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วสัิยทศัน์และพันธกิจ 
ในการประกอบธุรกิจ 

 
 บริษัท ไอที กรีน จํากัด(มหาชน) (ITGREEN PUBLIC 

COMPANY LIMITED) ห รือ  “ไอที  ก รีน ” ดํ า เ นินธุ ร กิจ
ทางด้านไอที มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่คู่ค้า ผู้ ถือหุ้น พนักงาน
และผู้มีส่วนเกียวข้องทุกฝ่าย ทงัพฒันาด้านการขายสินค้า
และบริการ พฒันาบคุลากรและพนกังานอยา่งรอบด้าน  
 วิสยัทศัน์ของไอที กรีน คือ มุ่งมนัการเป็นผู้นําในธุรกิจ
การจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ไอที มีการบริการทีเป็นเลิศ สร้าง
คุณค่าและสร้างความพึงพอใจให้กับลกูค้าและคู่ค้า โดยมี
ทีมงานคุณภาพและประสิทธิภาพสูง มุ่งมันเป็นองค์กรที
ผู้ผลติและคูค้่าต้องการร่วมทําธุรกิจอยา่งยงัยืน  
 พนัธกิจของไอที กรีน คือ พฒันาบุคคลากรให้มี ทกัษะ 
ความรู้ ความชํานาญ ทงัในเรืองเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์
และธุรกิจของลูกค้าและปรับให้มีทัศนคติในการพัฒนา

ตนเองตลอดเวลา เป็นผู้ ให้บริการทีดี มีความรับผิดชอบต่อ
งานและลูกค้า  พัฒนาองค์กรให้มีขบวนการทํางานที
กระชบั เรียบง่ายแตม่ีประสทิธิภาพสงู ง่ายตอ่ลกูค้าและคูค้่า
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
ความสมัพันธ์  สือสารทําความเข้าใจ ร่วมสร้างและรักษา
ผลประโยชน์ในการทําธุรกิจร่วมกันกับเจ้าของผลิตภัณฑ์
และลูกค้าในการสร้างธุรกิจ   ยอดขายให้เติบโตอย่าง
ต่อเนือง ศึกษาตลาดและแนวโน้มในอนาคต เพือหาสินค้า
ใหม่ ๆ ทีเหมาะสมมาจําหน่าย เพือรักษาและสร้างความ
ต่อเนืองในการเติบโตของธุรกิจ สร้างและพัฒนาบริการที
หลากหลาย มีคุณภาพและครบวงจรขององค์กร เพือสร้าง
ความแตกต่างและเป็นจุดขายขององค์กรเมือเปรียบเทียบ
กบัผู้จดัจําหนา่ยอืน ๆ 

 

พันธกิจ 
 พฒันาบุคคลากรให้มี ทกัษะ ความรู้ ความชํานาญ ทงั
ในเรืองเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์และธุรกิจของลูกค้า 
และปรับให้มีทัศนคติในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
เป็นผู้ให้บริการทีดี มีความรับผิดชอบตอ่งานและลกูค้า 

 พฒันาองค์กรให้มีขบวนการทํางานทีกระชับ เรียบง่าย
แตม่ีประสทิธิภาพสงู ง่ายตอ่ลกูค้าและคูค้่าในการติดตอ่
เพือทําธุรกิจร่วมกนั 

 รักษาความสมัพันธ์  สือสารทําความเข้าใจ ร่วมสร้าง
และรักษาผลประโยชน์ในการทําธุรกิจร่วมกนักบัเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์ และลูกค้าในการสร้างธุรกิจ   ยอดขายให้
เติบโตอยา่งตอ่เนือง 

 ศึกษาตลาดและแนวโน้มในอนาคต เพือหาสินค้าใหม ่ๆ 
ทีเหมาะสมมาจําหน่าย  เพือรักษาและสร้างความ
ตอ่เนืองในการเติบโตของธุรกิจ 

 สร้างและพัฒนาบริการทีหลากหลาย  มีคุณภาพและ
ครบวงจรขององค์กร เพือสร้างความแตกตา่งและเป็นจดุ
ขายขององค์กรเมือเปรียบเทียบกบัผู้จดัจําหนา่ยอืน ๆ 

 
วิสัยทัศน์ 

 มุ่งมนัในการเป็นผู้นําในธุรกิจการจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์
ไอท ี

 มีการให้บริการทีเป็นเลศิ สร้างคณุคา่ และสร้างความพงึ
พอใจให้กับลกูค้าและคู่ค้า โดยทีมงานทีมีคุณภาพและ
ประสทิธิภาพสงู 

 เป็นองค์กรทีผู้ผลิตและคู่ค้าต้องการร่วมทําธุรกิจอย่าง
ยงัยืน 
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สารจาก 

ประธานเจ้าหน้าทบีริหาร 
 

ในปี 2561 ทีผา่นมา อตุสาหกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศของประเทศไทยได้รับความสนใจอยา่งกว้างขวางจากทกุภาคสว่น 
อตัราการนําเข้าอปุกรณ์คอมพวิเตอร์และชินสว่นอปุกรณ์ประกอบเติบโตขนึอยา่งตอ่เนือง ปัจจยัสว่นหนงึมาจากการขยายตวัของ
สงัคมเมืองและพฤติกรรมผู้บริหารโภคทีเปิดรับการเปลยีนแปลงทางเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว แนวคดิการลงทนุโครงสร้างพนืฐาน
ด้านไอทีของภาคธุรกิจ นโยบายสง่เสริมโครงสร้างพืนฐานด้านอินเตอร์เน็ตและนโยบาย Thailand 4.0 
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ข้อมูลสาํคัญทางการเงนิ 
บริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงิน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

หนว่ย (ล้านบาท)      

รวมสินทรัพย์ 156 184 235 239 309 

รวมหนีสิน 78 104 156 138 209 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 78 80 79 102 100 

รวมรายได้ 369 443 557 639 638 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 37 47 57 68 76 

กาํไรสุทธิ 26 29 28 33 16 

อตัราสว่นทางการเงิน      

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการทํากําไร      

อัตรากาํไรขนัต้น (%) 19 % 19% 18 % 18 % 16 % 

อัตราส่วนกาํไรสุทธิ (%) 7 % 7 % 6 % 5 % 3 % 
ข้อมลูตอ่หุ้น      

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.66 0.3 0.28 0.33 0.16 
      

 * หมายเหตุ เมือวนัที 1 มีนาคม 2559 บริษัท ไอที กรีน จํากัด(มหาชน) ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัท เอช อาร์ ซี พี จํากัด 
จํานวน 1 ล้านหุ้น คิดเป็นมลูค่าเงินลงทนุรวม 4.09 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 99.99 ของทนุของบริษัท เอช อาร์ ซี พี จํากดั 
จากบริษัทใหญ่และกลุม่บคุคลธรรมดาซงึเป็นผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) การเข้าลงทนุครังนีถือเป็นการรวม
ธุรกิจภายในการควบคมุเดียวกนั 

 บริษัท ฯ ได้จดัทํางบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลยีนแปลง
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสนิสดุวนัเดียวกนั ทีนํามาแสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ทีนีขนึเป็นครังแรก โดย
ถือเสมือนวา่บริษัทยอ่ยดงักลา่วเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ฯ มาโดยตลอด 
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ผลประกอบการ 
บริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) 
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ภาพรวม 

การประกอบธุรกิจ 
 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 บริษัท ไอที กรีน จํากัด(มหาชน) (“ITGreen”) เดิมชือ
บริษัท ไอที ดิสทริบิวชนั จํากดั (ITDC) ดําเนินธุรกิจด้านการ
จดัจําหนา่ย (ขายสง่) สนิค้าไอทีมาตงัแตปี่ 2540 และดําเนิน
ธุรกิจดงักล่าวเรือยมา ซึงในช่วงปีพ.ศ. 2540-2546 สินค้า
ของบริษัทฯ จะเป็นสินค้าไอทีประเภทสินค้าส่วนบุคคล 
(Consumer Products)  เป็นส่วนใหญ่  เน้นการขายด้าน
จํานวนเป็นหลกัและเนืองจากธุรกิจลกัษณะนมีีการแขง่ขนัสงู 
ความแตกต่างของการทําธุรกิจในกลุม่ผู้จดัจําหน่ายด้วยกัน
ตํา กําไรขันต้นตํา ในขณะทีมีความเสียงหลายด้าน เช่น 
สินค้าด้อยคณุภาพและหนสีญูทางผู้บริหารจึงพยายามแก้ไข
ปัญหา โดยในช่วงปี 2547 ต่อ 2548  ได้ก่อตงัหน่วยธุรกิจ
ใหม่แยกจากธุรกิจเดิมทีทําอยู่ เพือจําหน่ายสินค้าไอที
ประเภทสําหรับองค์กร (Enterprise Products) เพือสร้าง
ความแตกต่าง สร้างมูลค่าเพิม ไม่เน้นการแข่งขันทีราคา
เพือให้มีกําไรขนัต้นสงูขนึ ลดปัญหาความเสียงแบบทีเคยมี
อยู่กับธุรกิจเดิมทีทําอยู่ตามทีได้กล่าวไปแล้ว โดยสินค้าตวั
แรกคือ Packeteer ซึงเป็นสินค้าจากประเทศอเมริกาเป็น
ระบบอุปกรณ์ในการบริหารจัดการการใช้แบนด์วิดท์ของ
เครือข่าย WAN ให้มีประสิทธิภาพและสมรรถภาพสูงสุด 
ปัจจุบันได้เลิกการเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าตัวนีไปแล้ว
เนืองจากบริษัทผู้ ผลิตสินค้าถูกซือโดยบริษัทผู้ ผลิตรายอืน
และสนิค้าได้หายไปจากตลาด สนิค้าตวัที 2 คือ Fortinet เป็น
สินค้าจากประเทศอเมริกา เป็นสินค้าทีจดัการเกียวกบัระบบ
ความปลอดภยัข้อมูลให้กับองค์กร สินค้าตวันีได้กลายเป็น
สินค้าทีสร้างรายได้สว่นใหญ่ให้กบับริษัท ฯ มาหลายปีจนถึง
ปีปัจจุบนั และบริษัท ฯ ได้หาสินค้าเพือเป็นตวัแทนจําหนา่ย
เพิมอีกหลายตวั การทําธุรกิจเติบโตด้วยดีมาตลอด บริษัท ฯ 
ได้ตัดสินใจครังสําคัญในการเลิกการจัดจําหน่ายสินค้า
ประเภทบคุคลทงัหมดในกลางปี 2551  และ ได้หาสนิค้าเพิม
ใหม ่ๆ ปรับและจดักลุม่สนิค้าทีบริษัท ฯ เป็นตวัแทนจําหนา่ย
ให้เหมาะกบัความต้องการของตลาดและได้มุ่งความสําคญั
ไปทีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของลกูค้าในตลาด เช่น การ

ทลีกูค้านําอปุกรณ์ลกูขา่ยสว่นบคุคลชนิดใหม่ ๆ มาใช้ในงาน
ขององค์กรมากขนึเช่น Tablet (IPAD, Android, MobilePC), 
Smart Phone การทํางานแบบเคลือนที การทํางานจากนอก
สํานักงาน (Mobility and Remote Access) ความต้องการ
ในการทําธุรกิจอย่างต่อเนืองเพือไม่ให้เกิดการหยุดชะงัก 
( Business Continuity)  การ รักษาความปลอดภัยของ
เครือข่ายและข้อมูลไอที ( IT Security) การทําศูนย์ข้อมูล
สํ า รอง  ( Data Center & Disaster Recovery Site)  การ
ทํางานแบบ Virtualization เป็นต้น 

 บริ ษัท  ฯ  มุ่ ง เ น้นการส ร้างมูลค่า เ พิม  (Value 

Added) ให้กับตัวสินค้าและการบริการ ในทุกขนัตอนของ
การจดัจําหน่าย  การทําความเข้าใจและทํางานร่วมกนักบัคู่
ค้าเพือให้เกิดการเสริมพลงั (Synergy) ซึงกันและกัน  การ
สร้างและให้บริการสนบัสนนุก่อนและหลงัการขาย  เช่น การ
สร้างบริการและโซลชูันใหม่ ๆ เพือตอบสนองความต้องการ
ของกลุม่ลกูค้าแตล่ะกลุม่ การให้ข้อมลูด้านเทคนิคและข้อมลู
เ ฉ พ า ะ ข อ ง สิ น ค้ า  (Technical Information and 

Specification) กา ร ใ ห้ คํ า ป รึ กษ า  (Consultancy) ก า ร
ออกแบบระบบ (System Design) การให้การสนับสนุนใน
ด้านอุปกรณ์และบุคลากรในการทดสอบการใช้งานสินค้า 
(Proof of Concept or Product Testing)  การวางแผนธุรกิจ
ร่วมกบัคู่ค้า การจดัอบรมเพือพฒันาทกัษะในการขายให้กบั
คู่ค้า การร่วมกับคู่ค้าในการนําเสนอสินค้าและปิดการขาย 
(Joint Customer Visit) ห รื อ เ พื อ แ ส ด ง สิ น ค้ า  (Joint 

Exhibition/Seminar) มีสต็อคสินค้าเพือลดระยะเวลาการสง่
สินค้าให้กับลกูค้า การบริการติดตังอุปกรณ์และระบบงาน 
การให้การอบรมด้านเทคนิคของสินค้าเป็นภาษาไทยให้แก่คู่
ค้าและลกูค้า การแก้ปัญหาทีเกิดขนึกบัตวัสินค้าและโซลชูนั 
การบริการการซ่อมบํารุง รักษาตลอดจนการมีอุปกรณ์
ทดแทนในช่วงเวลาการซอ่มอปุกรณ์ นอกเหนือจากนนับริษัท
มุง่เน้นการให้บริการทีสมําเสมอและตอ่เนืองเป็นต้น   
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 ด้านทนุจดทะเบียนบริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) เริม
กิจการในรูปบริษัทด้วยการจดทะเบียนด้วยเงินทุนจด
ทะเบียน 1 ล้านบาท ในปี 2540 ต่อมาได้เพิมทนุจดทะเบียน
เป็น 5 ล้านบาทและ 10 ล้านบาทในปี 2541 และปี 2552 

ตามลาํดบัและในปี 2557 บริษัท ฯ ได้เพิมทนุจดทะเบียนเป็น 
5  ล้านบาท เพือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัท          
ไอที กรีน จํากัด(มหาชน) มีบริษัทย่อยทีดําเนินงานภายใต้
บริษัทใหญ่ ได้แก่ บริษัท เอช อาร์ ซี พี จํากัด (“HRCP”) 
ตังแต่เมือวันที 1 มีนาคม 2559 บริษัท ฯ ได้ทําการซือหุ้ น
สามญัของ HRCP คิดเป็นอตัราร้อยละ 99.99 ซึงจะดําเนิน
ธุร กิจทางด้าน  IT System Integration ถือเป็นการสร้าง

โอกาสทางธุรกิจใหม่สําหรับบริษัท ฯ ให้ครอบคลมุถึงลกูค้า
ในวงกว้างขนึ นอกจากนนั บริษัท ฯ มีการร่วมลงทนุกบับริษัท 
คลีน แพลนนิง จํากัด ซึงดําเนินธุรกิจด้านการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้าขนาดเล็กจากขยะ บริหารจดัการและกําจดัขยะโดยถือ
หุ้นร้อยละ 25 ผลิตภัณฑ์หลกัของบริษัท ฯ แบ่งออกเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ อปุกรณ์เครือขา่ยมีสายและอปุกรณ์เครือขา่ย
ไร้สาย ระบบอปุกรณ์รักษาความปลอดภยัทางด้านข้อมลูไอ
ที และระบบสนบัสนุนการทํางานของสํานกังาน ศูนย์ข้อมลู 
นอกเหนือจากนีบริษัท ฯ ยงัมีการบริการสนบัสนนุการทํางาน
ของลกูค้าหรือบริการหลงัการขายอีกด้วย โดยรายละเอียด
ของผลติภณัฑ์และการให้บริการของบริษัท ฯ มีดงัตอ่ไปนี 

 

ระบบอุปกรณ์ทบีริษัท ฯ เป็นตัวแทนจาํหน่ายประกอบด้วย 

1. สินค้ากลุ่มระบบอุปกรณ์เครือข่ายมีสายและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย 

 สําหรับรองรับการทํางานแบบ BYOD และรองรับการใช้งานอุปกรณ์ลกูข่ายชนิดใหม่ ๆ การทํางานแบบเคลือนที การทํางาน
จากนอกสถานที การทํางานจากระยะไกล (Mobility and Bring Your Own Device Network) ผลติภณัฑ์กลุม่นปีระกอบด้วยระบบ
อปุกรณ์เครือขา่ยตา่ง ๆ ได้แก่ 
 

 High Performance Enterprise LAN and Wireless Network แบรนด์ Alcatel-Lucent   

 Alcatel-Lucent เป็นอปุกรณ์เครือขา่ย LAN and Wireless 

ทีมีสมรรถนะสูงสามารถรองรับการทํางานของข้อมูลทัง
ประเภทข้อมลูดาต้า เสยีง และวีดีโอ  (Convergent Network) 

รองรับ เข้าใจ รู้จกั บริหารและจดัการกบัอปุกรณ์ลกูข่ายชนิด
ใหม่ ๆ ทีนํามาใช้งานในเครือข่ายโดยอตัโนมตัิ สนบัสนนุการ
ทํางานแบบ Mobility และ BYOD  ประกอบด้วย Switch, 

Router, DNS, NAC และซอพท์แวร์ระบบบริหารอุปกรณ์
เครือข่าย และยังเหมาะกับการสร้างเครือข่ายสมรรถนะสงู 

ราคาประหยัดสําหรับศูนย์ข้อมูลเพือรองรับการส่งข้อมูล
จํานวนมหาศาลระหว่างเซิร์ฟเวอร์กบัเซิร์ฟเวอร์ ภายในศนูย์
ข้อมลูและกบัเครืองลกูข่ายตา่ง ๆ  ในเครือข่าย นอกเหนือจาก
น ี Alcatel-Lucent ยงัพฒันาอปุกรณ์รุ่นใหม ่ๆ ทีใช้ซอฟท์แวร์
ในการกําหนดคุณสมบัติหรือนโยบายของการทํางานหรือ
นโยบายความปลอดภัยข้อมูลของเครือข่าย (Software 

Defined Network) ทีมีความฉลาดและมีสมรรถนะสงู

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 Enterprise LAN and Secured Wireless Network แบรนด์ HPE Aruba 

 HPE Aruba ผลิตภัณฑ์ทีเป็นผู้ นําทังในด้านอุปกรณ์
เครือข่าย Wire และ Wireless ทีให้ความปลอดภยัของข้อมลู
แก่ผู้ ใช้งานสงู สว่นของอปุกรณ์ Wireless HPE Aruba มีการ
ใช้คลืนสญัญาณทีฉลาดเพือให้ได้สมรรถนะการทํางานของ
ระบบและสนองผู้ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด , มี
อุปกรณ์บริหารจัดการด้านการระบุตัวตนของผู้ ใช้งานของ 
HPE Aruba ทีมาช่วยควบคุมและป้องกนัข้อมลูของผู้ ใช้งาน
ให้มีความปลอดภยัมากขึน และมีซอฟท์แวร์บริหารจัดการ
เครือข่ายของ HPE Aruba ให้ความยืดหยุ่นและง่ายในการ
จดัการ การใช้งานเพือสนบัสนนุการทํางานนอกสถานทีหรือ
การทํางานจากระยะไกล  ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานจาก
สํานักงานสาขา การใช้งานจากบ้านหรือการใช้งานจาก
สถานทีสาธารณะใด ๆ โดยทียงัให้ความปลอดภยัของข้อมลู
สงูเช่นเดียวกบัการใช้งานในสาํนกังาน โดยทีการจดัการไมไ่ด้
เพิมภาระให้กบัเจ้าหน้าทีไอทีขององค์กรแต่อย่างใด เหมาะ
กับองค์กรทีมีสํานกังานสาขาจํานวนมาก องค์กรทีผู้บริหาร
และพนกังานเดินทางนอกสถานทีทํางานบ่อย ๆ หรือทํางาน
จากบ้าน ด้วยความสามารถของระบบดงักล่าวจึงสามารถ

รองรับเหตกุารณ์ทีพนกังานไมส่ามารถเดินทางเข้ามาทํางาน
ทีสํานกังานไม่ว่าสาเหตุนนัจะเกิดภยัพิบตัิ       ใด ๆ ก็ตาม 
และมีความสามารถในการรองรับ เข้าใจ รู้จัก บริหารและ
จัดการกับอุปกรณ์ลูกข่ายชนิดใหม่ ๆ ทีนํามาใช้งานใน
เครือข่ายโดยอัตโนมัติ สนับสนุนการทํางานแบบ Mobility 

และ BYOD อย่างดีเช่นกัน  นอกจากนี HPE Aruba ยังได้
ออกสินค้าใหม่ AP ทีมารองรับมาตรฐาน IEEE 802.11ax, 

Zigbee, Bluetooth 5 โดยจะมีประสิทธิภาพการทํางานทีสงู
กว่า AP ทีใช้มาตรฐาน 802.11ac ถึง 4 เท่า, ประหยดัไฟลง
ได้ถึง  70% ด้วย  Green AP และยังตอบโจทย์  IoT ได้ดี
กว่า เ ดิม  รวมถึง  Switch ทีรองรับ  Power over Ethernet 

มาตรฐานใหม่ 802.3bt จ่ายไฟได้สูงสุด 60 Watt ต่อพอร์ต 
สําหรับให้ 802.11ax AP รุ่นใหญ่ ดังนันในปัจจุบัน HPE 

Aruba จึ ง ไ ด้ตอบสนองความต้องการ ด้าน  Wire และ 
Wireless ต่อผู้ ใช้งานได้อย่างครบ Solution และตอบโจทย์
กับลูกค้าทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กไปจนถึงองค์กร
ขนาดใหญ่
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 High Performance Outdoor and Indoor Wireless แบรนด์ LigoWave 

 LigoWave เป็นอปุกรณ์ระบบเครือขา่ย กลุม่บรอดแบนด์
ไร้สายระดบัองค์กรครอบคลมุทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความ
เสถียรในการรับ -ส่ง ข้อมูล  ทีมีประสิทธิภาพสูง  ราคา
เหมาะสม ด้วยวสัดุทีมีคุณภาพสงูจากโรงงานผลิตและทีม
วิจัยของ  LigoWave และระบบบริหารจัดการ (Software 

Management) ที เ ป็นลิ ขสิท ธิ เ ฉพาะของ  LigoWave ที
สามารถช่วยเพิมขีดความสามารถในการทํางานของระบบ
เครือขา่ย Wi-Fi ให้มีประสทิธิภาพการทํางานเหนือกวา่ระบบ
เครือขา่ยของคูแ่ขง่ในท้องตลาด โดยแบง่เป็น 2 ประเภทดงันี 
 ประเภทที 1 Outdoor Wireless เป็นอปุกรณ์เครือข่ายไร้
สายทีสามารถรับส่งข้อมูลประเภทใช้งานภายนอกอาคารที
สามารถตอบสนองความต้องการของทกุกลุม่อตุสาหกรรมทงั
ผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
อุตสาหกรรม และด้านความปลอดภัย โดยที LigoWave มี
ผลิตภัณฑ์ทีหลากหลายจึงทําให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ ใช้งานได้ตรงตามลกัษณะการใช้งานได้เป็น
อย่างมีประสิทธิภาพทงัการทํางานในรูปแบบ Point to Point 

และ Point to Multi Point รวมถึงเทคโนโลยีการเชือมตอ่ด้วย
ระบบเครือข่ายไร้สายชันสูงอย่าง Mesh และ Hopping 

นอกจากเป็นอุปกรณ์เครือข่ายทีใช้รับ – ส่งข้อมูลแล้วยัง
สามารถนํามาใช้เป็นอุปกรณ์กระจายสญัญาณ Wi-Fi เพือ
รองรับการเชือมต่อการใช้งานจากอุปกรณ์ในกลุ่ม Mobile 

Devices ได้เป็นจํานวนมากและเหมาะสมกับทุกสภาวะ
แวดล้อม ซงึจะช่วยให้หนว่ยงานหรือองค์กรตา่ง ๆ  สามารถนํา

เทคโนโลยีทีเป็นนวตักรรมที LigoWave ได้คิดค้นและพฒันา
นํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพและคุ้มคา่การลงทนุ 

 ประเภทที  2 Indoor Wireless เ ป็นอุปกรณ์กระจาย
สญัญาณ Wi-Fi ประเภทใช้งานภายในอาคารทีเหมาะสมกบั
หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  ที เ ป็นบ ริ ษัทในกลุ่ม  SME 

โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเทียว เช่น โรงแรม  รี
สอร์ท กลุ่มสถาบันการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนระดับมัธยม
มหาวิทยาลยัตา่ง ๆ  รวมทงัหนว่ยงานทีอยูใ่นพืนทีตา่งจงัหวดั 
ซึง LigoWave มีผลิตภัณฑ์ทีมีประสิทธิภาพทงัในส่วนของ
อุปกรณ์ทีสามารถรองรับการใช้งานได้เป็นจํานวนมาก 
(Concurrent Client) และมีระบบบริหารจัดการอุปกรณ์  
(Software Controller) ทีสามารถตรวจสอบ วิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาจากการใช้งาน ทําให้สามารถออกแบบระบบ
เครือขา่ย ลดปัญหาจากการใช้งาน ทําให้ระบบมีความเสถียร
สงู นอกจากนรีะบบบริหารจดัการอปุกรณ์ของ LigoWave ยงั
รองรับการใช้งานในรูปแบบ Cloud ทงัแบบ Private Cloud 

และ Public Cloud จึงทําให้ผู้ ดูแลระบบสามารถจะควบคมุ 
ตรวจสอบ และบริหารจดัการระบบเครือขา่ยได้ทกุที ทกุเวลา 
ซึงถือเป็นนวตักรรมที LigoWave มุ่งมนัวิจยัและพฒันาอยา่ง
ต่อเนืองเพือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วสอดคล้องกับ
แนวคิด Plug and Play ทีจะช่วยให้สามรถเข้าถึงลูกค้า
กลุม่เปา้หมายได้เป็นอยา่งดี

2. สินค้ากลุ่มระบบความปลอดภยัข้อมูลไอที (IT Security) 

 ระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมลูขององค์กรนนัมีความจําเป็นอย่างยิงทีต้องมีไว้  โดยเฉพาะองค์กรทีจะต้องติดต่อกบัโลก
ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เครือข่ายแบบ Extranet หรือแม้แต่เครือข่ายแบบ Intranet ขององค์กร 
โดยเฉพาะเมือมีการนําการสอืสารแบบไร้สายทีไมม่ีระบบรักษาความปลอดภยัทีดีเพียงพอมาใช้งาน เนืองจากปัจจบุนันีภยัคกุคาม
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ไวรัส หนอน ม้าโทรจนั สปายแวร์ การดกัขโมยข้อมลู ในรูปแบบต่าง ๆ หรือแม้แต่การโจมตีเพือให้ระบบหยุด
ทํางานมีผลต่อระดบั Business Continuity ขององค์กรได้ จึงมีความจําเป็นอย่างยิงทีองค์กรจะต้องเสริมสร้างความปลอดภยัให้
เครือขา่ยมีความแข็งแกร่งมากทีสดุ  สนิค้าและโซลซูนัที ITGREEN เป็นตวัแทนจําหนา่ยประกอบด้วย 
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 ระบบความปลอดภยัด้านไอทีแบรนด์ Fortinet  

 ระบบความปลอดภยัไอทีของ Fortinet เป็นต้นแบบระบบ
รักษาความปลอดภยัของข้อมลูในรูปแบบของ UTM (Unified 

Threat Management) โดยได้รวบรวมเอาความสามารถ
ทางด้านการรักษาความปลอดภยัในรูปแบบตา่ง ๆ  มาทํางาน
บนอปุกรณ์ตวัเดียว ไม่ว่าจะเป็น Firewall , Anti-Virus, IDS-

IPS , Web filtering , Anti-Spam, VPN IPSec , SSL-TLS, 

การป้องกันข้อมูลรัวไหล (Data Loss Prevention – DLP)  

การปรับสภาพการทํางานเครือข่ายแวนให้เหมาะสม (WAN 

Optimization)  การแจกแจงและควบคุมการทํางานของ
แอพพลิเคชัน (Application Control) การตรวจสอบข้อมูล
จ ร า จ ร ที เ ข้ า ร หั ส แ บ บ  SSL (SSL-Encrypted Traffic 

Inspection) และการแบ่งปริมาณข้อมูลให้กับลิงค์และ
เ ซิ ร์พเวอร์ให้มีความเหมาะสม  ( Load Balance) ล่าสุด 
Fortinet ยัง เ พิมความสามารถในด้านการจัดการและ
ให้บริการการสอืสารไร้สายแบบรวมศนูย์ให้กบัอปุกรณ์ UTM 

ของ Fortinet ซึงทําให้ลกูค้าทีใช้งาน UTM ของ Fortinet อยู่
แล้วสามารถจดัหา Access Point ไร้สายของ Fortinet ติดตงั
เพิมในเครือข่ายก็สามารถให้บริการการสือสารไร้สายใน
องค์กรได้ในขณะทีผู้ ใช้งานแบบไร้สายขององค์กรยังได้รับ
การบริการด้านความปลอดภยัของข้อมลูจากอปุกรณ์ UTM 

ของ  Fortinet ได้เ ช่นเดิม  นอกจากนี  Fortinet ยังพัฒนา
โ ซ ลู ชั น ค ว า มป ล อ ดภั ย ข อ ง ข้ อ มู ล สํ า ห รั บ  Server 

Virtualization ซึงกําลังได้รับความนิยมอย่างสูงในขณะนี 
โดยทีโซลชูนันีจะช่วยป้องกนัการโจมตีหรือการแพร่กระจาย

ของอันตรายทีมาจากแอพพลิเคชันหนึงไปสู่แอพพลิเคชัน 
เช่นอืน ๆ ทีทํางานอยู่บน Server ตัวเดียวกัน  ด้วยการมี
ความสามารถหลากหลายในอุปกรณ์ตัวเดียวจึงทําให้  
Fortinet เป็นมากกว่าอปุกรณ์ UTM อืน ๆ ในตลาด Fortinet 

ได้ออกแบบอุปกรณ์มาหลายรุ่นตังแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ 
เพือให้มีความเหมาะสมกับการนําไปใช้งานกับทุก ๆ ขนาด
ของหน่วยงานตงัแต่องค์กรขนาดเล็กจนถึงระดบัผู้ ให้บริการ
อินเตอร์เน็ต  
 ตลอดช่วงเวลา 2-3 ปีทีผ่านมา Fortinet ได้เล็งเห็นการ
เปลียนแปลงของตลาด Security ทีเกิดขึนแล้วและกําลงัจะ
เกิดขึนในอนาคตอนัใกล้จึงได้ออกผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ  รวมทงั
การซอืกิจการทีผลติระบบอปุกรณ์ Security หลายบริษัทและ
นํามาพฒันาเพิมเติม เพือให้สามารถทํางานร่วมกนัตงัแตก่าร
ตรวจพบอนัตรายและการโจมตีผ่านตัวอุปกรณ์  จากแหล่ง
ต่ า ง  ๆ  (Devices, Applications, Contents, Traffics, 

Locations) การวิเคราะห์ การรายงาน และการจัดการกับ
อนัตรายตา่ง ๆ ทีเกิดขนึในเครือขา่ยให้มีการทํางานอยา่งเป็น
องค์รวม มีสมรรถนะสูงและเป็นอัตโนมัติมากขึน อีกทงัยงั
เป็นระบบเปิดเพือรองรับการทํางานร่วมกบัอปุกรณ์ Security 

ของผู้ผลติแบรนด์อืน ๆ  อีกด้วย โดย Fortinet ได้เรียกหลกัการ
ทํางานและแนวคิดของระบบนีวา่ Fortinet’s Security Fabric 

ซงึการเช่นนีจะปรับเปลยีนการแขง่ขนัในตลาด Security ทีจะ
เกิดขนึในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 ระบบป้องกันความปลอดภยัของข้อมูล แบรนด์ Sangfor 

 ผู้ให้บริการโซลชูนั Next-generation Firewall อนัดบัหนงึ
จากประเทศจีน เปิดให้บริการโซลูชัน Hyper-converged 

Infrastructure (HCI) จุด เด่น ด้าน  Security พร้อมผสาน 
NGFW เ ข้ า ไปในระบบนอกเหนือจากส่วน  Compute, 

Storage และ Network นอกจากนียังเปิดตัวโซลูชันใหม่ 
Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ซึงพ ร้อมให้บริการ
แบบครบวงจรในประเทศไทยแล้วมี Appliance หลากหลาย
ตงัแต่สาขาขนาดเลก็ไปจนถึง Gbps และรองรับโปรโตคอล
มาตรฐาน  โดยใน  WANO เ พียงชุด เ ดียว ก็สนับสนุน

ความสามารถในการทํา  Firewall, URL Classification / 

Control, VPN และ  Link Load Balancing อี กทังยัง เ ป็น
ผู้ ผลิตทีมี ฐ านแข็ ง แก ร่ งภายในประ เทศ จีนอี ก ด้ ว ย 

SANGFOR เป็นผู้ จําหน่ายโซลชูนัเครือข่ายชนันํา เช่น Web 

Security, WAN Optimization แ ล ะ  Internet Access 

Management ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยประสบการณ์
มากกว่า 15 ปี SANGFOR มีความภาคภูมิใจทีได้ช่วยเหลือ
ลกูค้ากวา่ 28,000 รายทวัโลก เพือเพิมประสทิธิภาพและผลติ
ภาพให้กบัเครือขา่ย ขณะทีลดต้นทนุด้านไอที

 

 ระบบการป้องกันไวรัสและการโจมตีสาํหรับอุปกรณ์ลูกข่ายทีเป็นแบบ Cloud Service แบรนด์ ZCcaler   

 เหมาะสําหรับองค์กรทีมีพนกังานติดต่อกบัโลกภายนอก
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือ Web โดยเฉพาะองค์กรทีมีสาขา
หลายแห่งหรือมีพนกังานทํางานนอกสํานกังานเป็นจํานวน
มาก เมือพนกังานจะทําธุรกรรมกบัโลกภายนอกหากต้องดงึ
ข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลาง ก่อนทีจะนําข้อมูลเข้าหรือออกจาก
ภายนอกเพือตรวจสอบอนัตรายทีติดมากับข้อมูลเหล่านีจะ
เป็นการสนิเปลืองแบนด์วิธของเครือขา่ยหลกัขององค์กรซงึมี
ปริมาณจํากัดและมีราคาแพง หรือหากต้องมีอุปกรณ์
ตรวจจับอันตรายของข้อมูลดังกล่าวเพือติดตังอยู่ทีทุก
สํานกังานสาขาทกุสาขาจะเป็นการลงทนุทีสงูมาก  และหาก

องค์กรละเลยการตรวจสอบดงักล่าว ยิงเป็นการตดัสินใจที
สร้างต้นทนุทีสงูมากให้กบัองค์กรหากมีอนัตรายหลดุเข้ามา
พร้อมกบัข้อมลูดงักลา่ว ซึงอาจจะก่อให้เกิดการล้มเหลวของ
เครือข่ายหรือสร้างความเสียหายให้กับข้อมูลธุรกิจหลกัของ
องค์กรได้  ดงันนัการบริการตรวจจับอนัตรายทีจะติดมากับ
ข้อมลูดงักลา่วผา่นการให้บริการแบบ Cloud Service นนัเป็น
คําตอบทีมีประสิทธิภาพและประหยดัค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร
ได้อย่างสงูสดุ  ระบบการทํางานนีสนบัสนุนการทํางานแบบ 
Mobility และ Remote Access

 

 ระบบการแจ้งเตือนและป้องกนัการแก้ไขข้อมูลในตัวเซิร์ฟเวอร์ (ServerAlarm and WebAlarm) แบรนด์ eLock  

 เป็นระบบซอฟท์แวร์ทีจะคอยตรวจสอบการเข้าถึงและ
แก้ไขไฟล์ข้อมลูทีอยูใ่นเครืองคอมพิวเตอร์ และแจ้งเตือนหาก
มีการเข้าถึงหรือแก้ไขโดยบุคคลทีไม่มีสิทธิ ไม่ว่าไฟล์ข้อมลู
นนัจะเป็นข้อความ ภาพ เสยีง ฐานข้อมลู หรือหน้าเว็บก็ตาม
และสามารถทีจะนําข้อมูลชุดก่อนทีจะถูกแก้ไขกลบัมาคืน
สภาพเ ดิมใ ห้ ไ ด้  (Recovery) อง ค์กร ธุ ร กิจ ปัจจุบันใ ห้

ความสําคญักบัการใช้งานเทคโนโลยีไอทีและข้อมลูเพือเพิม
ประสิทธิภาพในการทํางานและสร้างความได้เปรียบในการ
แขง่ขนั  ข้อมลูจึงเป็นทรัพย์สนิทีสาํคญัยิงและยงัเป็นชือเสียง
และหน้าตาขององค์กร การถูกเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลหรือ
หน้าเว็บขององค์กรโดยบคุคลภายนอกทีไม่มีสิทธิจะสะท้อน
ถึงความนา่เชือถือขององค์กรตอ่ลกูค้าอยา่งยิง  
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 ระบบการตรวจสอบตัวตนและพิสูจน์สิทธิการใช้งาน (Authorization, Authentication and Access Control)  

แบรนด์ HPE-Aruba เรียกว่า ClearPass Policy Manager (CPPM)  

 ระบบ CPPM เป็นระบบกําหนดนโยบายให้กับอุปกรณ์
ประ เภทต่างๆ  เ ช่น  MacBook, IPhone, IPad, Android, 

Galaxy Tab, Wi-Fi Phone, Printer หรืออปุกรณ์อืนๆ เพือให้
เข้าถึงระบบเครือข่ายขององค์กร  โดยที CPPM สามารถ
รองรับการเชือมต่อได้ทงัเครือข่ายแบบใช้สายและเครือข่าย
แบบไร้สาย โดย CPPM จะมีโมดลู 3 โมดลูด้วยกนั  
 โ ม ดู ล ที 1 เ รี ย ก ว่ า  Clear Pass Self Service 

Registration/Provisioning (Guest) : เ ป็ น ร ะ บ บ ก า ร
ลงทะเบียนสาํหรับบคุคลภายนอกเพือให้อปุกรณ์สามารถเข้า
ใช้งานในระบบเครือข่ายได้ โดยผู้ ใช้งานเป็นผู้ ลงทะเบียน
ด้วยตนเองผ่านทางหน้าจอ Captive Portal และระบบจะ
จัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ไว้ใน Database ให้โดยอัตโนมัติ 
ซึงทําให้สะดวกและง่ายตอ่การใช้งานและจะช่วยลดงานของ
เจ้าหน้าทีบริหารไอทีลงอยา่งเห็นได้ชดั  
 โมดูลที 2 เรียกว่า ClearPass Onboard : เป็นระบบที
ช่วยในการตังค่าการติดตังโปรแกรมด้านความปลอดภัย
ต่างๆ และจดัเตรียมทรัพยากรของการระบตุวัตนและพิสจูน์
ทราบตวัตนภายใต้มาตรฐาน 802.1x ให้กับอุปกรณ์ทีกําลงั
จะเชือมตอ่กบัเครือขา่ย ทําให้สามารถทราบและระบตุวัตนผู้
ทีกําลงัใช้งานระบบเครือข่ายได้ เป็นการรองรับและจัดการ
กบัอปุกรณ์แบบ BYOD 

 โมดูลที 3 คือ  ClearPass OnGuard : เป็นระบบทีทํา
หน้าทีเป็น NAC (Network Access Control) เพือทําหน้าที
ตรวจสอบอปุกรณ์ทีกําลงัจะต่อเชือมกบัระบบเครือข่ายว่ามี
ระบบรักษาความปลอดภัยและข้อกําหนดต่าง  ๆ  เป็นไป
ตามทีองค์กรกําหนดไว้หรือไม ่เช่น ในตวัอปุกรณ์มีซอฟต์แวร์
ปอ้งกนัไวรัสหรือไม ่เปิดไฟร์วอลล์ไว้หรือไม ่ หรือมซีอฟต์แวร์
ทีไมไ่ด้กําหนดให้ใช้งานอยูห่รือไม ่ซงึทงัหมดทีกลา่วมาจะทํา
ให้ระบบเครือข่ายขององค์กรทํางานได้อยา่งสมบรูณ์แบบทงั 
Monitor, Control, Protect, Reports ได้อยา่งครบถ้วน 

 ระบบสนบัสนนุการทํางานของสาํนกังาน ศนูย์ข้อมลู และ
อืน ๆ ประกอบด้วยระบบอปุกรณ์และซอฟท์แวร์ทีช่วยให้การ
ทํางานของระบบอปุกรณ์เครือขา่ยและอปุกรณ์ในศนูย์ข้อมลู
มีความเสถียรมากขนึ มีระบบรักษาความปลอดภยัข้อมลูทีดี
ขึน  สนับสนุนการทํางานแบบธุรกิจต่อเนือง (Business 

Continuity) และมีระบบจัดการการใช้แบนด์วิธสําหรับ
อุปกรณ์ลูกข่าย นอกเหนือจากนันยังมีระบบช่วยให้การ
สือสารระหว่างบุคคลลหรือกลุ่มบุคคลแบบเสียงและภาพ
ผ่านเครือข่ายแบบ Web ทีมีประสิทธิภาพและประหยัด 
ระบบอปุกรณ์ในกลุม่นปีระกอบด้วย 
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 DNS, DHCP and IPAM แบรนด์ Infoblox  

 เป็นโซลูชันของ Network Infrastructure ในการจัดการ 
DNS DHCP และ IPAM ทีสามารถทํางาน 3 ฟังชนัก์ได้พร้อม
กันใน Appliance เครืองเดียว สามารถใช้เป็น DNS/DHCP 

Server แบบ IPv4/IPv6 ทีมีประสทิธิภาพภาพสงูทํา DNS fail 

over และ DHCP fail over ซงึ DNS/DHCP โดยใช้ Windows 

และ Bind Open Source ไม่สามารถทําได้ ทนทานต่อภัย
คุกคามและการโจมตี เ ข้ า ระบบด้วยคุณสมบัติ ของ 

DNSSECURE ระหว่าง domain และ sub domain ทนต่อ
การโจมตี แบบ DDOS สามารถเพิมคณุสมบตัิ DNS Firewall 

เพือใช้ป้องกัน user จากการไป access DNS ทีเป็น bad 

site สามารถทํา High Availability ได้ทุกรุ่น และขยายการ
ทํางานไปยังสาขาต่าง  ๆ ด้วย Grid Technology ซีงเป็น
เทค โน โลยี เ ฉพาะของ  Infoblox เ พื อ ใ ห้ ก า ร  update 

DNS/DHCP/IP เป็นไปอยา่งอตัโนมตัิ นอกจากนียงัใช้เป็น IP 

Address Management สามารถใช้จัดการ IP ขององค์กร
แบบอัตโนมัติทัง  IPv4 และ IPv6 ทังที เ ป็น  Physical และ 
Virtual Systems ให้ความสะดวกกบัผู้ดแูลระบบ สามารถทํา
บ ริหาร  DNS/DHCP/IP ไ ด้ จากส่วนกลาง  ( Centralize 

Management) ทําให้แก้ปัญหาเน็ทเวิร์คได้อย่างรวดเร็วกวา่
การจัดการแบบเดิม  ลด  Business Disruption และการ
สูญเสียรายได้จากการทีต้องหยุดทําธุรกรรมจากสาเหตุที
ระบบสารสนเทศและเครือข่ายทํางานไม่ได้อนัเนืองมาจาก
อปุกรณ์ DNS/DHCP/IPAM อ่อนแอ ไม่แข็งแรง ทํางานไมไ่ด้
และหรือทํางานผิดพลาด เหมาะกับศูนย์ข้อมูลขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ทีมีจํานวนผู้ ใช้งานจํานวนมากเกินกว่า 500 

รายขนึไปและเหมาะกบัองค์กรทีมีศนูย์ข้อมลูของสาํนกัสาขา
หลายสาขากระจายอยูต่า่งพืนที

 

 Internet Gateway และ Mobile Offload แบรนด์ Antlabs 

 Antlabs เป็นผลิตภัณฑ์  ซึงมีคุณสมบัติเ ป็น  Internet 

gateway ระดับ  Enterprise สําหรับการจัดการผู้ ใ ช้งาน 
Wired และ Wireless โดยมีลกัษณะทีเรียกวา่ Visitor-based 

Network คือจะทําให้การใช้งาน Internet สําหรับ user ทีเข้า
มาในพืนทีบริการ Wi-Fi ประเภทต่าง ๆ ใช้งานได้อย่างเป็นที
น่าพอใจ โดยโซลูชันของ Antlabs สําหรับกลุ่มลูกค้าแต่ละ
ประเภทประกอบด้วย 

 โซลูชัน Hospitality สําหรับกลุม่ลกูค้า โรงแรม, Service 

Apartment, Exhibition Hall สามารถทํา Multi-tier QOS เพือ
ใช้จดัการ Internet Bandwidth ผา่น Network ทงัแบบ Wired 

และ Wireless สําหรับผู้ ใช้แตล่ะประเภท ตวัอย่างเช่น ลกูค้า
เข้าพักโรงแรมทัวไปสามารถใช้ Free Wi-Fi ได้ bandwidth 

256 KB ต่อคน สามารถใช้งานได้รวม 24 ชัวโมง หากเป็น 
VIP ห รือจ่ าย เ พิมจะ ไ ด้  bandwidth 1 MB จนกว่ าจะ 
checkout  หรือต้องการทํา Conference Call สามารถทํา 
Fixed  Bandwidth ขนาด 2 MB ให้ได้โดยไม่มีคนอืนมาแชร์ 
Bandwidth ร่วม นอกจากนียังสามารถ  Integrate ร่วมกับ 
Front Office Software ของโรงแรมชันนําส่วนใหญ่ได้เช่น 
Micros Fidelio, Opera ฯลฯ  โดยไม่ต้องเ ขียนโปรแกรม

เพิมเติม เพือสง่ค่าการใช้งานหรือแจ้งเตือนแขกทีเข้าพกัเรือง
ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  อุปกรณ์สําหรับโซลูชันนีจะมีคุณสมบัติ
เบ็ดเสร็จอยู่ใน Appliance เครืองเดียว รวมถึงคุณสมบตัิที
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) เพือให้ระบบสามารถใช้
งานได้ 24 ชัวโมง โดยประมาณการ Device สูงสุดไม่เกิน 
5,000 Devices 

 โ ซ ลู ชั น  BYOD เ ห ม า ะ สํ า ห รั บ  Campus เ ช่ น 
มหาวิทยาลัย ซึงสามารถจัดการ Authentication และจัด 
QOS Profile ให้เหมาะกับอุปกรณ์ต่าง  ๆ  ได้ทงั Notebook, 

Smart phone, Tablet  โดยมี Portal ซึงมีขนาดจอเหมาะกบั
อุปกรณ์แต่ละประเภท และสามารถระบุให้อุปกรณ์ทีออก
จากบริเวณวง Network ไปแล้ว เมือนําเข้ามาใหม่สามารถ
ใช้ได้ทนัทีโดยไมต้่อง Login ใหม่อีกครัง หากว่าผู้ ใช้นนั ๆ  ยงั
มีสิทธิและโควต้าในการใช้งานอยู่ โซลูชันนีจะมีคุณสมบตัิ
เ บ็ดเสร็จอยู่ ใน  Appliance เค รืองเ ดียวเหมือนโซลูชัน 
Hospitality โดยประมาณการ Device สงูสดุไม่เกิน 20,000 

Devices

 



13 

 

 

โซลูชัน  Carrier Wi-Fi เหมาะสําหรับ  Provider ในการ
จัดการ Wi-Fi ทีติดตงัในพืนทีบริเวณกว้างเช่น เทศบาลหรือ
จังหวัด ซึงจะมีรุ่นและอุปกรณ์เสริมจาก Antlabs เป็นชุด 
Appliance หลายตัว โดยจะมีการสํารวจและออกแบบให้
เหมาะกบัความต้องการของโครงการ 
โ ซลู ชั น  Mobile Offload เ ป็น  โซลูชันสํ าห รับ  Mobile 

Provider หรือ Campus ทีปัจจุบัน Mobile Provider มีการ

นํา  Wi-Fi Access Point ไปวางไว้ทดแทนการขยาย  3G 

Node ซงึมีราคาแพง โดยหากเครืองลกูขา่ยสนบัสนุ protocol 

EAP-SIM (เครือง Mobile รุ่นใหมจ่ะมีทงัหมด) จะสามารถใช้ 
Internet 3G ของค่ายมือถือทีใช้อยู่ผ่าน Wi-Fi access point 

ทีใกล้ทีสดุได้ทนัทีโดยไม่ต้องใช้ผ่าน 3G Internet Node ซึง
อาจมีผู้ใช้งานจํานวนมากและอยูใ่นระยะไกลกวา่   

 

3. Web Conference   

 ระบบการประชุมทางไกล Online ผ่านเครือข่าย Internet ความเร็วสงู โดยสามารถทําการประชุมแบบเห็นภาพ ฟังเสียงและ
รับสง่ข้อมลูได้ในเวลาเดียวกนั ด้วยความเร็วของเครือข่าย 3G ,4G หรือ WIFI  ก็จะสามารถประชุมพร้อมกนัได้ ทกุสถานทีทวัโลก
หรือทกุเวลา อีกทงัสามารถบนัทกึการประชมุเป็นคลปิ VDO ได้และนําเสนองาน Presentation นําเสนอสินค้า ผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ แก่
ลกูค้าหรือใช้ในการอบรมภายในบริษัท บริการ Web Conference เป็นระบบทีใช้งานง่าย ทนัสมยัในยคุการติดตอ่สอืสารในปัจจบุนั 
ประหยดัเวลา ประหยดัคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง ในกรณีทีต้องเดินทางไปประชมุพร้อม ๆ กนั  การใช้งานและการติดตงั โปรแกรมที
เครืองลกูข่ายไม่ยุ่งยากใช้ทรัพยากรของระบบน้อย ประหยดังบประมาณโดยรวมของกิจการหรือหน่วยงาน ด้วยความสามารถ
โดยรวมของระบบ Web Conference สามารถประยุกต์ใช้กับทุกหน่วยงานทงัภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานราชการ ทีมีการ
บริหารงานแบบมีสาํนกังานใหญ่ และสาํนกังานสาขา 

 

 ระบบการสือสารทางไกล แบรนด์ V-Cube Web Conference

 เป็นชุดโปรแกรมระบบประชุมทางไกล Online ผ่าน
เครือข่าย Internet พัฒนาในประเทศญีปุ่ นและได้รับการ
ยอมรับว่าใช้งานง่ายจนมีผู้นิยมเลือกใช้งานเป็นอนัดบั 1 ใน
ประเทศญีปุ่ น V-Cube มีความสามารถทีโดดเด่นกว่าชุด
โปรแกรม Web Conference อืน ๆ โดยมี User Interface ที
ใช้งานง่ายแต่ก็มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอทีจะเลือกใช้  
สําหรับงานการประชุมทางไกล Online นอกจากนียังมี
คณุสมบตัิทีโดดเด่นกว่าชุดโปรแกรม Web Conference อืน 

เช่นรองรับ 100 ผู้ ใช้งาน (Concurrent ) ต่อ 1 ห้องประชุม
ด้วยมาตรฐาน H.264/SVC สามารถทํา Auto Bandwidth 

Tuning ทําให้ได้ภาพและเสยีงทีมีคณุภาพตลอดเวลา รวมถึง
สามารถแสดงภาพได้ระดบั HD , ลดการเกิดเสียงก้องด้วย 
Software Echo Canceller (SPEEX Wideband Audio) , 

แบ่งระดับผู้ ใช้งานแบบ Master Admin , Admin , User ทํา
ให้ประยกุต์การใช้งานกบัหนว่ยงานรูปแบบ Multi Company 

,  เข้ารหัสแบบ SSL 128 bit เพิมความปลอดภัยในการใช้
งานผ่ าน  Internet , เ ชื อมต่อกับระบบ  Network Video 

Conference แบบ Hardware Endpoint ทีใช้ Protocol แบบ 

H.323 และ  SIP เ ชื อม โย ง ใ ช้ ง านผ่ า น ระบบ  Speed 

recognition and Translation เพือแปลงคําพูดเป็นตวัอกัษร
และยังสามารถแปลคําพูดเป็นภาษาอืน  ๆ ได้ รองรับการ
ทํางานด้วยการโทรเข้าและโทรออก  ใช้งานผ่านโทรศัพท์
พืนฐานและยงัมีคุณสมบตัิสําหรับอํานวยความสะดวกของ
ผู้ ใช้ให้สามารถใช้งานได้ง่าย ปัจจุบันผู้ ใช้งาน V Cube ใน
ประเทศไทย สว่นมากเป็นกลุม่ธุรกิจทีเป็นเครือขา่ยธุรกิจของ
ประเทศญีปุ่ น ในเรืองค่าใช้จ่ายลิขสิทธิการใช้งานลูกค้า
สามารถเลือกใช้บริการได้ทังแบบเช่าใช้หรือซือสิทธิการใช้
ถาวร พร้อมการต่ออายุการใช้งานแบบรายปีทําให้ลกูค้ามี
ทางเลือกในเรืองงบประมาณทีเหมาะสม บริษัทฯ ได้รับการ
แต่งตังอย่างเป็นทางการให้เป็น Master Dealer ในกลุ่ม
สินค้าต่อไปนี V Cube , V Cube Seminar (ระบบถ่ายทอด
การประชุมสัมมนา Online) , Cube Gate (ระบบสือสาร
สนทนาแบบเฉพาะกลุ่ม สือสาร ข้อความ ภาพ VDO และ 
สติกเกอร์ , V Cube Box (อปุกรณ์ Appliance ระบบประชุม
ทางไกล Online) , V Cube LMS (ระบบการเรียนการสอน
แบบ Online)
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 ระบบ Web Conference , VDO Camera แบรนด์ AVER  

 Aver เป็นผู้ ผลิตจากประเทศไต้หวัน  มีชือเสียงเป็นที
ยอมรับในเรืองของคุณภาพของกล้อง ทีแสดงภาพได้ความ
คมชดัระดบั Full HD  สําหรับสินค้าทีบริษัท ไอที กรีน จํากดั 
(มหาชน) ได้รับแต่งตังให้เป็นตัวแทนจําหน่ายแบบผู้ แทน
กระจายสินค้าสง่มี 2 รุ่น คือ VC520 , VC320 โดยทงัสองรุ่น
เป็นเครืองมือทีจําเป็นสําหรับการประชุมทางไกลผ่าน  Web 

Conference ความสามารถทีโดดเด่นของอุปกรณ์คือถูก
ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายแบบ  Plug and Play สามารถ   
Pan Tilt Zoom ภาพได้  Microphone รับเสียงพูดได้รอบ
ทิศทางแบบ 360 องศา และตวัลําโพงให้เสียงมีความชัดเจน
สงู เพียงเชือมต่อสาย USB เข้ากบัคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้
งานได้อย่างง่ายดายเหมาะสําหรับห้องประชุมทีมีขนาดเล็ก 

ไปจนถึงห้องประชุมทีมีขนาดใหญ่  EZMeetup, Skype™, 

Microsoft Lync™, Google Hangouts™, FaceTime, 

Cisco WebEx®, GoToMeeting, Adobe Connect, 

BlueJeans, Zoom, Vidyo, Fuze, WebRTC , V Cube ด้วย
การประยุกต์ใช้ความสามารถอันโดดเด่นของ Software             
V Cube และอปุกรณ์  AVER VDO Camera เพือใช้งานระบบ 
Web Conference และปรับแตง่ให้สามารถใช้งานร่วมกนั ได้
เป็นอยา่งดี  
 อีกทงัทีมงานของบริษัท ฯ มีความสามารถและมีพืนฐาน
ด้านเครือข่ายและความปลอดภัยด้านเครือข่ายทําให้การ
ปรับแต่งและให้คําปรึกษาด้าน Technical Support  ทงัก่อน
การขายและหลงัการขาย  

 

 ระบบและอุปกรณ์สายสัญญาณ (Cabling System) แบรนด์ Panduit 

 Panduit มีระบบอุปกรณ์สายสญัญาณและตู้ ใส่อปุกรณ์ 
(Cable and Cable Rack) คุณภาพสูงและมีหลายประเภท
สาํหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมตา่ง ๆ  มีทงัสายสญัญาณ
ทีเป็นสายทองแดง CAT5E หรือ CAT6A หรือสาย Optic 

Fiber มีสายสัญญาณทีใช้ในโรงงานทีอ่อนไหวต่อคลืน
แม่เหล็กไฟฟ้า สายสญัญาณทีติดตงักบัเครืองมือทีเคลือนที
หรือบิดไปมา สายสัญญาณทีติดตงัในสภาพแวดล้อมทีมี

อณุหภมูิร้อนหรือเย็นกว่าปกติ หรือมีความชืนหรือมีเคมีเป็น
ต้น  Panduit ยังมีอุปกรณ์เสริมของสายสญัญาณเพือเพิม
ความมนัใจในการใช้งาน ระบบการป้องกันการถอดเปลียน
สลับสายสัญญาณโดยพลังเผลอหรือไม่ตังใจ ระบบการ
บริหารจัดการการติดตงัใช้งานสายสญัญาณทีฉลาดเหมาะ
กับการเดินสายแลนในสํานักงาน ศูนย์ข้อมูล หรือโรงงาน
อตุสาหกรรม

 

 Uninterruptible Power Supply แบรนด์ Delta 

 ระบบอุปกรณ์ปรับสภาพและสํารองพลังงานไฟฟ้า
คุณภาพสูงของ Delta จําหน่ายและให้บริการโดยบริษัท 
Delta Green Industrial (Thailand) Company Limited 

ระบบสํารองไฟฟ้าเป็นสิงจําเป็นสําหรับองค์กรทกุประเภทที
ต้องการความตอ่เนือง ของการทํางานของอปุกรณ์ทีใช้ไฟฟา้ 
ไมว่า่จะเป็นเครืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์เครือขา่ย เครืองพิมพ์
เครืองจกัรในโรงงาน สายพานลาํเลยีงเครืองมือตา่ง ๆ  ในห้อง
ผา่ตดัรวมถึงไฟสอ่งสวา่ง ซงึหากเครืองมือเหลา่นีหยดุทํางาน

เนืองจากขาดกระแสไฟฟ้าไปเลียงแล้ว  อาจหมายถึงการ
หยดุชะงกัของธุรกิจ การเสยีโอกาสในการผลติ การเสียลกูค้า 
หรืออาจต้องเสียเวลาในการทําความสะอาดอุปกรณ์ทีเกิด
จากการของตกค้างในขบวนการผลิตและเสียเวลาในการ
เตรียมเครืองให้เริมทํางานใหม่  ซึงจะเสียทังเวลาและ
ค่าใช้จ่ายทีเพิมสงูขึน หรืออาจหมายถึงชีวิตของคนไข้ หรือ
หมายถึงคณุภาพของการบริการตา่ง ๆ ทีจะให้ลกูค้า
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 เครืองสํารองไฟของ Delta มีทัง รุ่นทีเป็นระบบไฟฟ้า 
Single Phase และ Three Phase 3 เฟส ใช้เทคโนโลยี True 

on-line, Double-conversion และใช้เทคโลยีแบบ IGBT และ 
modular ups คือสามารถเพิมการใช้งานได้ตามความ
ต้องการของผู้ ใช้โดยมีขนาดตงัแต่ 1 kVA จนถึง 400kVA มี 
Software สามารถจดัการผ่าน network และสามารถจดัการ 
Shutdown Linux และ Windows server ตลอดจน Vmware 

ได้เมือมีเหตุการณ์ทีต้องทําการ shutdown แบบอัตโนมัติ 
นอกจากนี Delta  ยังมี DCIM(Data Center Infrastructure 

Management) ซงึเป็นระบบศนูย์ข้อมลูกลางรวบรวม คา่การ
ใช้งานพลงังาน ค่าอุณหภูมิ ความร้อน ภาพจากกล้องวงจร
ปิด   ข้อมูลการเข้าออกของเจ้าหน้าทีห้อง  Datacenter 

ตลอดจนสญัญาณจาก Fire Alarm และค่าการใช้งานของ 
Server และอุปกรณ์ Network ต่าง  ๆ มารวมแสดงผลใน
ห้องควบคมุโดยสามารถดึงค่าต่าง ๆ จากระยะไกลหรือจาก
สาขาต่า ง  ๆ   ไ ด้ผ่าน เค รือข่าย  Network ทํา ใ ห้ผู้ ดูแล 
Datacenter สามารถควบคุมและจัดการอุปกรณ์ในห้อง 
Datacenter ได้อยา่งสมบรูณ์แบบ  

 

การตลาดและกลยุทธ์การแข่งขัน 
การตลาด 

 บริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจทีชดัเจนโดยเน้นการสร้างมลูค่าเพิมให้กบัสินค้าและลดขนัตอน
การจดัจําหน่ายเพือหลีกเลียงการแข่งขนัด้านราคา ในด้านการตลาดไอทีกรีนจะร่วมมือกบัเจ้าของสินค้าในการสร้างการรับรู้ของ
ตลาดในตวัของสนิค้า โดยการโฆษณาผา่นสอืสงิพิมพ์ จดัสมัมนาให้ข้อมลูสนิค้าแก่คูค้่าและลกูค้า รวมถึงการจดัอบรมด้านเทคนิค
เป็นต้น ในด้านการจดัจําหน่ายไอทีกรีนจะร่วมมือกบัคู่ค้าในการร่วมแสดงสินค้า การเยียมและนําเสนอการขายต่อลกูค้า การทํา
โปรโมชนั  บริษัทได้สร้างชือให้เป็นทีรู้จกัและยอมรับ ในด้านการเป็นคูค้่าทีดี มีคณุภาพ มีบริการทีดี ซือสตัย์เชือถือและไว้วางใจได้ 
โดยการเลือกทําตลาดสินค้าทีมีคุณภาพ การเลือกสรรและการพฒันาบุคคลากรอย่างต่อเนืองให้มีการทํางานและพฤติกรรมที
สอดคล้องและเหมาะสมกบัปรัชญาในการทํางานของบริษัท ฯ ทีเน้นความต่อเนืองในการทําธุรกิจ  (Continuity) ความเชือมนัไว้ใจ
ได้ (Reliability) ความมนัคง (Stability) และความนา่เชือถือสามารถคาดการณ์ได้ (Predictability) 
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กลยุทธ์การแข่งขันมีดังนี 

1. ด้านสนิค้าและบริการ 
 เพือให้สอดคล้องกบัปรัชญาในการทําธุรกิจ บริษัท ฯ เน้น
การกําหนดประเภทของสนิค้าและบริการทีจะนํามาจําหนา่ย
ซึงจะต้องเป็นสินค้าทีตอบสนองความต้องการของตลาดใน
ปัจจบุนัและตอบสนองแนวโน้มตลาดทีกําลงัเกิดขนึ และควร
เป็นสินค้าทีเกือหนุนซึงกันและกัน (Complimentary) และ
ต้องเป็นสินค้าทีต้องการประเภทของความเชียวชาญและ
ความชํานาญของบุคลากรใกล้เคียงกันเพือทีจะสร้างความ
ชํานาญและความเชียวชาญในการให้บริการในตวับคุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความมันใจในการ
ให้บริการกับลูกค้า คัดเลือกสินค้าทีมีคุณภาพทังด้านตัว
สินค้าและบริษัทผู้ ผลิต สินค้าทีมีคุณสมบัติทีตรงกับความ
ต้องการของตลาด  มีคุณภาพสูง  และมีศักยภาพทาง
การตลาดสงู มีกลยทุธ์ มีอนาคต เป็นสนิค้าแบรนด์ทีต้องการ
ชิงตลาดหรือเจาะตลาดของแบรนด์ทีเป็นผู้นํา คือเป็นแบรนด์
ท้าทายผู้นํา (Challenging Brand) ในช่วงปีทีผ่าน ๆ มาและ
ปี 2561 บริษัท ฯ มุ่งตอบสนองเทคโนโลยียุคใหม่ในเรือง 
Digital transformation การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเป็นการสร้าง
กระบวนการใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขนึ 
ไม่เพียงแต่เป็นการนําเทคโนโลยีเข้าทําซําบริการทีมีอยู่ใน
รูปแบบดิ จิทัล เท่านัน  แต่ เ ป็นการใ ช้ เทคโนโลยี เ พือ
เปลียนแปลงบริการดังกล่าวจากสิงทีมีอยู่ให้เป็นสิงทีดี
กว่าเดิม แต่เทคโนโลยีสามารถเปลียนแปลงหรือ transform 

ได้ตลอดเวลา ดังนนัการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานจึง

ควรมุ่งเน้นไปทีการตังเป้าหมายทีชัดเจนสําหรับอนาคต 
แทนทีจะมุ่งเน้นไปทีกลยุทธ์แค่สําหรับวิสยัทศัน์นนั  ๆ และ
ยงัคงยดึมนัในนโยบายของรัฐในเรืองการขบัเคลอืนเศรษฐกิจ
ด้วยระบบดิจิตอล  (Digital Economy) ได้แก่การค้าด้วย
อิเล็คทรอนิคและการใช้ เทคโนโลยีไอที  เ พือช่วยเพิม
ประสิทธิภาพการทํางานและสร้างความสามารถในการ
แข่งขนั ซึงจะแตกย่อยไปเป็นระบบคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานกังาน งานขาย งานผลิต การนําไอทีมาช่วยในไลน์ผลิต
หรือ shop floor (Industry Automation) การค้าแบบออนไลน์ 
Internet Banking การทํ า เ ว็ บ ไซ ต์ขององ ค์กร  การ ใ ช้
เทคโนโลยีมาช่วยในการสือสารภายในองค์กรกับภายนอก
องค์กร การทํางานระยะไกลจากภายนอกองค์กร (Remote 

Workforce หรือ Workforce Mobility) ระบบความปลอดภยั
ของข้อมลู (IT Security) ระบบข้อมลูแบบคลาวด์ ระบบ Web 

Conference เป็นต้น ซงึบริษัท ฯ ก็ได้เป็นตวัแทนสนิค้าหลาย
ตวัตามทีได้กลา่วมาแล้ว เช่น  Alcatel-Lucent, HPE  Aruba, 

InfoBlox, ZScaler, AntLabs, eLock, VCube, Aver, Delta, 

Panduit เป็นต้น  นอกจากนีบริษัทเริมวางฐานเกียวกับ
เทคโนโลยีใหม่  ๆ  เ ช่น  Hyper Convergence, Software 

Defined Network, Internet of Things (IoT) และบริษัท ฯ มี
แผนกรในการเพิมจํานวนสินค้าและบริการ คัดเลือกสินค้า
ใหม ่ๆ ทีสนบัสนนุแนวโน้มทีกลา่วไปแล้วเพิมเติมอีกด้วย 
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2. ด้านพนกังาน 

 พนักงานเป็นทรัพยากรทีสําคญัของบริษัท ฯ ซึงจะเป็น
สว่นหนงึของการสร้างและสง่มอบคณุคา่ให้กบัสนิค้าและการ
จัดจําหน่าย พนักงานจะได้รับการคัดสรรมาจากกลุ่มผู้ทีมี
ความรู้ความสามารถ มีมนุษยสมัพนัธ์ทีดี และต้องสามารถ
ทํางานเป็นทีมและเมือได้รับบรรจใุนทีมงานแล้ว จะได้รับการ
อบรมความรู้เกียวกับสินค้าโดยตรงจากเจ้าของสินค้าและ
จากผู้ ร่วมงานในทีมงาน บริษัทมีเปา้หมายทีชดัเจนในการให้
พนกังานสว่นใหญ่ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ และ
มีใบประกาศนียบตัรรับรองจากผู้ผลิตสินค้าทีบริษัท ฯ เป็น
ตวัแทนจําหนา่ย (Certified Training) พนกังานแตล่ะทา่นจะ
ได้รับการกําหนดตวัสินค้าทีจะต้องรับผิดชอบอย่างชัดเจน
เพือจะได้พัฒนาความรู้ความเชียวชาญในสินค้าและเป็น
หลักในการให้บริการเกียวกับสินค้านัน  ๆ และจะเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ความเชียวชาญให้กบัทีมงานท่านอืน ๆ เพือ
ช่วยกนัพฒันาความรู้ความเชียวชาญร่วมกนั สามารถทํางาน

ทดแทนกันได้และสามารถทํางานในลกัษณะเสนองานเป็น
ระบบโดยรวม  (Solution หรือ  System) ได้  สามารถให้
คําปรึกษา การบริการและตอบคําถามให้กบัลกูค้าได้ไมว่า่จะ
เป็นด้านทางเทคนิคของสินค้าแต่ละชนิดหรือปัญหาของ
ระบบทีเสนอได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว นอกเหนือจากนัน
พนกังานต้องสามารถทําหน้าทีเป็นผู้อบรม (Trainer) ความรู้
เกียวกบัสนิค้าทีเป็นตวัแทนจําหนา่ยให้กบัผู้ จําหนา่ยชว่งหรือ
ลกูค้าได้   
 บริษัท ฯ มีนโยบายในการรักษาพนักงานให้ทํางานกับ
บริษัท ฯ ทงัในเรืองผลตอบแทนในการทํางาน การเติบโตใน
สายงาน สวสัดิการ สภาพแวดล้อมการทํางาน การให้โอกาส
ในการพฒันาตนเอง การบริหารงานภายในบริษัทตลอดจน
การสร้างให้เกิดความสมัพนัธ์ทีดีระหว่างทีมงานเพือให้เกิด
ความต่อเนืองในการทํางานและการให้บริการโดยไม่เปลียน
บคุลากรผู้ให้บริการบอ่ยนกั 

 

3. ด้านช่องทางการจําหนา่ย 

 บริษัท ฯ จําหน่ายสินค้าโดยผ่านตัวแทนจําหน่ายหรือ
บริษัทร่วมค้าหรือคู่ค้า (Dealer หรือ Reseller หรือ Partner) 

รวมเรียกวา่ “คูค้่า” ซงึได้แก่บริษัททีจําหนา่ยและติดตงัระบบ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Network Integrator) 

ห รือ เ ป็นบ ริ ษัทที จํ าหน่ ายและติ ดตัง ระบบอุปก ร ณ์
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมธุรกิจ (System Integrator) ทงัใน
กรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั โดยบริษัทจะคดัสรรผู้ ร่วม
ค้าโดยมุ่งเน้นคณุภาพ เน้นความตงัใจในการทําธุรกิจไมเ่น้น
ขนาดของบริษัท บริษัทจะทํางานร่วมกันกับผู้ ร่วมค้าอย่าง

ยตุิธรรมและเสมอภาค มีกฏเกณฑ์กติกาในการทําธุรกิจ และ
ตดัสินใจบนกติกาทีวางไว้ทําให้สามารถเป็นทีคาดการณ์ได้ 
(Predictability) ของผู้ ร่วมค้า ซึงจะทําให้เกิดการเชือมนัและ
เชือถือซงึกนัและกนัในระยะยาว เพือสนบัสนนุช่องทางการจดั
จําหน่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึน นอกเหนือจากการเพิม
บุคคลากรด้านการตลาดแล้วบริษัทจะเพิมบุคคลากรเพือ
ติดต่อตรงถึงลูกค้า (Direct Touch) เพือพัฒนาโอกาสในการ
ขายในลกูค้าสําคญัใหญ่ ๆ  เป็นการสนบัสนุนการสร้าง Sales 

Leads ให้กบัคูค้่าของบริษัท 
 

4. ด้านราคา 

 เนืองจากบริษัท ฯ เน้นคุณภาพและการสร้างมูลค่า /

คณุค่าเพิม (Value added) แก่สินค้าและการบริการ จึงไม่มี
นโยบายการแข่งขันทางด้านราคา อย่างไรก็ตามบริษัท
พยายามบริหารต้นทุนสินค้าให้อยู่ในระดับตํา โดยมีการ
บริหารสนิค้าคงคลงัทีมีประสทิธิภาพ และยงัได้ประโยชน์จาก

การทีมีพนักงานทีมีคุณภาพ มีความเชียวชาญ ลดความ
จําเป็นทีจะต้องพึงพาผู้ เ ชียวชาญหรือการบริการจา ก
ต่างประเทศ ทําให้บริษัทมีศักยภาพทีจะแข่งขันด้านราคา 
หากมีความจําเป็น และส่งผลดีต่อสภาวะการทํากําไรของ
บริษัทในทีสดุ
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5. ด้านการสนบัสนนุการจําหนา่ยสนิค้า 

 บริษัท  ฯ  มีนโยบายการจัดกิจกรรมเพือให้ข่าวสาร
เกียวกับสินค้า (Create Product and Brand Awareness)  

การกระตุ้นตลาดและสร้างความต้องการให้กับกลุ่มลกูค้า
เปา้หมาย (Demand Generation Activities) ซงึได้แก่การจดั
สัมมนาด้านเทคนิคเกียวกับตัวสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายและบคุคลทีสนใจ การจดังานสมัมนาด้านเทคนิค
ร่วมกับตัวแทนจําหน่ายสําหรับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม 

การเข้าร่วมงานนิทรรศการเพือแสดงสินค้าและการใช้งาน 
(Exhibition and Trade Show) การให้ข้อมลูเทคนิคเกียวกบั
คุณสมบัติของสินค้าและนําไปใช้ในงานจริงผ่านช่องทาง
จดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) และเว็บไซท์ประชาสมัพนัธ์ 

 ในปี 2561 บริษัท ฯ ขยายตลาดไปในต่างจังหวัดและ
ประเทศใกล้เ คียงทีกําลังเ ติบโตให้มากขึน  โดยการมี

บุคคลากรประจําในพืนทีเพือเป็นตัวแทนของบริษัท  ใน
การศึกษาความต้องการของตลาดและพฒันาโอกาสในการ
ทําธุรกิจ การให้ข้อมูลของบริษัท ฯ และสินค้าแก่ตลาด การ
คดัเลือก สนบัสนนุและร่วมมือในการทําธุรกิจกบับริษัทคู่ค้า
ในพืนที  เพือสร้างการรับรู้ สร้างความมนัใจและให้บริการที
เหมาะสมและทันท่วงทีต่อคู่ค้าและลูกค้าในพืนที  ซึงได้
เริมทําทีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือก่อนเป็นพืนทีแรก เริมด้วย
การมีสํานักงานสาขาทีขอนแก่นมีแผนจะเปิดสาขาใหม่ที
ภาคตะวันออกจังหวัดระยอง และมีแผนจะทําธุรกิจแบบ 
Home Office ในเขตภาคเหนือและภาคใต้  บริษัทได้ตัง
สํานกังานตวัแทนทีเมืองนครเวียงจนัทร์ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีแผนทีจะตงัสํานักงาน
สาขาที พมา่ และกมัพชูา ตอ่ไป 

 

6. ด้านการควบคมุสนิเชือ 

 การให้เครดิตกับลูกค้า บริษัท ฯ เน้นนโยบายการให้
วงเงินแก่คู่ค้าทีมีความน่าเชือถือในลกัษณะยืดหยุ่นเพือให้
เกิดความคลอ่งตวัในการทําตลาดร่วมกนัและจะใช้นโยบาย
เข้มงวดกบัคู่ค้าทีเริมมีการผิดนดัการชําระเงิน การพิจารณา
ให้วงเงินเครดิตของลกูค้าแตล่ะรายจะให้ตามความน่าเชือถือ
ในการดําเนินธุรกิจ โดยพิจารณาข้อมลูได้แก่ ผลประกอบการ
ย้อนหลงั 2 ปี ทุนจดทะเบียน รายการฝากถอนเงินในบญัชี 

(Bank Statement) เพือนํามาประกอบการตดัสนิใจในการให้
วงเงินเครดิต นอกจากนนัจะพิจารณาประวตัิ ความตงัใจใน
การทําธุรกิจและการบริหารงานของผู้บริหารของลกูค้า สว่น
ลกูค้ารายใหม่ทียงัไมเ่คยทําธุรกิจมาก่อนจะพยายามทําการ
ซือขายเป็นเงินสดในครังแรก เพือดูผลการทํางานร่วมกนัไป
ระยะหนึงแล้วจึงจะพิจารณาให้เครดิตตอ่ไป ทีผ่านมาบริษัท
มีหนเีสยีน้อยมาก 
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สภาพเศรษฐกิจ ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มการเตบิโตของสินค้าทีเป็นตัวแทน
 เศรษฐกิจไทยโดยรวมขยายตัวต่อเนือง ธุรกิจการผลิต
เพือส่งออกขยายตัวดี  ขณะเดียวกันธุรกิจการผลิตเพือ
ตอบสนองอุปสงค์ในประเทศทยอยปรับดีขนึตามรายได้ของ
ครัวเรือนทีค่อยๆ ปรับเพิมขึน สอดคล้องกับการบริโภค
ภาคเอกชนทีขยายตัวในทุกหมวดการใช้จ่าย โดยเฉพาะ
หมวดสินค้าคงทนทีขยายตัวดีตามกําลังซือของกลุ่มผู้ มี
รายได้ประจํารวมทงัผลดีของการจดัรายการสง่เสริมการขาย 
ส่วนการใช้จ่ายในสินค้ากึงคงทนขยายตัวในบางประเภท
สินค้า ขณะทียอดขาย สินค้าอุปโภคบริโภคเริมขยายตัวได้
เลก็น้อยแม้ผู้บริโภคยงัคงระมดัระวงัการใช้จ่าย สว่นหนงึจาก
ผลของโครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐทีช่วยพยงุกําลงัซือของ
ครัวเรือนกลุม่ฐานรากจากกิจกรรมเศรษฐกิจทีดีขนึ สง่ผลให้
ภาคธุรกิจส่วนใหญ่ลงทุนในเครืองจักรและอุปกรณ์รวมถึง
ระบบอตัโนมตัิเพือปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติ แตเ่ม็ดเงิน
ลงทุนไม่สูงนัก นอกจากนีมีสัญญาณของบางธุรกิจทีเริม
ลงทนุขยายกําลงัการผลิตบ้างแล้วเพือรองรับคําสงัซือทงัใน
และต่างประเทศ ด้านการท่องเทียวขยายตวัต่อเนืองในทุก
ภูมิภาค  สะท้อนจากจํานวนนักท่องเทียวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติทียงัเติบโตจากปีก่อน ยกเว้นนกัท่องเทียวจีนที
หดตัวหลังเกิดเหตุการณ์เรือล่มทีจังหวัดภูเก็ต ส่วนธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ขยายตวัดีเฉพาะในเขตกรุงเทพ ฯ ปริมณฑล 
และเมืองท่องเทียวหลกั สอดคล้องกบัการก่อสร้างทีขยายตวั
จากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ของภาครัฐและโครงการ
ก่อสร้างทีอยู่อาศยัและอาคารพาณิชย์ของภาคเอกชนในเขต
เมืองหลัก ในระยะข้างหน้า ภาคธุรกิจ  ส่วนใหญ่คาดว่า

รายได้ของธุรกิจมีแนวโน้มปรับดีขึนและเชือมนัว่ากิจกรรม
เศรษฐกิจจะขยายตวัได้ตอ่เนือง 
  ตลาดไอทีในปี 2561 กระเตืองขึนเล็กน้อย จากทีได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยหลายอย่างทีเกิดขึนเช่น การจ่ายเงิน
ผ่านดิจิทลัมากขนึ เหตเุนืองจากมีการจ่ายเงินพร้อมเพย์และ
ดิจิทัลแบงกิงทีใช้จูงใจและหันมาเปลียนพฤติกรรมการใช้
จ่าย การขยายการลงทุนของผู้ ให้บริการเครือข่ายมือถือใน
โครงข่ายมือถือแบบ 4G การลงทุนเพือให้บริการเครือข่าย
บอร์ดแบรนด์อินเตอร์เน็ตสําหรับหมู่บ้าน และนโยบาย
สง่เสริมธุรกิจ SME ของภาครัฐ การเติบโตของอตุสาหกรรม
ท่องเทียว อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้า 
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร รวมถึงการนําเทคโนโลยี
ตา่ง ๆ มาใช้งานของภาครัฐและเอกชนเพือเพิมประสิทธิภาพ
ของการผลติและเพือตอบสนองการแขง่ขนัทีสงูขนึ  
 บริษัท ฯ มีการสรรหาสนิค้าแบรนด์ใหม ่ๆ เข้ามาเพือเพิม
ทางเลือกให้แก่ลูกค้า เช่น แบรนด์ Palo Alto เป็นแบรนด์
สนิค้าทีมีชือเสยีงและได้รับความนิยมในตลาดไอทีเป็นอนันบั
หนงึ เพือเจาะตลาดลกูค้ารายใหญ่ โดยเฉพาะตลาดธนาคาร 
การเงินและหน่วยงานราชการระดับกระทรวง แบรนด์  
Watchguard เป็นแบรนด์สาํหรับลกูค้า SME ในราคาทีลกูค้า
สามารถจบัต้องได้ แบรนด์ Forcepoint เหมาะสําหรับลกูค้า
รายใหญ่ทีมีความต้องการด้าน Advance Security เช่น การ
ป้องกันการรัวไหล สูญหายหรือถูกขโมยของข้อมูล  Digital 

Assets แบรนด์ Sangfor มีการปรับเปลียนลกัษณะการขาย
ไปจากเดิมทําให้สามารถเพิมยอดขายจากการเปลยีนแปลงนี 
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การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 บริษัท ไอที กรีน จํากัด (มหาชน) จัดหาผลิตภัณฑ์โดยการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศจากบริษัทผู้ ผลิต  หรือสงัซือจาก
สาํนกังานตวัแทนในประเทศบริษัทผู้ผลติ 

 

สัญญาสาํคัญทเีกยีวข้องในการดาํเนินธุรกิจช่องทางจัดจาํหน่ายสินค้า 

1. สญัญาจัดจําหน่ายสินค้าอุปกรณ์รักษาความปลอดภยัระบบข้อมูลสารสนเทศ  ระหว่างบริษัท ไอที กรีน จํากัด(มหาชน) กับ 
บริษัท Fortinet (ประเทศไทย) จํากดั 

บริษัท   บริษัท ไอที กรีน จํากดั (มหาชน) 
 คูส่ญัญา   บริษัท Fortinet (ประเทศไทย) จํากดั 

 สญัญาเลขที   - 

 วนัเริมต้นของสญัญา 10 มิถนุายน 2548 

 ระยะเวลาของสญัญา 31 มกราคม 2562  
 คา่ตอบแทน   ไมม่ี  
 สาระสาํคญั  - สญัญาแตง่ตงัเป็นผู้แทนจดัจําหนา่ยสนิค้าประเภท Distributor Agreement  

    - การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนงึ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 60 วนั 

2. สญัญาจดัจําหนา่ยสนิค้าระบบอปุกรณ์เครือขา่ยแลนไร้สาย (Secured Wireless LAN) ระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) 
กบั บริษัท Hewlett Packard Enterprise 

 บริษัท   บริษัท ไอที กรีน จํากดั (มหาชน) 
คูส่ญัญา   บริษัท Hewlett Packard Enterprise 

 สญัญาเลขที   SPA1108-00025527 

 วนัเริมต้นของสญัญา 16 ธนัวาคม 2551 

 ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีสนิสดุวนัที 15 ธนัวาคม 2552 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครังละ 1 ปี  
 คา่ตอบแทน  ไมม่ี  
 สาระสาํคญั  - สญัญาแตง่ตงัเป็นผู้แทนจดัจําหนา่ยสนิค้าประเภท Distributor Agreement  

    - การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนงึ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั 

 
3. สญัญาจดัจําหนา่ยสนิค้าอปุกรณ์ระบบสายสญัญาณ Cable System ระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) กบั  

บริษัท Panduit  Inc 

 บริษัท  บริษัท ไอที กรีน จํากดั (มหาชน) 
 คูส่ญัญา  Panduit Inc 

 สญัญาเลขที     - 

 วนัเริมต้นของสญัญา ธนัวาคม 2557 

 ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีสนิสดุวนัที ธนัวาคม 2558 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครังละ 1 ปี  
 คา่ตอบแทน ไมม่ี  
 สาระสาํคญั - สญัญาแตง่ตงัเป็นผู้แทนจดัจําหนา่ยสนิค้าประเภท Distributor Agreement 

 - การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนงึ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 60 วนั 
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4. สญัญาจดัจําหนา่ยสนิค้าระบบอปุกรณ์เครือขา่ย (Networking System) ระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) กบั  
บริษัท Alcatel-Lucent Enterprise  

 บริษัท  บริษัท ไอท ีดิสทริบิวชนั จํากดั 

 คูส่ญัญา  บริษัท Alcatel-Lucent Enterprise 

 สญัญาเลขที  - 
 วนัเริมต้นของสญัญา 14 ธนัวาคม 2554 

 ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีสนิสดุวนัที 13 ธนัวาคม 2555 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครังละ 1 ปี  
 คา่ตอบแทน ไมม่ี  
 สาระสาํคญั - สญัญาแตง่ตงัเป็นผู้แทนจดัจําหนา่ยสนิค้าประเภท Value Added Distributor Agreement  

  - การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนงึ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั 

5. สญัญาจดัจําหนา่ยสนิค้าระบบอปุกรณ์สนบัสนนุเครือขา่ย (DNS, DHCP and IPAM) ระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) 
กบั บริษัท Infoblox Inc. USA 

 บริษัท  บริษัท ไอที กรีน จํากดั (มหาชน) 
 คูส่ญัญา  บริษัท Infoblox Inc. 

 สญัญาเลขที  - 

 วนัเริมต้นของสญัญา 16 มีนาคม 2555 

 ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีสนิสดุวนัที 15 มีนาคม 2556 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครังละ 1 ปี  
 คา่ตอบแทน ไมม่ี  
 สาระสาํคญั - สญัญาแตง่ตงัเป็นผู้แทนจดัจําหนา่ยสนิค้าประเภท Distributor Agreement  

  - การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนงึ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั 

 

6. สญัญาจดัจําหนา่ยสนิค้าระบบบริการตรวจจบัภยัข้อมลูระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) กบั  
บริษัท ZScaler Inc, USA  

 บริษัท  บริษัท ไอที กรีน จํากดั (มหาชน) 
 คูส่ญัญา  บริษัท ZScaler Inc, USA 

 สญัญาเลขที   - 

 วนัเริมต้นของสญัญา 20 พฤศจิกายน 2555 

 ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีสนิสดุวนัที 19 พฤศจิกายน 2556 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครังละ 1 ปี  
 คา่ตอบแทน ไมม่ี  
 สาระสาํคญั - สญัญาแตง่ตงัเป็นผู้แทนจดัจําหนา่ยสนิค้าประเภท Distributor Agreement  

  - การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนงึ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั 
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7. สญัญาจดัจําหนา่ยสนิค้าระบบบริหารจดัการการใช้อินเตอร์เน็ต ระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) กบั  
บริษัท ANTLabs Pte, Singapore  

 บริษัท  บริษัท ไอที กรีน จํากดั (มหาชน) 
 คูส่ญัญา  บริษัท ANTLabs Pte, Singapore 

 สญัญาเลขที  - 

 วนัเริมต้นของสญัญา 1 มกราคม 2558 

 ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2558 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครังละ 1 ปี  
 คา่ตอบแทน ไมม่ี  
 สาระสาํคญั - สญัญาแตง่ตงัเป็นผู้แทนจดัจําหนา่ยสนิค้าประเภท Distributor Agreement  

   - การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนงึ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั 

8. สญัญาจดัจําหน่ายสินค้าระบบระบบอปุกรณ์สํารองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply)  ระหว่างบริษัท ไอที กรีน จํากดั
(มหาชน) กบั บริษัท Delta Green Industrial (Thailand) Co.,Ltd  

 บริษัท   บริษัท ไอที กรีน จํากดั (มหาชน) 
 คูส่ญัญา   บริษัท Delta Green Industrial (Thailand) Co.,Ltd 

 สญัญาเลขที   - 

 วนัเริมต้นของสญัญา 12 มกราคม 2558 

 ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีสนิสดุวนัที 11 มกราคม 2559 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครังละ 1 ปี  
 คา่ตอบแทน  ไมม่ี  
 สาระสาํคญั  - สญัญาแตง่ตงัเป็นผู้แทนจดัจําหนา่ยสนิค้าประเภท Distributor Agreement  

    - การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนงึ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 60 วนั 

 

9. สญัญาจดัจําหนา่ยสนิค้า V CUBE ภายใต้เครืองหมายการค้า V CUBE ระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) กบั  
บริษัท ว-ีคิวบ์ (ประเทศไทย) จํากดั  

 บริษัท  บริษัท ไอที กรีน จํากดั (มหาชน) 
 คูส่ญัญา  บริษัท วี-คิวบ์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 สญัญาเลขที  V-102-160927-6 

 วนัเริมต้นของสญัญา 19 ตลุาคม 2559 

 ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีสนิสดุวนัที 18 ตลุาคม 2560 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครังละ 1 ปี  
 คา่ตอบแทน ไมม่ี  
 สาระสาํคญั - สญัญาแตง่ตงัเป็นผู้แทนจดัจําหนา่ยสนิค้าประเภท Reseller Agreement 

   - การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนงึ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั 
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10. สญัญาจดัจําหนา่ยสนิค้า LigoWave Wireless ภายใต้เครืองหมายการค้าระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) กบั  
บริษัท LigoWave  LigoWave Inc.  

 บริษัท  บริษัท ไอที กรีน จํากดั (มหาชน) 
 คูส่ญัญา  บริษัท LigoWave Inc. 

 สญัญาเลขที  - 

 วนัเริมต้นของสญัญา 1 กนัยายน 2558 

 ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีสนิสดุวนัที 31 สงิหาคม 2559 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครังละ 1 ปี  
 คา่ตอบแทน ไมม่ี  
 สาระสาํคญั - สญัญาแตง่ตงัเป็นผู้แทนจดัจําหนา่ยสนิค้าประเภท Reseller Agreement 

   - การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนงึ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 90 วนั 

11. สญัญาจดัจําหนา่ยสนิค้า Aver Videoconferencing System ระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) กบั 

บริษัท Aver Information Inc.(Taiwan) 

 บริษัท  บริษัท ไอที กรีน จํากดั (มหาชน) 
 คูส่ญัญา  บริษัท Aver Information Inc.(Taiwan) 

 สญัญาเลขที  - 

 วนัเริมต้นของสญัญา 1 มกราคม 2559 

 ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2559 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครังละ 1 ปี  
 คา่ตอบแทน ไมม่ี  
 สาระสาํคญั - สญัญาแตง่ตงัเป็นผู้แทนจดัจําหนา่ยสนิค้าประเภท Distributor Agreement  

   - การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนงึ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 60 วนั 

12. สญัญาจดัจําหนา่ยสนิค้าอปุกรณ์ปอ้งกนัความปลอดภยั ระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) กบั  
บริษัท Forcepoint ประเทศไทย จํากดั(มหาชน) 

บริษัท  บริษัท ไอที กรีน จํากดั (มหาชน) 
คูส่ญัญา  บริษัท Forcepoint International Technology Ltd. 

สญัญาเลขที  - 

วนัเริมต้นของสญัญา 22 มิถนุายน 2561 

ระยะเวลาของสญัญา -  
คา่ตอบแทน ไมม่ี  
สาระสาํคญั - สญัญาแตง่ตงัเป็นผู้แทนจดัจําหนา่ยสนิค้าประเภท Distributor Agreement  

  - การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนงึ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 60 วนั 

 

 

งานทียังไม่ได้ส่งมอบ 

 บริษัท ไอที กรีน จํากดั (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจําหนา่ยสินค้า (Distributor) ของแตล่ะแบรนด์สนิค้า เป็นเพียง
การซอืมาและขายไปเทา่นนั ไมด่ําเนินธุรกิจเป็นงานโครงการจึงไมม่ีงานทียงัไมส่ง่มอบ 
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ข้อมูลทวัไป  
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

6.1 ข้อมูลทวัไป 
 ทีตงัสาํนกังานใหญ่บริษัท ฯ  
บริษัท ไอที กรีน จํากัด(มหาชน) เลขที 23/87-89 

ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

โทรศพัท์ 0 212 3456  

โทรสาร 0 212 3455 

 ประเภทธุรกิจ 

จดัจําหนา่ยสนิค้าไอที ประเภทผลติภณัฑ์ระดบั
องค์กร 

 เลขทะเบียนบริษัท ฯ  
บมจ. 0107558000237 

 เว็บไซด์ www.itgreen.co.th 

 

6.2 ข้อมูลหลกัทรัพย์ 

 ทนุจดทะเบียน 50,000,000 บาท 

 ทนุทีออกและชําระเต็มมลูคา่แล้ว 50,000,000 บาท  
ประกอบด้วยหุ้นสามญั 100,000,000 หุ้น 

 หุ้นสามญั มลูคา่หุ้นละ 0.05 บาท 

 

6.3 ผู้ถอืหุ้น 

รายชือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ทีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561  
 

ลาํดับท ี ผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น สัดส่วน(ร้อยละ) 
1 บมจ. อินเตอร์เนชนัแนล รีเสริช คอร์ปอเรชนั 91,135,780 91.14 

2 นายอดิศร สงิห์ฤาเดช 5,200,000 5.20 

3 นายเอนก ชยัเมตรากลุ 1,700,000 1.70 

4 นายสภุทัร ตงัจิตมนัคง 400,000 0.40 

5 นายรณชิต บญุช ู 300,000 0.30 

6 นางสาววรรณชนก นิวร 200,000 0.20 

7 นายเติมพงศ์ ธนกลุไพศาล 200,000 0.20 

8 นายสริภพ ชาติธนินธร  200,000 0.20 

9 นายวณสณัฑ์ ศรีสร้อย 144,000 0.14 

10 นางสาวมณฑนา สวุรรณฤทธิ   140,000 0.14 
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6.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

 
 บริษัทมีนโยบายจดัสรรเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย ซึง
สามารถจดัสรรครบแล้ว ณ วนัสนิปีบญัชี 31 ธนัวาคม 2559 

แต่ในกรณีทีมีความจําเป็นต้องใช้เงินเพือการขยายกิจการ
หรือมีเหตุการณ์ทีไม่ปกติ บริษัทอาจนํามาประกอบการ
พิจารณาเปลียนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนนั ๆ ตาม
ความเหมาะสมได้  

 ปี 2561 บริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) มีกําไรสําหรับ
ปีจํานวน 15.6 ล้านบาท ซึงมติทีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครังที 1/2562 เมือวันจันทร์ที 18 กุมภาพันธ์ 2562 

เสนอให้ทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 ในวันที 5 

เมษายน 2562 เพือพิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลสําหรับ
ปี 2561 ตามงบการเงินรวม

 

อตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานแตล่ะปี ในรอบ 4 ปีทีผา่นมา 

 

ปี เงนิปันผล 

งวดระหว่างกาล 

(บาท/หุ้น) 

เงนิปันผล 

งวดสุดท้าย 

(บาท/หุ้น) 

รวม 

(บาท/หุ้น) 

        อัตราการจ่ายเงนิปันผล 

                      ต่อกาํไรสุทธิ 

                            (ร้อยละ) 

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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โครงสร้างการจัดการ 
ผงัการบริหารงาน (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ

* บริษัท เอช อาร์ ซี พี จํากดั คือ บริษัทยอ่ยทีดาํเนินงานภายใต้บริษัทใหญ่ ตงัแตเ่มือวนัที 1 มีนาคม 2559 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหา ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 

เลขานกุารบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ตรวจสอบภายใน 

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายปฏิบตัิการ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายบญัชีการเงิน 

ผู้จดัการฝ่ายขาย ผู้จดัการฝ่าย
เทคนิค 

คณะทํางาน
การตลาด 

ผู้จดัการฝ่าย
บญัชีการเงิน 

ผู้จดัการฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล 

ผู้จดัการฝ่าย
ธุรการ 

บริษัท เอช อาร์ ซี พี จํากดั* 



27 

08 

 

คณะกรรมการบริษัท 
 

ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 8 คน ดงัน ี

1. นายอํานวย ทองสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายศภุชยั วินิจกลุชยั  รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหา ฯ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

3. นายอดิศร สงิห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
4. นายกงัวาล กศุลธรรมรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหา ฯ 

5. นายดล เหตระกลู กรรรมการบริษัท 

6. นางชลรัก สายวฒัน์  กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหา ฯ / กรรมการอิสระ 
7. นายเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา ฯ / กรรมการอิสระ 

8. นางสริิพนัธ์ เขียนสภุาพ กรรการบริษัท / กรรมการบริหาร 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับการแต่งตังจากผู้ ถือหุ้ น โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกําหนดให้
คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระจํานวน 1 ใน 3 คน คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตงัเลขานกุาร 1 คน ทําหน้าทีเป็น
เลขานกุารคณะกรรมการ 
 

คุณสมบัติ 
1. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการบริษัท 

2. คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นอิสระ จํานวน 1 ใน 3 คน 
และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

3. มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทีเหมาะสม 
ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคณุสมบตัิ หน้าที และ
ความรับผิดชอบของตน 

4. เป็นบุคคลผู้ ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการบริษัท มีดังนี 

1. อํานาจหน้าทีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และกฎหมายอืนใดทีกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าทีของ
กรรมการหรือคณะกรรมการบริษัท (มหาขน) จํากดั 

2. อํานาจหน้าทีตามข้อบงัคบัของบริษัท ทีกําหนดให้เป็น
ของคณะกรรมการ 

3. พิจารณาอนมุตัิแผนงานระยะยาว แผนงานงบประมาณ
และงบลงทนุประจําปี 

4. พิจารณางบดลุและงบกําไรขายทนุประจําปี  
5. พิจารณางบประมาณการปรับเ งินเ ดือนประจําปี  

งบประมาณจ่ายโบนสัพนกังาน สวสัดิการทีสําคญัของ
ผู้ บริหาร นําเสนอเบียประชุม บําเหน็จกรรมการและ
อตัราจ่ายเงินปันผลตอ่ผู้ ถือหุ้น 

6. พิจารณาโครงสร้างบริหาร แตง่ตงัคณะผู้บริหาร ประธาน
เจ้าหน้าทีบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีปฏิบตัิการ ประธาน
เจ้าหน้าทีเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะกรรมการอืน
ตามความเหมาะสม 

7. ควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจน
มติทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 เว้นแตอ่ํานาจในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี จะกระทําได้ก็
ตอ่เมือได้รับอนมุตัิจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน ทงันกํีาหนดให้
รายการทีกรรมการหรือบคุคลทีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้
เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อืนใดกบับริษัท
หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึงมีสว่นได้เสียในเรืองนนั ไม่มี
สทิธิออกเสยีลงคะแนนนในเรืองนนั 
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 เรืองทีกฏหมายกําหนดให้ต้องได้มติทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 การทํารายการทีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที
กฏหมายหรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ระบใุห้ต้อง
ได้รับอนมุตัิจากทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 นอกจากนนัในกรณีต่อไปนีจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากทีประชุมคณะกรรมการ และทีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทงัหมด
ของผู้ ถือหุ้นทีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรือ
บางสว่นทีสาํคญั 

 

- การซือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืนหรือบริษัทเอกชน
มาเป็นของบริษัท 

- การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกียวข้องกับการให้เช่า
กิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ
การรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง
กําไรขาดทนุกนั 

- การแก้ไขเพิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

- การเพิมทนุ ลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท

 

ตารางการดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย 
 

 คณะกรรมการ * คณะกรรมการ 
บริหาร 
(4 คน) 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

(3 คน) 

      คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา   
         ค่าตอบแทน 

                (4 คน) 

1. นายอํานวย ทองสถิตย์ - กรรมการ                          - 
2. นายศภุชยั วินิจกลุชยั - กรรมการ                   ประธาน 

3. นายอดิศร สงิห์ฤาเดช กรรมการ -                              - 

4. นายกงัวาล กศุลธรรมรัตน์ ประธาน -                  กรรมการ    
5. นายดล เหตระกลู - -                              - 

6. นางชลรัก สายวฒัน์ * - -                   กรรมการ 
7. นายเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ - ประธาน                   กรรมการ 
8. นางสริิพนัธ์ เขียนสภุาพ ** กรรมการ -                              - 

9. นายคํานวล ดา่นอดุม *** กรรมการ -                              - 
 

หมายเหต ุ

* ตามมติทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ฯ ครังที 4/2561 เมือวนัองัคารที 17 เมษายน 2561 มีมติให้ นางชลรัก สายวฒัน์  
 ดํารงตําแหนง่กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
** ตามมติทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ฯ ครังที 3/2560 เมือวนัที 21 เมษายน 2560 มีมติให้ นางสริิพนัธ์ เขียนสภุาพ                         
 ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ย บริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) 

*** นายคํานวล ดา่นอดุม ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายบญัชีการเงิน ดํารงตําแหนง่กรรมการบริหาร ตามมติทีประชมุคณะกรรมการ 
 บริษัทครังที 2/2559 เมือวนัองัคารที 29 มนีาคม 2559 
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การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
อย่างสมําเสมอ เพือรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือน
ครัง ซึงมีการกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจํา
ทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบตงัแต่ต้นปีเพือ
จดัสรรเวลาในการเข้าร่วมประชมุ และอาจมีการประชมุครัง
พิเศษเพิมเติมเพือพิจารณาเรืองทีมีความสาํคญัเร่งดว่น 

 ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้ตรวจสอบวาระ
การประชุมและพิจารณาเ รือง เ ข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคน
สามารถเสนอเรืองต่าง ๆ เพือเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระ
การประชมุได้ 

 ในปี 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจํานวน 7 ครัง 
เป็นการประชุมทีกําหนดไว้ล่วงหน้าทังปี 6 ครัง และครัง
พิเศษ 1 ครัง โดยกรรมการบริษัททงัคณะเข้าประชุมร้อยละ 
.. และกรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าประชุมมากกวา่ร้อยละ .. 
ของจํานวนครังทงัหมด ทงันี ในการประชุมแต่ละครังได้มี
การจดัสง่เอกสารประกอบวาระการประชมุในแต่ละวาระ สง่
ให้กับกรรมการบริษัทแต่ละคนล่ลวงหน้าก่อนวนัประชุม 6 

วัน เพือให้กรรมการมีเวลาทีจะศึกษาข้อมูลในเรืองต่าง ๆ 
อยา่งเพียงพอ 

 ในการพิจารณาเรืองต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึงทํา
หน้าทีประธานในทีประชมุได้จดัสรรเวลาในการประชมุอย่าง

เพียงพอและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระ ทงันี การลงมติในทีประชุมคณะกรรมการบริษัท
ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึงมีเสียง
หนึงเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในทีประชุมจะ
ออกเสยีงเพิมขนึอีกหนงึเสยีงเป็นเสยีงชีขาด  
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายบัญชีการเงินได้เข้าร่วม
ประชุมด้วย เพือให้ข้อมูลทีเป็นประโยชน์และรับทราบ
นโยบายโดยตรง  เพือให้สามารถนําไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระทีประชุมเฉพาะกรรมการ
บริษัท 

 เมือสินสดุการประชุม เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้มี
ห น้ า ทีจัดทํ า ราย งานการประชุม เสนอใ ห้ทีประชุม
คณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระช่วงแรกของการประชุม
ครังถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชือ
รับรองความถูกต้อง ทังนี กรรมการบริษัทสามารถแสดง
ความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิมเติมรายงานการประชมุให้มีความ
ละเอียดถูกต้องมากทีสุด รายงานการประชุมทีทีประชุม
คณะกรรมการได้รับรองแล้วจะถกูจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ ใน
รูปแบบของเอกสารชันความลับของบริษัท ณ สํานักงาน
ใหญ่บริษัทและจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมกบัเอกสารประกอบวาระการประชมุตา่ง ๆ เพือสะดวก
ในการสบืค้นอ้างอิง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2561 

(1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561) 
 

 รายชือกรรมการ คณะกรรมการ 
 

 

 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

 

  

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

 

 

 คณะกรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน  

ประชุมผู้ถอืหุ้น 
ปี 2561 

 

  (จํานวน 8 คน) (จํานวน 4 คน) (จํานวน 3 คน) (จํานวน 4 คน) (จํานวน 8 คน) 
  จํานวน 

การประชมุ 

ทงัปี 7 ครัง 

จํานวน 

การประชมุ 

ทงัปี 4 ครัง 

จํานวน 

การประชมุ 

ทงัปี 4 ครัง 

จํานวน 

การประชมุ 

ทงัปี 1 ครัง 

จํานวน 

การประชมุ 

ทงัปี 2 ครัง 
1. นายอํานวย ทองสถิต 7/7 - 4/4 - 2/2 

2. นายศภุชยั วินิจกลุชยั 7/7 - 4/4 1/1 2/2 

3. นายอดิศร สงิห์ฤาเดช 7/7 4/4 - - 2/2 

4. นายกงัวาล กศุลธรรมรัตน์ * 5/7 1/4 - 1/1 2/2 

5. นายดล เหตระกลู 5/7 - - - 1/2 

6. นางชลรักษ์ สายวฒัน์ ** 5/7 - - - 2/2 

7. นายเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ 7/7 - 4/4  1/1 2/2 

8. นางสริิพนัธ์ เขียนสภุาพ 7/7 4/4 - - 2/2 

9. นายคํานวล ดา่อดุม - 4/4 - - - 

 

หมายเหต ุ

1. กรรมการอิสระ จํานวน 4 คน ได้แก่ ลาํดบัที 1,2,6,7 

2. กรรมการบริหาร จํานวน 4 คน ได้แก่ ลาํดบัที 3,4,8 และนายคํานวล ดา่นอดุม ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายบญัชีการเงิน 

3. กรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 คน ได้แก่ ลาํดบัที 1,2,7 

4. กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จํานวน 4 คน ได้แก่ ลาํดบัที 2,4,6,8 

5. ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมือวนัองัคารที 3 เมษายน 2561 

6. ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมือวนัองัคารที 17 เมษายน 2561 

* ครบวาระการดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ย จากการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมือวนัองัคาร
 ที 17 เมษายน 2561 และได้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ย เมือวนัพธุที 15 สงิหาคม 2561 

** เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เมือวนัองัคารที 17 เมษายน 2561 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการบริหาร มีดังนี 

1. มีอํานาจสงัการ วางแผนและดําเนินกิจการของบริษัทให้
เป็นไปตามนโยบายทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

2. กําหนดกลยทุธ์ทางการตลาด 

3. กําหนดนโยบายเกียวกบัการลงทนุ / การระดมทนุ 

4. มีอํานาจจ้าง แต่งตัง ปลดออก ไล่ออก กําหนดอัตรา
ค่าจ้าง ให้บําเหน็จรางวลั ปรับขึนเงินเดือนค่าตอบแทน 
เงินโบนสั สาํหรับพนกังานระดบัผู้อํานวยการฝ่าย 

5. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวสัดิการพนกังานให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์  ประเพณีปฏิบัติและสอดคล้องกับ
กฏหมายทีบงัคบัใช้อยู่ 

6. พิ จ า รณาวา ร ะต่ า ง  ๆ  ก่ อ น เ สนอขออนุมัติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี 

1. ดแูลรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐาน
บญัชีทีเพียงพอและเชือถือได้ 

2. ดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในทีเหมาะสมและมี
ประสทิธิภาพ 

3. การคดัเลอืกและเสนอแตง่ตงัผู้สอบบญัชีของบริษัท 

4. ดูแลให้บริ ษัทปฏิบัติตามข้อกําหนดและกฎหมายที
เกียวข้อง 

5. ดแูลไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบคุคล
ทีเกียวโยงกนั 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี เพือ
เสนอในรายงานประจําปีของบริษัท ซึงเป็นการสรุปการ
ปฏิบตัิงานในปีทีผ่านมารวมทงัการพิจารณาแต่งตงัผู้สอบ
บญัชีประจําปีของบริษัท 

7. หน้าทีอืนทีอาจกําหนดเพิมเติมโดยคณะกรรมการบริษัท 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีดังนี 

1. พิ จ า รณาคว าม เ หม า ะสมขอ ง โค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทยอ่ย 

2. กํ าหนดหลัก เกณฑ์และน โยบาย ในการสรรหา
คณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณาสรรหากรรมการ  โดยพิจารณาบุคคลที
เหมาะสมทีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการ เพือเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ และ/หรือ เสนอขอ
อนมุตัิตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

4. กําหนดค่าตอบแทนทีจําเป็นและเหมาะสมในแต่ละปี
ของคณะกรรมการบ ริ ษัท  คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริษัทย่อย 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารและตําแหน่งทีอยู่ภายใต้หรือ
ตําแหนง่ทีรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

5. พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนประจําปีของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทย่อยและ
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

6. จั ด ทํ า หลัก เ กณ ฑ์ และน โ ยบาย ในกา ร กํ าหนด
ค่ า ต อบแทนขอ งคณะก ร รมกา ร  เ พื อ เ สนอ ใ ห้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ และ/หรือ นําเสนอ
ตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิตามแตก่รณี 

7. รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลกัการ /

เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบาย เปิดเผยไว้ใน
รายงานประจําปี 

ปฏิบตัิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท 

นายอํานวย ทองสถิตย์ 

อาย ุ66 ปี 

ตาํแหน่ง 
ประธานกรรมการบริษัท 

 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
25 ธนัวาคม 2558 - ปัจจบุนั 

 
คุณวุฒกิารศึกษา 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

 

หลักสูตรอบรม 

 หลกัสตูร Directors Certification Program : DCP รุ่นที 201/2015 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุ่น 49 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
 Senior Executive Fellows Program, Harvard University, USA       

 หลกัสตูรAlternative Energy, University of Florida, USA               
 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อยหลัง 
พ.ศ. 2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชนัแนล รีเสริช คอร์ปอเรชนั จํากดั(มหาชน) 

พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน)  
พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ สถาบนับริหารกองทนุพลงังาน (องค์กรมหาชน) 
พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการทรงคณุวฒุิ คณะพลงังาน วสัดแุละสงิแวดล้อม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ                          
พ.ศ. 6 – ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิพลงังานเพือสงิแวดล้อม 

พ.ศ. 6 – ปัจจบุนั กรรมการ ศนูย์อนรัุกษ์พลงังานแหง่ประเทศไทย 
พ.ศ. 6 – ปัจจบุนั กรรมการทรงคณุวฒุิ วิทยาลยัพลงังานและสงิแวดล้อม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์  
 

จาํนวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561)   

- ไมม่ี - 
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นายศภุชยั วินิจกลุชยั 

อาย ุ44 ปี 

ตาํแหน่ง 
รองประธานกรรมการบริษัท 

 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
30 เมษายน 2558 - ปัจจบุนั 

 
คุณวุฒกิารศึกษา 
ปริญญาโท การจดัการมหาบณัฑิต หลกัสตูรนานาชาติ (การจดัการการเป็นผู้ประกอบการ)  
 วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ปริญญาตรี ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต ภาควิชาการตลาด (บริหารธุรกิจ) วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 

หลักสูตรอบรม 

 IOD Fellow Member ; หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP Diploma Examination รุ่นที 52/5016 
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที /  โดยสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสตูร Advance Audit Committee Program ; AACP 

รุ่นที /  โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 หลกัสตูร Board Nomination Compensation Program ; 
BNCP รุ่นที /  โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสตูร Role of The Chairman Program ; RCP รุ่นที 
/  โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

 หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate 

Leaders ; RCL รุ่นที /  โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อยหลัง 
พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริษัท ไอที กรีน จํากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนบริษัท ไอที กรีน จํากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบบริษัท ไอที กรีน จํากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระบริษัท ไอที กรีน จํากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 5 – ปัจจบุนั ผู้อํานวยการบริหาร บริษัท อร่อยทวัหล้าฟา้ดิน จํากดั  
พ.ศ. 1 – 2555 ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน)  
 

จาํนวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561)   

- ไมม่ี - 
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นายอดิศร สงิห์ฤาเดช 

อาย ุ60 ปี 

ตาํแหน่ง 
กรรมการบริษัท 

 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
30 เมษายน 2558 - ปัจจบุนั 

 
คุณวุฒกิารศึกษา 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี BA in Statistics มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

หลักสูตรอบรม 

 หลกัสตูร Leading Digital Transformation โดย eX-ACADEMY 

 หลกัสตูร Directors Certification Program : DCP รุ่นที 217/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร เทคนิคการตดัสนิใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) 

 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อยหลัง 
พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บมจ. ไอที กรีน 

พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริหารบมจ. ไอที กรีน 

พ.ศ. 2546 - 2558 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชนั จํากดั 

พ.ศ. 2545 – 2545 ผู้จดัการประจําภมูิภาค บริษัท โปรโตคอลเซ็นจรีู จํากดั 

 

จาํนวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561)  
5,200,000 หุ้น (ร้อยละ 5.2 ) 
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นายกงัวาล กศุลธรรมรัตน์ 

อาย ุ59 ปี 

ตาํแหน่ง 
กรรมการบริษัท 

 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
30 เมษายน 2558 - ปัจจบุนั 

 
คุณวุฒกิารศึกษา 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (สาขาอิเลค็ทรอนิคส์) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

 

หลักสูตรอบรม 

 หลกัสตูร มินิเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 หลกัสตูร High Impact Presentations Workshop โดย Dale Carnegie Trainin 

 หลกัสตูร การปฏิบตัิการจิตวิทยาฝ่ายอํานวยการ โดยสถาบนัจิตวิทยาความมนัคง 
 หลกัสตูร Directors Certification Program: DCP รุ่นที 35/2003 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Chairman รุ่นที /  โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร นกับริหารการยตุิธรรมทางปกครองระดบัสงู รุ่นที 2/2011 วิทยาลยัการยตุิธรรมทางปกครอง สาํนกัศาลปกครอง 
 หลกัสูตรต่อต้านทุจริตสําหรับผู้บริหาร (Anti-corruption for Executive Program: ACEP) รุ่นที 8/2013 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที 18 โดยสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อยหลัง 
พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั ทีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท สยามราชธานี จํากดั 
พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั อปุนายกสายงานสมาชิกสมัพนัธ์และสรรหารายได้ mai Listed Company Association  

พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท ไอที กรีน จํากดั (มหาชน 

พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บมจ. ไอที กรีน 

พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไอที กรีน  
พ.ศ. 2540 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชนั จํากดั  
 ปัจจบุนัเปลยีนชือเป็น บริษัท ไอที กรีน จํากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2529 - 2560  คณะกรรมการบริษัท บมจ. อินเตอร์เนชนัแนล รีเสริช คอร์ปอเรชนั 

พ.ศ. 2553 - 2559 ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บมจ. อินเตอร์เนชนัแนล รีเสริช คอร์ปอเรชนั    
 

จาํนวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561)  
40 หุ้น (ร้อยละ 0.00004 ) 
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นายดล เหตระกลู 

อาย ุ38 ปี 

ตาํแหน่ง 
กรรมการบริษัท 

 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
30 เมษายน 2558 - ปัจจบุนั 

 
คุณวุฒกิารศึกษา 
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

หลักสูตรอบรม 

 หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงูด้านการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรมและการลงทนุ รุ่นที 2 (วธอ.2) 
 หลกัสตูร Directors Certification Program: DCP รุ่นที 224/2016 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อยหลัง 
พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท ไอที กรีน จํากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บมจ. อินเตอร์เนชนัแนล รีเสริช คอร์ปอเรชนั 

พ.ศ. 2554 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บมจ. อินเตอร์เนชนัแนล รีเสริช คอร์ปอเรชนั 

พ.ศ. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท อร่อยทวัหล้าฟา้ดิน จํากดั 

พ.ศ. 2558 – 2559 ประธานกรรมการบริษัท บมจ. ไอที กรีน 

พ.ศ. 2555 – 2557 ทีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม 

 

จาํนวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561)  
- ไมม่ี - 
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นางชลรัก สายวฒัน์ 

อาย ุ58 ปี 

ตาํแหน่ง 
กรรมการบริษัท 

 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
30 เมษายน 2558 - ปัจจบุนั 

 
คุณวุฒกิารศึกษา 
ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

หลักสูตรอบรม 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program : DAP รุ่นที 130/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร High Impact Presentations Workshop โดย Dale Carnegie Training 

 หลกัสตูร CFO รุ่น 2 โดยสภาวิชาชีพบญัชี  
 หลกัสตูร Tax Consultant โดยสภาวิชาชีพบญัชี 

 หลกัสตูร นกัภาษีมืออาชีพ (Micro Master of Tax Administration) โดย Bangkok Training Center  

 หลกัสตูร Mini MBA จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อยหลัง 
พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน 

พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ไอที กรีน จํากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2554 – 2557 ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท แมพ แอคทีฟ (ประเทศไทย) จํากดั 

พ.ศ. 2549 – 2550 ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท ทีเอสไลฟ์สไตล์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 

จาํนวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561)  
- ไมม่ี - 
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นายเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ 

อาย ุ38 ปี 

ตาํแหน่ง 
กรรมการบริษัท 

 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
30 เมษายน 2558 - ปัจจบุนั 

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

 

หลักสูตรอบรม 

 หลกัสตูร Directors Certification Program : DCP รุ่นที 224/2016 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร “Role of the Chairman Program” (RCP) รุ่นที 41/2017 

 หลกัสทูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที 2/2017 

 หลกัสตูร “นกับริหารระดบัสงูด้านการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรม และการลงทนุ” (วธอ.) รุ่นที 4 

 หลกัสตูร ทีปรึกษาด้านแรงงานสมัพนัธ์ สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอตุสาหกรรมไทย 

 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อยหลัง 
พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์เนชนัแนล รีเสริช คอร์ปอเรชนั 

พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. อินเตอร์เนชนัแนล รีเสริช คอร์ปอเรชนั 

พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอที กรีน 

พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท ฮิราตะ เอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) จํากดั  

พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท อีเอส เคาน์เซล จํากดั 

 

จาํนวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561)  
- ไมม่ี - 
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นางสริิพนัธ์ เขียนสภุาพ 

อาย ุ52 ปี 

ตาํแหน่ง 
กรรมการบริษัท 

 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
21 เมษายน 2560 - ปัจจบุนั 

 
คุณวุฒกิารศึกษา 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาบญัชี) มหาวิทยาลยัรามคําแหง     
     
หลักสูตรอบรม 

 หลกัสูตร TFRS for SMEs ผลกระทบต่อการบันทึกบัญชีทีนกับัญชีต้องปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สภา
วิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 หลกัสตูรเจาะประเด็นรายจ่ายต้องห้ามและภาษีซือต้องห้าม สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 หลกัสตูร สทิธิประโยชน์ทางภาษีของสาํนกังานใหญ่ข้ามประเทศ International Headquarters: IHQ  

 และบริษัทการค้าระหวา่งประเทศ International Trading Centers: ITC บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จํากดั   
 หลกัสตูร 27 กลยทุธ์สาํคญั การวิเคราะห์งบการเงินแบบครบวงจร บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จํากดั   
 หลกัสูตร เจาะลึกความแตกต่างระหว่าง TFRS for SMEs และ TFRS for NPAEs (หลกัสูตรใหม่ปี 2558) บริษัท ฝึกอบรมและ
สมัมนาธรรมนิติ จํากดั   

 หลกัสตูร Sale Promotion กบัภาระภาษีทีฝ่ายบญัชี ฝ่ายการตลาด ต้องทราบ บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จํากดั  
 หลกัสตูร 35 ประเด็นเด็ดการบนัทกึบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จํากดั    
 หลกัสตูร แนวปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สําหรับกิจการ  NPAEs เกียวกับสินค้าคงเหลือ เงินสด ลกูหนี และ
ประมาณการหนีสนิ บริษัท สาํนกัพฒันาการบริหารธรรมนิติ จํากดั  

 หลกัสตูร เคลด็ (ไม)่ ลบักบัอนสุญัญาเพือการเว้นการเก็บภาษีซ้อน บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จํากดั   
 หลกัสตูร X-ray ภาษีทีนิติบคุคลไมค่วรพลาด บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จํากดั  
 หลกัสตูร เจาะลกึปัญหาและแนวปฏิบตัิทีถกูต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน IFRS บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จํากดั  
 หลกัสตูร การบญัชีอตุสาหกรรม บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จํากดั  
 หลกัสตูร เจ้าหน้าทีความปลอดภยัในการทํางานระดบับริหาร สถาบนัฝึกอบรมด้านความปลอดภยัในการทํางาน  
 บริษัท ปินทอง กรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซลัแตนท์ จํากดั  
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ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อยหลัง 
พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. อินเตอร์เนชนัแนล รีเสริช คอร์ปอเรชนั   
พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บมจ. อินเตอร์เนชนัแนล รีเสริช คอร์ปอเรชนั   
พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสยีงและธรรมาภิบาล บมจ. อินเตอร์เนชนัแนล รีเสริช คอร์ปอเรชนั 

พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท ไอที กรีน จํากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั คณะกรรมการ บริหาร บริษัท ไอที กรีน จํากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท คลนี แพลนนิง จํากดั 

พ.ศ. 2553 – 2559  Financial Planning and Analyst Manager บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
พ.ศ. 2550 - 2555  Financial Manager บริษัท ครอมลัลอย (ประเทศไทย) จํากดั  
 

จาํนวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561)  
- ไมม่ี - 
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เลขานุการบริษัท  
 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตงันางสาวอภิชญา สภุาสรูย์ 
เป็นเลขานุการบริษัท เมือวนัจันทร์ที 2 เมษายน 2562 เพือ
ทําหน้าทีจดัการประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย และการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทงัจัดทํารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น 
รายงานประจําปี ตลอดจนเก็บเอกสารตามทีกฎหมาย
กําหนด โดยเลขานุการบริษัททีคณะกรรมการเป็นผู้แต่งตงั

ขึนเป็นผู้ทีคณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้
ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัทให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ  
 นอกจากนี บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับ
การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนือง และมีการ
เปิดเผยประวตัิ คณุสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานุการ
บริษัทไว้ในรายงานประจําปี 

 

ประวัติเลขานุการบริษัท 

นางสาวอภิชญา สภุาสรูย์ 

อาย ุ26 ปี 

ตาํแหน่ง 
เลขานกุารบริษัท 
 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่ง 
2 เมษายน 2561 - ปัจจบุนั 

 
คุณวุฒกิารศึกษา 
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 

หลักสูตรอบรม 

 หลกัสตูร Company Reporting Program : CRP รุ่นที 22/2018 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Board Reporting Program : BRP รุ่นที 27/2018 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Company Secretary Program : CSP รุ่นที 91/2018 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อยหลัง 
พ.ศ. 2561 – ปัจจบุนั เลขานกุาร บริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) 
พ.ศ. 2559 – 2561 ธุรการฝ่ายขาย บริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) 
 

จาํนวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561)  
- ไมม่ี - 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
 ทีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมือวนัองัคารที 
17 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยโดยกําหนดค่าตอบแทนต่อครังที

เข้าประชุม กําหนดให้มีผลตังแต่วันทีได้รับอนุมัติจากที
ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติเปลียนแปลงเป็น
อยา่งอืน โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนแตล่ะคณะ ดงันี 
 

 ตําแหนง่ คา่ตอบแทนตอ่ครังทเีข้าประชมุ 

(บาท) 

คณะกรรมการบริษัท ประธาน 

กรรมการ 
30,000 

25,000 

คณะกรรมการบริหาร ประธาน 

กรรมการ 
20,000 

15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 

กรรมการ 
20,000 

15,000 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประธาน 

กรรมการ 
20,000 

15,000 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2561 

(1 มกราคม 2561 – 31 ธนัวาคม 2561) 

  

รายชือกรรมการ 
  ค่าตอบแทน 

(บาท)  

 รวม 

(บาท) 

  คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

 

 
1. นายอํานวย ทองสถิตย์ 1 210,000 - 55,000 - 265,000 

2. นายศภุชยั วินิจกลุชยั 2 160,000 - 55,000 20,000 235,000 

3. นายอดิศร สงิห์ฤาเดช 160,000 30,000 - - 190,000 

4. นายกงัวาล กศุลธรรมรัตน์ 3 110,000 20,000 - 10,000 140,000 

5. นายดล เหตระกลู 120,000 - - - 120,000 

6. นางชลรักษ์ สายวฒัน์  110,000 - - - 110,000 

7. นายเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ 4 140,000 - 80,000 10,000 230,000 

8. นางสริิพนัธ์ เขียนสภุาพ 160,000 25,000 - - 185,000 

 รวม 1,170,000 75,000 190,000 40,000 1,475,000 

 

หมายเหต ุ
1. ประธานกรรมการบริษัท 

2. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. ประธานกรรมการบริหาร 
4. ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ผู้บริหาร 
 

(ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561) ประกอบด้วยผู้บริหารจํานวน 5 ทา่น ดงันี 
1. นายอดิศร สงิห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
2. นายคํานวล ดา่นอดุม ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายบญัชีการเงิน 

3. นายอเนก เรืองเศรษฐวิทย์ รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
4. นายเติมพงษ์ ธนกลุไพศาล ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
5. นายธนเดช ฐิตะธรรมกลุ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองประธานเจ้าหน้าทบีริหาร 

1. เป็นผู้ตดัสินใจในเรืองทีสําคญัของบริษัท กําหนดภารกิจ 
วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายรวมถึงการกํากับดูแล
การดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า
และต้องรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. ดําเนินกิจการทีเกียวข้องกับการบริหารงานทัวไปของ
บริษัท ฯ  

3. พิจารณาเรืองการระดมทุนของบริษัท เพือนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติและเสนอต่อที
ประชมุคณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

4. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษัทต่อ
บคุคลภายนอก ในกิจการทีเกียวข้องและเป็นประโยชน์
ตอ่บริษัท 

5. มีอํานาจจ้าง แต่งตงั ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กําหนด
อัตราค่าจ้าง ให้บําเหน็จรางวัล ปรับขึนเงินเดือน 
ค่าตอบแทน เงินเดือน โบนสั สําหรับพนกังานระดบัตํา
กวา่รองประธาน 

6. มีอํานาจอนมุตัิการจดัซอืจดัจ้าง การเข้าทําสญัญา การ
จ่ายเงินหรือการทํานิติกรรมใด ๆ ทีเกียวข้องกับธุรกิจ
การค้าปกติและตามวตัถปุระสงค์ของบริษัท  

7. มีอํานาจอนุมัติค่าใช้จ่ายซืออุปกรณ์สาธิต (demo) , 
อปุกรณ์สํานกังานและทรัพย์สินถาวรในงบประมาณไม่
เกิน 5,000,000 บาท 

8. มี อํ านาจอนุมัติ ก า รซื อสินท รัพ ย์ถาวร อืน  นอก
งบประมาณและมีอํานาจอนมุตัคิา่ใช้จ่ายในการสง่เสริม
การขาย (ค่ารับรอง ค่าเดินทางท่องเทียว ค่าสนบัสนุน
การกีฬา ฯลฯ) ไมเ่กิน 500,000 บาท 

9. มีอํานาจอนมุตัิค่าใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินตามโครงการ 
หรือการลงทนุ หรือการซือขายทรัพย์สนิถาวรของบริษัท 

 แต่ทงันี การอนมุตัิรายการของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
ข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการทีทําให้ประธาน
เจ้าหน้าทีบริหารหรือบคุคลทีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี
หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใดกบั
บริษัทหรือบริษัทย่อยรวมทังรายการทีกําหนดให้ต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นในการทํารายการทีเกียวโยงกัน
และการได้มาหรือจําหน่ายไปซงึสินทรัพย์ทีสําคญัของบริษัท
หรือบริษัทย่อย เพือให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ในเรืองดงักลา่ว 
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ประวัตผู้ิบริหาร 
นายอดิศร สงิห์ฤาเดช 

อาย ุ60 ปี 

ตาํแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่ง 
30 เมษายน 2558 - ปัจจบุนั 

 
คุณวุฒกิารศึกษา 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี BA in Statistics มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

หลักสูตรอบรม 

 หลกัสตูร Leading Digital Transformation โดย eX-ACADEMY 

 หลกัสตูร Directors Certification Program : DCP รุ่นที 217/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร เทคนิคการตดัสนิใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) 

 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อยหลัง 
พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บมจ. ไอที กรีน 

พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริหารบมจ. ไอที กรีน 

พ.ศ. 2546 - 2558 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชนั จํากดั 

พ.ศ. 2545 – 2545 ผู้จดัการประจําภมูิภาค บริษัท โปรโตคอลเซ็นจรีู จํากดั 

 
จาํนวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561)  
5,200,000 หุ้น (ร้อยละ 5.2 ) 
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นายคํานวล ดา่นอดุม 

อาย ุ46 ปี 

ตาํแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายบญัชีการเงิน 

 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่ง 
4 เมษายน 2559 - ปัจจบุนั 

 
คุณวุฒกิารศึกษา 

ปริญญาตรี คณะบญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

หลักสูตรอบรม 

 หลกัสตูร Director Certification Program : DCP รุ่นที 246/2017 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร CFO Certification Program รุ่นที 20/2016 สภาวิชาชีพบญัชีไทย (FAP) 

 หลกัสตูร CFO in Practice รุ่นที 5/2016 สภาวิชาชีพบญัชีไทย (FAP) 

 หลกัสตูร Super Brand Manager รุ่นที 19/2005 สมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทย (MAT) 

 หลกัสตูร Marketing Excellence Capabilities จาก BMS. Marketing US 

 หลกัสตูร Strategic Positioning จาก Ad College USA 

 หลกัสตูร Brand planning จาก BMS. Marketing USA 

 หลกัสตูร Marketing Excellence Development Program จาก BMS. Marketing USA 

 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อยหลัง 
พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายบญัชีการเงิน บริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) 

พ.ศ. 2551 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท บลโูอเชียน ออนไลน์ จํากดั(มหาชน) 

 

จาํนวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561)  
- ไมม่ี - 
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นายอเนก เรืองเศรษฐวิทย์ 

อาย ุ44 ปี 

ตาํแหน่ง 
รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่ง 
2 พฤษภาคม 2560 - ปัจจบุนั 

 
คุณวุฒกิารศึกษา 
ปริญญาโท หลกัสตูรครุศาสตร์เทคโนโลยีอตุสาหกรรม (ภาคภาษาองักฤษ) ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี  
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

หลักสูตรอบรม 

 หลกัสตูรพฒันาผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อยหลัง 
พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) 

พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) 

พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2558 วิศวกรขาย บริษัท ไอที ดิสทริบิวชนั จํากดั 

 ผู้จดัการฝ่ายเทคนิค บริษัท ไอที ดิสทริบิวชนั จํากดั 

 ผู้จดัการผลติภณัฑ์ บริษัท ไอที ดสิทริบิวชนั จํากดั 

 ผู้จดัการฝ่ายขาย บริษัท ไอที ดิสทริบิวชนั จํากดั 
 

จาํนวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561)  
1,700,000 หุ้น (ร้อยละ 1.7 ) 
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นายเติมพงษ์ ธนกลุไพศาล 

อาย ุ44 ปี 

ตาํแหน่ง 
ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่ง 
2 พฤษภาคม 2560 - ปัจจบุนั 

 
คุณวุฒกิารศึกษา 
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อตุสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

หลักสูตรอบรม 

 หลกัสตูร The Manager โดยสถาบนัการบริหารและจิตวิทยา MPI  

 หลกัสตูร Value Selling โดยนายสงวน ตรีเจริญวิวฒัน์  
 หลกัสตูร Strategic Account Selling โดยนายสงวน ตรีเจริญวิวฒัน์ 

 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อยหลัง 
พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) 

พ.ศ. 2547 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายเทคนิค บริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) 

 

จาํนวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561)  
200,000 หุ้น (ร้อยละ 0.2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

นายธนเดช ฐิตะธรรมกลุ 

อาย ุ41 ปี 

ตาํแหน่ง 
ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่ง 
2 พฤษภาคม 2560 - ปัจจบุนั 

 
คุณวุฒกิารศึกษา 

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์โทรคมนาคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
 

หลักสูตรอบรม 

 หลกัสตูร Coaching for Leadership 

 หลกัสตูร System Thinking 

 หลกัสตูร Fundamentals of Finance and Accounting 

 หลกัสตูร Communication skills 360 

 หลกัสตูร Strategies for Developing Effective Presentation Skills 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อยหลัง 
พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) 

พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560 ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายขาย บริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) 

พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2559 ผู้จดัการฝ่ายขาย บริษัท ไอที ดิสทริบิวชนั จํากดั 
 

จาํนวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561)  
60,000 หุ้น (ร้อยละ 0.06 ) 
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บุคลากร 
 

 บริษัทยึดมันในอุดมการณ์ทีว่า “พนักงานคือสิงสําคัญ
สําหรับองค์กร” โดยให้ความสําคญักบัพนกังานทกุคนอย่าง
เทา่เทียมกนัและถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรทีมีคา่ทีสดุของ
องค์กร มีการส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ 
ศกัยภาพและความสามารถตามสายงาน ตลอดจนมีทศันคติ

ทีดีเพือให้การเติบโตเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท โดย
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การถ่ายทอดความรู้จาก
พีสู่น้อง การฝึกอบรมสมัมนาและได้รับความรู้จากเจ้าของ
สนิค้า 

 

 

บริษัท 
 
 

ณ 31 ธันวาคม 2559 

จาํนวนพนักงาน 
 

ณ 31 ธันวาคม 2560 

 
 

 ณ 31 ธันวาคม 2561 

บริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) 62 คน 74 คน 77 คน 
 

 

ทงันบีริษัทมีคา่ตอบแทนของพนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 ถึง วนัที 31 ธนัวาคม 2561 แยกตามลกัษณะคา่ตอบแทนดงันี 
 

 

ค่าตอบแทน 
 
 

ณ 31 ธันวาคม 2559 

จาํนวนเงนิ (บาท) 
 

ณ 31 ธันวาคม 2560 

 
 

ณ 31 ธันวาคม 2561 

เงินเดือน คา่ตําแหนง่ คา่วิชาชีพ 27,251,380.00 30,534,738.67 35,522,006.68 

โบนสั , คอมมิสชนั 10,066,724.00 10,191,241.00 13,439,369.00 

คา่ลว่งเวลา 228,050.29 782,762.24 560,678.94 

สวสัดิการ 3,576,187.15 4,605,168.61 5,203,001.70 

เงินสมทบกองทนุสาํรองเลยีงชีพ 605,340.60 779,598.33 898,432.46 

รวม 41,727,682.04 46,893,508.85 55,623,488.78 
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การกาํกับดูแลกิจการ 

 

นโยบาย 

บริษัท ได้กําหนดนโยบายเกียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ ดงันี 
1. ดแูลให้ความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นและปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 

2. จดัให้มีกําหนดโครงสร้างบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคณะอยา่งชดัเจน 

3. ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งชดัเจนตอ่นกัลงทนุในเวลาทีเหมาะสม 

4. จดัให้มีระบบการควบคมุและบริหารความเสียง โดยดําเนินธุรกิจด้วยความระมดัระวงั และมีการประเมินความเสียงพร้อมวางกล
ยุทธ์แก้ไขและติดตามการบริหารความเสียงอย่างสมําเสมอและเหมาะสมดูแลสนบัสนุนให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิงาน
อยา่งมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอยา่งถกูต้องและชอบธรรม 

 
คณะกรรมการ 
 โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท ฯ , คณะกรรมการบริหาร , 
คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

 

คณะกรรมการบริษัท 

ปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 8 ทา่น มีรายชือดงัตอ่ไปนี 

1. นายอํานวย  ทองสถิตย์  ดํารงตําแหนง่ ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายศภุชยั  วินิจกลุชยั  ดํารงตําแหนง่  รองประธานกรรมการบริษัท 

3. นายอดิศร  สงิห์ฤาเดช  ดํารงตําแหนง่  กรรมการบริษัท 

4. นายกงัวาล  กศุลธรรมรัตน์ ดํารงตําแหนง่  กรรมการบริษัท 

5. นางชลรัก  สายวฒัน์  ดํารงตําแหนง่  กรรมการบริษัท 

6. นายเอกวฒัน์  พิริยะวรสกลุ ดํารงตําแหนง่  กรรมการบริษัท 

7. นายดล  เหตระกลู  ดํารงตําแหนง่  กรรมการบริษัท 

8. นางสริิพนัธ์  เขียนสภุาพ  ดํารงตําแหนง่  กรรมการบริษัท 

โดยมี นางสาวอภิชญา สภุาสรูย์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการบริษัท มีดังนี 

1. อํานาจหน้าทีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และกฎหมายอืนใดทีกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าทีของ
กรรมการหรือคณะกรรมการบริษัท (มหาขน) จํากดั 

2. อํานาจหน้าทีตามข้อบงัคบัของบริษัท ทีกําหนดให้เป็น
ของคณะกรรมการ 

3. พิจารณาอนมุตัิแผนงานระยะยาว แผนงานงบประมาณ
และงบลงทนุประจําปี 

4. พิจารณางบดลุและงบกําไรขายทนุประจําปี  
5. พิจารณางบประมาณการปรับเ งินเ ดือนประจําปี  

งบประมาณจ่ายโบนสัพนกังาน สวสัดิการทีสําคญัของ
ผู้ บริหาร นําเสนอเบียประชุม บําเหน็จกรรมการและ
อตัราจ่ายเงินปันผลตอ่ผู้ ถือหุ้น 

6. พิจารณาโครงสร้างบริหาร แตง่ตงัคณะผู้บริหาร ประธาน
เจ้าหน้าทีบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีปฏิบตัิการ ประธาน
เจ้าหน้าทีเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะกรรมการอืน
ตามความเหมาะสม 

7. ควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจน
มติทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 เว้นแตอ่ํานาจในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี จะกระทําได้ก็
ตอ่เมือได้รับอนมุตัิจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน ทงันกํีาหนดให้
รายการทีกรรมการหรือบคุคลทีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้
เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อืนใดกบับริษัท
หรือ 

บริษัทย่อย ให้กรรมการซึงมีสว่นได้เสียในเรืองนนั ไม่มีสิทธิ
ออกเสยีลงคะแนนนในเรืองนนั 

 เรืองทีกฏหมายกําหนดให้ต้องได้มติทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 การทํารายการทีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที
กฏหมายหรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ระบใุห้ต้อง
ได้รับอนมุตัิจากทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 นอกจากนนัในกรณีต่อไปนีจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากทีประชุมคณะกรรมการ และทีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย
คะแนน 

- บริษัทเสียงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทงัหมดของผู้ ถือหุ้นทีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรือ
บางสว่นทีสาํคญั 

- การซื อห รือ รับ โอน กิจการของบ ริ ษัทอื นห รือ
บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

- การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกียวข้องกบัการให้เช่า
กิจการของบริษัททงัหมดหรือบางส่วนทีสําคญั การ
มอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตัถุประสงค์
จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

- การแก้ไขเพิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

การเพิมทนุ ลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลิก
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คณะกรรมการบริหาร 
ปี 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ทา่น มีรายชือดงัตอ่ไปนี 

1. นายกงัวาล  กศุลธรรมรัตน์ ดํารงตําแหนง่  ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายอดิศร  สงิห์ฤาเดช  ดํารงตําแหนง่  กรรมการบริหาร 
3. นางสริิพนัธ์  เขียนสภุาพ  ดํารงตําแหนง่  กรรมการบริหาร 
4. นายคํานวล ดา่นอดุม  ดํารงตําแหนง่  กรรมการบริหาร 
5. นางสาวอภิชญา สภุาสรูย์ ดํารงตําแหนง่  เลขานกุารทีประชมุ 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการบริหาร มีดังนี 

1. มีอํานาจสงัการ วางแผนและดําเนินกิจการของบริษัท
ให้เป็นไปตามนโยบายทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

2. กําหนดกลยทุธ์ทางการตลาด 

3. กําหนดนโยบายเกียวกบัการลงทนุ / การระดมทนุ 

4. มีอํานาจจ้าง แต่งตงั ปลดออก ไล่ออก กําหนดอัตรา
ค่าจ้าง ให้บําเหน็จรางวลั ปรับขนึเงินเดือนคา่ตอบแทน 
เงินโบนสัสาํหรับพนกังานระดบัผู้อํานวยการฝ่าย 

5. มีอนาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์  ประเพณีปฏิบัติและ
สอดคล้องกบักฏหมายทีบงัคบัใช้อยู่ 

6. พิจา รณาวาระต่ า ง  ๆ  ก่ อน เสนอขออนุมัติ จา ก
คณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ทา่น มีรายชือดงัตอ่ไปนี 

1. นายเอกวฒัน์  พิริยะวรสกลุ ดํารงตําแหนง่  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายอํานวย  ทองสถิตย์  ดํารงตําแหนง่  ประธานกรรมการบริษัท 

3. นายศภุชยั  วินิจกลุชยั  ดํารงตําแหนง่  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตาม
มาตรฐานบญัชีทีเพียงพอและเชือถือได้ 

2. ดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในทีเหมาะสมและมี
ประสทิธิภาพ 

3. การคดัเลอืกและเสนอแตง่ตงัผู้สอบบญัชีของบริษัท 

4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกําหนดและกฎหมายที
เกียวข้อง 

5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
บคุคลทีเกียวโยงกนั 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 
เพือเสนอในรายงานประจําปีของบริษัท ซึงเป็นการสรุป
การปฏิบตัิงานในปีทีผ่านมารวมทงัการพิจารณาแตง่ตงั
ผู้สอบบญัชีประจําปีของบริษัท 

7. หน้าทีอืนทีอาจกําหนดเพิมเติมโดยคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ทา่น มีรายชือดงัตอ่ไปนี 

1. นายศภุชยั  วินิจกลุชยั  ดํารงตําแหนง่  ประธานกรรมการสรรหา ฯ 

2. นายกงัวาล  กศุลธรรมรัตน์ ดํารงตําแหนง่  กรรมการสรรหา ฯ 

3. นางชลรัก  สายวฒัน์  ดํารงตําแหนง่  กรรมการสรรหา ฯ 

4. นายเอกวฒัน์  พิริยะวรสกลุ ดํารงตําแหนง่  เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา ฯ 

 

ขอบเขตอาํนาจคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พิ จ า รณาคว าม เ หมา ะสมของ โค ร ง ส ร้ า ง และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทยอ่ย 

2. กํ าหนดหลัก เกณฑ์และนโยบายในการสรรหา
คณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณาสรรหากรรมการ  โดยพิจารณาบุคคลที
เหมาะสมทีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการ เพือเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ และ/หรือ เสนอขอ
อนมุตัิตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

4. กําหนดค่าตอบแทนทีจําเป็นและเหมาะสมในแต่ละปี
ของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริษัทย่อย 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารและตําแหน่งทีอยู่ภายใต้หรือ
ตําแหนง่ทีรายงานตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

5. พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนประจําปีของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทย่อยและ
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

6. จัดทํ าหลัก เ กณฑ์และน โยบาย ในกา ร กํ า หนด
ค่ าตอบแทนของคณะกร รมกา ร  เ พื อ เ สนอ ใ ห้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ และ/หรือ นําเสนอ
ตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิตามแตก่รณี 

7. รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลกัการ /

เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบาย เปิดเผยไว้ใน
รายงานประจําปี 

ปฏิบตัิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัท ฯ ได้แต่งตงัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึงได้มีการกําหนดคุณสมบตัิของกรรมการและวิธีการ
คดัเลือกกรรมการ กรรมการทีได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ฯ แล้วจะต้องได้รับเลือกตงัโดยทีประชมุผู้ ถือหุ้น ตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท ฯ ทีกําหนดให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตงักรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี 
 

วิธีการแตง่ตงักรรมการ 
คณะกรรมการสรรหา ฯ จะคัดเลือกบุคคลทีจะเข้าดํารง
ตําแหน่งคณะกรรมการบริษัท โดยมีการพิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทีเกียวข้องกบัธุรกิจ 
หรือพิจารณาจากผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัท  ฯ  ทีมี
ประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม การแต่งตงักรรมการใหม่จะ
ผ่านการพิจารณาจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึงมี

กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารร่วมอยู่ด้วย 
นอกจากนกีารแตง่ตงัคณะกรรมการจะต้องผา่นมตทิีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท ทงันีข้อบังคับของบริษัท
กําหนดใ ห้ทีประชุมผู้ ถื อหุ้ น เลือกตังกรรมการตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี 
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(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนงึมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นทีตนถือ 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีมีอยูท่งัหมดตามข้อ 
(1) เลือกตงับุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใด
ไมไ่ด้ 

(3) บุคคลซึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้
ได้รับการเลอืกตงัเป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการทีจะพึง
มีหรือจะพงึเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบคุคลซงึได้รับการ
เลอืกตงัในลาํดบัถดัลงมา มีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจํานวน
กรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนนัให้ผู้ เป็น
ประธานทีประชมุเป็นผู้ ชีขาด 

 ทงันกีารพ้นวาระตําแหนง่ของกรรมการจะสลบัหมนุเวยีน
ในอตัราสว่น 1 ใน 3 ของกรรมการ ซึงต้องพ้นวาระทกุปีตาม
มติทีประชุมสามัญประจําปี แต่กรรมการชุดเดิมอาจได้รับ
การแตง่ตงักลบัเข้ามาใหมไ่ด้ 

 ในกรณีทีตําแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุืนนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการ อาจเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึงซึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั 

พ .ศ .  2535 เ ข้ า เ ป็ น ก ร รมกา ร แทน ในกา รป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการคราวถดัไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 
4 ของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่ เ ว้นแต่วาระของ
กรรมการทีพ้นจากตําแหน่งจะเหลือน้อยกวา่ 2 เดือน บคุคล
ซึงเข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยูใ่นตําแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเทา่วาระทีเหลอือยู่ของกรรมการทีตนแทน 

 ทีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก
ตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิธิ
ออกเสียง มีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวน
หุ้นทีถือโดยผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการ
ประชมุนนั 

 การสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบริหารและผู้ บริหาร
ระดับสูงของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ฯ จะพิจารณาแต่งตงั
บคุคลทีมีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัตําแหน่งและไม่เป็นบคุคล
ทีต้องห้ามตามกฎหมายโดยรับรองจากมติส่วนใหญ่ของ
คณะกรรมการบริษัท  

การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย 

 บริษัท ฯ มีนโยบายในการสง่คณะกรรมการบริหาร เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทย่อย โดยมีหน้าทีดําเนินการตามวตัถปุระสงค์
เพือประโยชน์ทีดีทีสุดของบริษัทย่อย ซึงในเรืองทีสําคัญในระดับเดียวกับทีต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการบริษัทยอ่ย จะต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนทีจะไปลงมติหรือใช้สทิธิออกเสยีงดําเนินการได้ 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 ในปี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ดงันี 
 

ค่าตอบแทน ITGREEN HRCP รวม 

คา่สอบบญัชี (บาท) 

(Audit fee) 

800,000 140,000 940,000 
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ตามปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการทีดีในเรืองอืน ๆ 

ผู้ถอืหุ้น: สิทธิและความเท่าเทียมกัน 

 ทีผ่านมาบริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) ได้จดัให้มีการ
ประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยได้อํานวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้น 
สถานทีจดัประชมุได้จดัขนึทีสาํนกังานใหญ่บริษัท ฯ ใจกลาง
เมือง สะดวกต่อการเดินทาง ทางบริษัท ฯ ได้จัดส่งหนงัสือ
เชิญประชุมให้กับผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนั
ประชุมตามทีกําหนดในข้อบังคับของบริษัท และได้จัดส่ง

สารสนเทศของบริษัท ฯ ให้กับผู้ ถือหุ้ นได้ศึกษาอย่างเท่า
เทียมกัน นอกจากนีได้จัดทํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นให้
แล้วเสร็จภายใน 14 วนัหลงัการประชมุผู้ ถือหุ้นและได้จดัเก็บ
รายงานการประชุมอย่างเ ป็นระเบียบเพือให้ผู้ ถือหุ้ น
ตรวจสอบได้  

 

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 
 บริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) ให้ความสาํคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุกลุม่ทีเกียวข้องได้แก่ 
 พนกังานบริษัท : บริษัท ฯ ปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุคนอยา่ง
เท่า เ ทียมกันและให้ผลตอบแทนที เ ป็นธรรมและ
เหมาะสม 

 คู่ค้าและเจ้าหนี : บริษัท ฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี
อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงือนไขทางการค้าตาม
สญัญาทีตกลงทําร่วมกนั 

 ลกูค้า : บริษัท ฯ ให้การบริการกบัลกูค้าอย่างมีคณุภาพ
และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้เป็น

อย่างดี โดยเน้นให้ความสําคัญถึงคุณภาพสินค้าและ
บริการในราคาทีเหมาะสม 

 คู่แข่งขนั : บริษัท ฯ ปฏิบตัิตามกฎกติกาการแข่งขนัทีดี
และไมล่ะเมิดกฎการแขง่ขนั 

 ผู้ สอบบัญชีอิสระ : บริษัท ฯ ให้ความร่วมมือกับผู้ สอบ
บญัชีในการเปิดเผยข้อมลูตา่ง ๆ ทีถกูต้องและโปร่งใส 

 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 บริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) จดัให้มีการประชุมผู้ ถือ
หุ้นอย่างเหมาะสมด้วยเวลาทีเพียงพอ และได้มีการสง่เสริม
ให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความเห็น

และตงัคําถามได้เมือต้องการ ตามกฎระเบียบวาระการประชุ
นอกจากนีบริษัท ฯ มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านในแต่ละ
คณะเข้าร่วมประชมุเพือตอบคําถามในทีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย

 

 

ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ 

 คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ
ในนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท ทงัแผน
ธุรกิจ กลยทุธ์ และงบประมาณของบริษัทและติดตามกํากบั
ควบคมุดแูล ให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
ทีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือเพิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและสร้างผลตอบแทนทีดี

ให้กับผู้ ถือหุ้น และต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นอย่าง
สมําเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดบทบาทและ
อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริหารและประธาน
เจ้าหน้าทีบริหาร กําหนดอํานาจอนุมัติตามขอบเขตและ
หน้าทีความรับผิดชอบในแต่ละฝ่าย ตงัแต่ฝ่ายจดัการจนถึง
ฝ่ายบริหาร โดยอํานาจอนมตัิสงูสดุเป็นของกรรมการ 
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การถ่วงดุลของกรรมการทีไม่เป็นผู้บริหาร 
 จากข้อบงัคบับริษัท ไอที กรีน จํากดั(มหาชน) ข้อที 15 กําหนดให้คณะกรรมการคณะหนงึประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่ 5 

คน ซงึบริษัท ฯ ได้มีการถ่วงดลุของกรรมการซงึไมเ่ป็นผู้บริหารทีเป็นลกูจ้างของบริษัท ฯ โดยมีรายละเอียดดงันี 
 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จํานวนกรรมการทงัหมด 7 8 8 

จํานวนกรรมการทีไมเ่ป็นลกูจ้าของบริษัท 6* 6 6 

 

หมายเหต ุ

* นางชลรัก สายวฒัน์ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายบญัชีการเงินและเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร ได้ลาออกจากตําแหนง่ดงักลา่วซงึ
มีผลตงัแตว่นัที 7 มีนาคม 2559 

 

การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 
 ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้ นซึง เ ป็น
กรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการไม่เป็นบคุคลเดียวกับ
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เพือเป็นการแบ่งแยกหน้าทีในการ
กําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา 

นอกจาก นี โครงส ร้า งคณะกรรมการของบ ริ ษัท  ซึ ง
ประกอบด้วยกรรมการทีไม่เป็นลกูจ้างของบริษัทจํานวน 6 
คน ซึงเป็นกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 คน จะทําให้เกิด
การถ่วงดลุและการสอบทานการบริหารงานได้เป็นอยา่งดี

 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
 บริษัท ฯ จัดให้มีค่าตอบแทนแก่กรรมการทุกท่านใน
ระดับทีเหมาะสมและจูงใจพอควร ในระดับทีจะสามารถ
รักษากรรมการทีมีคุณภาพไว้ โดยบริษัทไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนทีเกินควร นอกจากนีค่าตอบแทนกรรมการจ่าย
ในระดับการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมทีใกล้เคียงกัน และ
เหมาะสมกับหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละ
ท่าน ทังนี กรรมการทีเป็นผู้ บริหารจะได้รับค่าตอบแทนที

เชือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการ
ปฏิบตัิงานของกรรมการแตล่ะทา่น 

 บริษัท ฯ กําหนดให้คา่ตอบแทนประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
และผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับผลงานของบริษัท ฯ 
และการปฏิบัติงานของผู้ บริหารแต่ละคน  การกําหนด
ค่าตอบแทนแก่กรรมการดังกล่าว จะดําเนินการด้วยความ
โปร่งใสและได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 

 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
 บริษัท ฯ กําหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริษัท  3 เ ดือนต่อครัง  ( เป็นอย่างน้อย)  โดยประธาน
คณะกรรมการบริษัท ฯ มีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้ดลุย
พินิจทีรอบคอบและจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการ
ประชุม  เพือทีจะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรืองและสามารถ
อภิปรายปัญหาสาํคญัได้อยา่งรอบคอบโดยทัวกันบริษัท 
ฯ  ได้นําส่งหนังสือเชิญประชุมลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั

ก่อนวนัประชมุ ตามทีกําหนดในข้อบงัคบับริษัท ฯ ยกเว้นใน
การประชุมวาระเร่งด่วน อีกทังบริษัท ฯ ยัง กําหนดให้
กรรมการทกุทา่นมีหน้าทีต้องเข้าประชุมคณะกรรมการด้วย
ทกุครัง ยกเว้นในกรณีทีมีเหตผุลพิเศษ การเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการบริษัท ไอที กรีน จํากัด(มหาชน) และ
คณะกรรมการชดุยอ่ย แตล่ะทา่นสรุปได้ดงันี
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 รายชือกรรมการ คณะกรรมการ 
 

 

 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

 

  

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

 

 

 คณะกรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน  

ประชุมผู้ถอืหุ้น 
ปี 2561 

 

  (จํานวน 8 คน) (จํานวน 4 คน) (จํานวน 3 คน) (จํานวน 4 คน) (จํานวน 8 คน) 

  จํานวน 

การประชมุ 

ทงัปี 7 ครัง 

จํานวน 

การประชมุ 

ทงัปี 4 ครัง 

จํานวน 

การประชมุ 

ทงัปี 4 ครัง 

จํานวน 

การประชมุ 

ทงัปี 1 ครัง 

จํานวน 

การประชมุ 

ทงัปี 2 ครัง 
1. นายอํานวย ทองสถิต 7/7 - 4/4 - 2/2 

2. นายศภุชยั วินิจกลุชยั 7/7 - 4/4 1/1 2/2 

3. นายอดิศร สงิห์ฤาเดช 7/7 4/4 - - 2/2 

4. นายกงัวาล กศุลธรรมรัตน์ * 5/7 1/4 - 1/1 2/2 

5. นายดล เหตระกลู 5/7 - - - 1/2 

6. นางชลรักษ์ สายวฒัน์ ** 5/7 - - - 2/2 

7. นายเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ 7/7 - 4/4  1/1 2/2 

8. นางสริิพนัธ์ เขียนสภุาพ 7/7 4/4 - - 2/2 

9. นายคํานวล ดา่อดุม - 4/4 - - - 

 

หมายเหต ุ

7. กรรมการอิสระ จํานวน 4 คน ได้แก่ ลาํดบัที 1,2,6,7 

8. กรรมการบริหาร จํานวน 4 คน ได้แก่ ลาํดบัที 3,4,8 และนายคํานวล ดา่นอดุม ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายบญัชีการเงิน 

9. กรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 คน ได้แก่ ลาํดบัที 1,2,7 

10. กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จํานวน 4 คน ได้แก่ ลาํดบัที 2,4,6,8 

11. ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมือวนัองัคารที 3 เมษายน 2561 

12. ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมือวนัองัคารที 17 เมษายน 2561 

* ครบวาระการดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ย จากการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมือวนัองัคาร
 ที 17 เมษายน 2561 และได้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ย เมือวนัพธุที 15 สงิหาคม 2561 

** เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เมือวนัองัคารที 17 เมษายน 2561 
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แนวทางการปฏิบัติเพมิเติมเกยีวกับการป้องกันการมีส่วนเกยีวข้องกับการคอร์รัปชัน  
 บริษัท ฯ ได้เห็นความสําคญัของการป้องกนัและตอ่ต้าน
การทจุริตคอร์รัปชนั โดยบริษัท ฯ ได้มีการประกาศนโยบาย
การต่อต้านการคอร์รัปชนัในองค์กร ให้ทราบโดยทวักนั และ
ให้คณะกรรมการบริษัท ฯ ตลอดจนพนกังานทกุคน ลงนาม
รับทราบและปฏิบตัิตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด (อ้างอิงตาม
ประกาศบริษัท ฯ ที 2/2560) ดงัน ี  
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน พนกังานชวัคราว

ของบริษัท และบริษัทย่อยทุกบริษัท ดําเนินการ  หรือ 
ยอมรับหรือ ให้การสนบัสนนุ การทจุริตคอร์รัปชนัในทกุ
รูปแบบทงัทางตรงและทางอ้อม รวมถึงผู้ รับจ้างหรือผู้
รับจ้างช่วงอืน ๆ ทีเกียวข้อง และกําหนดให้มีการสอบ
ทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
อย่างสมําเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนทางปฏิบัติให้
สอดคล้องกับนโยบาย  ระเบียบปฏิบัติ  ข้อกําหนด 
ประกาศ กฎหมาย และการเปลยีนแปลงทางธุรกิจ 

2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน พนกังานชวัคราว
ของบริษัท และบริษัทย่อยทุกบริษัท รับของขวัญ เงิน
รางวลั หรือประโยชน์อืนใด เกินกว่ามูลค่า 1,000 บาท 
เว้นแต่ จะได้กรอกแบบฟอร์มเอกสาร การรับของขวญั 
เงินรางวลั หรือประโยชน์อืนใด โดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ บริหารหน่วยงานสูงสุด และประธานเจ้าหน้าที
บริหารอนมุตัิแล้วเทา่นนั 

3. มาตรการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชนั เป็นสว่นหนึงของการ
ดํา เ นินธุร กิจและเป็นหน้าทีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บงัคบับญัชา พนกังาน
ทกุคนทกุระดบั ผู้สง่มอบหรือผู้ รับเหมาช่วงทีจะมีสว่นใน
การแสดงความคิดเห็นเกียวกับการปฏิบัติ เ พือให้
ดําเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุ
ตามนโยบายทีกําหนด 

4. บริษัทพฒันามาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้
สอดคล้องกบักฎหมายทีเกียวข้องรวมถึงหลกัปฏิบตัิด้าน
ศีลธรรม โดยจดัให้มีการประเมินความเสยีงในกิจกรรมที
เกียวข้องหรือกลุม่เสียงต่อการทจุริตและคอร์รัปชันและ
นํามาจดัทําเป็นคูม่ือแนวทางปฏิบตัิแก่ผู้ทีเกียวข้อง 

5. บริษัทไมก่ระทําหรือสนบัสนนุการให้สนิบนในทกุรูปแบบ 
ทกุกิจกรรมทีอยูภ่ายใต้การดแูล รวมถึงการควบคมุ การ
บริจาคเพือการกศุล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การ
ให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มี
ความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพือโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที
ภาครัฐหรือเอกชนดําเนินการไมเ่หมาะสม 

6. บริษัทจัดให้มีการควบคมุภายในทีเหมาะสม สมําเสมอ
เพือป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติทีไม่เหมาะสม 
โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซือ งานส่งเสริมการ
ขาย งานบญัชี การเงิน 

7. บริษัทจัดให้มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชนัแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน
เพือส่งเสริมความซือสตัย์ สจุริต และรับผิดชอบในการ
ปฏิบตัิหน้าที รวมถึงสอืให้เห็นความมุง่มนัของบริษัท 

8. บริษัทจดัให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินทีโปร่งใส
และถกูต้องแมน่ยํา 

9. บริษัทสง่เสริมให้มีการสอืสารหลากหลายช่องทางเพือให้
พนกังานและผู้มีส่วนเกียวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอนั
ควรและรวมถึงการแต่งตงับุคคลเพือตรวจสอบติดตาม
ทกุเบาะแสทีมีการแจ้งเข้ามา 

บริษัทมีนโยบายลงโทษพนกังานทจุริตคอร์รัปชนั ฝ่าฝืน 
หรือไมป่ฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนั ตาม
กฎหมายสงูสดุทงัทางแพง่และอาญา จนกวา่คดจีะถงึทีสดุ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมขององค์กร  
 เมือวันเสาร์ที 30 มิถุนายน 2561 บริษัท ไอที กรีน จํากัด
(มหาชน) นําทีมโดยคุณเอนก เรืองเศรษฐวิทย์ รองประธาน
เจ้าหน้าทีบริหารและทีมงาน  ซึง เ ป็นศิษย์เ ก่าภาควิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ วิทยาเขตปราจีนบรีุ ได้มอบอปุกรณ์เครือข่าย Firewall , 

Wireless  Controller และอุปกรณ์ Access Point พร้อมร่วม
บรรยายวิธีการใช้งานเบืองต้นให้แก่อาจารย์และผู้ทีสนใจ เพือ
ใช้ในการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติ โดยมีอาจารย์วัชรชัย               
คงศิริวัฒนา และอาจารย์นิติการ นาคเจือทอง เป็นตัวแทน
ภาควิชา ฯ รับมอบอปุกรณ์
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ความเสียง 
 

1.  ความเสยีงในการประกอบธุรกิจ 
 1.1 ความเสียงจากการพึงพาผู้ผลิตสินค้าหลักน้อยรายและการยกเลิกสัญญาการแต่งตังเป็นตัวแทนจัดจาํหน่าย
  สินค้า 
  บริษัท ฯ ได้รับการแตง่ตงัเป็นตวัแทนจดัจําหนา่ย
สินค้าทีมีชือเสียงหลายรายในปัจจุบัน ได้แก่ FORTINET , 
HPE –  ARUBA , ALCATEL- LUCENT , PANDUIT ,  
ANTLAB , Infoblox , Aver , LigoWave , Vcube แ ล ะ 
DELTA ELECTRICS เป็นต้น สัญญาตัวแทนส่วนใหญ่จะ
เป็นประเภทสญัญาตวัแทนในการจดัจําหน่ายหลายรายใน
ประเทศไทย Non-Exclusive Distributor และโดยทวัไปอายุ

ของสญัญาแตง่ตงัตวัแทนจะมีระยะเวลาหนึงปีและจะมีการ
ต่อสญัญาให้ทกุ ๆ ปีโดยอตัโนมตัิ แต่ทงันีต้องขนึอยูก่บัการ
ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงือนไขของบริษัท ฯ กับเจ้าของ
ผลติภณัฑ์ ดงันนัหากบริษัท ฯ ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเงือนไข
ดงักลา่วได้ อาจเป็นสาเหตใุห้มีการเปลยีนแปลงเงือนไขหรือ
หรือหยุดต่อสญัญาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ ซึงทีผ่านมา
บริษัท ฯ ได้ปฏิบตัิตามเงือนไขของสญัญามาโดยตลอด  

 

 1.2 ความเสยีงจากการแข่งขัน 
 ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไอทีโดย
เฉพาะทีเกียวกับเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภยั   
ไอที มีการแขง่ขนัคอ่นข้างสงู มีคูแ่ขง่จํานวนมาก การแขง่ขนั
จะมาจากการแข่งขันเรืองแบรนด์สินค้า การแข่งขันจากผู้
จําหน่ายสินค้าแบบขายส่งอืน ๆ ทีเป็นผู้จัดจําหน่ายสินค้า
ประเภทเดียวกัน โดยผู้ จําหน่ายสินค้าแบบขายส่งทีเป็น
คู่แข่งในปัจจุบันล้วนแต่มีขนาดใหญ่กว่า และมีทรัพยากร
มากกว่าบริษัท  บางรายเป็นบริษัทจากระดับภูมิภาค
(Regional Players) และยงัจะมีคูแ่ขง่รายใหม ่ๆ ทีจะเข้ามา
ใหม่อีกหลายราย คู่แข่งจํานวนมากเหล่านีย่อมจะช่วงชิง
สว่นแบ่งทางการตลาดและลกูค้า ซึงจะกระทบกบัยอดขาย 
และสร้างแรงกดดนัในด้านราคาอย่างมาก ส่งผลให้อัตรา
การทํากําไรของบริษัท ฯ มีแนวโน้มลดลง ดงันนับริษัท ฯ จึง
จําเป็นต้องหาช่องว่างทางการตลาด และตําแหน่งทางการ
ตลาด(Market Positioning) ทีเหมาะสมกบับริษัท ฯ เพือลด
การแข่งขันด้านราคา และสามารถทําธุรกิจได้ในระยะยาว 
ซึงบริษัท ฯ ต้องการสร้างความแตกต่าง และได้กําหนด
ทิศทางและนโยบายทีเหมาะสม โดยบริษัท ฯ ได้ดําเนินการ
ตามมาตรการดังกล่าวมาหลายปีโดยเน้นการพัฒนา
บุคลากรเพือให้มีทศันคติ ความรู้ความชํานาญ และวิธีการ
ทําธุรกิจแบบยดึลกูค้าเป็นศนูย์กลาง (Customer Centered) 
เพือสร้างและส่งมอบคุณค่าและแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ซึง
การยึดลกูค้าเป็นศูนย์กลางจะเกิดการพฒันาวิธีการติดต่อ

และนําเสนอตลอดจนพฒันาบริการต่าง ๆ ทีเหมาะสมกับ
ความต้องการของลกูค้าขนึมา  
 ทางด้านช่องทางการจัดจําหน่ายบริษัท ฯ ไม่ได้
เน้นคู่ค้า Reseller ทีขนาด แต่จะเน้นคู่ค้าทีมีแนวคิดการทํา
ตลาดคล้ายกัน คู่ค้าทีมีความสมัพันธ์ทีดีกับลูกค้า สินค้า
และบริการของบริษัท ฯ เหมาะสมและเสริมวิธีการทําตลาด
ของคู่ค้า ด้วยวัฒนธรรมองค์กรทีพยายามสร้างขึนมาเพือ
มุง่หวงัให้การทําธุรกิจร่วมกบัคูค้่า บริษัท ฯ เน้นการทําธุรกิจ
แบบซือสัตย์ยุติธรรม (Honor and Fairness) ยึดการทํา
ความเข้าใจซงึกนัและกนั (Communication) เพือให้เกิดการ
ตดัสินใจทีคาดหวงัล่วงหน้าซึงกนัและกนัได้  (Consistency 

and Expectancy) ยึดการทําธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนือง
(Continuity) ทีผ่านมาบริษัท  ฯ มีอัตราการลาออกของ
พนกังาน(Staff Turnover) ตํามากจึงสามารถจดัสรรให้บคุล
ลากรทีมีความสมัพนัธ์ทีดีกบัคูค้่าทําธุรกิจและให้บริการคูค้่า
ได้อย่างต่อเนืองและคุ้ นเคยและเข้าใจกันยิงขึน ซึงจาก
นโยบายหลกั 2 ประการของบริษัท ฯ ทีกล่าวมา บริษัท ฯ 
เชือมันว่าจะสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งทีทํา
ธุรกิจในลกัษณะเดียวกนัได้พอสมควร ซึงสง่ผลทําให้บริษัท 
ฯ เติบโตในช่วงหลายปีทีผ่านมา นอกเหนือจากนนับริษัท ฯ 
ยังพยายามมองหาสินค้าใหม่ ๆ มาจําหน่ายเพือจะทําให้
โซลูชันของบริษัท ฯ เหมาะสมต่อความต้องการและเพิม
โอกาสในการตลาดมากขนึ 
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 1.3 ความเสยีงจากการเกิดสินค้าล้าสมัย 
 การเกิดสินค้าล้าสมยัเป็นต้นทุนอย่างหนึงของ
บริษัท ฯ หากจัดการอย่างไม่มีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิด
ปัญหาและเป็นความเสียงในการดําเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม
สินค้าทีบริษัท ฯ เป็นตวัแทนจําหน่ายในปัจจุบนัเป็นสินค้า
ในกลุม่เทคโนโลยีเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภยั
ไอที  ซึ ง เ ป็ นกลุ่ ม สิ น ค้ า ที จ ะมี ก า รพัฒนาป รับป รุ ง
เปลียนแปลงอยู่ เสมอ  แต่การทีสินค้าจะล้าสมัยแบบ
ทนัทีทนัใดมกัไม่ค่อยปรากฏ การเปลียนแปลงต่าง ๆ  จะมี
สัญญาณต่างแสดงให้เห็นไม่ว่าจะเป็นเรืองมาตรฐาน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีทดแทนใหม ่ๆ ทีดีกวา่เดิม การถดถอย
ของความนิยมของตลาดตอ่ตราสนิค้า มาตรฐานยอ่ย ๆ ของ
ส่วนต่อเชือมกับอุปกรณ์อืน ๆ ซึงสญัญาณเหล่านีสามารถ
ตรวจพบได้จากข่าวสารแนวโน้มเทคโนโลยีทีเปิดเผยทวัไป
ในปัจจุบนั และหากมีการวิเคราะห์ทีรอบคอบและไม่ยึดมนั
จนเกินไปก็จะมีเวลาแก้ไขปัญหาได้ และความล้าสมยัทีเกิด

จากการปรับเปลียนรุ่นหรือโมเดลสินค้าของผู้ ผลิตเองนัน
ผู้ผลิตก็จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน ซึงมี
เวลาเพียงพอทีจะแก้ปัญหาเช่นกนั   
 นอกเหนือจากสินค้าทีบริษัท ฯ เป็นตัวแทนจัด
จําหน่าย และวิธีการทําธุรกิจของบริษัทโดยสว่นใหญ่จะซือ
และขายตามคําสงัซือของลูกค้า จะมีการสงัซือสินค้าเพือ
สต็อกเฉพาะสินค้ารุ่นทีมีขนาดเล็กราคาไม่สูงมากนัก ซึง
ลูกค้ามกัต้องการสินค้าทนัที สินค้าทีมีระยะเวลาการผลิต
และจัดส่งนานกว่า 1 เดือน สินค้าทีมีความจําเป็นในการ
สงัซือต่อครังและจํานวนการสงัซือขนัตํา สินค้าทีต้องการซือ
อยา่งมีสว่นลดราคาพิเศษ อยา่งไรก็ตามการสงัซือสนิค้าเพือ
สต็อกสง่ผลให้สามารถบริหารจดัการและควบคมุความเสียง
ทีจะเกิดกบัการล้าสมยัของสินค้าบริษัท ฯ ได้ออกมาตรการ
ในการสงัซือและการสต็อกสนิค้าโดยจะให้มีสินค้าคงคลงัไม่
เกิน 90 วนั และมีการรายงานทกุสปัดาห์   

 

 1.4 ความเสยีงด้านความสามารถในการทาํกาํไร  
  แม้ว่าการแข่งขนัในตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางด้านไอทีจะมีอตัราการทํากําไรทีมีแนวโน้มลดลงก็ตาม 
เนืองจากมีการแข่งขนัทางด้านราคาสงูอย่างทีอธิบายไว้ใน
ข้อ 1.2 ความเสยีงจากการแขง่ขนั แตบ่ริษัท ฯ ได้สร้างความ
แตกต่างเพือลดการแข่งขนัด้านราคา หลงัจากลกูค้าสงัซือ
สินค้าไปแล้วนนั บริษัทมีการให้บริการหลงัการขายซงึได้แก่ 

การติดตงั(Installation) การอบรมลกูค้า(Training) การซอ่ม
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) การบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ 24 
ชวัโมง 7 วนั(24x7 Onsite Service) และบริการหลงัการขาย
อืน บริษัท ฯ มีมาตรการในการควบคมุค่าใช้จ่ายโดยการทํา
งบประมาณและควบคมุคา่ใช้จ่ายตามงบประมาณทีตงัไว้  

   

 1.5 ความเสยีงจากการพึงพาบุคลลากรทมีีความชาํนาญเฉพาะด้าน 

 ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านไอที เป็น
ธุรกิจทีต้องพงึพาบคุลากรทีมีความชํานาญเฉพาะด้านอยา่ง
มาก และด้วยนโยบายของบริษัท ฯ ทีให้ความสําคญักบัการ
พัฒนาบุคลากรอันดับแรกแล้ว ทําให้บริษัท ฯ จําเป็นต้อง
รักษาบุคลากรทีมีคุณภาพขององค์กรให้ทํางานกับองค์กร
อย่างยาวนาน บริษัท ฯ ได้พยายามสร้างบรรยากาศการ
ทํางานเพือให้พนกังานทํางานอย่างมีความสขุ มีความรู้สกึ
แบบญาติพีน้อง มีการทํางานเป็นทีมช่วยเหลือซงึกนัและกนั 
ไม่สร้างความกดดนัทีเกินความพอดี มีการจดัสรรประโยชน์

ทีได้จากการขายอยา่งทวัถึงและเป็นธรรมทําให้พนกังานทกุ
คน ทีผ่านมาบริษัท  ฯ มีอัตราการลาออกของพนักงาน
ค่อนข้างตํา อีกทงับริษัท ฯ มีนโยบายให้พนกังานได้รับการ
อบรมและเรียนรู้ลึกชํานาญเกียวกับสินค้าตัวใดตัวหนึง
เพือให้สามารถทดแทนช่วยเหลือซึงกันและกัน และยังให้
โอกาสทกุคนในการเรียนรู้สนิค้าหลาย ๆ ตวั สามารถทํางาน
เป็นทีมได้ บริษัท ฯ มีนโยบายผลกัดนัพนกังานด้านเทคนิค
ทกุคนทําหน้าทีเป็นผู้สอน และอบรมลกูค้าซึงยิงเป็นวิธีการ
พฒันาความรู้ให้พนกังานได้ดียิงขนึอีกวิธีหนงึ 
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2. ความเสยีงด้านการเงนิ 

 2.1 ความเสียงด้านลูกหนี 
 รายได้จากการขายของบริษัท ฯ ร้อยละ 90 เป็น
การขายแบบเครดิต บริษัท ฯ จําเป็นอย่างยิงทีจะบริหาร
ลกูหนีให้มีประสิทธิภาพชําระหนีตรงเวลาและไม่ให้เกิดหนี
สูญทีจะส่งผลต่อสภาพคล่อง  บริษัท ฯ มีนโยบายการ
ตรวจสอบเครดิตของลูกค้า(คู่ค้า) ทีรัดกุมกโดยลูกค้าราย
ใหมจ่ะต้องซอืสนิค้าเป็นเงินสดในระยะแรก และปรับเปลียน
เป็นเช็คสงัจ่ายล่วงหน้าอีกระยะหนึง หลงัจากนนั บริษัท ฯ 
จะพิจารณาให้วงเงินเครดิต และวงเงินเครดิตทีลกูค้าแต่ละ
รายจะได้รับ บริษัท ฯ จะพิจารณาให้เป็นขนั ๆ จากน้อยไป
มากขนึอยู่กบัความสามารถในการการชําระหนีและสถานะ
ทางการเงินของลกูค้า  หากลกูค้ารายใดจะก่อหนีเกินวงเงิน
เครดิต บริษัท ฯ จะพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี  ซึงใน
บางครังอาจจะพิจารณาให้ชําระเป็นเช็คสงัจ่ายล้วงหน้าหรือ 

Domestic L/C ในส่วนทีเกินวงเงิน และหากมีการขายเป็น
โครงการทีลกูค้าต้องการขยายระยะเวลาการชําระเงินยาว
กว่าระยะเวลาทีกําหนดไว้ จะมีการพิจารณาและตกลงกบั
ลกูค้าให้ชดัเจนถึงระยะเวลาทีขอขยายและเงือนไขพิเศษที
อาจจะกระทบตอ่เวลาทีขอขยายใหม่ และเพือลดภาระเรือง
ดอกเบีย บริษัท ฯ อาจจะต่อรองกับผู้ ผลิตขอขยายวงเงิน
และระยะเวลาในการชําระเงินเป็นกรณีพิเศษเช่นกัน  เพือ
ชดเชยวงเงินและดอกเบียทีให้กบัลกูค้าและหากมีปัจจยัทีทาํ
ให้ลกูค้าไม่สามารถชําระเงินตามหมายกําหนดได้ บริษัท ฯ 
จะเจรจาล่วงหน้ากับลูกค้าก่อนทีจะครบกําหนดชําระเพือ
ช่วยบรรเทาปัญหาซึงกันและกัน นอกจากนีบริษัท ฯ มีการ
แยกฝ่ายควบคุมเครดิตออกจากฝ่ายขายเพือช่วยกันและ
ควบคมุการบริหารลกูหนีให้มีประสทิธิภาพยิงขนึ  

 

 2.2 ความเสยีงด้านอัตราแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศ 

 จากโครงสร้างการทําธุรกิจของบริษัท ฯ ทีรายได้
ส่วนใหญ่ 99% เป็นสกุลเงินบาท และการสังซือสินค้า
มากกว่า 95% เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายลดความเสียงจากอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัท ฯ จะกําหนด
ราคาขายทีเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้การคํานวณจากอตัรา
แลกเปลียนเผือไว้ และเนืองจากระยะเวลาการชําระหนี
ให้กับผู้ จัดจําหน่ายในต่างประเทศคือประมาณ 30 วัน ที
ผ่านมาความผนัผวนในช่วงเวลา 30 วนัอาจจะมีไม่มากนกั 
บริษัท ฯ จึงได้ตังค่าเผือไว้ประมาณ 1-3% แล้วแต่ภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศไทย และความผันผวนของอัตรา
แลกเปลียน และบริษัท ฯ จะมีการปรับราคาสินค้าเป็นระยะ 
และหากอยูใ่นช่วงภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยไมด่ีและมี
ความผันผวนของอัตราแลกเปลียนมีสูง  บริษัท  ฯ  จะ
พิจารณาดําเนินการป้องกนัความเสียงด้วยการใช้เครืองมือ
ในการป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลียน เช่น 
สญัญาซอืขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า ซงึพิจารณาตาม
ความเหมาะสมของจํานวนภาระหนีต่างประเทศในช่วงนนั
เ พือป้องกันผลกระทบจากความผันผวนของอัต รา
แลกเปลยีนทีจะเกิดขนึ  

 

 2.3 ความเสยีงจากเงนิทุนหมุนเวียน 

 เนืองจากบริษัท ฯ มีการสงัซือสินค้าจากผู้ผลิต
ตา่งประเทศ ซงึจะมีการพิจารณาการให้วงเงินเครดิตจํานวน
หนึง ซึงขึนอยู่กับการพิจารณาของผู้ ผลิตแต่ละราย โดย
ระยะเวลาการให้เครดิตส่วนใหญ่จะเป็น 30 วันนับจาก
สินค้าออกจากโรงงานของผู้ผลิต ซึงเมือมาถึงบริษัท ฯ ก็จะ
เหลือระยะเวลาชําระเงินประมาณ 20-25 วนั โดยบริษัท ฯ 

จะให้เครดิตแก่ลกูค้าประมาณ 30-45 วนั ซึงจะทําให้บริษัท 
ฯ ต้องมีเงินทนุหมนุเวียนประมาณ 10-15 วนั นอกเหนือจาก
นนัในบางช่วงบริษัท ฯ อาจจะมีการขายเป็นโครงการทีมี
จํานวนเงินค่อนข้างสงู และระยะเวลาทีได้รับชําระหนีจาก
ลูกค้าบางครังเกินวงเงินทีผู้ ผลิตได้ให้ไว้ บริษัท ฯ ต้องใช้
เงินทนุหมนุเวียนเพือชดเชยในสว่นนี  
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14 

 

รายงานผู้ชอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
 บริษัท ไอที กรีน จํากดั (มหาชน) 
 

ความเห็น 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท ไอที กรีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (กลุม่บริษัท) ซึงประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม
และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีสนิสดุวนัเดียวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชี
ทีสําคญั และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไอที กรีน จํากดั (มหาชน) (บริษัท) ซึงประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลยีนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด
สาํหรับปีสนิสดุวนัเดียวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั 
 ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินข้างต้นนีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ไอที กรีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ณ วนัที 31 
ธันวาคม 2561 และผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสนิสดุวันเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท ไอที กรีน จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสินสดุวนั
เดียวกนั โดยถกูต้องตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่บริษัทและบริษัท
ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนทีเกียวข้องกับการตรวจสอบงบ
การเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน ๆ ซงึเป็นไปตามข้อกําหนดเหลา่นี ข้าพเจ้าเชือวา่หลกัฐาน
การสอบบญัชีทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  
 

เรืองอนื 

 งบการเงินรวมของบริษัท ไอที กรีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไอที กรีน จํากดั 
(มหาชน) สําหรับปีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2560 ทีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอืน ซึงแสดงความเห็น
อยา่งไมม่ีเงือนไขตามรายงานลงวนัที 21 กมุภาพนัธ์ 2561  

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกาํกับดูแลต่องบการเงนิ 
 ผู้บริหารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นีโดยถกูต้องตามที
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคมุภายในทีผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็นเพือให้สามารถ
จดัทํางบการเงินทีปราศจากการแสดงข้อมลูทีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด   
 ในการจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษัท
และบริษัทในการดําเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกับการดําเนินงานต่อเนือง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการ
ดําเนินงานต่อเนืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงาน
ตอ่เนืองตอ่ไปได้   
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 ผู้มีหน้าทีในการกํากบัดแูลมีหน้าทีในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุม่บริษัทและ
บริษัท 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพือให้ได้ความเชือมนัอย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูทีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซงึรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเชือมนัอยา่งสมเหตสุมผลคือความเชือมนัในระดบัสงู
แตไ่มไ่ด้เป็นการรับประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูทีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนั
เป็นสาระสําคญัทีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมือ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นี   
 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยียงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้ารวมถึง  

 ระบแุละประเมินความเสียงจากการแสดงข้อมลูทีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความ
เสยีงเหลา่นนั และได้หลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสยีง
ทีไม่พบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจากข้อผิดพลาด 
เนืองจากการทจุริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตังใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลู
ทีไมต่รงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน  

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในทีเกียวข้องกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและ
บริษัท  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยข้อมลูทีเกียวข้องซงึจดัทําขนึโดยผู้บริหาร   

 สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนืองของผู้บริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีทีได้รับ สรุปว่ามีความไมแ่นน่อนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกบัเหตกุารณ์ หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยั
อย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุม่บริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนทีมีสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถึงการเปิดเผยข้อมลูในงบ
การเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการทีเกียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึนอยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีทีได้รับจนถึงวนัทีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า 
อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บริษัทและบริษัทต้องหยดุการดําเนินงานตอ่เนือง   

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบทีทําให้มีการนําเสนอข้อมลูโดยถกูต้อง
ตามทีควรหรือไม ่
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 ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการภายในกลุม่หรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุม่บริษัทเพือแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบตอ่การกําหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และ
การปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุม่บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ความเห็นของข้าพเจ้า 

 ข้าพเจ้าได้สือสารกบัผู้มีหน้าทีในการกํากบัดแูลในเรืองต่าง ๆ ทีสําคญัซึงรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีได้วางแผนไว้ ประเด็นทีมีนยัสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีมีนยัสําคญัในระบบการควบคมุภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า  
 ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าทีในการกํากบัดแูลวา่ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้องกบัความ
เป็นอิสระและได้สือสารกบัผู้มีหน้าทีในการกํากบัดแูลเกียวกบัความสมัพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึงข้าพเจ้าเชือวา่มีเหตผุลที
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้าพเจ้าใช้เพือป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ 
 จากเรืองทีสอืสารกบัผู้มีหน้าทีในการกํากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรืองตา่ง ๆ ทีมีนยัสาํคญัมากทีสดุในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจบุนัและกําหนดเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ  ข้าพเจ้าได้อธิบายเรืองเหลา่นี
ในรายงานของผู้สอบบญัชีเว้นแตก่ฎหมายหรือข้อบงัคบัไมใ่ห้เปิดเผยตอ่สาธารณะเกียวกบั เรืองดงักลา่ว หรือในสถานการณ์ทียาก
ทีจะเกิดขนึ ข้าพเจ้าพิจารณาวา่ไมค่วรสอืสารเรืองดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักลา่วสามารถคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตผุลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ตอ่สว่นได้เสียสาธารณะจากการสอืสารดงักลา่ว   
 ผู้สอบบญัชีทีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันีคือ นายธนะวฒุิ พิบลูย์สวสัดิ 
 

 

 (นายธนะวฒุิ  พิบลูย์สวสัด)ิ 
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที 6699 

 

บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั 

กรุงเทพมหานคร 
วนัที 18 กมุภาพนัธ์ 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

บริษัท ไอที กรีน จาํกดั(มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 
               

สินทรัพย์ 

        บาท 

        งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      หมายเหต ุ  2561  2560  2561  2560 

สินทรัพย์หมนุเวียน           

 เงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสด 

              6   
58,127,809 

 
25,809,061 

 
54,182,422 

 
21,764,022 

 ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน   5, 7   149,768,930 
 

112,729,836 
 

149,660,218 
 

112,818,753 

 สินค้าคงเหลือ                 8   41,345,925 
 

44,150,221 
 

41,345,925 
 

44,026,221 

 สินทรัพย์หมนุเวียนอืน               9   4,368,176 
 

3,109,795 
 

4,368,064 
 

3,100,504 

   รวมสินทรัพย์
หมนุเวียน 

   
253,610,840 

 
185,798,913 

 
249,556,629 

 
181,709,500 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน    
    

 
  

 เงินฝากสถาบนัการเงินทีมี
ภาระคาํประกนั 

            10   
29,500,000 

 
25,500,000 

 
29,500,000 

 
25,500,000 

 เงินลงทนุในบริษัทร่วม             11   5,462,578 
 

7,841,016 
 

5,462,578 
 

7,834,000 

 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย             12                       -                        -   
 

4,089,988 
 

4,089,988 

 
สว่นปรับปรุงอาคารเชา่และ
อปุกรณ์  

            13   
15,957,477 

 
15,050,292 

 
15,953,487 

 
15,041,003 

 สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน             14   2,555,331 
 

3,187,042 
 

2,555,331 
 

3,187,042 

 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตดับญัชี 

            15   
871,828 

 
551,284 

 
871,828 

 
551,284 

 สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืน    1,640,115 
 

1,425,384 
 

1,617,539 
 

1,398,277 

   รวมสินทรัพย์
ไมห่มนุเวียน 

   
55,987,329 

 
53,555,018 

 
60,050,751 

 
57,601,594 

รวมสินทรัพย์     309,598,169 
 

239,353,931 
 

309,607,380 
 

239,311,094 
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บริษัท ไอที กรีน จาํกดั(มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 

     

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  

        บาท 

        งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      หมายเหต ุ  2561  2560  2561  2560 

หนีสินหมนุเวียน            

 เงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน             16   139,754,182 
 

51,138,744 
 

139,754,182 
 

51,138,744 
 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน             17   61,137,801 

 
76,732,730 

 
61,084,952 

 
76,621,642 

 
หนีสินตามสญัญาเชา่ทางการเงินทีถึง
กําหนดชําระในหนึงปี 

            19   
360,692 

 
689,531 

 
360,692 

 
689,531 

 ภาษีเงินได้ค้างจา่ย    -   
 

1,326,249 
 

-   
 

1,326,249 
 หนีสินหมนุเวียนอืน             18   2,731,077 

 
3,940,035 

 
2,730,327 

 
3,939,998 

   รวมหนีสินหมนุเวียน    203,983,752 
 

133,827,289 
 

203,930,153 
 

133,716,164 

หนีสินไมห่มนุเวียน    
       

 หนีสินภายใต้สญัญาเชา่ทางการเงิน             19   337,220 
 

509,336 
 

337,220 
 

509,337 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน              20   4,926,533 

 
3,305,474 

 
4,926,533 

 
3,305,474 

   รวมหนีสินไมห่มนุเวียน    5,263,753 
 

3,814,810 
 

5,263,753 
 

3,814,811 

รวมหนีสิน     209,247,505 
 

137,642,099 
 

209,193,906 
 

137,530,975 

        
       

สว่นของผู้ ถือหุ้น            

 ทนุเรือนหุ้น            

  ทนุจดทะเบียน            

   
หุ้นสามญั 

100,000,000 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 

   

50,000,000 
 

50,000,000 
 

50,000,000 
 

50,000,000 

  
ทนุทีออกจําหน่ายและเรียกชําระ
แล้ว 

   

       

   
หุ้นสามญั 

100,000,000 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 

   

50,000,000 
 

50,000,000 
 

50,000,000 
 

50,000,000 
 กําไรสะสม      

      
  จดัสรรแล้ว      

   
 

  

   
ทนุสํารองตาม
กฎหมาย 

   
5,000,000 

 
5,000,000 

 
5,000,000 

 
5,000,000 

  ยงัไมไ่ด้จดัสรร     45,350,664 
 

46,711,832 
 

45,413,474 
 

46,780,119 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น    100,350,664 
 

101,711,832 
 

100,413,474 
 

101,780,119 

รวมหนีสินและสว่นของผู้ ถือหุ้น    309,598,169 
 

239,353,931 
 

309,607,380 
 

239,311,094 
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บริษัท ไอที กรีน จาํกดั(มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สาํหรับปีสนิสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

 

  
      บาท 

      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      2561  2560  2561  2560 

     หมายเหต ุ    (จดัประเภทใหม่)     (จดัประเภทใหม่) 
รายได้             
 รายได้จากการขาย       5   611,590,262   603,337,317   611,375,355   603,321,611  
 รายได้จาการขายและบริการพร้อมตดิตงั       5   20,240,755   25,677,655   20,230,655   25,579,653  

 รายได้อืน       5   6,490,899   9,517,790   6,474,941   9,502,601  

   รวมรายได้   638,321,916   638,532,762   638,080,951   638,403,865  

คา่ใช้จ่าย          

 ต้นทนุขาย   517,194,616   504,951,167   517,139,214   505,079,817  

 ต้นทนุจาการขายและบริการพร้อมตดิตงั   17,415,637   16,520,117   17,412,772   16,411,167  

 คา่ใช้จ่ายในการขาย   41,199,389   36,188,635   41,199,390   36,188,635  

 คา่ใช้จ่ายในการบริหาร       5   35,145,106   31,829,586   37,347,633   33,695,140  

 ต้นทนุทางการเงิน   3,938,628   4,323,628   3,937,317   4,322,059  

   รวมคา่ใช้จ่าย   614,893,376   593,813,133   617,036,326   595,696,818  

สว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  11.2   (2,378,438)  (2,024,688)  -    -   

กําไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้   21,050,102   42,694,941   21,044,625   42,707,047  

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้     24   5,448,853   9,737,905   5,448,853   9,696,645  

กําไรสําหรับปี   15,601,249   32,957,036   15,595,772   33,010,402  

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอืน          

รายการทีจะไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่ใน
ภายหลงั 

         

 เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุ          

 กําไร (ขาดทนุ) จากกการประมาณการตามหลกั          

  คณิตศาสตร์ประกนัภยั   (1,203,021)  -    (1,203,021)  -   

 
ภาษีเงินได้เกียวกบัรายการทีไมถ่กูจดัประเภทรายการ
ใหม่ 

 240,604   -    240,604   -   

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สทุธิจาก
ภาษี 

  
(962,417) 

 
-   

 
(962,417) 

 
-   

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี   14,638,832   32,957,036   14,633,355   33,010,402  
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บริษัท ไอที กรีน จาํกดั(มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ) 

ณ วันท ี  ธันวาคม  

 

 
      บาท 

      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      2561  2560  2561  2560 

     หมายเหต ุ    
(จดัประเภท

ใหม)่ 
    

(จดัประเภท
ใหม)่ 

การแบง่ปันกําไร          
 สว่นทีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่   15,601,249   32,957,036   15,595,772   33,010,402  

      15,601,249   32,957,036   15,595,772   33,010,402  
             
การแบง่ปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม          
 สว่นทีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่   14,638,832   32,957,036   14,633,355   33,010,402  

      14,638,832   32,957,036   14,633,355   33,010,402  

กําไรตอ่หุ้น           
 กําไรตอ่หุ้นขนัพนืฐาน          

  สว่นทีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท/หุ้น)    

25  
 0.16   0.33   0.16   0.33  

             
  จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนําหนกั (พนัหุ้น)   100,000   100,000   100,000   100,000  
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บริษัท ไอที กรีน จาํกดั(มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 

สาํรับปีสนิสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561 

 

 
       บาท 
       งบการเงินรวม 
       ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่   รวมส่วนของ 
       ทุนเรือนหุ้นทีออก  กาํไรสะสม  ผูถื้อหุ้น 
       และชาํระแลว้  จดัสรรแลว้  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร   

         ทุนสาํรอง     

    หมายเหตุ     ตามกฎหมาย       
ยอดคงเหลือตน้งวด วนัที 1 มกราคม 2560    50,000,000   5,000,000   23,754,796   78,754,796  
เงินปันผลจ่าย    -    -    (10,000,000)  (10,000,000) 
กาํไรสาํหรับปี    -    -    32,957,036   32,957,036  
กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี    -    -    -    -   
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560    50,000,000   5,000,000   46,711,832   101,711,832  
เงินปันผลจ่าย 22    -    -    (16,000,000)  (16,000,000) 
กาํไรสาํหรับปี    -    -    15,601,249   15,601,249  
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี           

 กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์       

  ประกนัภยั    -    -    (962,417)  (962,417) 
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561    50,000,000   5,000,000   45,350,664   100,350,664  
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บริษัท ไอที กรีน จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 

สาํหรับปีสนิสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561 

 

 
       บาท 
       งบการเงินเฉพาะกิจการ 
       ส่วนของผูถื้อหุ้น  รวมส่วนของ 
       ทุนเรือนหุ้นทีออก  กาํไรสะสม  ผูถื้อหุ้น 
       และชาํระแลว้  จดัสรรแลว้  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร   

         ทุนสาํรอง     

    หมายเหตุ     ตามกฎหมาย       
ยอดคงเหลือตน้งวด วนัที 1 มกราคม 2560    50,000,000   5,000,000   23,769,717   78,769,717  
เงินปันผลจ่าย        (10,000,000)  (10,000,000) 
กาํไรสาํหรับปี        33,010,402   33,010,402  
กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี        -    -   
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
2560 

   50,000,000   5,000,000   46,780,119   101,780,119  

เงินปันผลจ่าย 22    -    -    (16,000,000)  (16,000,000) 
กาํไรสาํหรับปี    -    -    15,595,772   15,595,772  
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี          

 กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์        

  ประกนัภยั    -    -    (962,417)  (962,417) 
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
2561 

   50,000,000   5,000,000   45,413,474   100,413,474  
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บริษัท ไอที กรีน จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสนิสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561 

 

      บาท 

      งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      2561 
 

2560 
 

2561 
 

2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
        

 กําไรสําหรับปี 
 

15,601,249  
 

32,957,036  
 

15,595,772  
 

33,010,402  

รายการปรับกระทบกําไรสาํหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จา่ย) 

    จากกิจกรรมดําเนินงาน 
        

  คา่เสือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 
 

8,409,604  
 

6,506,785  
 

8,407,239  
 

6,503,435  

  หนีสงสยัจะสญู (กลบัรายการ) 
 

1,452,492  
 

(10,968) 
 

1,452,492  
 

(10,968) 

  ขาดทนุจากการลดมลูคา่สนิค้า (กลบัรายการ)  
 

1,728,355  
 

5,324,017  
 

1,728,355  
 

5,324,017  

  (กําไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 
 

(125,022) 
 

(44,725) 
 

(124,457) 
 

(44,725) 

  สว่นแบง่ (กําไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
 

2,378,438  
 

2,024,688  
 

-   
 

-   

  

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทร่วม (กลบั
รายการ) 

 
-   

 
(1,391,704) 

 
2,371,422  

 
640,000  

  (กําไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนทียงัไมเ่กิดขนึ 
 

(30,348) 
 

(206,426) 
 

(30,348) 
 

(206,426) 

  รายได้ดอกเบยี 
 

(327,524) 
 

(434,452) 
 

(312,131) 
 

(419,263) 

  คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 
 

418,038  
 

454,063  
 

418,038  
 

454,063  

  คา่ใช้จา่ยดอกเบยีจา่ย 
 

3,409,910  
 

3,800,487  
 

3,409,910  
 

3,800,487  

  คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 
 

5,448,853  
 

9,737,905  
 

5,448,853  
 

9,696,645  

 
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลง 

        
  ในสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน 

 
38,364,045  

 
58,716,706  

 
38,365,145  

 
58,747,667  

 
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิมขนึ) ลดลง 

 
-   

      
  ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน 

 
(38,503,973) 

 
(3,945,502) 

 
(38,306,345) 

 
(4,034,419) 

  สินค้าคงเหลือ 
 

(4,991,341) 
 

(918,634) 
 

(5,115,341) 
 

(794,633) 

  สินทรัพย์หมนุเวียนอืน 
 

218,073  
 

(270,106) 
 

206,987  
 

(267,894) 

  สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืน  
 

(214,731) 
 

(423,450) 
 

(219,261) 
 

(402,304) 

 
หนีสินดําเนินงานเพิมขนึ (ลดลง) 

        
  เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

 
(15,593,713) 

 
7,080,230  

 
(15,535,473) 

 
7,102,391  

  หนีสินหมนุเวียนอืน 
 

(1,208,958) 
 

(1,072,818) 
 

(1,209,672) 
 

(1,072,855) 

  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

-   
 

(175,109) 
 

-   
 

(175,109) 

 
เงินสดรับ(จา่ย)จากการดําเนินงาน 

 
(21,930,598) 

 
58,991,317  

 
(21,813,960) 

 
59,102,844  

 
รับดอกเบยี 

 
133,467  

 
433,895  

 
118,075  

 
418,706  

 
จา่ยภาษีเงินได้ 

 
(8,316,232) 

 
(11,864,505) 

 
(8,314,326) 

 
(11,858,069) 

   เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (30,113,363) 
 

47,560,707  
 

(30,010,211) 
 

47,663,481  
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บริษัท ไอที กรีน จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

สาํหรับปีสนิสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561 

 

      บาท 

      งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      2561 
 

2560 
 

2561 
 

2560 

             
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

        
เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนั (เพิมขนึ) ลดลง (4,000,000) (5,000,000) (4,000,000) (5,000,000) 

 
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวข้องกนั 

 
-   

 
3,000,000  

 
-   

 
3,000,000  

 
เงินสดรับจากการจําหน่ายอปุกรณ์ 

 
169,236  

 
88,868  

 
165,736  

 
88,868  

 
เงินสดจา่ยเพือซอือปุกรณ์ 

 
(2,474,009) 

 
(7,419,197) 

 
(2,474,009) 

 
(7,414,547) 

 
เงินสดจา่ยเพือซอืสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

 
-   

 
(1,086,082) 

 
-   

 
(1,086,082) 

 
รับดอกเบยี 

 
193,431  

 
112,438  

 
193,431  

 
112,438  

  เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 
 

(6,111,342) 
 

(10,303,973) 
 

(6,114,842) 
 

(10,299,323) 

             
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

        
 เงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขนึ (ลดลง) 

 
88,615,438  

 
(22,751,281) 

 
88,615,438  

 
(22,751,281) 

 
เงินสดจา่ยเพือชําระหนีสินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 

 
(704,220) 

 
(564,662) 

 
(704,220) 

 
(564,661) 

 
เงินปันผลจา่ย 

 
(16,000,000) 

 
(10,000,000) 

 
(16,000,000) 

 
(10,000,000) 

 
จา่ยดอกเบยี 

 
(3,367,765) 

 
(3,814,704) 

 
(3,367,765) 

 
(3,814,704) 

  เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 68,543,453  
 

(37,130,647) 
 

68,543,453  
 

(37,130,646) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิมขนึ (ลดลง) - สทุธิ 
 

32,318,748  
 

126,087  
 

32,418,400  
 

233,512  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 
 

25,809,061  
 

25,682,974  
 

21,764,022  
 

21,530,510  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสนิปี 
 

58,127,809  
 

25,809,061  
 

54,182,422  
 

21,764,022  

             
ข้อมลูงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม 

        
 

รายการทีไมใ่ชเ่งินสด ประกอบด้วย 
        

  
ซอืทรัพย์สินตามสญัญาเชา่การเงิน 

 
188,000  

 
414,953  

 
188,000  

 
414,953  

  
โอนรายการสินค้าคงเหลือไปใช้งานเป็นสินทรัพย์ถาวรใน
กิจการ 

   

 

   

 
   สว่นปรับปรุงอาคารเชา่และอปุกรณ์ (เพิมขนึ) ลดลง 

 
(6,067,282) 

 
-   

 
(6,067,282) 

 
-   

   สินค้าคงเหลือ (เพิมขนึ) ลดลง 
 

6,067,282  
 

-   
 

6,067,282  
 

-   
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บริษัท ไอที กรีนจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบทางการเงนิ 

วันท ี31 ธันวาคม 2561 

 

1. ข้อมลูทวัไป 

 1.1  ภมูิลาํเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท 
 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลประเภทบริษัทจํากดักบักระทรวงพาณิชย์เมือวนัที 9มิถนุายน 2540 และได้แปรสภาพ

เป็นบริษัทมหาชนจํากดั และได้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมือวนัที 15 พฤษภาคม 2558 

 บริษัทมีทีอยูต่ามทีได้จดทะเบียนไว้ดงันี 
สาํนกังานใหญ่ตงัอยูท่ีเลขที เลขที 23/87-89 ซอยศนูย์วิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย  
สาํนกังานสาขาตงัอยู ่

 (1) เลขที 23/80 ซอยศนูย์วิจยั ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320  
ประเทศไทย 

 (2) เลขที 588/15 หมูท่5ี ตาํบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 ประเทศไทย 

 1.2 ลกัษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลกั 

 บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการจําหน่ายระบบสารสนเทศไอที ระบบสารสนเทศเครือข่ายและระบบสารสนเทศ
โทรคมนาคม 

1.3 บริษัทใหญ่ 

 บริษัทใหญ่คือ บริษัท อินเตอร์เนชนัแนล รีเสริช คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) ซงึถือหุ้นสามญัของบริษัทเป็นจํานวนร้อย
ละ 91.14 ของจํานวนหุ้นสามญัทงัหมดของบริษัท 

 

2. หลกัเกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงิน 
2.1 หลกัเกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงิน 

 งบการเงินนีจดัทําขนึตามมาตรฐานการบญัชีทีกฎหมายกําหนดตามพระราชบญัญตัิวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือ
ปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้ทําขนึตามแบบกําหนดรายการยอ่ทีต้องมีในงบการเงิน
สาํหรับบริษัทมหาชนจํากดั ทีกําหนดโดยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
การบญัชี พ.ศ. 2543  

 งบการเงินนีได้จดัทําขนึโดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอยา่งอืนในนโยบายการบญัชี  

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินระหว่างกาลฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักลา่ว 

2.2 หลกัเกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงินรวม 
 2.2.1  งบการเงินรวมได้จดัทําขนึโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไอที กรีนจํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ดงัน ี
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    จดัตงัขึน  อตัราร้อยละของการถือหุ้น 
ชือบริษัท  ประเภทธุรกิจ                  ทีประเทศ  2561  2560 

ถือหุ้นทางตรง         

บริษัท เอช อาร์ ซี พี 
จํากดั 

 จําหน่ายและติดตงัระบบสารสนเทศไอที 
ระบบสารสนเทศเครือข่าย และระบบ
สารสนเทศโทรคมนาคม 

 ประเทศไทย  100.00  100.00 

 

   บริษัทซือเงินลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท เอช อาร์ ซี พี จํากดั จากบริษัทใหญ่และกลุม่บคุคลธรรมดาซงึเป็นผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทดงักลา่ว การเข้าลงทนุเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั ทงันีเงินสดจ่ายเพือซือเงิน
ลงทนุเท่ากบัมลูค่าสทุธิตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีสินของบริษัทดงักลา่ว ดงันนัจึงไม่มีสว่นเกินทนุจากการ
รวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 

 2.2.2   บริษัทจะถือว่ามีการควบคมุกิจการทีเข้าไปลงทนุหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีสว่นได้เสียใน
 ผลตอบแทนของกิจการทีเข้าไปลงทนุ และสามารถใช้อํานาจในการสงัการทีสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่
 จํานวนเงินผลตอบแทนนนัได้ 

 2.2.3  บริษัทนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจดัทํางบการเงินรวมตงัแต่วนัทีบริษัทมีอํานาจในการควบคมุ
 บริษัทยอ่ยจนถึงวนัทีบริษัทสนิสดุการควบคมุบริษัทยอ่ยนนั 

 2.2.4  งบการเงินรวมจดัทําขนึโดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนัสําหรับรายการบญัชีทีเหมือนกนัหรือเหตกุารณ์ทาง
 บญัชีทีคล้ายคลงึกนั 

 2.2.5  ยอดคงค้างระหวา่งบริษัทและบริษัทยอ่ย รายการค้าระหวา่งกนัทีมีสาระสาํคญัได้ถกูตดัออกจากงบการเงินรวม
 นแีล้ว 

  

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั 
  สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและ

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่ ซึงมีผลบงัคบัใช้ตงัแตร่อบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 

 มกราคม 2561 ดงัตอ่ไปนี 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2560)  เรือง การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2560) เรือง สินค้าคงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2560) เรือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2560) เรือง นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทาง

บญัชีและข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2560) เรือง เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2560) เรือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2560) เรือง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2560) เรือง ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2560) เรือง สญัญาเชา่ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2560) เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2560)  เรือง การบญัชีสําหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลและการ

เปิดเผยข้อมลูเกียวกบัความชว่ยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2560)  เรือง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน

เงินตราตา่งประเทศ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 23 (ปรับปรุง 2560)  เรือง ต้นทนุการกู้ยืม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2560) เรือง การเปิดเผยข้อมลูเกียวกบับคุคลหรือกิจการที

เกียวข้องกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 26 (ปรับปรุง 2560) เรือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ

ออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2560) เรือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2560) เรือง เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2560) เรือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อ

รุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 33 (ปรับปรุง 2560) เรือง กําไรตอ่หุ้น 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2560) เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2560) เรือง การด้อยคา่ของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 37 (ปรับปรุง 2560) เรือง ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึนและสินทรัพย์ที

อาจเกิดขนึ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2560) เรือง สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2560) เรือง อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 41 (ปรับปรุง 2560) เรือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 2 

(ปรับปรุง 2560) 
เรือง การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 

(ปรับปรุง 2560) 
เรือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 4 

(ปรับปรุง 2560) 
เรือง สญัญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 5 

(ปรับปรุง 2560) 
เรือง สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนทีถือไว้เพือขายและการ
ดําเนินงานทียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 6 

(ปรับปรุง 2560) 
เรือง การสํารวจและประเมินคา่แหลง่ทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 8 

(ปรับปรุง 2560) 
เรือง สว่นงานดําเนินงาน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 10 

(ปรับปรุง 2560) 
เรือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 11 

(ปรับปรุง 2560) 
เรือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 12 

(ปรับปรุง 2560) 
เรือง การเปิดเผยข้อมลูเกียวกบัสว่นได้เสียในกิจการอืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 13 

(ปรับปรุง 2560) 
เรือง การวดัมลูคา่ยตุิธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 10      (ปรับปรุง 2560) เรือง ความชว่ยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทีไมมี่ความเกียวข้อง
อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดําเนินงาน 
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การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 15       (ปรับปรุง 2560) เรือง สญัญาเชา่ดําเนินงาน-สิงจงูใจทีให้แก่ผู้ เชา่ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 25       (ปรับปรุง 2560) เรือง ภาษีเงินได้-การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือของผู้ ถือหุ้น 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 27      (ปรับปรุง 2560) เรือง การประเมินเนือหาสญัญาเชา่ทีทําขนึตามรูปแบบ

กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 29      (ปรับปรุง 2560) เรือง การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 31      (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได้-รายการแลกเปลียนเกียวกับบริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 32      (ปรับปรุง 2560) เรือง สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน-ต้นทนุเว็บไซต์ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 1 

(ปรับปรุง 2560) 
เรือง การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขนึจากการรือถอน การ
บรูณะและหนีสินทีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2560) เรือง การประเมินวา่ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเชา่
หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2560) เรือง สิทธิในสว่นได้เสียจากกองทนุการรือถอน การบรูณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2560) เรือง การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2560) เรืองการรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟอ้รุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 10 (ปรับปรุง 
2560) 

เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 12 (ปรับปรุง 
2560) 

เรือง ข้อตกลงสมัปทานบริการ 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 13 (ปรับปรุง 
2560)  

เรือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 14 (ปรับปรุง 
2560) 

เ รือง  ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์  
ข้อกําหนดเงินทนุขนัตําและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่านี 
สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุง 2560) 

เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 15 (ปรับปรุง 
2560) 

เรือง สญัญาสําหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 17 (ปรับปรุง 
2560) 

เรือง การจา่ยสินทรัพย์ทีไมใ่ชเ่งินสดให้เจ้าของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 18 (ปรับปรุง 
2560) 

เรือง การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 20 (ปรับปรุง 
2560) 

เรือง ต้นทนุการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมือง
ผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 21 

(ปรับปรุง 2560) 
เรือง เงินทีนําสง่รัฐ 

 

   ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ยได้ประเมินแล้วเห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีปรับปรุงใหม่ข้างต้นไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่งบการเงินสาํหรับปีปัจจบุนั         
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3.  นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 
 3.1  การรับรู้รายได้และคา่ใช้จา่ย 

  รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมือได้โอนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็นสาระสําคญัของความเป็นเจ้าของ
สินค้าให้กบัผู้ซือแล้ว รายได้จากการขายแสดงมลูค่าตามราคาในใบกํากบัสินค้าไม่รวมภาษีมลูค่าเพิมและแสดงสทุธิ
จากสนิค้ารับคืนและสว่นลดแล้ว 

  รายได้จากการขายสนิค้าโดยมีเงือนไขการติดตงัและตรวจสอบรับรู้รายได้หากผู้ซือยอมรับสนิค้าเมือมีการติดตงั
และสนิค้าได้ผา่นการตรวจสอบแล้ว 

  รายได้เงินปันผลรับรู้เมือมีสทิธิได้รับเงินปันผล  
  รายได้ดอกเบียรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานงึถึงอตัราผลตอบแทนทีแท้จริง 
  รายได้อืนและคา่ใช้จ่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุตามเกณฑ์คงค้าง  

 3.2 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงิน    และเงินลงทนุ

ระยะสนัทีมีสภาพคลอ่งสงู ซงึถึงกําหนดจ่ายคนืภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือน      นบัจากวนัทีได้มาและไมม่ีข้อจํากดั
ในการเบิกใช้ 

 3.3 ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน 

  ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน (รวมยอดคงเหลอืกบับคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั) รับรู้มลูคา่เริมแรกด้วยมลูค่า
ตามใบแจ้งหนี และจะวดัมลูค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินทีเหลืออยู่หกัด้วยคา่เผือหนีสงสยัจะสญู  (ถ้ามี) ซึงประมาณจาก
การสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสินปี ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญคือ ผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหนีการค้า
 เปรียบเทียบกบัมลูค่าทีจะได้รับจากลกูหนีการค้า หนีสญูทีเกิดขนึจะรับรู้ไว้ในงบกําไรขาดทนุทนัทีโดยถือเป็น
สว่นหนงึของคา่ใช้จ่ายบริหาร 
 คา่เผือหนสีงสยัวา่จะสญูประเมินโดยการวิเคราะห์ประวตัิการชําระหนี และการคาดการณ์เกียวกบัการชําระหนีใน
อนาคตของลกูค้า จํานวนค่าเผือหนีสงสยัจะสญูพิจารณาจากประวตัิการตดัจําหน่ายหนีสญูและอายหุนีของลกูหนี 
ลกูหนีจะถกูตดัจําหนา่ยบญัชีเมือทราบวา่เป็นหนสีญู 

 3.4 สนิค้าคงเหลอื 

 สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทนุของสินค้าคํานวณ
โดยใช้วิธี ดงันี 

- สนิค้าสาํเร็จรูปทวัไป วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 
- สนิค้าสาํเร็จรูปสาํหรับโครงการ วิธีราคาทนุแบบเฉพาะเจาะจง 

 ต้นทุนสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนทงัหมดในการซือ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุนอืน ๆ ทีเกิดขึนเพือให้สินค้า
คงเหลอืนนัอยูใ่นสถานทีและอยูใ่นสภาพทีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

ต้นทนุในการซือ ประกอบด้วย ราคาซือและคา่ใช้จ่ายทีเกียวข้องกบัการซือสินค้านนั เช่น อากรขาเข้า ค่าขนสง่ 
และต้นทุนอืน ๆ ซึงเกียวข้องโดยตรงกับการได้มาซึงสินค้า และหกัด้วยส่วนลดการค้าและเงินทีได้รับคืนจากการซือ
สนิค้า 

มลูคา่สทุธิทีจะได้รับเป็นการประมาณราคาทีคาดวา่จะขายได้ตามปกติธุรกิจ หกัด้วยประมาณการต้นทนุในการ
ผลติสนิค้าให้เสร็จและต้นทนุทีจําเป็นต้องจ่ายไปเพือให้ขายสนิค้าได้  

 

 



79 

  

 

 3.5 เงินลงทนุ 

เงินลงทนุในบริษัทร่วมและบริษัทยอ่ย 

 บริษัทร่วม หมายถึง กิจการทีอยูภ่ายใต้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัของบริษัท กลา่วคือ มีอํานาจในการเข้าไป
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกียวกับนโยบายทางการเงิน และการดําเนินงานของกิจการ แต่ไม่ถึงระดบัทีจะควบคุม
นโยบาย 

 บริษัทย่อย หมายถึง กิจการทีบริษัทมีอํานาจในการควบคมุนโยบายการเงินและการดําเนินงาน ซึงโดยทวัไป
แล้วบริษัทจะถือหุ้นทีมีสทิธิออกเสยีงมากกวา่กึงหนงึ 

  ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยบนัทึกด้วยวิธีราคาทุนสทุธิจากค่าเผือการ
ด้อยคา่เงินลงทนุ (ถ้ามี) ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุจะบนัทกึเป็นขาดทนุในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จและตาม
งบการเงินรวมเงินลงทนุในบริษัทร่วมและบริษัทยอ่ยบนัทกึด้วยวิธีสว่นได้เสยี 

การจําหนา่ยเงินลงทนุ 
  เมือมีการจําหน่ายเงินลงทนุ  ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสทุธิทีได้รับและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกําไรหรือ

ขาดทนุสะสมจากการตีราคาหลกัทรัพย์ทีเกียวข้องทีเคยบนัทกึในสว่นของผู้ ถือหุ้น จะถกูบนัทกึในกําไรหรือขาดทนุ 
  ในกรณีทีบริษัทและบริษัทย่อยจําหน่ายบางส่วนของเงินลงทนุทีถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทนุที

จําหนา่ยไปและเงินลงทนุทียงัถืออยูใ่ช้วิธีถวัเฉลยีถ่วงนําหนกั ปรับใช้กบัมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุทีเหลอือยูท่งัหมด  
3.6 สว่นปรับปรุงอาคารเชา่และอปุกรณ์ และค่าเสอืมราคา 

   สว่นปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์แสดงในราคาทนุหกัคา่เสอืมราคาสะสมและคา่เผือด้อยคา่ (ถ้ามี)  
   ราคาทุนรับรู้เมือเริมแรกทีได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอืน  ๆ ทีเกียวกับการจัดหาสินทรัพย์เพือให้

สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมทีจะใช้ได้ตามวตัถุประสงค์รวมทงัต้นทนุในการรือถอน ขนย้าย และการบรูณะสถานทีตงั
ของสนิทรัพย์ซงึเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถ้ามี) 
 บริษัทและบริษัทย่อยจะบนัทึกค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์หากมีข้อบ่งชีว่ามลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนอาจ
ตํากวา่มลูคา่สทุธิตามบญัชี 
 รายจ่ายเกียวกบัการตอ่เติม การตอ่อาย ุหรือการปรับปรุงสนิทรัพย์ให้ดีขนึในภายหลงั จะถกูบนัทกึเพิมในบญัชี
ของสนิทรัพย์ทีเกียวข้อง หากมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนน่อนวา่จะกอ่ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิมเติมในอนาคต
เกินกว่าทีได้เคยประเมินได้จากสินทรัพย์นนั ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบํารุงรักษาอืนในภายหลงัและจะบันทึกเป็น
คา่ใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีทีเกิดขนึ 

 ค่าเสือมราคาคํานวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสนิทรัพย์ดงัตอ่ไปนี 

สว่นปรับปรุงอาคารเชา่ 5 ปี 
อปุกรณ์สาํนกังาน 3 และ 5 ปี 
เครืองตกแตง่และติดตงั 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

  บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการทบทวนมลูคา่คงเหลอืและอายกุารให้ประโยชน์ทกุปี 

  บริษัทและบริษัทยอ่ยคิดคา่เสอืมราคาสาํหรับสว่นประกอบของรายการสนิทรัพย์แตล่ะสว่นแยกตา่งหากจากกนั
เมือสว่นประกอบแตล่ะสว่นนนัมีต้นทนุทีมีนยัสาํคญัเมือเทียบกบัต้นทนุทงัหมดของสนิทรัพย์นนั 

 คา่เสอืมราคารวมอยูใ่นการคํานวณผลการดําเนินงาน 
 ไมม่ีการคิดคา่เสอืมราคาสาํหรับสนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและอปุกรณ์ระหวา่งติดตงั 
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  บริษัทและบริษัทย่อยตดัรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเมือจําหน่ายสินทรัพย์ 
รายการผลกําไรหรือขาดทนุจากการจําหนา่ยหรือตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์ จะรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

 3.7 ต้นทนุการกู้ยืม 
  ต้นทนุการกู้ยืมของเงินกู้ทีใช้ในการจดัหาหรือก่อสร้างสนิทรัพย์ทีต้องใช้ระยะเวลานานในการทําให้อยูใ่นสภาพ

พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นนัจะอยู่ในสภาพพร้อมทีจะใช้ได้ตาม
ประสงค์ สว่นต้นทนุการกู้ยืมอืนถือเป็นคา่ใช้จ่ายในงวดทีเกิดรายการ ต้นทนุการกู้ยืม ประกอบด้วย ดอกเบียและต้นทนุ
อืนทีเกิดขนึจากการกู้ยืมนนั  

 3.8 สญัญาเช่าการเงิน 

 สญัญาเช่าทรัพย์สินทีมีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสว่นใหญ่ได้โอนให้ผู้ เช่าทรัพย์สิน จะ
ถูกจัดเป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินถกูบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินทีเช่า  
หรือมลูคา่ปัจจบุนัของจํานวนเงินขนัตําทีต้องจ่ายตามสญัญาเช่า แล้วแตจํ่านวนใดจะตํากวา่ โดยจํานวนเงินทีต้องจ่าย
แต่ละครังจะแบ่งเป็นเงินส่วนของหนีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพือให้อัตราดอกเบียคงทีต่อหนีสินคงค้าง ยอด
คงเหลือของภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าการเงินจะถูกบนัทึกเป็นหนีสินระยะยาว ดอกเบียจ่ายจะบนัทึกในงบกําไร
ขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเช่า  

 3.9 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีบริษัทและบริษัทย่อยซือมาและมีอายุการใช้ งานจํากัดแสดงตามราคาทุนหักค่าตัด
จําหนา่ยสะสมและคา่เผือการด้อยคา่ (ถ้ามี)  

  รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวม
เป็นสนิทรัพย์ทีสามารถระบไุด้ทีเกียวข้องนนั คา่ใช้จ่ายอืน รวมถึงคา่ความนิยมและตราผลติภณัฑ์ทีเกิดขนึภายในรับรู้
ในกําไรหรือขาดทนุเมือเกิดขนึ 

  ค่าตดัจําหน่ายคํานวณจากราคาทนุหกัมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาทีคาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์โดยประมาณของสนิทรัพย์ดงัตอ่ไปนี 

 

คา่ลขิสทิธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 และ 5 ปี 
  บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการทบทวนมลูคา่คงเหลอืและอายกุารให้ประโยชน์ทกุปี 

3.10 การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 

  ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่ามีข้อบ่งชีของสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่า
หรือไม่ หากสินทรัพย์นนัมีข้อบ่งชีของการด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์ หากมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์สงูกว่ามลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์จะถกูกลบัรายการเมือมลูค่าทีคาดวา่
จะได้รับคืนเพิมขนึในภายหลงัและจะกลบัรายการได้ไมเ่กินกวา่มลูคา่ตามบญัชีภายหลงัหกัคา่เสือมราคาสะสมหรือคา่
ตดัจําหน่าย มลูค่าทีจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มลูค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์
หกัต้นทนุในการขาย 

 3.11 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

   เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนแสดงในราคาทนุ 
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 3.12 ผลประโยชน์พนกังาน 
ผลประโยชน์ระยะสนั 

บริษัทและบริษัทยอ่ยรับรู้เงินเดือน คา่จ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมและกองทนุสาํรองเลยีงชีพ
เป็นคา่ใช้จ่ายเมือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 
 บริษัทและบริษัทยอ่ยและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตงักองทนุสํารองเลยีงชีพ ซึงประกอบด้วยเงินทีพนกังานจ่าย

สะสมและเงินทีบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทนุสํารองเลยีงชีพได้แยกออกจาก
สนิทรัพย์ของบริษัทและบริษัทยอ่ย เงินทีบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทนุสาํรองเลยีงชีพบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายใน
ปีทีเกิดรายการ 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนกังานเมือออกจากงานตามข้อบงัคับของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย กฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอืน ๆ ซงึบริษัทและบริษัทยอ่ยถือวา่เงิน
ชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

บริษัทและบริษัทยอ่ยคํานวณหนีสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใช้วิธีคิดลดแต่
ละหน่วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เชียวชาญอิสระได้ทําการประเมินภาระผูกพัน
ดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึงหลกัการประมาณการดงักล่าวต้องใช้ข้อสมมติทีหลากหลาย รวมถึงข้อ
สมมติเกียวกบัอตัราคิดลด อตัราการขนึเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปลยีนแปลงในจํานวนพนกังาน อตัราการมรณะ
และอตัราเงินเฟอ้ 

ผลกําไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั (Actuarial gains and losses) จะ
รับรู้ทนัทีในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน โดยถือเป็นสว่นหนงึของกําไรสะสม 

 3.13 ประมาณการหนสีนิ 
การประมาณการหนีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมือบริษัทและบริษัทยอ่ยมีภาระหนีสนิเกิดขนึตาม

กฎหมายหรือภาระผูกพนัซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจจะต้องถกูจ่ายไปเพือชําระภาระหนีสินดงักลา่ว โดยจํานวนภาระหนีสินดงักลา่วสามารถประมาณจํานวนเงิน
ได้อย่างน่าเชือถือถ้าผลกระทบดงักล่าวเป็นนยัสําคญั ประมาณการกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคํานวณภาษีเงินได้ เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ใน
ตลาดปัจจบุนัซงึแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีตอ่หนีสนิ  

 3.14 การแปลงคา่เงินตราตา่งประเทศ  
รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ 

สินทรัพย์และหนีสินทีเป็นเงินตราต่างประเทศทีมียอดคงเหลือ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินได้บนัทึกไว้เป็นเงิน
บาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน กําไรหรือขาดทนุจากการแปลงคา่ได้บนัทึกเป็นรายได้
หรือคา่ใช้จ่ายในงวดปัจจบุนั 

 3.15 สญัญาเช่าดําเนินงาน 
สญัญาเช่าทรัพย์สินทีความเสียงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยงัเป็นของผู้ ให้เช่าจะถกูจดัเป็นสญัญา

เช่าดําเนินงาน โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยจะบนัทึกการจ่ายชําระคา่เช่าภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายโดย
วิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของการเช่า 
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 3.16 ภาษีเงินได้ 
ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  

ภาษีเงินได้ปัจจบุนั 

 บริษัทและบริษัทย่อยบนัทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจํานวนทีจะต้องจ่าย คํานวณตามหลกัเกณฑ์แห่งประมวล
รัษฎากรในอตัราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ของกําไรสทุธิก่อนภาษีเงินได้ หลงัจากปรับปรุงบวกกลบัด้วยคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ซงึ
ไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณภาษีและหักออกด้วยรายการทีได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการ
คํานวณภาษี 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

สินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะคํานวณขึนจากผลแตกต่างชวัคราวระหว่างมลูค่าตามบญัชี
กบัฐานภาษีของสนิทรัพย์หรือหนีสินนนั ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลยีนแปลงของสินทรัพย์และหนีสิน
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถกูรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดย
จะรับรู้ในกําไรขาดทนุ เว้นแตใ่นสว่นทีเกียวกบัรายการทีรับรู้โดยตรงในสว่นของผู้ ถือหุ้นหรือกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน 

ผลแตกตา่งชวัคราวทีใช้หกัภาษีจะถกูรับรู้เป็นสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเมือมีความเป็นไปได้คอ่นข้าง
แนน่อนวา่บริษัทและบริษัทยอ่ยจะมีกําไรทางภาษีจากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอทีจะนําสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตดับญัชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกตา่งชวัคราวทีต้องเสยีภาษีทกุรายการจะถกูรับรู้เป็นหนสีนิภาษีเงินได้รอการ
ตดับญัชี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถกูรับรู้เมือเกิดจากผลแตกต่างชวัคราวต่อไปนี การรับรู้ค่าความนิยมในครัง
แรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนีสินในครังแรกซึงเป็นรายการทีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนนัไม่มีผลกระทบต่อกําไร
ขาดทนุทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกตา่งทีเกียวข้องกบัเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้วา่
จะไมม่ีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล้ 

สนิทรัพย์และหนีสนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีถกูวดัมลูคา่โดยใช้อตัราภาษีเงินได้สาํหรับงวดทีบริษัทและบริษัท
ย่อยคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีหรือจะจ่ายชําระหนีสินภาษีเงินได้ โดยใช้อตัรา
ภาษีและกฎหมายภาษีอากรทีมีผลบังคับใช้อยู่หรือทีคาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสินรอบ
ระยะเวลาทีรายงาน  

ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงาน มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถกูทบทวนและปรับ
ลดมูลค่า เมือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนํา
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทงัหมดหรือบางสว่นมาใช้ประโยชน์ได้ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะหกักลบกนัได้ก็ตอ่เมือกิจการมีสทิธิ
ตามกฎหมายและภาษีเงินได้นปีระเมินโดยหนว่ยงานจดัเก็บภาษีหนว่ยงานเดียวกนั 

 3.17 กําไรตอ่หุ้น 
   กําไรตอ่หุ้นขนัพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสาํหรับปีด้วยจํานวนถวัเฉลยีถ่วงนําหนกัของหุ้นสามญัทีถือโดย

บคุคลภายนอกทีออกจําหนา่ยอยูแ่ล้วในระหวา่งปี 

 3.18 บคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั 
  บคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนัหมายถึง บคุคลหรือกิจการทีมีอํานาจควบคมุบริษัท ถกูควบคมุโดยบริษัทไมว่า่

จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักับบริษัท รวมถึงบริษัททีทําหน้าทีถือหุ้น บริษัทย่อย 

และกิจการทีเป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากนีบคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและ
บุคคลซึงถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญักับบริษัท  ผู้บริหาร 
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 สําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตลอดทังสมาชิกในครอบครัวทีใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว  และกิจการที
เกียวข้องกบับคุคลเหลา่นนั 

 

4. การใช้ดลุยพินจิและประมาณการทางบญัชีทีสาํคญั 

ในการจดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจและการประมาณการ
ในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินทีแสดงในงบ
การเงินและตอ่ข้อมลูทีแสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขนึจริงอาจแตกตา่งไปจากจํานวนทีประมาณการไว้ การ
ใช้ดลุยพินิจและการประมาณการทีสาํคญัมีดงันี 
คา่เผือหนีสงสยัจะสญูของลกูหนี 

ในการประมาณค่าเผือหนีสงสยัจะสญูของลกูหนี ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุที
คาดวา่จะเกิดขนึจากลกูหนีแตล่ะราย โดยคํานงึถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนทีีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที
เป็นอยูใ่นขณะนนั เป็นต้น 

คา่เผือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลอื  

ในการประมาณค่าเผือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุที
คาดว่าจะเกิดขึนจากสินค้าคงเหลือนนั โดยค่าเผือการลดลงของมูลค่าสทุธิทีจะได้รับพิจารณาจากราคาทีคาดว่าจะขายได้
ตามปกติของธุรกิจหกัด้วยคา่ใช้จ่ายในการขายสนิค้า  

สว่นปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์ และคา่เสอืมราคา 
ในการคํานวณค่าเสือมราคาของสว่นปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณาณอายุ

การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมลูคา่คงเหลอืใหม่หากมีการเปลยีนแปลงเกิดขนึ 

นอกจากนีฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของสว่นปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตํากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์นนั ในการนีฝ่าย
บริหารจําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจทีเกียวข้องกบัการคาดการณ์รายได้และคา่ใช้จ่ายในอนาคตซงึเกียวเนืองกบัสนิทรัพย์นนั 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี   

บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกตา่งชวัคราวทีใช้หกัภาษีและขาดทนุทาง
ภาษีทีไม่ได้ใช้เมือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชวัคราวและขาดทนุนนั ในการนีฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการวา่ควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็น
จํานวนเทา่ใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีทีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแตล่ะช่วงเวลา 

สญัญาเช่า  
ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าดําเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุย

พินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพือพิจารณาวา่บริษัทและบริษัทยอ่ยได้โอนหรือรับโอนความเสยีงและ
ผลประโยชน์ในสนิทรัพย์ทีเช่าดงักลา่วแล้วหรือไม่ 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  

หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขนึตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ซึงต้อง
อาศยัข้อสมมติฐานตา่ง ๆ  ในการประมาณการนนั เช่น อตัราคิดลด อตัราการขนึเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการ
เปลยีนแปลงในจํานวนพนกังาน เป็นต้น 
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5. รายการธุรกิจกบับคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั 

 5.1  ลกัษณะความสมัพนัธ์กบับคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั สรุปได้ดงันี 

ชือบคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษัทใหญ่   
     บริษัท อินเตอร์เนชนัแนล รีเสริช  

คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 
 เป็นผู้ ถือหุ้นและมีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

บริษัทยอ่ย   
 บริษัท เอช อาร์ ซี พี จํากดั  เป็นผู้ ถือหุ้นและมีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
บริษัทร่วม   
 บริษัท คลนี แพลนนิง จํากดั  เป็นผู้ ถือหุ้นและมีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

 

ชือบคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษัททีเกียวข้องกนั   
 บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

คอมพิวตงิ จํากดั 
 เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทใหญ่และกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ทีวี. เทเลคอม จํากดั  เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทใหญ่และกรรมการร่วมกนั 
บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จํากดั  เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทใหญ่และกรรมการร่วมกนั 
บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จํากดั  เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทใหญ่และกรรมการร่วมกนั 

(จดทะเบียนเลิกบริษัทเมือวนัที 2 พฤษภาคม 2561) 

บคุคลทีเกียวข้องกนั   
 ผู้บริหารสําคญั  บคุคลทีมีอํานาจและความรับผิดชอบในการบริหารงาน 

 

5.2 นโยบายการกําหนดราคา 
 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกบับคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั ดงันี 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 

รายได้จากการขาย  -  ราคาทีตกลงร่วมกนั 
รายได้จากการขายและบริการพร้อมติดตงั  -  ราคาทีตกลงร่วมกนั 
รายได้คา่ธรรมเนียมการคําประกนั  -  ราคาทีตกลงร่วมกนั 
รายได้อืน  -  ราคาทีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบยีรับ  - ตามสญัญาทีตกลงร่วมกนั 

คา่บริหารจดัการ  -  ราคาทีตกลงร่วมกนั 
คา่บริการสว่นกลาง  -  ราคาทีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลจา่ย  -  ตามทีประกาศจา่ย 
คา่ตอบแทนผู้บริหาร  -   ตามทีได้รับอนมุตัิโดยกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้น 

 

5.3 รายการธุรกิจในระหวา่งปี 
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั รายการธุรกิจดงักลา่วเป็นไป

ตามเงือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีตกลงกนัระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยหรือกิจการทีเกียวข้องกนัเหลา่นนั ซึง
เป็นไปตามปกติธุรกิจ 
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รายได้และค่าใช้จ่ายกบับุคคลหรือกิจการทีเกียข้องกนัสําหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุป
ได้ดงัน ี                

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

รายได้จากการขายและบริการ        

   บริษัทใหญ่   1,424       8,441  1,424  8,441 

   บริษัทยอ่ย          -           -  1,326  1,445 

 1,424       8,441  2,750  9,886 

รายได้อืน        

   บริษัทใหญ่ 111          111  111  111 

   บริษัททีเกียวข้องกนั 236  365  236  365 

 347  476  347  476 

คา่บริหารจดัการ        

   บริษัทใหญ่ 139            75  139  75 

คา่บริหารสว่นกลาง        

   บริษัทใหญ่ 144          761  144  761 

เงินปันผลจา่ย        

   บริษัทใหญ่ 14,582        9,114  14,582  9,114 

คา่ตอบแทนผู้บริหารสําคญั *        

 ผลประโยชน์ระยะสนั 10,747      10,876  10,747  10,876 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 226  204  226  204 

 10,973      11,080  10,973  11,080 

   

  * ค่าตอบแทนผู้บริหารนีเป็นผลประโยชน์ทีจ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงิน 
ได้แก่ เงินเดือน และผลประโยชน์ทีเกียวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอืน ทงันผีู้บริหารของบริษัทหมายถึง
บคุคลทีกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้แก่ กรรมการผู้จดัการ ผู้ดํารงตําแหน่งระดบั
บริหารสรีายแรกนบัตอ่จากผู้จดัการลงมา 

5.4 ยอดคงเหลอื ณ วนัสนิปี 
 ยอดคงเหลอืกบับคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน        
   บริษัทใหญ่ 1,121  3,541  1,121  3,541 

   บริษัทยอ่ย -  -  176  503 

รวม 1,121  3,541  1,297  4,044 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน        

   บริษัทใหญ่ 26  161  26  161 
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5.5  การคําประกนักบักิจการทีเกียวข้องกนั 

   บริษัทมีภาระจากการคําประกนัให้กิจการทีเกียวข้องกนัตามทีกลา่วในหมายเหต ุ29.4 

 
6. เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ประกอบด้วย 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2561  2560  2561  2560 

เงินสดในมือ  1  5  1  5 

เงินฝากสถาบนัการเงิน - บญัชีกระแสรายวนั 13,676  2,098  13,645  2,070 

 - บญัชีออมทรัพย์ 43,755  23,201  39,840  19,184 

- บญัชีประจํา 696  505  696  505 

                 รวม  58,128  25,809  54,182  21,764 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํามีอตัราดอกเบียระหวา่งร้อยละ 0.125 ถึง 0.900 
ตอ่ปี และร้อยละ 0.125 ถึง 1.000 ตอ่ปี ตามลาํดบั 

 

7.  ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน 

     ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน ประกอบด้วย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

ลกูหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกนั        

อายหุนีคงค้างนบัจากวนัทีถึงกําหนดชําระ        

ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 1,121  1,686  1,262  2,153 

เกินกําหนดชําระ        

 ไมเ่กิน 1 เดือน -  1,855  35  1,891 

    1 - 2 เดือน -  -  -  - 

    2 - 3 เดือน -  -  -  - 

    3 - 6 เดือน -  -  -  - 

    6 - 12 เดือน -  -  -  - 

    12 เดือนขนึไป -  -  -  - 

รวม 1,121  3,541  1,297  4,044 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

ลกูหนีการค้า - กิจการทีไมเ่กียวข้องกนั        

อายหุนีคงค้างนบัจากวนัทีถึงกําหนดชําระ        

ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 93,433  83,386  93,285  82,972 

เกินกําหนดชําระ        

 ไมเ่กิน 1 เดือน 31,742  24,522  31,705  24,522 

    1 - 2 เดือน 11,872  696  11,772  696 

    2 - 3 เดือน 5,826  51  5,826  51 

    3 - 6 เดือน 3,683  -  3,683  - 

    6 - 12 เดือน 3,426  443  3,426  443 

    12 เดือนขนึไป 29  -  29  - 

รวม 150,011  109,098  149,726  108,684 

หกั  คา่เผือหนีสงสยัจะสญู (1,452)  -  (1,452)  - 

รวม 148,559  109,098  148,274  108,684 

รวมลกูหนีการค้า - สทุธิ 149,680  112,639  149,571  112,728 

ลกูหนีอืน        

ลกูหนีอืน - กิจการทีไมเ่กียวข้องกนั 89  91  89  91 

          รวมลกูหนีอืน 89  91  89  91 

     รวมลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน - สทุธิ 149,769  112,730  149,660  112,819 

  

 รายการเปลยีนแปลงของคา่เผือหนีสงสยัจะสญูสาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงันี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี -  11 

ยอดเพิมขนึในระหวา่งปี 1,452  - 

ยอดลดลงในระหวา่งปี -  (11) 

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 1,452  - 

 

8. สนิค้าคงเหลอื  
 สนิค้าคงเหลอื ประกอบด้วย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

สินค้าสําเร็จรูป 57,345  52,565  57,345  52,441 

งานระหวา่งทาง 64  5,920  64  5,920 

 รวม 57,409  58,485  57,409  58,361 

หกั  คา่เผือการลดมลูคา่สินค้า (16,063)  (14,335)  (16,063)  (14,335)

 สทุธิ 41,346  44,150  41,346  44,026 
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รายการเปลียนแปลงของบญัชีค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือสําหรับปีสินสดุวนัที  31 ธันวาคม 2561  และ 

2560 สรุปได้ดงันี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 14,335  9,011 
คา่เผือการลดมลูคา่ของสินค้าระหวา่งปี (โอนกลบั) 1,728  5,324 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 16,063  14,335 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 

มลูคา่สินค้าคงเหลือทีปรับลดลงและรับรู้เป็นต้นทนุขาย    

 สําหรับปี 1,728  5,324 

 

9. สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน 

 สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน ประกอบด้วย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

ภาษีซอืยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 1,459  1,558  1,459  1,557 

คา่ใช้จา่ยลว่งหน้า 1,070  1,312  1,070  1,312 

เงินจา่ยลว่งหน้าคา่สินค้า 230  -  230  - 

ภาษีถกูหกั ณ ทีจา่ย 1,459  -  1,459  - 

อืน ๆ 150  240  150  231 

 รวม 4,368  3,110  4,368  3,100 

 

10. เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคําประกนั 

  ยอดคงเหลอืน ีคือ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจําซงึได้นําไปคําประกนัวงเงินสนิเชือทีได้รับจากธนาคาร (หมาย
เหต ุ16 ) และหนงัสอืคําประกนัทีธนาคารออกให้ในนามของบริษัทและบริษัทร่วม 

 

11. เงินลงทนุในบริษัทร่วม 

 11.1 เงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทนุและวิธีสว่นได้เสยี ประกอบด้วย 

    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    ทนุชําระแล้ว (พนับาท)  อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

ชือบริษัท  ประเภทกิจการ  2561  2560  2561  2560 

บริษัท คลีน แพลนนิง จํากดั   บริหารและกําจดัขยะ  55,000  55,000  25  25 
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  พนับาท 
  งบการเงินรวม 
  วิธีราคาทนุ  มลูคา่ตามบญัชี 

ตามวิธีสว่นได้เสีย 
 คา่เผือการด้อยคา่ 

ของเงินลงทนุ 
 มลูคา่ตามบญัชีตาม 

วิธีสว่นได้เสีย - สทุธิ 
ชือบริษัท  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

บริษัท คลีน แพลนนิง จํากดั  13,750  13,750  5,463  7,841          -  -  5,463  7,841 

 

  พนับาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  วิธีราคาทนุ  คา่เผือการด้อยคา่ของเงินลงทนุ  มลูคา่ตามบญัชีราคาทนุ - 

สทุธิ 
ชือบริษัท  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

บริษัท คลีน แพลนนิง จํากดั  13,750  13,750  (8,287)  (5,916)  5,463  7,834 

 

11.2  สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมสาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี 
  พนับาท 
  งบการเงินรวม 

ชือบริษัท  2561  2560 
บริษัท คลีน แพลนนิง จํากดั  (2,378)  (2,025) 

 

11.3  ข้อมลูทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

    11.3.1 สรุปรายการฐานะการเงิน 

             พนับาท 
 2561  2560 
สินทรัพย์หมนุเวียน 3,103  2,780 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 51,808  46,224 

หนีสินหมนุเวียน (32,911)  (16,770) 

หนีสินไมห่มนุเวียน (150)  (870) 

สินทรัพย์สทุธิ 21,850  31,364 

 

   11.3.2 สรุปรายการกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ   

 พนับาท 
 2561  2560 

รายได้ 8,643  6,110 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (11,553)  (8,100) 

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวม (11,553)  (8,100) 
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   11.3.3 กระทบยอดข้อมลูทางการเงินข้างต้นกบัมลูคา่ตามบญัชีของสว่นได้เสยีของบริษัทร่วมทีรับรู้ในงบการเงินรวม 

             พนับาท 
 2561  2560 

สินทรัพย์สทุธิของบริษัทร่วม 21,850  31,364 

สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทร่วม (ร้อยละ) 25.00  25.00 

คา่ความนิยม -  - 
การปรับปรุงอืน -  - 
มลูคา่ตามบญัชีของบริษัทในบริษัทร่วม 5,463  7,841 

 

12. เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 

  เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย 

  พนับาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ทนุชําระแล้ว (พนับาท)  อตัราร้อยละของการถือหุ้น  ราคาทนุ (พนับาท) 

ชือบริษัท  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

บริษัท เอช อาร์ ซี พี จํากดั  5,000  5,000  100  100  4,090  4,090 

 

13. สว่นปรับปรุงอาคารเชา่และอปุกรณ์ 

   สว่นปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์ ประกอบด้วย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  การเปลียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 60  จํานวนทีเพิมขนึ  จํานวนทีลดลง  รับเข้า (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 61 

ราคาทนุ          

สว่นปรับปรุงอาคารเชา่ 4,677  35  -  -  4,712 

อปุกรณ์สํานกังาน        50,631  8,367  (209)  -  58,789 

เครืองตกแต่งและติดตงั 1,922  327  -  -  2,249 

ยานพาหนะ 3,088  -  -  -  3,088 

 รวม 60,318  8,729  (209)  -  68,838 

คา่เสือมราคาสะสม          

สว่นปรับปรุงอาคารเชา่       3,052  490  -  -  3,542 

อปุกรณ์สํานกังาน 40,041  6,294  (165)  -  46,170 

เครืองตกแต่งและติดตงั 713  377  -  -  1,090 

ยานพาหนะ 1,462  617  -  -  2,079 

 รวม 45,268  7,778  (165)  -  52,881 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 15,050        15,957 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  การเปลียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 59  จํานวนทีเพิมขนึ  จํานวนทีลดลง  รับเข้า (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 60 

ราคาทนุ          

สว่นปรับปรุงอาคารเชา่ 4,488  189  -  -  4,677 

อปุกรณ์สํานกังาน 44,762  6,547  (1,093)  415         50,631 

เครืองตกแต่งและติดตงั 1,456  466  -  -  1,922 

ยานพาหนะ 2,499  589  -  -  3,088 

สินทรัพย์ระหวา่งติดตงั 372  43    (415)  - 

 รวม 53,577  7,834  (1,093)  -  60,318 

คา่เสือมราคาสะสม          

สว่นปรับปรุงอาคารเชา่ 2,588  464  -  -        3,052 

อปุกรณ์สํานกังาน 36,131  4,959  (1,049)  -  40,041 

เครืองตกแต่งและติดตงั 433  280  -  -  713 

ยานพาหนะ 893  569  -  -  1,462 

     รวม 40,045  6,272  (1,049)  -  45,268 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 13,532        15,050 

 

 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  การเปลียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 60  จํานวนทีเพิมขนึ  จํานวนทีลดลง  รับเข้า (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 61 

ราคาทนุ          

สว่นปรับปรุงอาคารเชา่ 4,677  35  -  -  4,712 

อปุกรณ์สํานกังาน 50,627  8,367  (205)  -  58,789 

เครืองตกแต่งและติดตงั 1,912  327  -  -  2,239 

ยานพาหนะ 3,088  -  -  -  3,088 

 รวม 60,304  8,729  (205)  -  68,828 

คา่เสือมราคาสะสม          

สว่นปรับปรุงอาคารเชา่ 3,052  490  -  -  3,542 

อปุกรณ์สํานกังาน 40,040  6,292  (164)  -  46,168 

เครืองตกแต่งและติดตงั 709  376  -  -  1,085 

ยานพาหนะ 1,462  618  -  -  2,080 

     รวม 45,263  7,776  (164)  -  52,875 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 15,041        15,953 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  การเปลียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 59  จํานวนทีเพิมขนึ  จํานวนทีลดลง  รับเข้า (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 60 

ราคาทนุ          

สว่นปรับปรุงอาคารเชา่ 4,488  189  -  -  4,677 

อปุกรณ์สํานกังาน 44,762  6,543  (1,093)  415  50,627 

เครืองตกแต่งและติดตงั 1,446  466  -  -  1,912 

ยานพาหนะ 2,499  589  -  -  3,088 

สินทรัพย์ระหวา่งติดตงั 372  43  -  (415)  - 

 รวม 53,567  7,830  (1,093)  -  60,304 

คา่เสือมราคาสะสม          

สว่นปรับปรุงอาคารเชา่ 2,588  464  -  -        3,052 

อปุกรณ์สํานกังาน 36,131  4,958  (1,049)  -  40,040 

เครืองตกแต่งและติดตงั 431  278  -  -  709 

ยานพาหนะ 893  569  -  -  1,462 

     รวม 40,043  6,269  (1,049)  -  45,263 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 13,524        15,041 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

คา่เสือมราคาสาํหรับปี 7,778  6,272  7,776  6,269 

   

  ณ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อปุกรณ์ซงึหกัคา่เสือมราคาเต็มจํานวนแล้วแตย่งัคงใช้งานอยู่ มีมลูค่าตามบญัชีก่อน
หกัคา่เสอืมราคาสะสมจํานวน 37.86 ล้านบาท และ 34.80 ล้านบาท  (สาํหรับบริษัทมีจํานวน37.86 ล้านบาท และ 34.80 ล้าน
บาท) ตามลาํดบั 

  ณ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยานพาหนะและเครืองใช้สํานกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย ซึงได้มาภายใต้สญัญา
เช่าการเงินมีมลูค่าตามบญัชีจํานวนเงิน 1.27 ล้านบาท และ 1.75 ล้านบาท (สําหรับบริษัทมีจํานวนเงิน 1.27 ล้านบาท และ 
1.75 ล้านบาท) ตามลาํดบั 
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14. สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

  สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน ประกอบด้วย 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  การเปลียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 60  จํานวนทีเพิมขนึ  จํานวนทีลดลง  รับเข้า (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 61 

ราคาทนุ          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,381  -  -  128  3,509 

โปรแกรมระหวา่งติดตงั 128  -  -  (128)  - 

 รวม 3,509  -  -  -  3,509 

คา่เสือมราคาสะสม          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 322  632  -  -  954 

      รวม 322  632  -  -  954 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 3,187        2,555 

 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  การเปลียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 59  จํานวนทีเพิมขนึ  จํานวนทีลดลง  รับเข้า (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 60 

ราคาทนุ          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2,423  504  -  454  3,381 

โปรแกรมระหวา่งติดตงั -  582  -  (454)  128 

 รวม 2,423  1,086  -  -  3,509 

คา่เสือมราคาสะสม          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 87  235  -  -  322 

     รวม 87  235  -  -  322 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 2,336        3,187 

 

 

15. สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีสนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

การเปลียนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับปีสนิสดุวนัที 31 
ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  รายได้ (คา่ใช้จา่ย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 60 

 

 ในกําไรขาดทนุ  ในกําไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอืน 

 ณ 31 ธ.ค. 61 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :        

 ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 661  84 241  986 

รวม 661  84  241  986 

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :        

 สญัญาเชา่การเงิน 110  4 -  114 

รวม 110  4  -  114 

สินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 551      872 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายได้ (คา่ใช้จา่ย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 59 

 

 ในกําไรขาดทนุ  ในกําไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอืน 

 ณ 31 ธ.ค. 60 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :        

 ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 605  56 -  661 

 ผลขาดทนุสะสม 41  (41) -  - 

รวม 646  15  -  661 

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :        

 สญัญาเชา่การเงิน 91  19 -  110 

รวม 91  19  -  110 

สินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 555      551 

 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  รายได้ (คา่ใช้จา่ย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 59 

 

 ในกําไรขาดทนุ  ในกําไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอืน 

 ณ 31 ธ.ค. 60 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :        

 ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 605  56 -  661 

รวม 605  56  -  661 

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :        

 สญัญาเชา่การเงิน 91  19 -  110 

รวม 91  19  -  110 

สินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 514      551 
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16. เงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 
   เงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน ประกอบด้วย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 

ตวัสญัญาใช้เงิน 63,543  1,822 

เจ้าหนีทรัสต์รีซีท 76,211  49,317 

    รวม 139,754  51,139 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีวงเงินสนิเชือจากสถาบนัการเงินหลายแหง่มีจํานวนรวม 199 ล้านบาทและ 
154 ล้านบาท ตามลาํดบั (เฉพาะเงินกู้ยืมระยะสนัและทรัสต์รีซีทจํานวน 190 ล้านบาทและ 150 ล้านบาท ตามลาํดบั) สาํหรับเงิน
กู้ยืมระยะสนัและทรัสต์รีซีทมีกําหนดระยะเวลา 90 -120  วนั และ 90 -120 วนั ตามลําดบั ซึงคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 4.250 - 

4.500 ตอ่ปี และร้อยละ 4.500 - 5.025 ตอ่ปี ตามลาํดบั 

 วงเงินสินเชือดงักลา่วคําประกนัโดยบริษัทใหญ่และมีหลกัทรัพย์คําประกนัเป็นบญัชีเงินฝากประจําและบญัชีเงินฝากออม
ทรัพย์ของบริษัท 

 

17. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 
   เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน ประกอบด้วย 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2561  2560  2561  2560 

เจ้าหนีการค้า - กิจการทีไมเ่กียวข้องกนั 44,203  65,786  44,203  65,786 

เจ้าหนีอืน - กิจการทีไมเ่กียวข้องกนั 1  1  -  - 

 - กิจการทีเกียวข้องกนั 26  161  26  161 

เงินรับลว่งหน้าคา่สินค้าและบริการ 11,550  -  11,550  - 

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 5,358  10,785  5,306  10,675 

       รวม  61,138  76,733  61,085  76,622 

 

  เจ้าหนีการค้า แยกตามประเภทสกลุเงินตา่ง ๆ ประกอบด้วย 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินตราตา่งประเทศ (พนัหน่วย)  พนับาท 
 2561  2560  2561  2560 
เจ้าหนีการค้าในประเทศ        

 เงินบาท     38,462  36,181 

เจ้าหนีการค้าตา่งประเทศ        

เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 176  901  5,741  29,605 

     44,203  65,786 
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18. หนีสนิหมนุเวียนอืน 
   หนีสนิหมนุเวียนอืน ประกอบด้วย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

ภาษีหกั ณ ทีจา่ยรอนําสง่ 1,448  898  1,447  898 

เจ้าหนีกรมสรรพากร 1,174  2,476  1,174  2,476 

อืน ๆ 109  566  109  566 

 รวม 2,731  3,940  2,730  3,940 

 

19. หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงิน 
   หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย 

  พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

หนีสินตามสญัญาเชา่การเงิน 744  1,274 

หกั  ดอกเบยีรอการตดัจําหน่าย (46)  (75) 

        รวม 698  1,199 

หกั  สว่นทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี (361)  (690) 

        สทุธิ 337  509 

    

   บริษัทมีภาระผกูพนัทีจะต้องจ่ายคา่เช่าขนัตําตามสญัญาเช่าการเงิน ดงันี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 

เงินต้น  ดอกเบยีรอตดั  ยอดชําระ  เงินต้น  ดอกเบยีรอตดั  ยอดชําระ 

ถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี 361  27  388  690  55  745 

ถึงกําหนดการจา่ยชําระ
หลงัจาก 

           

 หนึงปีแตไ่มเ่กินห้าปี 337  19  356  509  20  529 

รวม 698  46  744  1,199  75  1,274 

 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีหนีสินตามสญัญาเช่าการเงินเกียวกบัการเช่ายานพาหนะ และอุปกรณ์
สํานกังานกบับริษัทลสิซิงในประเทศหลายแห่ง คงเหลือจํานวน 4 ฉบบั มลูค่าตามสญัญารวมเป็นเงิน 3.21 ล้านบาท ระยะเวลา
ผอ่นชําระ 48  เดือน จ่ายชําระรวมงวดละ 0.07 ล้านบาท  
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20. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

  งบแสดงฐานะการเงิน 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัต้นปี 3,305  3,027 

ผลประโยชน์จา่ยโดยโครงการระหวา่งปี -  (175) 

ต้นทนุบริการปัจจบุนั และดอกเบียระหวา่งปี 418  453 

ผล (กําไร) ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั    

 คณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,203  - 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัสนิปี 4,926  3,305 

 

  คา่ใช้จ่ายทีรับรู้ในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 

ต้นทนุบริการปัจจบุนั    

 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 344  386 
 ดอกเบยีจากภาระผกูพนั 74  67 

รวม 418  453 
 

  ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 

ผลขาดทนุทีเกิดจาก    

 การเปลียนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ 1,030  - 

 การเปลียนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 305  - 

 ประสบการณ์ (132)  - 

  รวม 1,203  - 

 

 สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 ร้อยละ 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 

อตัราคิดลด 3.23  2.03 
อตัราการเพิมขนึของเงินเดือน 8.76  5.88 
อตัราการหมนุเวียนพนกังาน 0.90  0 - 26 

 

 



98 

 

 

  การวเิคราะห์ความออ่นไหว 

  ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดงัน ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 

อตัราคิดลด    

เพิมขนึร้อยละ 0.50 (186)  (105) 

ลดลงร้อยละ 0.50 203  112 

อตัราการเพิมขนึของเงินเดือน    

เพิมขนึร้อยละ 0.50 188  119 

ลดลงร้อยละ 0.50 (174)  (113) 

อตัราการเปลียนแปลงในจํานวนพนกังาน    

เพิมขนึร้อยละ 0.50 (212)  (134) 

ลดลงร้อยละ 0.50 232  77 

 

 เมือวนัที 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน ซึงกฎหมายดงักลา่ว
อยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยกําหนดอตัราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลกูจ้างซึง
ทํางานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสดุท้าย 400 วนัสดุท้าย จากปัจจุบนัอตัรา
ค่าชดเชยสงูสดุคือ 300 วนั โดยหากกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้ภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังานเพิมขนึประมาณ 0.68 ล้านบาท และทําให้กําไรลดลงประมาณ 0.51 ล้านบาท 

 

21. สาํรองตามกฎหมาย 

ภายใต้บทบญัญตัิของมาตรา  แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน พ.ศ.  บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี
สว่นหนงึไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองนจีะมี
จํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ  ของทนุจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักลา่วไมส่ามารถนําไปจา่ยเงินปันผล บริษัทได้จดัสรร
สาํรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 

 

22. การจดัสรรกําไรสะสม 

  ตามการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมือวนัที 3 เมษายน 2561 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผล
การดําเนินงานระหวา่งวนัที 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2560 โดยจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท หรือคิดเป็นจํานวน
เงิน 16.00 ล้านบาท  
 

 

 

 

 

 



99 

 

 

23. คา่ใช้จา่ยตามลกัษณะ 

   คา่ใช้จ่ายตามลกัษณะสาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วยคา่ใช้จ่ายทีสาํคญั ดงันี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
การเปลียนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและสินค้า
 ระหวา่งทาง                                                    

 

1,076 

            

 (918) 

  

952 

   

 (794) 

ซอืสินค้าสําเร็จรูป 521,657  499,074  521,656  499,074 

วตัถดุิบและวสัดสุนิเปลืองใช้ไป 531  708  531  708 

เงินเดือนคา่แรงและผลประโยชน์อืนของพนกังาน     56,996    52,904  56,996  52,904 
คา่เสือมราคา 7,778  6,272  7,776                

6,269 
คา่ตดัจําหน่าย 632  235  632  235 

คา่เชา่จา่ยตามสญัญาเชา่ดาํเนินงาน 2,511  2,719  2,511  2,719 

 

24. คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 

 24.1 สว่นประกอบหลกัของคา่ใช้จา่ย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สําหรับปีสินสุดวันที  31 ธันวาคม 2561และ 2560 

ประกอบด้วย  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ทแีสดงอยุใ่นกําไรขาดทนุ :       

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั :       

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับปี 5,529  9,734 5,529  9,734 

คา่ใช้จา่ย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :       

การเปลียนแปลงของผลตา่งชวัคราว        

 ทีรับรู้เมือเริมแรกและทีกลบัรายการ (80)  4 (80)  (37) 

 รวม 5,449   9,738 5,449  9,697 

ภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกบัสว่นประกอบของกําไร       

ขาดทนุเบด็เสร็จอืน        

กําไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกั        

 คณิตศาสตร์ประกนัภยั (241)  - (241)  - 

 รวม (241)  - (241)  - 

 

 24.2 การกระทบยอดระหวา่งจํานวนคา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้และผลคณูของกําไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีทีใช้ 
 การกระทบยอดระหวา่งจํานวนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้และผลคณูของกําไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีทีใช้ 

สาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดงันี 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

กําไร (ขาดทนุ) ทางบญัชีสาํหรับปี 21,050  42,695  21,044  42,707 

อตัราภาษีทีใช้ (%) 20  20 20  20 

คา่ใช้จา่ย (รายได้) ภาษีเงินได้คํานวณตามอตัราภาษีทีใช้ 4,210  8,539  4,209  8,541 

รายการกระทบยอด        

 ผลกระทบทางภาษีของคา่ใช้จา่ยทีไมส่ามารถนํามา        

  หกัในการคํานวณกําไรทางภาษี        

  - คา่ใช้จา่ยทีไมอ่นญุาตให้ถือเป็นรายจา่ยในการ        

    คํานวณกําไรทางภาษี 864  1,013  1,335  1,375 

  ผลกระทบทางภาษีสําหรับคา่ใช้จา่ยทีสิทธิหกัได้เพิม (97)  (180)  (97)  (180) 

       สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 474  405  -  - 

    ขาดทนุทางภาษีทียงัไมไ่ด้บนัทกึในปีกอ่นแตนํ่ามาใช้        

    ลดคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ของปีปัจจบุนั (4)  -  -  - 

     อืนๆ 2  (39)  2  (39) 

รวมรายการกระทบยอด 1,239  1,199  1,240  1,156 

รวมคา่ใช้จา่ย (รายได้) ภาษีเงินได้  5,449  9,738  5,449  9,697 

 

 ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีสะสมทียังไม่ได้ใช้เป็นจํานวนเงิน
ประมาณ 0.93 ล้านบาทและ 0.94 ล้านบาท ตามลําดบั ซึงบริษัทย่อยไม่ได้บนัทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
จากผลขาดทุนทางภาษีดงักล่าว เนืองจากยงัมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนํา
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมาใช้ประโยชน์ 

 

 24.3 การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีทีแท้จริงถวัเฉลยีและอตัราภาษีทีใช้ 

 การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีแท้จริงถวัเฉลียและอตัราภาษีทีใช้ สําหรับปีสนิสดุวนัที    31 ธันวาคม 2561 

และ 2560 สรุปได้ดงันี 
 งบการเงินรวม 
 2561  2560 

 จํานวนภาษี  
(พนับาท) 

 อตัราภาษี  
(%) 

 จํานวนภาษี  
(พนับาท) 

 อตัราภาษี  
(%) 

กําไร (ขาดทนุ) ทางบญัชีก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้
สําหรับปี 

21,050   

42,695 

  

คา่ใช้จา่ย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอตัราภาษีทีใช้ 4,210  20.00 8,539  20.00 

รายการกระทบยอด 1,239  5.88 1,199  2.81 

คา่ใช้จา่ย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอตัราภาษีทแีท้จริงถวั
เฉลีย 

5,449  25.88 

9,738 

 

22.81 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 

 จํานวนภาษี  
(พนับาท) 

 อตัราภาษี  
(%) 

 จํานวนภาษี  
(พนับาท) 

 อตัราภาษี  
(%) 

กําไร (ขาดทนุ) ทางบญัชีก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้
สําหรับปี 

21,044   

42,707 

  

คา่ใช้จา่ย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอตัราภาษีทีใช้ 4,209  20.00 8,541  20.00 

รายการกระทบยอด 1,240  5.88 1,156  2.71 

คา่ใช้จา่ย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอตัราภาษีทแีท้จริงถวั
เฉลีย 

5,449  25.88 

9,697 

 

22.71 

 

25. กําไรตอ่หุ้น 

   กําไรตอ่หุ้นขนัพืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสาํหรับปีทีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท(ไมร่วมกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน) ด้วย
จํานวนถวัเฉลยีถ่วงนําหนกัของหุ้นสามญัทีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

   สาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
 งบการเงินรวม                     งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
กําไรสําหรับปีทีเป็นของบริษัทใหญ่  (พนับาท) 15,601  32,957  15,596  33,010 

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนําหนกั  (พนัหุ้น) 100,000  100,000  100,000  100,000 

กําไรตอ่หุ้นขนัพนืฐาน  (บาทตอ่หุ้น) 0.16  0.33  0.16  0.33 

 

26. สว่นงานดําเนินงาน 

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานทีนําเสนอนีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัททีผู้มีอํานาจตดัสินใจสูงสุดด้านการ
ดําเนินงานได้รับสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตดัสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการ
ดําเนินงานของสว่นงาน ทงันผีู้มีอํานาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการดําเนินงานของบริษัทคือคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจหลกั ในส่วนงานดําเนินงานทีรายงานเพียงส่วนงานเดียวคือการจําหน่ายระบบ
สารสนเทศไอที ระบบสารสนเทศเครือข่ายและระบบสารสนเทศโทรคมนาคม และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ 
ประเทศไทย บริษัทประเมินผลการปฏิบตัิงานของสว่นงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทนุจากการดํา เนินงานซึงมลูคา่โดย
ใช้เกณฑ์เดียวกบัทีใช้ในการวดักําไรหรือขาดทนุจากการดําเนินงานและสนิทรัพย์รวมในงบการเงิน ดงันนั รายได้ กําไรจากการ
ดําเนินงาน และสนิทรัพย์ทีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามสว่นงานดําเนินงานและเขตภมูิศาสตร์แล้ว 

ข้อมลูเกียวกบัลกูค้ารายใหญ่ 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการพร้อมติดตงัจากลกูค้ารายใหญ่ซึงเป็นลกูค้าในประเทศ
ทงัหมด สาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มียอดไมเ่กินร้อยละ 10 ของยอดรายได้รวม 

 

27. กองทนุสาํรองเลยีงชีพ  

 บริษัทได้จดัตงักองทนุสํารองเลยีงชีพพนกังานสําหรับพนกังานประจําทงัหมดของบริษัทตามความในพระราชบญัญตัิ
กองทนุสาํรองเลยีงชีพ พ.ศ.2530 
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  พนกังานและบริษัทจ่ายสมทบเข้าเงินกองทนุตามโครงการนีในอตัราร้อยละของเงินเดือนของพนกังานแต่ละคน พนกังาน
จะได้รับสว่นทีบริษัทสมทบตามระเบียบและข้อบงัคบัของเงินกองทนุและตามระยะเวลาการทํางานกบับริษัท บริษัทได้แตง่ตงั
ผู้จดัการกองทนุแหง่หนงึเพือบริหารกองทนุตามข้อกําหนดในพระราชบญัญตัิกองทนุสาํรองเลยีงชีพ พ.ศ.2530 

บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทนุสํารองเลยีงชีพ สําหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นจํานวนเงิน 0.72 ล้าน
บาท และ 0.57 ล้านบาท ตามลาํดบั 

 

28.  การเปลยีนแปลงในหนีสนิทีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 การเปลยีนแปลงในหนสีนิทีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับปีสินสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  มีดงันี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการทีไมใ่ชเ่งินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที 1  เพิม (ลด)*  เพิมขนึ  ณ วนัที 31 

 มกราคม 2561      ธันวาคม 2561 

เงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 51,139  88,615  -  139,754 

หนีสินตามสญัญาเชา่การเงิน 1,199  (704)  203  698 
รวม 52,338  87,911  203 140,452 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการทีไมใ่ชเ่งินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที 1  เพิม (ลด)*  เพิมขนึ  ณ วนัที 31 

 มกราคม 2560      ธันวาคม 2560 

เงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 73,890  (22,751)  -  51,139 

หนีสินตามสญัญาเชา่การเงิน 1,349  (565)  415  1,199 
รวม 75,239  (23,316)  415 52,338 

 

*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสทุธิรวมจํานวนเงินสดรับและเงินสดชําระคืนในงบกระแสเงินสด 

 

29. ภาระผกูพนัและหนีสนิทีอาจจะเกิดขนึ 

 29.1 ภาระผกูพนัเกียวกบัการซืออปุกรณ์และการจ้างบริการ 
  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีภาระผกูพนัเกียวเนืองกบัการซืออปุกรณ์ และการจ้างผู้ รับจ้างช่วง

เป็นจํานวนเงินรวม  37.56 ล้านบาท และ 18.00 ล้านบาท ตามลาํดบั 

 

 29.2 ภาระผกูพนัเกียวกบัสญัญาเชา่ดําเนินงาน 
  บริษัทได้เข้าทําสญัญาเช่าดําเนินงานทีเกียวข้องกบัการเช่าพืนทีในอาคาร อายขุองสญัญามีระยะเวลาตงัแต่ 1 

ถึง 3 ปี 

  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีจํานวนเงินขนัตําทีต้องจ่ายในอนาคตทงัสินภายใต้สญัญาเช่า
ดําเนินงานดงัน ี
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 ล้านบาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 

จา่ยชําระภายใน    

 ภายใน 1 ปี 2.00                1.20 

 มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 2.69  - 
 

29.3   ภาระผกูพนัเกียวกบัสญัญาให้บริการ 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีภาระผกูพนัตามสญัญาจ้างบริหารและบริการจากบริษัทใหญ่เป็น
จํานวน 0.07 ล้านบาท และ 0.10 ล้านบาท ตามลาํดบั  

 

29.4 หนงัสอืคําประกนัธนาคาร 
(1)  ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีหนังสือคําประกันซึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทเป็นจํานวน  

0.00  ล้านบาท  และ 0.02 ล้านบาท ตามลําดบั เพือคําประกนัการปฏิบตัิงานตามสญัญา ซึงเกียวเนืองกบัภาระ
ผกูพนัทางปฏิบตัิบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัท  

 (2)  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  บริษัทนําวงเงินสนิเชือเลตเตอร์ออฟเครดิตซงึมีบริษัทใหญ่ เป็นผู้คําประกนั
กบัทางธนาคารให้ออกหนงัสือคําประกนัธนาคารให้แก่บริษัทร่วม จํานวน 15.05 ล้านบาท และจํานวน 15.20 ล้าน
บาท ตามลาํดบั เพือคําประกนัสญัญาของบริษัทร่วม 

 

30. เครืองมือทางการเงิน 

30.1 การบริหารความเสยีง 
  บริษัทและบริษัทย่อยบริหารความเสยีงทางการเงินทีอาจเกิดขนึในสนิทรัพย์ทางการเงินและหนีสนิทางการเงิน

ตามปกติธุรกิจ โดยใช้ระบบการจัดการและการควบคุมภายในองค์กรโดยทวัไป และไม่ได้ประกอบธุรกรรมตราสาร
อนพุนัธ์ทางการเงินใด ๆ เพือการค้าหรือการเก็งกําไร 

 

30.2 ความเสยีงจากการให้สนิเชือ 

  บริษัทและบริษัทยอ่ยมีความเสยีงด้านการให้สนิเชือทีเกียวเนืองกบัลกูหนีการค้า ฝ่ายบริหารควบคมุความเสยีง
นีโดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชือทีเหมาะสม ดงันนั บริษัทและบริษัทย่อยไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสียหายทีเป็นสาระสําคญัจากการเก็บเงินจากลกูหนีดงักลา่ว นอกเหนือไปจากทีได้ตงัค่าเผือหนีสงสยัจะ
สญูไว้แล้ว 

 

30.3 ความเสยีงจากอตัราดอกเบีย 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสียงจากอตัราดอกเบียเนืองจากมีเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินเบิกเกินบญัชี เงิน
กู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน และหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ทงันีสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินสว่นใหญ่มี
อตัราดอกเบียทีปรับขนึลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบียคงทีซงึใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั อย่างไรก็ตาม
บริษัทและบริษัทย่อยเชือว่าความผันผวนของอัตราดอกเบียในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัตอ่ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริษัทและบริษัทยอ่ยมิได้ใช้ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน
อืนเพือปอ้งกนัความเสยีงดงักลา่ว 
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ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 และ  สนิทรัพย์และหนสีนิทางการเงินทสีาํคญัสามารถจดัตาม ประเภท
อตัราดอกเบยีได้ดงัน ี

 ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2561 

 อตัรา
ดอกเบยี 

 อตัราดอกเบยี  ไมมี่  รวม  อตัรา 

 
คงที  ปรับขนึลง  อตัรา

ดอกเบยี 

   ดอกเบยี 

   ตามอตัราตลาด       

         (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1  57  -  58  0.125 - 0.900 

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน  -  -  150  150  - 

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคําประกนั 30  -  -  30  0.650 - 0.900 

หนีสินทางการเงิน          

เงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 140  -  -  140  4.250 - 4.500 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน  -  -    61  61  - 

หนีสินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 1  -  -  1  4.366 - 8.500 

 

 

 

 

ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 2560 

 อตัรา
ดอกเบยี 

 อตัราดอกเบยี  ไมมี่  รวม  อตัรา 

 คงที  ปรับขนึลง  อตัราดอกเบยี    ดอกเบยี 

   ตามอตัราตลาด       

         (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1               24  1  26  0.125-1.000 

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน  -                 -            113              113  - 

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคําประกนั 26                 -  -  26  0.650-1.000 

หนีสินทางการเงิน          

เงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 51          -     -  51  4.500-

5.0250 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน  -                 -  77  77  - 

หนีสินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 1                 -                 -  1  4.366-8.500 
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 ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 
 อตัรา

ดอกเบยี 

 อตัราดอกเบยี  ไมมี่  รวม  อตัรา 

 
คงที  ปรับขนึลง  อตัรา

ดอกเบยี 

   ดอกเบยี 

   ตามอตัราตลาด       
         (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1  53  -  54  0.125 - 0.900 

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน  -  -  150  150  - 

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคําประกนั 30  -  -  30  0.650 - 0.900 

หนีสินทางการเงิน          

เงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 140  -  -  140  4.250 - 4.500 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน  -  -  61  61  - 

หนีสินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 1  -  -  1  4.366 - 8.500 

          

 

 ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 
 อตัราดอกเบยี  อตัราดอกเบยี  ไมมี่  รวม  อตัรา 
 ปรับขนึลง  คงที  อตัราดอกเบยี    ดอกเบยี 

 ตามอตัราตลาด         
         (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1          20   1  22  0.125-1.000 

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน  -            -  113  113  - 

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคําประกนั 26            -  -  26  0.650-1.000 

หนีสินทางการเงิน          

เงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน  51        -  -  51  4.500-5.025 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน  -            -  77  77  - 

หนีสินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 1            -  -  1  4.366-8.50 

 

30.4 ความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีน 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เนืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมี
รายการซือหรือขายสนิค้าทีเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ ซงึบริษัทและบริษัทยอ่ยไมไ่ด้ทําสญัญาซอืเงินตราตา่งประเทศ
ลว่งหน้า เพือปอ้งกนัความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีน  
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   ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมียอดคงเหลอืของสนิทรัพย์และหนีสนิทางการเงินที
เป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศซงึไมไ่ด้รับการปอ้งกนัความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีนดงันี 
 

  งบการเงินรวม/งบเการเงินฉพาะกิจการ 
  สนิทรัพย์ทางการเงิน  หนีสนิทางการเงิน  อตัราแลกเปลยีนเฉลยี 

สกลุเงิน  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

  (พนั)  (พนั)  (พนั)  

(พนั) 
 (บาทตอ่หนว่ยเงินตรา

ตา่งประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา  6 46  176   901  32.4498  32.6809 
ลาวกีบ  1,430   1,556  -  -  0.0038  0.0039 

 

30.5 ความเสยีงด้านสภาพคลอ่ง 
บริษัทและบริษัทย่อยมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดบัของเงินสดและ

รายการเทียบเทา่เงินสดให้เพียงพอตอ่การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย รวมทงัจดัหาวงเงินสนิเชือระยะสนัจาก
สถาบนัการเงินตา่ง ๆ เพือสาํรองในกรณีทีมีความจําเป็นและเพือลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด 

  

 30.6 มลูคา่ยตุิธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

เนอืงจากเครืองมือทางการเงินสว่นใหญ่ของบริษัทและบริษัทยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสนัหรือมีอตัราดอกเบีย
ใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด บริษัทและบริษัทยอ่ยจึงประมาณมลูคา่ยตุิธรรมของเครืองมือทางการเงินใกล้เคียง
กบัมลูคา่ตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

31. การบริหารจดัการทนุ 

  วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการทนุทีสาํคญัของบริษัทและบริษัทย่อย คือการจดัให้มีซงึโครงสร้างทางการเงินทีเหมาะสม
และการดํารงไว้ซงึความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนืองตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทและ
บริษัทย่อยมีอตัราสว่นหนีสินตอ่ทนุเท่ากบั 2.09 : 1 (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 1.35 : 1) และบริษัทมีอตัราสว่นหนีสินตอ่
ทนุเทา่กบั 2.08 : 1 (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560เทา่กบั 1.35 : 1) 

 

32. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 
  รายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 ได้มีการจัดประเภทใหม่เพือให้

สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจบุนั ซึงไม่มีผลกระทบตอ่กําไรหรือสว่นของผู้ ถือหุ้น การจดัประเภทรายการ
ใหมม่ีดงัตอ่ไปนี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ตามทีเคยเสนอ 

รายงานไว้เดิม 
 จดัประเภท 

เพิม (ลด) 
 จดัประเภท 

รายการใหม ่
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ      

คา่ใช้จา่ยในการขาย 21,870  14,319  36,189 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 46,148  (14,319)  31,829 
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พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามทีเคยเสนอ 

รายงานไว้เดิม 
 จดัประเภท 

เพิม (ลด) 
 จดัประเภท 

รายการใหม ่
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ      

คา่ใช้จา่ยในการขาย 21,870  14,319  36,189 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 48,014  (14,319)  33,695 

 

33.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหมแ่ละมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต 
  สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซึงลงประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้ว ให้ใช้  มาตรฐานการบญัชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและ
ปรับปรุงใหม ่ 
  โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบตัิกบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมต้นในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2562 เป็นต้น
ไป มีดงันี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2561)  เรือง การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2561) เรือง สินค้าคงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2561) เรือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2561) เรือง นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทาง

บญัชีและข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2561) เรือง เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2561) เรือง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2561) เรือง ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2561) เรือง สญัญาเชา่ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2561) เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2561)  เรือง การบญัชีสําหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลและการ

เปิดเผยข้อมลูเกียวกบัความชว่ยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2561)  เรือง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน

เงินตราตา่งประเทศ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 23 (ปรับปรุง 2561)  เรือง ต้นทนุการกู้ยืม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2561) เรือง การเปิดเผยข้อมลูเกียวกบับคุคลหรือกิจการที

เกียวข้องกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 26 (ปรับปรุง 2561) เรือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ

ออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2561) เรือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2561) เรือง เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2561) เรือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อ

รุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 33 (ปรับปรุง 2561) เรือง กําไรตอ่หุ้น 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2561) เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2561) เรือง การด้อยคา่ของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 37 (ปรับปรุง 2561) เรือง ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึนและสินทรัพย์ที

อาจเกิดขนึ 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2561) เรือง สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2561) เรือง อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 41 (ปรับปรุง 2561) เรือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 1 เรือง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็น

ครังแรก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 2 

(ปรับปรุง 2561) 
เรือง การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 

(ปรับปรุง 2561) 
เรือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 4 

(ปรับปรุง 2561) 
เรือง สญัญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 5 

(ปรับปรุง 2561) 
เ รือง  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและการ
ดําเนินงานทียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 6 

(ปรับปรุง 2561) 
เรือง การสํารวจและประเมินคา่แหลง่ทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 8 

(ปรับปรุง 2561) 
เรือง สว่นงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 10 

(ปรับปรุง 2561) 
เรือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 11 

(ปรับปรุง 2561) 
เรือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 12 

(ปรับปรุง 2561) 
เรือง การเปิดเผยข้อมลูเกียวกบัสว่นได้เสียในกิจการอืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 13 

(ปรับปรุง 2561) 
เรือง การวดัมลูคา่ยตุิธรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 15 เรือง รายได้จากสญัญาทีทํากบัลกูค้า 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 10      (ปรับปรุง 2561) เรือง ความชว่ยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทีไมมี่ความเกียวข้อง

อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 15       (ปรับปรุง 2561) เรือง สญัญาเชา่ดําเนินงาน-สิงจงูใจทีให้แก่ผู้ เชา่ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 25       (ปรับปรุง 2561) เรือง ภาษีเงินได้-การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือของผู้ ถือหุ้น 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 27      (ปรับปรุง 2561) เรือง การประเมินเนือหาสญัญาเชา่ทีทําขนึตามรูปแบบ

กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 29      (ปรับปรุง 2561) เรือง การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 32      (ปรับปรุง 2561) เรือง สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน-ต้นทนุเว็บไซต์ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 1 

(ปรับปรุง 2561) 
เรือง การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขนึจากการรือถอน การ
บรูณะและหนีสินทีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 4 (ปรับปรุง 
2561) 

เรือง การประเมินวา่ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเชา่
หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 5 (ปรับปรุง 
2561) 

เรือง สิทธิในสว่นได้เสียจากกองทนุการรือถอน การบรูณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 7 (ปรับปรุง 
2561) 

เรือง การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2561) เรืองการรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟอ้รุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 10 (ปรับปรุง 
2561) 

เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 12 (ปรับปรุง 
2561) 

เรือง ข้อตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 14 (ปรับปรุง 
2561) 

เ รือง  ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์  
ข้อกําหนดเงินทนุขนัตําและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่านี 
สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุง 2561) 

เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 17 (ปรับปรุง 
2561) 

เรือง การจา่ยสินทรัพย์ทีไมใ่ชเ่งินสดให้เจ้าของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 20 (ปรับปรุง 
2561) 

เรือง ต้นทนุการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมือง
ผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 21 

(ปรับปรุง 2561) 
เรือง เงินทีนําสง่รัฐ 

โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบตัิกบังบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 มีดงันี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 32 เรือง การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 7 เรือง การเปิดเผยข้อมลูเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16  เรือง การป้องกนัความเสียงของเงินลงทนุสทุธิใน

หน่วยงานตา่งประเทศ 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 19 

 
เรือง การชําระหนีสินทางการเงินด้วยตราสารทนุ 

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ยเชือวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ข้ างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัตอ่งบการเงินเมือนํามาถือปฏิบตัิ 

 

34. การอนมุตังิบการเงิน 
  งบการเงินนีได้รับอนมุตัิให้ออกโดยกรรมการของบริษัท เมือวนัที 18 กมุภาพนัธ์ 2562 
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- END - 
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