดีต่อสภาวะการทํากําไรของ
บริ ษัทในทีสุด
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5. ด้ านการสนับสนุนการจําหน่ายสินค้ า
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายการจั ด กิ จ กรรมเพื อให้ ข่ า วสาร
เกี ยวกับ สิ น ค้ า (Create Product and Brand Awareness)
การกระตุ้นตลาดและสร้ างความต้ องการให้ กับกลุ่มลูกค้ า
เป้าหมาย (Demand Generation Activities) ซึงได้ แก่การจัด
สัม มนาด้ านเทคนิ ค เกี ยวกั บ ตัว สิ น ค้ าให้ กั บ กลุ่ ม ลูก ค้ า
เป้าหมายและบุคคลทีสนใจ การจัดงานสัมมนาด้ านเทคนิค
ร่ วมกับตัวแทนจํ าหน่ายสําหรั บลูกค้ าโรงงานอุตสาหกรรม
การเข้ าร่ วมงานนิทรรศการเพือแสดงสินค้ าและการใช้ งาน
(Exhibition and Trade Show) การให้ ข้อมูลเทคนิคเกียวกับ
คุณ สมบัติ ข องสิน ค้ า และนํ า ไปใช้ ในงานจริ ง ผ่า นช่อ งทาง
จดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) และเว็บไซท์ประชาสัมพันธ์
ในปี 2561 บริ ษั ท ฯ ขยายตลาดไปในต่า งจัง หวัด และ
ประเทศใกล้ เคี ย งที กํ า ลั ง เติ บ โตให้ มากขึ น โดยการมี

บุ ค คลากรประจํ า ในพื นที เพื อเป็ นตัว แทนของบริ ษั ท ใน
การศึกษาความต้ องการของตลาดและพัฒนาโอกาสในการ
ทําธุรกิจ การให้ ข้อมูลของบริ ษั ท ฯ และสินค้ าแก่ตลาด การ
คัดเลือก สนับสนุนและร่ วมมือในการทําธุรกิจกับบริ ษัทคู่ค้า
ในพืนที เพือสร้ างการรับรู้ สร้ างความมันใจและให้ บริ การที
เหมาะสมและทัน ท่ว งที ต่ อ คู่ค้ า และลูก ค้ า ในพื นที ซึ งได้
เริ มทําทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเป็ นพืนทีแรก เริ มด้ วย
การมี สํานักงานสาขาทีขอนแก่ นมีแ ผนจะเปิ ดสาขาใหม่ที
ภาคตะวัน ออกจัง หวัด ระยอง และมี แ ผนจะทํ า ธุ ร กิ จ แบบ
Home Office ในเขตภาคเหนื อ และภาคใต้ บริ ษั ท ได้ ตัง
สํานักงานตัวแทนทีเมืองนครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว และมีแผนทีจะตังสํานักงาน
สาขาที พม่า และกัมพูชา ต่อไป

6. ด้ านการควบคุมสินเชือ
การให้ เ ครดิ ต กับ ลูก ค้ า บริ ษั ท ฯ เน้ น นโยบายการให้
วงเงินแก่ค่คู ้ าทีมีความน่าเชือถือในลักษณะยืดหยุ่นเพือให้
เกิดความคล่องตัวในการทําตลาดร่ วมกันและจะใช้ นโยบาย
เข้ มงวดกับคู่ค้าทีเริ มมีการผิดนัดการชําระเงิน การพิจารณา
ให้ วงเงินเครดิตของลูกค้ าแต่ละรายจะให้ ตามความน่าเชือถือ
ในการดําเนินธุรกิจ โดยพิจารณาข้ อมูลได้ แก่ ผลประกอบการ
ย้ อนหลัง 2 ปี ทุนจดทะเบียน รายการฝากถอนเงินในบัญชี

(Bank Statement) เพือนํามาประกอบการตัดสินใจในการให้
วงเงินเครดิต นอกจากนันจะพิจารณาประวัติ ความตังใจใน
การทําธุรกิจและการบริ หารงานของผู้บริ หารของลูกค้ า ส่วน
ลูกค้ ารายใหม่ทียังไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนจะพยายามทําการ
ซือขายเป็ นเงินสดในครังแรก เพือดูผลการทํางานร่ วมกันไป
ระยะหนึงแล้ วจึงจะพิจารณาให้ เครดิตต่อไป ทีผ่านมาบริ ษัท
มีหนีเสียน้ อยมาก
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สภาพเศรษฐกิจ ภาวะการแข่ งขันและแนวโน้ มการเติบโตของสินค้ าทีเป็ นตัวแทน
เศรษฐกิ จไทยโดยรวมขยายตัวต่อเนือง ธุรกิ จการผลิต
เพื อส่ ง ออกขยายตัว ดี ขณะเดี ย วกั น ธุ ร กิ จ การผลิ ต เพื อ
ตอบสนองอุปสงค์ในประเทศทยอยปรับดีขนตามรายได้
ึ
ของ
ครั ว เรื อ นที ค่ อ ยๆ ปรั บ เพิ มขึ น สอดคล้ อ งกับ การบริ โ ภค
ภาคเอกชนที ขยายตัว ในทุก หมวดการใช้ จ่ าย โดยเฉพาะ
หมวดสิ น ค้ า คงทนที ขยายตัว ดี ต ามกํ า ลัง ซื อของกลุ่ม ผู้มี
รายได้ ประจํารวมทังผลดีของการจัดรายการส่งเสริ มการขาย
ส่ว นการใช้ จ่ายในสิน ค้ ากึ งคงทนขยายตัวในบางประเภท
สินค้ า ขณะทียอดขาย สินค้ าอุปโภคบริ โภคเริ มขยายตัวได้
เล็กน้ อยแม้ ผ้ บู ริ โภคยังคงระมัดระวังการใช้ จ่าย ส่วนหนึงจาก
ผลของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทีช่วยพยุง กําลังซือของ
ครัวเรื อนกลุม่ ฐานรากจากกิจกรรมเศรษฐกิจทีดี ขนึ ส่งผลให้
ภาคธุรกิ จส่วนใหญ่ ลงทุนในเครื องจักรและอุปกรณ์ รวมถึง
ระบบอัตโนมัติเพือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต แต่เม็ดเงิน
ลงทุน ไม่สูง นัก นอกจากนี มี สัญ ญาณของบางธุ ร กิ จ ที เริ ม
ลงทุนขยายกําลังการผลิตบ้ างแล้ วเพือรองรับคํา สังซือทังใน
และต่างประเทศ ด้ านการท่องเทียวขยายตัวต่อเนืองในทุก
ภู มิ ภ าค สะท้ อนจากจํ า นวนนั ก ท่ อ งเที ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติทียังเติบโตจากปี ก่อน ยกเว้ นนักท่องเทียวจีนที
หดตัว หลัง เกิ ด เหตุก ารณ์ เรื อ ล่ม ที จัง หวัด ภูเ ก็ ต ส่ว นธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ขยายตัวดีเฉพาะในเขตกรุงเทพ ฯ ปริ มณฑล
และเมืองท่องเทียวหลัก สอดคล้ องกับการก่อสร้ างทีขยายตัว
จากโครงการก่อสร้ างขนาดใหญ่ ของภาครั ฐและโครงการ
ก่อสร้ างทีอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ของภาคเอกชนในเขต
เมื อ งหลัก ในระยะข้ า งหน้ า ภาคธุ ร กิ จ ส่ว นใหญ่ ค าดว่า

รายได้ ของธุรกิจมีแนวโน้ มปรั บดีขึนและเชือมันว่ากิจกรรม
เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ ตอ่ เนือง
ตลาดไอทีในปี 2561 กระเตืองขึนเล็กน้ อย จากทีได้ รับ
ผลกระทบจากปั จจัยหลายอย่างทีเกิ ดขึนเช่น การจ่ายเงิน
ผ่านดิจิทลั มากขึน เหตุเนืองจากมีการจ่ายเงินพร้ อมเพย์และ
ดิจิทัลแบงกิ งทีใช้ จูงใจและหันมาเปลียนพฤติกรรมการใช้
จ่าย การขยายการลงทุนของผู้ให้ บริ การเครื อข่ายมือถื อใน
โครงข่ายมือถื อแบบ 4G การลงทุนเพือให้ บริ การเครื อข่าย
บอร์ ด แบรนด์ อิ น เตอร์ เ น็ ต สํ า หรั บ หมู่ บ้ า น และนโยบาย
ส่งเสริ มธุรกิจ SME ของภาครัฐ การเติบโตของอุตสาหกรรม
ท่องเทียว อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื องใช้ ไฟฟ้า
อุตสาหกรรมแปรรู ปสินค้ าเกษตร รวมถึงการนําเทคโนโลยี
ต่าง ๆ มาใช้ งานของภาครัฐและเอกชนเพือเพิมประสิทธิ ภาพ
ของการผลิตและเพือตอบสนองการแข่งขันทีสูงขึน
บริ ษัท ฯ มีการสรรหาสินค้ าแบรนด์ใหม่ ๆ เข้ ามาเพือเพิม
ทางเลือ กให้ แ ก่ ลูก ค้ า เช่ น แบรนด์ Palo Alto เป็ น แบรนด์
สินค้ าทีมีชือเสียงและได้ รับความนิยมในตลาดไอทีเป็ นอันนับ
หนึง เพือเจาะตลาดลูกค้ ารายใหญ่ โดยเฉพาะตลาดธนาคาร
การเงิ น และหน่ ว ยงานราชการระดับ กระทรวง แบรนด์
Watchguard เป็ นแบรนด์สาํ หรับลูกค้ า SME ในราคาทีลูกค้ า
สามารถจับต้ องได้ แบรนด์ Forcepoint เหมาะสําหรับลูกค้ า
รายใหญ่ทีมีความต้ องการด้ าน Advance Security เช่น การ
ป้องกันการรั วไหล สูญหายหรื อถูกขโมยของข้ อมูล Digital
Assets แบรนด์ Sangfor มีการปรับเปลียนลักษณะการขาย
ไปจากเดิมทําให้ สามารถเพิมยอดขายจากการเปลียนแปลงนี
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัท ไอที กรี น จํ ากัด (มหาชน) จัดหาผลิตภัณฑ์ โดยการนําเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศจากบริ ษัทผู้ผลิต หรื อสังซือจาก
สํานักงานตัวแทนในประเทศบริ ษัทผู้ผลิต
สัญญาสําคัญทีเกียวข้ องในการดําเนินธุรกิจช่ องทางจัดจําหน่ ายสินค้ า
1. สัญญาจัดจําหน่ายสินค้ าอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัยระบบข้ อมูลสารสนเทศ ระหว่างบริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน) กับ
บริ ษัท Fortinet (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท
บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท Fortinet (ประเทศไทย) จํากัด
สัญญาเลขที
วันเริ มต้ นของสัญญา 10 มิถนุ ายน 2548
ระยะเวลาของสัญญา 31 มกราคม 2562
ค่าตอบแทน
ไม่มี
สาระสําคัญ
- สัญญาแต่งตังเป็ นผู้แทนจัดจําหน่ายสินค้ าประเภท Distributor Agreement
- การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 60 วัน
2. สัญญาจัดจําหน่ายสินค้ าระบบอุปกรณ์เครื อข่ายแลนไร้ สาย (Secured Wireless LAN) ระหว่างบริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน)
กับ บริ ษัท Hewlett Packard Enterprise
บริ ษัท
บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท Hewlett Packard Enterprise
สัญญาเลขที
SPA1108-00025527
วันเริ มต้ นของสัญญา 16 ธันวาคม 2551
ระยะเวลาของสัญญา สัญญานีสินสุดวันที 15 ธันวาคม 2552 และสามารถต่ออายุออกไปอีกครังละ 1 ปี
ค่าตอบแทน
ไม่มี
สาระสําคัญ
- สัญญาแต่งตังเป็ นผู้แทนจัดจําหน่ายสินค้ าประเภท Distributor Agreement
- การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน
3. สัญญาจัดจําหน่ายสินค้ าอุปกรณ์ระบบสายสัญญาณ Cable System ระหว่างบริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน) กับ
บริ ษัท Panduit Inc
บริ ษัท
บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา
Panduit Inc
สัญญาเลขที
วันเริ มต้ นของสัญญา ธันวาคม 2557
ระยะเวลาของสัญญา สัญญานีสินสุดวันที ธันวาคม 2558 และสามารถต่ออายุออกไปอีกครังละ 1 ปี
ค่าตอบแทน
ไม่มี
สาระสําคัญ
- สัญญาแต่งตังเป็ นผู้แทนจัดจําหน่ายสินค้ าประเภท Distributor Agreement
- การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 60 วัน
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4. สัญญาจัดจําหน่ายสินค้ าระบบอุปกรณ์เครื อข่าย (Networking System) ระหว่างบริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน) กับ
บริ ษัท Alcatel-Lucent Enterprise
บริ ษัท
บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชัน จํากัด
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท Alcatel-Lucent Enterprise
สัญญาเลขที
วันเริ มต้ นของสัญญา 14 ธันวาคม 2554
ระยะเวลาของสัญญา สัญญานีสินสุดวันที 13 ธันวาคม 2555 และสามารถต่ออายุออกไปอีกครังละ 1 ปี
ค่าตอบแทน
ไม่มี
สาระสําคัญ
- สัญญาแต่งตังเป็ นผู้แทนจัดจําหน่ายสินค้ าประเภท Value Added Distributor Agreement
- การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน
5. สัญญาจัดจําหน่ายสินค้ าระบบอุปกรณ์สนับสนุนเครื อข่าย (DNS, DHCP and IPAM) ระหว่างบริษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน)
กับ บริ ษัท Infoblox Inc. USA
บริ ษัท
บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท Infoblox Inc.
สัญญาเลขที
วันเริ มต้ นของสัญญา 16 มีนาคม 2555
ระยะเวลาของสัญญา สัญญานีสินสุดวันที 15 มีนาคม 2556 และสามารถต่ออายุออกไปอีกครังละ 1 ปี
ค่าตอบแทน
ไม่มี
สาระสําคัญ
- สัญญาแต่งตังเป็ นผู้แทนจัดจําหน่ายสินค้ าประเภท Distributor Agreement
- การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน
6. สัญญาจัดจําหน่ายสินค้ าระบบบริ การตรวจจับภัยข้ อมูลระหว่างบริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน) กับ
บริ ษัท ZScaler Inc, USA
บริ ษัท
บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท ZScaler Inc, USA
สัญญาเลขที
วันเริ มต้ นของสัญญา 20 พฤศจิกายน 2555
ระยะเวลาของสัญญา สัญญานีสินสุดวันที 19 พฤศจิกายน 2556 และสามารถต่ออายุออกไปอีกครังละ 1 ปี
ค่าตอบแทน
ไม่มี
สาระสําคัญ
- สัญญาแต่งตังเป็ นผู้แทนจัดจําหน่ายสินค้ าประเภท Distributor Agreement
- การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน
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7. สัญญาจัดจําหน่ายสินค้ าระบบบริ หารจัดการการใช้ อินเตอร์ เน็ต ระหว่างบริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน) กับ
บริ ษัท ANTLabs Pte, Singapore
บริ ษัท
บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท ANTLabs Pte, Singapore
สัญญาเลขที
วันเริ มต้ นของสัญญา 1 มกราคม 2558
ระยะเวลาของสัญญา สัญญานีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2558 และสามารถต่ออายุออกไปอีกครังละ 1 ปี
ค่าตอบแทน
ไม่มี
สาระสําคัญ
- สัญญาแต่งตังเป็ นผู้แทนจัดจําหน่ายสินค้ าประเภท Distributor Agreement
- การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน
8. สัญญาจัดจําหน่ายสินค้ าระบบระบบอุปกรณ์ สํารองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply) ระหว่างบริ ษัท ไอที กรี น จํากัด
(มหาชน) กับ บริ ษัท Delta Green Industrial (Thailand) Co.,Ltd
บริ ษัท
บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท Delta Green Industrial (Thailand) Co.,Ltd
สัญญาเลขที
วันเริ มต้ นของสัญญา 12 มกราคม 2558
ระยะเวลาของสัญญา สัญญานีสินสุดวันที 11 มกราคม 2559 และสามารถต่ออายุออกไปอีกครังละ 1 ปี
ค่าตอบแทน
ไม่มี
- สัญญาแต่งตังเป็ นผู้แทนจัดจําหน่ายสินค้ าประเภท Distributor Agreement
สาระสําคัญ
- การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 60 วัน
9. สัญญาจัดจําหน่ายสินค้ า V CUBE ภายใต้ เครื องหมายการค้ า V CUBE ระหว่างบริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน) กับ
บริ ษัท วี-คิวบ์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท
บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท วี-คิวบ์ (ประเทศไทย) จํากัด
สัญญาเลขที
V-102-160927-6
วันเริ มต้ นของสัญญา 19 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาของสัญญา สัญญานีสินสุดวันที 18 ตุลาคม 2560 และสามารถต่ออายุออกไปอีกครังละ 1 ปี
ค่าตอบแทน
ไม่มี
สาระสําคัญ
- สัญญาแต่งตังเป็ นผู้แทนจัดจําหน่ายสินค้ าประเภท Reseller Agreement
- การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน
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10. สัญญาจัดจําหน่ายสินค้ า LigoWave Wireless ภายใต้ เครื องหมายการค้ าระหว่างบริษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน) กับ
บริ ษัท LigoWave LigoWave Inc.
บริ ษัท
บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท LigoWave Inc.
คูส่ ญ
ั ญา
สัญญาเลขที
วันเริ มต้ นของสัญญา 1 กันยายน 2558
ระยะเวลาของสัญญา สัญญานีสินสุดวันที 31 สิงหาคม 2559 และสามารถต่ออายุออกไปอีกครังละ 1 ปี
ค่าตอบแทน
ไม่มี
สาระสําคัญ
- สัญญาแต่งตังเป็ นผู้แทนจัดจําหน่ายสินค้ าประเภท Reseller Agreement
- การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 90 วัน
11. สัญญาจัดจําหน่ายสินค้ า Aver Videoconferencing System ระหว่างบริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน) กับ
บริ ษัท Aver Information Inc.(Taiwan)
บริ ษัท
บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท Aver Information Inc.(Taiwan)
สัญญาเลขที
วันเริ มต้ นของสัญญา 1 มกราคม 2559
ระยะเวลาของสัญญา สัญญานีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 และสามารถต่ออายุออกไปอีกครังละ 1 ปี
ค่าตอบแทน
ไม่มี
สาระสําคัญ
- สัญญาแต่งตังเป็ นผู้แทนจัดจําหน่ายสินค้ าประเภท Distributor Agreement
- การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 60 วัน
12. สัญญาจัดจําหน่ายสินค้ าอุปกรณ์ปอ้ งกันความปลอดภัย ระหว่างบริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน) กับ
บริ ษัท Forcepoint ประเทศไทย จํากัด(มหาชน)
บริ ษัท
บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท Forcepoint International Technology Ltd.
สัญญาเลขที
วันเริ มต้ นของสัญญา 22 มิถนุ ายน 2561
ระยะเวลาของสัญญา ค่าตอบแทน
ไม่มี
สาระสําคัญ
- สัญญาแต่งตังเป็ นผู้แทนจัดจําหน่ายสินค้ าประเภท Distributor Agreement
- การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 60 วัน

งานทียังไม่ ได้ ส่งมอบ
บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ า (Distributor) ของแต่ละแบรนด์สนิ ค้ า เป็ นเพียง
การซือมาและขายไปเท่านัน ไม่ดําเนินธุรกิจเป็ นงานโครงการจึงไม่มีงานทียังไม่สง่ มอบ
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06

ข้ อมูลทัวไป
ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
6.1 ข้ อมูลทัวไป
 ทีตังสํานักงานใหญ่บริ ษัท ฯ
บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน) เลขที 23/87-89
ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขต
ห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ 0 212 3456
โทรสาร 0 212 3455

 ประเภทธุรกิจ
จัดจําหน่ายสินค้ าไอที ประเภทผลิตภัณฑ์ระดับ
องค์กร
 เลขทะเบียนบริ ษัท ฯ
บมจ. 0107558000237
 เว็บไซด์ www.itgreen.co.th

6.2 ข้ อมูลหลักทรัพย์
 ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท
 ทุนทีออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ ว 50,000,000 บาท
ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น
 หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 0.05 บาท
6.3 ผู้ถอื หุ้น
รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ทีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ลําดับที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผู้ถอื หุ้น
บมจ. อินเตอร์ เนชันแนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน
นายอดิศร สิงห์ฤาเดช
นายเอนก ชัยเมตรากุล
นายสุภทั ร ตังจิตมันคง
นายรณชิต บุญชู
นางสาววรรณชนก นิวร
นายเติมพงศ์ ธนกุลไพศาล
นายสิรภพ ชาติธนินธร
นายวณสัณฑ์ ศรี สร้ อย
นางสาวมณฑนา สุวรรณฤทธิ

จํานวนหุ้น
91,135,780
5,200,000
1,700,000
400,000
300,000
200,000
200,000
200,000
144,000
140,000
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สัดส่ วน(ร้ อยละ)
91.14
5.20
1.70
0.40
0.30
0.20
0.20
0.20
0.14
0.14

6.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัท
ปี 2561 บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน) มีกําไรสําหรับ
ปี จํ า นวน 15.6 ล้ า นบาท ซึ งมติ ที ประชุ ม คณะกรรมการ
บริ ษั ท ครั งที 1/2562 เมื อวัน จัน ทร์ ที 18 กุม ภาพันธ์ 2562
เสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2562 ในวันที 5
เมษายน 2562 เพือพิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับ
ปี 2561 ตามงบการเงินรวม

บริ ษัทมีนโยบายจัดสรรเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย ซึง
สามารถจัดสรรครบแล้ ว ณ วันสินปี บญ
ั ชี 31 ธันวาคม 2559
แต่ในกรณีทีมีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินเพือการขยายกิจการ
หรื อ มี เ หตุก ารณ์ ที ไม่ป กติ บริ ษั ท อาจนํ า มาประกอบการ
พิจารณาเปลียนแปลงการจ่ายเงินปั นผลในช่วงนัน ๆ ตาม
ความเหมาะสมได้

อัตราการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานแต่ละปี ในรอบ 4 ปี ทีผ่านมา
ปี

เงินปั นผล

เงินปั นผล

รวม

อัตราการจ่ ายเงินปั นผล

งวดระหว่ างกาล

งวดสุดท้ าย

(บาท/หุ้น)

ต่ อกําไรสุทธิ

(บาท/หุ้น)

(บาท/หุ้น)

2558

3

0.17

0.33

1.05

2559

-

0.25

0.25

0.92

2560

-

0.16

0.16

0.5

2561

-

-

-

-
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(ร้ อยละ)
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โครงสร้ างการจัดการ
ผังการบริหารงาน (ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)

คณะกรรมการบริ ษัท

เลขานุการบริ ษัท

คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการสรรหา ฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

ตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายบัญชีการเงิน

ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ

ผู้จดั การฝ่ ายขาย

ผู้จดั การฝ่ าย
เทคนิค

ผู้จดั การฝ่ าย
บัญชีการเงิน

คณะทํางาน
การตลาด

ผู้จดั การฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล

บริ ษัท เอช อาร์ ซี พี จํากัด*

หมายเหตุ
* บริ ษัท เอช อาร์ ซี พี จํากัด คือ บริ ษัทย่อยทีดําเนินงานภายใต้ บริ ษัทใหญ่ ตังแต่เมือวันที 1 มีนาคม 2559
26

ผู้จดั การฝ่ าย
ธุรการ
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คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 8 คน ดังนี
1. นายอํานวย ทองสถิตย์
ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายศุภชัย วินิจกุลชัย
รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหา ฯ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายอดิศร สิงห์ฤาเดช
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร / กรรมการบริ ษัท / กรรมการบริ หาร
4. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการบริ ษัท / กรรมการสรรหา ฯ
5. นายดล เหตระกูล
กรรรมการบริ ษัท
6. นางชลรัก สายวัฒน์
กรรมการบริ ษัท / กรรมการสรรหา ฯ / กรรมการอิสระ
7. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา ฯ / กรรมการอิสระ
กรรการบริ ษัท / กรรมการบริ หาร
8. นางสิริพนั ธ์ เขียนสุภาพ
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ต้ อ งได้ รั บ การแต่ ง ตังจากผู้ถื อ หุ้น โดยประกอบด้ ว ยกรรมการไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน และกํ า หนดให้
คณะกรรมการบริ ษัทต้ องเป็ นกรรมการอิสระจํานวน 1 ใน 3 คน คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตังเลขานุการ 1 คน ทําหน้ าทีเป็ น
เลขานุการคณะกรรมการ
คุณสมบัติ
1. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการบริ ษัท
2. คณะกรรมการบริ ษัทต้ องเป็ นอิสระ จํานวน 1 ใน 3 คน
และมี คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระครบถ้ วนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
3. มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ทีเหมาะสม
ตลอดจนมีความรู้ ความเข้ าใจถึงคุณสมบัติ หน้ าที และ
ความรับผิดชอบของตน
4. เป็ นบุคคลผู้ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535

4. พิจารณางบดุลและงบกําไรขายทุนประจําปี
5. พิ จ ารณางบประมาณการปรั บ เงิ น เดื อ นประจํ า ปี
งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน สวัสดิการทีสําคัญของ
ผู้บ ริ ห าร นํ า เสนอเบี ยประชุม บํ า เหน็ จ กรรมการและ
อัตราจ่ายเงินปั นผลต่อผู้ถือหุ้น
6. พิจารณาโครงสร้ างบริ หาร แต่งตังคณะผู้บริ หาร ประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าทีปฏิบตั ิการ ประธาน
เจ้ าหน้ าทีเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะกรรมการอืน
ตามความเหมาะสม
7. ควบคุม ดูแ ลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัทตลอดจน
มติทีประชุมผู้ถือหุ้น
เว้ นแต่อํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนี จะกระทําได้ ก็
ต่อเมือได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทังนีกําหนดให้
รายการทีกรรมการหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้
เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื นใดกับบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อย ให้ กรรมการซึงมีสว่ นได้ เสียในเรื องนัน ไม่มี
สิทธิออกเสียลงคะแนนนในเรื องนัน

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี
1. อํานาจหน้ าทีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์
และกฎหมายอืนใดทีกํ าหนดให้ เป็ นอํานาจหน้ าทีของ
กรรมการหรื อคณะกรรมการบริ ษัท (มหาขน) จํากัด
2. อํานาจหน้ าทีตามข้ อบังคับของบริ ษัท ทีกําหนดให้ เป็ น
ของคณะกรรมการ
3. พิจารณาอนุมตั ิแผนงานระยะยาว แผนงานงบประมาณ
และงบลงทุนประจําปี
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 เรื องทีกฏหมายกําหนดให้ ต้องได้ มติทีประชุมผู้ถือหุ้น
 การทํารายการทีกรรมการมีส่วนได้ เสียและอยู่ในข่ายที
กฏหมายหรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ ต้อง
ได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
 นอกจากนันในกรณีต่อไปนีจะต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากทีประชุมคณะกรรมการ และทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมด
ของผู้ถือหุ้นทีเข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรื อโอนกิ จ การของบริ ษั ท ทั งหมดหรื อ
บางส่วนทีสําคัญ

- การซือหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอืนหรื อบริ ษัทเอกชน
มาเป็ นของบริ ษัท
- การทํ า แก้ ไข หรื อ เลิ ก สัญ ญาเกี ยวข้ อ งกับ การให้ เ ช่ า
กิ จ การของบริ ษั ท ทังหมดหรื อ บางส่ ว นที สํ า คัญ การ
มอบหมายให้ บุคคลอืนเข้ าจัดการธุรกิ จของบริ ษัท หรื อ
การรวมกิ จการกับ บุค คลอืนโดยมีวัตถุประสงค์ จะแบ่ง
กําไรขาดทุนกัน
- การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
- การเพิมทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรื อเลิกบริ ษัท

ตารางการดํารงตําแหน่ งในคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

* คณะกรรมการ
บริหาร
(4 คน)

นายอํานวย ทองสถิตย์
นายศุภชัย วินิจกุลชัย
นายอดิศร สิงห์ฤาเดช
นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
นายดล เหตระกูล
นางชลรัก สายวัฒน์ *
นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล
นางสิริพนั ธ์ เขียนสุภาพ **
นายคํานวล ด่านอุดม ***

กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ สรรหาและพิจารณา
(3 คน)
ค่ าตอบแทน
(4 คน)
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
-

หมายเหตุ
* ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ครังที 4/2561 เมือวันอังคารที 17 เมษายน 2561 มีมติให้ นางชลรัก สายวัฒน์
ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
** ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ครังที 3/2560 เมือวันที 21 เมษายน 2560 มีมติให้ นางสิริพนั ธ์ เขียนสุภาพ
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน)
*** นายคํานวล ด่านอุดม ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายบัญชีการเงิน ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หาร ตามมติทีประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทครังที 2/2559 เมือวันอังคารที 29 มีนาคม 2559
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การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริ ษั ท เข้ า ร่ ว มประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท
อย่า งสมํ าเสมอ เพื อรั บ ทราบและร่ วมกันตัดสินใจในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยมีการประชุมอย่างน้ อย 3 เดือน
ครัง ซึงมีการกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้ าเป็ นประจํา
ทุก ปี และแจ้ ง กรรมการแต่ล ะคนให้ ท ราบตังแต่ต้ น ปี เพือ
จัดสรรเวลาในการเข้ าร่ วมประชุม และอาจมีการประชุมครัง
พิเศษเพิมเติมเพือพิจารณาเรื องทีมีความสําคัญเร่งด่วน
ในการประชุม ประธานกรรมการเป็ นผู้ตรวจสอบวาระ
การประชุ ม และพิ จ ารณาเรื องเข้ าวาระการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคน
สามารถเสนอเรื องต่าง ๆ เพือเข้ ารับการพิจารณาเป็ นวาระ
การประชุมได้
ในปี 2561 ได้ มีการประชุมคณะกรรมการจํานวน 7 ครัง
เป็ น การประชุม ที กํ า หนดไว้ ล่ว งหน้ า ทังปี 6 ครั ง และครั ง
พิเศษ 1 ครัง โดยกรรมการบริ ษัททังคณะเข้ าประชุมร้ อยละ
.. และกรรมการบริ ษัทแต่ละคนเข้ าประชุมมากกว่าร้ อยละ ..
ของจํ านวนครั งทังหมด ทังนี ในการประชุมแต่ละครังได้ มี
การจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่ง
ให้ กับกรรมการบริ ษัทแต่ละคนล่ลวงหน้ าก่อนวันประชุม 6
วัน เพือให้ กรรมการมีเวลาทีจะศึกษาข้ อมูลในเรื องต่าง ๆ
อย่างเพียงพอ
ในการพิ จ ารณาเรื องต่า ง ๆ ประธานกรรมการ ซึงทํ า
หน้ าทีประธานในทีประชุมได้ จดั สรรเวลาในการประชุมอย่าง

เพียงพอและเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระ ทังนี การลงมติในทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ให้ ถือมติของเสียงข้ างมาก โดยให้ กรรมการคนหนึงมีเสียง
หนึงเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในทีประชุมจะ
ออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียงเป็ นเสียงชีขาด
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายบัญชี การเงิ นได้ เข้ าร่ วม
ประชุ ม ด้ วย เพื อให้ ข้ อมู ล ที เป็ นประโยชน์ แ ละรั บ ทราบ
นโยบายโดยตรง เพื อให้ สามารถนํ า ไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพ เว้ นแต่ในบางวาระทีประชุมเฉพาะกรรมการ
บริ ษัท
เมือสินสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการเป็ นผู้มี
หน้ าที จั ด ทํ า ราย งานการประชุ ม เสนอให้ ที ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทรับรองในวาระช่วงแรกของการประชุม
ครั งถัด ไป และให้ ป ระธานกรรมการบริ ษั ท ลงลายมื อ ชื อ
รั บ รองความถูกต้ อ ง ทังนี กรรมการบริ ษั ท สามารถแสดง
ความคิดเห็น ขอแก้ ไขเพิมเติมรายงานการประชุมให้ มีความ
ละเอี ย ดถูก ต้ อ งมากที สุด รายงานการประชุม ที ที ประชุม
คณะกรรมการได้ รับรองแล้ วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ ใน
รู ป แบบของเอกสารชันความลับ ของบริ ษัท ณ สํา นักงาน
ใหญ่ บ ริ ษั ท และจัด เก็ บ ในรู ป แบบเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
พร้ อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพือสะดวก
ในการสืบค้ นอ้ างอิง
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ตารางการเข้ าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2561
(1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561)
รายชือกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายอํานวย ทองสถิต
นายศุภชัย วินิจกุลชัย
นายอดิศร สิงห์ฤาเดช
นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ *
นายดล เหตระกูล
นางชลรักษ์ สายวัฒน์ **
นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล
นางสิริพนั ธ์ เขียนสุภาพ
นายคํานวล ด่าอุดม

คณะกรรมการ

(จํานวน 8 คน)
จํานวน
การประชุม
ทังปี 7 ครัง
7/7
7/7
7/7
5/7
5/7
5/7
7/7
7/7
-

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ ประชุมผู้ถอื หุ้น
สรรหาและ
ปี 2561
พิจารณา
ค่ าตอบแทน

(จํานวน 4 คน)
จํานวน
การประชุม
ทังปี 4 ครัง
4/4
1/4
4/4
4/4

(จํานวน 4 คน)
จํานวน
การประชุม
ทังปี 1 ครัง
1/1
1/1
1/1
-

(จํานวน 3 คน)
จํานวน
การประชุม
ทังปี 4 ครัง
4/4
4/4
4/4
-

(จํานวน 8 คน)
จํานวน
การประชุม
ทังปี 2 ครัง
2/2
2/2
2/2
2/2
1/2
2/2
2/2
2/2
-

หมายเหตุ
1. กรรมการอิสระ จํานวน 4 คน ได้ แก่ ลําดับที 1,2,6,7
2. กรรมการบริ หาร จํานวน 4 คน ได้ แก่ ลําดับที 3,4,8 และนายคํานวล ด่านอุดม ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายบัญชีการเงิน
3. กรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 คน ได้ แก่ ลําดับที 1,2,7
4. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จํานวน 4 คน ได้ แก่ ลําดับที 2,4,6,8
5. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมือวันอังคารที 3 เมษายน 2561
6. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมือวันอังคารที 17 เมษายน 2561
* ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมือวันอังคาร
ที 17 เมษายน 2561 และได้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย เมือวันพุธที 15 สิงหาคม 2561
** เข้ าเป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมือวันอังคารที 17 เมษายน 2561
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ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริ หาร มีดังนี
1. มีอํานาจสังการ วางแผนและดําเนินกิจการของบริ ษัทให้
เป็ นไปตามนโยบายทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
2. กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
3. กําหนดนโยบายเกียวกับการลงทุน / การระดมทุน
4. มี อํ า นาจจ้ า ง แต่ ง ตัง ปลดออก ไล่อ อก กํ า หนดอัต รา
ค่าจ้ าง ให้ บําเหน็จรางวัล ปรับขึนเงินเดือนค่าตอบแทน
เงินโบนัส สําหรับพนักงานระดับผู้อํานวยการฝ่ าย

5. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานให้ เหมาะสม
กั บ สภาพการณ์ ประเพณี ป ฏิ บั ติ แ ละสอดคล้ องกั บ
กฏหมายทีบังคับใช้ อยู่
6. พิ จ า ร ณ า ว า ร ะ ต่ า ง ๆ ก่ อ น เ ส น อ ข อ อ นุ มั ติ จ า ก
คณะกรรมการบริ ษัท

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี
1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน 5. ดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคล
ทีเกียวโยงกัน
บัญชีทีเพียงพอและเชือถือได้
2. ดูแ ลให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบควบคุม ภายในที เหมาะสมและมี 6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี เพือ
เสนอในรายงานประจํ าปี ของบริ ษัท ซึงเป็ น การสรุ ปการ
ประสิทธิภาพ
ปฏิบตั ิงานในปี ทีผ่านมารวมทังการพิจารณาแต่งตังผู้สอบ
3. การคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
4. ดู แ ลให้ บริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามข้ อกํ า หนดและกฎหมายที
บัญชีประจําปี ของบริ ษัท
เกียวข้ อง
7. หน้ าทีอืนทีอาจกําหนดเพิมเติมโดยคณะกรรมการบริ ษัท
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน มีดังนี
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและตําแหน่งทีอยู่ภายใต้ หรื อ
1. พิ จ า ร ณ า ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ
ตําแหน่งทีรายงานตรงต่อประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
5. พิ จ ารณาอนุมัติก ารกํ า หนดค่า ตอบแทนประจํ าปี ของ
2. กํ า ห น ด ห ลั ก เก ณฑ์ และ น โยบาย ใน การสรรหา
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษั ท ย่ อ ยและ
3. พิ จ ารณาสรรหากรรมการ โดยพิ จ ารณาบุ ค คลที
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
6. จั ด ทํ า ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ น โ ย บ า ย ใ น ก า ร กํ า ห น ด
เหมาะสมที จะมาดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ เพื อเสนอ
ค่ า ต อ บ แ ท น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ พื อ เ ส น อ ใ ห้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ และ/หรื อ เสนอขอ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ และ/หรื อ นําเสนอ
อนุมตั ิตอ่ ทีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
ต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิตามแต่กรณี
4. กํ าหนดค่าตอบแทนทีจํ าเป็ นและเหมาะสมในแต่ละปี
7. รายงานนโยบายด้ านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/
ของคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษั ท
เหตุผ ลและวัต ถุป ระสงค์ ข องนโยบาย เปิ ด เผยไว้ ใ น
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
รายงานประจําปี
พิ จ ารณาค่ า ตอบแทน คณะกรรมการบริ ษั ท ย่ อ ย
ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท
นายอํานวย ทองสถิตย์
อายุ 66 ปี
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัท
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
25 ธันวาคม 2558 - ปั จจุบนั
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาโท
วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
ปริ ญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
หลักสูตรอบรม
 หลักสูตร Directors Certification Program : DCP รุ่นที 201/2015 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 Senior Executive Fellows Program, Harvard University, USA
 หลักสูตรAlternative Energy, University of Florida, USA
ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อยหลัง
พ.ศ. 2561 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริ ษัท อินเตอร์ เนชันแนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน จํากัด(มหาชน)
พ.ศ. 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน)
กรรมการ สถาบันบริ หารกองทุนพลังงาน (องค์กรมหาชน)
พ.ศ. 2558 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - ปั จจุบนั
กรรมการทรงคุณวุฒิ คณะพลังงาน วัสดุและสิงแวดล้ อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
พ.ศ. 6 – ปั จจุบนั
กรรมการ มูลนิธิพลังงานเพือสิงแวดล้ อม
พ.ศ. 6 – ปั จจุบนั
กรรมการ ศูนย์อนุรักษ์ พลังงานแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 6 – ปั จจุบนั
กรรมการทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยพลังงานและสิงแวดล้ อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
- ไม่มี -
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นายศุภชัย วินิจกุลชัย
อายุ 44 ปี
ตําแหน่ ง
รองประธานกรรมการบริ ษัท
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
30 เมษายน 2558 - ปั จจุบนั
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาโท
การจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (การจัดการการเป็ นผู้ประกอบการ)
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ั ฑิต ภาควิชาการตลาด (บริ หารธุรกิจ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ บณ
หลักสูตรอบรม
 IOD Fellow Member ; หลักสูตร Director Certification
Program (DCP Diploma Examination รุ่นที 52/5016
โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที /
โดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Advance Audit Committee Program ; AACP
รุ่นที /
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)

 หลักสูตร Board Nomination Compensation Program ;
BNCP รุ่นที /
โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Role of The Chairman Program ; RCP รุ่นที
/
โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate
Leaders ; RCL รุ่นที /
โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อยหลัง
พ.ศ. 2560 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการบริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558 – ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบบริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระบริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 5 – ปั จจุบนั
ผู้อํานวยการบริ หาร บริ ษัท อร่อยทัวหล้ าฟ้าดิน จํากัด
พ.ศ. 1 – 2555
ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
- ไม่มี -
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นายอดิศร สิงห์ฤาเดช
อายุ 60 ปี
ตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษัท
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
30 เมษายน 2558 - ปั จจุบนั
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี
BA in Statistics มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรอบรม
 หลักสูตร Leading Digital Transformation โดย eX-ACADEMY
 หลักสูตร Directors Certification Program : DCP รุ่นที 217/2016 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ ไขปั ญหา (Problem Solving & Decision Making)
ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อยหลัง
พ.ศ. 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร บมจ. ไอที กรี น
พ.ศ. 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ หารบมจ. ไอที กรี น
พ.ศ. 2546 - 2558
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชัน จํากัด
พ.ศ. 2545 – 2545
ผู้จดั การประจําภูมิภาค บริ ษัท โปรโตคอลเซ็นจูรี จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
5,200,000 หุ้น (ร้ อยละ 5.2 )
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นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
อายุ 59 ปี
ตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษัท
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
30 เมษายน 2558 - ปั จจุบนั
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาอิเล็คทรอนิคส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรอบรม
 หลักสูตร มินิเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตร High Impact Presentations Workshop โดย Dale Carnegie Trainin
 หลักสูตร การปฏิบตั ิการจิตวิทยาฝ่ ายอํานวยการ โดยสถาบันจิตวิทยาความมันคง
 หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที 35/2003 โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Chairman รุ่นที /
โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร นักบริ หารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที 2/2011 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สํานักศาลปกครอง
 หลักสูตรต่อต้ านทุจริ ตสําหรั บผู้บริ หาร (Anti-corruption for Executive Program: ACEP) รุ่ นที 8/2013 โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง รุ่นที 18 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อยหลัง
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
ทีปรึกษาคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัท สยามราชธานี จํากัด
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
อุปนายกสายงานสมาชิกสัมพันธ์และสรรหารายได้ mai Listed Company Association
พ.ศ. 2558 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน
พ.ศ. 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไอที กรี น
พ.ศ. 2558 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หาร บมจ. ไอที กรี น
พ.ศ. 2540 - 2558
ประธานกรรมการ บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชัน จํากัด
ปั จจุบนั เปลียนชือเป็ น บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2529 - 2560
คณะกรรมการบริ ษัท บมจ. อินเตอร์ เนชันแนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน
พ.ศ. 2553 - 2559
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร บมจ. อินเตอร์ เนชันแนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
40 หุ้น (ร้ อยละ 0.00004 )
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นายดล เหตระกูล
อายุ 38 ปี
ตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษัท
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
30 เมษายน 2558 - ปั จจุบนั
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี
ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรอบรม
 หลักสูตรนักบริ หารระดับสูงด้ านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที 2 (วธอ.2)
 หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที 224/2016 โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อยหลัง
พ.ศ. 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2555 – ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. อินเตอร์ เนชันแนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน
พ.ศ. 2554 – ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท บมจ. อินเตอร์ เนชันแนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน
พ.ศ. 2553 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร บริษัท อร่อยทัวหล้ าฟ้าดิน จํากัด
พ.ศ. 2558 – 2559
ประธานกรรมการบริ ษัท บมจ. ไอที กรี น
พ.ศ. 2555 – 2557
ทีปรึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
- ไม่มี -
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นางชลรัก สายวัฒน์
อายุ 58 ปี
ตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษัท
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
30 เมษายน 2558 - ปั จจุบนั
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี
พาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรอบรม
 หลักสูตร Director Accreditation Program : DAP รุ่นที 130/2016 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร High Impact Presentations Workshop โดย Dale Carnegie Training
 หลักสูตร CFO รุ่น 2 โดยสภาวิชาชีพบัญชี
 หลักสูตร Tax Consultant โดยสภาวิชาชีพบัญชี
 หลักสูตร นักภาษี มืออาชีพ (Micro Master of Tax Administration) โดย Bangkok Training Center
 หลักสูตร Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อยหลัง
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน
พ.ศ. 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษัท บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554 – 2557
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริ ษัท แมพ แอคทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด
พ.ศ. 2549 – 2550
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริ ษัท ทีเอสไลฟ์ สไตล์ (ประเทศไทย) จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
- ไม่มี -
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นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล
อายุ 38 ปี
ตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษัท
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
30 เมษายน 2558 - ปั จจุบนั
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาโท
นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสนั , ประเทศสหรัฐอเมริ กา
(Master of Legal Institutions (M.L.I.))
ปริ ญญาตรี
นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรอบรม
 หลักสูตร Directors Certification Program : DCP รุ่นที 224/2016 โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร “Role of the Chairman Program” (RCP) รุ่นที 41/2017
 หลักสูทตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที 2/2017
 หลักสูตร “นักบริ หารระดับสูงด้ านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน” (วธอ.) รุ่นที 4
 หลักสูตร ทีปรึกษาด้ านแรงงานสัมพันธ์ สภาองค์การนายจ้ างผู้ประกอบการค้ าและอุตสาหกรรมไทย
ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อยหลัง
พ.ศ. 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์ เนชันแนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน
พ.ศ. 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. อินเตอร์ เนชันแนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน
พ.ศ. 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอที กรี น
พ.ศ. 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท ฮิราตะ เอ็นจิเนียริ ง (ประเทศไทย) จํากัด
พ.ศ. 2557 – ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท อีเอส เคาน์เซล จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
- ไม่มี -
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นางสิริพนั ธ์ เขียนสุภาพ
อายุ 52 ปี
ตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษัท
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
21 เมษายน 2560 - ปั จจุบนั
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี
บริ หารธุรกิจ (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หลักสูตรอบรม
 หลักสูตร TFRS for SMEs ผลกระทบต่อการบันทึกบัญชีทีนักบัญชี ต้องปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 หลักสูตรเจาะประเด็นรายจ่ายต้ องห้ ามและภาษี ซือต้ องห้ าม สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 หลักสูตร สิทธิประโยชน์ทางภาษี ของสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ International Headquarters: IHQ
 และบริ ษัทการค้ าระหว่างประเทศ International Trading Centers: ITC บริ ษัท ฝึ กอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด
 หลักสูตร 27 กลยุทธ์สาํ คัญ การวิเคราะห์งบการเงินแบบครบวงจร บริ ษัท ฝึ กอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด
 หลักสูตร เจาะลึกความแตกต่างระหว่าง TFRS for SMEs และ TFRS for NPAEs (หลักสูตรใหม่ปี 2558) บริ ษัท ฝึ กอบรมและ
สัมมนาธรรมนิติ จํากัด
 หลักสูตร Sale Promotion กับภาระภาษี ทีฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายการตลาด ต้ องทราบ บริ ษัท ฝึ กอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด
 หลักสูตร 35 ประเด็นเด็ดการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี บริ ษัท ฝึ กอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด
 หลักสูตร แนวปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สําหรับกิจการ NPAEs เกียวกับสินค้ าคงเหลือ เงินสด ลูกหนี และ
ประมาณการหนีสิน บริ ษัท สํานักพัฒนาการบริ หารธรรมนิติ จํากัด
 หลักสูตร เคล็ด (ไม่) ลับกับอนุสญ
ั ญาเพือการเว้ นการเก็บภาษี ซ้อน บริ ษัท ฝึ กอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด
 หลักสูตร X-ray ภาษี ทีนิติบคุ คลไม่ควรพลาด บริ ษัท ฝึ กอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด
 หลักสูตร เจาะลึกปั ญหาและแนวปฏิบตั ิทีถูกต้ องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน IFRS บริ ษัท ฝึ กอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด
 หลักสูตร การบัญชีอตุ สาหกรรม บริ ษัท ฝึ กอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด
 หลักสูตร เจ้ าหน้ าทีความปลอดภัยในการทํางานระดับบริ หาร สถาบันฝึ กอบรมด้ านความปลอดภัยในการทํางาน
 บริ ษัท ปิ นทอง กรุ๊ป แมนเนจเม้ นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด
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ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อยหลัง
พ.ศ. 2560 – ปั จจุบนั
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายบัญชีและการเงิน บมจ. อินเตอร์ เนชันแนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร บมจ. อินเตอร์ เนชันแนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน
พ.ศ. 2560 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ หารความเสียงและธรรมาภิบาล บมจ. อินเตอร์ เนชันแนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน
พ.ศ. 2560 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 – ปั จจุบนั
คณะกรรมการ บริ หาร บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษัท คลีน แพลนนิง จํากัด
พ.ศ. 2553 – 2559
Financial Planning and Analyst Manager บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550 - 2555
Financial Manager บริ ษัท ครอมัลลอย (ประเทศไทย) จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
- ไม่มี -
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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการได้ มีมติแต่งตังนางสาวอภิชญา สุภาสูรย์
เป็ นเลขานุการบริ ษัท เมือวันจันทร์ ที 2 เมษายน 2562 เพือ
ทําหน้ าทีจัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังจัดทํารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานประจํ า ปี ตลอดจนเก็ บ เอกสารตามที กฎหมาย
กําหนด โดยเลขานุการบริ ษัททีคณะกรรมการเป็ นผู้แต่งตัง

ขึนเป็ นผู้ทีคณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้
ความสามารถในการบริ หารงานเลขานุการบริ ษัทให้ เป็ นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับต่าง ๆ
นอกจากนี บริ ษัทได้ ส่งเสริ มให้ เลขานุการบริ ษัทได้ รับ
การฝึ ก อบรมและพัฒ นาความรู้ อย่างต่อ เนื อง และมี ก าร
เปิ ดเผยประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการ
บริ ษัทไว้ ในรายงานประจําปี

ประวัติเลขานุการบริษัท
นางสาวอภิชญา สุภาสูรย์
อายุ 26 ปี
ตําแหน่ ง
เลขานุการบริ ษัท
วันเข้ าดํารงตําแหน่ ง
2 เมษายน 2561 - ปั จจุบนั
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
หลักสูตรอบรม
 หลักสูตร Company Reporting Program : CRP รุ่นที 22/2018 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Board Reporting Program : BRP รุ่นที 27/2018 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Company Secretary Program : CSP รุ่นที 91/2018 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อยหลัง
พ.ศ. 2561 – ปั จจุบนั
เลขานุการ บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน)
พ.ศ. 2559 – 2561
ธุรการฝ่ ายขาย บริษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน)
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
- ไม่มี -
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ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่ อย
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ
ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมือวันอังคารที
เข้ าประชุ ม กํ า หนดให้ มี ผ ลตังแต่ วัน ที ได้ รั บ อนุมัติ จ ากที
ประชุม ผู้ถือ หุ้น เป็ นต้ นไปจนกว่าจะมีม ติเ ปลียนแปลงเป็ น
17 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
อย่างอืน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนแต่ละคณะ ดังนี
และคณะกรรมการชุดย่อยโดยกําหนดค่าตอบแทนต่อครังที
ตําแหน่ง
คณะกรรมการบริ ษัท

ค่าตอบแทนต่อครังทีเข้ าประชุม
(บาท)
30,000
25,000
20,000
15,000
20,000
15,000
20,000
15,000

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่ อยปี 2561
(1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)
รายชือกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายอํานวย ทองสถิตย์ 1
นายศุภชัย วินิจกุลชัย 2
นายอดิศร สิงห์ฤาเดช
นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ 3
นายดล เหตระกูล
นางชลรักษ์ สายวัฒน์
นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล 4
นางสิริพนั ธ์ เขียนสุภาพ
รวม

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
บริหาร
210,000
160,000
160,000
30,000
110,000
20,000
120,000
110,000
140,000
160,000
25,000
1,170,000

75,000

หมายเหตุ
1. ประธานกรรมการบริ ษัท
2. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่ าตอบแทน
(บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
สรรหา
55,000
55,000
20,000
10,000
80,000
10,000
190,000

3. ประธานกรรมการบริ หาร
4. ประธานกรรมการตรวจสอบ
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40,000

รวม
(บาท)

265,000
235,000
190,000
140,000
120,000
110,000
230,000
185,000
1,475,000
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ผู้บริหาร
(ณ วันที 31 ธันวาคม 2561) ประกอบด้ วยผู้บริ หารจํานวน 5 ท่าน ดังนี
1. นายอดิศร สิงห์ฤาเดช
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
2. นายคํานวล ด่านอุดม
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายบัญชีการเงิน
3. นายอเนก เรื องเศรษฐวิทย์ รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
4. นายเติมพงษ์ ธนกุลไพศาล ผู้ช่วยรองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
5. นายธนเดช ฐิ ตะธรรมกุล
ผู้ช่วยรองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
1. เป็ นผู้ตดั สินใจในเรื องทีสําคัญของบริ ษัท กําหนดภารกิจ
วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายรวมถึงการกํ ากับดูแล
การดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า
และต้ องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท
2. ดําเนินกิ จการทีเกี ยวข้ องกับการบริ หารงานทัวไปของ
บริ ษัท ฯ
3. พิจารณาเรื องการระดมทุนของบริ ษัท เพือนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ห ารพิ จ ารณาอนุมัติแ ละเสนอต่อที
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทต่อไป
4. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนบริ ษัทต่อ
บุคคลภายนอก ในกิจการทีเกียวข้ องและเป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษัท
5. มีอํานาจจ้ าง แต่งตัง ปลดออก ให้ ออก ไล่ออก กํ าหนด
อั ต ราค่ า จ้ าง ให้ บํ า เหน็ จ รางวั ล ปรั บ ขึ นเงิ น เดื อ น
ค่าตอบแทน เงินเดือน โบนัส สําหรับพนักงานระดับตํา
กว่ารองประธาน
6. มีอํานาจอนุมตั ิการจัดซือจัดจ้ าง การเข้ าทําสัญญา การ
จ่ายเงินหรื อการทํานิติกรรมใด ๆ ทีเกี ยวข้ องกับธุรกิจ
การค้ าปกติและตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัท

7. มี อํ า นาจอนุมัติ ค่า ใช้ จ่ า ยซื ออุป กรณ์ สาธิ ต (demo) ,
อุปกรณ์สํานักงานและทรัพย์สินถาวรในงบประมาณไม่
เกิน 5,000,000 บาท
8. มี อํ า นาจอนุ มั ติ ก ารซื อสิ น ทรั พย์ ถาวรอื น นอก
งบประมาณและมีอํานาจอนุมตั คิ า่ ใช้ จ่ายในการส่งเสริม
การขาย (ค่ารับรอง ค่าเดินทางท่องเทียว ค่าสนับสนุน
การกีฬา ฯลฯ) ไม่เกิน 500,000 บาท
9. มีอํานาจอนุมตั ิค่าใช้ จ่าย หรื อการจ่ายเงินตามโครงการ
หรื อการลงทุน หรื อการซือขายทรัพย์สนิ ถาวรของบริ ษัท
ั การอนุมตั ิรายการของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
แต่ทงนี
ข้ างต้ น จะไม่ ร วมถึ ง การอนุมัติ ร ายการที ทํ า ให้ ประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หารหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย
หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับ
บริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยรวมทังรายการที กํ า หนดให้ ต้ อ งขอ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทํารายการทีเกียวโยงกัน
และการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทีสําคัญของบริ ษัท
หรื อ บริ ษั ท ย่อย เพื อให้ สอดคล้ องกับ ข้ อ กํ าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ในเรื องดังกล่าว
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ประวัตผิ ้ ูบริหาร
นายอดิศร สิงห์ฤาเดช
อายุ 60 ปี
ตําแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
วันเข้ าดํารงตําแหน่ ง
30 เมษายน 2558 - ปั จจุบนั
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี
BA in Statistics มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรอบรม
 หลักสูตร Leading Digital Transformation โดย eX-ACADEMY
 หลักสูตร Directors Certification Program : DCP รุ่นที 217/2016 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ ไขปั ญหา (Problem Solving & Decision Making)
ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อยหลัง
พ.ศ. 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร บมจ. ไอที กรี น
พ.ศ. 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ หารบมจ. ไอที กรี น
พ.ศ. 2546 - 2558
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชัน จํากัด
พ.ศ. 2545 – 2545
ผู้จดั การประจําภูมิภาค บริ ษัท โปรโตคอลเซ็นจูรี จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
5,200,000 หุ้น (ร้ อยละ 5.2 )
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นายคํานวล ด่านอุดม
อายุ 46 ปี
ตําแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายบัญชีการเงิน
วันเข้ าดํารงตําแหน่ ง
4 เมษายน 2559 - ปั จจุบนั
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรอบรม
 หลักสูตร Director Certification Program : DCP รุ่นที 246/2017 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร CFO Certification Program รุ่นที 20/2016 สภาวิชาชีพบัญชีไทย (FAP)
 หลักสูตร CFO in Practice รุ่นที 5/2016 สภาวิชาชีพบัญชีไทย (FAP)
 หลักสูตร Super Brand Manager รุ่นที 19/2005 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT)
 หลักสูตร Marketing Excellence Capabilities จาก BMS. Marketing US
 หลักสูตร Strategic Positioning จาก Ad College USA
 หลักสูตร Brand planning จาก BMS. Marketing USA
 หลักสูตร Marketing Excellence Development Program จาก BMS. Marketing USA
ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อยหลัง
พ.ศ. 2559 – ปั จจุบนั
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายบัญชีการเงิน บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน)
พ.ศ. 2551 – ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท บลูโอเชียน ออนไลน์ จํากัด(มหาชน)
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
- ไม่มี -
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นายอเนก เรื องเศรษฐวิทย์
อายุ 44 ปี
ตําแหน่ ง
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
วันเข้ าดํารงตําแหน่ ง
2 พฤษภาคม 2560 - ปั จจุบนั
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาโท
หลักสูตรครุศาสตร์ เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (ภาคภาษาอังกฤษ) ภาควิชาครุศาสตร์ เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
ปริ ญญาตรี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรอบรม
 หลักสูตรพัฒนาผู้บริ หาร คณะบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อยหลัง
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน)
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยรองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน)
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2558 วิศวกรขาย บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชัน จํากัด
ผู้จดั การฝ่ ายเทคนิค บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชัน จํากัด
ผู้จดั การผลิตภัณฑ์ บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชัน จํากัด
ผู้จดั การฝ่ ายขาย บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชัน จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
1,700,000 หุ้น (ร้ อยละ 1.7 )
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นายเติมพงษ์ ธนกุลไพศาล
อายุ 44 ปี
ตําแหน่ ง
ผู้ช่วยรองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
วันเข้ าดํารงตําแหน่ ง
2 พฤษภาคม 2560 - ปั จจุบนั
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี
ครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
หลักสูตรอบรม
 หลักสูตร The Manager โดยสถาบันการบริ หารและจิตวิทยา MPI
 หลักสูตร Value Selling โดยนายสงวน ตรี เจริ ญวิวฒ
ั น์
 หลักสูตร Strategic Account Selling โดยนายสงวน ตรี เจริ ญวิวฒ
ั น์
ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อยหลัง
พ.ศ. 2560 – ปั จจุบนั
ผู้ช่วยรองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน)
พ.ศ. 2547 – ปั จจุบนั
ผู้จดั การฝ่ ายเทคนิค บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน)
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
200,000 หุ้น (ร้ อยละ 0.2 )

47

นายธนเดช ฐิ ตะธรรมกุล
อายุ 41 ปี
ตําแหน่ ง
ผู้ช่วยรองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
วันเข้ าดํารงตําแหน่ ง
2 พฤษภาคม 2560 - ปั จจุบนั
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หลักสูตรอบรม
 หลักสูตร Coaching for Leadership
 หลักสูตร System Thinking
 หลักสูตร Fundamentals of Finance and Accounting
 หลักสูตร Communication skills 360
 หลักสูตร Strategies for Developing Effective Presentation Skills
ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อยหลัง
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
ผู้ช่วยรองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน)
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560 ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายขาย บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน)
พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2559 ผู้จดั การฝ่ ายขาย บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชัน จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
60,000 หุ้น (ร้ อยละ 0.06 )
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10

บุคลากร
บริ ษัทยึด มันในอุดมการณ์ ทีว่า “พนักงานคือสิงสําคัญ
สําหรับองค์กร” โดยให้ ความสําคัญกับพนักงานทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกันและถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรทีมีคา่ ทีสุดของ
องค์ ก ร มี ก ารส่ง เสริ มให้ พ นักงานได้ รั บ การพัฒนาความรู้
ศักยภาพและความสามารถตามสายงาน ตลอดจนมีทศั นคติ

ทีดีเพือให้ การเติบโตเจริ ญก้ าวหน้ าไปพร้ อมกับบริ ษัท โดย
ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง การถ่ายทอดความรู้ จาก
พีสู่น้อง การฝึ กอบรมสัมมนาและได้ รับความรู้ จากเจ้ าของ
สินค้ า

จํานวนพนักงาน
บริษัท
บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน)

ณ 31 ธันวาคม 2559
62 คน

ณ 31 ธันวาคม 2560
74 คน

ณ 31 ธันวาคม 2561
77 คน

ทังนีบริ ษัทมีคา่ ตอบแทนของพนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ถึง วันที 31 ธันวาคม 2561 แยกตามลักษณะค่าตอบแทนดังนี
จํานวนเงิน (บาท)
ค่ าตอบแทน
เงินเดือน ค่าตําแหน่ง ค่าวิชาชีพ
โบนัส , คอมมิสชัน
ค่าล่วงเวลา
สวัสดิการ
เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ
รวม

ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2561
27,251,380.00
30,534,738.67
35,522,006.68
10,066,724.00
10,191,241.00
13,439,369.00
228,050.29
782,762.24
560,678.94
3,576,187.15
4,605,168.61
5,203,001.70
605,340.60
779,598.33
898,432.46
41,727,682.04
46,893,508.85
55,623,488.78
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การกํากับดูแลกิจการ
นโยบาย
บริ ษัท ได้ กําหนดนโยบายเกียวกับการกํากับดูแลกิจการ ดังนี
1. ดูแลให้ ความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. จัดให้ มีกําหนดโครงสร้ างบทบาทหน้ าทีความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน
3. ดําเนินธุรกิจด้ วยความโปร่งใสและเน้ นให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างชัดเจนต่อนักลงทุนในเวลาทีเหมาะสม
4. จัดให้ มีระบบการควบคุมและบริ หารความเสียง โดยดําเนินธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง และมีการประเมินความเสียงพร้ อมวางกล
ยุทธ์ แก้ ไขและติดตามการบริ หารความเสียงอย่างสมําเสมอและเหมาะสมดูแลสนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิงาน
อย่างมีจริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้ องและชอบธรรม

คณะกรรมการ
โครงสร้ างกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการชุด ย่อ ย 4 ชุ ด คื อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ , คณะกรรมการบริ ห าร ,
คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท
ปี 2561 คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 8 ท่าน มีรายชือดังต่อไปนี
1. นายอํานวย ทองสถิตย์
ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการบริ ษัท
2. นายศุภชัย วินิจกุลชัย
ดํารงตําแหน่ง รองประธานกรรมการบริ ษัท
3. นายอดิศร สิงห์ฤาเดช
ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัท
4. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัท
5. นางชลรัก สายวัฒน์
ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัท
6. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล
ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัท
7. นายดล เหตระกูล
ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัท
8. นางสิริพนั ธ์ เขียนสุภาพ
ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัท
โดยมี นางสาวอภิชญา สุภาสูรย์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
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ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี
1. อํานาจหน้ าทีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์
และกฎหมายอืนใดทีกํ าหนดให้ เป็ นอํานาจหน้ าทีของ
กรรมการหรื อคณะกรรมการบริ ษัท (มหาขน) จํากัด
2. อํานาจหน้ าทีตามข้ อบังคับของบริ ษัท ทีกําหนดให้ เป็ น
ของคณะกรรมการ
3. พิจารณาอนุมตั ิแผนงานระยะยาว แผนงานงบประมาณ
และงบลงทุนประจําปี
4. พิจารณางบดุลและงบกําไรขายทุนประจําปี
5. พิ จ ารณางบประมาณการปรั บ เงิ น เดื อ นประจํ า ปี
งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน สวัสดิการทีสําคัญของ
ผู้บ ริ ห าร นํ า เสนอเบี ยประชุม บํ า เหน็ จ กรรมการและ
อัตราจ่ายเงินปั นผลต่อผู้ถือหุ้น
6. พิจารณาโครงสร้ างบริ หาร แต่งตังคณะผู้บริ หาร ประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าทีปฏิบตั ิการ ประธาน
เจ้ าหน้ าทีเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะกรรมการอืน
ตามความเหมาะสม
7. ควบคุม ดูแ ลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัทตลอดจน
มติทีประชุมผู้ถือหุ้น
เว้ นแต่อํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนี จะกระทําได้ ก็
ต่อเมือได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทังนีกําหนดให้
รายการทีกรรมการหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้
เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อืนใดกับบริ ษัท
หรื อ

บริ ษัทย่อย ให้ กรรมการซึงมีสว่ นได้ เสียในเรื องนัน ไม่มีสิทธิ
ออกเสียลงคะแนนนในเรื องนัน
 เรื องทีกฏหมายกําหนดให้ ต้องได้ มติทีประชุมผู้ถือหุ้น
 การทํารายการทีกรรมการมีส่วนได้ เสียและอยู่ในข่ายที
กฏหมายหรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ ต้อง
ได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
 นอกจากนันในกรณีต่อไปนีจะต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากทีประชุมคณะกรรมการ และทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
คะแนน
- บริ ษั ท เสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของจํ า นวนเสี ย ง
ทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
- การขายหรื อ โอนกิ จ การของบริ ษั ท ทั งหมดหรื อ
บางส่วนทีสําคัญ
- การซื อหรื อรั บโอนกิ จ การของบริ ษั ท อื นหรื อ
บริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
- การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวข้ องกับการให้ เช่า
กิจการของบริ ษัททังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญ การ
มอบหมายให้ บุคคลอืนเข้ าจัดการธุรกิ จของบริ ษัท
หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
- การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
การเพิมทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรื อเลิก
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คณะกรรมการบริหาร
ปี 2561 คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน มีรายชือดังต่อไปนี
1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายอดิศร สิงห์ฤาเดช
ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริ หาร
3. นางสิริพนั ธ์ เขียนสุภาพ
ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริ หาร
4. นายคํานวล ด่านอุดม
ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริ หาร
5. นางสาวอภิชญา สุภาสูรย์
ดํารงตําแหน่ง เลขานุการทีประชุม
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี
1. มีอํานาจสังการ วางแผนและดําเนินกิจการของบริ ษัท
ให้ เป็ นไปตามนโยบายทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
2. กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
3. กําหนดนโยบายเกียวกับการลงทุน / การระดมทุน
4. มีอํานาจจ้ าง แต่งตัง ปลดออก ไล่ออก กํ าหนดอัตรา
ค่าจ้ าง ให้ บําเหน็จรางวัล ปรับขึนเงินเดือนค่าตอบแทน
เงินโบนัสสําหรับพนักงานระดับผู้อํานวยการฝ่ าย

5. มี อ นาจพิ จ ารณากํ า หนดสวั ส ดิ ก ารพนั ก งานให้
เหมาะสมกั บ สภาพการณ์ ประเพณี ป ฏิ บั ติ แ ละ
สอดคล้ องกับกฏหมายทีบังคับใช้ อยู่
6. พิ จ ารณาวาระต่ า ง ๆ ก่ อ นเสนอขออนุ มั ติ จ า ก
คณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน มีรายชือดังต่อไปนี
1. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล
ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอํานวย ทองสถิตย์
ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการบริ ษัท
3. นายศุภชัย วินิจกุลชัย
ดํารงตําแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดู แ ลรายงานทางการเงิ น ของบริ ษั ท ให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานบัญชีทีเพียงพอและเชือถือได้
2. ดูแลให้ บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในทีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
3. การคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
4. ดูแ ลให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บัติ ต ามข้ อ กํ า หนดและกฎหมายที
เกียวข้ อง

5. ดูแ ลไม่ใ ห้ เ กิ ดความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ร ะหว่าง
บุคคลทีเกียวโยงกัน
6. จัด ทํ า รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํ าปี
เพือเสนอในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึงเป็ นการสรุป
การปฏิบตั ิงานในปี ทีผ่านมารวมทังการพิจารณาแต่งตัง
ผู้สอบบัญชีประจําปี ของบริ ษัท
7. หน้ าทีอืนทีอาจกําหนดเพิมเติมโดยคณะกรรมการบริ ษัท
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน มีรายชือดังต่อไปนี
1. นายศุภชัย วินิจกุลชัย
ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการสรรหา ฯ
2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
ดํารงตําแหน่ง กรรมการสรรหา ฯ
3. นางชลรัก สายวัฒน์
ดํารงตําแหน่ง กรรมการสรรหา ฯ
4. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล
ดํารงตําแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ฯ
ขอบเขตอํานาจคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. พิ จ า ร ณ า ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ละ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและตําแหน่งทีอยู่ภายใต้ หรื อ
ตําแหน่งทีรายงานตรงต่อประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
5. พิจารณาอนุมัติการกํ าหนดค่าตอบแทนประจํ าปี ข อง
2. กํ าหนดหลั ก เกณฑ์ และนโยบายในการสรรหา
คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษั ท ย่อ ยและ
คณะกรรมการบริ ษัท
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
3. พิ จ ารณาสรรหากรรมการ โดยพิ จ ารณาบุ ค คลที
6. จั ด ทํ า ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ น โ ย บ า ย ใ น ก า ร กํ า ห น ด
เหมาะสมที จะมาดํ า รงตํ า แหน่ง กรรมการ เพื อเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ และ/หรื อ เสนอขอ
ค่ า ต อ บ แ ท น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ พื อ เ ส น อ ใ ห้
อนุมตั ิตอ่ ทีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ และ/หรื อ นําเสนอ
4. กํ าหนดค่าตอบแทนทีจําเป็ นและเหมาะสมในแต่ละปี
ต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิตามแต่กรณี
ของคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษั ท
7. รายงานนโยบายด้ านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
เหตุผ ลและวัต ถุป ระสงค์ ข องนโยบาย เปิ ด เผยไว้ ใ น
พิ จ ารณาค่ า ตอบแทน คณะกรรมการบริ ษั ทย่ อ ย
รายงานประจําปี
ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัท ฯ ได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึงได้ มีการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการและวิธีการ
คัดเลือกกรรมการ กรรมการทีได้ รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ฯ แล้ วจะต้ องได้ รับเลือกตังโดยทีประชุมผู้ถือหุ้น ตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ ทีกําหนดให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี
วิธีการแต่งตังกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ฯ จะคัด เลือ กบุค คลที จะเข้ าดํารง
ตํ า แหน่ ง คณะกรรมการบริ ษั ท โดยมี ก ารพิ จ ารณาจาก
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทีเกียวข้ องกับธุรกิจ
หรื อพิ จ ารณาจากผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ ที มี
ประสบการณ์ อย่างไรก็ ตาม การแต่งตังกรรมการใหม่จะ
ผ่านการพิจารณาจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซึงมี

กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หารร่ วมอยู่ด้วย
นอกจากนีการแต่งตังคณะกรรมการจะต้ องผ่านมติทีประชุม
ผู้ถือหุ้นตามข้ อบังคับของบริ ษัท ทังนีข้ อบังคับของบริ ษัท
กํ า หนดให้ ที ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเลื อ กตั งกรรมการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
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(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงทีมีอยูท่ งหมดตามข้
ั
อ
(1) เลือกตังบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ ผ้ ู ใดมากน้ อยเพี ย งใด
ไม่ได้
(3) บุคคลซึงได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้
ได้ รับการเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึง
มีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงได้ รับการ
เลือกตังในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั งนันให้ ผ้ ูเป็ น
ประธานทีประชุมเป็ นผู้ชีขาด
ทังนีการพ้ นวาระตําแหน่งของกรรมการจะสลับหมุนเวียน
ในอัตราส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการ ซึงต้ องพ้ นวาระทุกปี ตาม
มติทีประชุมสามัญประจําปี แต่กรรมการชุดเดิมอาจได้ รับ
การแต่งตังกลับเข้ ามาใหม่ได้
ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจาก
ถึ ง คราวออกตามวาระคณะกรรมการ อาจเลือ กบุคคลใด
บุค คลหนึงซึงมี คุณ สมบัติ แ ละไม่มี ลัก ษณะต้ อ งห้ า มตาม
กฎหมายมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด

พ . ศ . 2535 เ ข้ า เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร แ ท น ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไปด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน
4 ของจํ า นวนกรรมการที ยั ง เหลื อ อยู่ เว้ นแต่ ว าระของ
กรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน บุคคล
ซึงเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการ
ได้ เพียงเท่าวาระทีเหลืออยู่ของกรรมการทีตนแทน
ทีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจาก
ตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียง มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวน
หุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงในการ
ประชุมนัน
การสรรหาประธานเจ้ าหน้ าที บริ ห ารและผู้ บริ ห าร
ระดับ สูง ของบริ ษั ท คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริ ษัท ฯ จะพิจารณาแต่งตัง
บุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับตําแหน่งและไม่เป็ นบุคคล
ที ต้ อ งห้ า มตามกฎหมายโดยรั บ รองจากมติ ส่ว นใหญ่ ของ
คณะกรรมการบริ ษัท

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อย
บริ ษัท ฯ มีนโยบายในการส่งคณะกรรมการบริ หาร เข้ าไปเป็ นกรรมการบริ ษัทย่อย โดยมีหน้ าทีดําเนินการตามวัตถุประสงค์
เพื อประโยชน์ ที ดี ที สุด ของบริ ษั ทย่อ ย ซึงในเรื องที สํา คัญ ในระดับ เดี ยวกับ ที ต้ อ งได้ รั บ อนุมัติ จากคณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะกรรมการบริ ษัทย่อย จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อนทีจะไปลงมติหรื อใช้ สทิ ธิออกเสียงดําเนินการได้
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีคา่ ตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี
ค่ าตอบแทน
ค่าสอบบัญชี (บาท)
(Audit fee)

ITGREEN
800,000

HRCP
140,000
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รวม
940,000

ตามปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีในเรืองอืน ๆ
ผู้ถอื หุ้น: สิทธิและความเท่ าเทียมกัน
ทีผ่านมาบริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน) ได้ จดั ให้ มีการ
ประชุม ผู้ถือหุ้น โดยได้ อํ านวยความสะดวกให้ กับผู้ถือหุ้น
สถานทีจัดประชุมได้ จดั ขึนทีสํานักงานใหญ่บริ ษัท ฯ ใจกลาง
เมือง สะดวกต่อการเดินทาง ทางบริ ษัท ฯ ได้ จัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมให้ กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุมตามทีกํ าหนดในข้ อบังคับ ของบริ ษัท และได้ จัด ส่ง

สารสนเทศของบริ ษั ท ฯ ให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น ได้ ศึก ษาอย่างเท่า
เทียมกัน นอกจากนีได้ จัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้
แล้ วเสร็ จภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นและได้ จดั เก็บ
รายงานการประชุ ม อย่ า งเป็ นระเบี ย บเพื อให้ ผู้ ถื อ หุ้ น
ตรวจสอบได้

สิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่ าง ๆ
บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน) ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ ทีเกียวข้ องได้ แก่
 พนักงานบริ ษัท : บริ ษัท ฯ ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานทุกคนอย่าง
อย่า งดี โดยเน้ น ให้ ความสําคัญ ถึงคุ ณ ภาพสิน ค้ าและ
เท่ า เที ย มกั น และให้ ผลตอบแทนที เป็ นธรรมและ
บริ การในราคาทีเหมาะสม
เหมาะสม
 คู่แข่งขัน : บริ ษัท ฯ ปฏิบตั ิตามกฎกติกาการแข่งขันทีดี
 คู่ค้ า และเจ้ า หนี : บริ ษั ท ฯ ปฏิ บัติ ต่อ คู่ค้ า และเจ้ า หนี
และไม่ละเมิดกฎการแข่งขัน
อย่างเป็ นธรรม และเป็ นไปตามเงือนไขทางการค้ าตาม
 ผู้สอบบัญชี อิ สระ : บริ ษั ท ฯ ให้ ความร่ วมมื อกับผู้สอบ
สัญญาทีตกลงทําร่วมกัน
บัญชีในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่าง ๆ ทีถูกต้ องและโปร่งใส
 ลูกค้ า : บริ ษัท ฯ ให้ การบริ การกับลูกค้ าอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ เป็ น
การประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน) จัดให้ มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นอย่างเหมาะสมด้ วยเวลาทีเพียงพอ และได้ มี การส่งเสริ ม
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็น

และตังคําถามได้ เมือต้ องการ ตามกฎระเบียบวาระการประชุ
นอกจากนีบริ ษัท ฯ มีนโยบายให้ กรรมการทุ กท่านในแต่ละ
คณะเข้ าร่วมประชุมเพือตอบคําถามในทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย

ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษัทมีส่วนร่ วมในการให้ ความเห็นชอบ
ในนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริ ษัท ทังแผน
ธุรกิจ กลยุทธ์ และงบประมาณของบริ ษัทและติดตามกํากับ
ควบคุมดูแล ให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบาย
ทีกํ าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล เพือเพิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้ แก่กิจการและสร้ างผลตอบแทนทีดี

ให้ กับผู้ถือหุ้น และต้ องมีความรั บผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
สมํ าเสมอ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กํ า หนดบทบาทและ
อํ า นาจหน้ าที ของคณะกรรมการบริ หารและประธาน
เจ้ า หน้ า ที บริ ห าร กํ า หนดอํ า นาจอนุมัติ ต ามขอบเขตและ
หน้ าทีความรับผิดชอบในแต่ละฝ่ าย ตังแต่ฝ่ายจัดการจนถึง
ฝ่ ายบริ หาร โดยอํานาจอนมัติสงู สุดเป็ นของกรรมการ
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การถ่ วงดุลของกรรมการทีไม่ เป็ นผู้บริหาร
จากข้ อบังคับบริ ษัท ไอที กรี น จํากัด(มหาชน) ข้ อที 15 กําหนดให้ คณะกรรมการคณะหนึงประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5
คน ซึงบริ ษัท ฯ ได้ มีการถ่วงดุลของกรรมการซึงไม่เป็ นผู้บริ หารทีเป็ นลูกจ้ างของบริ ษัท ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี

จํานวนกรรมการทังหมด
จํานวนกรรมการทีไม่เป็ นลูกจ้ าของบริ ษัท

ปี 2559
7
6*

ปี 2560
8
6

ปี 2561
8
6

หมายเหตุ
* นางชลรัก สายวัฒน์ ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายบัญชีการเงินและเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร ได้ ลาออกจากตําแหน่งดังกล่าวซึง
มีผลตังแต่วนั ที 7 มีนาคม 2559
การรวมหรือแยกตําแหน่ ง
ประธานกรรมการเป็ นตั ว แทนของผู้ ถื อ หุ้ นซึ งเป็ น
กรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกับ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร เพือเป็ นการแบ่งแยกหน้ าทีในการ
กํ าหนดนโยบายการกํ ากับดูแลและการบริ หารงานประจํา

นอกจากนี โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษั ท ซึ ง
ประกอบด้ วยกรรมการทีไม่เป็ นลูกจ้ างของบริ ษัทจํานวน 6
คน ซึงเป็ นกรรมการตรวจสอบ จํ านวน 3 คน จะทําให้ เกิด
การถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารงานได้ เป็ นอย่างดี

ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษั ท ฯ จัด ให้ มี ค่ า ตอบแทนแก่ ก รรมการทุก ท่ า นใน
ระดับ ที เหมาะสมและจูง ใจพอควร ในระดับ ที จะสามารถ
รั ก ษากรรมการที มี คุ ณ ภาพไว้ โดยบริ ษั ท ไม่ มี ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทนทีเกินควร นอกจากนีค่าตอบแทนกรรมการจ่าย
ในระดับการเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมที ใกล้ เคียงกัน และ
เหมาะสมกับหน้ าทีและความรั บผิดชอบของกรรมการแต่ละ
ท่ าน ทังนี กรรมการที เป็ นผู้บริ หารจะได้ รั บค่ าตอบแทนที

เชื อมโยงกั บ ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท และผลการ
ปฏิบตั ิงานของกรรมการแต่ละท่าน
บริ ษัท ฯ กําหนดให้ คา่ ตอบแทนประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
และผู้บริ หารระดับสูงให้ สอดคล้ องกับผลงานของบริ ษัท ฯ
และการปฏิ บั ติ ง านของผู้ บริ หารแต่ ล ะคน การกํ าหนด
ค่ าตอบแทนแก่ กรรมการดังกล่าว จะดํ าเนิ นการด้ วยความ
โปร่งใสและได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริ ษั ท ฯ กํ า หนดให้ มี ก ารจัด ประชุ ม คณะกรรมการ
บริ ษั ท 3 เดื อ นต่ อ ครั ง (เป็ นอย่ า งน้ อย) โดยประธาน
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ มีนโยบายส่งเสริ มให้ มีการใช้ ดลุ ย
พิ นิ จ ที รอบคอบและจัด สรรเวลาไว้ อ ย่า งเพี ย งพอในการ
ประชุ ม เพื อที จะให้ ฝ่ ายจัด การเสนอเรื องและสามารถ
อภิปรายปั ญหาสําคัญได้ อย่างรอบคอบโดยทั วกั น บริ ษั ท
ฯ ได้ นํา ส่ ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน

ก่อนวันประชุม ตามทีกําหนดในข้ อบังคับบริ ษัท ฯ ยกเว้ นใน
การประชุ ม วาระเร่ ง ด่ ว น อี ก ทังบริ ษั ท ฯ ยัง กํ า หนดให้
กรรมการทุกท่านมีหน้ าทีต้ องเข้ าประชุมคณะกรรมการด้ วย
ทุกครัง ยกเว้ นในกรณีทีมีเหตุผลพิเศษ การเข้ าร่ วมประชุม
ของคณะกรรมการบริ ษัท ไอที กรี น จํ ากัด (มหาชน) และ
คณะกรรมการชุดย่อย แต่ละท่านสรุ ปได้ ดงั นี
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รายชือกรรมการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ ประชุมผู้ถอื หุ้น
สรรหาและ
ปี 2561
พิจารณา
ค่ าตอบแทน

(จํานวน 8 คน)

(จํานวน 4 คน)

(จํานวน 3 คน)

(จํานวน 4 คน)

(จํานวน 8 คน)

1. นายอํานวย ทองสถิต

จํานวน
การประชุม
ทังปี 7 ครัง
7/7

จํานวน
การประชุม
ทังปี 4 ครัง
-

จํานวน
การประชุม
ทังปี 4 ครัง
4/4

จํานวน
การประชุม
ทังปี 1 ครัง
-

จํานวน
การประชุม
ทังปี 2 ครัง
2/2

2. นายศุภชัย วินิจกุลชัย

7/7

-

4/4

1/1

2/2

3. นายอดิศร สิงห์ฤาเดช

7/7

4/4

-

-

2/2

4. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ *

5/7

1/4

-

1/1

2/2

5. นายดล เหตระกูล

5/7

-

-

-

1/2

6. นางชลรักษ์ สายวัฒน์ **

5/7

-

-

-

2/2

7. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล

7/7

-

4/4

1/1

2/2

8. นางสิริพนั ธ์ เขียนสุภาพ

7/7

4/4

-

-

2/2

-

4/4

-

-

-

9. นายคํานวล ด่าอุดม

คณะกรรมการ

หมายเหตุ
7. กรรมการอิสระ จํานวน 4 คน ได้ แก่ ลําดับที 1,2,6,7
8. กรรมการบริ หาร จํานวน 4 คน ได้ แก่ ลําดับที 3,4,8 และนายคํานวล ด่านอุดม ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายบัญชีการเงิน
9. กรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 คน ได้ แก่ ลําดับที 1,2,7
10. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จํานวน 4 คน ได้ แก่ ลําดับที 2,4,6,8
11. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมือวันอังคารที 3 เมษายน 2561
12. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมือวันอังคารที 17 เมษายน 2561
* ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมือวันอังคาร
ที 17 เมษายน 2561 และได้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย เมือวันพุธที 15 สิงหาคม 2561
** เข้ าเป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมือวันอังคารที 17 เมษายน 2561
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แนวทางการปฏิบัติเพิมเติมเกียวกับการป้ องกันการมีส่วนเกียวข้ องกับการคอร์ รัปชัน
4. บริ ษัทพัฒนามาตรการการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน ให้
บริ ษัท ฯ ได้ เห็นความสําคัญของการป้องกันและต่อต้ าน
สอดคล้ องกับกฎหมายทีเกียวข้ องรวมถึงหลักปฏิบตั ิด้าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยบริ ษัท ฯ ได้ มีการประกาศนโยบาย
ศีลธรรม โดยจัดให้ มีการประเมินความเสียงในกิจกรรมที
การต่อต้ านการคอร์ รัปชันในองค์กร ให้ ทราบโดยทัวกัน และ
ให้ คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ตลอดจนพนักงานทุกคน ลงนาม
เกียวข้ องหรื อกลุม่ เสียงต่อการทุจริ ตและคอร์ รัปชันและ
รับทราบและปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด (อ้ างอิงตาม
นํามาจัดทําเป็ นคูม่ ือแนวทางปฏิบตั ิแก่ผ้ ทู ีเกียวข้ อง
ประกาศบริ ษัท ฯ ที 2/2560) ดังนี
5. บริ ษัทไม่กระทําหรื อสนับสนุนการให้ สนิ บนในทุกรู ปแบบ
1. ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน พนักงานชัวคราว
ทุกกิจกรรมทีอยูภ่ ายใต้ การดูแล รวมถึงการควบคุม การ
ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยทุก บริ ษัท ดํ า เนิ น การ หรื อ
บริ จาคเพือการกุศล การบริ จาคให้ แก่พรรคการเมือง การ
ยอมรับหรื อ ให้ การสนับสนุน การทุจริ ตคอร์ รัปชันในทุก
ให้ ข องขวัญทางธุ ร กิ จและสนับ สนุน กิ จกรรมต่าง ๆ มี
รู ปแบบทังทางตรงและทางอ้ อม รวมถึงผู้รับจ้ างหรื อผู้
ความโปร่ งใสและไม่มีเจตนาเพือโน้ มน้ าวให้ เจ้ า หน้ าที
รั บจ้ างช่วงอืน ๆ ทีเกี ยวข้ อง และกํ าหนดให้ มีการสอบ
ภาครัฐหรื อเอกชนดําเนินการไม่เหมาะสม
ทานการปฏิ บัติ ต ามนโยบายต่อ ต้ า นทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชัน
6. บริ ษัทจัดให้ มีการควบคุมภายในทีเหมาะสม สมําเสมอ
อย่า งสมํ าเสมอ ตลอดจนมี การทบทวนทางปฏิบัติให้
เพื อป้อ งกัน ไม่ให้ พ นักงานมีก ารปฏิ บัติที ไม่เหมาะสม
โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซือ งานส่งเสริ มการ
สอดคล้ องกั บ นโยบาย ระเบี ย บปฏิ บั ติ ข้ อกํ า หนด
ขาย งานบัญชี การเงิน
ประกาศ กฎหมาย และการเปลียนแปลงทางธุรกิจ
7. บริ ษั ท จัด ให้ มี ค วามรู้ ด้ า นการต่ อ ต้ า นการทุจ ริ ต และ
2. ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน พนักงานชัวคราว
คอร์ รัปชันแก่คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารและพนักงาน
ของบริ ษัท และบริ ษั ท ย่อยทุกบริ ษัท รั บ ของขวัญ เงิ น
รางวัล หรื อประโยชน์อืนใด เกินกว่ามูลค่า 1,000 บาท
เพือส่งเสริ มความซือสัตย์ สุจริ ต และรับผิดชอบในการ
เว้ นแต่ จะได้ กรอกแบบฟอร์ มเอกสาร การรับของขวัญ
ปฏิบตั ิหน้ าที รวมถึงสือให้ เห็นความมุง่ มันของบริ ษัท
เงินรางวัล หรื อประโยชน์อืนใด โดยได้ รับความเห็นชอบ
8. บริ ษัทจัดให้ มีกลไกการรายงานสถานะการเงินทีโปร่ งใส
จากผู้บ ริ ห ารหน่ว ยงานสูง สุด และประธานเจ้ า หน้ าที
และถูกต้ องแม่นยํา
บริ หารอนุมตั ิแล้ วเท่านัน
9. บริ ษัทส่งเสริ มให้ มีการสือสารหลากหลายช่องทางเพือให้
3. มาตรการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน เป็ นส่วนหนึงของการ
พนักงานและผู้มีส่วนเกียวข้ องสามารถแจ้ งเบาะแสอัน
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และเป็ นหน้ าที ความรั บ ผิ ด ชอบของ
ควรและรวมถึงการแต่งตังบุคคลเพือตรวจสอบติดตาม
ทุกเบาะแสทีมีการแจ้ งเข้ ามา
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้บงั คับบัญชา พนักงาน
บริ ษัทมีนโยบายลงโทษพนักงานทุจริ ตคอร์ รัปชัน ฝ่ าฝื น
ทุกคนทุกระดับ ผู้สง่ มอบหรื อผู้รับเหมาช่วงทีจะมีสว่ นใน
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน ตาม
การแสดงความคิ ด เห็ น เกี ยวกั บ การปฏิ บั ติ เ พื อให้
ดํ า เนิ น การด้ า นการต่อ ต้ านการทุจริ ตคอร์ รั ป ชันบรรลุ
กฎหมายสูงสุดทังทางแพ่งและอาญา จนกว่าคดีจะถึงทีสุด
ตามนโยบายทีกําหนด
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ความรับผิดชอบต่ อสังคม
กิจกรรมรับผิดชอบต่ อสังคมและสิงแวดล้ อมขององค์ กร
เมือวันเสาร์ ที 30 มิถุนายน 2561 บริ ษัท ไอที กรี น จํ ากัด
(มหาชน) นําทีมโดยคุณเอนก เรื องเศรษฐวิทย์ รองประธาน
เจ้ าหน้ าที บริ หารและที ม งาน ซึ งเป็ นศิ ษ ย์ เ ก่ า ภาควิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ าพระนคร
เหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้ มอบอุปกรณ์เครื อข่าย Firewall ,

Wireless Controller และอุป กรณ์ Access Point พร้ อมร่ ว ม
บรรยายวิธีการใช้ งานเบืองต้ นให้ แก่อาจารย์และผู้ทีสนใจ เพือ
ใช้ ในการเรี ย นการสอน ฝึ ก ปฏิ บัติ โดยมี อ าจารย์ วัช รชั ย
คงศิริวัฒนา และอาจารย์ นิติการ นาคเจื อทอง เป็ นตัวแทน
ภาควิชา ฯ รับมอบอุปกรณ์
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ความเสียง
1. ความเสียงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสียงจากการพึงพาผู้ผลิตสินค้ าหลักน้ อยรายและการยกเลิกสัญญาการแต่ งตังเป็ นตัวแทนจัดจําหน่ าย
สินค้ า
ของสัญญาแต่งตังตัวแทนจะมีระยะเวลาหนึ งปี และจะมีการ
บริ ษัท ฯ ได้ รับการแต่งตังเป็ นตัวแทนจัดจําหน่าย
ต่อสัญญาให้ ทกุ ๆ ปี โดยอัตโนมัติ แต่ทงนี
ั ต้ องขึนอยูก่ บั การ
สินค้ าทีมีชือเสียงหลายรายในปั จจุบัน ได้ แก่ FORTINET ,
HPE – ARUBA , ALCATEL- LUCENT , PANDUIT ,
ปฏิ บัติ ต ามข้ อ ตกลงและเงื อนไขของบริ ษัท ฯ กับ เจ้ าของ
ANTLAB , Infoblox , Aver , LigoWave , Vcube แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์ ดังนันหากบริ ษัท ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไข
DELTA ELECTRICS เป็ น ต้ น สัญ ญาตัว แทนส่ว นใหญ่ จะ
ดังกล่าวได้ อาจเป็ นสาเหตุให้ มีการเปลียนแปลงเงือนไขหรื อ
เป็ นประเภทสัญญาตัวแทนในการจัดจําหน่ายหลายรายใน
หรื อหยุดต่อสัญญาจากเจ้ าของผลิตภัณฑ์ ได้ ซึงทีผ่านมา
ประเทศไทย Non-Exclusive Distributor และโดยทัวไปอายุ
บริ ษัท ฯ ได้ ปฏิบตั ิตามเงือนไขของสัญญามาโดยตลอด
1.2

ความเสียงจากการแข่ งขัน
ธุ ร กิ จ ทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศไอที โ ดย
เฉพาะทีเกียวกับเครื อข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย
ไอที มีการแข่งขันค่อนข้ างสูง มีคแู่ ข่งจํานวนมาก การแข่งขัน
จะมาจากการแข่งขันเรื องแบรนด์สินค้ า การแข่งขันจากผู้
จําหน่ายสินค้ าแบบขายส่ง อืน ๆ ทีเป็ นผู้จัดจําหน่ายสินค้ า
ประเภทเดี ย วกัน โดยผู้จํ า หน่า ยสิน ค้ า แบบขายส่ง ที เป็ น
คู่แข่งในปั จจุบันล้ วนแต่มีขนาดใหญ่ กว่า และมีทรั พยากร
มากกว่ า บริ ษั ท บางรายเป็ นบริ ษั ท จากระดั บ ภู มิ ภ าค
(Regional Players) และยังจะมีคแู่ ข่งรายใหม่ ๆ ทีจะเข้ ามา
ใหม่อีกหลายราย คู่แข่งจํ านวนมากเหล่านีย่อมจะช่วงชิง
ส่วนแบ่งทางการตลาดและลูกค้ า ซึงจะกระทบกับยอดขาย
และสร้ างแรงกดดันในด้ านราคาอย่างมาก ส่งผลให้ อัตรา
การทํากําไรของบริ ษัท ฯ มีแนวโน้ มลดลง ดังนันบริ ษัท ฯ จึง
จําเป็ นต้ องหาช่องว่างทางการตลาด และตําแหน่งทางการ
ตลาด(Market Positioning) ทีเหมาะสมกับบริ ษัท ฯ เพือลด
การแข่งขันด้ านราคา และสามารถทําธุรกิจได้ ในระยะยาว
ซึงบริ ษั ท ฯ ต้ อ งการสร้ างความแตกต่า ง และได้ กํ า หนด
ทิศทางและนโยบายทีเหมาะสม โดยบริ ษัท ฯ ได้ ดําเนินการ
ตามมาตรการดั ง กล่ า วมาหลายปี โดยเน้ นการพัฒ นา
บุคลากรเพือให้ มีทศั นคติ ความรู้ ความชํานาญ และวิธีการ
ทําธุรกิจแบบยึดลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centered)
เพือสร้ างและส่งมอบคุณค่าและแก้ ปัญหาให้ กับลูกค้ า ซึง
การยึดลูกค้ าเป็ นศูนย์กลางจะเกิดการพัฒนาวิธีการติดต่อ

และนําเสนอตลอดจนพัฒนาบริ การต่าง ๆ ทีเหมาะสมกับ
ความต้ องการของลูกค้ าขึนมา
ทางด้ านช่องทางการจัดจําหน่ายบริ ษัท ฯ ไม่ได้
เน้ นคู่ค้า Reseller ทีขนาด แต่จะเน้ นคู่ค้าทีมีแนวคิดการทํา
ตลาดคล้ ายกัน คู่ค้าทีมีความสัมพันธ์ ทีดีกับลูกค้ า สินค้ า
และบริ การของบริ ษัท ฯ เหมาะสมและเสริ มวิธีการทําตลาด
ของคู่ค้า ด้ วยวัฒนธรรมองค์กรทีพยายามสร้ างขึนมาเพือ
มุง่ หวังให้ การทําธุรกิจร่วมกับคูค่ ้ า บริ ษัท ฯ เน้ นการทําธุรกิจ
แบบซื อสัต ย์ ยุ ติ ธ รรม (Honor and Fairness) ยึ ด การทํ า
ความเข้ าใจซึงกันและกัน (Communication) เพือให้ เกิดการ
ตัดสินใจทีคาดหวังล่วงหน้ าซึงกันและกันได้ (Consistency
and Expectancy) ยึ ด การทํ า ธุ ร กิ จ ร่ ว มกัน อย่ า งต่ อ เนื อง
(Continuity) ที ผ่ า นมาบริ ษั ท ฯ มี อัต ราการลาออกของ
พนักงาน(Staff Turnover) ตํามากจึงสามารถจัดสรรให้ บคุ ล
ลากรทีมีความสัมพันธ์ทีดีกบั คูค่ ้ าทําธุรกิจและให้ บริ การคูค่ ้ า
ได้ อ ย่ า งต่อ เนื องและคุ้น เคยและเข้ า ใจกัน ยิ งขึ น ซึ งจาก
นโยบายหลัก 2 ประการของบริ ษัท ฯ ทีกล่าวมา บริ ษัท ฯ
เชื อมันว่า จะสามารถสร้ างความแตกต่า งจากคู่แ ข่ง ที ทํ า
ธุรกิจในลักษณะเดียวกันได้ พอสมควร ซึงส่งผลทําให้ บริ ษัท
ฯ เติบโตในช่วงหลายปี ทีผ่านมา นอกเหนือจากนันบริ ษัท ฯ
ยังพยายามมองหาสินค้ าใหม่ ๆ มาจํ าหน่ายเพือจะทําให้
โซลูชันของบริ ษั ท ฯ เหมาะสมต่อความต้ อ งการและเพิม
โอกาสในการตลาดมากขึน
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1.3

ความเสียงจากการเกิดสินค้ าล้ าสมัย
การเกิ ดสินค้ าล้ าสมัยเป็ นต้ นทุนอย่างหนึงของ
บริ ษัท ฯ หากจัดการอย่างไม่มีประสิทธิ ภาพจะก่อให้ เ กิ ด
ปั ญหาและเป็ นความเสียงในการดําเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม
สินค้ าทีบริ ษัท ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายในปั จ จุบนั เป็ นสินค้ า
ในกลุม่ เทคโนโลยีเครื อข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย
ไอที ซึ ง เ ป็ น ก ลุ่ ม สิ น ค้ า ที จ ะ มี ก า ร พั ฒ น า ป รั บ ปรุ ง
เปลี ยนแปลงอยู่ เ สมอ แต่ ก ารที สิ น ค้ าจะล้ าสมั ย แบบ
ทันทีทนั ใดมักไม่ค่อยปรากฏ การเปลียนแปลงต่าง ๆ จะมี
สัญ ญาณต่ า งแสดงให้ เห็ น ไม่ ว่ า จะเป็ นเรื องมาตรฐาน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีทดแทนใหม่ ๆ ทีดีกว่าเดิม การถดถอย
ของความนิยมของตลาดต่อตราสินค้ า มาตรฐานย่อย ๆ ของ
ส่วนต่อเชือมกับอุปกรณ์ อืน ๆ ซึงสัญญาณเหล่านีสามารถ
ตรวจพบได้ จากข่าวสารแนวโน้ มเทคโนโลยีทีเปิ ดเผยทัวไป
ในปั จจุบนั และหากมีการวิเคราะห์ทีรอบคอบและไม่ยึดมัน
จนเกินไปก็จะมีเวลาแก้ ไขปั ญหาได้ และความล้ าสมัยทีเกิด

จากการปรั บเปลียนรุ่ นหรื อโมเดลสินค้ าของผู้ผลิตเองนัน
ผู้ผลิตก็จะมีการแจ้ งเตือนล่วงหน้ าอย่างน้ อย 6 เดือน ซึงมี
เวลาเพียงพอทีจะแก้ ปัญหาเช่นกัน
นอกเหนือจากสินค้ าทีบริ ษัท ฯ เป็ นตัวแทนจัด
จําหน่าย และวิธีการทําธุรกิจของบริ ษัทโดยส่วนใหญ่จะซือ
และขายตามคําสังซือของลูกค้ า จะมีการสังซือสินค้ า เพือ
สต็อกเฉพาะสินค้ ารุ่ น ทีมีขนาดเล็กราคาไม่สูง มากนัก ซึง
ลูกค้ ามักต้ องการสินค้ าทันที สินค้ าทีมีระยะเวลาการผลิต
และจัดส่งนานกว่า 1 เดือน สินค้ าที มีความจํ าเป็ นในการ
สังซือต่อครังและจํานวนการสังซือขันตํา สินค้ าทีต้ องการซือ
อย่างมีสว่ นลดราคาพิเศษ อย่างไรก็ตามการสังซือสินค้ าเพือ
สต็อกส่งผลให้ สามารถบริ หารจัดการและควบคุมความเสียง
ทีจะเกิดกับการล้ าสมัยของสินค้ าบริ ษัท ฯ ได้ ออกมาตรการ
ในการสังซือและการสต็อกสินค้ าโดยจะให้ มีสินค้ าคงคลังไม่
เกิน 90 วัน และมีการรายงานทุกสัปดาห์

1.4

ความเสียงด้ านความสามารถในการทํากําไร
แม้ ว่าการแข่งขันในตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางด้ านไอทีจะมีอตั ราการทํากําไรทีมีแนวโน้ มลดลงก็ตาม
เนืองจากมีการแข่งขันทางด้ านราคาสูงอย่างทีอธิบายไว้ ใน
ข้ อ 1.2 ความเสียงจากการแข่งขัน แต่บริ ษัท ฯ ได้ สร้ างความ
แตกต่างเพือลดการแข่งขันด้ านราคา หลังจากลูกค้ าสังซือ
สินค้ าไปแล้ วนัน บริ ษัทมีการให้ บริ การหลังการขายซึงได้ แก่

การติดตัง(Installation) การอบรมลูกค้ า(Training) การซ่อม
บํ า รุ ง สิ น ค้ า แ บ บ มี อุ ป ก ร ณ์ ท ด แ ท น ( Advanced
Replacement Service) การบริ ก ารซ่ อ มแซมอุป กรณ์ 24
ชัวโมง 7 วัน(24x7 Onsite Service) และบริ การหลังการขาย
อืน บริ ษัท ฯ มีมาตรการในการควบคุมค่าใช้ จ่ายโดยการทํา
งบประมาณและควบคุมค่าใช้ จ่ายตามงบประมาณทีตังไว้

1.5

ความเสียงจากการพึงพาบุคลลากรทีมีความชํานาญเฉพาะด้ าน
ทีได้ จากการขายอย่างทัวถึงและเป็ นธรรมทําให้ พนักงานทุก
ธุ ร กิ จ เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางด้ า นไอที เป็ น
คน ที ผ่ า นมาบริ ษั ท ฯ มี อัต ราการลาออกของพนัก งาน
ธุรกิจทีต้ องพึงพาบุคลากรทีมีความชํานาญเฉพาะด้ านอย่าง
ค่อนข้ างตํา อีกทังบริ ษัท ฯ มีนโยบายให้ พนักงานได้ รับการ
มาก และด้ วยนโยบายของบริ ษัท ฯ ทีให้ ความสําคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรอันดับแรกแล้ ว ทําให้ บริ ษัท ฯ จํ าเป็ นต้ อง
อบรมและเรี ย นรู้ ลึก ชํ า นาญเกี ยวกับ สิน ค้ า ตัว ใดตัว หนึง
รั กษาบุคลากรทีมีคุณภาพขององค์กรให้ ทํางานกับองค์กร
เพือให้ สามารถทดแทนช่ วยเหลือซึงกันและกัน และยังให้
อย่างยาวนาน บริ ษัท ฯ ได้ พยายามสร้ างบรรยากาศการ
โอกาสทุกคนในการเรี ยนรู้สนิ ค้ าหลาย ๆ ตัว สามารถทํางาน
ทํางานเพือให้ พนักงานทํางานอย่างมีความสุข มีความรู้ สกึ
เป็ นทีมได้ บริ ษัท ฯ มีนโยบายผลักดันพนักงานด้ านเทคนิค
แบบญาติพีน้ อง มีการทํางานเป็ นทีมช่วยเหลือซึงกันและกัน
ทุกคนทําหน้ าทีเป็ นผู้สอน และอบรมลูกค้ าซึงยิงเป็ นวิธีการ
ไม่สร้ างความกดดันทีเกินความพอดี มีการจัดสรรประโยชน์
พัฒนาความรู้ให้ พนักงานได้ ดียิงขึนอีกวิธีหนึง
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2. ความเสียงด้ านการเงิน
2.1 ความเสียงด้ านลูกหนี
รายได้ จากการขายของบริ ษัท ฯ ร้ อยละ 90 เป็ น
การขายแบบเครดิต บริ ษั ท ฯ จํ า เป็ น อย่า งยิงที จะบริ หาร
ลูกหนีให้ มีประสิทธิ ภาพชําระหนีตรงเวลาและไม่ให้ เกิดหนี
สูญ ที จะส่ ง ผลต่ อ สภาพคล่ อ ง บริ ษั ท ฯ มี น โยบายการ
ตรวจสอบเครดิตของลูกค้ า(คู่ค้า) ทีรั ดกุมกโดยลูกค้ าราย
ใหม่จะต้ องซือสินค้ าเป็ นเงินสดในระยะแรก และปรับเปลียน
เป็ นเช็คสังจ่ายล่วงหน้ าอีกระยะหนึง หลังจากนัน บริ ษัท ฯ
จะพิจารณาให้ วงเงินเครดิต และวงเงินเครดิตทีลูกค้ าแต่ละ
รายจะได้ รับ บริ ษัท ฯ จะพิจารณาให้ เป็ นขัน ๆ จากน้ อยไป
มากขึนอยู่กบั ความสามารถในการการชําระหนีและสถานะ
ทางการเงินของลูกค้ า หากลูกค้ ารายใดจะก่อหนีเกินวงเงิน
เครดิ ต บริ ษั ท ฯ จะพิ จ ารณาอนุ มัติ แ ล้ ว แต่ ก รณี ซึ งใน
บางครังอาจจะพิจารณาให้ ชําระเป็ นเช็คสังจ่ายล้ วงหน้ าหรื อ

Domestic L/C ในส่วนทีเกินวงเงิน และหากมีการขายเป็ น
โครงการทีลูกค้ าต้ องการขยายระยะเวลาการชําระเงินยาว
กว่าระยะเวลาทีกําหนดไว้ จะมีการพิจารณาและตกลงกับ
ลูกค้ าให้ ชดั เจนถึงระยะเวลาทีขอขยายและเงือนไขพิเศษที
อาจจะกระทบต่อเวลาทีขอขยายใหม่ และเพือลดภาระเรื อง
ดอกเบีย บริ ษัท ฯ อาจจะต่อรองกับผู้ผลิตขอขยายวงเงิน
และระยะเวลาในการชํ าระเงินเป็ นกรณี พิเศษเช่นกัน เพือ
ชดเชยวงเงินและดอกเบียทีให้ กบั ลูกค้ าและหากมีปัจจัยทีทํา
ให้ ลกู ค้ าไม่สามารถชําระเงินตามหมายกําหนดได้ บริ ษัท ฯ
จะเจรจาล่วงหน้ ากับลูกค้ าก่อนทีจะครบกําหนดชําระเพือ
ช่วยบรรเทาปั ญหาซึงกันและกัน นอกจากนีบริ ษัท ฯ มีการ
แยกฝ่ ายควบคุมเครดิตออกจากฝ่ ายขายเพือช่วยกัน และ
ควบคุมการบริ หารลูกหนีให้ มีประสิทธิภาพยิงขึน

2.2

ความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ
จากโครงสร้ างการทําธุรกิจของบริ ษัท ฯ ทีรายได้
เศรษฐกิ จ ของประเทศไทย และความผัน ผวนของอัต รา
ส่ ว นใหญ่ 99% เป็ นสกุ ล เงิ น บาท และการสังซื อสิ น ค้ า
แลกเปลียน และบริ ษัท ฯ จะมีการปรับราคาสินค้ าเป็ นระยะ
มากกว่า 95% เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ หรื อสกุลเงินตรา
และหากอยูใ่ นช่วงภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ดีและมี
ต่า งประเทศ บริ ษั ท ฯ มี น โยบายลดความเสียงจากอัตรา
ความผั น ผวนของอั ต ราแลกเปลี ยนมี สู ง บริ ษั ท ฯ จะ
แลกเปลียนเงิ น ตราต่า งประเทศ โดยบริ ษั ท ฯ จะกํ าหนด
พิจารณาดําเนินการป้องกันความเสียงด้ วยการใช้ เครื องมือ
ราคาขายทีเป็ นสกุลเงิ นบาทโดยใช้ การคํานวณจากอัตรา
ในการป้ อ งกัน ความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี ยน เช่ น
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า ซึงพิจารณาตาม
แลกเปลียนเผื อไว้ และเนื องจากระยะเวลาการชํ า ระหนี
ความเหมาะสมของจํานวนภาระหนีต่างประเทศในช่วงนัน
ให้ กับ ผู้จัดจํ าหน่ายในต่ า งประเทศคื อประมาณ 30 วัน ที
เพื อป้ อ งกั น ผลกระทบจากความผั น ผวนของอั ต รา
ผ่านมาความผันผวนในช่วงเวลา 30 วันอาจจะมีไม่มากนัก
แลกเปลียนทีจะเกิดขึน
บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ ตังค่า เผื อไว้ ป ระมาณ 1-3% แล้ ว แต่ภาวะ
2.3

ความเสียงจากเงินทุนหมุนเวียน
เนืองจากบริ ษัท ฯ มีการสังซือสินค้ าจากผู้ผลิต
ต่างประเทศ ซึงจะมีการพิจารณาการให้ วงเงินเครดิตจํานวน
หนึง ซึงขึนอยู่กับ การพิ จ ารณาของผู้ผลิต แต่ล ะราย โดย
ระยะเวลาการให้ เ ครดิ ต ส่ว นใหญ่ จ ะเป็ น 30 วัน นับ จาก
สินค้ าออกจากโรงงานของผู้ผลิต ซึงเมือมาถึงบริ ษัท ฯ ก็จะ
เหลือระยะเวลาชําระเงินประมาณ 20-25 วัน โดยบริ ษัท ฯ

จะให้ เครดิตแก่ลกู ค้ าประมาณ 30-45 วัน ซึงจะทําให้ บริ ษัท
ฯ ต้ องมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 10-15 วัน นอกเหนือจาก
นันในบางช่วงบริ ษัท ฯ อาจจะมีการขายเป็ นโครงการทีมี
จํานวนเงินค่อนข้ างสูง และระยะเวลาทีได้ รับชําระหนีจาก
ลูกค้ าบางครั งเกิ นวงเงิ นทีผู้ผลิตได้ ใ ห้ ไว้ บริ ษัท ฯ ต้ องใช้
เงินทุนหมุนเวียนเพือชดเชยในส่วนนี
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14

รายงานผู้ชอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (กลุม่ บริ ษัท) ซึงประกอบด้ วยงบ
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี
ทีสําคัญ และข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน) (บริ ษัท) ซึงประกอบด้ วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด
สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินข้ างต้ นนีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ณ วันที 31
ธันวาคม 2561 และผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษัท ไอที กรี น จํ ากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สินสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ า พเจ้ าได้ ป ฏิ บัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บผิ ด ชอบของข้ าพเจ้ าได้ ก ล่าวไว้ ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากกลุม่ บริ ษัทและบริ ษัท
ตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่วนทีเกียวข้ องกับการตรวจสอบงบ
การเงิน และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอืน ๆ ซึงเป็ นไปตามข้ อกําหนดเหล่านี ข้ าพเจ้ าเชือว่าหลักฐาน
การสอบบัญชีทีข้ าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
เรืองอืน
งบการเงินรวมของบริ ษัท ไอที กรี น จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท ไอที กรี น จํากัด
(มหาชน) สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 ทีแสดงเป็ นข้ อมูลเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอืน ซึงแสดงความเห็น
อย่างไม่มีเงือนไขตามรายงานลงวันที 21 กุมภาพันธ์ 2561
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผู้บริ หารมีหน้ าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโดยถูกต้ องตามที
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผู้บริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้ สามารถ
จัดทํางบการเงินทีปราศจากการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริ ษัท
และบริ ษัทในการดําเนินงานต่อเนือง เปิ ดเผยเรื องทีเกี ยวกับการดําเนินงานต่อเนือง และการใช้ เกณฑ์ การบัญชี สําหรั บการ
ดําเนินงานต่อเนืองเว้ นแต่ผ้ ูบริ หารมีความตังใจทีจะเลิกกลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทหรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงาน
ต่อเนืองต่อไปได้
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ผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลมีหน้ าทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทและ
บริ ษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวตั ถุประสงค์เพือให้ ได้ ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซงรวมความเห็
ึ
นของข้ าพเจ้ าอยูด่ ้ วย ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมันในระดับสูง
แต่ไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสําคัญทีมีอยู่ได้ เสมอไป ข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมือ
คาดการณ์ ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินจากการใช้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง
x ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความ
เสียงเหล่านัน และได้ หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสียง
ที ไม่พ บข้ อ มูลทีขัดต่อ ข้ อเท็ จจริ งอัน เป็ นสาระสํา คัญซึงเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสียงที เกิ ด จากข้ อผิดพลาด
เนืองจากการทุจริ ตอาจเกียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้ นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูล
ทีไม่ตรงตามข้ อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
x ทําความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้ องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษัทและ
บริ ษัท
x ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผู้บริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องซึงจัดทําขึนโดยผู้บริ หาร
x สรุ ปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนืองของผู้บริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทีได้ รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ทีอาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัย
อย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทในการดําเนินงานต่อเนืองหรื อไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุ ปว่ามีความไม่
แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าโดยให้ ข้อสังเกตถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบ
การเงิ นรวม และงบการเงินเฉพาะกิ จการทีเกียวข้ อง หรื อถ้ าการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะ
เปลียนแปลงไป ข้ อสรุ ปของข้ าพเจ้ าขึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีทีได้ รับจนถึงวันทีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทต้ องหยุดการดําเนินงานต่อเนือง
x ประเมินการนําเสนอ โครงสร้ างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทําให้ มีการนําเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ อง
ตามทีควรหรื อไม่
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x ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรื อกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุม่ บริ ษัทเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้ าพเจ้ ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และ
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุม่ บริ ษัท ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ สือสารกับผู้มีหน้ า ทีในการกํากับดูแลในเรื องต่าง ๆ ทีสําคัญซึงรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีได้ วางแผนไว้ ประเด็นทีมีนยั สําคัญทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่ องทีมีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คํารับรองแก่ผ้ มู ีหน้ าทีในการกํากับดูแลว่าข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกํา หนดจรรยาบรรณทีเกียวข้ องกับความ
เป็ นอิสระและได้ สือสารกับผู้มีหน้ าทีในการกํา กับดูแลเกียวกับความสัมพันธ์ ทงหมดตลอดจนเรื
ั
องอืนซึงข้ าพเจ้ าเชือว่ามีเหตุผลที
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้ าพเจ้ าและมาตรการทีข้ าพเจ้ าใช้ เพือป้องกันไม่ให้ ข้าพเจ้ าขาด
ความเป็ นอิสระ
จากเรื องทีสือสารกับผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแล ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาเรื องต่าง ๆ ทีมีนยั สําคัญมากทีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายเรื องเหล่านี
ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้ นแต่กฎหมายหรื อข้ อบังคับไม่ให้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกียวกับ เรื องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ทียาก
ทีจะเกิดขึน ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรื องดังกล่าวในรายงานของข้ าพเจ้ าเพราะการกระทํา ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้
อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้ เสียสาธารณะจากการสือสารดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีทีรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนีคือ นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ

(นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 6699
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที 18 กุมภาพันธ์ 2562
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บริษัท ไอที กรีน จํากัด(มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

58,127,809

25,809,061

54,182,422

21,764,022

5, 7

149,768,930

112,729,836

149,660,218

112,818,753

สินค้ าคงเหลือ

8

41,345,925

44,150,221

41,345,925

44,026,221

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

9

4,368,176

3,109,795

4,368,064

3,100,504

253,610,840

185,798,913

249,556,629

181,709,500

29,500,000

25,500,000

29,500,000

25,500,000

5,462,578
-

7,841,016
-

5,462,578

7,834,000

4,089,988

4,089,988

15,957,477

15,050,292

15,953,487

15,041,003

2,555,331

3,187,042

2,555,331

3,187,042

871,828

551,284

871,828

551,284

1,640,115

1,425,384

1,617,539

1,398,277

55,987,329

53,555,018

60,050,751

57,601,594

309,598,169

239,353,931

309,607,380

239,311,094

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน

6

รวมสินทรัพย์
หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมี
ภาระคําประกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและ
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการ
ตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

10
11
12
13
14
15
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บริษัท ไอที กรีน จํากัด(มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีสินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินทีถึง
กําหนดชําระในหนึงปี
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน
หนีสินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
100,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนทีออกจําหน่ายและเรียกชําระ
แล้ ว
หุ้นสามัญ
100,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสํารองตาม
กฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

16
17
19
18

19
20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2561

2560

139,754,182
61,137,801

51,138,744
76,732,730

139,754,182
61,084,952

51,138,744
76,621,642

360,692
2,731,077
203,983,752

689,531
1,326,249
3,940,035
133,827,289

360,692
2,730,327
203,930,153

689,531
1,326,249
3,939,998
133,716,164

337,220
4,926,533
5,263,753
209,247,505

509,336
3,305,474
3,814,810
137,642,099

337,220
4,926,533
5,263,753
209,193,906

509,337
3,305,474
3,814,811
137,530,975

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

5,000,000
45,350,664
100,350,664
309,598,169

5,000,000
46,711,832
101,711,832
239,353,931

5,000,000
45,413,474
100,413,474
309,607,380

5,000,000
46,780,119
101,780,119
239,311,094
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บริษัท ไอที กรีน จํากัด(มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

บาท
งบการเงินรวม
2561

2560
(จัดประเภทใหม่)

หมายเหตุ
รายได้
รายได้ จากการขาย
รายได้ จาการขายและบริ การพร้ อมติดตัง
รายได้ อืน

5
5
5

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560
(จัดประเภทใหม่)

611,590,262
20,240,755
6,490,899

603,337,317
25,677,655
9,517,790

611,375,355
20,230,655
6,474,941

603,321,611
25,579,653
9,502,601

638,321,916

638,532,762

638,080,951

638,403,865

517,194,616
17,415,637
41,199,389
35,145,106
3,938,628

504,951,167
16,520,117
36,188,635
31,829,586
4,323,628

517,139,214
17,412,772
41,199,390
37,347,633
3,937,317

505,079,817
16,411,167
36,188,635
33,695,140
4,322,059

614,893,376

593,813,133

617,036,326

595,696,818

11.2

(2,378,438)

(2,024,688)

24

21,050,102
5,448,853

42,694,941
9,737,905

21,044,625
5,448,853

42,707,047
9,696,645

กําไรสําหรับปี

15,601,249

32,957,036

15,595,772

33,010,402

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน
รายการทีจะไม่ถกู จัดประเภทรายการใหม่ใน
ภายหลัง
เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
กําไร (ขาดทุน) จากกการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัย
ภาษี เงินได้ เกียวกับรายการทีไม่ถกู จัดประเภทรายการ
ใหม่
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี - สุทธิจาก
ภาษี
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

(1,203,021)

-

(1,203,021)

-

240,604

-

240,604

-

(962,417)
14,638,832

32,957,036

(962,417)
14,633,355

33,010,402

รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนจาการขายและบริ การพร้ อมติดตัง
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน

5

รวมค่าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
กําไรก่อนค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
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บริษัท ไอที กรีน จํากัด(มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
ณ วันที ธันวาคม

บาท
งบการเงินรวม
2561
หมายเหตุ
การแบ่งปั นกําไร
ส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

การแบ่งปั นกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

2560
(จัดประเภท
ใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(จัดประเภท
ใหม่)

15,601,249
15,601,249

32,957,036
32,957,036

15,595,772
15,595,772

33,010,402
33,010,402

14,638,832
14,638,832

32,957,036
32,957,036

14,633,355
14,633,355

33,010,402
33,010,402

0.16

0.33

0.16

0.33

100,000

100,000

100,000

100,000

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน
ส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท/หุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (พันหุ้น)

25
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บริษัท ไอที กรีน จํากัด(มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สํารับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

บาท
งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
ทุนเรื อนหุ้นทีออก

รวมส่วนของ

กําไรสะสม

และชําระแล้ว

จัดสรรแล้ว

ผูถ้ ือหุ้น

ยังไม่ได้จดั สรร

ทุนสํารอง
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้นงวด วันที 1 มกราคม 2560

ตามกฎหมาย
50,000,000

5,000,000

23,754,796

78,754,796

เงินปันผลจ่าย

-

-

(10,000,000)

(10,000,000)

กําไรสําหรับปี

-

-

32,957,036

32,957,036

กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี

-

-

-

-

50,000,000

5,000,000

46,711,832

101,711,832

-

-

(16,000,000)

(16,000,000)

-

-

15,601,249

15,601,249

-

-

(962,417)

(962,417)

50,000,000

5,000,000

45,350,664

100,350,664

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
เงินปันผลจ่าย

22

กําไรสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท ไอที กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้นทีออก

รวมส่ วนของ

กําไรสะสม

และชําระแล้ว

จัดสรรแล้ว

ผูถ้ ือหุ้น

ยังไม่ได้จดั สรร

ทุนสํารอง
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้นงวด วันที 1 มกราคม 2560

ตามกฎหมาย
50,000,000

5,000,000

23,769,717

78,769,717

เงินปันผลจ่าย

(10,000,000)

(10,000,000)

กําไรสําหรับปี

33,010,402

33,010,402

-

-

กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที 31 ธันวาคม
2560
เงินปันผลจ่าย

50,000,000

5,000,000

46,780,119

101,780,119

-

-

(16,000,000)

(16,000,000)

-

-

15,595,772

15,595,772

-

-

(962,417)

(962,417)

50,000,000

5,000,000

45,413,474

100,413,474

22

กําไรสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสําหรับปี - สุทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที 31 ธันวาคม
2561
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บริษัท ไอที กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

15,601,249

32,957,036

15,595,772

33,010,402

8,409,604

6,506,785

8,407,239

6,503,435

หนีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้ า (กลับรายการ)

1,452,492
1,728,355

(10,968)
5,324,017

1,452,492
1,728,355

(10,968)
5,324,017

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์

(125,022)

(44,725)

(124,457)

(44,725)

ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม (กลับ
รายการ)
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึน

2,378,438

2,024,688

-

-

(30,348)

(1,391,704)
(206,426)

2,371,422
(30,348)

640,000
(206,426)

รายได้ ดอกเบีย
ค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน

(327,524)
418,038

(434,452)
454,063

(312,131)
418,038

(419,263)
454,063

ค่าใช้ จา่ ยดอกเบียจ่าย

3,409,910

3,800,487

3,409,910

3,800,487

ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้

5,448,853

9,737,905

5,448,853

9,696,645

38,364,045
(38,503,973)

58,716,706

38,365,145

58,747,667

(3,945,502)

(38,306,345)

(4,034,419)

สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

(4,991,341)
218,073
(214,731)

(918,634)
(270,106)
(423,450)

(5,115,341)
206,987
(219,261)

(794,633)
(267,894)
(402,304)

หนีสินดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน

(15,593,713)

7,080,230

(15,535,473)

7,102,391

(1,208,958)

(1,072,818)

(1,209,672)

(1,072,855)

-

(175,109)

-

(175,109)

(21,930,598)
133,467
(8,316,232)

58,991,317
433,895
(11,864,505)

(21,813,960)
118,075
(8,314,326)

59,102,844
418,706
(11,858,069)

(30,113,363)

47,560,707

(30,010,211)

47,663,481

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับกระทบกําไรสําหรับงวดเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลง
ในสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน

หนีสินหมุนเวียนอืน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
รับดอกเบีย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
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บริษัท ไอที กรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

(4,000,000)

(5,000,000)

(4,000,000)

(5,000,000)

169,236

3,000,000
88,868

165,736

3,000,000
88,868

(2,474,009)
-

(7,419,197)
(1,086,082)

(2,474,009)
-

(7,414,547)
(1,086,082)

193,431

112,438

193,431

112,438

(6,111,342)

(10,303,973)

(6,114,842)

(10,299,323)

88,615,438
(704,220)
(16,000,000)

(22,751,281)
(564,662)
(10,000,000)

88,615,438
(704,220)
(16,000,000)

(22,751,281)
(564,661)
(10,000,000)

(3,367,765)

(3,814,704)

(3,367,765)

(3,814,704)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

68,543,453

(37,130,647)

68,543,453

(37,130,646)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) - สุทธิ

32,318,748

126,087

32,418,400

233,512

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี

25,809,061

25,682,974

21,764,022

21,530,510

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินปี

58,127,809

25,809,061

54,182,422

21,764,022

188,000

414,953

188,000

414,953

(6,067,282)

-

(6,067,282)

-

6,067,282

-

6,067,282

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกัน (เพิมขึน) ลดลง
เงินสดรับคืนเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้ องกัน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือซืออุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รับดอกเบีย
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน (ลดลง)
เงินสดจ่ายเพือชําระหนีสินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินปั นผลจ่าย
จ่ายดอกเบีย

ข้ อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
รายการทีไม่ใช่เงินสด ประกอบด้ วย
ซือทรัพย์สินตามสัญญาเช่าการเงิน
โอนรายการสินค้ าคงเหลือไปใช้ งานเป็ นสินทรัพย์ถาวรใน
กิจการ
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (เพิมขึน) ลดลง
สินค้ าคงเหลือ (เพิมขึน) ลดลง
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บริษัท ไอที กรีนจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบทางการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2561
1. ข้ อมูลทัวไป
1.1 ภูมิลาํ เนาและสถานะทางกฎหมายของบริ ษัท
บริ ษัทได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลประเภทบริ ษัทจํากัดกับกระทรวงพาณิชย์เมือวันที 9มิถนุ ายน 2540 และได้ แปรสภาพ
เป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด และได้ จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมือวันที 15 พฤษภาคม 2558
บริ ษัทมีทีอยูต่ ามทีได้ จดทะเบียนไว้ ดงั นี
สํานักงานใหญ่ตงอยู
ั ท่ ีเลขที เลขที 23/87-89 ซอยศูนย์วิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย
สํานักงานสาขาตังอยู่
(1) เลขที 23/80 ซอยศูนย์วิจยั ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
ประเทศไทย
(2) เลขที 588/15 หมูท่ 5ี ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 ประเทศไทย
1.2 ลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลัก
บริ ษั ท ประกอบธุ ร กิ จหลักในการจํ าหน่ายระบบสารสนเทศไอที ระบบสารสนเทศเครื อข่ายและระบบสารสนเทศ
โทรคมนาคม
1.3 บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทใหญ่คือ บริ ษัท อินเตอร์ เนชันแนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ซึงถือหุ้นสามัญของบริ ษัทเป็ นจํานวนร้ อย
ละ 91.14 ของจํานวนหุ้นสามัญทังหมดของบริ ษัท
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนีจัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีทีกฎหมายกําหนดตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ ถือ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้ ทําขึนตามแบบกําหนดรายการย่อทีต้ องมีในงบการเงิน
สําหรับบริ ษัทมหาชนจํากัด ทีกําหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนีได้ จดั ทําขึนโดยใช้ เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้ นแต่จะได้ เปิ ดเผยเป็ นอย่างอืนในนโยบายการบัญชี
งบการเงิ นฉบับภาษาไทยเป็ น งบการเงิ นฉบับ ที บริ ษัท ใช้ เ ป็ น ทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นระหว่างกาลฉบั บ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
2.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
2.2.1 งบการเงินรวมได้ จดั ทําขึนโดยรวมงบการเงินของบริ ษัท ไอที กรี นจํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ดังนี
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ชือบริษัท
ถือหุ้นทางตรง
บริษัท เอช อาร์ ซี พี
จํากัด

จัดตังขึน
ทีประเทศ

ประเภทธุรกิจ
จําหน่ายและติดตังระบบสารสนเทศไอที
ระบบสารสนเทศเครื อข่าย และระบบ
สารสนเทศโทรคมนาคม

ประเทศไทย

อัตราร้ อยละของการถือหุ้น
2561
2560
100.00

100.00

บริ ษัทซือเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท เอช อาร์ ซี พี จํากัด จากบริ ษัทใหญ่และกลุม่ บุคคลธรรมดาซึงเป็ นผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริ ษัทดังกล่าว การเข้ าลงทุนเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน ทังนีเงินสดจ่ายเพือซือเงิน
ลงทุนเท่ากับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพ ย์และหนีสินของบริ ษัทดังกล่าว ดังนันจึงไม่มีสว่ นเกินทุนจากการ
รวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
2.2.2 บริ ษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเข้ าไปลงทุนหรื อบริ ษัทย่อยได้ หากบริ ษัทมีสิทธิได้ รับหรื อมีสว่ นได้ เสียใน
ผลตอบแทนของกิจการทีเข้ าไปลงทุน และสามารถใช้ อํานาจในการสังการทีส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
จํานวนเงินผลตอบแทนนันได้
2.2.3 บริ ษัทนํางบการเงินของบริ ษัทย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตังแต่วนั ทีบริ ษัทมีอํานาจในการควบคุม
บริ ษัทย่อยจนถึงวันทีบริ ษัทสินสุดการควบคุมบริ ษัทย่อยนัน
2.2.4 งบการเงินรวมจัดทําขึนโดยใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีทีเหมือนกันหรื อเหตุการณ์ทาง
บัญชีทีคล้ ายคลึงกัน
2.2.5 ยอดคงค้ างระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รายการค้ าระหว่างกันทีมีสาระสําคัญได้ ถกู ตัดออกจากงบการเงินรวม
นีแล้ ว
2.3

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบนั
สภาวิชาชีพบัญชีได้ ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและ
ั รอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อ หลังวันที 1
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ ซึงมีผลบังคับใช้ ตงแต่
มกราคม 2561 ดังต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 1 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 2 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 7 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 8 (ปรับปรุง 2560)

เรือง การนําเสนองบการเงิน
เรือง สินค้ าคงเหลือ
เรือง งบกระแสเงินสด
เรื อง นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้ อผิดพลาด
เรือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรือง สัญญาก่อสร้ าง
เรือง ภาษีเงินได้
เรือง ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เรือง สัญญาเช่า
เรือง รายได้
เรือง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที 10 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 11 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 12 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 16 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 17 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 18 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 19 (ปรับปรุง 2560)
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที 20 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 21 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 23 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 24 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 26 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 27 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 28 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 29 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 33 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 34 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 36 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 37 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 38 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 40 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 41 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 2
(ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 3
(ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 4
(ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 5
(ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 6
(ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 8
(ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 10
(ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 11
(ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 12
(ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 13
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 10 (ปรับปรุง 2560)
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เรือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรือง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ
เรือง ต้ นทุนการกู้ยืม
เรือง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับบุคคลหรือกิจการที
เกียวข้ องกัน
เรื อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ
ออกจากงาน
เรือง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า
เรื อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงิน เฟ้อ
รุนแรง
เรือง กําไรต่อหุ้น
เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
เรือง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
เรื อง ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึนและสินทรัพย์ที
อาจเกิดขึน
เรือง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรือง อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
เรือง เกษตรกรรม
เรือง การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
เรือง การรวมธุรกิจ
เรือง สัญญาประกันภัย
เรือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้ เพือขายและการ
ดําเนินงานทียกเลิก
เรือง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรือง ส่วนงานดําเนินงาน
เรือง งบการเงินรวม
เรือง การร่วมการงาน
เรือง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับส่วนได้ เสียในกิจการอืน
เรือง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทีไม่มีความเกียวข้ อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 25

(ปรับปรุง 2560)
(ปรับปรุง 2560)

เรือง สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิงจูงใจทีให้ แก่ผ้ เู ช่า
เรือง ภาษีเงินได้ -การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 27 (ปรับปรุง 2560)
เรือง การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทําขึนตามรูปแบบ
กฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 29 (ปรับปรุง 2560)
เรือง การเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 31 (ปรับปรุง 2560)
เรือง รายได้ -รายการแลกเปลียนเกียวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 32 (ปรับปรุง 2560)
เรือง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้ นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 1
เรือง การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขึนจากการรื อถอน การ
(ปรับปรุง 2560)
บูรณะและหนีสินทีมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 4 (ปรับปรุง 2560) เรือง การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่า
หรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 5 (ปรับปรุง 2560) เรือง สิทธิในส่วนได้ เสียจากกองทุนการรือถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดล้ อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 7 (ปรับปรุง 2560) เรือง การปรับปรุงย้ อนหลังภายใต้ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 29 (ปรับปรุง 2560) เรื องการรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 10 (ปรับปรุง
เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า
2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 12 (ปรับปรุง
เรือง ข้ อตกลงสัมปทานบริการ
2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 13 (ปรับปรุง
เรือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า
2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 14 (ปรับปรุง
เรื อง ข้ อจํ า กั ด สิ น ทรั พ ย์ ต ามโครงการผลประโยชน์
2560)
ข้ อกําหนดเงินทุนขันตําและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี
สํา หรั บ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที 19 (ปรั บ ปรุ ง 2560)
เรือง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 15 (ปรับปรุง
เรือง สัญญาสําหรับการก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์
2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 17 (ปรับปรุง
เรือง การจ่ายสินทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้ เจ้ าของ
2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 18 (ปรับปรุง
เรือง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า
2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 20 (ปรับปรุง
เรื อง ต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมือง
2560)
ผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 21
เรือง เงินทีนําส่งรัฐ
(ปรับปรุง 2560)

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ประเมินแล้ วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีปรับปรุ งใหม่ข้ างต้ นไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับปี ปัจจุบนั
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3. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
3.1 การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จา่ ย
รายได้ จากการขายสินค้ ารับรู้ เมือได้ โอนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้ าของ
สินค้ าให้ กบั ผู้ซือแล้ ว รายได้ จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสินค้ าไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิมและแสดงสุทธิ
จากสินค้ ารับคืนและส่วนลดแล้ ว
รายได้ จากการขายสินค้ าโดยมีเงือนไขการติดตังและตรวจสอบรับรู้รายได้ หากผู้ซือยอมรับสินค้ าเมือมีการติดตัง
และสินค้ าได้ ผา่ นการตรวจสอบแล้ ว
รายได้ เงินปั นผลรับรู้เมือมีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล
รายได้ ดอกเบียรับรู้ตามเกณฑ์คงค้ างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้ จริ ง
รายได้ อืนและค่าใช้ จ่ายรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้ าง
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้ วย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุน
ระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง ซึงถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันทีได้ มาและไม่มีข้อจํากัด
ในการเบิกใช้
3.3 ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน) รับรู้มลู ค่าเริ มแรกด้ วยมูลค่า
ตามใบแจ้ งหนี และจะวัดมูลค่าต่อมาด้ วยจํานวนเงินทีเหลืออยู่หกั ด้ วยค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (ถ้ ามี) ซึงประมาณจาก
การสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสินปี ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญคือ ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนีการค้ า
เปรี ยบเทียบกับมูลค่าทีจะได้ รับจากลูกหนีการค้ า หนีสูญทีเกิดขึนจะรับรู้ ไว้ ในงบกําไรขาดทุนทันทีโดยถือเป็ น
ส่วนหนึงของค่าใช้ จ่ายบริ หาร
ค่าเผือหนีสงสัยว่าจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี และการคาดการณ์เกียวกับการชําระหนีใน
อนาคตของลูกค้ า จํานวนค่าเผือหนีสงสัยจะสูญพิจารณาจากประวัติการตัดจําหน่ายหนีสูญและอายุหนีของลูกหนี
ลูกหนีจะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมือทราบว่าเป็ นหนีสูญ
3.4 สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิทีจะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนของสินค้ าคํานวณ
โดยใช้ วิธี ดังนี
วิธีเข้ าก่อน-ออกก่อน
- สินค้ าสําเร็ จรูปทัวไป
วิธีราคาทุนแบบเฉพาะเจาะจง
- สินค้ าสําเร็ จรูปสําหรับโครงการ
ต้ นทุนสินค้ าคงเหลือ ประกอบด้ วย ต้ นทุนทังหมดในการซือ ต้ นทุนแปลงสภาพและต้ นทุนอืน ๆ ทีเกิดขึนเพือให้ สินค้ า
คงเหลือนันอยูใ่ นสถานทีและอยูใ่ นสภาพทีเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
ต้ นทุนในการซือ ประกอบด้ วย ราคาซือและค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการซือสินค้ านัน เช่น อากรขาเข้ า ค่าขนส่ง
และต้ นทุนอืน ๆ ซึงเกียวข้ องโดยตรงกับการได้ มาซึงสินค้ า และหักด้ วยส่วนลดการค้ าและเงินทีได้ รับคืนจากการซือ
สินค้ า
มูลค่าสุทธิทีจะได้ รับเป็ นการประมาณราคาทีคาดว่าจะขายได้ ตามปกติธุรกิจ หักด้ วยประมาณการต้ นทุนในการ
ผลิตสินค้ าให้ เสร็ จและต้ นทุนทีจําเป็ นต้ องจ่ายไปเพือให้ ขายสินค้ าได้
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3.5

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและบริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม หมายถึง กิจการทีอยูภ่ ายใต้ อิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญของบริ ษัท กล่าวคือ มีอํานาจในการเข้ าไป
มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเกียวกับนโยบายทางการเงิ น และการดําเนินงานของกิจการ แต่ไม่ถึงระดับทีจะควบคุม
นโยบาย
บริ ษัทย่อย หมายถึง กิจการทีบริ ษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน ซึงโดยทัวไป
แล้ วบริ ษัทจะถือหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงมากกว่ากึงหนึง
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและบริ ษัทย่อยบันทึกด้ วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผือการ
ด้ อยค่าเงินลงทุน (ถ้ ามี) ขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนจะบันทึกเป็ นขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและตาม
งบการเงินรวมเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและบริ ษัทย่อยบันทึกด้ วยวิธีสว่ นได้ เสีย
การจําหน่ายเงินลงทุน
เมือมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุทธิทีได้ รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรื อ
ขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ทีเกียวข้ องทีเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณีทีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจําหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถืออยู่ การคํานวณต้ นทุนสําหรับเงินลงทุนที
จําหน่ายไปและเงินลงทุนทียังถืออยูใ่ ช้ วิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก ปรับใช้ กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนทีเหลืออยูท่ งหมด
ั
3.6 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือด้ อยค่า (ถ้ ามี)
ราคาทุนรั บรู้ เมือเริ มแรกทีได้ สินทรั พย์ มารวมถึงต้ นทุนทางตรงอืน ๆ ทีเกี ยวกับการจัดหาสินทรั พย์ เพือให้
สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้ อมทีจะใช้ ได้ ตามวัต ถุประสงค์รวมทังต้ นทุนในการรื อถอน ขนย้ าย และการบูรณะสถานทีตัง
ของสินทรัพย์ซงเป็
ึ นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ ามี)
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะบันทึกค่าเผือการด้ อยค่าของสินทรัพย์หากมีข้อบ่งชีว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับคืนอาจ
ตํากว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชี
รายจ่ายเกียวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรื อการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ ดีขนในภายหลั
ึ
ง จะถูกบันทึกเพิมในบัญชี
ของสินทรัพย์ทีเกียวข้ อง หากมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่นอนว่าจะก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิมเติมในอนาคต
เกิ นกว่าทีได้ เคยประเมินได้ จากสินทรั พย์ นนั ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบํารุ งรั กษาอืนในภายหลังและจะบันทึกเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีทีเกิดขึน
ค่าเสือมราคาคํานวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรั พย์โดยวิธีเส้ นตรงตามอายุการให้ ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
5 ปี
อุปกรณ์สาํ นักงาน
3 และ 5 ปี
เครื องตกแต่งและติดตัง
5 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ ประโยชน์ทกุ ปี
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยคิดค่าเสือมราคาสําหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน
เมือส่วนประกอบแต่ละส่วนนันมีต้นทุนทีมีนยั สําคัญเมือเทียบกับต้ นทุนทังหมดของสินทรัพย์นนั
ค่าเสือมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสําหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ างและอุปกรณ์ระหว่างติดตัง
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3.7

3.8

3.9

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยตัดรายการส่วนปรั บปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมือจําหน่ายสิน ทรั พย์
รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายหรื อตัดจําหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้ นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ทีใช้ ในการจัดหาหรื อก่อสร้ างสินทรัพย์ทีต้ องใช้ ระยะเวลานานในการทําให้ อยูใ่ นสภาพ
พร้ อมใช้ หรื อขาย ได้ ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นนจะอยู
ั
่ในสภาพพร้ อมทีจะใช้ ได้ ตาม
ประสงค์ ส่วนต้ นทุนการกู้ยืมอืนถือเป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดทีเกิดรายการ ต้ นทุนการกู้ยืม ประกอบด้ วย ดอกเบียและต้ นทุน
อืนทีเกิดขึนจากการกู้ยืมนัน
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าทรัพย์สินทีมีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของส่วนใหญ่ได้ โอนให้ ผ้ เู ช่าทรัพย์สิน จะ
ถูกจัดเป็ นสัญญาเช่าการเงิ น สัญญาเช่าการเงินถูกบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้ วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินทีเช่า
หรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตําทีต้ องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่า โดยจํานวนเงินทีต้ องจ่าย
แต่ละครั งจะแบ่งเป็ นเงินส่วนของหนีสินและค่าใช้ จ่ายทางการเงินเพื อให้ อัตราดอกเบียคงทีต่อหนีสินคงค้ าง ยอด
คงเหลือของภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงินจะถูกบันทึกเป็ นหนีสินระยะยาว ดอกเบียจ่ายจะบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิน ทรั พ ย์ ไม่มีตัวตนที บริ ษัทและบริ ษัท ย่อ ยซือมาและมี อายุก ารใช้ งานจํ ากัดแสดงตามราคาทุนหักค่าตัด
จําหน่ายสะสมและค่าเผือการด้ อยค่า (ถ้ ามี)
รายจ่ายภายหลังการรับรู้ รายการจะรับรู้ เป็ นสินทรัพย์เมือก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวม
เป็ นสินทรัพย์ทีสามารถระบุได้ ทีเกียวข้ องนัน ค่าใช้ จ่ายอืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ทีเกิดขึนภายในรับรู้
ในกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้ นตรงตามระยะเวลาทีคาดว่าจะ
ได้ รับประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี

ค่าลิขสิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 และ 5 ปี
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ ประโยชน์ทกุ ปี
3.10 การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิ น บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะประเมินว่ามีข้อบ่งชีของสินทรั พย์ ว่ามีการด้ อยค่า
หรื อไม่ หากสินทรัพย์นนมี
ั ข้อบ่งชี ของการด้ อยค่า บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับคื นของ
สินทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าที คาดว่าจะได้ รับคืน บริ ษัทจะรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
ของสินทรัพย์ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์จะถูกกลับรายการเมือมูลค่าทีคาดว่า
จะได้ รับคืนเพิมขึนในภายหลังและจะกลับรายการได้ ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสือมราคาสะสมหรื อค่า
ตัดจําหน่าย มูลค่าทีจะได้ รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์ หรื อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
หักต้ นทุนในการขาย
3.11 เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนแสดงในราคาทุน
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3.12 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้ าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลียงชีพ
เป็ นค่าใช้ จ่ายเมือเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยและพนักงานได้ ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบด้ วยเงินทีพนักงานจ่าย
สะสมและเงินทีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ายสมทบให้ เป็ นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลียงชีพได้ แยกออกจาก
สินทรัพย์ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เงินทีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายใน
ปี ทีเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีภาระสําหรับเงิ นชดเชยทีต้ องจ่ายให้ แก่พนักงานเมือออกจากงานตามข้ อบังคับของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย กฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอืน ๆ ซึงบริ ษัทและบริ ษัทย่อยถือว่าเงิน
ชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยคํานวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้ วิธีคิดลดแต่
ละหน่ว ยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เ ชี ยวชาญอิสระได้ ทํ าการประเมิน ภาระผูกพัน
ดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึงหลักการประมาณการดังกล่าวต้ องใช้ ข้อสมมติทีหลากหลาย รวมถึงข้ อ
สมมติเกียวกับอัตราคิดลด อัตราการขึนเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ
และอัตราเงินเฟ้อ
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses) จะ
รับรู้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน โดยถือเป็ นส่วนหนึงของกําไรสะสม
3.13 ประมาณการหนีสิน
การประมาณการหนีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมือบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีภาระหนีสินเกิดขึนตาม
กฎหมายหรื อภาระผูกพันซึงเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่นอนว่าประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจจะต้ องถูกจ่ายไปเพือชําระภาระหนีสินดังกล่าว โดยจํานวนภาระหนีสินดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงิน
ได้ อย่างน่าเชือถื อถ้ าผลกระทบดังกล่าวเป็ นนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ น
มูลค่าปั จจุบนั โดยใช้ อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานวณภาษี เงินได้ เพือให้ สะท้ อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ ใน
ตลาดปั จจุบนั ซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีตอ่ หนีสิน
3.14 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการที เป็ น เงิ น ตราต่างประเทศได้ บัน ทึก ไว้ เป็ น เงิ นบาท โดยใช้ อัต ราแลกเปลียน ณ วัน ที เกิ ดรายการ
สินทรัพย์และหนีสินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศทีมียอดคงเหลือ ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงินได้ บนั ทึกไว้ เป็ นเงิน
บาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าได้ บนั ทึกเป็ นรายได้
หรื อค่าใช้ จ่ายในงวดปั จจุบนั
3.15 สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาเช่าทรัพย์สินทีความเสียงและผลตอบแทนแก่เจ้ าของทรัพย์สินยังเป็ นของผู้ให้ เช่าจะถูกจัดเป็ นสัญญา
เช่าดําเนินงาน โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะบันทึกการจ่ายชําระค่าเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานเป็ นค่าใช้ จ่ายโดย
วิธีเส้ นตรงตลอดระยะเวลาของการเช่า
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3.16 ภาษี เงินได้
ภาษี เงินได้ ประกอบด้ วยภาษี เงินได้ ปัจจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษี เงินได้ ปัจจุบนั
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยบันทึกภาษี เงินได้ (ถ้ ามี) ตามจํานวนทีจะต้ องจ่าย คํานวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวล
รัษฎากรในอัตราภาษี เงินได้ ร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิก่อนภาษี เงินได้ หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้ วยค่าใช้ จ่ายต่างๆ ซึง
ไม่สามารถถื อเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษี และหักออกด้ วยรายการทีได้ รับยกเว้ นหรื อไม่ถือเป็ นรายได้ ในการ
คํานวณภาษี
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนีสินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจะคํานวณขึนจากผลแตกต่างชัวคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชี
กับฐานภาษี ของสินทรัพย์หรื อหนีสินนัน ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลียนแปลงของสินทรัพย์และหนีสิน
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้ เป็ นรายได้ ภ าษี เงินได้ รอการตัดบัญชีหรื อค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีโดย
จะรับรู้ในกําไรขาดทุน เว้ นแต่ในส่วนทีเกียวกับรายการทีรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ผลแตกต่างชัวคราวทีใช้ หกั ภาษี จะถูกรับรู้เป็ นสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี เมือมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ าง
แน่นอนว่าบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษี จากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอทีจะนําสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอ
การตัดบัญชีมาใช้ ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชัวคราวทีต้ องเสียภาษี ทกุ รายการจะถูกรับรู้เป็ นหนีสินภาษี เงินได้ รอการ
ตัดบัญชี ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจะไม่ถกู รับรู้ เมือเกิดจากผลแตกต่างชัวคราวต่อไปนี การรับรู้ ค่าความนิยมในครัง
แรก การรับรู้ สินทรัพย์หรื อหนีสินในครังแรกซึงเป็ นรายการทีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนันไม่มีผลกระทบต่อกําไร
ขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่างทีเกียวข้ องกับเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและกิจการร่วมค้ าหากเป็ นไปได้ วา่
จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
สินทรัพย์และหนีสินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีถกู วัดมูลค่าโดยใช้ อตั ราภาษี เงินได้ สาํ หรับงวดทีบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยคาดว่าจะได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี หรื อจะจ่ายชําระหนีสินภาษี เงินได้ โดยใช้ อตั รา
ภาษี แ ละกฎหมายภาษี อ ากรที มี ผลบัง คับ ใช้ อ ยู่ห รื อ ที คาดได้ ค่อ นข้ า งแน่น อนว่าจะมี ผลบัง คับ ใช้ ภายในสินรอบ
ระยะเวลาทีรายงาน
ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับ
ลดมูลค่า เมือมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะไม่มีกําไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอต่อการนํา
ั
อบางส่วนมาใช้ ประโยชน์ได้
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีทงหมดหรื
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ ก็ ตอ่ เมือกิจการมีสทิ ธิ
ตามกฎหมายและภาษี เงินได้ นประเมิ
ี
นโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี หน่วยงานเดียวกัน
3.17 กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ด้วยจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นสามัญทีถือโดย
บุคคลภายนอกทีออกจําหน่ายอยูแ่ ล้ วในระหว่างปี
3.18 บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกันหมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีมีอํานาจควบคุมบริ ษัท ถูกควบคุมโดยบริ ษัทไม่วา่
จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื ออยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกันกับบริ ษัท รวมถึงบริ ษัททีทําหน้ าทีถือหุ้น บริ ษัทย่อย
และกิจการทีเป็ นบริ ษัทย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนีบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกันยังหมายรวมถึงบริ ษัทร่วมและ
บุคคลซึงถือหุ้นทีมีสิทธิ ออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมและมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษัท ผู้บริ หาร
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สํา คัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษัท ตลอดทังสมาชิ ก ในครอบครั วทีใกล้ ชิดกับ บุคคลดัง กล่าว และกิ จการที
เกียวข้ องกับบุคคลเหล่านัน
4. การใช้ ดลุ ยพินจิ และประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้ องใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการ
ในเรื องทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนีส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินทีแสดงในงบ
การเงินและต่อข้ อมูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณการไว้ การ
ใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการทีสําคัญมีดงั นี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี
ในการประมาณค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้ องใช้ ดลุ ยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที
คาดว่าจะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีทีคงค้ างและสภาวะเศรษฐกิจที
เป็ นอยูใ่ นขณะนัน เป็ นต้ น
ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินค้ าคงเหลือ ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ดลุ ยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที
คาดว่าจะเกิดขึนจากสินค้ าคงเหลือนัน โดยค่าเผือการลดลงของมูลค่าสุทธิ ทีจะได้ รับพิจารณาจากราคาทีคาดว่าจะขายได้
ตามปกติของธุรกิจหักด้ วยค่าใช้ จ่ายในการขายสินค้ า
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา
ในการคํานวณค่าเสือมราคาของส่วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้ องทําการประมาณาณอายุ
การให้ ประโยชน์ แ ละมูลค่าคงเหลือเมื อเลิกใช้ งานของส่ว นปรั บปรุ งอาคารเช่า และอุปกรณ์ และต้ องทบทวนอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน
นอกจากนีฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้ องสอบทานการด้ อยค่าของส่วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้ อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับคืนตํากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั ในการนีฝ่ าย
บริ หารจําเป็ นต้ องใช้ ดลุ ยพินิจทีเกียวข้ องกับการคาดการณ์รายได้ และค่าใช้ จ่ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกับสินทรัพย์นนั
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้ หกั ภาษี และขาดทุนทาง
ภาษี ทีไม่ได้ ใช้ เมื อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าจะมีกําไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ ประโยชน์ จากผลแตกต่าง
ชัวคราวและขาดทุนนัน ในการนีฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้ องประมาณการว่าควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเป็ น
จํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษี ทีคาดว่าจะเกิ ดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ดลุ ย
พินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาว่าบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ โอนหรื อรับโอนความเสียงและ
ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทีเช่าดังกล่าวแล้ วหรื อไม่
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึนตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึงต้ อง
อาศัยข้ อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้ น
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5. รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน สรุปได้ ดงั นี
5.1
ชือบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทใหญ่
บริษัท อินเตอร์ เนชันแนล รีเสริช
คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริษัทย่อย
บริษัท เอช อาร์ ซี พี จํากัด
บริษัทร่วม
บริษัท คลีน แพลนนิง จํากัด

เป็ นผู้ถือหุ้นและมีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

เป็ นผู้ถือหุ้นและมีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
เป็ นผู้ถือหุ้นและมีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

ชือบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
บริษัททีเกียวข้ องกัน
บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์
คอมพิวติง จํากัด
บริษัท ทีวี. เทเลคอม จํากัด
บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จํากัด
บริษัท ไออาร์ ซีพี คลาวด์ เซอร์ วิส จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่และกรรมการร่วมกัน
เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่และกรรมการร่วมกัน
เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่และกรรมการร่วมกัน
เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่และกรรมการร่วมกัน
(จดทะเบียนเลิกบริษัทเมือวันที 2 พฤษภาคม 2561)

บุคคลทีเกียวข้ องกัน
ผู้บริหารสําคัญ

5.2

บุคคลทีมีอํานาจและความรับผิดชอบในการบริหารงาน

นโยบายการกําหนดราคา
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน ดังนี
รายการ
นโยบายการกําหนดราคา
รายได้ จากการขาย
- ราคาทีตกลงร่วมกัน
รายได้ จากการขายและบริการพร้ อมติดตัง
- ราคาทีตกลงร่วมกัน
รายได้ คา่ ธรรมเนียมการคําประกัน
- ราคาทีตกลงร่วมกัน
รายได้ อืน
- ราคาทีตกลงร่วมกัน
ดอกเบียรับ
- ตามสัญญาทีตกลงร่วมกัน
ค่าบริหารจัดการ
- ราคาทีตกลงร่วมกัน
ค่าบริการส่วนกลาง
- ราคาทีตกลงร่วมกัน
เงินปั นผลจ่าย
- ตามทีประกาศจ่าย
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
- ตามทีได้ รับอนุมตั ิโดยกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้น

5.3

รายการธุรกิจในระหว่างปี
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายการธุรกิจทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงือนไขทางการค้ าและเกณฑ์ตามทีตกลงกันระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อยหรื อกิจการทีเกียวข้ องกันเหล่านัน ซึง
เป็ นไปตามปกติธุรกิจ
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รายได้ และค่าใช้ จ่ายกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียข้ องกันสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ป
ได้ ดงั นี
พันบาท
งบการเงินรวม
2561
รายได้ จากการขายและบริการ
บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2560
1,424
1,424

8,441
8,441

1,424
1,326
2,750

8,441
1,445
9,886

111
236
347

111
365
476

111
236
347

111
365
476

ค่าบริหารจัดการ
บริษัทใหญ่

139

75

139

75

ค่าบริหารส่วนกลาง
บริษัทใหญ่

144

761

144

761

14,582

9,114

14,582

9,114

10,747
226
10,973

10,876
204
11,080

10,747
226
10,973

10,876
204
11,080

รายได้ อืน
บริษัทใหญ่
บริษัททีเกียวข้ องกัน

เงินปั นผลจ่าย
บริษัทใหญ่
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ *
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

* ค่าตอบแทนผู้บริ หารนีเป็ นผลประโยชน์ทีจ่ายให้ แก่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัท ประกอบด้ วยค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
ได้ แก่ เงินเดือน และผลประโยชน์ทีเกียวข้ อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอืน ทังนีผู้บริ หารของบริ ษัทหมายถึง
บุคคลทีกําหนดตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ แก่ กรรมการผู้จดั การ ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ
บริ หารสีรายแรกนับต่อจากผู้จดั การลงมา
5.4

ยอดคงเหลือ ณ วันสินปี
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย
พันบาท
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2560

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย
รวม

1,121
1,121

3,541
3,541

1,121
176
1,297

3,541
503
4,044

เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
บริษัทใหญ่

26

161

26

161
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5.5

การคําประกันกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
บริ ษัทมีภาระจากการคําประกันให้ กิจการทีเกียวข้ องกันตามทีกล่าวในหมายเหตุ 29.4

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้ วย
พันบาท
งบการเงินรวม
2561
เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน

- บัญชีกระแสรายวัน
- บัญชีออมทรัพย์
- บัญชีประจํา

รวม

1
13,676
43,755
696
58,128

2560
5
2,098
23,201
505
25,809

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
1
5
13,645
2,070
39,840
19,184
696
505
54,182
21,764

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํามีอตั ราดอกเบียระหว่างร้ อยละ 0.125 ถึง 0.900
ต่อปี และร้ อยละ 0.125 ถึง 1.000 ต่อปี ตามลําดับ
7. ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน ประกอบด้ วย
พันบาท
งบการเงินรวม
2561
2560
ลูกหนีการค้ า - กิจการทีเกียวข้ องกัน
อายุหนีคงค้ างนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 1 เดือน
1 - 2 เดือน
2 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
12 เดือนขึนไป
รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

1,121

1,686

1,262

2,153

1,121

1,855
3,541

35

1,891
4,044

1,297

พันบาท
งบการเงินรวม
2561
ลูกหนีการค้ า - กิจการทีไม่เกียวข้ องกัน
อายุหนีคงค้ างนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 1 เดือน
1 - 2 เดือน
2 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
12 เดือนขึนไป
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
รวม
รวมลูกหนีการค้ า - สุทธิ
ลูกหนีอืน
ลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวข้ องกัน
รวมลูกหนีอืน
รวมลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2560

93,433

83,386

93,285

82,972

31,742
11,872
5,826
3,683
3,426
29
150,011
(1,452)
148,559
149,680

24,522
696
51
443
109,098
109,098
112,639

31,705
11,772
5,826
3,683
3,426
29
149,726
(1,452)
148,274
149,571

24,522
696
51
443
108,684
108,684
112,728

89
89
149,769

91
91
112,730

89
89
149,660

91
91
112,819

รายการเปลียนแปลงของค่าเผือหนีสงสัยจะสูญสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี
พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
11
1,452
(11)
1,452
-

ยอดคงเหลือยกมาต้ นปี
ยอดเพิมขึนในระหว่างปี
ยอดลดลงในระหว่างปี
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี

8. สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือ ประกอบด้ วย
พันบาท

สินค้ าสําเร็จรูป
งานระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าสินค้ า
สุทธิ

งบการเงินรวม
2561
2560
57,345
52,565
64
5,920
57,409
58,485
(16,063)
(14,335)
41,346
44,150
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
57,345
52,441
64
5,920
57,409
58,361
(16,063)
(14,335)
41,346
44,026

รายการเปลียนแปลงของบัญชีค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือสําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 สรุปได้ ดงั นี
พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
14,335
9,011
1,728
5,324
16,063
14,335

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
ค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้ าระหว่างปี (โอนกลับ)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
มูลค่าสินค้ าคงเหลือทีปรับลดลงและรับรู้เป็ นต้ นทุนขาย
สําหรับปี

1,728

5,324

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน ประกอบด้ วย
พันบาท
งบการเงินรวม
2561
ภาษีซอยั
ื งไม่ถึงกําหนดชําระ
ค่าใช้ จา่ ยล่วงหน้ า
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
ภาษีถกู หัก ณ ทีจ่าย
อืน ๆ
รวม

2560
1,459
1,070
230
1,459
150
4,368

1,558
1,312
240
3,110

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
1,459
1,070
230
1,459
150
4,368

1,557
1,312
231
3,100

10. เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกัน
ยอดคงเหลือนี คือ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจําซึงได้ นําไปคําประกันวงเงินสินเชือทีได้ รับจากธนาคาร (หมาย
เหตุ 16 ) และหนังสือคําประกันทีธนาคารออกให้ ในนามของบริ ษัทและบริ ษัทร่วม
11. เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
11.1 เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมตามวิธีราคาทุนและวิธีสว่ นได้ เสีย ประกอบด้ วย

ชือบริษัท
บริษัท คลีน แพลนนิง จํากัด

ประเภทกิจการ
บริหารและกําจัดขยะ
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งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชําระแล้ ว (พันบาท)
อัตราร้ อยละของการถือหุ้น
2561
2560
2561
2560
55,000
55,000
25
25

วิธีราคาทุน
ชือบริษัท
บริษัท คลีน แพลนนิง จํากัด

2561
13,750

2560
13,750

พันบาท
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชี
ค่าเผือการด้ อยค่า
ตามวิธีสว่ นได้ เสีย
ของเงินลงทุน
2561
2560
2561
2560
5,463 7,841
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผือการด้ อยค่าของเงินลงทุน

วิธีราคาทุน
ชือบริษัท
บริษัท คลีน แพลนนิง จํากัด

2561
13,750

2560
13,750

2561
(8,287)

2560
(5,916)

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีสว่ นได้ เสีย - สุทธิ
2561
2560
5,463
7,841

มูลค่าตามบัญชีราคาทุน สุทธิ
2561
2560
5,463
7,834

11.2 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี
พันบาท
งบการเงินรวม
ชือบริษัท
บริษัท คลีน แพลนนิง จํากัด

2561

2560
(2,378)

(2,025)

11.3 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริ ษัทร่วม
11.3.1 สรุปรายการฐานะการเงิน
พันบาท
2561
3,103
51,808
(32,911)
(150)
21,850

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สทุ ธิ

2560
2,780
46,224
(16,770)
(870)
31,364

11.3.2 สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
พันบาท
2561
8,643
(11,553)
(11,553)

รายได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
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2560
6,110
(8,100)
(8,100)

11.3.3 กระทบยอดข้ อมูลทางการเงินข้ างต้ นกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้ เสียของบริ ษัทร่วมทีรับรู้ในงบการเงินรวม
พันบาท
2561
21,850
25.00
5,463

สินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทร่วม
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทร่วม (ร้ อยละ)
ค่าความนิยม
การปรับปรุงอืน
มูลค่าตามบัญชีของบริษัทในบริษัทร่วม

2560
31,364
25.00
7,841

12. เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย

ชือบริษัท
บริษัท เอช อาร์ ซี พี จํากัด

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราร้ อยละของการถือหุ้น
2561
2560
100
100

ทุนชําระแล้ ว (พันบาท)
2561
2560
5,000
5,000

ราคาทุน (พันบาท)
2561
2560
4,090
4,090

13. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ประกอบด้ วย

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60
ราคาทุน
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
อุปกรณ์สํานักงาน
เครืองตกแต่งและติดตัง
ยานพาหนะ
รวม
ค่าเสือมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
อุปกรณ์สํานักงาน
เครืองตกแต่งและติดตัง
ยานพาหนะ
รวม
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

พันบาท
งบการเงินรวม
การเปลียนแปลงในระหว่างปี
จํานวนทีเพิมขึน
จํานวนทีลดลง
รับเข้ า (โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61

4,677
50,631
1,922
3,088
60,318

35
8,367
327
8,729

(209)
(209)

-

4,712
58,789
2,249
3,088
68,838

3,052
40,041
713
1,462
45,268
15,050

490
6,294
377
617
7,778

(165)
(165)

-

3,542
46,170
1,090
2,079
52,881
15,957
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ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59
ราคาทุน
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
อุปกรณ์สํานักงาน
เครืองตกแต่งและติดตัง
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างติดตัง
รวม
ค่าเสือมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
อุปกรณ์สํานักงาน
เครืองตกแต่งและติดตัง
ยานพาหนะ
รวม
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

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

189
6,547
466
589
43
7,834

(1,093)
(1,093)

(415)
-

2,588
36,131
433
893
40,045
13,532

464
4,959
280
569
6,272

(1,049)
(1,049)

-

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60
ราคาทุน
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
อุปกรณ์สํานักงาน
เครืองตกแต่งและติดตัง
ยานพาหนะ
รวม
ค่าเสือมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
อุปกรณ์สํานักงาน
เครืองตกแต่งและติดตัง
ยานพาหนะ
รวม
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

พันบาท
งบการเงินรวม
การเปลียนแปลงในระหว่างปี
จํานวนทีเพิมขึน
จํานวนทีลดลง
รับเข้ า (โอนออก)
415

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลียนแปลงในระหว่างปี
จํานวนทีเพิมขึน
จํานวนทีลดลง
รับเข้ า (โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60
4,677
50,631
1,922
3,088
60,318
3,052
40,041
713
1,462
45,268
15,050

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61

4,677
50,627
1,912
3,088
60,304

35
8,367
327
8,729

(205)
(205)

-

4,712
58,789
2,239
3,088
68,828

3,052
40,040
709
1,462
45,263
15,041

490
6,292
376
618
7,776

(164)
(164)

-

3,542
46,168
1,085
2,080
52,875
15,953
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ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59
ราคาทุน
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
อุปกรณ์สํานักงาน
เครืองตกแต่งและติดตัง
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างติดตัง
รวม
ค่าเสือมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
อุปกรณ์สํานักงาน
เครืองตกแต่งและติดตัง
ยานพาหนะ
รวม
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลียนแปลงในระหว่างปี
จํานวนทีเพิมขึน
จํานวนทีลดลง
รับเข้ า (โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60

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

189
6,543
466
589
43
7,830

(1,093)
(1,093)

415
(415)
-

4,677
50,627
1,912
3,088
60,304

2,588
36,131
431
893
40,043
13,524

464
4,958
278
569
6,269

(1,049)
(1,049)

-

3,052
40,040
709
1,462
45,263
15,041

พันบาท
งบการเงินรวม
ค่าเสือมราคาสําหรับปี

2561
7,778

2560
6,272

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
7,776
6,269

ณ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อุปกรณ์ซงหั
ึ กค่าเสือมราคาเต็มจํานวนแล้ วแต่ยงั คงใช้ งานอยู่ มีมลู ค่าตามบัญชีก่อน
หักค่าเสือมราคาสะสมจํานวน 37.86 ล้ านบาท และ 34.80 ล้ านบาท (สําหรับบริ ษัทมีจํานวน37.86 ล้ านบาท และ 34.80 ล้ าน
บาท) ตามลําดับ
ณ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยานพาหนะและเครื องใช้ สํานักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ซึงได้ มาภายใต้ สญ
ั ญา
เช่าการเงินมีมลู ค่าตามบัญชีจํานวนเงิน 1.27 ล้ านบาท และ 1.75 ล้ านบาท (สําหรับบริ ษัทมีจํานวนเงิน 1.27 ล้ านบาท และ
1.75 ล้ านบาท) ตามลําดับ
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14. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้ วย

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมระหว่างติดตัง
รวม
ค่าเสือมราคาสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61

3,381
128
3,509

-

-

128
(128)
-

3,509
3,509

322
322
3,187

632
632

-

-

954
954
2,555

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมระหว่างติดตัง
รวม
ค่าเสือมราคาสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลียนแปลงในระหว่างปี
จํานวนทีเพิมขึน
จํานวนทีลดลง
รับเข้ า (โอนออก)

พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลียนแปลงในระหว่างปี
จํานวนทีเพิมขึน
จํานวนทีลดลง
รับเข้ า (โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60

2,423
2,423

504
582
1,086

-

454
(454)
-

3,381
128
3,509

87
87
2,336

235
235

-

-

322
322
3,187

15. สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลียนแปลงของสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31
ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี
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ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
สัญญาเช่าการเงิน
รวม
สินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุทธิ

84
84

241
241

986
986

110
110
551

4
4

-

114
114
872

พันบาท
งบการเงินรวม
รายได้ (ค่าใช้ จา่ ย) ในระหว่างปี
ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60

605
41
646

56
(41)
15

-

661
661

91
91
555

19
19

-

110
110
551

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
สัญญาเช่าการเงิน
รวม
สินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61

661
661

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทุนสะสม
รวม
หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
สัญญาเช่าการเงิน
รวม
สินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุทธิ

พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ (ค่าใช้ จา่ ย) ในระหว่างปี
ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ (ค่าใช้ จา่ ย) ในระหว่างปี
ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60

605
605

56
56

-

661
661

91
91
514

19
19

-

110
110
551

94

16. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน ประกอบด้ วย
พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
63,543
1,822
76,211
49,317
139,754
51,139

ตัวสัญญาใช้ เงิน
เจ้ าหนีทรัสต์รีซีท
รวม

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษัทมีวงเงินสินเชือจากสถาบันการเงินหลายแห่งมีจํานวนรวม 199 ล้ านบาทและ
154 ล้ านบาท ตามลําดับ (เฉพาะเงินกู้ยืมระยะสันและทรัสต์รีซีทจํานวน 190 ล้ านบาทและ 150 ล้ านบาท ตามลําดับ) สําหรับเงิน
กู้ยืมระยะสันและทรัสต์รีซีทมีกําหนดระยะเวลา 90 -120 วัน และ 90 -120 วัน ตามลําดับ ซึงคิดดอกเบียในอัตราร้ อยละ 4.250 4.500 ต่อปี และร้ อยละ 4.500 - 5.025 ต่อปี ตามลําดับ
วงเงินสินเชือดังกล่าวคําประกันโดยบริ ษัทใหญ่และมีหลักทรัพย์คําประกันเป็ นบัญชีเงินฝากประจําและบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ของบริ ษัท
17. เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน ประกอบด้ วย
พันบาท
งบการเงินรวม
เจ้ าหนีการค้ า
เจ้ าหนีอืน

- กิจการทีไม่เกียวข้ องกัน
- กิจการทีไม่เกียวข้ องกัน
- กิจการทีเกียวข้ องกัน
เงินรับล่วงหน้ าค่าสินค้ าและบริการ
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
รวม

2561
44,203
1
26
11,550
5,358
61,138

2560
65,786
1
161
10,785
76,733

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
44,203
65,786
26
161
11,550
5,306
10,675
61,085
76,622

เจ้ าหนีการค้ า แยกตามประเภทสกุลเงินต่าง ๆ ประกอบด้ วย
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินตราต่างประเทศ (พันหน่วย)
พันบาท
2561
2560
2561
เจ้ าหนีการค้ าในประเทศ
เงินบาท
เจ้ าหนีการค้ าต่างประเทศ
เงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา

176

95

901

2560

38,462

36,181

5,741
44,203

29,605
65,786

18. หนีสินหมุนเวียนอืน
หนีสินหมุนเวียนอืน ประกอบด้ วย
พันบาท
งบการเงินรวม
2561
ภาษีหกั ณ ทีจ่ายรอนําส่ง
เจ้ าหนีกรมสรรพากร
อืน ๆ
รวม

2560
1,448
1,174
109
2,731

898
2,476
566
3,940

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
1,447
898
1,174
2,476
109
566
2,730
3,940

19. หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้ วย
พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
744
1,274
(46)
(75)
698
1,199
(361)
(690)
337
509

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบียรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
สุทธิ

บริ ษัทมีภาระผูกพันทีจะต้ องจ่ายค่าเช่าขันตําตามสัญญาเช่าการเงิน ดังนี
พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ถึงกําหนดการจ่ายชําระ
หลังจาก
หนึงปี แต่ไม่เกินห้ าปี
รวม

2561
เงินต้ น
ดอกเบียรอตัด
361
27

337
698

19
46

ยอดชําระ
388

356
744

2560
เงินต้ น
ดอกเบียรอตัด
690
55

509
1,199

20
75

ยอดชําระ
745

529
1,274

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษัทมีหนีสินตามสัญญาเช่าการเงินเกียวกับการเช่ายานพาหนะ และอุปกรณ์
สํานักงานกับบริ ษัทลิสซิงในประเทศหลายแห่ง คงเหลือจํานวน 4 ฉบับ มูลค่าตามสัญญารวมเป็ นเงิน 3.21 ล้ านบาท ระยะเวลา
ผ่อนชําระ 48 เดือน จ่ายชําระรวมงวดละ 0.07 ล้ านบาท
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20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
งบแสดงฐานะการเงิน
พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
3,305
3,027
(175)
418
453

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันต้ นปี
ผลประโยชน์จา่ ยโดยโครงการระหว่างปี
ต้ นทุนบริการปั จจุบนั และดอกเบียระหว่างปี
ผล (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันสินปี

1,203
4,926

3,305

ค่าใช้ จ่ายทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
ต้ นทุนบริการปั จจุบนั
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
ดอกเบียจากภาระผูกพัน
รวม

344
74
418

386
67
453

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
ผลขาดทุนทีเกิดจาก
การเปลียนแปลงข้ อสมมติด้านประชากรศาสตร์
การเปลียนแปลงข้ อสมมติทางการเงิน
ประสบการณ์
รวม

1,030
305
(132)
1,203

-

สมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ร้ อยละ
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
3.23
2.03
8.76
5.88
0.90
0 - 26

อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ ดงั นี
พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
อัตราคิดลด
เพิมขึนร้ อยละ 0.50
ลดลงร้ อยละ 0.50
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือน
เพิมขึนร้ อยละ 0.50
ลดลงร้ อยละ 0.50
อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน
เพิมขึนร้ อยละ 0.50
ลดลงร้ อยละ 0.50

(186)
203

(105)
112

188
(174)

119
(113)

(212)
232

(134)
77

เมือวันที 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติได้ มีมติผ่านร่ างพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน ซึงกฎหมายดังกล่าว
อยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเ บกษา โดยกําหนดอัตราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจ้ างเลิกจ้ าง สําหรับลูกจ้ างซึง
ทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึนไปให้ มีสิทธิได้ รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้ างอัตราสุดท้ าย 400 วันสุดท้ าย จากปั จจุบนั อัตรา
ค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน โดยหากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะรับรู้ ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานเพิมขึนประมาณ 0.68 ล้ านบาท และทําให้ กําไรลดลงประมาณ 0.51 ล้ านบาท
21. สํารองตามกฎหมาย
ภายใต้ บทบัญญัติของมาตรา
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.
บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หกั ด้ วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผล บริ ษัทได้ จดั สรร
สํารองตามกฎหมายไว้ ครบถ้ วนแล้ ว
22. การจัดสรรกําไรสะสม
ตามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมือวันที 3 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผล
การดําเนินงานระหว่างวันที 1 มกราคม 2560 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2560 โดยจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวน
เงิน 16.00 ล้ านบาท
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23. ค่าใช้ จา่ ยตามลักษณะ
ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายทีสําคัญ ดังนี
พันบาท
งบการเงินรวม
การเปลียนแปลงในสินค้ าสําเร็จรูปและสินค้ า
ระหว่างทาง
ซือสินค้ าสําเร็จรูป
วัตถุดิบและวัสดุสนเปลื
ิ องใช้ ไป
เงินเดือนค่าแรงและผลประโยชน์อืนของพนักงาน
ค่าเสือมราคา

2561

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

1,076
521,657
531
56,996
7,778

(918)
499,074
708
52,904
6,272

952
521,656
531
56,996
7,776

(794)
499,074
708
52,904
6,269

ค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน

632
2,511

235
2,719

632
2,511

235
2,719

24. ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
24.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้ จา่ ย (รายได้ ) ภาษีเงินได้
ส่ว นประกอบหลัก ของค่ า ใช้ จ่ า ย (รายได้ ) ภาษี เ งิ น ได้ สํ า หรั บ ปี สิ นสุด วัน ที 31 ธั น วาคม 2561และ 2560
ประกอบด้ วย
พันบาท
งบการเงินรวม
2561
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ ทแสดงอยุ
ี
ใ่ นกําไรขาดทุน :
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุบนั :
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ นิติบคุ คลสําหรับปี
ค่าใช้ จา่ ย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
การเปลียนแปลงของผลต่างชัวคราว
ทีรับรู้เมือเริมแรกและทีกลับรายการ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2560

5,529

9,734

5,529

9,734

(80)
5,449

4
9,738

(80)
5,449

(37)
9,697

(241)
(241)

-

(241)
(241)

-

ภาษีเงินได้ ทีเกียวข้ องกับส่วนประกอบของกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัย
รวม

24.2 การกระทบยอดระหว่างจํานวนค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษี เงินได้ และผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษี ทีใช้
การกระทบยอดระหว่างจํานวนค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษี เงินได้ และผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษี ทีใช้
สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ ดงั นี
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พันบาท
งบการเงินรวม
2561
2560
21,050
42,695
20
20
4,210
8,539

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีสาํ หรับปี
อัตราภาษีทีใช้ (%)
ค่าใช้ จา่ ย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ คํานวณตามอัตราภาษีทีใช้
รายการกระทบยอด
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้ จา่ ยทีไม่สามารถนํามา
หักในการคํานวณกําไรทางภาษี
- ค่าใช้ จา่ ยทีไม่อนุญาตให้ ถือเป็ นรายจ่ายในการ
คํานวณกําไรทางภาษี
ผลกระทบทางภาษีสําหรับค่าใช้ จา่ ยทีสิทธิหกั ได้ เพิม
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ บนั ทึกในปี กอ่ นแต่นํามาใช้
ลดค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ ของปี ปัจจุบนั
อืนๆ
รวมรายการกระทบยอด
รวมค่าใช้ จา่ ย (รายได้ ) ภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
21,044
42,707
20
20
4,209
8,541

864
(97)
474

1,013
(180)
405

1,335
(97)
-

1,375
(180)
-

(4)
2
1,239
5,449

(39)
1,199
9,738

-

(39)
1,156
9,697

2
1,240
5,449

ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 บริ ษั ท ย่อยมีผลขาดทุนทางภาษี สะสมที ยังไม่ไ ด้ ใช้ เป็ นจํ านวนเงิ น
ประมาณ 0.93 ล้ านบาทและ 0.94 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงบริ ษัทย่อยไม่ได้ บนั ทึกสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
จากผลขาดทุนทางภาษี ดงั กล่าว เนืองจากยังมีความไม่แน่นอนว่าบริ ษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษี เพียงพอต่อการนํา
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีมาใช้ ประโยชน์
24.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษี ทีแท้ จริ งถัวเฉลียและอัตราภาษี ทีใช้
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษี แท้ จริ งถัวเฉลียและอัตราภาษี ทีใช้ สําหรับปี สนสุ
และ 2560 สรุปได้ ดงั นี
งบการเงินรวม
2561

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
สําหรับปี
ค่าใช้ จา่ ย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ ตามอัตราภาษีทีใช้
รายการกระทบยอด
ค่าใช้ จา่ ย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ ตามอัตราภาษีทแท้
ี จริงถัว
เฉลีย

จํานวนภาษี
(พันบาท)
21,050
4,210
1,239
5,449

100

2560
อัตราภาษี
(%)

20.00
5.88
25.88

จํานวนภาษี
(พันบาท)

อัตราภาษี
(%)

42,695
8,539
1,199

20.00
2.81

9,738

22.81

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
สําหรับปี
ค่าใช้ จา่ ย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ ตามอัตราภาษีทีใช้
รายการกระทบยอด
ค่าใช้ จา่ ย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ ตามอัตราภาษีทแท้
ี จริงถัว
เฉลีย

จํานวนภาษี
(พันบาท)
21,044

2560
อัตราภาษี
(%)

4,209
1,240
5,449

20.00
5.88
25.88

จํานวนภาษี
(พันบาท)

อัตราภาษี
(%)

42,707
8,541
1,156

20.00
2.71

9,697

22.71

25. กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท(ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน) ด้ วย
จํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นสามัญทีออกอยูใ่ นระหว่างปี
สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
งบการเงินรวม
กําไรสําหรับปี ทีเป็ นของบริษัทใหญ่ (พันบาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (พันหุ้น)
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน
(บาทต่อหุ้น)

2561
15,601
100,000
0.16

2560
32,957
100,000
0.33

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
15,596
33,010
100,000
100,000
0.16
0.33

26. ส่วนงานดําเนินงาน
ข้ อมูลส่วนงานดําเนินงานที นําเสนอนีสอดคล้ องกับรายงานภายในของบริ ษัททีผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการ
ดําเนินงานได้ รับสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้ กับส่วนงานและประเมินผลการ
ดําเนินงานของส่วนงาน ทังนีผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงานของบริ ษัทคือคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยดําเนินธุรกิจหลัก ในส่วนงานดําเนินงานทีรายงานเพียงส่วนงานเดียวคือการจําหน่ายระบบ
สารสนเทศไอที ระบบสารสนเทศเครื อข่ายและระบบสารสนเทศโทรคมนาคม และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์ เดียวคือ
ประเทศไทย บริ ษัทประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่วนงานโดยพิจ ารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดํา เนินงานซึงมูลค่าโดย
ใช้ เกณฑ์เดียวกับทีใช้ ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังนัน รายได้ กําไรจากการ
ดําเนินงาน และสินทรัพย์ทีแสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามส่วนงานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ แล้ ว
ข้ อมูลเกียวกับลูกค้ ารายใหญ่
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การพร้ อมติดตังจากลูกค้ ารายใหญ่ซึงเป็ นลูกค้ าในประเทศ
ทังหมด สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มียอดไม่เกินร้ อยละ 10 ของยอดรายได้ รวม
27. กองทุนสํารองเลียงชีพ
บริ ษัทได้ จดั ตังกองทุนสํารองเลียงชีพพนักงานสําหรับพนักงานประจําทังหมดของบริ ษัทตามความในพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ.2530
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พนักงานและบริ ษัทจ่ายสมทบเข้ าเงินกองทุนตามโครงการนีในอัตราร้ อยละของเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน พนักงาน
จะได้ รับส่วนทีบริ ษัทสมทบตามระเบียบและข้ อบังคับของเงินกองทุนและตามระยะเวลาการทํางานกับบริ ษัท บริ ษัทได้ แต่งตัง
ผู้จดั การกองทุนแห่งหนึงเพือบริ หารกองทุนตามข้ อกําหนดในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ.2530
บริ ษัทจ่ายสมทบเข้ ากองทุนสํารองเลียงชีพ สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็ นจํานวนเงิน 0.72 ล้ าน
บาท และ 0.57 ล้ านบาท ตามลําดับ
28.

การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี

เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที 1
มกราคม 2561
51,139
1,199
52,338

ยอดคงเหลือ
ณ วันที 1
มกราคม 2560
73,890
1,349
75,239

พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสด
รายการทีไม่ใช่เงินสด
เพิม (ลด)*
เพิมขึน
88,615
(704)
87,911

203
203

พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสด
รายการทีไม่ใช่เงินสด
เพิม (ลด)*
เพิมขึน
(22,751)
(565)
(23,316)

415
415

ยอดคงเหลือ
ณ วันที 31
ธันวาคม 2561
139,754
698
140,452

ยอดคงเหลือ
ณ วันที 31
ธันวาคม 2560
51,139
1,199
52,338

*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิรวมจํานวนเงินสดรับและเงินสดชําระคืนในงบกระแสเงินสด
29. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจจะเกิดขึน
29.1 ภาระผูกพันเกียวกับการซืออุปกรณ์และการจ้ างบริ การ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษัทมีภาระผูกพันเกียวเนืองกับการซืออุปกรณ์ และการจ้ างผู้รับจ้ างช่วง
เป็ นจํานวนเงินรวม 37.56 ล้ านบาท และ 18.00 ล้ านบาท ตามลําดับ
29.2 ภาระผูกพันเกียวกับสัญญาเช่าดําเนินงาน
บริ ษัทได้ เข้ าทําสัญญาเช่าดําเนินงานทีเกียวข้ องกับการเช่าพืนทีในอาคาร อายุของสัญญามีระยะเวลาตังแต่ 1
ถึง 3 ปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษัทมีจํานวนเงินขันตําทีต้ องจ่ายในอนาคตทังสินภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
ดําเนินงานดังนี
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ล้ านบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
จ่ายชําระภายใน
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2.00
2.69

1.20
-

29.3 ภาระผูกพันเกียวกับสัญญาให้ บริการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้ างบริ หารและบริ การจากบริษัทใหญ่เป็ น
จํานวน 0.07 ล้ านบาท และ 0.10 ล้ านบาท ตามลําดับ
29.4 หนังสือคําประกันธนาคาร
(1) ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษัทมีหนังสือคําประกันซึงออกโดยธนาคารในนามบริ ษัทเป็ นจํานวน
0.00 ล้ านบาท และ 0.02 ล้ านบาท ตามลําดับ เพือคําประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญา ซึงเกียวเนืองกับภาระ
ผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษัท
(2) ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษัทนําวงเงินสินเชือเลตเตอร์ ออฟเครดิตซึงมีบริ ษัทใหญ่ เป็ นผู้คําประกัน
กับทางธนาคารให้ ออกหนังสือคําประกันธนาคารให้ แก่บริ ษัทร่วม จํานวน 15.05 ล้ านบาท และจํานวน 15.20 ล้ าน
บาท ตามลําดับ เพือคําประกันสัญญาของบริ ษัทร่วม
30. เครื องมือทางการเงิน
30.1 การบริ หารความเสียง
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยบริ หารความเสียงทางการเงินทีอาจเกิดขึนในสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงิน
ตามปกติธุรกิจ โดยใช้ ระบบการจัดการและการควบคุมภายในองค์กรโดยทัวไป และไม่ได้ ประกอบธุรกรรมตราสาร
อนุพนั ธ์ทางการเงินใด ๆ เพือการค้ าหรื อการเก็งกําไร
30.2 ความเสียงจากการให้ สนิ เชือ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีความเสียงด้ านการให้ สนิ เชือทีเกียวเนืองกับลูกหนีการค้ า ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสียง
นีโดยการกําหนดให้ มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชือทีเหมาะสม ดังนัน บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่คาดว่าจะ
ได้ รับความเสียหายทีเป็ นสาระสําคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนีดังกล่าว นอกเหนือไปจากทีได้ ตงค่
ั าเผือหนีสงสัยจะ
สูญไว้ แล้ ว
30.3 ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีความเสียงจากอัตราดอกเบียเนืองจากมีเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงิน
กู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน และหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ทังนีสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่มี
อัตราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอัตราตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบียคงทีซึงใกล้ เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยเชื อว่า ความผัน ผวนของอัต ราดอกเบี ยในตลาดในอนาคตจะไม่ ส่ง ผลกระทบอย่ า งเป็ น
สาระสําคัญต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมิได้ ใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
อืนเพือป้องกันความเสียงดังกล่าว
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ
อัตราดอกเบียได้ ดงั นี

สินทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีสําคัญสามารถจัดตาม ประเภท
ล้ านบาท
งบการเงินรวม
2561
อัตราดอกเบีย
ไม่มี

อัตรา
ดอกเบีย
คงที

ปรับขึนลง

รวม

อัตรา

อัตรา
ดอกเบีย

ดอกเบีย

ตามอัตราตลาด
(ร้ อยละต่อปี )
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกัน
หนีสินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
หนีสินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน

1
30

57
-

150
-

58
150
30

0.125 - 0.900
0.650 - 0.900

140
1

-

61
-

140
61
1

4.250 - 4.500
4.366 - 8.500

ล้ านบาท
งบการเงินรวม
2560
อัตราดอกเบีย
ไม่มี

อัตรา
ดอกเบีย
คงที

ปรับขึนลง
ตามอัตราตลาด

รวม

อัตรา

อัตราดอกเบีย

ดอกเบีย
(ร้ อยละต่อปี )

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกัน
หนีสินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
หนีสินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน

1
26

24
-

1
113
-

26
113
26

0.125-1.000
0.650-1.000

51

-

-

51

1

-

77
-

77
1

4.5005.0250
4.366-8.500
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ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
อัตราดอกเบีย
ไม่มี

อัตรา
ดอกเบีย
คงที

ปรับขึนลง

รวม

อัตรา

อัตรา
ดอกเบีย

ดอกเบีย

ตามอัตราตลาด
(ร้ อยละต่อปี )
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกัน
หนีสินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
หนีสินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน

1
30

53
-

150
-

54
150
30

0.125 - 0.900
0.650 - 0.900

140
1

-

61
-

140
61
1

4.250 - 4.500
4.366 - 8.500

อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามอัตราตลาด

ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
อัตราดอกเบีย
ไม่มี
คงที
อัตราดอกเบีย

รวม

อัตรา
ดอกเบีย
(ร้ อยละต่อปี )

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกัน
หนีสินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
หนีสินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน

1
26

20
-

1
113
-

22
113
26

0.125-1.000
0.650-1.000

51
1

-

77
-

51
77
1

4.500-5.025
4.366-8.50

30.4 ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เนืองจากบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมี
รายการซือหรื อขายสินค้ าทีเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึงบริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่ได้ ทําสัญญาซือเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ า เพือป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินที
เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศซึงไม่ได้ รับการป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนดังนี

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ลาวกีบ

งบการเงินรวม/งบเการเงินฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
หนีสินทางการเงิน
อัตราแลกเปลียนเฉลีย
2561
2560
2561
2560
2561
2560
(พัน)
(พัน)
(พัน)
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
(พัน)
6
46
176
901
32.4498
32.6809
1,430
1,556
0.0038
0.0039

30.5 ความเสียงด้ านสภาพคล่อง
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดให้ เพียงพอต่อการดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมทังจัดหาวงเงินสินเชือระยะสันจาก
สถาบันการเงินต่าง ๆ เพือสํารองในกรณีทีมีความจําเป็ นและเพือลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
30.6 มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
เนืองจากเครื องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะสันหรื อมีอตั ราดอกเบีย
ใกล้ เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาด บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินใกล้ เคียง
กับมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
31. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนทีสําคัญของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย คือการจัดให้ มีซงโครงสร้
ึ
างทางการเงินทีเหมาะสม
และการดํารงไว้ ซงความสามารถในการดํ
ึ
าเนินธุรกิจอย่างต่อเนืองตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยมีอตั ราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากับ 2.09 : 1 (ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1.35 : 1) และบริ ษัทมีอตั ราส่วนหนีสินต่อ
ทุนเท่ากับ 2.08 : 1 (ณ วันที 31 ธันวาคม 2560เท่ากับ 1.35 : 1)
32. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
รายการบัญ ชี บ างรายการในงบการเงิ น สํา หรั บ ปี สินสุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2560 ได้ มี ก ารจัด ประเภทใหม่เ พื อให้
สอดคล้ องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปี ปัจจุบนั ซึงไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรื อส่วนของผู้ถือหุ้น การจัดประเภทรายการ
ใหม่มีดงั ต่อไปนี

ตามทีเคยเสนอ
รายงานไว้ เดิม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร

21,870
46,148
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พันบาท
งบการเงินรวม
จัดประเภท
เพิม (ลด)
14,319
(14,319)

จัดประเภท
รายการใหม่
36,189
31,829

ตามทีเคยเสนอ
รายงานไว้ เดิม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร

21,870
48,014

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จัดประเภท
เพิม (ลด)
14,319
(14,319)

จัดประเภท
รายการใหม่
36,189
33,695

33. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่และมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีได้ ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว ให้ ใช้ มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและ
ปรับปรุงใหม่
โดยมีผลบังคับใช้ ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มต้ นในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ น
ไป มีดงั นี
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 1 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 2 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 7 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 8 (ปรับปรุง 2561)

เรือง การนําเสนองบการเงิน
เรือง สินค้ าคงเหลือ
เรือง งบกระแสเงินสด
เรื อง นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้ อผิดพลาด
เรือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรือง ภาษีเงินได้
เรือง ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เรือง สัญญาเช่า
เรือง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรือง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ
เรือง ต้ นทุนการกู้ยืม
เรือง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับบุคคลหรือกิจการที
เกียวข้ องกัน
เรื อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ เมือ
ออกจากงาน
เรือง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า
เรื อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อ
รุนแรง
เรือง กําไรต่อหุ้น
เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
เรือง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
เรื อง ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึนและสินทรัพย์ที
อาจเกิดขึน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที 10 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 12 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 16 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 17 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 19 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 20 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 21 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 23 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 24 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 26 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 27 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 28 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 29 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 33 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 34 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 36 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 37 (ปรับปรุง 2561)
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที 38 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 40 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 41 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 1
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 2
(ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 3
(ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 4
(ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 5
(ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 6
(ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 8
(ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 10
(ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 11
(ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 12
(ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 13
(ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 10 (ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 25

(ปรับปรุง 2561)
(ปรับปรุง 2561)

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 27

(ปรับปรุง 2561)

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 29 (ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 32 (ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 1
(ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 4 (ปรับปรุง
2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 5 (ปรับปรุง
2561)

108

เรือง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรือง อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
เรือง เกษตรกรรม
เรื อง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาใช้ เป็ น
ครังแรก
เรือง การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
เรือง การรวมธุรกิจ
เรือง สัญญาประกันภัย
เรื อง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุน เวี ย นที ถื อ ไว้ เพื อขายและการ
ดําเนินงานทียกเลิก
เรือง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรือง ส่วนงานดําเนินงาน
เรือง งบการเงินรวม
เรือง การร่วมการงาน
เรือง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับส่วนได้ เสียในกิจการอืน
เรื อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรือง รายได้ จากสัญญาทีทํากับลูกค้ า
เรือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทีไม่มีความเกียวข้ อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
เรือง สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิงจูงใจทีให้ แก่ผ้ เู ช่า
เรือง ภาษีเงินได้ -การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือของผู้ถือหุ้น
เรือง การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทําขึนตามรูปแบบ
กฎหมาย
เรือง การเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อตกลงสัมปทานบริการ
เรือง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้ นทุนเว็บไซต์
เรือง การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขึนจากการรื อถอน การ
บูรณะและหนีสินทีมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
เรือง การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่า
หรือไม่
เรือง สิทธิในส่วนได้ เสียจากกองทุนการรือถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดล้ อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 7 (ปรับปรุง
2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 10 (ปรับปรุง
2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 12 (ปรับปรุง
2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 14 (ปรับปรุง
2561)

เรือง การปรับปรุงย้ อนหลังภายใต้ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 29 (ปรับปรุง 2561) เรื องการรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง
เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า
เรือง ข้ อตกลงสัมปทานบริการ
เรื อง ข้ อจํ า กั ด สิ น ทรั พ ย์ ต ามโครงการผลประโยชน์
ข้ อกําหนดเงินทุนขันตําและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี
สํา หรั บ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที 19 (ปรั บ ปรุ ง 2561)
เรือง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรือง การจ่ายสินทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้ เจ้ าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 17 (ปรับปรุง
2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 20 (ปรับปรุง
เรื อง ต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมือง
2561)
ผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 21
เรือง เงินทีนําส่งรัฐ
(ปรับปรุง 2561)
โดยมีผลบังคับใช้ ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังวันที 1 มกราคม 2563 มีดงั นี
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 32
เรื อง การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 7
เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเครืองมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9
เรื อง เครืองมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16
เรื อง การป้องกันความเสียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 19
เรื อง การชําระหนีสินทางการเงินด้ วยตราสารทุน

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเชือว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ออกและปรั บปรุ งใหม่ข้ างต้ นจะไม่มีผ ลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินเมือนํามาถือปฏิบตั ิ
34. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนีได้ รับอนุมตั ิให้ ออกโดยกรรมการของบริ ษัท เมือวันที 18 กุมภาพันธ์ 2562
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