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วิสัยทัศน์และพันธกิจในการประกอบธุรกจิ 

บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) (ITGreen) เดิมชื่อบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ ำกัด (ITDC) ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรจัด

จ ำหน่ำย (ขำยส่ง) สินค้ำไอทีมำตั้งแต่ปี 2540 และด ำเนินธุรกิจดังกล่ำวเรื่อยมำ ซ่ึงในช่วงปี 2540-2546 สินค้ำของบริษัทฯ จะ

เป็นสินค้ำไอทีประเภทสินค้ำส่วนบุคคล (Consumer Products) เป็นส่วนใหญ่ เน้นกำรขำยด้ำนจ ำนวนเป็นหลัก และ

เน่ืองจำกธุรกิจลักษณะน้ีมีกำรแข่งขันสูง ควำมแตกต่ำงของกำรท ำธุรกิจในกลุ่มผู้จัดจ ำหน่ำยด้วยกันต่ ำ ก ำไรขั้นต้นต่ ำ ในขณะ

ที่มีควำมเสี่ยงหลำยด้ำนเช่น สินค้ำด้อยคุณภำพและหน้ีสูญ ทั้งน้ีในช่วงปี 2547 ต่อเน่ืองปี 2548 น้ัน ทำงผู้บริหำรพยำยำม

แก้ไขปัญหำ โดยก่อตั้งหน่วยธุรกิจใหม่แยกจำกธุรกิจเดิมที่ท ำอยู่ มำจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทไอทีส ำหรับองค์กร (Enterprise 

Products) เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำง สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ไม่เน้นเพียงกำรแข่งขันด้ำนรำคำ เพื่อให้มีก ำไรขั้นต้นสูงขึ้น นับเป็นกำรลด

ปัญหำ ลดควำมเสี่ยงแบบที่เคยมีอยู่กับธุรกิจเดิมตำมที่ได้กล่ำวไปแล้ว   

สินค้ำตัวแรกคือ Packeteer ซ่ึงเป็นสินค้ำจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็นระบบอุปกรณ์ในกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้

แบนด์วิธของเครือข่ำย WAN ให้มีประสิทธิภำพและสมรรถภำพสูงสุด ปัจจุบันได้เลิกกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำตัวน้ีแล้ว 

เน่ืองจำกบริษัทผู้ผลิตสินค้ำถูกซ้ือโดยบริษัทผู้ผลิตรำยอ่ืน และสินค้ำได้หำยไปจำกตลำด  

สินค้ำตัวที่ 2 คือ Fortinet เป็นสินค้ำจำกประเทศสหรัฐอเมริกำเช่นกัน โดยเป็นสินค้ำที่จัดกำรเก่ียวกับระบบควำม

ปลอดภัยข้อมูลให้กับองค์กร สินค้ำตัวน้ีได้กลำยเป็นสินค้ำที่สร้ำงรำยได้ส่วนใหญ่ให้กับบริษัทฯ มำหลำยปีจนถึงปัจจุบัน 

ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ได้หำสินค้ำอ่ืนๆ เพื่อเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยเพิ่มอีกหลำยตัว ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง  

กลำงปี 2551 บริษัทฯ ตัดสินใจครั้งส ำคัญในกำรเลิกจัดจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทบุคคลทั้งหมด โดยมำด ำเนินธุรกิจจัด

จ ำหน่ำยสินค้ำประเภทไอทีส ำหรับองค์กรเพียงอย่ำงเดียว และยังคงมองหำสินค้ำใหม่ๆ เพิ่มเติม อีกทั้งยังปรับและจัดกลุ่ม

สินค้ำที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยให้เหมำะกับควำมต้องกำรของตลำด โดยมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมกำรใช้เทคโนโลยีของลูกค้ำ

ในตลำดเป็นส ำคัญ  ท ำให้ธุรกิจของบริษัทมีกำรเติบโตด้วยดีตลอดมำ 

ด้ำนทุนจดทะเบียน ในปี 2540 บริษัทฯ เริ่มด ำเนินกิจกำรด้วยเงินทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท และเพิ่มทุนจด

ทะเบียนเป็น 5 ล้ำนบำทในปีถัดมำคือ ปี 2541 ต่อมำได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้ำนบำท ในปี 2552 และปี 2557 บริษัท

ฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้ำนบำท เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต 
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วิสัยทัศน์ 

บริษัทฯ มุ่งม่ันสู่กำรเป็นผู้น ำในธุรกิจกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไอที โดยเน้นกำรให้บริกำรที่เป็นเลิศ สร้ำงคุณค่ำ 

สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำและคู่ค้ำ ด้วยทีมงำนที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพสูง รวมถึงเป็นองค์กรที่ผู้ผลิตและคู่ค้ำ

ปรำรถนำที่จะร่วมท ำธุรกิจด้วย 

พันธกิจ 

  พัฒนำบุคคลำกรให้มีทักษะ ควำมรู้ ควำมช ำนำญ ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์และธุรกิจของลูกค้ำ และ

ปรับให้มีทัศนคติในกำรพัฒนำตนเองตลอดเวลำ และเป็นผู้ให้บริกำรที่ดี มีควำมรับผิดชอบต่องำนและลูกค้ำ รวมทั้ง

ให้มีกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพสูง 

  พัฒนำองค์กรให้มีขั้นตอนกำรท ำงำนที่กระชับ เรียบง่ำย แต่มีประสิทธิภำพสูง ง่ำยต่อลูกค้ำและคู่ค้ำในกำรติดต่อ

และท ำธุรกิจร่วมด้วย 

  ท ำองค์กรให้มีบรรยำกำศในกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข ส่งเสริมพัฒนำกำรเรียนรู้ของบุคคลำกร รวมไปถึงให้มี

กำรท ำงำนอย่ำงเป็นมิตรต่อเพื่อนพนักงำนเองและลูกค้ำ ขณะเดียวกันยังคงให้มีบรรยำกำศของกำรแข่งขันในระดับ

หน่ึง  

  รักษำควำมสัมพันธ์ที่ดี มีกำรสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจ ร่วมกันสร้ำงและรักษำผลประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจ

ร่วมกันกับเจ้ำของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้ำงธุรกิจและยอดขำยให้เติบโตขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง 

  ศึกษำตลำด แนวโน้มและเทคโนโลยีในอนำคต หำสินค้ำใหม่ๆ ที่เหมำะสมมำจ ำหน่ำย เพื่อรักษำและสร้ำงควำม

ต่อเน่ืองในกำรเติบโตของธุรกิจ  

  ให้ควำมส ำคัญในเรื่องของกำรท ำควำมเข้ำใจ กำรเข้ำถึง และกำรร่วมมือท ำธุรกิจกับคู่ค้ำ  อีกทั้ง กำรพัฒนำ 

สนับสนุนและส่งเสริมให้คู่ค้ำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตลอดจนทักษะในกำรขำยและบริกำรในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็น

ตัวแทน  

  สร้ำงและพัฒนำองค์กร ให้มีกำรบริกำรที่หลำกหลำย มีคุณภำพและครบวงจร เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงและเป็น

จุดขำยขององค์กรเม่ือเปรียบเทียบกับผู้จัดจ ำหน่ำยอ่ืนๆ ในตลำด  
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ปรัชญาในการด าเนินงาน 

บริษัทฯ ยึดหลักในกำรท ำธุรกิจแบบจริงใจ จริงจัง เข้ำใจ ซ่ือสัตย์ เป็นมิตร ยืดหยุ่น ฉับไว สร้ำงสรรค์ พัฒนำ ท ำงำน

อย่ำงมีควำมสุข และให้บริกำรที่คุ้มรำคำ 

 

วัฒนธรรมองค์กร 

บริษัทฯ ได้พยำยำมปลูกฝังให้พนักงำนทุกคนมีหัวใจของกำรเป็นผู้ให้บริกำร ท ำงำนเป็นทีมช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  

เป็นมิตร ซ่ือสัตย์ และไม่เอำเปรียบ เข้ำอกเข้ำใจ เข้ำถึงคู่ค้ำและลูกค้ำเป็นอย่ำงดี นอกจำกน้ียังมีควำมอ่อนน้อมถ่อมตน มี

ควำมภูมิใจในกำรเป็นส่วนหน่ึงของบริษัทฯ เรียนรู้และพัฒนำอยู่เสมอ มุ่งแก้ปัญหำของลูกค้ำเป็นหลัก มองหำและสร้ำงคุณค่ำ

เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้ำ  

 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

เป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจที่ส ำคัญของบริษัทฯ คือ 

  สร้ำงองค์กรให้มีควำมม่ันคง มีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน พนักงำนมีควำมก้ำวหน้ำและมีควำมสุข ลูกค้ำมีควำมพอใจ

ในสินค้ำและบริกำรที่ได้รับ ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนพอใจในผลตอบแทนที่ได้รับ เป็นองค์กรที่เป็นมิตรและเป็นประโยชน์

ต่อสังคมรอบข้ำง  

  สร้ำงองค์กรที่เอ้ือให้พนักงำนมุ่งม่ันในกำรท ำงำน ใส่ใจและพัฒนำตนเอง โดยมีควำมสำมำรถและควำมช ำนำญ 

เพื่อให้เข้ำใจธุรกิจและแก้ปัญหำของลูกค้ำ  ตลอดจนสร้ำงคุณค่ำที่เหมำะต่อองค์กรและต่อลูกค้ำ 

  สร้ำงองค์กรให้เติบโต มีทิศทำงและมีขนำดธุรกิจเพียงพอที่จะรองรับยอดขำยของผู้ผลิตสินค้ำที่บริษัทฯ เป็น

ตัวแทนจ ำหน่ำย โดยในแต่ละผู้ผลิตสินค้ำน้ันวำงแผนให้มีสัดส่วนยอดขำยต่อยอดขำยรวมทั้งหมดของบริษัทฯ ที่

ขนำด 10-20% รวมทั้งให้มีจ ำนวนผู้ผลิตสินค้ำไม่น้อยกว่ำ 5 รำย ภำยในสิ้นปี 2565 

  รักษำกำรเติบโตของธุรกิจหลักของบริษัทฯให้ได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำปีละ 10% ต่อไปอย่ำงน้อยอีก 5 ปี เพื่อบรรลุ

ยอดขำยในปี 2567 ที่มียอดขำยไม่น้อยกว่ำ 1,000 ล้ำนบำทต่อปี และรักษำอัตรำก ำไรสุทธิก่อนหักภำษีที่ไม่ต่ ำกว่ำ 

5% ต่อปี 

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจโดยเน้นกำรสร้ำงควำมแตกต่ำง กำรท ำควำมเข้ำใจในธุรกิจและปัญหำของลูกค้ำ กำรเสนอ

โซลูชั่นต่ำงๆ ที่หลำกหลำยเพื่อแก้ปัญหำให้ลูกค้ำ โดยเน้นกำรสร้ำงคุณค่ำเพิ่มให้กับโซลูชั่นดังกล่ำว   
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รายได้จากการขายสินค้าและบริการรายปี 

ยอดรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรของบริษัทฯ นับจำกปีที่เลิกท ำธุรกิจจ ำหน่ำยสินค้ำส่วนบุคคลและท ำธุรกิจ

สินค้ำส ำหรับองค์กรเพียงอย่ำงเดียวตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมำจนถึงปี 2561  

 

 

 

ยอดรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรของบริษัทฯ มีกำรเติบโตมำตลอดทุกปี มำกบ้ำงน้อยบ้ำงโดยมีอัตรำเติบโต

เฉลี่ย 16-17% ต่อปี 

 

อย่ำงไรก็ตำมจำกสภำพกำรแข่งขันและสภำพกำรท ำธุรกิจ อัตรำก ำไรขั้นต้นของกำรขำยสินค้ำเริ่มลดลงในแต่ละปีที่

ผ่ำนมำ และควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเก็บหน้ีและด้ำนสินค้ำเสื่อมคุณภำพเริ่มสูงขึ้น 
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รำยได้ของบริษัทฯ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ สินค้ำหมวด Security ประกอบด้วย Fortinet เป็นส่วนใหญ่  สินค้ำหมวด

เครือข่ำย Wired & Wireless Network ซ่ึงมี HPE-Aruba เป็นส่วนใหญ่ หมวดสินค้ำอ่ืนๆ และหมวดบริกำร ในปี 2558-2561 

บริษัทมีรำยได้แบ่งตำมหมวดสินค้ำดังน้ี  

 

 

 

ในหมวดกลุ่มสินค้ำ แม้ว่ำแต่ละกลุ่มจะมียอดขำยเป็นตัวเงินเติบโตขึ้นทุกปี แต่อัตรำส่วนของสินค้ำกลุ่ม Security 

ต่อยอดขำยรวมเริ่มลดลง ซ่ึงสินค้ำกลุ่มน้ีเป็นรำยได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ  มีแนวโน้มที่น่ำจะลดลงในอนำคต ตั้งแต่เริ่มไตรมำส 

2 ของปี 2561 จำกกำรวิเครำะห์ยอดขำยของสินค้ำ สภำพกำรท ำธุรกิจ ควำมสัมพันธ์กับเจ้ำของสินค้ำ นโยบำยและวิธีกำรท ำ

ธุรกิจของเจ้ำของสินค้ำ แนวโน้มของเทคโนโลยี สภำพและพฤติกรรมกำรซ้ือของตลำด บริษัทฯ มีควำมตระหนักถึงควำม

จ ำเป็นที่ต้องปรับพอร์ตสินค้ำ ปรับตัว ไปจนถึงปรับวิธีในกำรท ำธุรกิจ 

 

หลำยปีที่ผ่ำนมำ แม้ว่ำตลำดหรือลูกค้ำจะกระจำยตัวอยู่ในทุกอุตสำหกรรม แต่จะเป็นลูกค้ำกลุ่มองค์กรขนำดกลำง

หรือขนำดเล็ก (SME) เป็นส่วนใหญ่ ตลำดส่วนน้ีมีข้อดีคือ เน่ืองจำกเป็นองค์กรขนำดเล็กจึงไม่มีพนักงำนดูแลเก่ียวกับ

เทคโนโลยีด้ำนเครือข่ำย ไม่มีกำรดูแลด้ำนควำมปลอดภัยข้อมูลเครือข่ำย (Cyber Security) เพียงพอ ดังน้ันจึงต้องกำรกำร 
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บริกำรเช่นเดียวกันกับองค์กรใหญ่ๆ อย่ำงไรก็ตำมเน่ืองจำกเป็นองค์กรขนำดเล็ก เครือข่ำยข้อมูลไม่ซับซ้อนมำก ไม่ได้ต้องกำร

ระดับของกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีที่ต้องกำรไม่สูงหรือซับซ้อนมำก  คู่ค้ำและคู่แข่งพัฒนำยกระดับควำมสำมำรถของกำร

บริกำรส ำหรับส่วนน้ีขึ้นมำไม่ยำกนัก ท ำให้ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันของบริษัทฯในส่วนน้ีเริ่มลดลง กำรแข่งขันด้ำนรำคำมี

บทบำทมำกขึ้นเรื่อยๆ ท ำให้บริษัทฯมีอัตรำก ำไรขั้นต้นลดลง 

ในช่วงกลำงไตรมำสที่ 2 ปี 2561 บริษัทฯ ตัดสินใจเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยระบบ Security ของ ForcePoint บริษัทใน

กลุ่มของบริษัท Raytheon ซ่ึงเป็นบริษัทสัญชำติสหรัฐอเมริกำ ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับอุตสำหกรรมกำรผลิตอำวุธทำงกำรทหำร 

และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค เป็นหน่ึงในผู้ผลิตขีปนำวุธน ำวิถีที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ForcePoint ท ำธุรกิจด้ำนระบบ Cybersecurity 

ที่มี Product Portfolio  ชั้นน ำและเหมำะสมกับยุค Digital Transformation  เน้นเรื่องกำรปกป้อง Digital Assets ปกป้อง

ธุรกิจ ปกป้องบุคคลำกร ปกป้องอุปกรณ์เครือข่ำย จำกภัยคุกคำมด้ำน Cyber Security ต่ำงๆ ทั้งภัยจำก (บุคคล) ภำยนอก

และจำก (บุคคล) ภำยใน โดยกำรติดตำม วิเครำะห์ และเข้ำใจพฤติกรรมและเจตนำของมนุษย์   

สินค้ำของ ForcePoint เป็นชุดของสินค้ำ ซ่ึงมีหลำยประเภท บำงสินค้ำอยู่ในกลุ่ม Leader ประกอบด้วย Web 

Security และ Email Security โดยดูแลควำมปลอดภัยของข้อมูลบนเว็บและอีเมล์ เป็นที่รู้จักดีในตลำดกลุ่ม ธนำคำรและ

บริษัทกำรเงินขนำดใหญ่ บริษัทประกันภัย ประกันชีวิต โรงพยำบำล บริษัทพลังงำน โรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ ตลำด

รำชกำรระดับกระทรวง เป็นต้น  บำงสินค้ำอยู่ในตลำด Niche ประกอบด้วย DLP - Data Loss Prevention ที่เข้ำมำในตลำด

ได้ระยะหน่ึงแล้ว ตลำดส่วนใหญ่รู้จัก ForcePoint พอสมควร แต่กำรใช้งำนยังอยู่ในตลำดองค์กรใหญ่ๆ ที่ตระหนักและเล็งเห็น

ถึงควำมส ำคัญ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของกำรปกป้องข้อมูลส ำคัญๆ ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลด้ำนกำรเงิน ข้อมูลลูกค้ำ ข้อมูลพนักงำน 

ข้อมูลที่เป็นทรัพย์สิน Digital อ่ืนๆ ขององค์กร ลูกค้ำกลุ่มน้ี ได้แก่ ธนำคำรและบริษัทกำรเงินขนำดใหญ่ บำงสินค้ำเป็น 

Challenging Brand  ที่เข้ำตลำดมำระยะหน่ึงแล้ว และตลำดให้กำรยอมรับดี ประกอบด้วย Next Generation Firewall 

(NGFW) และ Software Defined WAN (SD-WAN)  เหมำะกับองค์กรขนำดใหญ่และกลำง รวมถึงองค์กรที่มีหลำยสำขำ 

นอกจำกน้ียังมีสินค้ำอีกกลุ่มหน่ึงยังอยู่ในช่วง Market Introduction ได้แก่ UEBA – User Entity and Behavior Analysis, 

Insider Threats และ Cloud Access Security Broker สินค้ำในกลุ่มน้ีอยู่ในช่วงกำรเริ่มเข้ำตลำด ยังเป็นเรื่องใหม่และใหญ่

ในตลำดประเทศไทย ลูกค้ำและผู้ใช้งำนต้องกำรข้อมูลและควำมเข้ำใจในเรื่องเหล่ำน้ีอีกมำก  

และในปลำยไตรมำสที่ 3 ของปี 2561 บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์และสตอเรจ

ประเภท Hyper Converge Infrastructure (HCI) และ Internet Access Management (IAM) ของ Sangfor ประเทศจีน  

กำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยครั้งน้ีเป็นช่วงเวลำที่เหมำะสม เน่ืองจำกสินค้ำ HCI สำมำรถตอบสนองกำรเพิ่มปริมำณข้อมูลอย่ำง

มหำศำลในกำรท ำธุรกรรมขององค์กรต่ำงๆในยุค Digital Transformation และสินค้ำ IAM ก็ตอบสนองต่อกำรท ำงำนในยุค

ของ Wireless everywhere และ Mobility แต่กำรท ำตลำดของสินค้ำ Sangfor ก็มีควำมท้ำทำย เน่ืองจำกเป็นสินค้ำที่เข้ำ

ตลำดทีหลังผู้น ำตลำดอ่ืนๆ และกำรเป็นสินค้ำจำกประเทศจีนต้องสร้ำงควำมเชื่อม่ันและควำมเชื่อถือในตัวสินค้ำให้กับตลำด 

เพื่อจะสำมำรถแข่งขันกับสินค้ำของคู่แข่งอ่ืนๆ ในตลำดได้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินค้ำจำกสหรัฐอเมริกำ อย่ำงไรก็ตำมสินค้ำของ  
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Sangfor มีคุณสมบัติเด่น คือ ใช้งำนง่ำย มี User Interface แบบ Icon Drag & Drop มีควำมสำมำรถของระบบ (Features) 

ใกล้เคียงกับสินค้ำคู่แข่งอ่ืนๆ ในรำคำที่ต่ ำกว่ำ และมีควำมยืดหยุ่นในกำรรองรับแอพพลิเคชั่นที่หลำกหลำย รวมทั้งง่ำยต่อกำร 

Migrate ในงำนของลูกค้ำ  

อย่ำงไรก็ตำม กำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย ForcePoint ได้เปิดโอกำสในกำรท ำตลำดประเภทลูกค้ำองค์กรขนำดกลำง

และขนำดใหญ่มำกขึ้น เปิดโอกำสให้บริษัทฯ อยู่ในเทรนด์ของตลำด Cyber Security ในยุคของ Digital Transformation 

มำกขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ได้สร้ำงควำมไม่พอใจให้กับ Fortinet ซ่ึงเป็นสินค้ำหลักของไอที กรีน  ประกอบกับช่วงดังกล่ำว มีกำร

เปลี่ยนแปลงผู้บริหำรของ Fortinet ในประเทศไทยและภูมิภำคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีปัญหำควำมไม่ลงรอยกันกับ

ผู้บริหำรของ ForcePoint ในระดับภูมิภำคเดียวกัน แม้ว่ำสินค้ำของทั้ง 2 บริษัทไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงซ่ึงกันและกัน และ

แม้ว่ำทำงไอที กรีน พยำยำมสร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้บริหำรของ Fortinet ก็ตำม แต่ทำง Fortinet ได้ตัดสินใจยกเลิกกำรเป็น

ตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ Fortinet ในประเทศไทยของไอที กรีน ตั้งแต่ต้นไตรมำสที่ 4 ปี 2561 โดยให้มีผลวันสุดท้ำยในวันที่ 31 

มกรำคม 2562    

กำรเลิกเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย Fortinet น้ีท ำให้ยอดขำยของบริษัทฯ ในปี 2561 ไม่สำมำรถเติบโตได้ตำมเป้ำหมำย 

โดยเติบโตขึ้นจำกปี 2560 เพียงไม่ถึง 1 % เท่ำน้ัน  ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องปรับแผนธุรกิจรวมทั้งจ ำเป็นต้องปรับ  Portfolio 

สินค้ำของบริษัทฯ ให้เหมำะสม หลำกหลำย และมีศักยภำพยิ่งขึ้น โดยวำงแผนที่จะขยำยตลำดไปยังกลุ่มองค์กรขนำดใหญ่

เพิ่มขึ้น เพื่อท ำให้บริษัทฯ มีควำมเข้มแข็งขึ้นในระยะยำว 

นโยบำย แนวทำงธุรกิจ กิจกรรมที่ควรท ำและได้ด ำเนินกำรแล้วในปี 2562 ได้แก่ 

1. ยอมรับและปรับประมำณกำรยอดรำยได้ของบริษัทฯ ในปี 2562 ที่จะลดลง ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรไม่ได้
จ ำหน่ำย Fortinet โดยจำกเดิมเคยมียอดขำยสินค้ำและบริกำรที่เก่ียวข้องปีละ 300 ล้ำนบำท เพื่อที่จะ
วำงแผนงำนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ทั้งน้ี ตั้งเป้ำหมำยยอดขำยสินค้ำและบริกำรในปี 2562 ไว้ที่ 520 
ล้ำนบำท ซ่ึงลดลงจำกปีที่ 2561 ที่ท ำยอดไว้ที่ 631 ล้ำนบำท 

2. ท ำควำมเข้ำใจกับพนักงำนให้เข้ำใจถึงสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น สร้ำงควำมม่ันใจให้เดินไปในทิศทำงเดียวกัน 

เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงควำมเร่งด่วนที่จะต้องช่วยกันแก้ปัญหำและพัฒนำตนเองในแนวทำงที่บริษัทฯ 

วำงแผนไว้ เพื่อสนับสนุนกำรท ำธุรกิจในอนำคต และรักษำขวัญก ำลังใจของพนักงำน อนำคตกำรท ำงำนของ

พนักงำน ควำมอยู่รอดและยั่งยืนของบริษัท โดยท ำแผน รวมถึงแนวทำงกำรแก้ปัญหำระยะสั้นและระยะกลำง 

เพื่อให้เห็นในทำงปฏิบัติ พลิกวิกฤติให้เป็นโอกำส 

3. ท ำควำมเข้ำใจกับคู่ค้ำที่ส ำคัญๆ เรื่องกำรสิ้นสุดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัทฯ กับ Fortinet และให้ควำมม่ันใจ

กับคู่ค้ำ เก่ียวกับบริกำรที่มีพันธะกับคู่ค้ำและลูกค้ำ ให้กำรยืนยันและควำมม่ันใจในเรื่องกำรคงอยู่และยึดม่ันที่

จะปฏิบัติตำมสัญญำตำมที่มีกับลูกค้ำจนกว่ำจะสิ้นสุดสัญญำ 
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4. เร่งหำสินค้ำทดแทน ทั้งที่เป็นสินค้ำหมวดเดียวกันและสินค้ำต่ำงหมวดกันกับ Fortinet เพื่อสนองและรักษำ

ฐำนกำรตลำดลูกค้ำเดิมของบริษัทฯ และเพื่อชดเชยยอดขำยที่จะหำยไป ทั้งเป็นมำตรำกำรส ำคัญในกำรรักษำ

ขวัญและก ำลังใจของพนักงำน และให้ควำมม่ันใจกับคู่ค้ำในกำรสนับสนุนกำรท ำธุรกิจและโอกำสทำงธุรกิจ  

5. เน่ืองจำกสินค้ำใหม่ที่บริษัทฯ จ ำหน่ำยเป็นสินค้ำส ำหรับองค์กรขนำดกลำงและขนำดใหญ่ซ่ึงมีสภำพแวดล้อม 

ขนำด และทรัพยำกรขององค์กรที่แตกต่ำงกัน  มีควำมต้องกำร มีวิธีและขั้นตอนกำรท ำงำน วิธีกำรจัดหำสินค้ำ

ที่ซับซ้อนมำกกว่ำองค์กรขนำดเล็ก ซ่ึงแต่เดิมน้ัน เคยเป็นตลำดส่วนใหญ่ของไอที กรีน จึงจ ำเป็นต้องท ำกำร

อบรมให้ควำมรู้ ปรับทักษะ และเพิ่มควำมช ำนำญ เพื่อให้สำมำรถติดต่อ ประเมินควำมต้องกำร ค้นหำและ

สร้ำงคุณค่ำกำรบริกำร รวมไปถึงท ำข้อเสนอ และน ำเสนอข้อเสนอน้ันให้เหมำะสม ตรงกับควำมต้องกำรของ

ลูกค้ำ ตลอดจน Relocate หน้ำที่และลักษณะงำนของพนักงำนให้เหมำะสมกับแนวทำงกำรท ำธุรกิจใหม่น้ี  

6. ท ำแผนธุรกิจ ก ำหนดตลำดเป้ำหมำย และท ำกิจกรรมกำรตลำด ส ำหรับสินค้ำที่มีอยู่ รวมทั้งสินค้ำใหม่ๆ ให้

ชัดเจน ตลอดจนมีแผนปฏิบัติในกำรเข้ำตลำดที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  

7. เน่ืองจำกตลำดสินค้ำใหม่แตกต่ำงจำกตลำดเดิม ดังน้ันต้องท ำแผนและกิจกรรมให้เข้ำถึงตลำด และมีช่องทำง

ในกำรจัดจ ำหน่ำยใหม่ๆ พร้อมทั้งหำคู่ค้ำใหม่ที่เหมำะสมเพิ่มเติม  

8. เน่ืองจำกรำยได้เดิมส่วนหน่ึงเป็นกำรบริกำรที่เก่ียวเน่ืองกับ Fortinet เม่ือรำยได้ส่วนน้ีหำยไป บริษัทฯ ต้อง

พัฒนำกำรบริกำรใหม่ๆ รวมทั้งสร้ำงกำรบริกำรส ำหรับ Palo Alto เพื่อรองรับงำนติดตั้งและงำน MA ที่คำดว่ำ

น่ำจะเข้ำมำอีกหลำยงำนในอนำคต ซ่ึงหำกว่ำทำงบริษัท Palo Alto มีควำมม่ันใจในกำรท ำงำนของบริษัทฯ ก็

จะส่งงำนเหล่ำน้ีเข้ำมำ   

9. ท ำแผนและกิจกรรมเพื่อสร้ำงกำรรับรู้และกำรขำย ผ่ำนสื่อใหม่ๆ อย่ำงช่องทำง Digital Media 

 

การปฏิบัติตามแผนและผลท่ีเกิดขึ้น 

1. สำมำรถร่วมมือกับทีมงำนของ HPE-Aruba ในกำร Maintain ตลำดกลุ่มลูกค้ำขนำดกลำงและขนำดใหญ่ไว้

ได้ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ำโรงงำนอุตสำหกรรม โรงพยำบำล บริษัทประกัน สถำบันกำรศึกษำระดับ

มหำวิทยำลัย วิทยำลัย และโรงเรียนนำนำชำติ โรงเรียนระดับมัธยมของรัฐและเอกชน โรงแรมระดับ 4 ดำว

และ 5 ดำว หน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ นอกจำกน้ียังท ำกิจกรรมในกำรหำคู่ค้ำรำยใหม่ เพื่อขยำยไปสู่

ตลำด SME และ Runrate 

2. สินค้ำ ForcePoint สำมำรถน ำ NGFW และ SD-WAN เจำะตลำดธนำคำร หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 

องค์กำรโทรศัพท์  นอกจำกน้ียังร่วมมือกับ ISP และสำมำรถแนะน ำ Security as a Service เข้ำสู่ตลำด 

SME ได้ โดยเริ่มสร้ำงกำรรับรู้ (Awareness) เก่ียวกับบริษัทฯ ในกำรน ำเสนอ ForecPoint Mail & Web 
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Security และ DLP ให้กับคู่ค้ำและกลุ่มลูกค้ำประกัน โรงพยำบำล ไปจนถึงกลุ่มธนำคำรและบริษัทกำรเงิน

ขนำดเล็ก 

3. ด้ำนสินค้ำ Sangfor เน่ืองจำก HCI ของ Sangfor เป็นสินค้ำที่ยังใหม่ และอยู่นอกเหนือควำมช ำนำญของไอ

ที กรีน ทั้งด้ำนเทคนิคอล ด้ำนตลำด และช่องทำงกำรจ ำหน่ำย ดังน้ันในช่วงต้นปีทีมงำนของบริษัท Sangfor  

 

ได้ช่วยท ำหน้ำที่เป็นพีเลี้ยง แนะน ำกำรท ำธุรกิจต่อทีมงำนขำยของบริษัทฯ ชี้แนะช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย

ใหม่ๆ มำให้ อีกทั้งแนะน ำวิธีกำรน ำเสนอ แนะน ำวิธีกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่ลูกค้ำ ท ำให้ทีมงำนของไอที กรี

นมีควำมม่ันใจ มีควำมรู้เพียงพอที่จะท ำงำนเองได้ และสำมำรถชักชวนคู่ค้ำเดิมของบริษัทฯ บำงรำยมำช่วย

ขำยได้ส ำเร็จอีกด้วย นอกจำกน้ี ยังสำมำรถหำคู่ค้ำรำยใหม่ๆ ได้เอง  โดยสินค้ำ IAM น้ันเป็นส่วนเสริมของ

ลูกค้ำที่ใช้เครือข่ำยไร้สำย (Wireless) ซ่ึงถือเป็นตลำดที่บริษัทฯ มีควำมช ำนำญอยู่แล้ว จึงสำมำรถท ำตลำด

ได้ในระยะเวลำไม่นำน 

4. สินค้ำด้ำน Security ที่จะสนองกลุ่มลูกค้ำเดิมของ Fortinet ซ่ึงเป็นตลำด NGFW และ SD-WAN น้ันส่วน

หน่ึงใช้ ForcePoint โดยเฉพำะกลุ่มลูกค้ำขนำดกลำงและใหญ่ที่มีส ำนักงำนสำขำ และลูกค้ำกลุ่ม Telco 

ส่วนลูกค้ำขนำดกลำงและใหญ่กลุ่มอ่ืนๆ ซ่ึงถือได้ว่ำเป็นสัดส่วนใหญ่ของตลำด Security น้ัน บริษัทฯ ได้

ติดต่อขอเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย Palo Alto ซ่ึงเป็นสินค้ำระดับผู้น ำตลำดในเรื่อง NGFW ประเภท Value-

Added Partner คือประเภทที่มีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรก่อนและหลังกำรขำยร่วมไปด้วย ตลำดน้ีเป็น

ตลำดที่บริษัทฯคุ้นเคยอยู่แล้ว อีกทั้งยังได้ช่วยท ำตลำดในส่วนประเภทลูกค้ำระดับกลำงขึ้นมำ และช่วยท ำ

ตลำดในลักษณะ security as a Service ให้กับตลำดลูกค้ำรำยเล็กๆ ด้วย    

5. ในเรื่องภำพรวมธุรกิจของบริษัทฯ มีสินค้ำ 4 ตัวหลัก คือ HPE-Aruba,  ForcePoint, Sangfor และ Palo 

Alto รวมทั้งกำรบริกำรก่อนและหลังกำรขำย (Pre Sales & Post Sales Services) ส่วนสินค้ำตัวอ่ืนๆ ที่

เหลือ เช่น Aboomy, Alcatel, AntLabs, Infoblox, Aver, Avigilon, Digifort, LigoWave และ Panduit 

จะเป็นสินค้ำตลำด Niche เพื่อตอบสนองลูกค้ำบำงกลุ่ม และคู่ค้ำที่ท ำตลำดเฉพำะด้ำน    

6. ส่วนกำรบริกำรก่อนและหลังกำรขำย ซ่ึงเป็นจุดแข็งและจุดขำยที่สร้ำงควำมแตกต่ำงให้บริษัทฯ ถือเป็นแหล่ง

รำยได้ส่วนหน่ึงที่ส ำคัญของบริษัท ซ่ึงในเรื่องกำรบริกำรน้ีบริษัทฯ มุ่งเน้นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ( Value 

Added) ให้กับตัวสินค้ำและกำรบริกำร เพื่อน ำเสนอต่อคู่ค้ำและลูกค้ำในทุกขั้นตอนของกำรขำย เช่น กำรให้

ข้อมูลด้ำนเทคนิคและข้อมูลเฉพำะของสินค้ำ (Technical Information and Specification) กำรให้

ค ำปรึกษำ (Consultancy) กำรออกแบบระบบ (System Design) กำรให้กำรสนับสนุนด้ำนอุปกรณ์และ

บุคลำกรในกำรทดสอบกำรใช้งำนสินค้ำ (Proof of Concept or Product Testing)  กำรวำงแผนธุรกิจ

ร่วมกับคู่ค้ำ กำรจัดอบรมเพื่อพัฒนำทักษะในกำรขำยให้กับคู่ค้ำ กำรร่วมกับคู่ค้ำในกำรน ำเสนอสินค้ำและปิด

กำรขำย (Joint Customer Visit) หรือเพื่อแสดงสินค้ำ (Joint Exhibition/Seminar) กำรมีสต็อคสินค้ำเพื่อ

ลดระยะเวลำกำรส่งสินค้ำให้กับลูกค้ำ กำรบริกำรติดตั้งอุปกรณ์และระบบงำน กำรให้กำรอบรมด้ำนเทคนิค 
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ของสินค้ำเป็นภำษำไทย กำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นกับตัวสินค้ำและโซลูชั่น กำรให้บริกำรแก้ปัญหำยังสถำนที่

ของลูกค้ำในช่วงเวลำท ำกำร (8 x 5) และกำรบริกำรแบบ 24 X 7 กำรบริกำรซ่อมบ ำรุง ตลอดจนกำรมี

อุปกรณ์ทดแทนในช่วงเวลำกำรซ่อมอุปกรณ์ โดยในปี 2562 น้ี รำยได้กำรบริกำรมำจำก ค่ำบริกำรกำรติดตั้ง

ระบบอุปกรณ์ สัญญำกำรให้บริกำร แก้ปัญหำที่สถำนที่ของลูกค้ำทั้งในช่วงเวลำท ำกำร (8 x 5) และกำร

บริกำรแบบ 24 X 7  สัญญำกำรบริกำรกำรซ่อมบ ำรุงและกำรมีอุปกรณ์ทดแทนในช่วงเวลำกำรซ่อมอุปกรณ์ 

  

7. ด้ำนกำรพัฒนำบุคคลำกรและพัฒนำคุณภำพกำรบริกำร ในช่วงเวลำหลำยปีที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย 

Fortinet น้ัน หน่ึงน้ัน Fortinet เป็นสินค้ำที่รู้จักดีในกลุ่มคู่ค้ำและลูกค้ำของบริษัทฯอยู่แล้ว และสอง ลูกค้ำ

ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ำองค์กรขนำดเล็ก SME กำรขำยและกำรบริกำรไม่ซับซ้อน และเม่ือบริษัทฯมำขำยในตลำด

ลูกค้ำขนำดกลำงและขนำดใหญ่ บริษัทฯ จ ำเป็นต้องปรับทัศนคติ วิธีคิด  วิธีกำรท ำงำนของบุคคลำกรใ ห้

สอดคล้องและตอบสนองต่อลักษณะและควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เปลี่ยนไป ซ่ึงต้องปรับเปลี่ยนทั้งองค์กร 

ซ่ึงเป็นงำนที่ยำกและใช้เวลำ เป็นขบวนกำรต่อเน่ืองที่ต้องใช้เวลำมำกกว่ำ 1 ปี บริษัทฯ ได้ขอควำมร่วมมือ

จำกเจ้ำของสินค้ำที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนขำย รวมทั้งจ้ำงผู้มีควำมรู้จำกภำยนอก มำช่วยให้ควำมรู้ทั้งด้ำนกำร

วำงแผน ด้ำนกำรขำย ด้ำนกำรบริหำรโครงกำร ด้ำนกำรบริหำรลูกค้ำ และด้ำนเทคนิค รวมทั้งขอควำม

ร่วมมือจำกพนักงำนให้ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำในครั้งน้ี ซ่ึงพนักงำนส่วนใหญ่ก็ให้ควำมร่วมมือ

ตำมคุณลักษณะส่วนบุคคลของแต่ละคนเป็นอย่ำงดี  

8. จำกกำรแก้ปัญหำและด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในปี 2562 ที่ผ่ำนมำ ท ำให้มีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและ

บริกำรเป็นเงิน 529.4 ล้ำนบำท 
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แผนงานปี 2563 
ปี 2563 จะเป็นปีที่ท้ำทำยอีกปีหน่ึงของไอที กรีน  เริ่มจำกเศรษฐกิจโลกในปี 2563 น้ีมีแนวโน้มลดลงแต่ไม่ถึงขั้น

ถดถอย ซ่ึงปัจจัยหลักมำจำกสงครำมกำรค้ำและสงครำมด้ำนเทคโนโลยีระหว่ำงสหรัฐกับจีน คำดว่ำเศรษฐกิจโลกปี 2563 จะ

เติบโตเพียง 3% ซ่ึงเติบโตต่ ำที่สุด นับตั้งแต่หลังจำกกำรเกิดวิกฤตกำรเงินโลก และหำกภำวะควำมขัดแย้งระหว่ำงสหรัฐกับ

อิหร่ำนขยำยไปจนกลำยเป็นสงครำมระดับภูมิภำคขึ้น เศรษฐกิจโลกน่ำจะลดลงมำกกว่ำน้ี  ในด้ำนเศรษฐกิจของไทยก็จะรับ

ผลกระทบจำกเศรษฐกิจโลกไปด้วย บวกกับผลกระทบด้ำนกำรเมืองภำยในของไทยเอง ปัจจัยด้ำนบวกจะมำจำกกำรลงทุนของ

ภำครัฐในโครงกำรเมกกะโปรเจคต่ำงๆ  กำรลงทุนจำกจีนที่ต้องกำรลดผลกระทบด้ำนกำรค้ำกับสหรัฐอเมริกำ กำรท่องเที่ยว 

และกำรส่งออก ซ่ึงคำดว่ำเศรษฐกิจไทยในปี 2563 น่ำจะเติบโตที่ 2.5-3% ใกล้เคียงกับปี 2562 ที่เติบโต 2.8%  

กำรลงทุนจำกภำคเอกชนอำจจะยังไม่ดีขึ้น แต่กำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยี และด้ำนไอทีเพื่อสนับสนุนธุรกิจยังมีควำม

จ ำเป็น เน่ืองจำกพฤติกรรมกำรซ้ือสินค้ำเปลี่ยนไปมำก กำรซ้ือสินค้ำออนไลน์ของประเทศไทยเติบโตเร็วมำกและโตมำกที่สุดใน

ภูมิภำค ซ่ึงพฤติกรรมกำรซ้ือของผู้บริโภคเช่นน้ี จะเป็นตัวขับในกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรท ำธุรกิจและธุรกรรมของทุกภำค

ส่วน ทั้งภำคธุรกิจเอกชนและภำครัฐ  

กำรท ำธุรกรรมแบบอิเล็คทรอนิค กำรท ำงำนแบบเคลื่อนที่ (Mobility) กำรท ำงำนจำกทุกสถำนที่ทุกเวลำ (Any 

Where Any Time) จะกระจำยและขยำยไปทุกพื้นที่ กำรซ้ือสินค้ำแบบออนไลน์จะยังเติบโตมำกขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ข้อ

ได้เปรียบของกำรท ำธุรกิจจะเปลี่ยนไป ธุรกิจเล็กเงินทุนน้อยแต่ใช้เทคโนโลยีจะมีโอกำสเกิดและอยู่รอด สถำนที่หน้ำร้ำนจะ 
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ส ำคัญน้อยลง ธุรกิจเร็วจะชนะธุรกิจใหญ่และช้ำ   เทคโนโลยี BYOD, WiFi และ Cloud จะถูกใช้งำนมำกขึ้น และเม่ือ

เทคโนโลยี 5G เกิดขึ้นจะสร้ำงธุรกรรมใหม่ๆ ให้กระจำยไปในหลำยวงกำร เช่น กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข กำรเกษตร กำร

อุตสำหกรรม กำรขนส่ง และกำรจัดกำรต่ำงๆ เป็นต้น 

เม่ือมี BYOD, WiFi, Cloud และ 5G องค์กรต่ำงๆ สำมำรถท ำงำนได้สะดวกรวดเร็วมำกขึ้น ท ำงำนได้หลำยลักษณะ 

บริกำรลูกค้ำได้ดียิ่งขึ้น สำมำรถน ำข้อมูลมำใช้ในกำรวิเครำะห์เพื่อน ำไปผลิตสินค้ำและบริกำรได้ดีและมำกยิ่งขึ้น จึงเป็นกำร

สร้ำงข้อมูลขึ้นแบบทวีคูณขึ้นอีกเป็นเงำตำมตัว ดังน้ัน ระบบควำมปลอดภัย Cyber Security ก็จะเพิ่มควำมซับซ้อนมำกขึ้น 

และเปลียนแปลงไปอีกด้วย ระบบกำรป้องกันแบบที่มีด่ำนหน้ำประตูไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว  ระบบควำมปลอดภัยต้องเข้ำใจ

พฤติกรรมและเจตนำของผู้ใช้งำน ต้องตรวจพบพฤติกรรมหรือเจตนำที่ผิดปกติก่อนที่จะสร้ำงอันตรำยให้เกิดขึ้น ต้องสำมำรถ

ตรวจจับกำรโจมตีหรือเหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นภำยในเครือข่ำยขององค์กร สำมำรถปกป้องข้อมูลที่มีค่ำ เช่นข้อมูลด้ำนกำรเงิน 

ข้อมูลดิจิตอลที่เป็นทรัพย์สินมีค่ำขององค์กร รวมไปถึงข้อมูลตัวตนของลูกค้ำและของพนักงำน  

 

ในปี 2563 น้ี บริษัทฯ มีสินค้ำและระบบงำนเพื่อตอบสนองต่อเหตุกำรณ์หรือรองรับควำมต้องกำรดังกล่ำว เช่น 

1. HPE-Aruba ตอบสนองเรื่องเครือข่ำยมีสำยและไร้สำย ตอบสนองกำรท ำงำน BYOD แบบ Mobility กำร
ท ำงำนนอกสถำนที่ สำมำรถตอบโจทย์กำรมีส ำนักงำนหลำยสำขำ เป็นกำรใช้งำนที่สะดวก ง่ำย และมีควำม
ปลอดภัย สำมำรถตรวจวิเครำะห์ แยกแยะ ตัวตนของผู้ใช้งำนและตัวอุปกรณ์ เพื่อตอบสนองระบบกำร
จัดกำรหรือกำรใช้งำนให้ดีขึ้น 

2.  ForcePoint ตอบสนองเรื่อง Cyber Security เน้นเรื่องควำมปลอดภัยของ Web, Mail และข้อมูลบน 
Cloud ตลอดจนควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน Cloud, กำรปกป้อง Digital Assets ขององค์กร กำรป้องกัน
กำรรั่วไหลของข้อมูลสู่ภำยนอกองค์กร กำร Comply ตำมมำตรฐำน GDPR กำรตรวจจับกำรโจมตีโดย
วิเครำะห์ตัวตนและพฤติกรรมผู้ใช้งำน กำรโจมตีที่เกิดขึ้นภำยในองค์กร Insider Threats กำรปกป้อง
เครือข่ำยขององค์กรใหญ่ๆ และองค์กำรที่มีสำขำ (NGFW & SD-WAN) 

3. Palo Alto (NGFW & CORTEX) กำรปกป้องเครือข่ำยขององค์กรใหญ่ๆ ที่มีกำรใช้ Application หลำกหลำย 
และผู้ใช้งำนเครือข่ำยจ ำนวนมำก สำมำรถตรวจ วิเครำะห์ รำยงำน สภำพกำรใช้งำนบนเครือข่ำย เพื่อ
วิเครำะห์ระดับควำมปลอดภัยและออกแบบเครือข่ำยให้ดีขึ้นกว่ำเดิม 

4. Sangfor HCI ตอบสนองกำรประมวลผล จัดเก็บและจัดกำรข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่ำงมหำศำลขององค์กร เพื่อกำร
ท ำงำนที่ต่อเน่ืองไม่ติดขัด (Business Continuity) บริหำรจัดกำร และใช้งำนง่ำย รำคำประหยัด ส่วน 
Sangfor IAM เป็นระบบตรวจสอบและอนุญำติกำรใช้งำนของผู้ใช้งำนที่จะเข้ำเครือข่ำย ( Internet Access 
Gateway) ที่ยืดหยุ่นในรำคำประหยัด ส ำหรับลูกค้ำสถำบันกำรศึกษำ ลูกค้ำองค์กรทั่วไป ที่ให้บริกำร WiFi 
ส ำหรับผู้ใช้งำนทั่วไป 
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5. ANTLabs ระบบตรวจสอบอนุญำติกำรใช้งำนของผู้ใช้งำนที่จะเข้ำเครือข่ำย ( Internet Access Gateway) 

และบริหำรกำรใช้ Bandwidth ที่สำมำรถท ำงำนร่วมกับระบบออฟฟิศขององค์กร ส ำหรับกลุ่มโรงแรม 
โรงพยำบำล 

6. Alcatel-Lucent ระบบเครือข่ำยมีสำยและไร้สำยที่มีสมรรถภำพสูงส ำหรับผู้ใช้งำนที่มีควำมต้องกำรเฉพำะ
ด้ำน เช่น สถำบันกำรศึกษำ องค์กรรำชกำร โรงงำนอุตสำหกรรม โรงแรม เป็นต้น 

7. Aver & V-Cube เป็นระบบ Web/Video Conference ส ำหรับกำรประชุมสื่อสำรทำงไกลแบบเห็นหน้ำ 
หรือเห็นภำพผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต รวมถึงกำรท ำ Presentation หรือกำรสอนทำงไกล ส ำหรับ
สถำบันกำรศึกษำ องค์กรที่มีสำขำ หรือพนักงำนทั่วประเทศ 

8. InfoBlox ระบบจัดกำรไอพีส ำหรับเครือข่ำย (DNS/DHCP/IPAM) และระบบกำรป้องกันภัยผ่ำนอุปกรณ์ 
DNS ที่ต้องกำรควำมเสถียรและสมรรถภำพสูง ส ำหรับองค์กรขนำดใหญ่ และมีสำขำ 

9. Avigilon ระบบ CCTV และระบบรักษำควำมปลอดภัยสำธำรณะด้วยกล้อง CCTV ที่มีกำรวิเครำะห์ใบหน้ำ 
รูปร่ำง เพศ และลักษณะอ่ืนๆ รวมทั้งวิเครำะห์เหตุกำรผิดปกติ Search และตรวจวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์
ของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อหำสำเหตุที่เกิดขึ้น  

10. Aboomy และ LigoWave ระบบ WiFi รำคำประหยัดส ำหรับลูกค้ำ SME และส ำหรับงำน CCTV ระบบ
ตรวจตรำและบริหำรอุปกรณ์ไอทีต่ำงๆ ส ำหรับ ISP หรือผู้ให้บริกำรเครือข่ำยขนำดใหญ่ 

11. เพื่อตอบสนองกำรเกิดเทคโนโลยี 5G ในปีน้ีบริษัทฯ จะเพิ่มกำรเป็นตัวแทนของระบบ Internet of Things 
(IoT) โดยมุ่งไปที่กำรใช้งำนในบำงลักษณะ เช่น  

a. IoT ที่ใช้วัดอุณหภูมิ ควำมชื้น และไฟฟ้ำ ส ำหรับตู้เก็บสินค้ำ โรงพยำบำล ร้ำนขำยสินค้ำปลีกที่ มี
สำขำ  

b. IoT ที่ใช้ตรวจวัดกำรใช้ไฟฟ้ำ เพื่อบริหำรและลดกำรใช้พลังงำน ใช้ในอำคำรส ำนักงำนใหญ่ๆ โรงงำน
อุตสำหกรรม โรงแรม โรงพยำบำล   

c. IoT ที่ใช้ท ำ Face Recognition และ Car License Plate Recognition เพื่อใช้ในกำรตรวจจ ำ และ
จัดกลุ่มควำมส ำคัญของลูกค้ำ ใช้ในกำรท ำ Access Control หรือ บริกำรลูกค้ำ ใช้ในร้ำนขำยสินค้ำ
ปลีกขนำดใหญ่ ศูนย์กำรค้ำ โรงเรียน สถำบันกำรศึกษำ โรงพยำบำล สถำนบริกำรจอดรถ 

d. IoT ที่ท ำ Location Based Tracking ส ำหรับงำนบริหำรทรัพย์สิน งำนบริกำรดูแลคนไข้หรือผู้สูงอำยุ 
งำนบริหำรคลังสินค้ำ  

e. IoT ที่ใช้ในกำรตรวจวัดค่ำดัชนีของสภำพแวดล้อม สภำพน้ ำ   
12. ในด้ำนกำรพัฒนำองค์กรและบุคคลำกร 

a. เน้นกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำน เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำรำยใหญ่ และควำม
ซับซ้อนของควำมต้องกำรดังกล่ำวด้วย  

b. สร้ำงและพัฒนำช่องทำงกำรจ ำหน่ำย รวมถึงคู่ค้ำรำยใหม่ๆ  
c. พัฒนำและปรับขั้นตอนกำรท ำงำนให้มีมำตรฐำน เพื่อเป็นรำกฐำนของกำรเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป  
d. สิ่งที่ต้องระวัง คือ กำรบริหำรเงินตรำต่ำงประเทศในกำรช ำระค่ำสินค้ำ  กำรบริหำรกำรปล่อยหน้ีและ

กำรเก็บหน้ี กำรบริหำรสินค้ำคงคลัง 
ปี 2563 น้ีคำดว่ำยอดขำยสินค้ำและบริกำรน่ำจะเป็นประมำณ 600 ล้ำนบำท 
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สารจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

สองควำมท้ำทำยใหญ่ในปี 2562 ที่เข้ำมำทดสอบพลังและศักยภำพของทีมงำนของบริษัทฯ คือหน่ึงต้องหำธุรกิจและ

สร้ำงยอดขำยมำชดเชยยอดขำยของสินค้ำที่บริษัทฯถูกตัดกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยไปในช่วงต้นปี 2562 ซ่ึงยอดขำยที่เก่ียวข้อง

กับสินค้ำตัวน้ีเคยเป็นยอดมำกกว่ำครึ่งหน่ึงของยอดขำยทั้งหมดในแต่ละปีของบริษัทฯ ติดต่อกันหลำยปีก่อนหน้ำน้ี สองคือ

บริษัทฯ จะต้องผ่ำนกำรคัดเลือกกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำอีกตัวหน่ึงซ่ึงเป็นสินค้ำที่ขำยดีของบริษัทฯ โดยจะต้องผ่ำนกำร

แข่งขัน เพื่อคัดเลือกกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยจำก 4 รำย เหลือเพียง 3 รำย นับเป็นกำรแข่งขันที่ท้ำทำยมำก ซ่ึงบริษัทฯ ได้ทุ่ม

สรรพก ำลังต่ำงๆ ที่มีอยู่ เพื่อผ่ำนกำรทดสอบ 2 ควำมท้ำทำยดังกล่ำว ซ่ึงผลที่ได้มำคือ สิ้นปี 2562 บริษัทฯท ำรำยได้รวม

ประมำณ 530 ล้ำนบำท เม่ือเทียบกับรำยได้รวมในปี 2561 ที่ได้ 630 ล้ำนบำท ลดลง 100 ล้ำนบำท ซ่ึงหำกยอด 630 ล้ำน

บำทของปีที่แล้วหักด้วยยอดขำยของสินค้ำตัวที่บริษัทฯ ถูกตัดกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยประมำณ 300 ล้ำนกว่ำบำท นับว่ำ

บริษัทฯ หำยอดขำยมำชดเชยได้มำกกว่ำครึ่งหน่ึงของยอดขำยที่ควรหำยไป และบริษัทฯ ได้รับกำรคัดเลือกให้ยังคงเป็นตัวแทน

จ ำหน่ำยของสินค้ำตัวที่เป็นควำมท้ำทำยประกำรที่สองต่อไป    

อย่ำงไรก็ตำมกำรผ่ำนควำมท้ำทำยของสองประกำรดังกล่ำวมีผลต่อเน่ืองทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบ  ด้ำนบวกคือยืนยัน

ในพลังและศักยภำพของบริษัทฯ ที่สำมำรถผ่ำนด่ำนยำกๆ มำได้ และเรำได้เพิ่มสินค้ำใหม่เข้ำมำใน Portfolio ที่สำมำรถพำ

ธุรกิจของเรำเข้ำไปในตลำดลูกค้ำขนำดกลำงและขนำดใหญ่ได้มำกขึ้น เป็นสินค้ำที่สนับสนุนเทคโนโลยีและพฤติกรรมกำรใช้

งำนในยุค Digital Transformation ที่ก ำลังเกิดขึ้น และท ำให้บริษัทฯ และพนักงำนต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด กำรท ำธุรกิจ และ

กำรขำยให้เหมำะสมกับตลำดส่วนใหม่น้ี ซ่ึงเป็นกำรปูพื้นฐำนธุรกิจของบริษัทฯ ให้เข้มแข็งมำกขึ้น  ส่วนด้ำนลบ คือธุรกิจของ

บริษัทฯ ในปี 2562 มีอัตรำก ำไรขั้นต้นต่ ำลดลง ส่วนหน่ึงมำจำกกำรขำดรำยได้จำกกำรขำยไลเซนส์ สิทธิกำรได้รับบริกำร

ประจ ำปีของอุปกรณ์ที่ลูกค้ำซ้ือไปแล้วและกำรบริกำรหลังกำรขำย ซ่ึงทั้ง 2 กรณีน้ีเก่ียวเน่ืองกับสินค้ำตัวที่บริษัทฯ ถูกตัด

ตัวแทนจ ำหน่ำยไป และอีกส่วนมำจำกกำรต้องแข่งขันเพื่อถูกคัดเลือกกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยของสินค้ำอีกตัวที่ได้กล่ำวใน

ข้ำงต้น ซ่ึงเป็นสถำนกำรณ์ที่ไม่เป็นไปตำมธรรมชำติ กล่ำวคือกำรขำยสินค้ำน้ีมีผู้เก่ียวข้อง 4 ส่วน คือบริษัทเจ้ำของสินค้ำที่

บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย ตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำซ่ึงมี 4 รำยและบริษัทฯเป็นหน่ึงในสี่รำยน้ี ส่วนสุดท้ำยคือลูกค้ำผู้ใช้งำนซ่ึง

คู่ค้ำที่จะขำยสินค้ำน้ีไปยังลูกค้ำผู้ใช้งำนเหล่ำน้ีจะต้องซ้ือสินค้ำผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำยรำยใดรำยหน่ึงใน 4 รำยน้ี  ในสภำพปกติ

ตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำและคู่ค้ำก็จะร่วมมือกันในกำรขำย เม่ือกำรขำยส ำเร็จคู่ค้ำก็จะซ้ือสินค้ำกับตัวแทนจ ำหน่ำยที่ร่วมมือกัน

ท ำงำน แต่ภำยใต้สภำพกำรแข่งขัน คู่ค้ำอำจจะท ำงำนร่วมกับเจ้ำของสินค้ำมำกขึ้น ท ำงำนร่วมกับตัวแทนจ ำหน่ำยน้อยลง เม่ือ

กำรขำยส ำเร็จผู้แทนจ ำหน่ำยมำกกว่ำ 1 รำยจะท ำทุกวิถีทำงเพื่อจะเป็นผู้ขำยสินค้ำให้กับคู่ค้ำที่ขำยส ำเร็จน้ี อ ำนำจกำร

ก ำหนดรำคำและกำรต่อรองไปอยู่ในมือของเจ้ำของสินค้ำและคู่ค้ำไปแล้ว และเน่ืองจำกผู้แทนจ ำหน่ำยซ่ึงเป็นคู่แข่งอีก 3 รำย

น้ันเป็นบริษัทใหญ่มีทรัพยำกรหลำยด้ำนเหนือกว่ำบริษัทฯ หลำยเท่ำไม่ว่ำจะเป็นเรื่องจ ำนวนพนักงำน ยอดขำยรำยปี และ

จ ำนวนเงินทุนหมุนเวียน  น่ีเป็นอีกสำเหตุใหญ่ที่ท ำอัตรำก ำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ลดลง  
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ส่วนสินค้ำตัวอ่ืนๆ ที่บริษัทฯเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย แม้ว่ำจะมียอดขำยที่ดีขึ้นจนสำมำรถชดเชยยอดขำยมำกกว่ำครึ่ง

ของยอดขำยที่หำยไปของสินค้ำที่ถูกตัดกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย ก็ประสพกับสภำพของตลำดไอทีโดยรวมทั้งปีที่เติบโตเกือบ

ติดลบ จำกสภำพกำรแข่งขันที่รุนแรงซ่ึงมำจำกผู้ขำยทั้งรำยใหม่และรำยเก่ำในทุกระดับของช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่ต้องกำรเพิ่ม

ส่วนแบ่งกำรตลำดของตนเอง ท ำให้เกิดกำรแข่งขันด้ำนรำคำ ส่งผลให้อัตรำก ำไรขั้นต้นลดลงเช่นกัน อย่ำงไรก็ตำมในปี 2562 

น้ี แม้ว่ำยอดขำยรวมของบริษัทฯ จะลดลงและมีอัตรำก ำไรขั้นต้นที่ลดลง ในขณะที่บริษัทฯ ยังมีควำมจ ำเป็นที่ จะต้องรักษำ

คุณภำพของกำรบริกำรเพื่อคงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ต้องรักษำพนักงำนให้คงอยู่กับบริษัท และยังต้องพัฒนำควำมรู้

ควำมสำมำรถของพนักงำน เพื่อให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกำรเปลี่ยนแปลงของตลำด เพื่อจะสร้ำงและคง

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระยะยำวของบริษัทฯ ท ำให้ยังมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรใกล้เคียงกับปีก่อนๆ  บริษัทฯ 

ยังคงมีก ำไรหลังหักภำษีอยู่บ้ำง ไม่ติดลบอย่ำงที่เคยกังวลไว้  

ปี 2562 เป็นปีของกำรแก้ปัญหำและเป็นปีของกำรปรับพื้นฐำนของบริษัทฯ เพื่อรองรับกับกำรเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดขึ้นในอนำคต บริษัทฯ ได้ปรับ Portfolio สินค้ำของบริษัทฯ ปรับผังองค์กร ปรับและพัฒนำทักษะควำมรู้ของพนักงำน ให้

รองรับกับกระแสของเทคโนโลยี่หลักของปีคือ Digital Transformation ในด้ำน Mobility, Cloud, Virtualization และ 

Security ที่เก่ียวข้อง รองรับกำรขำยและบริกำรลูกค้ำขนำดกลำงและขนำดใหญ่ ปี 2562 เป็นปีที่เส้นกรำฟยอดขำยของ

บริษัทฯ ที่เคยเติบโตขึ้นทุกปีต้องตกลงไป ผมต้องขออภัยทุกท่ำนในน้ี ผมตั้งใจว่ำจำกปี 2562 ต่อไปในอนำคตยอดขำยและ

ก ำไรของบริษัทฯ จะกลับขึ้นมำใหม่และเติบโตขึ้นทุกปี  ในปี 2563 บริษัทฯ จะเริ่มเตรียมตัวไปทำงด้ำน IoT และ AI และเทค

โนโลยี่ที่รองรับกำรท ำงำนภำยใต้เทคโนโลยี 5G โดยหวังว่ำจะท ำให้ไอที กรีน มีพื้นฐำนที่มั่นคง มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองและ

ยั่งยืนต่อไป     

สุดท้ำยน้ีผมต้องขอขอบคุณพนักงำนและผู้ถือหุ้นที่ร่วมแรงร่วมใจท ำงำน และขอบคุณ ลูกค้ำ ผู้ขำยสินค้ำ และผู้ถือ

หุ้น  ที่ให้ควำมร่วมมือ ให้กำรสนับสนุนเพื่อสร้ำงควำมเจริญเติบโตให้กับบริษัทเป็นอย่ำงดีตลอดมำ   
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ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงิน 
บริษัท ไอที กรีน จ ากดั(มหาชน) 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

หน่วย (ล้ำนบำท)      

รวมสินทรัพย์ 184 235 239 309 272 

รวมหนี้สิน 104 156 138 209 167 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 80 79 102 100 105 

รวมรายได้ 443 557 639 638 541 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 47 57 68 76 79 

ก าไรสุทธิ 29 28 33 16 4 

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน      

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร      

อัตราก าไรขั้นต้น (%) 19% 18 % 18 % 16 % 17 % 

อัตราส่วนก าไรสุทธิ (%) 7 % 6 % 5 % 3 % 1 % 

ข้อมูลต่อหุ้น      

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.3 0.28 0.33 0.16 0.04 
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ข้อมูลท่ัวไป 

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

6.1 ข้อมูลท่ัวไป 
▪ ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่บริษัท ฯ  

บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด(มหำชน)  
เลขที่ 23/87-89 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรำม 9 
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 
10320 
โทรศัพท์ 0 212 3456  
โทรสำร 0 212 3455 

▪ ประเภทธุรกิจ 
จัดจ ำหน่ำยสินค้ำไอที ประเภทผลิตภัณฑ์ระดับ
องค์กร 

▪ เลขทะเบียนบริษัท ฯ  
บมจ. 0107558000237 

▪ เว็บไซด์ www.itgreen.co.th 

 
6.2 ข้อมูลหลักทรัพย์ 

▪ ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บำท 
▪ ทุนที่ออกและช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว 50,000,000 บำท  

ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ 100,000,000 หุ้น 
▪ หุ้นสำมัญ มูลค่ำหุ้นละ 0.05 บำท 

 
6.3 ผู้ถือหุ้น 
รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  
 

ล าดับท่ี ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน(ร้อยละ) 
1 บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น 91,135,780 91.14 

2 นำยอดิศร สิงห์ฤำเดช 5,200,000 5.20 

3 นำยเอนก ชัยเมตรำกุล 1,700,000 1.70 

4 นำยสุภัทร ตั้งจิตม่ันคง 400,000 0.40 

5 นำยรณชิต บุญชู 300,000 0.30 

6 นำงสำววรรณชนก นิวร 200,000 0.20 

7 นำยเติมพงศ์ ธนกุลไพศำล 200,000 0.20 

8 นำยสิรภพ ชำติธนินธร  200,000 0.20 

9 นำยวณสัณฑ์ ศรีสร้อย 144,000 0.14 

10 นำงสำวมณฑนำ สุวรรณฤทธ์ิ   140,000 0.14 

 
 

http://www.itgreen.co.th/
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6.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
 
 บริษัทมีนโยบำยจัดสรรเป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำย ซ่ึงสำมำรถจัดสรรครบแล้ว ณ วันสิ้นปีบัญชี 31 ธันวำคม 2559 แต่ใน
กรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินเพื่อกำรขยำยกิจกำรหรือมีเหตุกำรณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอำจน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ
เปลี่ยนแปลงกำรจ่ำยเงินปันผลในช่วงน้ันๆ ตำมควำมเหมำะสมได้  
 ปี 2562 บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) มีก ำไรส ำหรับปีจ ำนวน 4.3 ล้ำนบำท ซ่ึงมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้ง
ที่ 1/2563 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 เสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 ในวันที่ 22 มิถุนำยน 
2563 เพื่อพิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2562 ตำมงบกำรเงินรวม

 
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนแต่ละปี ในรอบ 4 ปีที่ผ่ำนมำ 
 

ปี เงินปันผล 

งวดระหว่างกาล 

(บาท/หุ้น) 

เงินปันผล 

งวดสุดท้าย 

(บาท/หุ้น) 

รวม 

(บาท/หุ้น) 

        อัตราการจ่ายเงินปันผล 

                      ต่อก าไรสุทธิ 

                            (ร้อยละ) 

2558 3 0.17 0.33                               1.05 

2559 - 0.25 0.25                               0.92 

2560 - 0.16 0.16                                 0.5 

2561 - - -  - 

2562 - - -  - 
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โครงสร้างการจัดการ 
ผังกำรบริหำรงำน (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562) 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
หมำยเหตุ 
* บริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกัด คือ บริษัทย่อยที่ด ำเนินงำนภำยใต้บริษัทใหญ่ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2559 

คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรสรรหำ ฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร 

เลขำนุกำรบริษัท 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ตรวจสอบภำยใน 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีกำรเงิน 

ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย ผู้จัดกำรฝ่ำย

เทคนิค 

คณะท ำงำน

กำรตลำด 

ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี

กำรเงิน 

ผู้จัดกำรฝ่ำย

ทรัพยำกรบุคคล 

ผู้จัดกำรฝ่ำย

ธุรกำร 

บริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกัด* 
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คณะกรรมการบริษัท 

 
ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 8 คน ดังน้ี 
1. นำยอ ำนวย ทองสถิตย์ ประธำนกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
2. นำยศุภชัย วินิจกุลชัย   รองประธำนกรรมกำรบริษัท / ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ / กรรมกำรตรวจสอบ / 

กรรมกำรอิสระ 
3. นำยอดิศร สิงห์ฤำเดช ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร / กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร 
4. นำงชลรัก สำยวัฒน์ กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรสรรหำฯ / กรรมกำรอิสระ 
5. นำยเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรสรรหำฯ / กรรมกำรอิสระ 
6. นำงสิริพันธ์ เขียนสุภำพ กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร 
7. นำยแดน เหตระกูล ประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรสรรหำฯ 
 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ถือหุ้น โดยประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน และก ำหนดให้
คณะกรรมกำรบริษัทต้องเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 1 ใน 3 คน คณะกรรมกำรตรวจสอบแต่งตั้งเลขำนุกำร 1 คน ท ำหน้ำที่
เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
 
คุณสมบัติ 
1. สำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบัติงำนของ

คณะกรรมกำรบริษัท 
2. คณะกรรมกำรบริษัทต้องเป็นอิสระ จ ำนวน 1 ใน 3 

คน และมีคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระครบถ้วนตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 

3. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่ เหมำะสม 
ตลอดจนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงคุณสมบัติ หน้ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบของตน 

4. เป็นบุคคลผู้ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 แห่ง
พระรำชบัญญัติ บริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้ 
1. อ ำนำจหน้ำที่ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์

และกฎหมำยอ่ืนใดที่ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ
กรรมกำรหรือคณะกรรมกำรบริษัท (มหำขน) จ ำกัด 

2. อ ำนำจหน้ำที่ตำมข้อบังคับของบริษัท ที่ก ำหนดให้เป็น
ของคณะกรรมกำร 

3. พิจำรณำอนุมัติแผนงำนระยะยำว แผนงำนงบประมำณ
และงบลงทุนประจ ำปี 

4. พิจำรณำงบดุลและงบก ำไรขำดทุนประจ ำปี  
5. พิจำรณำงบประมำณกำรปรับเงินเดือนประจ ำปี  

งบประมำณจ่ำยโบนัสพนักงำน สวัสดิกำรที่ส ำคัญของ
ผู้บริหำร น ำเสนอเบี้ยประชุม บ ำเหน็จกรรมกำรและ
อัตรำจ่ำยเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น 

6. พิจำรณำโครงสร้ำงบริหำร แต่งตั้งคณะผู้บริหำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร 
ประธำนเ จ้ำห น้ ำที่ เ ท ค โน โลยี สำร สนเทศแ ละ
คณะกรรมกำรอ่ืนตำมควำมเหมำะสม 

7. ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำม
กฎหมำย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่อ ำนำจในกำร
ด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี จะกระท ำได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมัติ
จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งน้ีก ำหนดให้รำยกำรที่
กรรมกำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย 
หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท

หรือบริษัทย่อย ให้กรรมกำรซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องน้ัน 
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนในเรื่องน้ัน 

▪ เรื่องที่กฏหมำยก ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

▪ กำรท ำรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ำยที่
กฏหมำยหรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ระบุให้
ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

▪ นอกจำกน้ันในกรณีต่อไปน้ีจะต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกที่ประชุมคณะกรรมกำร และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

- กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วน
ที่ส ำคัญ 

- กำร ซ้ื อห รื อ รั บ โ อน กิจกำร ของบริ ษั ท อ่ื น ห รื อ
บริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 

- กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเก่ียวข้องกับกำรให้เช่ำ
กิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญ กำร
มอบหมำยให้บุคคลอ่ืนเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือ
กำรรวมกิจกำรกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง
ก ำไรขำดทุนกัน 

- กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
- กำรเพิ่มทุน ลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรควบหรือเลิก

บริษัท
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ตารางการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย 
 
 คณะกรรมการ * คณะกรรมการ 

บริหาร 
(4 คน) 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

(3 คน) 

      คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา                
         ค่าตอบแทน 
                (4 คน) 

1. นำยอ ำนวย ทองสถิตย์ 
 

- กรรมกำร                          - 

2. นำยศุภชัย วินิจกุลชัย 
 

-  กรรมกำร                   ประธำน 

3. นำยอดิศร สิงห์ฤำเดช กรรมกำร -                              
- 

4. นำยแดน เหตระกูล **** ประธำน -                  
กรรมกำร             

5. นำงชลรัก สำยวัฒน์ * - -                   
กรรมกำร 

6. นำยเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล - ประธำน                   
กรรมกำร 

7. นำงสิริพันธ์ เขียนสุภำพ ** กรรมกำร -                              
- 

8. นำยค ำนวล ด่ำนอุดม *** กรรมกำร -                              
- 

 
หมำยเหตุ 
* ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เม่ือวันอังคำรที่ 17 เมษำยน 2561 มีมติให้ นำงชลรัก สำยวัฒน์  
 ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
**  ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เม่ือวันที่ 21 เมษำยน 2560 มีมติให้ นำงสิริพันธ์ เขียนสุภำพ                         
 ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
*** นำยค ำนวล ด่ำนอุดม ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีกำรเงิน ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำร ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เม่ือวันอังคำรที่ 21 เมษำยน 2560 
**** ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันพุธที่ 3 เมษำยน 2562 มีมติให้นำยแดน เหตระกูล ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
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การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
 
กรรมกำรบริษัทเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำง
สม่ ำเสมอ เพื่อรับทรำบและร่วมกันตัดสินใจในกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยมีกำรประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนครั้ง 
ซ่ึงมีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมล่วงหน้ำเป็นประจ ำทุกปี 
และแจ้งกรรมกำรแต่ละคนให้ทรำบตั้งแต่ต้นปีเพื่อจัดสรร
เวลำในกำรเข้ำร่วมประชุม และอำจมีกำรประชุมครั้ง
พิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจำรณำเรื่องที่มีควำมส ำคัญเร่งด่วน 
 ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ตรวจสอบวำระ
กำรประชุมและพิจำรณำเรื่องเข้ำวำระกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคน
สำมำรถเสนอเรื่องต่ำงๆ เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเป็นวำระ
กำรประชุมได้ 
 ในปี 2562 ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรจ ำนวน 6 
ครั้ง ทั้งน้ี ในกำรประชุมแต่ละครั้งได้มีกำรจัดส่งเอกสำร
ประกอบวำระกำรประชุมในแต่ละวำระ ส่งให้กับกรรมกำร
บริษัทแต่ละคนล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 6 วัน เพื่อให้
กรรมกำรมีเวลำที่จะศึกษำข้อมูลในเรื่องต่ำงๆ อย่ำง
เพียงพอ 
 ในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ประธำนกรรมกำร ซ่ึงท ำ
หน้ำที่ประธำนในที่ประชุมได้จัดสรรเวลำในกำรประชุม
อย่ำงเพียงพอและเปิดโอกำสให้กรรมกำรแสดงควำม
คิดเห็นได้อย่ำงอิสระ ทั้ ง น้ี  กำรลงมติ ในที่ป ร ะชุ ม

คณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติของเสียงข้ำงมำก โดยให้
กรรมกำรคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง หำกคะแนนเสียงเท่ำกัน 
ประธำนในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็น
เสียงชี้ขำด  
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีกำรเงินได้เข้ำร่วม
ประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทรำบ
นโยบำยโดยตรง เพื่อให้สำมำรถน ำไปปฏิบัติอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เว้นแต่ในบำงวำระที่ประชุมเฉพำะกรรมกำร
บริษัท 
 เม่ือสิ้นสุดกำรประชุม เลขำนุกำรคณะกรรมกำรเป็นผู้
มีหน้ำที่ จัดท ำรำยงำนกำรประชุมเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทรับรองในวำระช่วงแรกของกำร
ประชุมครั้งถัดไป และให้ประธำนกรรมกำรบริษัทลง
ลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง ทั้ง น้ี กรรมกำรบริษัท
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรำยงำนกำร
ประชุมให้มีควำมละเอียดถูกต้องมำกที่สุด รำยงำนกำร
ประชุมที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรได้รับรองแล้วจะถูก
จัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ ในรูปแบบของเอกสำรชั้นควำมลับ
ของบริษัท ณ ส ำนักงำนใหญ่บริษัทและจัดเก็บในรูปแบบ
เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสำรประกอบวำระกำร
ประชุมต่ำงๆ เพื่อสะดวกในกำรสืบค้นอ้ำงอิง  
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ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2562 
(1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) 
 

 รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการ 
 
 
 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

 
  

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

 
 

 คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน                 

ประชุมผู้ถือหุ้น 
ปี 2561 

 

  (จ ำนวน 8 คน) (จ ำนวน 4 คน) (จ ำนวน 3 คน) (จ ำนวน 4 คน) (จ ำนวน 8 คน) 
  จ ำนวน 

กำรประชุม 
ทั้งปี 7 ครั้ง 

จ ำนวน 
กำรประชุม 
ทั้งปี 4 ครั้ง 

จ ำนวน 
กำรประชุม 
ทั้งปี 4 ครั้ง 

จ ำนวน 
กำรประชุม 
ทั้งปี 1 ครั้ง 

จ ำนวน 
กำรประชุม 
ทั้งปี 2 ครั้ง 

1. นำยอ ำนวย ทองสถิตย์ 6/6 - 4/4 - 1/1 

2. นำยศุภชัย วินิจกุลชัย 6/6 - 4/4 2/2 1/1 
3. นำยอดิศร สิงห์ฤำเดช 6/6 4/4 - - 1/1 

4. นำยกังวำล กุศลธรรมรัตน์ 2/6 2/4 - 1/2 - 

5. นำยดล เหตระกูล 1/6 - - - - 

6. นำงชลรักษ์ สำยวัฒน์ 6/6 - - 2/2 1/1 
7. นำยเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล 5/6 - 3/4 2/2 1/1 

8. นำงสิริพันธ์ เขียนสุภำพ 6/6 4/4 - - 1/1 

9. นำยแดน เหตระกูล 4/6 2/4 - 1/2 - 

 
หมำยเหตุ 
1. กรรมกำรอิสระ จ ำนวน 4 คน ได้แก่ กรรมกำรล ำดับที่ 1,2,6,7 
2. กรรมกำรบริหำร จ ำนวน 4 คน ได้แก่ ล ำดับที่ 3,8,9 และนำยค ำนวล ด่ำนอุดม 
3. กรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 3 คน ได้แก่ ล ำดับที่ 1,2,7 
4. กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จ ำนวน 4 คน ได้แก่ ล ำดับที่ 2,6,7,9 
5. ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เม่ือวันอังคำรที่ 2 เมษำยน 2562 
6. กรรมกำรล ำดับที่ 4 ลำออกเม่ือวันที่ 5 เมษำยน 2562 
7. กรรมกำรล ำดับที่ 5 ลำออกเม่ือวันที่ 23 มีนำคม 2562 
8. กรรมกำรล ำดับที่ 9 ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรชุดย่อยแทนกรรมกำรล ำดับที่ 5 มีผลเม่ือวันที่ 4 

เมษำยน 2562 
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้ 
1. มีอ ำนำจสั่งกำร วำงแผนและด ำเนินกิจกำรของบริษัท

ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 
2. ก ำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำด 
3. ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับกำรลงทุน / กำรระดมทุน 
4. มีอ ำนำจจ้ำง แต่งตั้ง ปลดออก ไล่ออก ก ำหนดอัตรำ

ค่ำจ้ำง ให้บ ำเหน็จรำงวัล ปรับขึ้นเงินเดือนค่ำตอบแทน 
เงินโบนัส ส ำหรับพนักงำนระดับผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 

5. มีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดส วัสดิ กำรพนักงำนให้
เหมำะสมกับสภำพกำรณ์  ประ เพณีปฏิบัติและ
สอดคล้องกับกฏหมำยที่บังคับใช้อยู่ 

6. พิจำรณำวำระต่ ำ ง ๆ  ก่อนเสนอขออ นุ มั ติ จ ำ ก
คณะกรรมกำรบริษัท 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้ 
1. ดูแลรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัทให้ เป็นไปตำม

มำตรฐำนบัญชีที่เพียงพอและเชื่อถือได้ 
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมี

ประสิทธิภำพ 
3. กำรคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท 
4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและกฎหมำยที่

เก่ียวข้อง 

5. ดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำง
บุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี 
เพื่อเสนอในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซ่ึงเป็นกำร
สรุปกำรปฏิบัติงำนในปีที่ผ่ำนมำรวมทั้งกำรพิจำรณำ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ ำปีของบริษัท 

7. หน้ำที่ อ่ืนที่อำจก ำหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมกำร
บริษัท 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีดังนี้ 
1. พิ จ ำ รณ ำควำม เหมำะสมของ โ ครงส ร้ ำ งและ

องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทและบริษัทย่อย 
2. ก ำหนดหลัก เกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำ

คณะกรรมกำรบริษัท 
3. พิจำรณำสรรหำกรรมกำร โดยพิจำรณำบุคคลที่

เหมำะสมที่จะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เพื่อเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ และ/หรือ เสนอ
ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

4. ก ำหนดค่ำตอบแทนที่จ ำเป็นและเหมำะสมในแต่ละปี
ของคณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรบริ ษัท 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริษัทย่อย 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและต ำแหน่งที่อยู่ภำยใต้

หรือต ำแหน่งที่รำยงำนตรงต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

5. พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปีของ
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทย่อยและ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

6. จัดท ำหลัก เกณฑ์แ ละนโยบำยในกำร ก ำ หนด
ค่ ำตอบแทนของคณะกรรมกำร  เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมัติ และ/หรือ 
น ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตำมแต่กรณี 

7. รำยงำนนโยบำยด้ำนค่ำตอบแทนกรรมกำร หลักกำร/
เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบำย เปิดเผยไว้ใน
รำยงำนประจ ำปี 

8. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท 
 
นายอ านวย ทองสถิตย์ 
อายุ 67 ปี 

 
ต าแหน่ง 
ประธำนกรรมกำรบริษัท 
 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
25 ธันวำคม 2558 - ปัจจุบัน 
 
คุณวุฒิการศึกษา 
ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ  

 
หลักสูตรอบรม 

 หลักสูตร Directors Certification Program : DCP รุ่นที่ 201/2015 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตรป้องกันรำชอำณำจักร รุ่น 49 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 

 Senior Executive Fellows Program, Harvard University, USA       

 หลักสูตรAlternative Energy, University of Florida, USA               
 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน)  
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมกำร สถำบันบริหำรกองทุนพลังงำน (องค์กรมหำชน) 
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมกำรทรงคุณวุฒิ คณะพลังงำน วัสดุและสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ

ธนบุรี                          
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมกำร มูลนิธิพลังงำนเพื่อสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมกำร ศูนย์อนุรักษ์พลังงำนแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมกำรทรงคุณวุฒิ วิทยำลัยพลังงำนและสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

รัตนโกสินทร์  
 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562)   
- ไม่มี - 
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นายศุภชัย วินิจกุลชัย 
อายุ 45 ปี 

 
ต าแหน่ง 
รองประธำนกรรมกำรบริษัท 
 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
30 เมษำยน 2558 - ปัจจุบัน 
 
คุณวุฒิการศึกษา 
ปริญญำโท กำรจัดกำรมหำบัณฑิต หลักสูตรนำนำชำติ (กำรจัดกำรกำรเป็นผู้ประกอบกำร)  
 วิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหิดล 
ปริญญำตรี ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์บัณฑิต ภำควิชำกำรตลำด (บริหำรธุรกิจ) วิทยำลัยนำนำชำติ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 

 

หลักสูตรอบรม 

 IOD Fellow Member ; หลักสูตร Director Certification Program (DCP Diploma Examination รุ่นที่ 52/5016 โดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 ประกำศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 224/2016 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Advance Audit Committee Program ; AACP รุ่นที่ 25/2017 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) 

 หลักสูตร Board Nomination Compensation Program; BNCP รุ่นที่ 2/2017 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Role of The Chirman Program ; RCP รุ่นที่ 42/2018 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Risk Manage Program for Corporate Leaders ; RCL รุ่นที่ 14/2018 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Corporate Governance for Executives ; CGE รุ่นที่ 15/2019 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) 

 หลักสูตร Board that Make a Difference ; BMD รุ่นที่ 9/2019 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
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ประสบการณ์ท างาน 5 ปย้ีอนหลัง 
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำรบริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนบริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมกำรตรวจสอบบริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระบริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ผู้อ ำนวยกำรบริหำร บริษัท อร่อยทั่วหล้ำฟ้ำดิน จ ำกัด  
พ.ศ. 2551 – 2555 ผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ บริษัท โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ จ ำกัด (มหำชน)  
 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562)   
- ไม่มี – 
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นายอดิศร สิงห์ฤาเดช 
อายุ 61 ปี 

 
ต าแหน่ง 
กรรมกำรบริษัท 
 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
30 เมษำยน 2558 - ปัจจุบัน 
 
คุณวุฒิการศึกษา 
ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
ปริญญำตรี BA in Statistics มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
หลักสูตรอบรม 

 หลักสูตร Leading Digital Transformation โดย eX-ACADEMY 

 หลักสูตร Directors Certification Program : DCP รุ่นที่ 217/2016 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร เทคนิคกำรตัดสินใจ และแก้ไขปัญหำ (Problem Solving & Decision Making) 
 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปย้ีอนหลัง 
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำร บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2546 - 2558 กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ ำกัด 
พ.ศ. 2545 – 2545 ผู้จัดกำรประจ ำภูมิภำค บริษัท โปรโตคอลเซ็นจูรี จ ำกัด 
 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562)  
5,200,000 หุ้น (ร้อยละ 5.2) 
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นางชลรัก สายวัฒน์ 
อายุ 59 ปี 

 
ต าแหน่ง 
กรรมกำรบริษัท 
 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
30 เมษำยน 2558 - ปัจจุบัน 
 
คุณวุฒิการศึกษา 
ปริญญำตรี พำณิชย์ศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
หลักสูตรอบรม 

 หลักสูตร Director Accreditation Program : DAP รุ่นที่ 130/2016 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร High Impact Presentations Workshop โดย Dale Carnegie Training 

 หลักสูตร CFO รุ่น 2 โดยสภำวิชำชีพบัญชี  

 หลักสูตร Tax Consultant โดยสภำวิชำชีพบัญชี 

 หลักสูตร นักภำษีมืออำชีพ (Micro Master of Tax Administration) โดย Bangkok Training Center  

 หลักสูตร Mini MBA จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 ประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงกำรสอบบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
พ.ศ. 2561 –  ปัจจุบัน กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2554 – 2557 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน บริษัท แมพ แอคทีฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
พ.ศ. 2549 – 2550 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน บริษัท ทีเอสไลฟ์สไตล์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562)  
- ไม่มี - 
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นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล 
อายุ 39 ปี 

 
ต าแหน่ง 
กรรมกำรบริษัท 
 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
30 เมษำยน 2558 - ปัจจุบัน 
 
คุณวุฒิการศึกษา 
ปริญญำโท นิติศำสตร์มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน, ประเทศสหรัฐอเมริกำ  
 (Master of Legal Institutions (M.L.I.)) 
ปริญญำตรี นิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  

 
หลักสูตรอบรม 

 หลักสูตร Directors Certification Program : DCP รุ่นที่ 224/2016 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร “Role of the Chairman Program” (RCP) รุ่นที่ 41/2017 

 หลักสูทตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 2/2017 

 หลักสูตร “นักบริหำรระดับสูงด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรม และกำรลงทุน” (วธอ.) รุ่นที่ 4 

 หลักสูตร ที่ปรึกษำด้ำนแรงงำนสัมพันธ์ สภำองค์กำรนำยจ้ำงผู้ประกอบกำรค้ำและอุตสำหกรรมไทย 
 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น  
 จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท ฮิรำตะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ ำกัด  
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท อีเอส เคำน์เซล จ ำกัด 
 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562)  
- ไม่มี - 
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นางสิริพันธ์ เขียนสุภาพ 
อายุ 53 ปี 

 
ต าแหน่ง 
กรรมกำรบริษัท 
 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
21 เมษำยน 2560 - ปัจจุบัน 
 
คุณวุฒิการศึกษา 
ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ (สำขำบัญชี) มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง     
     
หลักสูตรอบรม 

 หลักสูตร TFRS for SMEs ผลกระทบต่อกำรบันทึกบัญชีที่นักบัญชีต้องปฎิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน สภำ
วิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 หลักสูตรเจำะประเด็นรำยจ่ำยต้องห้ำมและภำษีซ้ือต้องห้ำม สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 หลักสูตร สิทธิประโยชน์ทำงภำษีของส ำนักงำนใหญ่ข้ำมประเทศ International Headquarters: IHQ  
และบริษัทกำรค้ำระหว่ำงประเทศ International Trading Centers: ITC บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนำธรรมนิติ จ ำกัด   

 หลักสูตร 27 กลยุทธ์ส ำคัญ กำรวิเครำะห์งบกำรเงินแบบครบวงจร บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนำธรรมนิติ จ ำกัด   

 หลักสูตร เจำะลึกควำมแตกต่ำงระหว่ำง TFRS for SMEs และ TFRS for NPAEs (หลักสูตรใหม่ปี 2558) บริษัท ฝึกอบรมและ
สัมมนำธรรมนิติ จ ำกัด   

 หลักสูตร Sale Promotion กับภำระภำษีที่ฝ่ำยบัญชี ฝ่ำยกำรตลำด ต้องทรำบ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนำธรรมนิติ จ ำกัด  

 หลักสูตร 35 ประเด็นเด็ดกำรบันทึกบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชี บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนำธรรมนิติ จ ำกัด    

 หลักสูตร แนวปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ส ำหรับกิจกำร NPAEs เก่ียวกับสินค้ำคงเหลือ เงินสด ลูกหน้ี และ
ประมำณกำรหน้ีสิน บริษัท ส ำนักพัฒนำกำรบริหำรธรรมนิติ จ ำกัด  

 หลักสูตร เคล็ด (ไม่) ลับกับอนุสัญญำเพื่อกำรเว้นกำรเก็บภำษีซ้อน บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนำธรรมนิติ จ ำกัด   

 หลักสูตร X-ray ภำษีที่นิติบุคคลไม่ควรพลำด บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนำธรรมนิติ จ ำกัด  

 หลักสูตร เจำะลึกปัญหำและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน IFRS บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนำธรรมนิติ จ ำกัด  

 หลักสูตร กำรบัญชีอุตสำหกรรม บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนำธรรมนิติ จ ำกัด  

 หลักสูตร เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับบริหำร สถำบันฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  
บริษัท ปิ่นทอง กรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด  
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ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น   
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำร บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น   
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและธรรมำภิบำล บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น 
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน คณะกรรมกำร บริหำร บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท คลีน แพลนน่ิง จ ำกัด 
พ.ศ. 2553 – 2559 Financial Planning and Analyst Manager บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
พ.ศ. 2550 - 2555  Financial Manager บริษัท ครอมัลลอย (ประเทศไทย) จ ำกัด  
 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562)  
- ไม่มี - 
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เลขานุการบริษัท  
 คณะกรรมกำรได้มีมติแต่งตั้ง นำงสำววรพร ปรปักษ์ขำม เป็นเลขำนุกำรบริษัท เม่ือวันศุกร์ที่ 9 สิงหำคม 2562 เพื่อท ำ
หน้ำที่จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย และกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดท ำรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนประจ ำปี ตลอดจนเก็บเอกสำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดย
เลขำนุกำรบริษัทที่คณะกรรมกำรเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมกำรเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
บริหำรงำนเลขำนุกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ  
 นอกจำกน้ี บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขำนุกำรบริษัทได้รับกำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเน่ือง และมีกำรเปิดเผย
ประวัติ คุณสมบัติและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษัทไว้ในรำยงำนประจ ำปี 
 
ประวัติเลขานุการบริษัท 
นางสาววรพร ปรปักษ์ขาม 
อายุ 40 ปี 

 
ต าแหน่ง 
เลขำนุกำรบริษัท 
 
วันเข้าด ารงต าแหน่ง 
9 สิงหำคม 2562 - ปัจจุบัน 
 
คุณวุฒิการศึกษา 
ปริญญำตรี คณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน เลขำนุกำร บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2557 – 2561 เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด บริษัท แมกซ์ เอลลิเม้นท์ จ ำกัด 
 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562)  
- ไม่มี - 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เม่ือวันศุกร์ที่ 5 เมษำยน 2562 มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและ
คณะกรรมกำรชุดย่อยโดยก ำหนดค่ำตอบแทนต่อครั้งที่เข้ำประชุม ก ำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นต้นไปจนกว่ำจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอ่ืน โดยมีรำยละเอียดค่ำตอบแทนแต่ละคณะ ดังน้ี 
 
 ต าแหน่ง ค่าตอบแทนต่อครั้งท่ีเข้าประชุม 

(บาท) 
คณะกรรมกำรบริษัท ประธำน 

กรรมกำร 
30,000 
25,000 

คณะกรรมกำรบริหำร ประธำน 
กรรมกำร 

20,000 
15,000 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำน 
กรรมกำร 

20,000 
15,000 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ประธำน 
กรรมกำร 

20,000 
15,000 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2562 
(1 มกรำคม 2562 - 31 ธันวำคม 2562) 
  

รายชื่อกรรมการ 
ค่าตอบแทน (บาท)  

 คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

รวม 
(บาท) 

1. นำยอ ำนวย ทองสถิตย์ 1 180,000 - 80,000 - 260,000 

2. นำยศุภชัย วินิจกุลชัย 2 150,000 - 60,000 40,000 250,000 

3. นำยอดิศร สิงห์ฤำเดช 150,000 60,000 - - 210,000 
4. นำยกังวำล กุศลธรรมรัตน์ 50,000 40,000 - 15,000 105,000 

5. นำยดล เหตระกูล 25,000 - - - 25,000 

6. นำงชลรักษ์ สำยวัฒน์  150,000 - - 30,000 180,000 

7. นำยเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล 4 125,000 - 45,000 30,000 200,000 
8. นำงสิริพันธ์ เขียนสุภำพ 150,000 60,000 - - 210,000 

9. นำยแดน เหตระกูล 3 100,000 40,000  15,000 155,000 

 รวม 1,080,000 200,000 185,000 130,000 1,595,000 
หมำยเหตุ 
1. ประธำนกรรมกำรบริษัท 
2. ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
3. ประธำนกรรมกำรบริหำร 
4. ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

5. กรรมกำรล ำดับที่ 4 ลำออกเม่ือวันที่ 5 เมษำยน 2562 
6. กรรมกำรล ำดับที่  5 ลำออกเม่ือวันที่  23 มีนำคม 

2562 
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ผู้บริหาร 
 
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562) ประกอบด้วยผู้บริหำรจ ำนวน 7 ท่ำน ดังน้ี 
1. นำยอดิศร สิงห์ฤำเดช ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
2. นำยค ำนวล ด่ำนอุดม ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีกำรเงิน 
3. นำยอเนก เรืองเศรษฐวิทย์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
4. นำยเติมพงษ์ ธนกุลไพศำล ผู้ช่วยรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
5. นำยสิรภพ ชำติธนินธร ผู้ช่วยรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
6. นำยสุภัทร ตั้งกิจม่ันคง ผู้ช่วยรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
7. นำยวณสัณฑ์ ศรีสร้อย ผู้ช่วยรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่ส ำคัญของบริษัท ก ำหนด

ภำรกิจ วัตถุประสงค์ แนวทำง นโยบำยรวมถึงกำร
ก ำ กับดู แ ลกำรด ำ เ นิ น ง ำ น โ ดย ร วม  ผลผลิ ต 
ควำมสัมพัน ธ์ กับลูกค้ ำและต้องรับผิ ดชอบต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท 

2. ด ำเนินกิจกำรที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนทั่วไปของ
บริษัท ฯ  

3. พิจำรณำเรื่องกำรระดมทุนของบริษัท เพื่อน ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำอนุมัติและเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป 

4. มีอ ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท
ต่อบุคคลภำยนอก ในกิจกำรที่เ ก่ียวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท 

5. มีอ ำนำจจ้ำง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก ำหนด
อัตรำค่ำจ้ำง ให้บ ำเหน็จรำงวัล ปรับขึ้นเงินเดือน 
ค่ำตอบแทน เงินเดือน โบนัส ส ำหรับพนักงำนระดับ
ต่ ำกว่ำรองประธำน 

6. มีอ ำนำจอนุมัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรเข้ำท ำสัญญำ 
กำรจ่ำยเงินหรือกำรท ำนิติกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจกำรค้ำปกติและตำมวัตถุประสงค์ของบริษัท  

7. มีอ ำนำจอนุมัติค่ำใช้จ่ำยซ้ืออุปกรณ์สำธิต (demo) , 
อุปกรณ์ส ำนักงำนและทรัพย์สินถำวรในงบประมำณ
ไม่เกิน 5,000,000 บำท 

8. มีอ ำนำจอนุมัติ กำร ซ้ือสินทรัพย์ ถำวร อ่ืน นอก
งบประมำณและมีอ ำนำจอนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำร
ส่งเสริมกำรขำย (ค่ำรับรอง ค่ำเดินทำงท่องเที่ยว ค่ำ
สนับสนุนกำรกีฬำ ฯลฯ) ไม่เกิน 500,000 บำท 

9. มีอ ำนำจอนุมัติค่ำใช้ จ่ำย หรือกำรจ่ำยเงินตำม
โครงกำร หรือกำรลงทุน หรือกำรซ้ือขำยทรัพย์สิน
ถำวรของบริษัท 

 แต่ทั้ง น้ี กำรอนุมัติรำยกำรของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรข้ำงต้น จะไม่รวมถึงกำรอนุมัติรำยกำรที่ท ำให้
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มี
ส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใน
ลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยรวมทั้งรำยกำรที่
ก ำหนดให้ต้องขอควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหุ้นในกำรท ำ
รำยกำรที่เก่ียวโยงกันและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึง
สินทรัพย์ที่ ส ำคัญของบริ ษัทหรือบริ ษัทย่อย เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ในเรื่อง
ดังกล่ำว 
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บุคลากร 
 
 บริษัทยึดม่ันในอุดมกำรณ์ที่ว่ำ “พนักงำนคือสิ่งส ำคัญส ำหรับองค์กร” โดยให้ควำมส ำคัญกับพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม
กันและถือว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำที่สุดขององค์กร มีกำรส่งเสริมให้พนักงำนได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ศักยภำพและ
ควำมสำมำรถตำมสำยงำน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีเพื่อให้กำรเติบโตเจริญก้ำวหน้ำไปพร้อมกับบริษัท โดยผ่ำนกระบวนกำ ร
เรียนรู้ด้วยตนเอง กำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกพี่สู่น้อง กำรฝึกอบรมสัมมนำและได้รับควำมรู้จำกเจ้ำของสินค้ำ 
 

 
บริษัท 

 
 

ณ 31 ธันวาคม 2560 

จ านวนพนักงาน 

 
ณ 31 ธันวาคม 2561 

 
 

 ณ 31 ธันวาคม 2562 

บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 74 คน 77 คน 72 คน 

 
 
ทั้งน้ีบริษัทมีค่ำตอบแทนของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  ถึง วันที่ 31 ธันวำคม 2562 แยกตำมลักษณะค่ำตอบแทน
ดังน้ี 
 
 

ค่าตอบแทน 
 
 

  ณ 31 ธันวาคม 2560 

จ านวนเงิน (บาท) 
 

  ณ 31 ธันวาคม 2561 

 
 

  ณ 31 ธันวาคม 2562 
เงินเดือน ค่ำต ำแหน่ง ค่ำวิชำชีพ 30,534,738.67 35,522,006.68 35,071,706.66 

โบนัส , คอมมิสชั่น 10,191,241.00 13,439,369.00 9,647,961.44 

ค่ำล่วงเวลำ 782,762.24 560,678.94 422,958.07 

สวัสดิกำร 4,605,168.61 5,203,001.70 4,977,560.40 
เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 779,598.33 898,432.46 931,819.23 

รวม 46,893,508.85 55,623,488.78 53,572,005.80 
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การก ากับดูแลกิจการ 

 
นโยบาย 
บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำร ดังน้ี 
1. ดูแลให้ควำมเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
2. จัดให้มีก ำหนดโครงสร้ำงบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละคณะอย่ำงชัดเจน 
3. ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและเน้นให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงชัดเจนต่อนักลงทุนในเวลำที่เหมำะสม 
4. จัดให้มีระบบกำรควบคุมและบริหำรควำมเสี่ยง โดยด ำเนินธุรกิจด้วยควำมระมัดระวัง และมีกำรประเมินควำมเสี่ยงพร้อมวำง

กลยุทธ์แก้ไขและติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม่ ำเสมอและเหมำะสมดูแลสนับสนุนให้ผู้บริหำรและพนักงำน
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีจริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจอย่ำงถูกต้องและชอบธรรม 

 
คณะกรรมการ 
 โครงสร้ำงกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรชุดย่อย 4 ชุด คือ คณะกรรมกำรบริษัทฯ, คณะกรรมกำรบริหำร, 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

 
คณะกรรมการบริษัท 
ปี 2562 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 7 ท่ำน มีรำยชื่อดังต่อไปน้ี 
1. นำยอ ำนวย  ทองสถิตย์  ด ำรงต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรบริษัท 
2. นำยศุภชัย  วินิจกุลชัย  ด ำรงต ำแหน่ง  รองประธำนกรรมกำรบริษัท 
3. นำยอดิศร  สิงห์ฤำเดช  ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำรบริษัท 
4. นำงชลรัก  สำยวัฒน์  ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำรบริษัท 
5. นำยเอกวัฒน์  พิริยะวรสกุล ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำรบริษัท 
6. นำงสิริพันธ์  เขียนสุภำพ  ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำรบริษัท 
7. นำยแดน  เหตระกูล  ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำรบริษัท 
โดยมี นำงสำววรพร ปรปักษ์ขำม เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท 
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้ 
1. อ ำนำจหน้ำที่ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์และกฎหมำยอ่ืนใดที่ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรหรือ

คณะกรรมกำรบริษัท (มหำขน) จ ำกัด 
2. อ ำนำจหน้ำที่ตำมข้อบังคับของบริษัท ที่ก ำหนดให้เป็นของคณะกรรมกำร 
3. พิจำรณำอนุมัติแผนงำนระยะยำว แผนงำนงบประมำณและงบลงทุนประจ ำปี 
4. พิจำรณำงบดุลและงบก ำไรขำดทุนประจ ำปี  
5. พิจำรณำงบประมำณกำรปรับเงินเดือนประจ ำปี งบประมำณจ่ำยโบนัสพนักงำน สวัสดิกำรที่ส ำคัญของผู้บริหำร น ำเสนอ

เบี้ยประชุม บ ำเหน็จกรรมกำรและอัตรำจ่ำยเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น 
6. พิจำรณำโครงสร้ำงบริหำร แต่งตั้งคณะผู้บริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่

เทคโนโลยีสำรสนเทศ และคณะกรรมกำรอ่ืนตำมควำมเหมำะสม 
7. ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้

ถือหุ้น 
 เว้นแต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี จะกระท ำได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งน้ีก ำหนดให้
รำยกำรที่กรรมกำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย ให้กรรมกำรซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องน้ัน ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนในเรื่องน้ัน 
▪ เรื่องที่กฏหมำยก ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
▪ กำรท ำรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ำยที่กฏหมำยหรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติ

จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
▪ นอกจำกน้ันในกรณีต่อไปน้ีจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน 

- บริษัทเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญ 

- กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 
- กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเก่ียวข้องกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญ กำรมอบหมำยให้

บุคคลอ่ืนเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก ำไรขำดทุนกัน 
- กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 

- กำรเพิ่มทุน ลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรควบหรือเลิก

คณะกรรมการบริหาร 
ปี 2562 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 4 ท่ำน มีรำยชื่อดังต่อไปน้ี 
1. นำยแดน เหตระกูล  ด ำรงต ำแหน่ง  ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำยอดิศร  สิงห์ฤำเดช  ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำรบริหำร 
3. นำงสิริพันธ์  เขียนสุภำพ  ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำรบริหำร 
4. นำยค ำนวล ด่ำนอุดม  ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำรบริหำร 
5. นำงสำววรพร ปรปักษ์ขำม ด ำรงต ำแหน่ง  เลขำนุกำรที่ประชุม 
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้ 
1. มีอ ำนำจสั่งกำร วำงแผนและด ำเนินกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 
2. ก ำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำด 
3. ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับกำรลงทุน / กำรระดมทุน 
4. มีอ ำนำจจ้ำง แต่งตั้ง ปลดออก ไล่ออก ก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำง ให้บ ำเหน็จรำงวัล ปรับขึ้นเงินเดือนค่ำตอบแทน เงินโบนัส

ส ำหรับพนักงำนระดับผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 
5. มีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดสวัสดิกำรพนักงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ ประเพณีปฏิบัติและสอดคล้องกับกฏหมำยที่

บังคับใช้อยู่ 
6. พิจำรณำวำระต่ำงๆ ก่อนเสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน มีรำยชื่อดังต่อไปน้ี 
1. นำยเอกวัฒน์  พิริยะวรสกุล ด ำรงต ำแหน่ง  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยอ ำนวย  ทองสถิตย์  ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยศุภชัย  วินิจกุลชัย  ด ำรงต ำแหน่ง  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ดูแลรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทให้เป็นไปตำมมำตรฐำนบัญชีที่เพียงพอและเชื่อถือได้ 
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
3. กำรคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท 
4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
5. ดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 
6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี เพื่อเสนอในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซ่ึงเป็นกำรสรุปกำร

ปฏิบัติงำนในปีที่ผ่ำนมำรวมทั้งกำรพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ ำปีของบริษัท 
7. หน้ำที่อ่ืนที่อำจก ำหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมกำรบริษัท 
 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ปี 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 4 ท่ำน มีรำยชื่อดังต่อไปน้ี 
1. นำยศุภชัย  วินิจกุลชัย  ด ำรงต ำแหน่ง  ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ 
2. นำยแดน เหตระกูล  ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำรสรรหำฯ 
3. นำงชลรัก  สำยวัฒน์  ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำรสรรหำฯ 
4. นำยเอกวัฒน์  พิริยะวรสกุล ด ำรงต ำแหน่ง  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำฯ 
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ขอบเขตอ านาจคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. พิจำรณำควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทและบริษัทย่อย 
2. ก ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท 
3. พิจำรณำสรรหำกรรมกำร โดยพิจำรณำบุคคลที่เหมำะสมที่จะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัท

พิจำรณำอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 
4. ก ำหนดค่ำตอบแทนที่จ ำเป็นและเหมำะสมในแต่ละปีของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริษัทย่อย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
ต ำแหน่งที่อยู่ภำยใต้หรือต ำแหน่งที่รำยงำนตรงต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

5. พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทย่อยและประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร 

6. จัดท ำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
อนุมัติ และ/หรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตำมแต่กรณี 

7. รำยงำนนโยบำยด้ำนค่ำตอบแทนกรรมกำร หลักกำร/เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบำย เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี 
ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
 
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซ่ึงได้มีกำรก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรและวิธีกำร
คัดเลือกกรรมกำร กรรมกำรที่ได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำฯ แล้วจะต้องได้รับเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ก ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังน้ี 
 
วิธีกำรแต่งตั้งกรรมกำร 
คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ำด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีกำรพิจำรณำจำกควำมรู้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ หรือพิจำรณำจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีประสบกำรณ์ อย่ำงไร
ก็ตำม กำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่จะผ่ำนกำรพิจำรณำจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ซ่ึงมีกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริหำรร่วมอยู่ด้วย นอกจำกน้ีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจะต้องผ่ำนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมข้อบังคับของบริษัท 
ทั้งน้ีข้อบังคับของบริษัทก ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปน้ี 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนถือ 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำมข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับกำรเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำ มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันให้ผู้เป็นประธำนที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขำด 

 ทั้งน้ีกำรพ้นวำระต ำแหน่งของกรรมกำรจะสลับหมุนเวียนในอัตรำส่วน 1 ใน 3 ของกรรมกำร ซ่ึงต้องพ้นวำระทุกปีตำมมติ
ที่ประชุมสำมัญประจ ำปี แต่กรรมกำรชุดเดิมอำจได้รับกำรแต่งตั้งกลับเข้ำมำใหม่ได้ 
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 ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระคณะกรรมกำร อำจเลือกบุคคลใดบุคคล
หน่ึงซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 เข้ำ
เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรที่ยัง
เหลืออยู่ เว้นแต่วำระของกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่
ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน 
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 
3 ใน 4 ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือ
หุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงในกำรประชุมน้ัน 
 กำรสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนและ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมกับต ำแหน่งและไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ำมตำมกฎหมำย
โดยรับรองจำกมติส่วนใหญ่ของคณะกรรมกำรบริษัท  

การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
 บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรส่งคณะกรรมกำรบริหำร เข้ำไปเป็นกรรมกำรบริษัทย่อย โดยมีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย ซ่ึงในเรื่องที่ส ำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทและ
คณะกรรมกำรบริษัทย่อย จะต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงด ำเนินกำรได้ 
 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังน้ี 
 

ค่าตอบแทน ITGREEN HRCP รวม 
ค่ำสอบบัญชี (บำท) 

(Audit fee) 
800,000 140,000 940,000 

 
 
ตามปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องอื่นๆ 
ผู้ถือหุ้น: สิทธิและความเท่าเทียมกัน 
 ที่ผ่ำนมำบริษัท ไอที กรีน จ ำกัด(มหำชน) ได้จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้อ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น สถำนที่
จัดประชุมได้จัดขึ้นที่ส ำนักงำนใหญ่บริษัท ฯ ใจกลำงเมือง สะดวกต่อกำรเดินทำง ทำงบริษัท ฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุมตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับของบริษัท และได้จัดส่งสำรสนเทศของบริษัท
ฯ ให้กับผู้ถือหุ้นได้ศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมกัน นอกจำกน้ีได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภำยใน 14 วันหลังกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นและได้จัดเก็บรำยงำนกำรประชุมอย่ำงเป็นระเบียบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้  
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สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
 บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด(มหำชน) ให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เก่ียวข้องได้แก่ 
▪ พนักงำนบริษัท : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกันและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมำะสม 
▪ คู่ค้ำและเจ้ำหน้ี : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้ำและเจ้ำหน้ีอย่ำงเป็นธรรม และเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำตำมสัญญำที่ตกลง

ท ำร่วมกัน 
▪ ลูกค้ำ : บริษัทฯ ให้กำรบริกำรกับลูกค้ำอย่ำงมีคุณภำพและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี โดย

เน้นให้ควำมส ำคัญถึงคุณภำพสินค้ำและบริกำรในรำคำที่เหมำะสม 
▪ คู่แข่งขัน : บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎกติกำกำรแข่งขันที่ดีและไม่ละเมิดกฎกำรแข่งขัน 

▪ ผู้สอบบัญชีอิสระ : บริษัทฯ ให้ควำมร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ที่ถูกต้องและโปร่งใส 
 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
 บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงเหมำะสมด้วยเวลำที่เพียงพอ และได้มีกำรส่งเสริมให้ผู้
ถือหุ้นมีโอกำสอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรแสดงควำมเห็นและตั้งค ำถำมได้เม่ือต้องกำร ตำมกฎระเบียบวำระกำรประชุนอกจำกน้ี
บริษัทฯ มีนโยบำยให้กรรมกำรทุกท่ำนในแต่ละคณะเข้ำร่วมประชุมเพื่อตอบค ำถำมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
 
ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 
 คณะกรรมกำรบริษัทมีส่วนร่วมในกำรให้ควำมเห็นชอบในนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท ทั้งแผนธุรกิจ กล
ยุทธ์ และงบประมำณของบริษัทและติดตำมก ำกับควบคุมดูแล ให้ฝ่ำยจัดกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แก่กิจกำรและสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น และ
ต้องมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงสม่ ำเสมอ คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะ
กรรมกำรบริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ก ำหนดอ ำนำจอนุมัติตำมขอบเขตและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในแต่ละฝ่ำย 
ตั้งแต่ฝ่ำยจัดกำรจนถึงฝ่ำยบริหำร โดยอ ำนำจอนมัติสูงสุดเป็นของกรรมกำร 
 
การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
 จำกข้อบังคับบริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) ข้อที่ 15 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรคณะหน่ึงประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อย
กว่ำ 5 คน ซ่ึงบริษัทฯ ได้มีกำรถ่วงดุลของกรรมกำรซ่ึงไม่เป็นผู้บริหำรที่เป็นลูกจ้ำงของบริษัทฯ โดยมีรำยละเอียดดังน้ี 
 
 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 8 8 7 
จ ำนวนกรรมกำรที่ไม่เป็นลูกจ้ำงของบริษัท 6 6 6 
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การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
 ประธำนกรรมกำรเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระ โดยประธำนกรรมกำรไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรงำนประจ ำ นอกจำกน้ี
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษัท ซ่ึงประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่ เป็นลูกจ้ำงของบริษัทจ ำนวน 6 คน ซ่ึงเป็นกรรมกำร
ตรวจสอบ จ ำนวน 3 คน จะท ำให้เกิดกำรถ่วงดุลและกำรสอบทำนกำรบริหำรงำนได้เป็นอย่ำงดี
 
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
 บริษัทฯ จัดให้มีค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรทุกท่ำนในระดับที่เหมำะสมและจูงใจพอควร ในระดับที่จะสำมำรถรักษำ
กรรมกำรที่มีคุณภำพไว้ โดยบริษัทไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เกินควร นอกจำกน้ีค่ำตอบแทนกรรมกำรจ่ำยในระดับกำร
เปรียบเทียบกับอุตสำหกรรมที่ใกล้เคียงกัน และเหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำน ทั้งน้ี กรรมกำรที่
เป็นผู้บริหำรจะได้รับค่ำตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรแต่ละท่ำน 
 บริษัทฯ ก ำหนดให้ค่ำตอบแทนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดับสูงให้สอดคล้องกับผลงำนของบริษัท ฯ และ
กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรแต่ละคน กำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรดังกล่ำว จะด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสและได้รับกำร
อนุมัติจำกผู้ถือหุ้น 
 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
 บริษัทฯ ก ำหนดให้มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 3 เดือนต่อครั้ง (เป็นอย่ำงน้อย) โดยประธำนคณะกรรมกำร
บริษัทฯ มีนโยบำยส่งเสริมให้มีกำรใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอในกำรประชุม  เพื่อที่จะให้ฝ่ำย
จัดกำรเสนอเรื่องและสำมำรถอภิปรำยปัญหำส ำคัญได้อย่ำงรอบคอบโดยทั่วกันบริษัทฯ ได้น ำส่งหนังสือเชิญประชุม
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับบริษัทฯ ยกเว้นในกำรประชุมวำระเร่งด่วน อีกทั้งบริษัทฯ 
ยังก ำหนดให้กรรมกำรทุกท่ำนมีหน้ำที่ต้องเข้ำประชุมคณะกรรมกำรด้วยทุกครั้ง ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ กำรเข้ำร่วม
ประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) และคณะกรรมกำรชุดย่อย แต่ละท่ำนสรุปได้ดังน้ี
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 รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการ 

 
 
 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

 
  

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

 
 

 คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน                 

ประชุมผู้ถือหุ้น 
ปี 2562 

 

  จ ำนวน 
กำรประชุม 
ทั้งปี 6 ครั้ง 

จ ำนวน 
กำรประชุม 
ทั้งปี 4 ครั้ง 

จ ำนวน 
กำรประชุม 
ทั้งปี 4 ครั้ง 

จ ำนวน 
กำรประชุม 
ทั้งปี 2 ครั้ง 

จ ำนวน 
กำรประชุม 
ทั้งปี 1 ครั้ง 

1. นำยอ ำนวย ทองสถิตย์ 6/6 - 4/4 - 1/1 

2. นำยศุภชัย วินิจกุลชัย 6/6 - 4/4 2/2 1/1 
3. นำยอดิศร สิงห์ฤำเดช 6/6 4/4 - - 1/1 

4. นำยกังวำล กุศลธรรมรัตน์ 2/6 2/4 - 1/2 - 

5. นำยดล เหตระกูล 1/6 - - - - 
6. นำงชลรักษ์ สำยวัฒน์ 6/6 - - 2/2 1/1 

7. นำยเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล 5/6 - 3/4 2/2 1/1 

8. นำงสิริพันธ์ เขียนสุภำพ 6/6 4/4 - - 1/1 

9. นำยแดน เหตระกูล 4/6 2/4 - 1/2 - 
 
หมำยเหตุ 
1. กรรมกำรอิสระ จ ำนวน 4 คน ได้แก่ กรรมกำรล ำดับที่ 1,2,6,7 
2. กรรมกำรบริหำร จ ำนวน 4 คน ได้แก่ ล ำดับที่ 3,8,9 และนำยค ำนวล ด่ำนอุดม 
3. กรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 3 คน ได้แก่ ล ำดับที่ 1,2,7 
4. กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จ ำนวน 4 คน ได้แก่ ล ำดับที่ 2,6,7,9 
5. ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เม่ือวันอังคำรที่ 2 เมษำยน 2562 
6. กรรมกำรล ำดับที่ 4 ลำออกเม่ือวันที่ 5 เมษำยน 2562 
7. กรรมกำรล ำดับที่ 5 ลำออกเม่ือวันที่ 23 มีนำคม 2562 
8. กรรมกำรล ำดับที่ 9 ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรชุดย่อยแทนกรรมกำรล ำดับที่ 5 มีผลเม่ือวันที่ 4 

เมษำยน 2562 
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แนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น  
 บริษัทฯ ได้เห็นควำมส ำคัญของกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ ได้มีกำรประกำศนโยบำยกำร
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นในองค์กร ให้ทรำบโดยทั่วกัน และให้คณะกรรมกำรบริษัท ฯ ตลอดจนพนักงำนทุกคน ลงนำมรับทรำบ
และปฏิบัติตำมนโยบำยอย่ำงเคร่งครัด (อ้ำงอิงตำมประกำศบริษัทฯ ที่ 2/2560) ดังน้ี   
1. ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน พนักงำนชั่วครำวของบริษัท และบริษัทย่อยทุกบริษัท ด ำเนินกำร หรือ ยอมรับหรือ 

ให้กำรสนับสนุน กำรทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม รวมถึงผู้รับจ้ำงหรือผู้รับจ้ำงช่วงอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง และก ำหนดให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงสม่ ำเสมอ ตลอดจนมีกำร
ทบทวนทำงปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบำย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก ำหนด ประกำศ กฎหมำย และกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ 

2. ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน พนักงำนชั่วครำวของบริษัท และบริษัทย่อยทุกบริษัท รับของขวัญ เงินรำงวัล หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด เกินกว่ำมูลค่ำ 1,000 บำท เว้นแต่ จะได้กรอกแบบฟอร์มเอกสำร กำรรับของขวัญ เงินรำงวัล หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรหน่วยงำนสูงสุด และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอนุมัติแล้วเท่ำน้ัน 

3. มำตรกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหน่ึงของกำรด ำเนินธุรกิจและเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริษัท ผู้บริหำร ผู้บังคับบัญชำ พนักงำนทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมำช่วงที่จะมีส่วนในกำรแสดงควำมคิดเห็น
เก่ียวกับกำรปฏิบัติเพื่อให้ด ำเนินกำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตำมนโยบำยที่ก ำหนด 

4. บริษัทพัฒนำมำตรกำรกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น ให้สอดคล้องกับกฎหมำยที่เก่ียวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้ำนศี ลธรรม 
โดยจัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงในกิจกรรมที่เก่ียวข้องหรือกลุ่มเสี่ยงต่อกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นและน ำมำจัดท ำเป็น
คู่มือแนวทำงปฏิบัติแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 

5. บริษัทไม่กระท ำหรือสนับสนุนกำรให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภำยใต้กำรดูแล รวมถึงกำรควบคุม กำรบริจำค
เพื่อกำรกุศล กำรบริจำคให้แก่พรรคกำรเมือง กำรให้ของขวัญทำงธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ มีควำมโปร่งใสและไม่
มีเจตนำเพื่อโน้มน้ำวให้เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐหรือเอกชนด ำเนินกำรไม่เหมำะสม 

6. บริษัทจัดให้มีกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม สม่ ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงำนมีกำรปฏิบัติที่ไม่เหมำะสม โดยเฉพำะงำน
ขำย กำรตลำด จัดซ้ือ งำนส่งเสริมกำรขำย งำนบัญชี กำรเงิน 

7. บริษัทจัดให้มีควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนักงำนเพื่อส่งเสริม
ควำมซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมถึงสื่อให้เห็นควำมมุ่งม่ันของบริษัท 

8. บริษัทจัดให้มีกลไกกำรรำยงำนสถำนะกำรเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นย ำ 
9. บริษัทส่งเสริมให้มีกำรสื่อสำรหลำกหลำยช่องทำงเพื่อให้พนักงำนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องสำมำรถแจ้งเบำะแสอันควรและ

รวมถึงกำรแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตำมทุกเบำะแสที่มีกำรแจ้งเข้ำมำ 
บริษัทมีนโยบำยลงโทษพนักงำนทุจริตคอร์รัปชั่น ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น ตำมกฎหมำยสูงสุด
ทั้งทำงแพ่งและอำญำ จนกว่ำคดีจะถึงที่สุด
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ความเสี่ยง 
 
1.  ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 
 1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตสินค้าหลักน้อยรายและการยกเลิกสัญญาการแต่งต้ังเป็นตัวแทนจัดจ าหน่าย
สินค้า 
  บริษัทฯ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจัดจ ำหน่ำยสินค้ำที่มีชื่อเสียงหลำยรำยในปัจจุบัน ได้แก่ HPE – ARUBA, 
SANGFOR, PALO-ALTO, ALCATEL-LUCENT, PANDUIT, ANTLAB, Infoblox, Aver, LigoWave, Vcube เป็นต้น สัญญำ
ตัวแทนส่วนใหญ่จะเป็นประเภทสัญญำตัวแทนในกำรจัดจ ำหน่ำยหลำยรำยในประเทศไทย Non-Exclusive Distributor และ
โดยทั่วไปอำยุของสัญญำแต่งตั้งตัวแทนจะมีระยะเวลำหน่ึงปีและจะมีกำรต่อสัญญำให้ทุกๆ ปีโดยอัตโนมัติ แต่ทั้งน้ีต้องขึ้นอยู่
กับกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัทฯ กับเจ้ำของผลิตภัณฑ์ ดังน้ันหำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไข
ดังกล่ำวได้ อำจเป็นสำเหตุให้มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือหรือหยุดต่อสัญญำจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ได้ ซ่ึงที่ผ่ำนมำบริษัทฯ 
ได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขของสัญญำมำโดยตลอด  

 
 1.2 ความเส่ียงจากการแข่งขัน 
 ธุรกิจทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศไอทีโดยเฉพำะที่เก่ียวกับเครือข่ำยและระบบรักษำควำมปลอดภัย มีกำร
แข่งขันค่อนข้ำงสูง มีคู่แข่งจ ำนวนมำก กำรแข่งขันจะมำจำกกำรแข่งขันเรื่องแบรนด์สินค้ำ กำรแข่งขันจำกผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ
แบบขำยส่งอ่ืนๆ ที่เป็นผู้จัดจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทเดียวกัน โดยผู้จ ำหน่ำยสินค้ำแบบขำยส่งที่เป็นคู่แข่งในปัจจุบันล้วนแต่มี
ขนำดใหญ่กว่ำ และมีทรัพยำกรมำกกว่ำบริษัท บำงรำยเป็นบริษัทจำกระดับภูมิภำค(Regional Players) และยังจะมีคู่แข่งรำย
ใหม่ๆ ที่จะเข้ำมำใหม่อีกหลำยรำย คู่แข่งจ ำนวนมำกเหล่ำน้ีย่อมจะช่วงชิงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดและลูกค้ำ ซ่ึงจะกระทบกับ
ยอดขำย และสร้ำงแรงกดดันในด้ำนรำคำอย่ำงมำก ส่งผลให้อัตรำกำรท ำก ำไรของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลง ดังน้ันบริษัทฯ จึง
จ ำเป็นต้องหำช่องว่ำงทำงกำรตลำด และต ำแหน่งทำงกำรตลำด (Market Positioning) ที่เหมำะสมกับบริษัทฯ เพื่อลดกำร
แข่งขันด้ำนรำคำ และสำมำรถท ำธุรกิจได้ในระยะยำว ซ่ึงบริษัทฯ ต้องกำรสร้ำงควำมแตกต่ำง และได้ก ำหนดทิศทำงและ
นโยบำยที่เหมำะสม โดยบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำวมำหลำยปีโดยเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อให้มีทัศนคติ 
ควำมรู้ควำมช ำนำญ และวิธีกำรท ำธุรกิจแบบยึดลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง (Customer Centered) เพื่อสร้ำงและส่งมอบคุณค่ำและ
แก้ปัญหำให้กับลูกค้ำ ซ่ึงกำรยึดลูกค้ำเป็นศูนย์กลำงจะเกิดกำรพัฒนำวิธีกำรติดต่อและน ำเสนอตลอดจนพัฒนำบริกำรต่ำงๆ ที่
เหมำะสมกับควำมต้องกำรของลูกค้ำขึ้นมำ  
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 ทำงด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยบริษัทฯ ไม่ได้เน้นคู่ค้ำ Reseller ที่ขนำด แต่จะเน้นคู่ค้ำที่มีแนวคิดกำรท ำตลำด
คล้ำยกัน คู่ค้ำที่มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ สินค้ำและบริกำรของบริษัทฯ เหมำะสมและเสริมวิธีกำรท ำตลำดของคู่ค้ำ ด้วย
วัฒนธรรมองค์กรที่พยำยำมสร้ำงขึ้นมำเพื่อมุ่งหวังให้กำรท ำธุรกิจร่วมกับคู่ค้ำ บริษัท ฯ เน้นกำรท ำธุรกิจแบบซ่ือสัตย์ยุติธรรม 
(Honor and Fairness) ยึดกำรท ำควำมเข้ำใจซ่ึงกันและกัน (Communication) เพื่อให้เกิดกำรตัดสินใจที่คำดหวังล่วงหน้ำซ่ึง
กันและกันได้ (Consistency and Expectancy) ยึดกำรท ำธุรกิจร่วมกันอย่ำงต่อเน่ือง (Continuity) ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ มีอัตรำ
กำรลำออกของพนักงำน (Staff Turnover) ต่ ำมำกจึงสำมำรถจัดสรรให้บุคลลำกรที่มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้ำท ำธุรกิจและ
ให้บริกำรคู่ค้ำได้อย่ำงต่อเน่ืองและคุ้นเคยและเข้ำใจกันยิ่งขึ้น ซ่ึงจำกนโยบำยหลัก 2 ประกำรของบริษัทฯ ที่กล่ำวมำ บริษัทฯ 
เชื่อม่ันว่ำจะสำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งที่ท ำธุรกิจในลักษณะเดียวกันได้พอสมควร ซ่ึงส่งผลท ำให้บริษัทฯ เติบโต
ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ นอกเหนือจำกน้ันบริษัทฯ ยังพยำยำมมองหำสินค้ำใหม่ๆ มำจ ำหน่ำยเพื่อจะท ำให้โซลูชั่นของบริษัทฯ 
เหมำะสมต่อควำมต้องกำรและเพิ่มโอกำสในกำรตลำดมำกขึ้น 
   
 1.3 ความเส่ียงจากการเกิดสินค้าล้าสมัย 
 กำรเกิดสินค้ำล้ำสมัยเป็นต้นทุนอย่ำงหน่ึงของบริษัทฯ หำกจัดกำรอย่ำงไม่มีประสิทธิภำพจะก่อให้เกิดปัญหำและ
เป็นควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำมสินค้ำที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยในปัจจุบันเป็นสินค้ำในกลุ่มเทคโนโลยี
เครือข่ำย และระบบรักษำควำมปลอดภัยไอที ซ่ึงเป็นกลุ่มสินค้ำที่จะมีกำรพัฒนำปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่กำรที่สินค้ำ
จะล้ำสมัยแบบทันทีทันใดมักไม่ค่อยปรำกฏ กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ จะมีสัญญำณต่ำงแสดงให้เห็นไม่ว่ำจะเป็นเรื่องมำตรฐำน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีทดแทนใหม่ๆ ที่ดีกว่ำเดิม กำรถดถอยของควำมนิยมของตลำดต่อตรำสินค้ำ มำตรฐำนย่อยๆ ของส่วน
ต่อเชื่อมกับอุปกรณ์อ่ืนๆ ซ่ึงสัญญำณเหล่ำน้ีสำมำรถตรวจพบได้จำกข่ำวสำรแนวโน้มเทคโนโลยีที่เปิดเผยทั่วไปในปัจจุบัน และ
หำกมีกำรวิเครำะห์ที่รอบคอบและไม่ยึดม่ันจนเกินไปก็จะมีเวลำแก้ไขปัญหำได้ และควำมล้ำสมัยที่เกิดจำกกำรปรับเปลี่ยนรุ่น
หรือโมเดลสินค้ำของผู้ผลิตเองน้ันผู้ผลิตก็จะมีกำรแจ้งเตือนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 6 เดือน ซ่ึงมีเวลำเพียงพอที่จะแก้ปัญหำเช่นกัน   
 นอกเหนือจำกสินค้ำที่บริษัท ฯ เป็นตัวแทนจัดจ ำหน่ำย และวิธีกำรท ำธุรกิจของบริษัทโดยส่วนใหญ่จะซ้ือและขำย
ตำมค ำสั่งซ้ือของลูกค้ำ จะมีกำรสั่งซ้ือสินค้ำเพื่อสต็อกเฉพำะสินค้ำรุ่นที่มีขนำดเล็กรำคำไม่สูงมำกนัก ซ่ึงลูกค้ำมักต้องกำร
สินค้ำทันที สินค้ำที่มีระยะเวลำกำรผลิตและจัดส่งนำนกว่ำ 1 เดือน สินค้ำที่มีควำมจ ำเป็นในกำรสั่งซ้ือต่อครั้งและจ ำนวนกำร
สั่งซ้ือขั้นต่ ำ สินค้ำที่ต้องกำรซ้ืออย่ำงมีส่วนลดรำคำพิเศษ อย่ำงไรก็ตำมกำรสั่งซ้ือสินค้ำเพื่อสต็อกส่งผลให้สำมำรถบริหำร
จัดกำรและควบคุมควำมเสี่ยงที่จะเกิดกับกำรล้ำสมัยของสินค้ำบริษัท ฯ ได้ออกมำตรกำรในกำรสั่งซ้ือและกำรสต็อกสินค้ำโดย
จะให้มีสินค้ำคงคลังไม่เกิน 90 วัน และมีกำรรำยงำนทุกสัปดำห์   

 
 1.4 ความเส่ียงด้านความสามารถในการท าก าไร  
  แม้ว่ำกำรแข่งขันในตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงด้ำนไอทีจะมีอัตรำกำรท ำก ำไรที่มีแนวโน้มลดลงก็ตำม 
เน่ืองจำกมีกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำสูงอย่ำงที่อธิบำยไว้ในข้อ 1.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขัน แต่บริษัทฯ ได้สร้ำงควำมแตกต่ำง
เพื่อลดกำรแข่งขันด้ำนรำคำ หลังจำกลูกค้ำสั่งซ้ือสินค้ำไปแล้วน้ัน บริษัทมีกำรให้บริกำรหลังกำรขำยซ่ึงได้แก่ กำรติดตั้ง  
(Installation) กำรอบรมลูกค้ำ (Training) กำรซ่อมบ ำรุงสินค้ำแบบมีอุปกรณ์ทดแทน (Advanced Replacement Service) 
กำรบริกำรซ่อมแซมอุปกรณ์ 24 ชั่วโมง 7 วัน (24x7 Onsite Service) และบริกำรหลังกำรขำยอ่ืน บริษัทฯ มีมำตรกำรในกำร
ควบคุมค่ำใช้จ่ำยโดยกำรท ำงบประมำณและควบคุมค่ำใช้จ่ำยตำมงบประมำณที่ตั้งไว้  
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 1.5 ความเส่ียงจากการพึ่งพาบุคลลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะด้าน 
 ธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงด้ำนไอที เป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพำบุคลำกรที่มีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนอย่ำงมำก และ
ด้วยนโยบำยของบริษัทฯ ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรอันดับแรกแล้ว ท ำให้บริษัทฯ จ ำเป็นต้องรักษำบุคลำกรที่มี
คุณภำพขององค์กรให้ท ำงำนกับองค์กรอย่ำงยำวนำน บริษัทฯ ได้พยำยำมสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนเพื่อให้พนักงำนท ำงำน
อย่ำงมีควำมสุข มีควำมรู้สึกแบบญำติพี่น้อง มีกำรท ำงำนเป็นทีมช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ไม่สร้ำงควำมกดดันที่เกินควำมพอดี มี
กำรจัดสรรประโยชน์ที่ได้จำกกำรขำยอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรมท ำให้พนักงำนทุกคน ที่ผ่ำนมำบริ ษัทฯ มีอัตรำกำรลำออกของ
พนักงำนค่อนข้ำงต่ ำ อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบำยให้พนักงำนได้รับกำรอบรมและเรียนรู้ลึกช ำนำญเก่ียวกับสินค้ำตัวใดตัวหน่ึง
เพื่อให้สำมำรถทดแทนช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และยังให้โอกำสทุกคนในกำรเรียนรู้สินค้ำหลำยๆ ตัว สำมำรถท ำงำนเป็นทีมได้ 
บริษัทฯ มีนโยบำยผลักดันพนักงำนด้ำนเทคนิคทุกคนท ำหน้ำที่เป็นผู้สอน และอบรมลูกค้ำซ่ึงยิ่งเป็นวิธีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
พนักงำนได้ดียิ่งขึ้นอีกวิธีหน่ึง 
 
2. ความเส่ียงด้านการเงิน 
 2.1 ความเส่ียงด้านลูกหนี ้
 รำยได้จำกกำรขำยของบริษัท ฯ ร้อยละ 90 เป็นกำรขำยแบบเครดิต บริษัทฯ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะบริหำรลูกหน้ีให้
มีประสิทธิภำพช ำระหน้ีตรงเวลำและไม่ให้เกิดหน้ีสูญที่จะส่งผลต่อสภำพคล่อง  บริษัทฯ มีนโยบำยกำรตรวจสอบเครดิตของ
ลูกค้ำ (คู่ค้ำ) ที่รัดกุมกโดยลูกค้ำรำยใหม่จะต้องซ้ือสินค้ำเป็นเงินสดในระยะแรก และปรับเปลี่ยนเป็นเช็คสั่งจ่ำยล่วงหน้ำอีก
ระยะหน่ึง หลังจำกน้ัน บริษัทฯ จะพิจำรณำให้วงเงินเครดิต และวงเงินเครดิตที่ลูกค้ำแต่ละรำยจะได้รับ บริษัทฯ จะพิจำรณำ
ให้เป็นขั้นๆ จำกน้อยไปมำกขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถในกำรกำรช ำระหน้ีและสถำนะทำงกำรเงินของลูกค้ำ  หำกลูกค้ำรำยใดจะ
ก่อหน้ีเกินวงเงินเครดิต บริษัทฯ จะพิจำรณำอนุมัติแล้วแต่กรณี ซ่ึงในบำงครั้งอำจจะพิจำรณำให้ช ำระเป็นเช็คสั่งจ่ำยล้วงหน้ำ
หรือ Domestic L/C ในส่วนที่เกินวงเงิน และหำกมีกำรขำยเป็นโครงกำรที่ลูกค้ำต้องกำรขยำยระยะเวลำกำรช ำระเงินยำวกว่ำ
ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ จะมีกำรพิจำรณำและตกลงกับลูกค้ำให้ชัดเจนถึงระยะเวลำที่ขอขยำยและเงื่อนไขพิเศษที่อำจจะกระทบ
ต่อเวลำที่ขอขยำยใหม่ และเพื่อลดภำระเรื่องดอกเบี้ย บริษัทฯ อำจจะต่อรองกับผู้ผลิตขอขยำยวงเงินและระยะเวลำในกำร
ช ำระเงินเป็นกรณีพิเศษเช่นกัน เพื่อชดเชยวงเงินและดอกเบี้ยที่ให้กับลูกค้ำและหำกมีปัจจัยที่ท ำให้ลูกค้ำไม่สำมำรถช ำระเงิน
ตำมหมำยก ำหนดได้ บริษัทฯ จะเจรจำล่วงหน้ำกับลูกค้ำก่อนที่จะครบก ำหนดช ำระเพื่อช่วยบรรเทำปัญหำซ่ึงกันและกัน 
นอกจำกน้ีบริษัทฯ มีกำรแยกฝ่ำยควบคุมเครดิตออกจำกฝ่ำยขำยเพื่อช่วยกันและควบคุมกำรบริหำรลูกหน้ีให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น  
 
 2.2 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 จำกโครงสร้ำงกำรท ำธุรกิจ บริษัทฯ ที่รำยได้ส่วนใหญ่ 99% เป็นสกุลเงินบำท และกำรสั่งซ้ือสินค้ำมำกกว่ำ 95% 
เป็นสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ หรือสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ บริษัทฯ มีนโยบำยลดควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ โดยบริษัท ฯ จะก ำหนดรำคำขำยที่เป็นสกุลเงินบำทโดยใช้กำรค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเผื่อไว้ และเน่ืองจำก
ระยะเวลำกำรช ำระหน้ีให้กับผู้จัดจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศประมำณ 30 วัน ที่ผ่ำนมำควำมผันผวนในช่วงเวลำ 30 วันอำจจะมี
ไม่มำกนัก จึงตั้งค่ำเผื่อไว้ 1-3% แล้วแต่ภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและมีกำรปรับรำคำสินค้ำเป็นระยะ หำกอยู่ในช่วง
ภำวะเศรษฐกิจไม่ดีและมีควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนสูง บริษัท ฯ จะพิจำรณำป้องกันควำมเสี่ยงด้วยกำรใช้เครื่องมือใน 
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กำรป้องกันควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน ซ่ึงพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของจ ำนวนภำระหน้ีต่ำงประเทศในช่วงน้ันเพื่อ
ป้องกันผลกระทบจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น 
  
 2.3 ความเส่ียงจากเงินทุนหมุนเวียน 
 เน่ืองจำกบริษัทฯ มีกำรสั่งซ้ือสินค้ำจำกผู้ผลิตต่ำงประเทศ ซ่ึงจะมีกำรพิจำรณำกำรให้วงเงินเครดิตจ ำนวนหน่ึง ซ่ึง
ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของผู้ผลิตแต่ละรำย โดยระยะเวลำกำรให้เครดิตส่วนใหญ่จะเป็น 30 วันนับจำกสินค้ำออกจำกโรงงำน
ของผู้ผลิต ซ่ึงเมื่อมำถึงบริษัทฯ ก็จะเหลือระยะเวลำช ำระเงินประมำณ 20-25 วัน โดยบริษัทฯ จะให้เครดิตแก่ลูกค้ำประมำณ 
30-45 วัน ซ่ึงจะท ำให้บริษัทฯ ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนประมำณ 10-15 วัน นอกเหนือจำกน้ันในบำงช่วงบริษัทฯ อำจจะมีกำร
ขำยเป็นโครงกำรที่มีจ ำนวนเงินค่อนข้ำงสูง และระยะเวลำที่ได้รับช ำระหน้ีจำกลูกค้ำบำงครั้งเกินวงเงินที่ผู้ผลิตได้ให้ไว้ บริษัทฯ 
ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อชดเชยในส่วนน้ี 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ    ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมกำร 

 บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 

 

ความเห็น 

  ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของ บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซ่ึง
ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำย
เหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ และข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
(บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุป

นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

  ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นน้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมของ บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) และ

บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดง
ฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และผลกำรด ำเนินงำนและ
กระแสเงินสดส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

  ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ใน
วรรคควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่ม
บริษัทและบริษัทตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
กำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตำมข้อก ำหนดเหล่ำน้ี 
ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

                  ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ีโดย
ถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำ
จ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร
ทุจริตหรือข้อผิดพลำด   
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  ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชี
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ

ด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได้   

  ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ

กลุ่มบริษัทและบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

                  กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อม่ันอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร

ทุจริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อม่ันอย่ำงสมเหตุสมผล
คือควำมเชื่อม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเ กิดจำกกำรทุจริตหรือ
ข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญเม่ือคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุก
รำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เหล่ำน้ี   

  ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง  

• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อ

ตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเหล่ำน้ัน และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่
เกิดจำกข้อผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำร
แสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน  

• ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของ

กลุ่มบริษัทและบริษัท  
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร

ทำงบัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องซ่ึงจัดท ำขึ้นโดยผู้บริหำร   
• สรุปเก่ียวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผู้บริหำรและ

จำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญที่เก่ียวกับเหตุกำรณ์ หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อ

สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำโดยให้ข้อสังเกตถึงกำร 
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เปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่เก่ียวข้อง หรือถ้ำกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวไม่เพียงพอ 
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของ
ผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดกำร

ด ำเนินงำนต่อเน่ือง   
• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม 

รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท ำให้มีกำร
น ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่ 

• ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำร

ควบคุมดูแล และกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
  ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลในเรื่องต่ำงๆ ที่ส ำคัญซ่ึงรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลำของ
กำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส ำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ  

  ข้ำพเจ้ำได้ให้ค ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณที่
เก่ียวข้องกับควำมเป็นอิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเก่ียวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซ่ึง
ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ข้ ำพเจ้ำใช้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ 

  จำกเรื่องที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ  ที่มีนัยส ำคัญมำกที่สุดใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ  ข้ำพเจ้ำ

ได้อธิบำยเรื่องเหล่ำน้ีในรำยงำนของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกับ เรื่องดังกล่ำว 
หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท ำ
ดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำร
สื่อสำรดังกล่ำว   

 ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบับน้ีคือ นำยธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ 

         (นำยธนะวุฒิ  พิบูลย์สวัสดิ์) 

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 6699 

 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ำกัด 

กรุงเทพมหำนคร 

วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 
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บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

               

สินทรัพย ์

        บำท 

        งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

      หมำยเหตุ  2562  2561  2562  2561 

สินทรัพย์หมุนเวียน           

 
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงิน
สด 

          6   
40,523,758  58,127,809  39,498,194  54,182,422 

 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน   5, 7   137,462,683  149,768,930  135,079,290  m 
 สินค้ำคงเหลือ             8   28,580,735  41,345,925  27,779,083  41,345,925 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน           9   8,537,865  4,368,176  8,327,341  4,368,064 

   
รวมสินทรัพย์
หมุนเวียน 

   
215,105,041  253,610,840  210,683,908  249,556,629 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
    

 
 

 

 เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มี          10   29,500,000  29,500,000  29,500,000  29,500,000 
 ภำระค้ ำประกัน    

       
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม          11   4,104,672  5,462,578  4,104,672  5,462,578 
 เงินลงทุนในบริษัทย่อย          12                   -                      -    

 4,089,988  4,089,988 

 ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและ
อุปกรณ์  

         13   
14,893,797  15,957,477  14,466,850  15,953,487 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน          14   1,933,874  2,555,331  1,933,874  2,555,331 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัด
บัญชี 

         15   
795,472  871,828  795,472  871,828 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน    5,090,981  1,640,115  4,879,249  1,617,539 

   
รวมสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 

   
56,318,796  55,987,329  59,770,104  60,050,751 

รวมสินทรัพย์     271,423,837  309,598,169  270,454,013  309,607,380 
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บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
     

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้  

        บำท 
        งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
      หมำยเหตุ  2562  2561  2562  2561 

หนี้สินหมุนเวียน            

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน          16   78,282,335  139,754,182  78,282,335  139,754,182 
 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน          17   78,699,523  61,137,801  77,991,889  61,084,952 
 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินที่ถึง          19   195,363  360,692  195,363  360,692 
 ก ำหนดช ำระในหนึ่งปี    

       
 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน          18   5,210,558  2,731,077  5,180,628  2,730,327 

   
รวมหนี้สิน
หมุนเวียน 

   
162,387,779  203,983,752  161,650,215  203,930,153 

หนี้สินไม่หมุนเวียน    
       

 หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน          19   141,856  337,220  141,856  337,220 
 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน           20   4,212,476  4,926,533  4,212,476  4,926,533 

   
รวมหนี้สินไม่
หมุนเวียน 

   
4,354,332  5,263,753  4,354,332  5,263,753 

รวมหนี้สิน     166,742,111  209,247,505  166,004,547  209,193,906 
        

       
ส่วนของผู้ถือหุ้น            

 ทุนเรือนหุ้น            

  ทุนจดทะเบียน           

   
หุ้นสำมัญ 100,000,000 หุ้น  
มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท 50,000,000  50,000,000  50,000,000  50,000,000 

  
ทุนที่ออกจ ำหน่ำยและเรียกช ำระ
แล้ว 

   

       

   
หุ้นสำมัญ 100,000,000 หุ้น  
มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท 50,000,000  50,000,000  50,000,000  50,000,000 

 ก ำไรสะสม      
 

 
    

  จัดสรรแล้ว      
 

 
 

 
 

 

   
ทุนส ำรองตำม
กฎหมำย 

   
5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000 

  ยังไม่ได้จัดสรร    49,681,726  45,350,664  49,449,466  45,413,474 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น    104,681,726  100,350,664  104,449,466  100,413,474 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    271,423,837  309,598,169  270,454,013  309,607,380 
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บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
      บำท 

       
      งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     หมำยเหตุ  2562  2561  2562  2561 

รำยได้            
 รำยได้จำกกำรขำย       5   511,759,778   611,590,262   512,612,384   611,375,355  
 รำยได้จำกำรขำยและบริกำรพร้อมติดตั้ง       5   18,719,687   20,240,755   18,280,023   20,230,655  
 รำยได้อื่น       5   10,067,741   6,490,899   10,020,590   6,474,941  
   รวมรำยได้   540,547,206   638,321,916   540,912,997   638,080,951  

ค่ำใช้จ่ำย           

 ต้นทุนขำย   432,027,716   517,194,616   433,388,234   517,139,214  
 ต้นทุนจำกำรขำยและบรกิำรพร้อมติดตัง้   16,207,357   17,415,637   15,736,011   17,412,772  
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย   39,573,809   41,199,389   39,512,714   41,199,390  
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร       5   39,203,086   35,145,106   41,645,038   37,347,633  
 ต้นทุนทำงกำรเงิน   3,901,112   3,938,628   3,899,850   3,937,317  
   รวมค่ำใช้จ่ำย   530,913,080   614,893,376   534,181,847   617,036,326  

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม   11.2   (2,607,906)  (2,378,438)  -       -      

ก ำไรก่อนคำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได ้   7,026,220   21,050,102   6,731,150   21,044,625  

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้     24   2,695,158   5,448,853   2,695,158   5,448,853  

ก ำไรส ำหรับป ี   4,331,062   15,601,249   4,035,992   15,595,772  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น          

รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่ใน
ภำยหลัง 

         

 เข้ำไปไว้ในก ำไรหรือขำดทุน          

 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกกำรประมำณกำร
ตำมหลกั 

         

  คณิตศำสตร์ประกันภัย   -        (1,203,021)  -        (1,203,021) 

 ภำษีเงินได้เกี่ยวกับรำยกำรที่ไม่ถูกจัด
ประเภทรำยกำรใหม่ 

  -        240,604   -        240,604  

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี - สทุธิ
จำกภำษี 

  -        
(962,417) 

 -        
(962,417) 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับป ี   4,331,062   14,638,832   4,035,992   14,633,355  

             

กำรแบง่ปันก ำไร          

 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ ่   4,331,062   15,601,249   4,035,992   15,595,772  
      4,331,062   15,601,249   4,035,992   15,595,772  
             

กำรแบง่ปันก ำไรเบ็ดเสรจ็รวม          

 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ ่   4,331,062   14,638,832   4,035,992   14,633,355  
      4,331,062   14,638,832   4,035,992   14,633,355  
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ก ำไรต่อหุ้น  

         

 ก ำไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐำน          

  
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
(บำท/หุ้น) 

    25   0.04   0.16   0.04   0.16  

             

  
จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก 
(พันหุ้น) 

  100,000   100,000   100,000   100,000  
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บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
       บำท 

       งบกำรเงินรวม 

       ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่   รวมส่วนของ 

       ทุนเรือนหุ้นที่ออก  ก ำไรสะสม  ผู้ถือหุ้น 

       และช ำระแล้ว  จัดสรรแล้ว  ยังไม่ได้จัดสรร   

         ทุนส ำรอง     

    หมำยเหตุ     ตำมกฎหมำย       

ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกรำคม 2561    50,000,000   5,000,000   46,711,832   101,711,832  

เงินปันผลจ่ำย 22    -        -        (16,000,000)  (16,000,000) 

ก ำไรส ำหรับปี    -        -        15,601,249   15,601,249  

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี           

 ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์        

  ประกันภัย    -        -        (962,417)  (962,417) 

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561    50,000,000   5,000,000   45,350,664   100,350,664  

ก ำไรส ำหรับปี    
-        -        4,331,062   4,331,062  

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 
   

-       
 

-       
 

-       
 

-       

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562    50,000,000    5,000,000    49,681,726    104,681,726  
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บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้ 

ส าหรบัปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

       บำท 

       งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

       ส่วนของผู้ถือหุ้น  รวมส่วนของ 

       ทุนเรือนหุ้นที่ออก  ก ำไรสะสม  ผู้ถือหุ้น 

       และช ำระแล้ว  จัดสรรแล้ว  ยังไม่ได้จัดสรร   

         ทุนส ำรอง     

    หมำยเหตุ     ตำมกฎหมำย       

ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกรำคม 2561    50,000,000   5,000,000   46,780,119   101,780,119  

เงินปันผลจ่ำย 22    -        -        (16,000,000)  (16,000,000) 

ก ำไรส ำหรับปี    -        -        15,595,772   15,595,772  

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี          

 ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์        

  ประกันภัย    -        -        (962,417)  (962,417) 

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2561 

   50,000,000   5,000,000   45,413,474   100,413,474  

ก ำไรส ำหรับปี    
-        -        4,035,992   4,035,992  

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 
   

-        -       
 

-        -       

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2562 

   50,000,000   5,000,000   49,449,466   104,449,466  
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บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

      
บำท 

      
งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

      
2562  2561  2562  2561 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน         

 
ก ำไรส ำหรับปี  4,331,062   15,601,249   4,035,992   15,595,772  

 รำยกำรปรับกระทบก ำไรส ำหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)         

 
   จำกกิจกรรมด ำเนินงำน         

  
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย  8,497,496   8,409,604   8,362,453   8,407,239  

  
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรำยกำร)  1,997,167   1,452,492   1,997,167   1,452,492  

  
ขำดทุนจำกกำรลดมูลคำ่สินค้ำ (กลับรำยกำร)   998,902   1,728,355   998,902   1,728,355  

  
ตัดจ ำหน่ำยทรัพย์สิน  1,465,015   -       1,465,015   -      

  
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์  (3,159,027)  (125,022)  (3,159,027)  (124,457) 

  
ส่วนแบ่ง (ก ำไร) ขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม  2,607,906   2,378,438   -       -      

  

ขำดทุนจำกกำรด้อยคำ่ของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
(กลับรำยกำร)  -       -       2,607,906   2,371,422  

  
(ก ำไร) ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น  (329,192)  (30,348)  (329,192)  (30,348) 

  
รำยได้ดอกเบ้ีย  (384,007)  (327,524)  (336,857)  (312,131) 

  
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน  1,785,943   418,038   1,785,943   418,038  

  
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียจ่ำย  3,511,019   3,409,910   3,511,019   3,409,910  

  
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้  2,695,158   5,448,853   2,695,158   5,448,853  

 ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง         

  
ในสินทรัพย์และหนี้สินด ำเนินงำน  24,017,442   38,364,045   23,634,479   38,365,145  

 สินทรัพย์ด ำเนินงำน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง         

  
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน  10,309,611   (38,503,973)  12,584,291   (38,306,345) 

  
สินค้ำคงเหลือ  6,346,880   (4,991,341)  7,706,533   (5,115,341) 

  
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  (2,177,081)  218,073   (1,966,669)  206,987  

  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน   (1,991,583)  (214,731)  (1,802,426)  (219,261) 

 หนี้สินด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น (ลดลง)         

  
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน  17,947,330   (15,593,713)  17,292,545   (15,535,473) 

  
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  2,479,481   (1,208,958)  2,450,301   (1,209,672) 

  
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน  (2,500,000)  -       (2,500,000)  -      

 เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน  54,432,080   (21,930,598)  57,399,054   (21,813,960) 

 รับดอกเบ้ีย  188,452   133,467   141,301   118,075  

 จ่ำยภำษีเงินได ้  (5,150,932)  (8,316,232)  (5,150,932)  (8,314,326) 

   

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)
กิจกรรมด ำเนินงำน 49,469,600   (30,113,363)  52,389,423   (30,010,211) 
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บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

      
บำท 

      
งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

      
2562  2561  2562  2561 

             

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน         

 
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระค้ ำประกัน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง  -       (4,000,000)  -       (4,000,000) 

 เงินสดจ่ำยลงทุนในบริษัทรว่ม  (1,250,000)  -       (1,250,000)  -      

 เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์  4,371,165   169,236   4,371,165   165,736  

 เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ืออุปกรณ์  (4,989,865)  (2,474,009)  (4,989,865)  (2,474,009) 

 เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  -       -       -       -      

 รับดอกเบ้ีย  194,924   193,431   194,924   193,431  

  
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (1,673,776)  (6,111,342)  (1,673,776)  (6,114,842) 

             

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน         

 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง)  (61,471,846)  88,615,438   (61,471,846)  88,615,438  

 เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน  (360,692)  (704,220)  (360,692)  (704,220) 

 เงินปันผลจ่ำย  -       (16,000,000)  -       (16,000,000) 

 จ่ำยดอกเบ้ีย  (3,567,337)  (3,367,765)  (3,567,337)  (3,367,765) 

  
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (65,399,875)  68,543,453   (65,399,875)  68,543,453  

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - สทุธ ิ  (17,604,051)  32,318,748   (14,684,228)  32,418,400  

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี  58,127,809   25,809,061   54,182,422   21,764,022  

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี  40,523,758   58,127,809   39,498,194   54,182,422  

             
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 

        

 
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด ประกอบด้วย 

        

  
ซ้ือทรัพย์สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

 
-      

 
188,000  

 
-      

 
188,000    

โอนรำยกำรสินค้ำคงเหลือไปใช้งำนเป็นสินทรัพย์
ถำวรในกิจกำร 

        

   

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ 
(เพ่ิมขึ้น) ลดลง  

(3,043,632) 

 

(6,067,282) 

 (2,476,632)  (6,067,282) 

   

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมขึ้น) 
ลดลง  (919,760)  -       (919,760)  -      

   
สินค้ำคงเหลือ (เพ่ิมขึ้น) ลดลง  3,954,392   6,067,282   3,396,392   6,067,282  
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บริษัท ไอที กรีนจ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบทางการเงิน 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำยของบริษัท 
 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ำกัดกับกระทรวงพำณิชย์เม่ือวันที่  9มิถุนำยน 2540 และได้แปร

สภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด และได้จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเม่ือวันที่ 15 พฤษภำคม 2558 
 บริษัทมีที่อยู่ตำมที่ได้จดทะเบียนไว้ดังน้ี 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ เลขที่ 23/87-89 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10320 ประเทศไทย  

ส ำนักงำนสำขำตั้งอยู่ 

 (1) เลขที่ 23/86 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรำม9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320 
ประเทศไทย 

 (2) เลขที่ 588/15 หมู่ที่5 ต ำบลเมืองเก่ำ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 ประเทศไทย 

1.2 ลักษณะกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมหลัก 
 บริษัทประกอบธุรกิจหลักในกำรจ ำหน่ำยระบบสำรสนเทศไอที ระบบสำรสนเทศเครือข่ำยและระบบสำรสนเทศ 
 โทรคมนำคม 

 
1.3 บริษัทใหญ่ 

 บริษัทใหญ่คือ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ซ่ึงถือหุ้นสำมัญของบริษัทเป็นจ ำนวน 
 ร้อยละ 91.14 ของจ ำนวนหุ้นสำมัญทั้งหมดของบริษัท 

 
2. หลักเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 หลักเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
งบกำรเงินน้ีจัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กฎหมำยก ำหนดตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ 
ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรแสดงรำยกำรได้ท ำขึ้นตำมแบบก ำหนดรำยกำรย่อที่ต้องมีใน 
งบกำรเงินส ำหรับบริษัทมหำชนจ ำกัด ที่ก ำหนดโดยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ออกตำม 
ควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543  

 งบกำรเงินน้ีได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำยกำรบัญชี  
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปล 
มำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยดังกล่ำว 
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2.2 หลักเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
 2.2.1 งบกำรเงินรวมได้จัดท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท ไอที กรีนจ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ดังน้ี 

    จัดตั้งขึ้น  อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น 

ชื่อบริษัท  ประเภทธุรกิจ                  ที่ประเทศ  2562  2561 

ถือหุ้นทางตรง         

บริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกัด  จ ำหน่ำยและติดตั้งระบบสำรสนเทศ
ไอที ระบบสำรสนเทศเครือข่ำย และ
ระบบสำรสนเทศโทรคมนำคม 

 ประเทศไทย  100.00  100.00 

 
   บริษัทซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกัด จำกบริษัทใหญ่และกลุ่มบุคคลธรรมดำซ่ึง

เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่ำว กำรเข้ำลงทุนเป็นกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ทั้งน้ีเงินสด
จ่ำยเพื่อซ้ือเงินลงทุนเท่ำกับมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทดังกล่ำว ดังน้ันจึงไม่มี
ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน 

 2.2.2   บริษัทจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสีย
ในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำรที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนน้ันได้ 

 2.2.3 บริษัทน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอ ำนำจในกำรควบคุม
บริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยน้ัน 

 2.2.4 งบกำรเงินรวมจัดท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเดียวกันส ำหรับรำยกำรบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุกำรณ์ทำง
บัญชีที่คล้ำยคลึงกัน 

 2.2.5 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส ำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงิน
รวมน้ีแล้ว 

2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหว่ำงปี บริษัทและบริษัทย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จ ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562  มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว
ได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัท
และบริษัทย่อย 

 2.4   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่และมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

  สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง 
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วันที่ 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและ
กำรให้แนวปฏิบัติทำงบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน  ยกเว้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ึงมีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำร
ส ำคัญ สำมำรถสรุปได้ดังน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วย มำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 
จ ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบับที่ 7 กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน 

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบัญชี 

ฉบับที่ 32  กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบับที่ 16 กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

ฉบับที่ 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น ก ำหนดหลักกำรเก่ียวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำเครื่องมือทำงกำรเงิน
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของ
กระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำรเก่ียวกับวิธีกำรค ำนวณกำร
ด้อยค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำร
เก่ียวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนเหล่ำน้ีจะน ำมำแทนมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำนที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินเม่ือมีผล
บังคับใช้ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ี ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบัญชีที่เก่ียวข้อง มำตรฐำนฉบับน้ีได้ก ำหนดหลักกำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ กำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผู้เช่ำรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินส ำหรับสัญญำ
เช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้ำงอิงน้ันมีมูลค่ำต่ ำ กำรบัญชี
ส ำหรับผู้ให้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ำยังคงต้องจัด
ประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับมำตรฐำนกำร
บัญชีฉบับที่ 17 

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปีที่เริ่ม
น ำมำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ 
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3.  นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

 3.1  กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เม่ือได้โอนอ ำนำจควบคุมในสินค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว กล่ำวคือ เม่ือมีกำรส่งมอบ

สินค้ำ รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่ได้รับหรือคำดว่ำจะได้รับส ำหรับสินค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักประมำณ
กำรสินค้ำรับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำโดยมีเงื่อนไขกำรติดตั้งและตรวจสอบ รับรู้รำยได้หำกผู้ซ้ือยอมรับสินค้ำเม่ือมีกำรติดตั้ง
และสินค้ำได้ผ่ำนกำรตรวจสอบก่อนแล้ว 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับรู้ตลอดช่วงเวลำที่ให้บริกำรตำมอำยุของสัญญำ 

  รำยได้เงินปันผลรับรู้เม่ือมีสิทธิได้รับเงินปันผล  

  รำยได้ดอกเบี้ยรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง 

  รำยได้อ่ืนและค่ำใช้จ่ำยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนตำมเกณฑ์คงค้ำง  

 3.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝำกสถำบันกำรเงิน    และเงิ น
ลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน      นับจำกวันที่ได้มำและ
ไม่มีข้อจ ำกัดในกำรเบิกใช้ 

 3.3 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 

  ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน) รับรู้มูลค่ำเริ่มแรกด้วย
มูลค่ำตำมใบแจ้งหน้ี และจะวัดมูลค่ำต่อมำด้วยจ ำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ถ้ำมี) ซ่ึง
ประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญคือ ผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ
ลูกหน้ีกำรค้ำเปรียบเทียบกับมูลค่ำที่จะได้รับจำกลูกหน้ีกำรค้ำ หน้ีสูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนทันที
โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใช้จ่ำยบริหำร 

 ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยว่ำจะสูญประเมินโดยกำรวิเครำะห์ประวัติกำรช ำระหน้ี และกำรคำดกำรณ์เก่ียวกับกำรช ำระ
หน้ีในอนำคตของลูกค้ำ จ ำนวนค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญพิจำรณำจำกประวัติกำรตัดจ ำหน่ำยหน้ีสูญและอำยุหน้ีของ

ลูกหน้ี ลูกหน้ีจะถูกตัดจ ำหน่ำยบัญชีเมื่อทรำบว่ำเป็นหน้ีสูญ 

 3.4 สินค้ำคงเหลือ 

 สินค้ำคงเหลือแสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ำ
ค ำนวณโดยใช้วิธี ดังน้ี 
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- สินค้ำส ำเร็จรูปทั่วไป วิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน 

- สินค้ำส ำเร็จรูปส ำหรับโครงกำร วิธีรำคำทุนแบบเฉพำะเจำะจง 

 ต้นทุนสินค้ำคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดในกำรซ้ือ ต้นทุนแปลงสภำพและต้นทุนอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น
เพื่อให้สินค้ำคงเหลือน้ันอยู่ในสถำนที่และอยู่ในสภำพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

 ต้นทุนในกำรซ้ือ ประกอบด้วย รำคำซ้ือและค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกับกำรซ้ือสินค้ำน้ัน เช่น อำกรขำเข้ำ ค่ำ
ขนส่ง และต้นทุนอ่ืนๆซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับกำรได้มำซ่ึงสินค้ำ และหักด้วยส่วนลดกำรค้ำและเงินที่ได้รับคืนจำก
กำรซ้ือสินค้ำ 

มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับเป็นกำรประมำณรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติธุรกิจ หักด้วยประมำณกำรต้นทุนใน
กำรผลิตสินค้ำให้เสร็จและต้นทุนที่จ ำเป็นต้องจ่ำยไปเพื่อให้ขำยสินค้ำได้  

 3.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 

 บริษัทร่วม หมำยถึง กิจกำรที่อยู่ภำยใต้อิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญของบริษัท กล่ำวคือ มีอ ำนำจในกำร

เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจเก่ียวกับนโยบำยทำงกำรเงิน และกำรด ำเนินงำนของกิจกำร แต่ไม่ถึงระดับที่จะ
ควบคุมนโยบำย 

 บริษัทย่อย หมำยถึง กิจกำรที่บริษัทมีอ ำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรด ำเนินงำน ซ่ึง
โดยทั่วไปแล้วบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมำกกว่ำก่ึงหน่ึง 

  ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำเงินลงทุน (ถ้ำมี) ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนจะบันทึกเป็นขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
และตำมงบกำรเงินรวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสีย 

กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 

  เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน  ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่ำตำมบัญชีและรวมถึงก ำไร
หรือขำดทุนสะสมจำกกำรตีรำคำหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในก ำไรหรือ
ขำดทุน 

  ในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยจ ำหน่ำยบำงส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ กำรค ำนวณต้นทุนส ำหรับเงินลงทุน
ที่จ ำหน่ำยไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก ปรับใช้กับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่
ทั้งหมด 
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3.6 ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ 

   ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อด้อยค่ำ (ถ้ำมี)  

   รำคำทุนรับรู้เม่ือเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มำรวมถึงต้นทุนทำงตรงอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับกำรจัดหำสินทรัพย์เพื่อให้
สินทรัพย์อยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในกำรรื้อถอน ขนย้ำย และกำรบูรณะสถำน
ที่ตั้งของสินทรัพย์ซ่ึงเป็นภำระผูกพันของกิจกำร (ถ้ำมี) 

 บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์หำกมีข้อบ่งชี้ว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
อำจต่ ำกว่ำมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 

 รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรต่อเติม กำรต่ออำยุ หรือกำรปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้นในภำยหลัง จะถูกบันทึกเพิ่มใน
บัญชีของสินทรัพย์ที่เก่ียวข้อง หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิ่มเติม
ในอนำคตเกินกว่ำที่ได้เคยประเมินได้จำกสินทรัพย์น้ัน ส่วนค่ำซ่อมแซมและค่ำบ ำรุงรักษำอ่ืนในภำยหลังและจะ
บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดขึ้น 

 ค่ำเสื่อมรำคำค ำนวณจำกรำคำทุนหักมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพย์ดังต่อไปน้ี 

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 5 ปี 

อุปกรณ์ส ำนักงำน 3 และ 5 ปี 

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 5 ปี 

ยำนพำหนะ 5 ปี 

อุปกรณ์ส ำหรับงำนบริกำร 3 และ 4 ปี 

 

  บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ทุกปี 

  บริษัทและบริษัทย่อยคิดค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับส่วนประกอบของรำยกำรสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่ำงหำก
จำกกันเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนน้ันมีต้นทุนที่มีนัยส ำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์น้ัน 

 ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง 

  บริษัทและบริษัทย่อยตัดรำยกำรส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ ออกจำกบัญชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 
รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยหรือตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
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 3.7 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

  ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในกำรจัดหำหรือก่อสร้ำงสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรท ำให้อยู่ใน
สภำพพร้อมใช้หรือขำย ได้ถูกน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์จนกว่ำสินทรัพย์น้ันจะอยู่ในสภำพพร้อมที่จะ
ใช้ได้ตำมประสงค์ ส่วนต้นทุนกำรกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกู้ยืม ประกอบด้วย 
ดอกเบี้ยและต้นทุนอ่ืนที่เกิดขึ้นจำกกำรกู้ยืมน้ัน  

 3.8 สัญญำเช่ำกำรเงิน 

 สัญญำเช่ำทรัพย์สินที่มีควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนให้ผู้เช่ำทรัพย์สิน 
จะถูกจัดเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินถูกบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของทรัพย์สินที่
เช่ำ  หรือมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ โดยจ ำนวนเงินที่
ต้องจ่ำยแต่ละครั้งจะแบ่งเป็นเงินส่วนของหน้ีสินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้อัตรำดอกเบี้ ยคงที่ต่อหน้ีสินคง
ค้ำง ยอดคงเหลือของภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะถูกบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกใน
งบก ำไรขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ  

 3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทและบริษัทย่อยซ้ือมำและมีอำยุกำรใช้งำนจ ำกัดแสดงตำมรำคำทุนหักค่ำตัด
จ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)  

  รำยจ่ำยภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต 
โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สำมำรถระบุได้ที่เก่ียวข้องน้ัน ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน รวมถึงค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น
ภำยในรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

  ค่ำตัดจ ำหน่ำยค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์โดยประมำณ
ของสินทรัพย์ดังต่อไปน้ี 

ค่ำลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 และ 5 ปี 

  บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ทุกปี 

3.10 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

  ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่ำมีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ว่ำมีกำรด้อยค่ำ
หรือไม่ หำกสินทรัพย์น้ันมีข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ บริษัทและบริษัทย่อยจะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์ หำกมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อย
ค่ำของสินทรัพย์ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์จะถูกกลับรำยกำรเม่ือมูลค่ำที่
คำดว่ำจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภำยหลังและจะกลับรำยกำรได้ไม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีภำยหลังหักค่ำเสื่อมรำคำ
สะสมหรือค่ำตัดจ ำหน่ำย มูลค่ำที่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในกำรขำย 
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 3.11 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

   เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืนแสดงในรำคำทุน 

 3.12 ผลประโยชน์พนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนส ำรอง
เลี้ยงชีพเป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรสมทบเงิน) 

 บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินที่พนักงำน
จ่ำยสะสมและเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพได้แยก
ออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพบันทึก
เป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรผลประโยชน์) 

บริษัทและบริษัทย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมข้อบังคับของ
บริษัทและบริษัทย่อย กฎหมำยแรงงำน และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอ่ืนๆ ซ่ึงบริษัทและบริษัทย่อยถือ
ว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส ำหรับพนักงำน  

บริษัทและบริษัทย่อยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระ
ผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซ่ึงหลักกำรประมำณกำรดังกล่ำวต้องใช้ข้อสมมติที่หลำกหลำย 
รวมถึงข้อสมมติเก่ียวกับอัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนักงำน 
อัตรำกำรมรณะและอัตรำเงินเฟ้อ 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) 
จะรับรู้ทันทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของก ำไรสะสม 

3.13 ประมำณกำรหน้ีสิน 

กำรประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเม่ือบริษัทและบริษัทย่อยมีภำระหน้ีสินเกิดขึ้น
ตำมกฎหมำยหรือภำระผูกพันซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ำยไปเพื่อช ำระภำระหน้ีสินดังกล่ำว โดยจ ำนวนภำระหน้ีสินดังกล่ำวสำมำรถ
ประมำณจ ำนวนเงินได้อย่ำงน่ำเชื่อถือถ้ำผลกระทบดังกล่ำวเป็นนัยส ำคัญ ประมำณกำรกระแสเงินสดที่จะจ่ำยใน
อนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อัตรำคิดลดในตลำดปัจจุบันก่อนค ำนวณภำษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูล
ค่ำที่อำจประเมินได้ในตลำดปัจจุบันซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเสี่ยงที่มีต่อหน้ีสิน  
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 3.14 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ  

รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้บันทึกไว้เป็นเงินบำท โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร 
สินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำร เงินได้บันทึกไว้เป็น
เงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำได้บันทึกเป็น
รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในงวดปัจจุบัน 

 3.15 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

สัญญำเช่ำทรัพย์สินที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนแก่เจ้ำของทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่ำจะถูกจัดเป็น
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกกำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนเป็น
ค่ำใช้จ่ำยโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลำของกำรเช่ำ 

 
 3.16 ภำษีเงินได้ 

ภำษีเงินได้ ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ (ถ้ำมี) ตำมจ ำนวนที่จะต้องจ่ำย ค ำนวณตำมหลักเกณฑ์แห่ง
ประมวลรัษฎำกรในอัตรำภำษีเงินได้ร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิก่อนภำษีเงินได้ หลังจำกปรับปรุงบวกกลับด้วย
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซ่ึงไม่สำมำรถถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณภำษีและหักออกด้วยรำยกำรที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือ
เป็นรำยได้ในกำรค ำนวณภำษี 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

สินทรัพย์และหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะค ำนวณขึ้นจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงมูลค่ำตำม
บัญชีกับฐำนภำษีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์
และหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรำยได้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีหรือค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รอกำร
ตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในก ำไรขำดทุน เว้นแต่ในส่วนที่ เก่ียวกับรำยกำรที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเม่ือมีควำมเป็นไปได้
ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทและบริษัทย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคตเพียงพอที่จะน ำสินทรัพย์

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมำใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำรจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสิน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวต่อไปน้ี กำรรับรู้
ค่ำควำมนิยมในครั้งแรก กำรรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินในครั้งแรกซ่ึงเป็นรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจและรำยกำร 
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น้ันไม่มีผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนทำงบัญชีหรือทำงภำษี และผลแตกต่ำงที่เก่ียวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
กิจกำรร่วมค้ำหำกเป็นไปได้ว่ำจะไม่มีกำรกลับรำยกำรในอนำคตอันใกล้ 

สินทรัพย์และหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีถูกวัดมูลค่ำโดยใช้อัตรำภำษีเงินได้ส ำหรับงวดที่บริษัทและ
บริษัทย่อยคำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีหรือจะจ่ำยช ำระหน้ีสินภำษีเงินได้ โดย
ใช้อัตรำภำษีและกฎหมำยภำษีอำกรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในสิ้น
รอบระยะเวลำที่รำยงำน  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวนและ
ปรับลดมูลค่ำ เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอต่อ

กำรน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์ได้ 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็ต่อเม่ือกิจกำรมี

สิทธิตำมกฎหมำยและภำษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกัน 

 3.17 ก ำไรต่อหุ้น 

   ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีด้วยจ ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญที่ถือ
โดยบุคคลภำยนอกที่ออกจ ำหน่ำยอยู่แล้วในระหว่ำงปี 

 3.18 บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 

  บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกันหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ ำนำจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท
ไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ท ำหน้ำที่ถือหุ้น 
บริษัทย่อย และกิจกำรที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกันยังหมำยรวมถึง
บริษัทร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมและมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญกับ
บริษัท ผู้บริหำรส ำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำว 
และกิจกำรที่เก่ียวข้องกับบุคคลเหล่ำน้ัน 

4. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณ
กำรในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินที่แสดงใน
งบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณกำร
ไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส ำคัญมีดังน้ี 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุน
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีที่คงค้ำงและสภำวะ
เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะน้ัน เป็นต้น 
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ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ  

ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุน
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสินค้ำคงเหลือน้ัน โดยค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับพิจำรณำจำกรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้
ตำมปกติของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสินค้ำ  

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ 

ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณำณอำยุ
กำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ
และบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ในกำรน้ี
ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เก่ียวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับสินทรัพย์น้ัน 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   

บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุน
ทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำง
ชั่วครำวและขำดทุนน้ัน ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
เป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

สัญญำเช่ำ  

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้ใช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษัทและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนควำม
เสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่ 

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  

หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซ่ึง
ต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรน้ัน เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และ
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนักงำน เป็นต้น 

5. รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 

 5.1  ลักษณะควำมสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน สรุปได้ดังน้ี 

ชื่อบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน  ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

บริษัทใหญ่   

     บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช  

คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

 เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน 
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บริษัทย่อย 

  

 บริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกัด  เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน 

บริษัทร่วม   

 บริษัท คลีน แพลนน่ิง จ ำกัด  เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน 

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน   

 บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

คอมพิวติ้ง จ ำกัด 

 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่และกรรมกำรร่วมกัน 

บริษัท ทีวี. เทเลคอม จ ำกัด  เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่และกรรมกำรร่วมกัน 

บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด  เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่และกรรมกำรร่วมกัน 

บุคคลที่เก่ียวข้องกัน   

 ผู้บริหำรส ำคัญ  บุคคลที่มีอ ำนำจและควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำน 

 

5.2 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรับรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน ดังน้ี 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยได้จำกกำรขำย  -  รำคำที่ตกลงร่วมกัน 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรพร้อมติดตั้ง  -  รำคำที่ตกลงร่วมกัน 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรค้ ำประกัน  -  รำคำที่ตกลงร่วมกัน 
รำยได้อ่ืน  -  รำคำที่ตกลงร่วมกัน 
ดอกเบี้ยรับ  - ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน 
ค่ำบริหำรจัดกำร  -  รำคำที่ตกลงร่วมกัน 
ค่ำบริกำรส่วนกลำง  -  รำคำที่ตกลงร่วมกัน 
เงินปันผลจ่ำย  -  ตำมที่ประกำศจ่ำย 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร  -   ตำมที่ได้รับอนุมัติโดยกรรมกำรและ/หรือผู้ถือหุ้น 

 
5.3 รำยกำรธุรกิจในระหว่ำงปี 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำว
เป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อยหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน
เหล่ำน้ัน ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ 
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รำยได้และค่ำใช้จ่ำยกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียข้องกันส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 
สรุปได้ดังน้ี           

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร        

   บริษัทใหญ่   4,036  1,424  4,036  1,424 

   บริษัทย่อย -           -  5,981  1,326 

 4,036  1,424  10,017  2,750 

รำยได้อ่ืน        

   บริษัทใหญ่ -  111  -  111 

   บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 233  236  233  236 

 233  347  233  347 

ค่ำบริหำรจัดกำร        

   บริษัทใหญ่ -  139  -  139 

ค่ำบริหำรส่วนกลำง        

   บริษัทใหญ่ 72  144  72  144 

เงินปันผลจ่ำย        

   บริษัทใหญ่ -  14,582  -  14,582 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ *        

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,732  10,747  12,732  10,747 

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 306  226  306  226 

 13,038  10,973  13,038  10,973 

  * ค่ำตอบแทนผู้บริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่ผู้บริหำรของบริษัท ประกอบด้วยค่ำตอบแทนที่เป็น

ตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน และผลประโยชน์ที่เก่ียวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผู้บริหำรของ
บริษัทหมำยถึงบุคคลที่ก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ได้แก่ กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้
ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรสี่รำยแรกนับต่อจำกผู้จัดกำรลงมำ 
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5.4 ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 

 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน        

   บริษัทใหญ่ 1,894  1,121  1,894  1,121 

   บริษัทย่อย -  -  2,819  176 

รวม 1,894  1,121  4,713  1,297 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน        

   บริษัทใหญ่ -  26  -  26 

   บริษัทย่อย -  -  143  - 

รวม -  26  143  26 
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 5.5  กำรค้ ำประกันกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 

   บริษัทมีภระจำกกำรค้ ำประกันให้กิจกำรที่เก่ียวข้องกันตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ 29.4 

6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย 

  พันบำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2562  2561  2562  2561 

เงินสดในมือ  3  1  2  1 

เงินฝำกสถำบันกำรเงิน - บัญชีกระแสรำยวัน 2,040  13,676  2,010  13,645 

 - บัญชีออมทรัพย์ 37,591  43,755  36,597  39,840 

 - บัญชีประจ ำ 889  696  889  696 

                 รวม  40,523  58,128  39,498  54,182 

 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจ ำมีอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.125 ถึง 
1.000 ต่อปี และร้อยละ 0.125 ถึง 0.900 ต่อปี ตำมล ำดับ 

7.  ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 

     ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน ประกอบด้วย 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 

ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน        

อายุหน้ีคงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ         

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ  72  1,121  354  1,262 

เกินก าหนดช าระ         
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 ไม่เกิน 1 เดือน -  -  72  35 

    1 - 2 เดือน -  -  134  - 

    2 - 3 เดือน -  -  2,331  - 

    3 - 6 เดือน 1,822  -  1,822  - 

    6 - 12 เดือน -  -  -  - 

    12 เดือนขึ้นไป -  -  -  - 

รวม 1,894  1,121  4,713  1,297 

ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน        

อายุหน้ีคงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ         

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ  78,807  93,433  74,337  93,285 

เกินก าหนดช าระ         

 ไม่เกิน 1 เดือน 38,622  31,742  38,220  31,705 

    1 - 2 เดือน 2,596  11,872  2,431  11,772 

    2 - 3 เดือน 11,661  5,826  11,507  5,826 

    3 - 6 เดือน 2,710  3,683  2,698  3,683 

    6 - 12 เดือน 1,079  3,426  1,079  3,426 

    12 เดือนขึ้นไป 3,450  29  3,450  29 

รวม 138,925  150,011  133,722  149,726 

หัก  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (3,450)  (1,452)  (3,450)  (1,452) 

รวม 135,475  148,559  130,272  148,274 

รวมลูกหน้ีการค้า - สุทธิ 137,369  149,680  134,985  149,571 

ลูกหน้ีอ่ืน        

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่ไม่เ ก่ียวข้องกัน  94  89  94  89 

          รวมลูกหน้ีอ่ืน 94  89  94  89 

     รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 137,463  149,769  135,079  149,660 

 



 

 78 

  

รำยกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ดังน้ี 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี  1,452  - 

ยอดเพิ่มขึ้นในระหว่างปี  2,198  1,452 

ยอดลดลงในระหว่ำงปี (200)  - 

ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี 3,450  1,452 

 

 

 

 

8. สินค้ำคงเหลือ  

 สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย  

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 

สินค้าส าเร็จรูป  44,049  57,345  43,248  57,345 

งานระหว่างทาง 1,594  64  1,594  64 

 รวม 45,643  57,409  44,842  57,409 

หัก  ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำ (17,062)  (16,063)  (17,062)  (16,063) 

 สุทธิ 28,581  41,346  27,780  41,346 
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รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562  และ 
2561 สรุปได้ดังน้ี 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  16,063  14,335 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าระหว่างปี  (โอนกลับ) 999  1,728 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  17,062  16,063 

 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 

มูลค่าสินค้าคงเหลือที่ปรับลดลงและรับรู้เป็นต้นทุนขาย     
 ส าหรับปี 999  1,728 

 

 

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ประกอบด้วย  

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 

ภาษีซ้ือยังไม่ถึงก าหนดช าระ 660  1,459  660  1,459 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 1,351  1,070  1,351  1,070 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 3,741  230  3,601  230 

ภาษีถูกหัก ณ ที่ จ่าย 2,572  1,459  2,532  1,459 

อ่ืน ๆ 214  150  183  150 

 รวม 8,538  4,368  8,327  4,368 
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10. เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระค้ ำประกัน 

  ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจ ำซ่ึงได้น ำไปค้ ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำกธนำคำร 
(หมำยเหตุ 16 ) และหนังสือค้ ำประกันที่ธนำคำรออกให้ในนำมของบริษัทและบริษัทร่วม 

 
11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 11.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วมตำมวิธีรำคำทุนและวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย 

    งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    ทุนช ำระแล้ว (พันบำท)  อัตรำร้อยละของกำรถือ
หุ้น 

ชื่อบริษัท  ประเภทกิจกำร  2562  2561  2562  2561 

บริษัท คลีน แพลนน่ิง จ ำกัด   บริหำรและก ำจัด
ขยะ 

 60,000  55,000  25  25 

 

  พันบำท 

  งบกำรเงินรวม 

  วิธีรำคำทุน  มูลค่ำตำมบัญชี 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ 

ของเงินลงทุน 

 มูลค่ำตำมบัญชีตำม 

วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ 

ชื่อบริษัท  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

บริษัท คลีน แพลนน่ิง 
จ ำกัด 

 15,000  13,750  4,105  5,463  
        - 

 
- 

 4,105  5,463 

 

  พันบำท 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  วิธีรำคำทุน  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงิน
ลงทุน 

 มูลค่ำตำมบัญชีรำคำทุน - 
สุทธิ 

ชื่อบริษัท  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

บริษัท คลีน แพลนน่ิง 
จ ำกัด 

 15,000  13,750  (10,895)  
(8,287) 

 4,105  5,463 
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11.2  ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังน้ี 

  พันบำท 

  งบกำรเงินรวม 

ชื่อบริษัท  2562  2561 

บริษัท คลีน แพลนน่ิง จ ำกัด  (2,608)  (2,378) 

 11.3  ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

    11.3.1 สรุปรำยกำรฐำนะกำรเงิน 

             พันบาท 

 2562  2561 

สินทรัพย์หมุนเวียน 4,604  3,103 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 53,506  51,808 

หน้ีสินหมุนเวียน (41,421)  (32,911) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (270)  (150) 

สินทรัพย์สุทธิ 16,419  21,850 

 

   11.3.2 สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ   

 พันบาท 

 2562  2561 

รำยได้ 13,331  8,643 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (10,432)  (11,553) 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (10,432)  (11,553) 
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   11.3.3 กระทบยอดข้อมูลทำงกำรเงินข้ำงต้นกับมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทร่วมที่รับรู้ในงบกำรเงิน

รวม 

             พันบาท 

 2562  2561 

สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม 16,419  21,850 

สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทในบริษัทร่วม (ร้อยละ) 25  25.00 

ค่ำควำมนิยม -  - 

กำรปรับปรุงอ่ืน -  - 

มูลค่ำตำมบัญชีของบริษัทในบริษัทร่วม 4,105  5,463 

  ในระหว่ำงปี 2562 บริษัท คลีนแพลนน่ิง จ ำกัด มีกำรเรียกช ำระค่ำหุ้นจ ำนวน 1.25 ล้ำนบำท บริษัทได้จ่ำยช ำระ
ค่ำหุ้นที่เรียกช ำระดังกล่ำวแล้ว 

 
12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

  เงินลงทุนในบริษัทย่อย ประกอบด้วย 

  พันบำท 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ทุนช ำระแล้ว (พันบำท)  อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น  รำคำทุน (พันบำท) 

ชื่อบริษัท  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

บริษัท เอช อำร ์ซี พ ีจ ำกัด  5,000  5,000  100  100  4,090  4,090 
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13. ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ 

   ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ ประกอบด้วย 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ยอดตำมบัญช ี  กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี  ยอดตำมบัญช ี

 ณ 31 ธ.ค. 61  จ ำนวนที่เพ่ิมขึ้น  จ ำนวนที่ลดลง  รับเข้ำ (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 62 

รำคำทุน          

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 4,712  665  -  -  5,377 

อุปกรณ์ส ำนักงำน 58,789  6,566  (3,104)  -  62,251 

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 2,249  108  -  -  2,357 

ยำนพำหนะ 3,088  -  -  -  3,088 

อุปกรณ์ส ำหรับงำนบริกำร -  685  -  -  685 

 รวม 68,838  8,024  (3,104)  -  73,758 

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม          

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 3,542  525  -  -  4,067 

อุปกรณ์ส ำนักงำน 46,170  6,176  (1,892)  -  50,454 

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 1,090  417  -  -  1,507 

ยำนพำหนะ 2,079  617  -  -  2,696 

อุปกรณ์ส ำหรับงำนบริกำร -  140  -  -  140 

 รวม 52,881  7,875  (1,892)  -  58,864 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 15,957        14,894 
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 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ยอดตำมบัญชี  กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี  ยอดตำมบัญชี 

 ณ 31 ธ.ค. 60  จ ำนวนที่เพิ่มขึ้น  จ ำนวนที่ลดลง  รับเข้ำ (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 61 

รำคำทุน          

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 4,677  35  -  -  4,712 

อุปกรณ์ส ำนักงำน        50,631  8,367  (209)  -  58,789 

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 1,922  327  -  -  2,249 

ยำนพำหนะ 3,088  -  -  -  3,088 

 รวม 60,318  8,729  (209)  -  68,838 

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม          

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 
      3,052 

 490  -  -  3,542 

อุปกรณ์ส ำนักงำน 
40,041 

 6,294  (165)  -  46,170 

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 
713 

 377  -  -  1,090 

ยำนพำหนะ 
1,462 

 617  -  -  2,079 

 รวม 45,268  7,778  (165)  -  52,881 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 15,050        15,957 
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 พันบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดตำมบัญชี  กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี  ยอดตำมบัญชี 

 ณ 31 ธ.ค. 61  จ ำนวนที่เพิ่มขึ้น  จ ำนวนที่ลดลง  รับเข้ำ (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 62 

รำคำทุน          

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 4,712  665  -  -  5,377 

อุปกรณ์ส ำนักงำน 58,789  6,566  (3,104)  -  62,251 

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 2,239  108  -  -  2,347 

ยำนพำหนะ 3,088  -  -  -  3,088 

อุปกรณ์ส ำหรับงำนบริกำร -  127  -  -  127 

 รวม 68,828  7,466  (3,104)  -  73,190 

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม          

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 
3,542 

 525  -  -  
4,067 

อุปกรณ์ส ำนักงำน 
46,168 

 6,176  (1,892)  -  
50,452 

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 
1,085 

 415  -  -  
1,500 

ยำนพำหนะ 
2,080 

 617  -  -  
2,697 

อุปกรณ์ส ำหรับงำนบริกำร -  7  -  -  7 

     รวม 52,875  7,740  (1,892)  -  58,723 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 15,953        14,467 
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 พันบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดตำมบัญชี  กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี  ยอดตำมบัญชี 

 ณ 31 ธ.ค. 60  จ ำนวนที่เพิ่มขึ้น  จ ำนวนที่ลดลง  รับเข้ำ (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 61 

รำคำทุน          

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 4,677  35  -  -  4,712 

อุปกรณ์ส ำนักงำน 50,627  8,367  (205)  -  58,789 

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 1,912  327  -  -  2,239 

ยำนพำหนะ 3,088  -  -  -  3,088 

 รวม 60,304  8,729  (205)  -  68,828 

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม          

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 
3,052 

 490  -  -  
3,542 

อุปกรณ์ส ำนักงำน 
40,040 

 6,292  (164)  -  
46,168 

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 
709 

 376  -  -  
1,085 

ยำนพำหนะ 
1,462 

 618  -  -  
2,080 

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

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 15,041        15,953 
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 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 7,875  7,778  7,740  7,776 

  ณ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 อุปกรณ์ซ่ึงหักค่ำเสื่อมรำคำเต็มจ ำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งำนอยู่ มีมูลค่ำตำมบัญชี
ก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมจ ำนวน 42.20 ล้ำนบำท และ 37.86 ล้ำนบำท  (ส ำหรับบริษัทมีจ ำนวน 42.20 ล้ำนบำท และ 

37.86 ล้ำนบำท) ตำมล ำดับ 

ณ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ยำนพำหนะและเครื่องใช้ส ำนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย ซ่ึงได้มำภำยใต้

สัญญำเช่ำกำรเงินมีมูลค่ำตำมบัญชีจ ำนวนเงิน 0.47 ล้ำนบำท และ 1.27 ล้ำนบำท (ส ำหรับบริษัทมีจ ำนวนเงิน 0.47 ล้ำน
บำท และ 1.27 ล้ำนบำท) ตำมล ำดับ 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบัญช ี  กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี  ยอดตำมบัญช ี

 ณ 31 ธ.ค. 61  จ ำนวนที่เพ่ิมขึ้น  จ ำนวนที่ลดลง  รับเข้ำ (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 62 

รำคำทุน          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3,509  -  -  -  3,509 

 รวม 3,509  -  -  -  3,509 

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
954  621  -  -  1,575 

      รวม 954  621  -  -  1,575 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ
2,555        1,934 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบัญช ี  กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี  ยอดตำมบัญช ี

 ณ 31 ธ.ค. 60  จ ำนวนที่เพ่ิมขึ้น  จ ำนวนที่ลดลง  รับเข้ำ (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 61 

รำคำทุน          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3,381  -  -  128  3,509 

โปรแกรมระหว่ำงติดตัง้ 
128  -  -  (128)  - 

 รวม 3,509  -  -  -  3,509 

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
322  632  -  -  954 

      รวม 322  632  -  -  954 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ
3,187        2,555 
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15. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

กำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังน้ี 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดตำมบัญชี  รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี  ยอดตำมบัญชี 

 ณ 31 ธ.ค. 61 

 

 ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 62 

 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :        

 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนักงำน 986  (144)  -  842 

รวม 986  (144)  -  842 

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :        

 สัญญำเช่ำกำรเงิน 114  67  -  47 

รวม 114  67  -  47 

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 872      795 
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 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดตำมบัญชี  รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี  ยอดตำมบัญชี 

 ณ 31 ธ.ค. 60 

 

 ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 61 

 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :        

 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนักงำน 661  84 - 241  986 

รวม 661  84  241  986 

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :        

 สัญญำเช่ำกำรเงิน 110  4 - -  114 

รวม 110  4  -  114 

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 551      872 

 

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 

   เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ประกอบด้วย 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 

ตั๋วสัญญำใช้เงิน 58,045  63,543 

เจ้ำหน้ีทรัสต์รีซีท 20,237  76,211 

    รวม 78,282  139,754 

 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินหลำยแห่งมีจ ำนวนรวม 199 ล้ำน
บำท (เฉพำะเงินกู้ยืมระยะสั้นและทรัสต์รีซีทจ ำนวน 190 ล้ำนบำท) ส ำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นและทรัสต์รีซีทมีก ำหนด
ระยะเวลำ 90 - 120  วัน ซ่ึงคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 3.900 - 4.250 ต่อปี และร้อยละ 4.250 - 5.025 ต่อปี ตำมล ำดับ 
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 วงเงินสินเชื่อดังกล่ำวค้ ำประกันโดยบริษัทใหญ่และมีหลักทรัพย์ค้ ำประกันเป็นบัญชีเงินฝำกประจ ำและบัญชีเงินฝำก
ออมทรัพย์ของบริษัท (หมำยเหตุ 10) 

17. เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

   เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน ประกอบด้วย 

  พันบำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2562  2561  2562  2561 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เก่ียวข้องกัน 64,140  44,203  63,830  44,203 

เจ้ำหน้ีอ่ืน - กิจกำรที่ไม่เก่ียวข้องกัน 1  1  -  - 

 - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน -  26  -  26 

เงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำและบริกำร        

 - กิจกำรที่ไม่เก่ียวข้องกัน 5,734  11,550  5,328  11,550 

 - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน -  -  143  - 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 8,824  5,358  8,691  5,306 

       รวม  78,699  61,138  77,992  61,085 

 

  เจ้ำหน้ีกำรค้ำ แยกตำมประเภทสกุลเงินต่ำงๆ ประกอบด้วย 

 งบกำรเงินรวม 

 เงินตรำต่ำงประเทศ (พันหน่วย)  พันบำท 

 2562  2561  2562  2561 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำในประเทศ        

 เงินบำท     32,256  38,462 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำต่ำงประเทศ        

เงินดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 1,051  176  31,884  5,741 

     64,140  44,203 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เงินตรำต่ำงประเทศ (พันหน่วย)  พันบำท 

 2562  2561  2562  2561 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำในประเทศ        

 เงินบำท     31,946  38,462 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำต่ำงประเทศ        

เงินดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 1,051  176  31,884  5,741 

     63,830  44,203 

18. หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบด้วย 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง 1,351  1,448  1,346  1,447 

เจ้าหน้ีกรมสรรพากร  3,693  1,174  3,693  1,174 

อ่ืน ๆ 166  109  142  109 

 รวม 5,210  2,731  5,181  2,730 
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19. หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

   หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ประกอบด้วย 

  พันบำท 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 

หนี้สินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 356  744 

หัก  ดอกเบี้ยรอกำรตัดจ ำหน่ำย 
(19)  (46) 

        รวม 337 
 

698 

หัก  ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 
(195)  (361) 

        สุทธิ 142  337 

   บริษัทมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ดังน้ี 

 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 

 เงินต้น  ดอกเบี้ยรอ
ตัด 

 ยอดช ำระ  เงินต้น  ดอกเบี้ยรอ
ตัด 

 ยอดช ำระ 

ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 195  13  208  361  27  388 
ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระหลังจำก            
 หน่ึงปีแต่ไม่เกินห้ำปี 142  6  148  337  19  356 
รวม 337  19  356  698  46  744 

 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทมีหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินเก่ียวกับกำรเช่ำยำนพำหนะ และ

อุปกรณ์ส ำนักงำนกับบริษัทลิสซ่ิงในประเทศหลำยแห่ง คงเหลือจ ำนวน 3 ฉบับ และ 4 ฉบับ มูลค่ำตำมสัญญำรวมเป็นเงิน 
1.00 ล้ำนบำทและ 3.21 ล้ำนบำท ระยะเวลำผ่อนช ำระ 48  เดือน จ่ำยช ำระรวมงวดละ 0.02 ล้ำนบำทและ 0.07 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ 
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20. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 

  งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันต้นปี 4,926  3,305 

ผลประโยชน์จ่ำยโดยโครงกำรระหว่ำงปี (2,500)  - 

ต้นทุนกำรบริกำรและดอกเบี้ยในอดีต    

 -  กำรแก้ไขในโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนหลัง    

  ออกจำกงำน 728  - 

ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน และดอกเบี้ยระหว่ำงปี 1,058  418 

ผล (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก    

 คณิตศำสตร์ประกันภัย -  1,203 

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันสิ้นปี 4,212  4,926 
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  ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 

ต้นทุนบริกำรในอดีต 728  - 

ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน    

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 860  344 

 ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน 198  74 

 1,058  418 

รวม 1,786  418 

 

  ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย  

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 

ผลขำดทุนที่เกิดจำก    

 กำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้ำนประชำกรศำสตร์ -  1,030 

 กำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน -  305 

 ประสบกำรณ์ -  (132) 

  รวม -  1,203 
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 สมมติฐำนหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิตศำสตร์ประกันภัย 

 ร้อยละ 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 

อัตรำคิดลด 3.23  3.23 

อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 8.76  8.76 

อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน 0.90  0.90 

 

 กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว 

  ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังน้ี  

 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 

อัตรำคิดลด    

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50 (257)  (186) 

ลดลงร้อยละ 0.50 283  203 

อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน    

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50 281  188 

ลดลงร้อยละ 0.50 (259)  (174) 

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนักงำน    

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50 (314)  (212) 

ลดลงร้อยละ 0.50 347  232 
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พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนได้ลงรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เม่ือวันที่ 5 เมษำยน 2562 โดยก ำหนดอัตรำค่ำชดเชย
เพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจ้ำงซ่ึงท ำงำนติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำง
อัตรำสุดท้ำย 400 วัน จำกปัจจุบันอัตรำค่ำชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน โดยพระรำชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก ำหนดสำมสิบ
วันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำรผลประโยชน์หลัง
ออกจำกงำน โดยบริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ต้นทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยในก ำไรขำดทุน 

21. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำ
ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปัน

ผล บริษัทได้จัดสรรส ำรองตำมกฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว 

22.  กำรจัดสรรก ำไรสะสม 

  ตำมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เม่ือวันที่ 3 เมษำยน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล
จำกผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560 โดยจ่ำยในอัตรำหุ้นละ 0.16 บำท หรือ

คิดเป็นจ ำนวนเงิน 16.00 ล้ำนบำท  

23. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
   ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยที่ส ำคัญ 

ดังน้ี 
 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 

กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส ำเร็จรูปและสินค้ำ        

 ระหว่ำงทำง                                                    11,766  1,076  12,568  952 

ซ้ือสินค้ำส ำเร็จรูป 420,428  521,657  420,428  521,656 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 221  531  221  531 

เงินเดือนค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนักงำน                                                                    56,418  56,996      56,418  56,996 

ค่ำเสื่อมรำคำ 7,875  7,778  7,740  7,776 

ค่ำตัดจ ำหน่ำย 621  632  621  632 

ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 2,631  2,511  2,631  2,511 
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24. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
 24.1 ส่วนประกอบหลักของค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 

ส่วนประกอบหลักของค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวำคม 2562และ 2561 
ประกอบด้วย  

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยุ่ในก ำไรขำดทุน :    

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน :    

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับปี 2,618  5,529 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :    

กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชั่วครำว    

 ที่รับรู้เม่ือเริ่มแรกและที่กลับรำยกำร 77  (80) 

 รวม 2,695  5,449 

ภำษีเงินได้ที่เก่ียวข้องกับส่วนประกอบของก ำไร    

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก    

 คณิตศำสตร์ประกันภัย -  (241) 

 รวม -  (241) 
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24.2 กำรกระทบยอดระหว่ำงจ ำนวนค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้และผลคูณของก ำไรทำงบัญชีกับอัตรำภำษีที่ใช้ 

 กำรกระทบยอดระหว่ำงจ ำนวนค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้และผลคูณของก ำไรทำงบัญชีกับอัตรำภำษีที่
ใช้ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังน้ี 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีส ำหรับปี 7,026  21,050  6,731  21,044 

อัตรำภำษีที่ใช้ (%) 20  20  20  20 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ค ำนวณตำมอัตรำภำษีที่ใช้ 1,405  4,210  1,346  4,209 

รำยกำรกระทบยอด        

 ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถน ำมำ        

  หักในกำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี        

  - ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่อนุญำตให้ถือเป็นรำยจ่ำยในกำร        

    ค ำนวณก ำไรทำงภำษี 854  864  1,373  1,335 

  ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่สิทธิหักได้เพิ่ม (28)  (97)  (28)  (97) 

       ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 521  474  -  - 

    ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้บันทึกในปีก่อนแต่น ำมำใช้ (73)       

    ลดค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของปีปัจจุบัน -  (4)  -  - 

     อ่ืนๆ 16  2  4  2 

รวมรำยกำรกระทบยอด 1,290  1,239  1,349  1,240 

รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้  2,695  5,449  2,695  5,449 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทย่อยมีผลขำดทุนทำงภำษีสะสมที่ยังไม่ได้ใช้เป็นจ ำนวนเงิน
ประมำณ 0.58 ล้ำนบำทและ 0.93 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซ่ึงบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัด
บัญชีจำกผลขำดทุนทำงภำษีดังกล่ำว เน่ืองจำกยังมีควำมไม่แน่นอนว่ำบริษัทย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำร
น ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมำใช้ประโยชน์ 
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24.3 กำรกระทบยอดระหว่ำงอัตรำภำษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตรำภำษีที่ใช้ 

 กำรกระทบยอดระหว่ำงอัตรำภำษีแท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตรำภำษีที่ใช้ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่    31 ธันวำคม 
2562 และ 2561 สรุปได้ดังน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 2562  2561 

 จ ำนวนภำษี  

(พันบำท) 

 อัตรำภำษี  

(%) 

 จ ำนวนภำษี  

(พันบำท) 

 อัตรำภำษี  

(%) 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับปี 7,026    21,050   

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้ 1,405  20.00  4,210  20.00 

รำยกำรกระทบยอด 1,290  18.36  1,239  5.88 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย 2,695  38.36  5,449  25.88 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 

 จ ำนวนภำษี  

(พันบำท) 

 อัตรำภำษี  

(%) 

 จ ำนวนภำษี  

(พันบำท) 

 อัตรำภำษี  

(%) 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ส ำหรับปี 

6,731    21,044   

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้ 1,346  20.00  4,209  20.00 

รำยกำรกระทบยอด 1,349  20.04  1,240  5.88 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่
แท้จริงถัวเฉลี่ย 

2,695  40.04  5,449  25.88 
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25.  ก ำไรต่อหุ้น 

   ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
ด้วยจ ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี 

   ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 

 งบกำรเงินรวม                                        งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 

ก ำไรส ำหรับปีที่เป็นของบริษัทใหญ่  (พัน
บำท) 

4,331  15,601  4,036  15,596 

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก  (พัน
หุ้น) 

100,000  100,000  100,000  100,000 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน  (บำทต่อหุ้น) 0.04  0.16  0.04  0.16 

 

26. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนที่น ำเสนอน้ีสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทที่ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำนได้รับสอบทำนอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนของบริษัทคือคณะกรรมกำรบริษัท 

บริษัทและบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจหลัก ในส่วนงำนด ำเนินงำนที่รำยงำนเพียงส่วนงำนเดียวคือกำรจ ำหน่ำยระบบ
สำรสนเทศไอที ระบบสำรสนเทศเครือข่ำยและระบบสำรสนเทศโทรคมนำคม และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียวคือ 
ประเทศไทย บริษัทประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงมูลค่ำ
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพย์รวมในงบกำรเงิน ดังน้ัน รำยได้ ก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์
แล้ว 

ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ำรำยใหญ่ 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรพร้อมติดตั้งจำกลูกค้ำรำยใหญ่ซ่ึงเป็นลูกค้ำในประเทศ
ทั้งหมด ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มียอดไม่เกินร้อยละ 10 ของยอดรำยได้รวม 
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27. กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ  

 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพพนักงำนส ำหรับพนักงำนประจ ำทั้ งหมดของบริ ษัทตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 

  พนักงำนและบริษัทจ่ำยสมทบเข้ำเงินกองทุนตำมโครงกำรน้ีในอัตรำร้อยละของเงินเดือนของพนักงำนแต่ละคน 
พนักงำนจะได้รับส่วนที่บริษัทสมทบตำมระเบียบและข้อบังคับของเงินกองทุนและตำมระยะเวลำกำรท ำงำนกับบริษัท 
บริษัทได้แต่งตั้งผู้จัดกำรกองทุนแห่งหน่ึงเพื่อบริหำรกองทุนตำมข้อก ำหนดในพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
2530 

บริษัทจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 0.75 
ล้ำนบำท และ 0.72 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

28.  กำรเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 

 กำรเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงินส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวำคม 2562 และ 2561มีดังน้ี 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่ 1  เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มขึ้น  ณ วันที่ 31 

 มกรำคม 2562      ธันวำคม 2562 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 139,754  (61,472)  -  78,282 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 698  (361)  -  337 

รวม 140,452  (61,833)  -  78,619 
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 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่ 1  เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มขึ้น  ณ วันที่ 31 

 มกรำคม 2561      ธันวำคม 2561 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 51,139  88,615  -  139,754 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1,199  (704)  203  698 

รวม 52,338  87,911  203  140,452 

 

*กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงินสุทธิรวมจ ำนวนเงินสดรับและเงินสดช ำระคืนในงบกระแสเงินสด 

29. ภำระผูกพันและหน้ีสินที่อำจจะเกิดขึ้น 

 29.1 ภำระผูกพันเก่ียวกับกำรซ้ืออุปกรณ์และกำรจ้ำงบริกำร 

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทมีภำระผูกพันเก่ียวเน่ืองกับกำรซ้ืออุปกรณ์ และกำรจ้ำงผู้รับ

จ้ำงช่วงเป็นจ ำนวนเงินรวม 13.25 ล้ำนบำท และ 37.56 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

 29.2 ภำระผูกพันเก่ียวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

  บริษัทได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องกับกำรเช่ำพื้นที่ในอำคำร อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 
1 ถึง 3 ปี 

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทมีจ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำนดังน้ี 

 ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 

จ่ำยช ำระภำยใน    

 ภำยใน 1 ปี 2.39  2.00 

 มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1.82  2.69 
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29.3   ภำระผูกพันเก่ียวกับสัญญำให้บริกำร 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทมีภำระผูกพันตำมสัญญำจ้ำงบริหำรและบริกำรจำกบริษัท
ใหญ่เป็นจ ำนวน 0.00 ล้ำนบำท และ 0.07 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  

29.4 หนังสือค้ ำประกันธนำคำร 

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561  บริษัทน ำวงเงินสินเชื่อเลตเตอร์ออฟเครดิตซ่ึงมีบริษัทใหญ่ เป็นผู้ค้ ำ
ประกันกับทำงธนำคำรให้ออกหนังสือค้ ำประกันธนำคำรให้แก่บริษัทร่วม จ ำนวน  15.05 ล้ำนบำท และจ ำนวน 
15.05 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เพื่อค้ ำประกันสัญญำของบริษัทร่วม 

 

30. เครื่องมือทำงกำรเงิน 

30.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

  บริษัทและบริษัทย่อยบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงินที่อำจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหน้ีสิน
ทำงกำรเงินตำมปกติธุรกิจ โดยใช้ระบบกำรจัดกำรและกำรควบคุมภำยในองค์กรโดยทั่วไป และไ ม่ได้ประกอบ

ธุรกรรมตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินใด ๆ เพื่อกำรค้ำหรือกำรเก็งก ำไร 

30.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรให้สินเชื่อ 

  บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรค้ำ ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำม
เสี่ยงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม ดังน้ัน บริษัทและบริษัทย่อยไม่คำด

ว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส ำคัญจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีดังกล่ำว นอกเหนือไปจำกที่ได้ตั้งค่ำเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญไว้แล้ว 

30.3 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเน่ืองจำกมีเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินเบิกเกินบัญชี 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ทั้งน้ีสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วน
ใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำดหรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ ซ่ึงใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน 
อย่ำงไรก็ตำมบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่ำควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดในอนำคตจะไม่ส่งผลกระทบ
อย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของกิจกำร บริษัทและบริษัทย่อยมิได้ใช้ตรำสำร
อนุพันธ์ทำงกำรเงินอ่ืนเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินที่ส ำคัญสำมำรถจัดตำม ประเภท
อัตรำดอกเบี้ยได้ดังน้ี 
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 ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม 

 2562 

 อัตรำ
ดอกเบี้ย 

 อัตรำดอกเบี้ย  ไม่มี  รวม  อัตรำ 

 คงที่  ปรับขึ้นลง  อัตรำ
ดอกเบี้ย 

   ดอกเบี้ย 

   ตำมอัตรำ
ตลำด 

      

         (ร้อยละต่อ
ปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  1  37  2  40  0.125 - 
1.0000 

ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน  -  -  137  137  - 

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระค้ ำประกัน 30  -  -  30  0.650 - 
0.9000 

หน้ีสินทำงกำรเงิน          

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 78  -  -  78  3.900 - 
4.250 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน  -  -  79  79  - 

หน้ีสินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 1  -  -  1  4.366 - 
8.500 
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 ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม 

 2561 

 อัตรำ
ดอกเบี้ย 

 อัตรำดอกเบี้ย  ไม่มี  รวม  อัตรำ 

 คงที่  ปรับขึ้นลง  อัตรำ
ดอกเบี้ย 

   ดอกเบี้ย 

   ตำมอัตรำ
ตลำด 

      

         (ร้อยละต่อ
ปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  1  57  -  58  0.125 - 
0.900 

ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน  -  -  150  150  - 

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระค้ ำประกัน 30  -  -  30  0.650 - 
0.900 

หน้ีสินทำงกำรเงิน          

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 140  -  -  140  4.250 - 
4.500 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน  -  -    61  61  - 

หน้ีสินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 1  -  -  1  4.366 - 
8.500 
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 ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 

 อัตรำ
ดอกเบี้ย 

 อัตรำดอกเบี้ย  ไม่มี  รวม  อัตรำ 

 คงที่  ปรับขึ้นลง  อัตรำ
ดอกเบี้ย 

   ดอกเบี้ย 

   ตำมอัตรำ
ตลำด 

      

         (ร้อยละต่อ
ปี) 

          

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  1  36  2  39  0.125 - 
1.0000 

ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน  -  -  135  135  - 

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระค้ ำประกัน 30  -  -  30  0.650 - 
0.9000 

หน้ีสินทำงกำรเงิน          

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 78  -  -  78  3.900 - 
4.250 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน  -  -  78  78  - 

หน้ีสินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 1  -  -  1  4.366 - 
8.500 
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 ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 

 อัตรำ
ดอกเบี้ย 

 อัตรำดอกเบี้ย  ไม่มี  รวม  อัตรำ 

 คงที่  ปรับขึ้นลง  อัตรำ
ดอกเบี้ย 

   ดอกเบี้ย 

   ตำมอัตรำ
ตลำด 

      

         (ร้อยละต่อ
ปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  1  53  -  54  0.125 - 
0.900 

ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน  -  -  150  150  - 

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระค้ ำประกัน 30  -  -  30  0.650 - 
0.900 

หน้ีสินทำงกำรเงิน          

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 140  -  -  140  4.250 - 
4.500 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน  -  -  61  61  - 

หน้ีสินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 1  -  -  1  4.366 - 
8.500 
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30.4 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกบริษัทและบริษัท
ย่อยมีรำยกำรซ้ือหรือขำยสินค้ำที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้ท ำสัญญำซ้ือเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน  

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินทำง
กำรเงินที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงไม่ได้รับกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนดังน้ี 

  งบกำรเงินรวม/งบเกำรเงินฉพำะกิจกำร 

  สินทรัพย์ทำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน  อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

สกุลเงิน  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

  (พัน)  (พัน)  (พัน)  
(พัน) 

 (บำทต่อหน่วยเงินตรต่ำง
ประเทศ) 

เหรยีญสหรัฐอเมริกำ  1  6  1,051  176  30.1540  32.4498 

ลำวกีบ  1,383            1,430  -  -  0.0034  0.0038 

 

30.5 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรควบคุมควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่อง โดยกำรรักษำระดับของเงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งจัดหำวงเงินสินเชื่อระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ เพื่อส ำรองในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นและเพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของกระแส
เงินสด 

 30.6 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจำกเครื่องมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตรำ
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริษัทและบริษัทย่อยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำง
กำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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31. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

  วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส ำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย คือกำรจัดให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่
เหมำะสมและกำรด ำรงไว้ซ่ึงควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเน่ืองตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 1.59 : 1 (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 2.09: 1) และบริษัท
มีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 1.59 : 1 (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 2.08: 1) 

 

32. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

  งบกำรเงินน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมกำรของบริษัท เม่ือวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 
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