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วิสัยทัศน์และพันธกิจในการประกอบธรุกิจ 

 
บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) (ITGreen) เดิมช่ือบริษัท ไอที ดิสทริบิวช่ัน จ ำกัด (ITDC) ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรจัด

จ ำหน่ำย (ขำยส่ง) สินค้ำไอทีมำต้ังแต่ปี 2540 และด ำเนินธุรกิจดังกล่ำวเร่ือยมำ ซึ่งในช่วงปี 2540-2546 สินค้ำของบริษัทฯ จะ
เป็นสินค้ำไอทีประเภทสินค้ำส่วนบุคคล (Consumer Products) เป็นส่วนใหญ่ เน้นกำรขำยด้ำนจ ำนวนเป็นหลัก และ
เน่ืองจำกธุรกิจลักษณะน้ีมีกำรแข่งขันสูง ควำมแตกต่ำงของกำรท ำธุรกิจในกลุ่มผู้จัดจ ำหน่ำยด้วยกันต ่ำ ก ำไรข้ันต้นต ่ำ ในขณะ
ที่มีควำมเสี่ยงหลำยด้ำน เช่น สินค้ำด้อยคุณภำพและหน้ีสูญ ทั้งน้ีในช่วงปี 2547 ต่อเน่ืองปี 2548 น้ัน ทำงผู้บริหำรพยำยำม
แก้ไขปัญหำ โดยก่อตั้งหน่วยธุรกิจใหม่แยกจำกธุรกิจเดิมที่ท ำอยู่ มำจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทไอทีส ำหรับองค์กร (Enterprise 
Products) เพ่ือสร้ำงควำมแตกต่ำง สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม ไม่เน้นเพียงกำรแข่งขันด้ำนรำคำ เพ่ือให้มีก ำไรข้ันต้นสูงข้ึน นับเป็นกำรลด
ปัญหำ ลดควำมเสี่ยงแบบที่เคยมีอยู่กับธุรกิจเดิมตำมท่ีได้กล่ำวไปแล้ว   

สินค้ำตัวแรกคือ Packeteer ซึ่งเป็นสินค้ำจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็นระบบอุปกรณ์ในกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้
แบนด์วิธของเครือข่ำย WAN ให้มีประสิทธิภำพและสมรรถภำพสูงสุด ปัจจุบันได้เลิกกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำตัวนี้แล้ว 
เน่ืองจำกบริษัทผู้ผลิตสินค้ำถูกซื้อโดยบริษัทผู้ผลิตรำยอื่น และสินค้ำได้หำยไปจำกตลำด  

สินค้ำตัวที่ 2 คือ Fortinet เป็นสินค้ำจำกประเทศสหรัฐอเมริกำเช่นกัน โดยเป็นสินค้ำท่ีจัดกำรเกี่ยวกับระบบควำม
ปลอดภัยข้อมูลให้กับองค์กร สินค้ำตัวนี้ได้กลำยเป็นสินค้ำที ่สร้ำงรำยได้ส่วนใหญ่ให้กับบริษัทฯ มำหลำยปีจน ถึงปัจจุบัน 
ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ได้หำสินค้ำอื่นๆ เพ่ือเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยเพ่ิมอีกหลำยตัว ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง  

กลำงปี 2551 บริษัทฯ ตัดสินใจคร้ัง ส ำคัญในกำรเลิกจัดจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทบุคคลทั้งหมด โดยมำด ำเนินธุรกิจจัด
จ ำหน่ำยสินค้ำประเภทไอทีส ำหรับองค์กรเพียงอย่ำงเดียว และยังคงมองหำสินค้ำใหม่ๆ เพิ่มเติม อีกทั้งยังปรับและจัดกลุ่ม
สินค้ำท่ีบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยให้เหมำะกับควำมต้องกำรของตลำด โดยมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมกำรใช้เทคโนโลยีของลูกค้ำ
ในตลำดเป็นส ำคัญ  ท ำให้ธุรกิจของบริษัทมีกำรเติบโตด้วยดีตลอดมำ 

 
ด้ำนทุนจดทะเบียน ในปี 2540 บริษัทฯ เร่ิมด ำเนินกิจกำรด้วยเงินทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท และเพ่ิมทุนจดทะเบียน

เป็น 5 ล้ำนบำทในปีถัดมำคือ ปี 2541 ต่อมำได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้ำนบำท ในปี 2552 และปี 2557 บริษัทฯ ได้เพ่ิม
ทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้ำนบำท เพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต 

 

วิสัยทัศน์   
บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่กำรเป็นผู้น ำในธุรกิจกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไอที โดยเน้นกำรให้บริกำรที่เป็นเลิศ สร้ำงคุณค่ำ 

สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำและคู่ค้ำ ด้วยทีมงำนที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพสูง รวมถึงเป็นองค์กรที่ผู้ผลิตและคู่ค้ำ
ปรำรถนำท่ีจะร่วมท ำธุรกิจด้วย 
 

พันธกิจ   
  พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะ ควำมรู้ ควำมช ำนำญ ทั้งในเร่ืองเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์และธุรกิจของลูกค้ำ 

และปรับให้มีทัศนคติในกำรพัฒนำตนเองตลอดเวลำ และเป็นผู้ให้บริกำรที่ดี มีควำมรับผิดชอบต่องำนและ

ลูกค้ำ รวมทั้งให้มีกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพสูง   
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  พัฒนำองค์กรให้มีข้ันตอนกำรท ำงำนที่กระชับ เรียบง่ำย แต่มีประสิทธิภำพสูง ง่ำยต่อลูกค้ำและคู่ค้ำใน

กำรติดต่อและท ำธุรกิจร่วมด้วย 

  ท ำองค์กรให้มีบรรยำกำศในกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข ส่งเสริมพัฒนำกำรเรียนรู้ของบุคลำกร รวมไปถึง

ให้มีกำรท ำงำนอย่ำงเป็นมิตรต่อเพื่อนพนักงำนเองและลูกค้ำ ขณะเดียวกันยังคงให้มีบรรยำกำศของกำร

แข่งขันในระดับหน่ึง  

  รักษำควำมสัมพันธ์ที่ดี มีกำรสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจ ร่วมกันสร้ำงและรักษำผลประโยชน์ในกำรด ำเนิน

ธุรกิจร่วมกันกับเจ้ำของผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้ำงธุรกิจและยอดขำยให้เติบโตข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง 

  ศึกษำตลำด แนวโน้มและเทคโนโลยีในอนำคต เพ่ือหำสินค้ำใหม่ๆ ที่เหมำะสมมำจ ำหน่ำยเพ่ือรักษำและ

สร้ำงควำมต่อเน่ืองในกำรเติบโตของธุรกิจ  

  ให้ควำมส ำคัญในกำรท ำควำมเข้ำใจ เข้ำถึง และกำรร่วมมือท ำธุรกิจกับคู่ค้ำ  กำรพัฒนำ สนับสนุนและ

ส่งเสริมให้คู่ค ้ำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตลอดจนทักษะในกำรขำยและบริกำรในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็น

ตัวแทน  

  สร้ำงและพัฒนำองค์กร ให้มีกำรบริกำรที่หลำกหลำย มีคุณภำพและครบวงจร เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำง

และเป็นจุดขำยขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับผู้จัดจ ำหน่ำยอื่นๆ ในตลำด  

 
ปรัชญาในการด าเนินงาน 

บริษัทฯ ยึดหลักในกำรท ำธุรกิจแบบจริงใจ จริงจัง เข้ำใจ ซื่อสัตย์ เป็นมิตร ยืดหยุ่น ฉับไว สร้ำงสรรค์ พัฒนำ ท ำงำน
อย่ำงมีควำมสุข และให้บริกำรที่คุ้มรำคำ 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
บริษัทฯ ได้พยำยำมปลูกฝังให้พนักงำนทุกคนมีหัวใจของกำรเป็นผู้ให้บริกำร ท ำงำนเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

เป็นมิตร ซื่อสัตย์ และไม่เอำเปรียบ เข้ำอกเข้ำใจ เข้ำถึงคู่ค้ำและลูกค้ำเป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ยังมีควำมอ่อนน้อมถ่อมตน        
มีควำมภูมิใจในกำรเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ เรียนรู้และพัฒนำอยู่เสมอ มุ่งแก้ปัญหำของลูกค้ำเป็นหลัก มองหำและสร้ำง
คุณค่ำเพ่ือส่งมอบให้กับลูกค้ำ  
 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 
เป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจที่ส ำคัญของบริษัทฯ คือ 

  สร้ำงองค์กรให้มีควำมมั่นคง มีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน พนักงำนมีควำมก้ำวหน้ำและมีควำมสุข ลูกค้ำมี

ควำมพอใจในสินค้ำและบริกำรที่ได้รับ ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนพอใจในผลตอบแทนที่ได้รับ เป็นองค์กรที่เป็น

มิตรและเป็นประโยชน์ต่อสังคมรอบข้ำง  
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  สร้ำงองค์กรที่เอื้อพนักงำนมุ่งควำมสนใจ และพัฒนำตนเอง ให้มีควำมสำมำรถและควำมช ำนำญ เพ่ือให้

เข้ำใจธุรกิจและแก้ปัญหำของลูกค้ำ  ตลอดจนสร้ำงคุณค่ำท่ีเหมำะต่อองค์กรและต่อลูกค้ำ 

  สร้ำงองค์กรให้มีควำมมั่นคง ลดผลกระทบและควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของบริษัทผู้ผลิต 

แต่ละรำย โดยมีเป้ำหมำยสร้ำงยอดขำยจำกสินค้ำของผู้ผลิตที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยอย่ำงน้อย 5 

บริษัทผู้ผลิต และจะให้มียอดขำยสินค้ำจำกแต่ละบริษัทผู้ผลิต เป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่ำ 10% ของยอดขำย

รวมของบริษัทฯ ในปี 2565   

  รักษำกำรเติบโตของธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้ได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำปีละ 10% ต่อไปอย่ำงน้อยอีก 5 ปี 

เพื่อบรรลุยอดขำยในปี 2567 ที่มียอดขำยไม่น้อยกว่ำ 1,000 ล้ำนบำทต่อปี และรักษำอัตรำก ำไรสุทธิก่อน

หักภำษีที่ไม่ต ่ำกว่ำ 5% ต่อป ี

 

กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจโดยเน้นกำรสร้ำงควำมแตกต่ำง กำรท ำควำมเข้ำใจในธุรกิจและในปัญหำของลูกค้ำ กำรพัฒนำ

และเสนอโซลูช่ันเพ่ือแก้ปัญหำให้ลูกค้ำโดยเน้นกำรสร้ำงคุณค่ำเพ่ิมให้กับโซลูช่ันดังกล่ำว   
 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการรายปี 
ยอดรำยได้รวมจำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรของบริษัทฯ นับจำกปีที่เลิกธุรกิจจ ำหน่ำยสินค้ำส่วนบุคคลและท ำธุรกิจ

สินค้ำส ำหรับองค์กรเพียงอย่ำงเดียวจนถึงปี 2561 มีกำรเติบโตติดต่อกันมำมำกกว่ำ 10 ปี มำกบ้ำงน้อยบ้ำงโดยมีอัตรำเติบโต
เฉลี่ย 16-17% ต่อปี 
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อย่ำงไรก็ตำมจำกสภำพกำรแข่งขันและสภำพกำรท ำธุรกิจอัตรำก ำไรข้ันต้นของกำรขำยสินค้ำเร่ิมลดลงในแต่ละปีที่
ผ่ำนมำ และควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเก็บหน้ีและด้ำนสินค้ำเสื่อมคุณภำพเร่ิมสูงข้ึน 

 
รำยได้ของบริษัทฯ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ สินค้ำหมวด Security ซึ่งประกอบด้วย Fortinet เป็นส่วนใหญ่  สินค้ำ

หมวดเครือข่ำย Wired & Wireless Network ซึ่งมี HPE-Aruba เป็นส่วนใหญ่ หมวดสินค้ำอื ่นๆ และหมวดบริกำร ในปี 
2558-2563 บริษัทมีรำยได้แบ่งตำมหมวดสินค้ำดังน้ี  

 

 
 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
จำกกำรวิเครำะห์แนวโน้มธุรกิจของแต่ละกลุ่มสินค้ำ แม้ว่ำเกือบทุกกลุ่มจะมียอดขำยที่เป็นตัวเงินเติบโตข้ึนทุกปี แต่

เฉพำะสินค้ำกลุ่ม Security ซึ่งเป็นรำยได้ส่วนใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ กลับมีอัตรำส่วนต่อยอดขำยรวมลดลงในแต่ละปี  และมี
แนวโน้มที่น่ำจะลดลงมำกข้ึนอีกในอนำคต และต้ังแต่เร่ิมไตรมำส 2 ของปี 2561 จำกกำรวิเครำะห์ยอดขำยของสินค้ำ สภำพ
กำรท ำธุรกิจ ควำมสัมพันธ์กับเจ้ำของสินค้ำ นโยบำยและวิธีกำรท ำธุรกิจของเจ้ำของสินค้ำ ตลอดจนแนวโน้มของเทคโนโลยี 
สภำพและพฤติกรรมกำรซื้อของตลำด บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมจ ำเป็นที่ต้องปรับพอร์ตสินค้ำและปรับตัวและปรับวิธีในกำร
ท ำธุรกิจ 
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จำกกำรวิเครำะห์สภำพตลำดและกำรแข่งขัน ตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ ตลำดหรือลูกค้ำของบริษัทฯแม้ว่ำจะกระจำย

ตัวอยู่ในทุกอุตสำหกรรมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ำกลุ่มองค์กรขนำดกลำงหรือขนำดเล็ก (SME) ตลำดส่วนนี้มีข้อดี กล่ำวคือ 
เน่ืองจำกเป็นองค์กรขนำดเล็กจึงไม่มีพนักงำนด้ำนเทคโนโลยีเครือข่ำยและด้ำนดูแลควำมปลอดภัยข้อมูล (Cyber Security)  
เพียงพอจึงต้องกำรกำรบริกำรเช่นเดียวกันกับองค์กรใหญ่ๆ อย่ำงไรก็ตำมเน่ืองจำกเป็นองค์กรขนำดเล็กเครือข่ำยข้อมูลที่ใช้อยู่
จะไม่ซับซ้อนมำก ดังน้ันระดับของกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีที่ต้องกำรจึงไม่สูงหรือไม่ซับซ้อนมำก  คู่ค้ำและคู่แข่งของไอทีกรีน
สำมำรถพัฒนำยกระดับควำมสำมำรถของกำรบริกำรส ำหรับส่วนนี้ขึ้นมำไม่ยำกนัก ท ำให้ ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันของ   
ไอทีกรีนในตลำดส่วนน้ีเร่ิมลดลง กำรแข่งขันด้ำนรำคำเข้ำมำมีบทบำทมำกข้ึนเร่ือยๆ มีผลท ำให้บริษัทฯ มียอดขำยและอัตรำ
ก ำไรข้ันต้นลดลง 

 
ในช่วงกลำงไตรมำส 2 ปี 2561 บริษัทฯ ตัดสินใจเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยระบบ Security ของ ForcePoint ซึ่งท ำธุรกิจ

ด้ำนระบบ Cybersecurity ที่มี Product Portfolio  ชั้นน ำและเหมำะสมกับยุค Digital Transformation  เน้นเรื ่องกำร
ปกป้อง Digital Assets ปกป้องธุรกิจ ปกป้องบุคลำกร ปกป้องอุปกรณ์เครือข่ำย จำกภัยคุกคำมด้ำน Cyber Security ต่ำงๆ 
ทั้งภัยจำก (บุคคล) ภำยนอกและจำก (บุคคล) ภำยใน โดยกำรติดตำม วิเครำะห์ และเข้ำใจพฤติกรรมและเจตนำของมนุษย์   

 
สินค้ำของ ForcePoint เป็นชุดของสินค้ำมีหลำยประเภท บำงสินค้ำอยู ่ในกลุ ่ม Leader ประกอบด้วย Web 

Security และ Email Security ดูแลควำมปลอดภัยของข้อมูลบน Web และใน Mail รู ้จักดีในตลำดธนำคำรและบริษัท
กำรเงินขนำดใหญ่ บริษัทประกันภัยประกันชีวิต โรงพยำบำล บริษัทพลังงำน โรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ ตลำดรำชกำร
ระดับกระทรวง เป็นต้น  บำงสินค้ำอยู่ในตลำดเฉพำะกลุ่ม ประกอบด้วย DLP - Data Loss Prevention ที่เข้ำมำในตลำดได้
ระยะหน่ึงแล้ว ตลำดรู้จักพอสมควรแต่กำรใช้งำนยังอยู่ในตลำดองค์กรใหญ่ๆ ที่ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรปกป้องข้อมูลที่
ส ำคัญๆ ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลด้ำนกำรเงิน ข้อมูลลูกค้ำ ข้อมูลพนักงำน ข้อมูลที่เป็นทรัพย์สิน Digital อื่นๆ ขององค์กร ลูกค้ำกลุ่ม
น้ีได้แก่ ธนำคำรและบริษัทกำรเงินขนำดใหญ่ บำงสินค้ำเป็น Challenging Brand  ที่เข้ำตลำดมำระยะหน่ึงแล้วตลำดให้กำร
ยอมรับดีประกอบด้วย Next Generation Firewall (NGFW) และ Software Defined WAN (SD-WAN)  เหมำะกับองค์กร
ขนำดใหญ่และกลำง และองค์กรที่มีหลำยสำขำ สินค้ำอีกกลุ่มหนึ่งยังอยู่ในช่วง Market Introduction ได้แก่ UEBA – User 
Entity and Behavior Analysis, Insider Threats และ Cloud Access Security Broker  สินค้ำเหล่ำนี้สำมำรถประกอบ
เป็น Solution เพื ่อท ำกำรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (Personnel Data Protection) ซึ ่งก ำลังเป็นที่สนใจของรัฐบำลและ
องค์กรเอกชนของประเทศต่ำงๆ รวมถึงประเทศไทยด้วย  

 
และในปลำยไตรมำส 3 ปี 2561 บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์และสตอเรจประเภท 

Hyper Converge Infrastructure (HCI) และ Internet Access Management (IAM) ของ Sangfor ประเทศจีน  กำรเป็น
ตัวแทนจ ำหน่ำยคร้ังน้ีเป็นช่วงเวลำท่ีเหมำะสมเน่ืองจำกสินค้ำ HCI สำมำรถตอบสนองกำรเพ่ิมปริมำณข้อมูลอย่ำงมหำศำลใน
กำรท ำธุรกรรมขององค์กรต่ำงๆ ในยุค Digital Transformation และสินค้ำ IAM ก็ตอบสนองต่อกำรท ำงำนในยุคของ 
Wireless everywhere และ Mobility แต่ควำมท้ำทำยของกำรท ำตลำดสินค้ำ Sangfor เป็นสินค้ำที่เข้ำตลำดทีหลังผู้น ำ
ตลำดอื่นๆ และกำรเป็นสินค้ำจำกประเทศจีนต้องสร้ำงควำมเช่ือมั่นและควำมเช่ือถือในตัวสินค้ำให้กับตลำดเพ่ือแข่งขันสินค้ำ
คู่แข่งอื่นๆ ในตลำดซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้ำจำกอเมริกำ อย่ำงไรก็ตำมสินค้ำของ Sangfor มีคุณสมบัติที่ดีคือ กำรใช้งำนง่ำย มี 
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User Interface แบบ Icon Drag & Drop มีคุณสมบัติและควำมสำมำรถของระบบ (Features) สำมำรถแข่งขันกับสินค้ำ
คู่แข่งช้ันน ำอื่นๆ ได้เป็นอย่ำงดี แต่มีรำคำท่ีต ่ำกว่ำ และมีควำมยืดหยุ่นในกำรรองรับแอพพลิเคช่ันหลำกหลำยที่ลูกค้ำใช้งำนอยู่ 
ง่ำยต่อกำร Migrate งำนของลูกค้ำ  
 

อย่ำงไรก็ตำมกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย ForcePoint ได้เปิดโอกำสในกำรท ำตลำดในตลำดลูกค้ำองค์กรขนำดกลำง
และขนำดใหญ่มำกข้ึน และเปิดโอกำสให้ไอทีกรีนอยู่ในเทรนด์ของตลำด Cyber Security ในยุคของ Digital Transformation 
มำกข้ึน อย่ำงไรก็ตำมได้สร้ำงควำมไม่พอใจให้กับ Fortinet ซึ่งเป็นหลักเจ้ำของสินค้ำหลักของไอทีกรีน  แม้ว่ำสินค้ำของทั้ง 2 
บริษัทไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงซึ่งกันและกัน แต่เป็นหนึ่งในสำเหตุส ำคัญที่ท ำให้ Fortinet ได้ตัดสินใจยกเลิกกำรเป็นตัวแทน
จ ำหน่ำยสินค้ำ Fortinet ในประเทศไทยของไอทีกรีนตั้งแต่ต้นไตรมำส 4 ปี 2561 และให้มีผลสิ้นสุดกำรท ำธุรกิจร่วมกันวัน
สุดท้ำยในวันที่ 31 มกรำคม 2562 เป็นต้นมำ    

 
กำรไม่ได้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย Fortinet น้ีท ำให้ยอดขำยของไอทีกรีนในปี 2561 ไม่สำมำรถเติบโตได้ในอัตรำเช่นที่

เคยเป็นมำ โดยเพียงสำมำรถเติบโตขึ้นจำกปี 2560 เพียงไม่ถึง 1 % เท่ำนั้น   เป็นเรื่องใหญ่และเป็นจุดเปลี่ยนที่ส ำคัญทำง
ธุรกิจของไอทีกรีน เพรำะรำยได้ยอดขำยสินค้ำและกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับสินค้ำ Fortinet เป็นประมำณคร่ึงหน่ึงของรำยได้
ทั้งหมดของบริษัทในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งในปี 2561 รำยได้จำกสินค้ำ Fortinet ประมำณ 300 ล้ำนบำท  ซึ่งเมื่อไม่มี
รำยได้ในส่วนน้ีแล้วธุรกิจของไอทีกรีนก็จะกลับไปเร่ิมต้นที่ประมำณ 330 ล้ำนบำท และท ำให้ไอทีกรีนต้องปรับแผนธุรกิจขนำด
ใหญ่ส ำหรับปีถัดมำ ต้องปรับ  Portfolio สินค้ำของบริษัทฯ เพ่ือสร้ำงรำยได้เพ่ือทดแทนยอดขำยสินค้ำและบริกำรที่เกี่ยวข้อง
กับสินค้ำ Fortinet และควรท ำให้ส่วนผสมของประเภทสินค้ำมีควำมเหมำะสม ให้มีควำมหลำกหลำยและให้มีศักยภำพในกำร
เข้ำตลำดมำกย่ิงข้ึน ต้องสร้ำงโอกำสให้บริษัทฯ สำมำรถขยำยตลำดไปยังตลำดองค์กรขนำดใหญ่ได้ดีข้ึน ซึ่งจะท ำให้บริษัทฯ มี
ควำมเข้มแข็งข้ึนในระยะยำว  อย่ำงไรก็ตำมในช่วงกำรปรับธุรกิจน้ีรำยได้ของบริษัทจะลดลงจำกที่เคยได้รับอย่ำงน้อย 2-3 ปี 
ก่อนที่จะสำมำรถฟ้ืนกลับข้ึนมำเข้มแข็งและเติบโตเช่นที่เคยเป็นมำ และที่ส ำคัญบริษัทฯ ได้ท ำควำมเข้ำใจกับพนักงำนให้เข้ำใจ
สถำนกำรณ์ สร้ำงควำมมั่นใจในทิศทำงและอนำคตของบริษัทเพ่ือให้ทุกคนตระหนักถึงควำมเร่งด่วนที่จะต้องช่วยกันแก้ปัญหำ
และพัฒนำตนเองในแนวทำงเพ่ือสนับสนุนกำรท ำธุรกิจในอนำคต ต้องพลิกวิกฤติให้เป็นโอกำส  และรักษำขวัญของพนักงำน
เกี่ยวกับอนำคตกำรท ำงำน ควำมอยู่รอดและยั่งยืนของบริษัท รวมทั้งท ำแผนและแนวทำงกำรแก้ปัญหำระยะสั้นและระยะ
กลำงเพ่ือให้เห็นแนวทำงปฏิบัติในอนำคต  

 
ในปี 2562 เพื ่อปรับ Portfolio ของสินค้ำด้ำน Security บริษัทฯ ได้ติดต่อขอเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยในประเภท 

Value-Added Partner คือประเภทที่มีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรก่อนและหลังกำรขำยร่วมไปด้วย เพื่อจ ำหน่ำย Palo 
Alto ซึ่งเป็นผู้น ำตลำดในด้ำน NGFW ซึ่งไอทีกรีนคุ้นเคย มีควำมรู้ในเทคโนโลยีดีอยู่แล้วและจะเข้ำไปท ำตลำดในส่วนที่เป็น
ตลำดลูกค้ำขนำดกลำงและลูกค้ำขนำดใหญ่ และเพื่อท ำตลำดในลักษณะ Security as a Service ในตลำดลูกค้ำรำยเล็กๆ 
(SME) ด้วย ท ำให้ในปีน้ี Portfolio สินค้ำของไอทีกรีนประกอบด้วยสินค้ำหลัก 4 ตัว คือ HPE-Aruba,  ForcePoint, Sangfor 
และ Palo Alto รวมกับกำรบริกำรก่อนและหลังกำรขำย (Pre Sales & Post Sales Services) ส่วนสินค้ำตัวอื่นๆ ที่เหลือ 
เช่น Alcatel, AntLabs, Infoblox,  Aver, LigoWave และ Panduit จะเป็นสินค้ำเพ่ือตอบสนองลูกค้ำเฉพำะกลุ่ม  อย่ำงไรก็
ตำมในกำรท ำตลำดสินค้ำหลัก 4 ตัวน้ันโดยเฉพำะ HPE-Aruba, ForcePoint ประเภทที่เป็น Web Security และ DLP และ 
Palo Alto น้ัน ซึ่งสินค้ำดังกล่ำวเป็นสินค้ำส ำหรับตลำดลูกค้ำขนำดกลำงและลูกค้ำขนำดใหญ่  ต้องใช้ทักษะและควำมรู้ในกำร 
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ขำยที่แตกต่ำงจำกเดิมและอำจต้องมีคู่ค้ำกลุ่มใหม่ๆ ที่คุ้นเคยและท ำตลำดในกลุ่มลูกค้ำเหล่ำน้ี บริษัทฯ จ ำเป็นต้องปรับและ
พัฒนำทักษะ ทัศนคติ  ควำมรู้ วิธีคิด ของบุคลำกร พัฒนำกระบวนกำรกำรท ำงำน พัฒนำคุณภำพกำรบริกำร ซึ่งจำกเดิมที่ถูก
พัฒนำให้เหมำะและคุ้นเคยกับกำรจ ำหน่ำย Fortinet ซึ่งเป็นสินค้ำส ำหรับลูกค้ำส่วนใหญ่ เป็นลูกค้ำองค์กรขนำดกลำงและ
ขนำดเล็ก SME ที่ต้องกำรสินค้ำและกำรบริกำรที่ไม่ซับซ้อนมำกนัก ซึ่งจะเป็นกำรปรับเปลี่ยนขนำนใหญ่น้ี เป็นกำรปรับเปลี่ยน
ทั้งองค์กร ซึ่งเป็นงำนที่ยำกและใช้เวลำ เป็นกระบวนกำรต่อเน่ืองที่ต้องใช้เวลำมำกกว่ำ 1 ปี อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ เลือกที่จะ 
ปรับแบบค่อยเป็นค่อยไป ปรับไปแก้ปัญหำไป ซึ่งอำจจะใช้เวลำ 2-4 ปี  บริษัทฯ ได้ขอควำมร่วมมือจำกเจ้ำของสินค้ำท่ี 
บริษัทฯ เป็นตัวแทนขำย รวมทั้งจ้ำงผู้มีควำมรู้จำกภำยนอก มำช่วยให้ควำมรู้ทั้งด้ำนกำรวำงแผน ด้ำนกำรขำย ด้ำนกำรบริหำร
โครงกำร ด้ำนกำรบริหำรลูกค้ำ และด้ำนเทคนิค และขอควำมร่วมมือจำกพนักงำนให้ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำใน
คร้ังน้ี 

ปี 2562 น้ีสำมำรถน ำสินค้ำ HPE-Aruba,  ForcePoint NGFW และ SD-WAN, Sangfor และ Palo Alto เข้ำไปใน

ตลำดองค์กรขนำดกลำงและขนำดใหญ่ซึ ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ำธนำคำร หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ Telco และ ISP 

โรงงำนอุตสำหกรรม โรงพยำบำล บริษัทประกัน สถำบันกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัย วิทยำลัย และโรงเรียนนำนำชำติ 

โรงเรียนระดับมัธยมของรัฐและเอกชน โรงแรมระดับ 4 ดำวและ 5 ดำว หน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ และสำมำรถ

แนะน ำ Security as a Service เข้ำสู่ตลำด SME ได้ นอกจำกน้ียังท ำกิจกรรมในกำรหำคู่ค้ำรำยใหม่เพ่ือขยำยไปสู่ตลำด SME 

และ Runrate ได้  ปี 2562 น้ี รำยได้รวมจำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรเป็น 529.4 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงตำมท่ีได้คำดไว้ 

 

ในด้ำนสัดส่วนของกลุ่มสินค้ำน้ัน กลุ่ม Security ลดลง กลุ่มรำยได้จำกกำรบริกำรก็ลดลงเช่นกัน ในขณะที่กลุ่ม 

Network และกลุ่มสินค้ำอื่นๆ (Other) มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึน  

 

ปี 2563 
ปี 2563 นี้น่ำจะเป็นปีที่เศรษฐกิจของไทยน่ำจะดีขึ้น กล่ำวคือมีรัฐบำลจำกกำรเลือกตั้งแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่ำนมำ และ

แม้ว่ำเศรษฐกิจโลกในปี 2563 จะมีแนวโน้มลดลงแต่ไม่ถึงขั ้นถดถอย ปัจจัยหลักมำจำกสงครำมกำรค้ำและสงครำมด้ำน
เทคโนโลยีระหว่ำงสหรัฐกับจีน ซึ่งคำดว่ำเศรษฐกิจโลกปี 2563 จะเติบโตประมำณ 3% ด้ำนเศรษฐกิจของไทย  ปัจจัยด้ำนบวก
จะมำจำกกำรลงทุนของภำครัฐในโครงกำรเมกกะโปรเจคต่ำงๆ  กำรลงทุนจำกจีนที่ต้องกำรลดผลกระทบด้ำนกำรค้ำกับสหรัฐ 
กำรท่องเท่ียว และกำรส่งออกคำดว่ำเศรษฐกิจไทยปี 2563 น่ำจะเติบโตที่ 2.5-3% กำรลงทุนจำกภำคเอกชนแม้ว่ำอำจจะยัง
ไม่ดีข้ึน แต่กำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีด้ำนไอทีเพ่ือสนับสนุนธุรกิจยังมีควำมจ ำเป็น เน่ืองจำกพฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำเปลี่ยนไป
มำก กำรซื้อสินค้ำออนไลน์ของประเทศไทยเติบโตเร็วมำกและโตมำกท่ีสุดในภูมิภำค ซึ่งพฤติกรรมกำรซื้อของผู้บริโภคเช่นน้ีจะ 
เป็นตัวขับเคลื่อนในกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรท ำธุรกิจและธุรกรรมของทุกภำคส่วนทั้งภำคธุรกิจและภำครำชกำร  กำรท ำ
ธุรกรรมแบบอิเลคทรอนิค กำรท ำงำนแบบเคลื่อนที่ (Mobility) กำรท ำงำนจำกทุกสถำนที่ทุกเวลำ (Any Where Any Time) 
จะกระจำยไปทุกท่ี กำรซื้อสินค้ำแบบออนไลน์จะยังเติบโตอีกมำก ข้อได้เปรียบของกำรท ำธุรกิจจะเปลี่ยนไป ธุรกิจเล็กเงินทุน
น้อยแต่ใช้เทคโนโลยีจะมีโอกำสเกิดและอยู่รอด สถำนที่หน้ำร้ำนจะส ำคัญน้อยลง ธุรกิจเร็วจะชนะธุรกิจใหญ่ที่ช้ำ   เทคโนโลยี 
BYOD, WiFi และ Cloud จะถูกใช้งำนมำกขึ้น และจำกเงื่อนไขของสถำนกำรณ์ดังกล่ำวจะน ำมำซึ่งควำมต้องกำรในด้ำนกำร
ประมวลผล กำรเก็บและกำรวิเครำะห์ข้อมูล ควำมจ ำเป็นในกำรมีเครือข่ำยและกำรมีระบบป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย
ของข้อมูลที่ซับซ้อนข้ึน  
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และในช่วงท ำแผนธุรกิจในช่วงก่อนสิ้นปี 2562  จำกกำรได้ปรับพอร์ตสินค้ำและปรับปรุงพัฒนำทีมงำนในปี 2562 

บริษัทฯ มีควำมมั่นใจว่ำ ปีน้ีธุรกิจน่ำจะดีข้ึนและน่ำจะเติบโตกว่ำปี 2562 อย่ำงน้อย 15%  ในปี 2563 น้ีไอทีกรีนมีสินค้ำและ
ระบบงำนเพื่อตอบสนองเหตุกำรณ์หรือควำมต้องกำรดังกล่ำว เช่น HPE-Aruba ตอบสนองเรื่องเครือข่ำยมีสำยและไร้สำย 
ตอบสนองกำรท ำงำนแบบ BYOD แบบ Mobility กำรท ำงำนแบบนอกสถำนที่  ส ำหรับส ำนักงำนสำขำ  เพื่อกำรใช้งำนที่
สะดวก ง่ำย และมีควำมปลอดภัย สำมำรถตรวจวิเครำะห์ แยกแยะตัวตนของผู้ใช้งำนและตัวอุปกรณ์ เพื่อกำรจัดกำรกำรใช้
งำนที่ดีข้ึน Palo Alto จะเน้นเร่ืองกำรรักษำข้อมูลองค์กรที่มีเครือข่ำยซับซ้อน เครือข่ำยขนำดใหญ่ท่ีมีผู้ใช้งำนจ ำนวนมำกและ
มีกำรใช้แอพพลิเคช่ันหลำกหลำยประเภท ส่วน ForcePoint จะเน้นเร่ืองควำมปลอดภัยของระบบเครือข่ำยและข้อมูลองค์กร
ที่มีสำขำหรือผู้ใช้งำนนอกสถำนที่จ ำนวนมำก  ตอบสนองเร่ือง Cyber Security เน้นเร่ืองควำมปลอดภัยของ Web ของ Mail 
ของข้อมูลบน Cloud และควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน Cloud, กำรปกป้อง Digital Assets ขององค์กร  กำรป้องกันกำร
รั่วไหลของข้อมูลสู่ภำยนอกองค์กร กำร Comply ตำมมำตรำฐำน GDPR เป็นต้น  Sangfor HCI ตอบสนองกำรประมวลผล 
จัดเก็บและจัดกำรข้อมูล ที่เกิดข้ึนอย่ำงมหำศำลขององค์กร เพ่ือกำรท ำงำนที่ต่อเน่ืองไม่ติดขัด (Business Continuity) บริหำร
จัดกำร และใช้งำนง่ำย รำคำประหยัด  ส่วน Sangfor IAM เป็นระบบตรวจอนุญำตกำรใช้งำนของผู้ใช้งำนที่จะเข้ำเครือขำ่ย 
(Internet Access Gateway) ที่ยืดหยุ่นและรำคำประหยัด ส ำหรับลูกค้ำสถำบันกำรศึกษำ ลูกค้ำองค์กรทั่วไป ที่ให้บริกำร 
WiFi ส ำหรับผู้ใช้งำนทั่วไป  ส่วน Aver & V-Cube เป็นระบบ Web/Video Conference ส ำหรับกำรประชุมสื่อสำรทำงไกล
แบบเห็นหน้ำและเห็นภำพผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต รวมถึงกำรท ำ Presentation หรือกำรสอนทำงไกล ส ำหรับ
สถำบันกำรศึกษำ องค์กรที่มีสำขำ หรือพนักงำนทั่วประเทศ กำรท ำงำนแบบ Work From Home เป็นต้น  กำรขำยจะเน้น
กำรขำยแบบ Cross Sell คือพยำยำมขำยเพ่ิมสินค้ำตัวอื่นๆ ให้กับลูกค้ำรำยเดิม   บริษัทฯ มีแผนที่จะเสำะหำสินค้ำใหม่ด้ำน 
Security มำเติมลงไปในตลำดเดิมของบริษัทฯ ที่หำยไปจำกกำรที่ไม่ได้จ ำหน่ำย Fortinet  ในด้ำนกำรพัฒนำองค์กรและ
บุคลำกร เน้นกำรพัฒนำศักยภำพ ทักษะและควำมรู้ของพนักงำนเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำรำยใหญ่ และควำม
ซับซ้อนของควำมต้องกำรดังกล่ำว เน้นกำรสร้ำงและพัฒนำช่องทำงกำรจ ำหน่ำยและคู่ค้ำรำยใหม่ๆ เป็นต้น  

 
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อมีข่ำวกำรแพร่เชื ้อโควิดที่ประเทศจีนในช่วงปลำยธันวำคมปี 2562  และมีข่ำวกำรติดเชื้อใน

ประเทศไทยในช่วงกุมภำพันธ์ปี  2563 ในช่วงนั ้นมีข่ำวกำรเสียชีวิตของผู ้ป่วยจ ำนวนมำก มีกำรติดเชื ้ออย่ำงรวดเร็ว
แพร่กระจำยไปทั่วควบคุมแทบไม่ได้ และยังไม่มียำและวิธีกำรรักษำท่ีแน่ชัดเน่ืองจำกเป็นโรคระบำดชนิดใหม่  สร้ำงควำมวิตก
หวำดกลัวไปทั่วทุกภำคของประชำกร  รัฐบำลมีกำรประกำศภำวะฉุกเฉินในกำรบริหำรประเทศ กำรห้ำมออกนอกบ้ำนในเวลำ
ที่ก ำหนด กำรก ำหนดมำตรำกำรในกำรรักษำระยะห่ำงทำงสังคม มำตรำกำรในกำรใช้บริกำรในร้ำนอำหำร ในร้ำนค้ำและใน
ร้ำนบริกำรประเภทอื่นๆ มีกำรท ำงำนแบบ Work From Home (WFH) มีกำรเข้มงวดในกำรเดินทำงข้ำมจังหวัด ห้ำมกำร 
เดินทำงระหว่ำงประเทศ กำรห้ำมเดินทำงโดยระบบขนส่งสำธำรณะไม่จ ำเป็น ท ำให้กิจกรรมทำงธุรกิจของบริษัทฯ ต้องหันไป
สนใจเร่ืองควำมปลอดภัยของพนักงำนจำกกำรติดเช้ือโควิดเป็นอันดับแรก กำรก ำหนดวิธีกำรท ำงำน วิธีกำรติดต่อสื่อสำร กำร
เดินทำง วิธีกำรปฏิบัติตนเมื่ออยู่ร่วมกันหลำยคน เป็นกำรใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) บริษัทฯ ได้ท ำประกันโควิดให้กับ
พนักงำนทุกคน ประกำศและก ำหนดกำรแบ่งและผลัดกันท ำงำนแบบ WFH เพ่ือไม่ให้พนักงำนมำอยู่ที่ออฟฟิศหนำแน่นเกินไป  

บรรยำกำศในกำรท ำธุรกิจและสภำพธุรกิจทั่วไปแย่ลงโดยเฉพำะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเท่ียว ธุรกิจร้ำนอำหำร 
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบันเทิง กำรผลิตที่ต้องใช้แรงงำนโดยเฉพำะที่ใช้แรงงำนต่ำงประเทศ ระบบ Supply Chain กระทบ
ต่อเน่ืองไปถึงกำรลงทุนในทุกภำคส่วน  ภำคเอกชนส่วนใหญ่ชะลอกำรลงทุน ยกเว้นลงทุนเพ่ือสนับสนุนธุรกิจที่จ ำเป็น ในช่วง
ต้นปีภำครัฐชะลอกำรจัดซื้อต้องใช้เวลำและงบประมำณไปใช้ในกำรจัดกำรโควิดและช่วยเหลือช่วยเหลือด้ำนกำรเงินส ำหรับ 
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ประชำชนและกิจกำรที่ได้รับผลกระทบจำกโควิด อย่ำงไรก็ตำมในภำวะเช่นน้ีก็ยังมีธุรกิจบำงประเภทที่ดีข้ึนเช่นธุรกิจซื้อขำย
สินค้ำออนไลน์โดยเฉพำะเกี่ยวกับอำหำร ธุรกิจจัดส่งสินค้ำถึงบ้ำน ธุรกิจสื่อสำรโดยเฉพำะอินเตอร์เน็ต ธุรกิจสร้ำงและส่ง 
คอนเท้นต์ข่ำวสำรและกำรบันเทิงส ำหรับให้บริกำรคนที่อยู่บ้ำน  ธุรกิจประกันภัยเพื่อรับประกันภัยจำกโควิด องค์กรธุรกิจมี
กำรลงทุนในด้ำนระบบเครือข่ำยและระบบควำมปลอดภัยที่สนับสนุนกำรท ำงำนแบบ WFH  เช่น ระบบเครือข่ำยไร้สำย ระบบ
กำรประชุมทำงไกลแบบ VDO/Web Conference ระบบ Firewall ในระดับจ ำเป็นพื ้นฐำนเพื ่อปกป้องเครือข่ำย (ไม่ใช่ 
Security แบบวิเครำะห์พฤติกรรมกำรใช้งำนที่ซับซ้อน ระบบแบบน้ีจะถูกเลื่อนกำรจัดซื้อออกไป) ระบบคอมพิวเตอร์รวมทั้ง 
Storage และ Application แบบ web เพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนแบบ/จำกทำงไกล เป็นต้น  กำรท ำธุรกิจของไอทีกรีนต้อง
เลือกเน้นท ำตลำดและเลือกขำยสินค้ำในธุรกิจอุตสำหกรรมที่ยังมีกำรเติบโต ตำมท่ีกล่ำวมำแล้ว   ปรำกฏว่ำรำยได้ในไตรมำส
แรกของปี 2563 ต ่ำกว่ำ 100 ล้ำนบำท ต ่ำสุดในรอบหลำยปีที่ผ่ำนมำและผลประกอบกำรออกมำขำดทุนซึ่งเป็นไตรมำสเดียว
ในหลำยๆ ปีที่ผ่ำนมำเช่นเดียวกัน บริษัทฯ ต้องปรับตัวภำยใต้สถำนกำรณ์เช่นน้ี ต้องลดค่ำใช้จ่ำยหลำยๆ ประเภทลง บริษัทฯ 
ไม่ได้ลดจ ำนวนพนักงำนลง แม้จะไม่ได้ข้ึนเงินเดือนพนักงำน แต่ก็ไม่ได้ลดเงินเดือนของพนักงำนเพ่ือไม่ให้พนักงำนเดือดร้อน  
 

ไตรมำส 2 สำมำรถขยำยสินค้ำมีตลำดลูกค้ำขนำดกลำงและใหญ่ เช่น ลูกค้ำกลุ่มธนำคำร กลุ่มประกันภัย กลุ่มขำย
ปลีกขนำดใหญ่ และกลุ่มพลังงำนได้มำกข้ึน และบริษัทฯ ได้รับกำรแต่งต้ังให้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ 2 ตัวคือ Sophos ซึ่ง
เป็นระบบ Security ส ำหรับลูกค้ำองค์กรขนำดกลำงและขนำดเล็ก (SME) ซึ่งจะมำทดแทนตลำดที่บริฺษัทเคยท ำมำแล้วในอดีต
ทีผ่่ำนมำ  Sophos มีทั้ง UTM Firewall แบบ Gateway ป้องกันเครือข่ำยกลำงและมีระบบ Security ส ำหรับปกป้องอุปกรณ์
ล ูกข่ำย (Clients และ Servers) ด้วย ซึ ่งเมื ่อท ำงำนร่วมกันก็จะสำมำรถปกป้องกำรโจมตีทั ้งระบบรวมทั ้งป้องกัน 
Ransomware อย่ำงได้ผล  ส ินค้ำอีกตัวหนึ ่งค ือ Digifort ซึ ่งเป็น Video Management Solution เป็นระบบ Video 
Surveillance เป็นระบบตรวจตำ ตรวจจับ วิเครำะห์และเตือนภัยด้วยกล้อง VDO สินค้ำตัวน้ีบริษัทฯ เคยท ำตลำดมำในฐำนะ
ซื้อมำขำยต่อ ตอนน้ีได้รับกำรแต่งต้ังให้เป็น Distributor อย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว ผลประกอบกำรในไตรมำส 2 ดีข้ึนกว่ำไตรมำส
แรกโดยมีรำยได้รวม 120 ล้ำนบำทและมีผลก ำไรเล็กน้อย 

ไตรมำส 3 ในด้ำนกำรขำยได้เน้นไปที่กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ กำรมีแผนกำรท ำงำนและกำรร่วมมือท ำงำนกับคู่ค้ำรำย
ใหญ่มำกขึ้น ก ำหนดให้พนักงำนขำยมีกำรเยี่ยมเยียนคู่ค้ำบ่อยมำกขึ้น ได้พยำยำมแก้ปัญหำพนักงำนไม่เพียงพอทั้งในเรื่อง
จ ำนวนและในเรื่องทักษะในส่วนของกำรขำย กำรท ำตลำดและกำรสนับสนุนกำรท ำตลำดของสินค้ำที่ขำดแคลนบุคลำกร
ท ำงำน โดยกำรรวมทีมสินค้ำ 3-4 ทีมเข้ำด้วยกัน และจัดแบ่งก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของบุคลำกรในทีมรวมนี้ใหมใ่ห้
เหมำะสม และให้ช่วยกันท ำงำนกันเป็นทีมให้มำกข้ึนเพ่ือชดเชยจุดอ่อนของคนร่วมทีมและเพ่ิมคนที่มีควำมรู้และทักษะในส่วน 
ที่จ ำเป็น ก ำหนดให้ทีมน้ีเป็นหัวหอกในกำรขำยสินค้ำและเจำะฐำนคู่ค้ำและลูกค้ำต่อไป  ผลประกอบกำรไตรมำส 3 มีรำยได้
จำกกำรขำยรวม 150 ล้ำนบำท แต่เน่ืองจำกในไตรมำสน้ีมีกำรแข่งขันในระหว่ำงผู้ขำยสินค้ำสูงมำกจนท ำให้มีผลให้อัตรำก ำไร
ข้ันต้นลดลงอย่ำงมำกจนท ำให้ผลก ำไรสุทธิต ่ำลง อย่ำงไรก็ตำมนับว่ำยังพอมีก ำไรเหลืออยู่บ้ำง  และเมื่อบวกก ำไรของไตรมำส 
2 และ 3 เข้ำด้วยกันสำมำรถมีก ำไรชดเชยผลขำดทุนของไตรมำส 1 ได้หมดและเหลือก ำไรของปีอีกเล็กน้อย  

ไตรมำส 4 เป็นไตรมำสที่มีควำมผันผวนสูง ซึ่งเดิมทีน่ำจะเป็นไตรมำสที่ดีอีกไตรมำสหน่ึงส ำหรับปีน้ีเพรำะกำรปูฐำน
ที่ดีไว้ของไตรมำส 2 และ 3 และในช่วงครึ่งแรกของไตรมำส ภำพธุรกิจออกมำน่ำจะดีมีกำรสั่งซื้อเข้ำมำพอสมควรและมี 
Pipeline ที่มั่นใจค่อนข้ำงมำก มีสินค้ำหลำยตัวดีขึ้น เช่น HPE-Aruba, Alcatel Lucent,  Sangfor, ForcePoint, Sophos 
แต่เมื่อเข้ำสู่คร่ึงหลังของไตรมำสมีข่ำวกำรขำดแคลน Chip ที่ใช้ในกำรผลิด Access Points (AP) หลำย Model ซึ่งจะท ำ AP  
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ขำดตลำดไปจนถึงกลำงไตรมำสแรกของปี 2564 ซึ่งจะไม่สำมำรถส่งสินค้ำของหลำยโครงกำรจนต้องเจรจำกับลูกค้ำเพ่ือขอให้
เปลี่ยน Model หรือขอทยอยส่งสินค้ำบำงส่วนก่อนซึ่งก็ท ำได้บ้ำงแต่ไม่มำก และประจวบกับมีข่ำวกำรระบำดของโควิดรอบ
ใหม่ในประเทศไทยในช่วงปลำยเดือนพฤศจิกำยนท ำให้กำรจัดซื้อของหลำยโครงกำรเลื่อนออกไป  อย่ำงไรก็ตำมพนักงำนทุก
คนได้ช่วยกันปิดกำรขำย ส่งมอบสินค้ำ และติดตั้งระบบอุปกรณ์ให้ได้ทันก่อนสิ้นปี  งำน  Implement งำนบริกำร และงำน 
Maintenance อุปกรณ์ให้ได้มำกเท่ำที่จะท ำได้ ซึ่งสำมำรถท ำยอดขำยได้รวม 115 ล้ำนบำท และได้พยำยำมลดค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ 
ของไตรมำสน้ีลงซึ่งท ำให้มีผลก ำไรของทั้งปีบ้ำงเล็กน้อยประมำณ 5-6 ล้ำนบำท  
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

หลังผ่ำนปี 2562 ที่ต้องหำธุรกิจและสร้ำงยอดขำยมำชดเชยยอดขำยของสินค้ำ Fortinet ที่บริษัทฯ ถูกตัดกำรเป็น
ตัวแทนจ ำหน่ำยและที่ต้องผ่ำนกำรทดสอบคัดสรรเพ่ือรักษำสถำนะกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ HPE-Aruba ซึ่งเป็นสินค้ำที่
ขำยดีของบริษัทฯ ให้ได้น้ันถือเป็นภำระที่เหน่ือยของชำวไอทีกรีนเรำทั้งปี ก็คำดว่ำในปี 2563 น้ีไอทีกรีนน่ำจะสำมำรถเร่ิมกำร
ฟ้ืนธุรกิจเพื่อให้กลับมำสู่ควำมเข้มแข็งได้อีกครั้ง แต่ก็ต้องมำพบกับปัญหำใหม่อีกตั้งแต่ต้นปี คือกำรระบำดของโควิด -19 ซึ่ง
ปัญหำนี้เป็นปัญหำระดับโลก โดยท ำลำยเศรษฐกิจ  ท ำลำยกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ ท ำลำยกำรท่องเที่ยว ท ำลำยควำม
สงบสุขของประชำชนทั้งโลกโดยที่ไม่มีใครทรำบว่ำจะสำหัสเพียงใดและจะจบเมื่อไหร่ อย่ำงไรก็ตำมยังโชคดีที่กำรผ่ำนด่ำน
ยำกๆ ของบริษัทฯ ในปี 2562 ที่ผ่ำนมำน้ันได้สะสมควำมรู้และประสบกำรณ์ รวมทั้งกำรหำสินค้ำใหม่เพ่ิมเข้ำมำในระหว่ำงปี 
ท ำให้ได้ส่วนผสมของสินค้ำท่ีเหมำะสมมำกข้ึน บวกกับกำรปรับฐำนและพัฒนำศักยภำพของทีมงำนท ำให้มีควำมมั่นใจมำกข้ึน
ที่จะเข้ำไปในตลำดลูกค้ำได้หลำยตลำด เช่น ตลำดธนำคำร ตลำดประกันภัย และตลำดรำชกำร ซึ่งลูกค้ำในตลำดเหล่ำน้ีเป็น
ลูกค้ำขนำดกลำงและขนำดใหญ่ ซึ่งในอดีตเรำไม่สำมำรถเข้ำตลำดเหล่ำน้ีได้เลย  

กำรเกิดโควิดท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและควำมต้องกำรของลูกค้ำในตลำดเป็นอย่ำงมำก ในช่วงไตร
มำสแรกซึ่งโควิดเริ่มระบำด ทุกคนต่ำงตกใจท ำอะไรไม่ถูก กิจกรรมทำงกำรตลำดช้ำลงไปจนถึงหยุดชะงัก มีกำรท ำ Social 
Distancing มีกำรท ำ Work From Home ธุรกิจที่มีหน้ำร้ำนหลำยธุรกิจต้องหยุดลง ส่วนที่สำมำรถท ำได้ก็หันไปท ำธุรกิจแบบ
ออนไลน์ /E-commerce/ Home Delivery  ธุรกิจของไอทีกรีนขำดทุนเป็นไตรมำสแรกในรอบหลำยปีที่ผ่ำนมำ และเมื่อเวลำ
ผ่ำนไปมีข้อมูลมีควำมเข้ำใจมำกข้ึน ทุกคนเร่ิมปรับตัว ธุรกิจค่อยๆ กลับมำแต่ก็ไม่เป็นเช่นเดิม ทุกคนยังมีควำมระมัดระวังใน
เร่ืองกำรใช้จ่ำยและกำรลงทุน ไตรมำสที่ 2 ไอทีกรีนเร่ิมกลับมำมีก ำไร ในด้ำนรัฐบำลมีกำรออกมำตรกำรช่วยเหลือประชำชน 
ช่วยเหลือธุรกิจหลำยประกำรเพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรใช้จ่ำย ในคร่ึงปีหลังกำรซื้อขำยและตลำดเร่ิมดีข้ึนดูมีแนวโน้มที่จะฟ้ืนตัว 
ไตรมำสที่ 3 ไอทีกรีนก็ยังคงมีก ำไร และเมื่อเข้ำคร่ึงแรกของไตรมำสที่ 4 สภำวะกำรณ์ของไอทีกรีนมีแนวโน้มที่ยังดูดี มี  
Pipeline เข้ำมำเป็นระยะ แต่เมื่อเข้ำคร่ึงหลังของไตรมำสมีข่ำวกำรขำดแคลน Chip ที่ใช้ในกำรผลิตอุปกรณ์ ท ำให้ไม่สำมำรถ
ส่งมอบงำนได้ตำมก ำหนด ประจวบกับมีข่ำวกำรระบำดของโควิดระลอก 2 ต้ังแต่ช่วงปลำยเดือนพฤศจิกำยนมีผลท ำให้ธุรกิจ
ชะลอตัวลง ทั้ง 2 ปัจจัยท ำให้หลำยโครงกำรที่ควรจะปิดกำรขำยได้ต้องเลื่อนออกไป อย่ำงไรก็ตำม ด้วยควำมร่วมมือของ
พนักงำนไอทีกรีนที่ช่วยกันหลำยประกำร เช่น กำรเจรจำกับคู่ค้ำและลูกค้ำให้เปลี่ยนสินค้ำไปเป็นโมเดลที่สำมำรถผลิตและส่ง
งำนได้ เจรจำให้รับสินค้ำให้ทันก่อนสิ้นปี และเจรจำกับผู้ผลิตให้เร่งผลิตและจัดส่งสินค้ำที่จะสำมำรถส่งได้ ด้วยควำมร่วมมือ
ดังกล่ำว ท ำให้เรำสำมำรถปิดยอดขำยของไตรมำสที่ 4 ได้ประมำณ 115 ล้ำนบำท ท ำให้มีก ำไรส ำหรับไตรมำสที่ 4 และก ำไร
ทั้งปีส ำหรับปี 2563 ได้     

ผมต้องขอขอบคุณพนักงำนทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจท ำงำนช่วยไอทีกรีนให้ผ่ำนพ้นปี 2563 มำได้ และขอขอบคุณคู่ค้ำ 
ลูกค้ำ ผู้ผลิตสินค้ำ และผู้ถือหุ้นที่ให้ควำมร่วมมือ ในกำรสนับสนุนเพ่ือสร้ำงควำมเจริญเติบโตให้กับบริษัทเป็นอย่ำงดีตลอดมำ   
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ข้อมูลส าคัญทางการเงิน 
    บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

หน่วย (ล้ำนบำท)      

รวมสินทรัพย ์ 235 239 309 272 231 

รวมหนี้สิน 156 138 209 167 122 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 79 102 100 105 109 

รวมรายได้ 557 639 638 541 487 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 57 68 76 79 64 

ก าไรสุทธ ิ 28 33 16 4 4 

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน      

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร      

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

อัตราส่วนก าไรสทุธิ (%) 6 % 5 % 3 % 1 % 1 % 

ข้อมูลต่อหุ้น      

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.28 0.33 0.16 0.04 
 
 
 
 

0.04 
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ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 

 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 
▪ ที่ต้ังส ำนักงำนใหญ่บริษัทฯ  

บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน)  
เลขที่ 23/87-89 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรำม 9 
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 
10320 
โทรศัพท์ 0 212 3456  
โทรสำร 0 212 3466 

▪ ประเภทธุรกิจ 
จัดจ ำหน่ำยสินค้ำไอที ประเภทผลิตภัณฑ์ระดับ
องค์กร 

▪ เลขทะเบียนบริษัทฯ  
บมจ. 0107558000237 

▪ เว็บไซด์ www.itgreen.co.th 

 

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

ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ 100,000,000 หุ้น 

▪ หุ้นสำมัญ มูลค่ำหุ้นละ 0.05 บำท 
 

6.3 ผู้ถือหุ้น 
รำยช่ือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 อันดับแรก ท่ีปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  
 

ล าดับที่ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 
1 บมจ. อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน 91,135,780 91.14 

2 นำยอดิศร สิงห์ฤาเดช 5,200,000 5.20 

3 นำยเอนก ชัยเมตรำกุล 1,700,000 1.70 

4 นำยสุภัทร ต้ังจิตมั่นคง 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 นโยบายการจา่ยเงินปันผลของบรษิัท 
 
 บริษัทมีนโยบำยจัดสรรเป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำย ซึ่งสำมำรถจัดสรรครบแล้ว ณ วันสิ้นปีบัญชี  31 ธันวำคม 2559 แต่
ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินเพื่อกำรขยำยกิจกำรหรือมีเหตุกำรณ์ที ่ไม่ปกติ บริษัทอำจน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ
เปลี่ยนแปลงกำรจ่ำยเงินปันผลในช่วงน้ันๆ ตำมควำมเหมำะสมได้ โดยมีข้อมูลกำรเปรียบเทียบกำรจ่ำยปันผล ดังต่อไปน้ี  
 
 

ปี เงินปันผล 
งวดระหว่างกาล 

(บาท/หุ้น) 

เงินปันผล 
งวดสุดท้าย 
(บาท/หุ้น) 

รวม 
(บาท/หุ้น) 

        อัตราการจ่ายเงินปันผล 
                      ต่อก าไรสุทธ ิ
                            (ร้อยละ) 

2559 - 0.25 0.25                               92 

2560 - 0.16 0.16                                 50 

2561 - - -  - 

2562 - - -  - 

2563  0.04 0.04 100 

 
*หมำยเหตุ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับมติของที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 ที่จะเกิดข้ึนในวันที่ 7 เมษำยน 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  16 

 
 

คณะกรรมการบริษัท 
ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 7 คน ดังน้ี 
1. นำยอ ำนวย ทองสถิตย์ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรบริษัท
2. นำยศุภชัย วินิจกุลชัย  กรรมกำรอิสระ / รองประธำนกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำร

สรรหำฯ 
3. นำยอดิศร สิงห์ฤาเดช กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร / ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
4. นำงชลรัก สำยวัฒน์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำฯ 
5. นำยเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรบริษัท / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำฯ 
6. นำยแดน เหตระกูล กรรมกำรบริษัท / ประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรสรรหำฯ 
7. นำยนิคม วำนิชวัฒนร ำลึก กรรมกำรบริษัท 

 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทต้องได้รับกำรแต่งตั ้งจำกผู้ถือหุ ้น โดยประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน และก ำหนดให้
คณะกรรมกำรบริษัทต้องเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 1 ใน 3 คน คณะกรรมกำรตรวจสอบแต่งตั้งเลขำนุกำร 1 คน ท ำหน้ำท่ี
เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
 

คุณสมบัติ 
1. สำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 
2. คณะกรรมกำรบริษัทต้องเป็นอิสระ จ ำนวน 1 ใน 3 คน และมีคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระครบถ้วนตำมประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
3. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เหมำะสม ตลอดจนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงคุณสมบัติ หน้ำที่ และควำม

รับผิดชอบของตน 
4. เป็นบุคคลผู้ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติ บริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 
 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้ 
1. อ ำนำจหน้ำท่ีตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์และกฎหมำยอื่นใดที่ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำร

หรือคณะกรรมกำรบริษัท (มหำขน) จ ำกัด 
2. อ ำนำจหน้ำท่ีตำมข้อบังคับของบริษัท ที่ก ำหนดให้เป็นของคณะกรรมกำร 
3. พิจำรณำอนุมัติแผนงำนระยะยำว แผนงำนงบประมำณและงบลงทุนประจ ำปี 
4. พิจำรณำงบดุลและงบก ำไรขำดทุนประจ ำปี 
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5. พิจำรณำงบประมำณกำรปรับเงินเดือนประจ ำปี งบประมำณจ่ำยโบนัสพนักงำน สวัสดิกำรที่ส ำคัญของผู้บริหำร 
น ำเสนอเบี้ยประชุม บ ำเหน็จกรรมกำรและอัตรำจ่ำยเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น 

6. พิจำรณำโครงสร้ำงบริหำร แต่งตั้งคณะผู้บริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร ประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีเทคโนโลยีสำรสนเทศและคณะกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม 

7. ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น  
 
เว้นแต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี จะกระท ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งน้ีก ำหนดให้
รำยกำรที่กรรมกำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองน้ัน ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน 
 เร่ืองที่กฏหมำยก ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 กำรท ำรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ำยที่กฏหมำยหรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ระบุให้ต้อง   

ได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
 นอกจำกนั้นในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญ 
- กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 
- กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี ่ยวข้องกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั ้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญ กำร

มอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง
ก ำไรขำดทุนกัน 

- กำรแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
- กำรเพ่ิมทุน ลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรควบหรือเลิกบริษัท 
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ตารางการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย 
 

 คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
บริหาร 
(3 คน) 

*คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

(3 คน) 

      คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา                
         ค่าตอบแทน 
                (4 คน) 

1. นำยอ ำนวย ทองสถิตย์ 
 

- -                          - 

2. นำยศุภชัย วินิจกุลชัย 
 

-  กรรมกำร                   ประธำน 

3. นำยอดิศร สิงห์ฤาเดช กรรมกำร -                              - 
 

4. นำยแดน เหตระกูล ประธำน -                  กรรมกำร 
           

5. นำงชลรัก สำยวัฒน์ *  - กรรมกำร                   กรรมกำร 
 

6. นำยเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล - ประธำน                   กรรมกำร 
 

7. นำยนิคม วำนิชวัฒนร ำลึก  - -                              - 
 

8. นำยค ำนวล ด่ำนอุดม กรรมกำร -                              - 
 

 
หมำยเหตุ 
* ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ คร้ังที่ 6/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนำยน 2563 มีมติให้ นำงชลรัก สำยวัฒน์  
 ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ 
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การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
 
กรรมกำรบริษัทเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำง
สม ่ำเสมอ เพ่ือรับทรำบและร่วมกันตัดสินใจในกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยมีกำรประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนคร้ัง 
ซึ่งมีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมล่วงหน้ำเป็นประจ ำทุกปี 
และแจ้งกรรมกำรแต่ละคนให้ทรำบต้ังแต่ต้นปีเพ่ือจัดสรร
เวลำในกำรเข้ำร่วมประชุม และอำจมีกำรประชุมคร้ัง
พิเศษเพ่ิมเติมเพ่ือพิจำรณำเร่ืองที่มีควำมส ำคัญเร่งด่วน 
 ระในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ตรวจสอบวำ
กำรประชุมและพิจำรณำเร ื ่องเข ้ำวำระกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคน
สำมำรถเสนอเรื่องต่ำงๆ เพืืื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเป็น
วำระกำรประชุมได้ 
 ในปี 2563 ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรจ ำนวน 9 
ครั้ง ทั้งนี้ ในกำรประชุมแต่ละครั้งได้มีกำรจัดส่งเอกสำร
ประกอบวำระกำรประชุมในแต่ละวำระ ส่งให้กับกรรมกำร
บริษัทแต่ละคนล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 6 วัน เพื ่อให้
กรรมกำรมีเวลำที่จะศึกษำข้อมูลในเรื ่องต่ำงๆ อย่ำง
เพียงพอ 
 ในกำรพิจำรณำเรื ่องต่ำงๆ ประธำนกรรมกำร ซึ่งท ำ
หน้ำที่ประธำนในที่ประชุมได้จัดสรรเวลำในกำรประชุม

ะเปิดโอกำสให้กรรมกำรแสดงควำมอย่ำงเพียงพอแล
ค ิดเห ็นได ้อย ่ำงอ ิสระ ท ั ้งน ี ้  กำรลงมติในที ่ประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติของเสียงข้ำงมำก โดยให้
กรรมกำรคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง หำกคะแนนเสียงเท่ำกัน 
ประธำนในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็น
เสียงช้ีขำด  
 ะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรในกำรประชุมคณ
ตรวจสอบ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีกำรเงินได้เข้ำร่วม
ประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทรำบ
นโยบำยโดยตรง เพื ่อให้สำมำรถน ำไปปฏิบัติอย่ำงมี
ประส ิทธ ิภำพ เว ้นแต่ในบำงวำระที ่ประชุมเฉพำะ
กรรมกำรบริษัท 
 ำนุกำรคณะกรรมกำรเป็นผู้เมื่อสิ้นสุดกำรประชุม เลข
มีหน้ำที ่จ ัดท ำรำยงำนกำรประชุมเสนอให้ท ี ่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทรืับรองในวำระช่วงแรกของกำร
ประชุมครั ้งถัดไป และให้ประธำนกรรมกำรบริษัทลง
ลำยมือชื ่อรับรองควำมถูกต้อง ทั ้งนี ้ กรรมกำรบริษัท
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรำยงำนกำร
ประชุมให้มีควำมละเอียดถูกต้องมำกที่สุด รำยงำนกำร
ประชุมที ่ท ี ่ประชุมคณะกรรมกำรได้รับรองแล้วจะถูก
จัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ ในรูปแบบของเอกสำรช้ันควำมลับ
ของบริษัท ณ ส ำนักงำนใหญ่บริษัทและจัดเก็บในรูปแบบ
เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสำรประกอบวำระกำร
ประชุมต่ำงๆ เพ่ือสะดวกในกำรสืบค้นอ้ำงอิง  
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ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2563 
(1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) 
 

 รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการ 
 
 
 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

 
  

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

 
 

 คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน                 

ประชุมผู้ถือหุ้น 
ปี 2563 

 

  (จ ำนวน 7 คน) (จ ำนวน 3 คน) (จ ำนวน 3 คน) (จ ำนวน 4 คน) (จ ำนวน 7 คน) 
  จ ำนวน 

กำรประชุม 
ทั้งปี 9 คร้ัง 

จ ำนวน 
กำรประชุม 
ทั้งปี 2 คร้ัง 

จ ำนวน 
กำรประชุม 
ทั้งปี 4 คร้ัง 

จ ำนวน 
กำรประชุม 
ทั้งปี 2 คร้ัง 

จ ำนวน 
กำรประชุม 
ทั้งปี 1 คร้ัง 

1. นำยอ ำนวย ทองสถิตย์ 9/9 - 2/4 - 1/1 

2. นำยศุภชัย วินิจกุลชัย 9/9 - 4/4 2/2 1/1 

3. นำยอดิศร สิงห์ฤาเดช 9/9 2/2 - - 1/1 
4. นำงชลรัก สำยวัฒน์ 9/9 - 2/4 2/2 1/1 

5. นำยเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล 8/9 - 4/4 2/2 0/1 

6. นำยแดน เหตระกูล 9/9 2/2 - 2/2 1/1 
7. นำยนิคม วำนิชวัฒนร ำลึก 3/9 - - - 0/1 

8. นำงสิริพันธ์ เขียนสุภำพ 2/9 1/2 - - 0/1 

9. นำยค ำนวล ด่ำนอุดม - 2/2 - - - 
 
หมำยเหตุ 
1. กรรมกำรอิสระ จ ำนวน 5 คน ได้แก่ กรรมกำรล ำดับที่ 1,2,4,5,7 
2. กรรมกำรบริหำร จ ำนวน 3 คน ได้แก่ ล ำดับที่ 3,6,9 
3. กรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 3 คน ได้แก่ ล ำดับที่ 2,4,5 
4. กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จ ำนวน 4 คน ได้แก่ ล ำดับที่ 1,4,5,6 
5. ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนำยน 2563 
6. กรรมกำรล ำดับที่ 8 ลำออกและมีผลเมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2563 
7. กรรมกำรล ำดับที่ 7 ได้รับกำรแต่งต้ังเป็นกรรมกำรบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2563 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 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 ปรับข้ึนเงินเดือนค่ำตอบแทน 
เงินโบนัส ส ำหรับพนักงำนระดับผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 

5. มีอ  ำนำจพิจำรณำก ำหนดสวัสด ิกำรพนักงำนให้
เหมำะสมกับสภำพกำรณ ์ ประเพณ ีปฏ ิบ ัต ิและ
สอดคล้องกับกฏหมำยที่บังคับใช้อยู่ 

6. พิจำรณำวำระต ่ ำ งๆ ก ่อนเสนอขออน ุม ั ต ิ จ ำก
คณะกรรมกำรบริษัท 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้ 
1. ดูแลรำยงำนทำงกำรเง ินของบริษ ัทให ้เป ็นไปตำม

มำตรฐำนบัญชีที่เพียงพอและเช่ือถือได้ 
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมี

ประสิทธิภำพ 
3. กำรคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท 
4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและกฎหมำยที่

เก่ียวข้อง 

5. ดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำง
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี 
เพื ่อเสนอในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ ่งเป็นกำร
สรุปกำรปฏิบัติงำนในปีที่ผ่ำนมำรวมทั้งกำรพิจำรณำ
แต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ ำปีของบริษัท 

7. หน้ำที ่อื ่นที ่อำจก ำหนดเพิ ่มเติมโดยคณะกรรมกำร
บริษัท 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีดังนี้ 
1. พ ิจำรณำควำมเหมำะสมของโครงส ร ้ ำ ง และ

องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทและบริษัทย่อย 
2. ก  ำหนดหล ักเกณฑ ์และนโยบำยในกำรสรรหำ

คณะกรรมกำรบริษัท 
3. พิจำรณำสรรหำกรรมกำร โดยพิจำรณำบุคคลที่

เหมำะสมที่จะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เพื่อเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ และ/หรือ เสนอ
ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

4. ก ำหนดค่ำตอบแทนที่จ ำเป็นและเหมำะสมในแต่ละปี
ของคณะกรรมกำรบริษ ัท คณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริษัทย ่อย 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและต ำแหน่งที่อยู่ภำยใต้

หรือต ำแหน่งที ่รำยงำนตรงต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

5. พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปีของ
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทย่อยและ
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

6. จ ัดท  ำหล ักเกณฑ ์และนโยบำยในกำรก  ำหนด
ค ่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร เพ ื ่อ เสนอให้
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุม ัต ิ และ/หรือ 
น ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตำมแต่กรณี 

7. รำยงำนนโยบำยด้ำนค่ำตอบแทนกรรมกำร หลักกำร/
เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบำย เปิดเผยไว้ใน
รำยงำนประจ ำปี 

8. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท 
 
นายอ านวย ทองสถิตย์ 
อายุ 68 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 
 ประธำนกรรมกำร บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน)  
 กรรมกำร สถำบันบริหำรกองทุนพลังงำน (องค์กรมหำชน) 
 กรรมกำรทรงคุณวุฒิ คณะพลังงำน วัสดุและสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี                          
 กรรมกำร มูลนิธิพลังงำนเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 กรรมกำร ศูนย์อนุรักษ์พลังงำนแห่งประเทศไทย 
 กรรมกำรทรงคุณวุฒิ วิทยำลัยพลังงำนและสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  
 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)   
- ไม่มี - 
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นายศุภชัย วินิจกุลชัย 
อายุ 46 ปี 

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

กรุงเทพ 
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 Chairman 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) 
 
ประสบการณ์ท างาน 
 รองประธำนกรรมกำรบริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
 ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนบริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
 กรรมกำรตรวจสอบบริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
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 กรรมกำรอิสระบริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
 ผู้อ ำนวยกำรบริหำร บริษัท อร่อยทั่วหล้ำฟ้ำดิน จ ำกัด  
 ผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ บริษัท โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ จ ำกัด (มหำชน)  
 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)   
- ไม่มี – 
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นายอดิศร สิงห์ฤาเดช 
อายุ 62 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 
 กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
 กรรมกำรบริหำร บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
 กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ไอที ดิสทริบิวช่ัน จ ำกัด 
 ผู้จัดกำรประจ ำภูมิภำค บริษัท โปรโตคอลเซ็นจูรี จ ำกัด 
 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)  
5,200,000 หุ้น (ร้อยละ 5.2) 
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นางชลรัก สายวัฒน์ 
อายุ 60 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 
 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
 กรรมกำรบริษัท บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน บริษัท แมพ แอคทีฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน บริษัท ทีเอสไลฟ์สไตล์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)  
- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 



 

  27 

 
 
นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล 
อายุ 40 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 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 2/2017 
 หลักสูตร นักบริหำรระดับสูงด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรม และกำรลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4 
 หลักสูตร ที่ปรึกษำด้ำนแรงงำนสัมพันธ์ สภำองค์กำรนำยจ้ำงผู้ประกอบกำรค้ำและอุตสำหกรรมไทย 

 
ประสบการณ์ท างาน 
 กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
 กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
 กรรมกำรบริษัท ฮิรำตะ เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด  
 กรรมกำรบริษัท อีเอส เคำน์เซล จ ำกัด 
 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)  
- ไม่มี - 
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นายแดน เหตระกูล 
อายุ 39 ปี 

 
ต าแหน่ง 
กรรมกำรบริษัท 
 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
3 เมษำยน 2562 - ปัจจุบัน 
 
คุณวุฒิการศึกษา 
ปริญญำเอก  มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี คณะรัฐศำสตร์ นโยบำยสำธำรณะ 
ปริญญำโท  Victoria University of Melbourne, Australia สำขำ International Trade Marketing 
ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ภำคภำษำอังกฤษ บริหำรจัดกำรเทคโนโลยี 
 
หลักสูตรอบรม 
 หลักสูตร Director Accreditation Program : DAP รุ่นที่ 157/2019 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Director Certification Program : (DCP) รุ่น 239/2020 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Strategic Board Master Class : (SBM) รุ่น 8/2020 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 

 
ประสบการณ์ท างาน 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและธรรมำภิบำล กรรมกำรสรรหำฯ และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรสรรหำฯ และกรรมกำร บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
 กรรมกำร บริษัท ทีวี เทเลคอม จ ำกัด 
 กรรมกำร บริษัท อิลเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวต้ิง จ ำกัด 
 กรรมกำร บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 
 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)  
- ไม่มี - 
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นายนิคม วานิชวัฒนร าลึก 
อายุ 62 ปี 

 
ต าแหน่ง 
กรรมกำรบริษัท 
 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
22 มิถุนำยน 2563 - ปัจจุบัน 
 
คุณวุฒิการศึกษา 
ปริญญำตรี นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 
ประสบการณ์ท างาน 
 ผู้จัดกำร ส ำนักงำนกฎหมำยมำรุจ-รุจิระ บุนนำค 
 คณะอนุกรรมำธิกำรกำรยุติธรรม ในคณะกรรมำธิกำรกฎหมำย กำรยุติธรรมและต ำรวจ วุฒิสภำ 
 
เป็นทนำยควำมและที่ปรึกษำกฎหมำยให้กับ 
 บริษัท สี่พระยำกำรพิมพ์ จ ำกัด (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) 
 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือเอสซีจี 
 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือ 
 บริษัท โตชิบำอุตสำหกรรม จ ำกัด 
 บริษัท สวนอุตสำหกรรมบำงกะดี จ ำกัด 
 บริษัท ซุปเปอร์ไลท์ เอ็นเค โฮลด้ิง จ ำกัด 
 
 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)  
- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 



 

  30 

 
 

เลขานุการบริษัท  
 คณะกรรมกำรได้มีมติแต่งตั้ง นำงสำววรพร ปรปักษ์ขำม เป็นเลขำนุกำรบริษัท เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหำคม 2562 เพื่อท ำ
หน้ำที่จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย และกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดท ำรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชุมผู ้ถือหุ ้น รำยงำนประจ ำปี ตลอดจนเก็บเอกสำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดย
เลขำนุกำรบริษัทที่คณะกรรมกำรเป็นผู้แต่งต้ังข้ึนเป็นผู้ที่คณะกรรมกำรเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
บริหำรงำนเลขำนุกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ  
 นอกจำกนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขำนุกำรบริษัทได้รับกำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรเปิดเผย
ประวัติ คุณสมบัติและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษัทไว้ในรำยงำนประจ ำปี 
 
ประวัติเลขานุการบริษัท 
นางสาววรพร ปรปักษ์ขาม 
อายุ 41 ปี 

 
ต าแหน่ง 
เลขำนุกำรบริษัท 
 
วันเข้าด ารงต าแหน่ง 
9 สิงหำคม 2562 - ปัจจุบัน 
 
คุณวุฒิการศึกษา 
ปริญญำตรี คณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน เลขำนุกำร บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด )มหำชน(  
พ.ศ. 2557 – 2561 เจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด บริษัท แมกซ์ เอลลิเม้นท์ จ ำกัด 
 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)  
- ไม่มี - 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนำยน 2563 มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและ
คณะกรรมกำรชุดย่อยโดยก ำหนดค่ำตอบแทนต่อคร้ังที่เข้ำประชุม ก ำหนดให้มีผลต้ังแต่วันที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นต้นไปจนกว่ำจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่น โดยมีรำยละเอียดค่ำตอบแทนแต่ละคณะ ดังน้ี 
 
 ต าแหน่ง ค่าตอบแทนต่อคร้ังที่เข้าประชุม 

(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 2563 
(1 มกรำคม 2563 - 31 ธันวำคม 2563) 
  

รายชื่อกรรมการ 
ค่าตอบแทน (บาท)  

 คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

รวม 
(บาท) 

1. นำยอ ำนวย ทองสถิตย์ 1 210,000 - 30,000 - 240,000 

2. นำยศุภชัย วินิจกุลชัย 2 175,000 - 60,000 20,000 255,000 

3. นำยอดิศร สิงห์ฤาเดช 175,000 15,000 - - 190,000 
4. นำงชลรัก สำยวัฒน์  175,000 - 30,000 15,000 220,000 

7. นำยเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล 3 150,000 - 80,000 30,000 260,000 

8. นำงสิริพันธ์ เขียนสุภำพ 50,000 15,000 - - 65,000 
9. นำยแดน เหตระกูล 4 175,000 20,000  15,000 210,000 

10. นำยนิคม วำนิชวัฒนร ำลึก 75,000 - - - 75,000 

 รวม 1,185,000 50,000 200,000 80,000 1,515,000 
หมำยเหตุ 
1. ประธำนกรรมกำรบริษัท                                                  3. ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน                   4. ประธำนกรรมกำรบริหำร 
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ผู้บริหาร 
 
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563) ประกอบด้วยผู้บริหำรจ ำนวน 7 ท่ำน ดังน้ี 
1. นำยอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
2. นำยค ำนวล ด่ำนอุดม ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบัญชีกำรเงิน 
3. นำยเอนก เรืองเศรษฐวิทย์ รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
4. นำยเติมพงษ์ ธนกุลไพศำล ผู้ช่วยรองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
5. นำยสิรภพ ชำติธนินธร ผู้ช่วยรองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
6. นำยสุภัทร ต้ังกิจมั่นคง ผู้ช่วยรองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
7. นำยวณสัณฑ์ ศรีสร้อย ผู้ช่วยรองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. เป็นผู ้ตัดสินใจในเรื ่องที ่ส ำคัญของบริษัท ก ำหนด

ภำรกิจ วัตถุประสงค์ แนวทำง นโยบำยรวมถึงกำร
ก  ำก ับด ู แลกำรด  ำ เน ิ น งำนโดยรวม ผลผลิต 
ควำมส ัมพันธ ์ก ับล ูกค ้ำและต้องร ับผ ิดชอบต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท 

2. ด ำเนินกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนทั่วไปของ
บริษัทฯ  

3. พิจำรณำเรื่องกำรระดมทุนของบริษัท เพื่อน ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำอนุมัติและเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป 

4. มีอ ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท
ต่อบุคคลภำยนอก ในกิจกำรที่เก ี ่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท 

5. มีอ ำนำจจ้ำง แต่งต้ัง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก ำหนด
อัตรำค่ำจ ้ำง ให้บ ำเหน็จรำงวัล ปรับขึ ้นเงินเดือน 
ค่ำตอบแทน เงินเดือน โบนัส ส ำหรับพนักงำนระดับ
ต ่ำกว่ำรองประธำน 

6. มีอ ำนำจอนุมัติกำรจัดซื ้อจัดจ้ำง กำรเข้ำท ำสัญญำ 
กำรจ่ำยเงินหรือกำรท ำนิติกรรมใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจกำรค้ำปกติและตำมวัตถุประสงค์ของบริษัท  

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

8. มีอ  ำนำจอนุม ัต ิกำรซ ื ้อส ินทรัพย ์ถำวรอ ื ่น นอก
งบประมำณและมีอ ำนำจอนุมัติค่ำใช้จ ่ำยในกำร
ส่งเสริมกำรขำย (ค่ำรับรอง ค่ำเดินทำงท่องเที่ยว ค่ำ
สนับสนุนกำรกีฬำ ฯลฯ) ไม่เกิน 500,000 บำท 

9. มีอ ำนำจอนุมัต ิค ่ำใช ้จ ่ำย หรือกำรจ่ำยเง ินตำม
โครงกำร หรือกำรลงทุน หรือกำรซื ้อขำยทรัพย์สิน
ถำวรของบริษัท 

 แต่ทั ้งนี ้ กำรอนุมัติรำยกำรของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรข้ำงต้น จะไม่รวมถึงกำรอนุมัติรำยกำรที่ท  ำให้
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มี
ส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยรวมทั้งรำยกำรที่
ก ำหนดให้ต้องขอควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหุ้นในกำรท ำ 
รำยกำรที่เกี ่ยวโยงกันและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สินทรัพย์ที่ส ำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพ่ือให้ 
สอดคล้องกับข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ในเรื ่อง
ดังกล่ำว
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บุคลากร 
 
 โดยให้ควำมส ำคัญกับพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม” พนักงำนคือสิ่งส ำคัญส ำหรับองค์กร“บริษัทยึดมั่นในอุดมกำรณ์ที่ว่ำ 
กันและถือว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำที่สุดขององค์กร มีกำรส่งเสริมให้พนักงำนได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ศักยภำพและ
ควำมสำมำรถตำมสำยงำน ตลอดจนมีทัศนคตืิที่ดีเพื่อให้กำรเติบโตเจริญก้ำวหน้ำไปพร้อมกับบริษัท โดยผ่ำนกระบวนกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง กำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกพ่ีสู่น้อง กำรฝึกอบรมสัมมนำและได้รับควำมรู้จำกเจ้ำของสินค้ำ 
 

 
บริษัท 

 
 

ณ 31 ธันวาคม 2561 

จ านวนพนักงาน 

 
ณ 31 ธันวาคม 2562 

 
 

ณ 31 ธันวาคม 2563 

บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 77 คน 72 คน 68 คน 

 
 
ทั้งน้ีบริษัทมีค่ำตอบแทนของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  ถึง วันที่ 31 ธันวำคม 2563 แยกตำมลักษณะค่ำตอบแทน
ดังน้ี 
 
 

ค่าตอบแทน 
 
 

  ณ 31 ธันวาคม 2561 

จ านวนเงิน (บาท) 
 

  ณ 31 ธันวาคม 2562 

 
 

  ณ 31 ธันวาคม 2563 

เงินเดือน ค่ำต ำแหน่ง ค่ำวิชำชีพ 35,522,006.68 35,071,706.66 33,682,455.00 
โบนัส , คอมมิสช่ัน 13,439,369.00 9,647,961.44 7,207,741.50 

ค่ำล่วงเวลำ 560,678.94 422,958.07 633,405.06 

สวัสดิกำร 5,203,001.70 4,977,560.40 4,214,159.39 
เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 898,432.46 931,819.23 899,597.80 

รวม 55,623,488.78 53,572,005.80 46,637,358.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  34 

 
 

การก ากับดูแลกิจการ 
 

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

กลยุทธ์แก้ไขและติดตำมกำรบริหำรควำมเสี ่ยงอย่ำงสม ่ำเสมอและเหมำะสมดูแลสนับสนุนให้ผู้บริหำรและพนักงำน
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีจริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจอย่ำงถูกต้องและชอบธรรม 

 

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

 

คณะกรรมการบริษัท 
ปี 2563 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 7 ท่ำน มีรำยช่ือดังต่อไปน้ี 
1. นำยอ ำนวย  ทองสถิตย์  ด ำรงต ำแหน่ง  ประธำนกรรมกำรบริษัท 
2. นำยศุภชัย  วินิจกุลชัย  ด ำรงต ำแหน่ง  รองประธำนกรรมกำรบริษัท 
3. นำยอดิศร  สิงห์ฤาเดช  ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำรบริษัท 
4. นำงชลรัก  สำยวัฒน์  ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำรบริษัท 
5. นำยเอกวัฒน์  พิริยะวรสกุล ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำรบริษัท 
6. นำยแดน  เหตระกูล  ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำรบริษัท 
7. นำยนิคม วำนิชวัฒนร ำลึก  ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำรบริษัท 
โดยมี นำงสำววรพร ปรปักษ์ขำม เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้ 
1. อ ำนำจหน้ำที่ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์และกฎหมำยอื่นใดที่ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรหรือ

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

เบี้ยประชุม บ ำเหน็จกรรมกำรและอัตรำจ่ำยเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น 
6. พิจำรณำโครงสร้ำงบริหำร แต่งต้ังคณะผู้บริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่

เทคโนโลยีสำรสนเทศ และคณะกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม 
7. ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้

ถือหุ้น 
 เว้นแต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ จะกระท ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ก ำหนดให้
รำยกำรที่กรรมกำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือ

บริษัทย่อย ให้กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองน้ัน ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนในเร่ืองน้ัน 
▪ เร่ืองที่กฏหมำยก ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
▪ กำรท ำรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ำยที่กฏหมำยหรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติ

จำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
▪ นอกจำกน้ันในกรณีต่อไปน้ีจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำร และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน 

- บริษัทเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญ 
- กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 
- กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเก่ียวข้องกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญ กำรมอบหมำยให้

บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก ำไรขำดทุนกัน 
- กำรแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
- กำรเพ่ิมทุน ลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรควบหรือเลิก

คณะกรรมการบริหาร 
ปี 2563 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 4 ท่ำน มีรำยช่ือดังต่อไปน้ี 
1. นำยแดน เหตระกูล  ด ำรงต ำแหน่ง  ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำยอดิศร  สิงห์ฤาเดช  ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำรบริหำร 
3. นำยค ำนวล ด่ำนอุดม  ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำรบริหำร 
4. นำงสำววรพร ปรปักษ์ขำม ำรที่ประชุมด ำรงต ำแหน่ง  เลขำนุก  
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 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 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน มีรำยช่ือดังต่อไปน้ี 
1. นำยเอกวัฒน์  พิริยะวรสกุล ด ำรงต ำแหน่ง  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยศุภชัย  วินิจกุลชัย  ด ำรงต ำแหน่ง  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำงชลรัก สำยวัฒน์  ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำรตรวจสอบ 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ดูแลรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทให้เป็นไปตำมมำตรฐำนบัญชีที่เพียงพอและเช่ือถือได้ 
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
3. กำรคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท 
4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
5. ดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี เพื ่อเสนอในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ ่งเป็นกำรสรุปกำร

ปฏิบัติงำนในปีที่ผ่ำนมำรวมทั้งกำรพิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ ำปีของบริษัท 
7. หน้ำท่ีอื่นที่อำจก ำหนดเพ่ิมเติมโดยคณะกรรมกำรบริษัท 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ปี 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 4 ท่ำน มีรำยช่ือดังต่อไปน้ี 
1. นำยศุภชัย  วินิจกุลชัย  ด ำรงต ำแหน่ง  ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ 
2. นำยเอกวัฒน์  พิริยะวรสกุล ด ำรงต ำแหน่ง  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำฯ 
3. นำงชลรัก  สำยวัฒน์  กรรมกำรสรรหำฯด ำรงต ำแหน่ง   
4. นำยแดน เหตระกูล  ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำรสรรหำฯ 



 

  37 

 
 
ขอบเขตอ านาจคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. พิจำรณำควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทและบริษัทย่อย 
2. ก ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท 
3. พิจำรณำสรรหำกรรมกำร โดยพิจำรณำบุคคลที่เหมำะสมที่จะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรบริษัท

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

ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริษัทย่อย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
ต ำแหน่งที่อยู่ภำยใต้หรือต ำแหน่งที่รำยงำนตรงต่อประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

5. พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทย่อยและประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

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

7. รำยงำนนโยบำยด้ำนค่ำตอบแทนกรรมกำร หลักกำร/เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบำย เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี 
ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งได้มีกำรก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรและวิธีกำร
คัดเลือกกรรมกำร กรรมกำรที่ได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำฯ แล้วจะต้องได้รับเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ก ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ังกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังน้ี 
 

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ 
 คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ำด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีกำรพิจำรณำจำกควำมรู้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ หรือพิจำรณำจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีประสบกำรณ์ อย่ำงไร
ก็ตำม กำรแต่งตั ้งกรรมกำรใหม่จะผ่ำนกำรพิจำรณำจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ซึ ่งมีกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริหำรร่วมอยู่ด้วย นอกจำกน้ีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรจะต้องผ่ำนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมข้อบังคับของบริษัท 
ทั้งน้ีข้อบังคับของบริษัทก ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปน้ี 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนถือ 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำมข้อ (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกต้ังในล ำดับถัดลงมำ มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ันให้ผู้เป็นประธำนที่ประชุมเป็นผู้ช้ีขำด 
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 ทั้งน้ีกำรพ้นวำระต ำแหน่งของกรรมกำรจะสลับหมุนเวียนในอัตรำส่วน 1 ใน 3 ของกรรมกำร ซึ่งต้องพ้นวำระทุกปีตำมมติ
ที่ประชุมสำมัญประจ ำปี แต่กรรมกำรชุดเดิมอำจได้รับกำรแต่งต้ังกลับเข้ำมำใหม่ได้ 
 
 ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระคณะกรรมกำร อำจเลือกบุคคลใดบคุคล
หน่ึงซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 เข้ำ
เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรที่ยัง
เหลืออยู่ เว้นแต่วำระของกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่
ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน 
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 
3 ใน 4 ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือ
หุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงในกำรประชุมน้ัน 
 กำรสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนและ

รบริษัทฯ จะพิจำรณำแต่งตั้งบคณะกรรมกำ ืุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมกับต ำแหน่งและไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ำมตำม
กฎหมำยโดยรับรองจำกมติส่วนใหญ่ของคณะกรรมกำรบริษัท  

การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
 บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรส่งคณะกรรมกำรบริหำร เข้ำไปเป็นกรรมกำรบริษัทย่อย โดยมีหน้ำที ่ด  ำเนินกำรตำม
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย ซึ่งในเรื่องที่ส ำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
บริษัทและคณะกรรมกำรบริษัทย่อย จะต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียง
ด ำเนินกำรได้ 
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังน้ี 
 

ค่าตอบแทน ITGREEN HRCP รวม 

ค่ำสอบบัญชี (บำท) 
(Audit fee) 

840,000 140,000 980,000 
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ตามปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 
ผู้ถือหุ้น: สิทธิและความเท่าเทียมกัน 
 ที่ผ่ำนมำบริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) ได้จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้อ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น สถำนที่
จัดประชุมได้จัดขึ้นที่ส ำนักงำนใหญ่บริษัทฯ ใจกลำงเมือง สะดวกต่อกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุมตำมท่ีก ำหนดในข้อบังคับของบริษัท และได้จัดส่งสำรสนเทศของ 
บริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นได้ศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมกัน นอกจำกนี้ได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภำยใน 14 วัน
หลังกำรประชุมผู้ถือหุ้นและได้จัดเก็บรำยงำนกำรประชุมอย่ำงเป็นระเบียบเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้  
 
 

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
 บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) ให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
▪ พนักงำนบริษัท : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกันและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมำะสม 
▪ คู่ค้ำและเจ้ำหน้ี : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้ำและเจ้ำหน้ีอย่ำงเป็นธรรม และเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำตำมสัญญำที่ตกลง

ท ำร่วมกัน 
▪ ลูกค้ำ : บริษัทฯ ให้กำรบริกำรกับลูกค้ำอย่ำงมีคุณภำพและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี โดย

เน้นให้ควำมส ำคัญถึงคุณภำพสินค้ำและบริกำรในรำคำท่ีเหมำะสม 
▪ คู่แข่งขัน : บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎกติกำกำรแข่งขันที่ดีและไม่ละเมิดกฎกำรแข่งขัน 
▪ ผู้สอบบัญชีอิสระ : บริษัทฯ ให้ควำมร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ที่ถูกต้องและโปร่งใส  

 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด )มหำชน (จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงเหมำะสมด้วยเวลำท่ีเพียง พอ และได้มีกำรส่งเสริมให้ผู้
ถือหุ้นมีโอกำสอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรแสดงควำมเห็นและต้ังค ำถำมได้เมื่อต้องกำร ตำมกฎระเบียบวำระกำรประชุนอกจำกน้ี
บริษัทฯ มีนโยบำยให้กรรมกำรทุกท่ำนในแต่ละคณะเข้ำร่วมประชุมเพ่ือตอบค ำถำมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 

 

ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 
 คณะกรรมกำรบริษัทมีส่วนร่วมในกำรให้ควำมเห็นชอบในนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท ทั้งแผนธุรกิจ  
กลยุทธ์ และงบประมำณของบริษัทและติดตำมก ำกับควบคุมดูแล ให้ฝ่ำยจัดกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แก่กิจกำรและสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น และ
ต้องมีควำมรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ ้นอย่ำงสม ่ำเสมอ คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดบทบำทและอ ำนำจหน้ำที ่ของคณะ
กรรมกำรบริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ก ำหนดอ ำนำจอนุมัติตำมขอบเขตและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในแต่ละฝ่ำย 
ต้ังแต่ฝ่ำยจัดกำรจนถึงฝ่ำยบริหำร โดยอ ำนำจอนมัติสูงสุดเป็นของกรรมกำร 
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การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 จำกข้อบังคับบริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) ข้อที่ 15 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรคณะหน่ึงประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อย
กว่ำ 5 คน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีกำรถ่วงดุลของกรรมกำรซึ่งไม่เป็นผู้บริหำรที่เป็นลูกจ้ำงของบริษัทฯ โดยมีรำยละเอียดดังน้ี 
 
 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 8 7 7 
จ ำนวนกรรมกำรที่ไม่เป็นลูกจ้ำงของบริษัท 6 6 6 

 
 
 

การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
 ประธำนกรรมกำรเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ โดยประธำนกรรมกำรไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรงำนประจ ำ นอกจำกน้ี
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่ เป็นลูกจ้ำงของบริษัทจ ำนวน 6 คน ซึ่งเป็นกรรมกำร
ตรวจสอบ จ ำนวน 3 คน จะท ำให้เกิดกำรถ่วงดุลและกำรสอบทำนกำรบริหำรงำนได้เป็นอย่ำงดี 
 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทฯ จัดให้มีค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรทุกท่ำนในระดับที่เหมำะสมและจูงใจพอควร ในระดับที ่จะสำมำรถรักษำ
กรรมกำรที่มีคุณภำพไว้ โดยบริษัทไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เกินควร นอกจำกนี้ค่ำตอบแทนกรรมกำรจ่ำยในระดับกำร
เปรียบเทียบกับอุตสำหกรรมที่ใกล้เคียงกัน และเหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำน ทั้งน้ี กรรมกำรที่
เป็นผู้บริหำรจะได้รับค่ำตอบแทนที่เช่ือมโยงกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรแต่ละท่ำน 
 บริษัทฯ ก ำหนดให้ค่ำตอบแทนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดับสูงให้สอดคล้องกับผลงำนของบริษัทฯ และ
กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรแต่ละคน กำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรดังกล่ำว จะด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสและได้รับกำร
อนุมัติจำกผู้ถือหุ้น 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัทฯ ก ำหนดให้มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 3 เดือนต่อครั้ง (เป็นอย่ำงน้อย) โดยประธำนคณะกรรมกำร
บริษัทฯ มีนโยบำยส่งเสริมให้มีกำรใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอในกำรประชุม  เพื่อที่จะให้ฝ่ำย
จัดกำรเสนอเรื่องและสำมำรถอภิปรำยปัญหำส ำคัญได้อย่ำงรอบคอบโดยทั่วกันบริษัทฯ ได้น ำส่ งหนังสือเชิญประชุม
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม ตำมท่ีก ำหนดในข้อบังคับบริษัทฯ ยกเว้นในกำรประชุมวำระเร่งด่วน อีกทั้งบริษัทฯ 
ยังก ำหนดให้กรรมกำรทุกท่ำนมีหน้ำที่ต้องเข้ำประชุมคณะกรรมกำรด้วยทุกคร้ัง ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ กำรเข้ำร่วม
ประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) และคณะกรรมกำรชุดย่อย แต่ละท่ำนสรุปได้ดังน้ี 
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แนวทางการปฏิบตัิเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 
 บริษัทฯ ได้เห็นควำมส ำคัญของกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยบริษัทฯ ได้มีกำรประกำศนโยบำยกำร
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นในองค์กร ให้ทรำบโดยทั่วกัน และให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตลอดจนพนักงำนทุกคน ลงนำมรับทรำบ
และปฏิบัติตำมนโยบำยอย่ำงเคร่งครัด (อ้ำงอิงตำมประกำศบริษัทฯ ที่ 2/2560) ดังน้ี   
1. ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน พนักงำนช่ัวครำวของบริษัท และบริษัทย่อยทุกบริษัท ด ำเนินกำร หรือ ยอมรับหรือ 

ให้กำรสนับสนุน กำรทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม รวมถึงผู้รับจ้ำงหรือผู้รับจ้ำงช่วงอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และก ำหนดให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนมีกำร
ทบทวนทำงปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบำย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก ำหนด ประกำศ กฎหมำย และกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ 

2. ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน พนักงำนช่ัวครำวของบริษัท และบริษัทย่อยทุกบริษัท รับของขวัญ เงินรำงวัล หรือ
ประโยชน์อื ่นใด เกินกว่ำมูลค่ำ 1,000 บำท เว้นแต่ จะได้กรอกแบบฟอร์มเอกสำร กำรรับของขวัญ เงินรำงวัล หรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรหน่วยงำนสูงสุด และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรอนุมัติแล้วเท่ำน้ัน 

3. มำตรกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินธุรกิจและเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริษัท ผู้บริหำร ผู้บังคับบัญชำ พนักงำนทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมำช่วงที่จะมีส่วนในกำรแสดงควำมคิดเห็น
เก่ียวกับกำรปฏิบัติเพ่ือให้ด ำเนินกำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันบรรลุตำมนโยบำยที่ก ำหนด 

4. บริษัทพัฒนำมำตรกำรกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น ให้สอดคล้องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้ำนศีลธรรม 
โดยจัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มเสี่ยงต่อกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นและน ำมำจัดท ำเป็น
คู่มือแนวทำงปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5. บริษัทไม่กระท ำหรือสนับสนุนกำรให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภำยใต้กำรดูแล รวมถึงกำรควบคุม กำรบริจำค
เพ่ือกำรกุศล กำรบริจำคให้แก่พรรคกำรเมือง กำรให้ของขวัญทำงธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ มีควำมโปร่งใสและไม่
มีเจตนำเพ่ือโน้มน้ำวให้เจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐหรือเอกชนด ำเนินกำรไม่เหมำะสม 

6. บริษัทจัดให้มีกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม สม ่ำเสมอเพ่ือป้องกันไม่ให้พนักงำนมีกำรปฏิบัติที่ไม่เหมำะสม โดยเฉพำะงำน
ขำย กำรตลำด จัดซื้อ งำนส่งเสริมกำรขำย งำนบัญชี กำรเงิน 

7. บริษัทจัดให้มีควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปช่ันแก่คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนักงำนเพ่ือส่งเสริม
ควำมซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี รวมถึงสื่อให้เห็นควำมมุ่งมั่นของบริษัท 

8. บริษัทจัดให้มีกลไกกำรรำยงำนสถำนะกำรเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นย ำ 
9. บริษัทส่งเสริมให้มีกำรสื่อสำรหลำกหลำยช่องทำงเพื่อให้พนักงำนและผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องสำมำรถแจ้งเบำะแสอันควรและ

รวมถึงกำรแต่งต้ังบุคคลเพ่ือตรวจสอบติดตำมทุกเบำะแสที่มีกำรแจ้งเข้ำมำ 
บริษัทมีนโยบำยลงโทษพนักงำนทุจริตคอร์รัปชั่น ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น ตำม

กฎหมำยสูงสุดทั้งทำงแพ่งและอำญำ จนกว่ำคดีจะถึงที่สุด 
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้มขององค์กร 
(Corporate Social Responsibility : CSR) 

 
 บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของระบบ Network & Security ที่เข้ำมำมีบทบำทต่อทุก
ภำคส่วน รวมไปถึงทำงด้ำนพุทธศำสนำ และเพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่พุทธวจนและบ ำรุงพระพุทธศำสนำ บริษัทฯ จึงมอบ
อุปกรณ์ Network & Security ให้กับ “วัดนำป่ำพง” พร้อมทั้งด ำเนินกำรติดต้ังเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2563 รวมมูลค่ำทั้งสิ้น
กว่ำ 290,000 บำท 
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ความเสี่ยง 

 

1. ความเสีย่งในการประกอบธุรกิจ 
 1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตสินค้าหลักน้อยรายและการยกเลิกสัญญาการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจัดจ 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
โดยทั่วไปอำยุของสัญญำแต่งต้ังตัวแทนจะมีระยะเวลำหน่ึงปีและจะมีกำรต่อสัญญำให้ทุกๆ ปีโดยอัตโนมัติ แต่ทั้งน้ีต้องข้ึนอยู่
กับกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัทฯ กับเจ้ำของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นหำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไข
ดังกล่ำวได้ อำจเป็นสำเหตุให้มีกำรเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขหรือหรือหยุดต่อสัญญำจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทฯ 
ได้ปฏิบัติตำมเง่ือนไขของสัญญำมำโดยตลอด  

 

 1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขัน  
 ธุรกิจทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศไอทีโดยเฉพำะที่เกี ่ยวกับเครือข่ำยและระบบรักษำควำมปลอดภัย มีกำร
แข่งขันค่อนข้ำงสูง มีคู่แข่งจ ำนวนมำก กำรแข่งขันจะมำจำกกำรแข่งขันเรื่องแบรนด์สินค้ำ กำรแข่งขันจำกผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ
แบบขำยส่งอื่นๆ ที่เป็นผู้จัดจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทเดียวกัน โดยผู้จ ำหน่ำยสินค้ำแบบขำยส่งที่เป็นคู่แข่งในปัจจุบันล้วนแต่มี
ขนำดใหญ่กว่ำ และมีทรัพยำกรมำกกว่ำบริษัท บำงรำยเป็นบริษัทจำกระดับภูมิภำค (Regional Players) และยังจะมีคู่แข่ง
รำยใหม่ๆ ที่จะเข้ำมำใหม่อีกหลำยรำย คู่แข่งจ ำนวนมำกเหล่ำน้ีย่อมจะช่วงชิงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดและลูกค้ำ ซึ่งจะกระทบ
กับยอดขำย และสร้ำงแรงกดดันในด้ำนรำคำอย่ำงมำก ส่งผลให้อัตรำกำรท ำก ำไรของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลง ดังน้ันบริษัทฯ 
จึงจ ำเป็นต้องหำช่องว่ำงทำงกำรตลำด และต ำแหน่งทำงกำรตลำด (Market Positioning) ที่เหมำะสมกับบริษัทฯ เพ่ือลดกำร
แข่งขันด้ำนรำคำ และสำมำรถท ำธุรกิจได้ในระยะยำว ซึ่งบริษัทฯ ต้องกำรสร้ำงควำมแตกต่ำง และได้ก ำหนดทิศทำงและ
นโยบำยที่เหมำะสม โดยบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำวมำหลำยปีโดยเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อให้มีทศันคติ 
ควำมรู้ควำมช ำนำญ และวิธีกำรท ำธุรกิจแบบยึดลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง (Customer Centered) เพ่ือสร้ำงและส่งมอบคุณค่ำและ
แก้ปัญหำให้กับลูกค้ำ ซึ่งกำรยึดลูกค้ำเป็นศูนย์กลำงจะเกิดกำรพัฒนำวิธีกำรติดต่อและน ำเสนอตลอดจนพัฒนำบริกำรต่ำงๆ ที่
เหมำะสมกับควำมต้องกำรของลูกค้ำข้ึนมำ  
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 ทำงด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยบริษัทฯ ไม่ได้เน้นคู่ค้ำ Reseller ที่ขนำด แต่จะเน้นคู่ค้ำที่มีแนวคิดกำรท ำตลำด
คล้ำยกัน คู่ค้ำที่มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ สินค้ำและบริกำรของบริษัทฯ เหมำะสมและเสริมวิธีกำรท ำตลำดของคู่ค้ำ ด้วย
วัฒนธรรมองค์กรที่พยำยำมสร้ำงข้ึนมำเพ่ือมุ่งหวังให้กำรท ำธุรกิจร่วมกับคู่ค้ำ บริษัทฯ เน้นกำรท ำธุรกิจแบบซื่อสัตย์ยุติธรรม 
(Honor and Fairness) ยึดกำรท ำควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน (Communication) เพ่ือให้เกิดกำรตัดสินใจที่คำดหวังล่วงหน้ำซึ่ง
กันและกันได้ (Consistency and Expectancy) ยึดกำรท ำธุรกิจร่วมกันอย่ำงต่อเน่ือง (Continuity) ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ มีอัตรำ
กำรลำออกของพนักงำน (Staff Turnover) ต ่ำมำกจึงสำมำรถจัดสรรให้บุคลลำกรที่มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้ำท ำธุรกิจและ
ให้บริกำรคู่ค้ำได้อย่ำงต่อเน่ืองและคุ้นเคยและเข้ำใจกันย่ิงข้ึน ซึ่งจำกนโยบำยหลัก 2 ประกำรของบริษัทฯ ที่กล่ำวมำ บริษัทฯ 
เชื่อมั่นว่ำจะสำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งที่ท ำธุรกิจในลักษณะเดียวกันได้พอสมควร ซึ่ งส่งผลท ำให้บริษัทฯ เติบโต
ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ นอกเหนือจำกน้ันบริษัทฯ ยังพยำยำมมองหำสินค้ำใหม่ๆ มำจ ำหน่ำยเพ่ือจะท ำให้โซลูช่ันของบริษัทฯ 
เหมำะสมต่อควำมต้องกำรและเพ่ิมโอกำสในกำรตลำดมำกข้ึน 
   

 1.3 ความเสี่ยงจากการเกิดสินค้าล้าสมัย  
 กำรเกิดสินค้ำล้ำสมัยเป็นต้นทุนอย่ำงหน่ึงของบริษัทฯ หำกจัดกำรอย่ำงไม่มีประสิทธิภำพจะก่อให้เกิดปัญหำและ
เป็นควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำมสินค้ำที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยในปัจจุบันเป็นสินค้ำในกลุ่มเทคโนโลยี
เครือข่ำย และระบบรักษำควำมปลอดภัยไอที ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้ำท่ีจะมีกำรพัฒนำปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่กำรที่สินค้ำ
จะล้ำสมัยแบบทันทีทันใดมักไม่ค่อยปรำกฏ กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ จะมีสัญญำณต่ำงแสดงให้เห็นไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองมำตรฐำน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีทดแทนใหม่ๆ ที่ดีกว่ำเดิม กำรถดถอยของควำมนิยมของตลำดต่อตรำสินค้ำ มำตรฐำนย่อยๆ ของส่วน
ต่อเช่ือมกับอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งสัญญำณเหล่ำน้ีสำมำรถตรวจพบได้จำกข่ำวสำรแนวโน้มเทคโนโลยีที่เปิดเผยทั่วไปในปัจจุบัน และ
หำกมีกำรวิเครำะห์ที่รอบคอบและไม่ยึดมั่นจนเกินไปก็จะมีเวลำแก้ไขปัญหำได้ และควำมล้ำสมัยที่เกิดจำกกำรปรับเปลี่ยนรุ่น
หรือโมเดลสินค้ำของผู้ผลิตเองน้ันผู้ผลิตก็จะมีกำรแจ้งเตือนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 6 เดือน ซึ่งมีเวลำเพียงพอที่จะแก้ปัญหำเช่นกัน   
 นอกเหนือจำกสินค้ำที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจัดจ ำหน่ำย และวิธีกำรท ำธุรกิจของบริษัทโดยส่วนใหญ่จะซื้อและขำย
ตำมค ำสั่งซื้อของลูกค้ำ จะมีกำรสั่งซื้อสินค้ำเพื่อสต็อกเฉพำะสินค้ำรุ่นที่มีขนำดเล็กรำคำไม่สูงมำกนัก ซึ่งลูกค้ำมักต้องกำร
สินค้ำทันที สินค้ำท่ีมีระยะเวลำกำรผลิตและจัดส่งนำนกว่ำ 1 เดือน สินค้ำท่ีมีควำมจ ำเป็นในกำรสั่งซื้อต่อคร้ังและจ ำนวนกำร
สั่งซื้อขั้นต ่ำ สินค้ำที่ต้องกำรซื้ออย่ำงมีส่วนลดรำคำพิเศษ อย่ำงไรก็ตำมกำรสั่งซื้อสินค้ำเพื่อสต็อกส่งผลให้สำมำรถบริหำร
จัดกำรและควบคุมควำมเสี่ยงที่จะเกิดกับกำรล้ำสมัยของสินค้ำบริษัทฯ ได้ออกมำตรกำรในกำรสั่งซื้อและกำรสต็อกสินค้ำโดย
จะให้มีสินค้ำคงคลังไม่เกิน 90 วัน และมีกำรรำยงำนทุกสัปดำห์   

 

 1.4 ความเสี่ยงด้านความสามารถในการท าก าไร   
  แม้ว่ำกำรแข่งขันในตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงด้ำนไอทีจะมีอัตรำกำรท ำก ำไรที ่มีแนวโน้มลดลงก็ตำม 
เน่ืองจำกมีกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำสูงอย่ำงที่อธิบำยไว้ในข้อ 1.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขัน แต่บริษัทฯ ได้สร้ำงควำมแตกต่ำง
เพื่อลดกำรแข่งขันด้ำนรำคำ หลังจำกลูกค้ำสั่งซื้อสินค้ำไปแล้วนั้น บริษัทมีกำรให้บริกำรหลังกำรขำยซึ่งได้แก่ กำรติดต้ัง 
(Installation) กำรอบรมลูกค้ำ (Training) กำรซ่อมบ ำรุงสินค้ำแบบมีอุปกรณ์ทดแทน (Advanced Replacement Service) 
กำรบริกำรซ่อมแซมอุปกรณ์ 24 ช่ัวโมง 7 วัน (24x7 Onsite Service) และบริกำรหลังกำรขำยอื่น บริษัทฯ มีมำตรกำรในกำร
ควบคุมค่ำใช้จ่ำยโดยกำรท ำงบประมำณและควบคุมค่ำใช้จ่ำยตำมงบประมำณท่ีต้ังไว้  
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 1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน  
 ธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงด้ำนไอที เป็นธุรกิจที่ต้องพ่ึงพำบุคลำกรที่มีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนอย่ำงมำก และ
ด้วยนโยบำยของบริษัทฯ ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรอันดับแรกแล้ว ท ำให้บริษัทฯ จ ำเป็นต้องรักษำบุคลำกรที่มี

คุณภำพขององค์กรให้ท ำงำนกับองค์กรอย่ำงยำวนำน บริษัทฯ ได้พยำยำมสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนเพ่ือให้พนักงำนท ำงำน
อย่ำงมีควำมสุข มีควำมรู้สึกแบบญำติพ่ีน้อง มีกำรท ำงำนเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่สร้ำงควำมกดดันที่เกินควำมพอดี 
มีกำรจัดสรรประโยชน์ที่ได้จำกกำรขำยอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรมท ำให้พนักงำนทุกคน ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ มีอัตรำกำรลำออกของ
พนักงำนค่อนข้ำงต ่ำ อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบำยให้พนักงำนได้รับกำรอบรมและเรียนรู้ลึกช ำนำญเกี่ยวกับสินค้ำตัวใดตัวหน่ึง
เพ่ือให้สำมำรถทดแทนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และยังให้โอกำสทุกคนในกำรเรียนรู้สินค้ำหลำยๆ ตัว สำมำรถท ำงำนเป็นทีมได้ 
บริษัทฯ มีนโยบำยผลักดันพนักงำนด้ำนเทคนิคทุกคนท ำหน้ำที่เป็นผู้สอน และอบรมลูกค้ำซึ่งยิ่งเป็นวิธีกำรพัฒนำควำมรู้ให้
พนักงำนได้ดีย่ิงข้ึนอีกวิธีหน่ึง 

 
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
 2.1 ความเสี่ยงด้านลูกหนี้  

 รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทฯ ร้อยละ 90 เป็นกำรขำยแบบเครดิต บริษัทฯ จ ำเป็นอย่ำงย่ิงที่จะบริหำรลูกหน้ีให้มี
ประสิทธิภำพช ำระหนี้ตรงเวลำและไม่ให้เกิดหนี้สูญที่จะส่งผลต่อสภำพคล่อง  บริษัทฯ มีนโยบำยกำรตรวจสอบเครดิตของ
ลูกค้ำ (คู่ค้ำ) ที่รัดกุมกโดยลูกค้ำรำยใหม่จะต้องซื้อสินค้ำเป็นเงินสดในระยะแรก และปรับเปลี่ยนเป็นเช็คสั่งจ่ำยล่วงหน้ำอีก
ระยะหน่ึง หลังจำกน้ัน บริษัทฯ จะพิจำรณำให้วงเงินเครดิต และวงเงินเครดิตที่ลูกค้ำแต่ละรำยจะได้รับ บริษัทฯ จะพิจำรณำ
ให้เป็นข้ันๆ จำกน้อยไปมำกข้ึนอยู่กับควำมสำมำรถในกำรกำรช ำระหน้ีและสถำนะทำงกำรเงินของลูกค้ำ  หำกลูกค้ำรำยใดจะ
ก่อหน้ีเกินวงเงินเครดิต บริษัทฯ จะพิจำรณำอนุมัติแล้วแต่กรณี ซึ่งในบำงคร้ังอำจจะพิจำรณำให้ช ำระเป็นเช็คสั่งจ่ำยล้วงหน้ำ
หรือ Domestic L/C ในส่วนที่เกินวงเงิน และหำกมีกำรขำยเป็นโครงกำรที่ลูกค้ำต้องกำรขยำยระยะเวลำกำรช ำระเงินยำวกว่ำ
ระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ จะมีกำรพิจำรณำและตกลงกับลูกค้ำให้ชัดเจนถึงระยะเวลำท่ีขอขยำยและเง่ือนไขพิเศษที่อำจจะกระทบ
ต่อเวลำที่ขอขยำยใหม่ และเพื่อลดภำระเรื่องดอกเบี้ย บริษัทฯ อำจจะต่อรองกับผู้ผลิตขอขยำยวงเงินและระยะเวลำในกำร
ช ำระเงินเป็นกรณีพิเศษเช่นกัน เพ่ือชดเชยวงเงินและดอกเบี้ยที่ให้กับลูกค้ำและหำกมีปัจจัยที่ท ำให้ลูกค้ำไม่สำมำรถช ำระเงิน
ตำมหมำยก ำหนดได้ บริษัทฯ จะเจรจำล่วงหน้ำกับลูกค้ำก่อนที่จะครบก ำหนดช ำระเพื่อช่วยบรรเทำปัญหำซึ่ งกันและกัน 
นอกจำกน้ีบริษัทฯ มีกำรแยกฝ่ำยควบคุมเครดิตออกจำกฝ่ำยขำยเพ่ือช่วยกันและควบคุมกำรบริหำรลูกหน้ีให้มีประสิทธิภำพ
ย่ิงข้ึน  
 

 2.2 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 จำกโครงสร้ำงกำรท ำธุรกิจ บริษัทฯ ที่รำยได้ส่วนใหญ่ 99% เป็นสกุลเงินบำท และกำรสั่งซื้อสินค้ำมำกกว่ำ 95% 
เป็นสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ หรือสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ บริษัทฯ มีนโยบำยลดควำมเสี ่ยงจำกอัตรำแลกเปลี ่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ โดยบริษัทฯ จะก ำหนดรำคำขำยที่เป็นสกุลเงินบำทโดยใช้กำรค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเผื่อไว้ และเน่ืองจำก
ระยะเวลำกำรช ำระหน้ีให้กับผู้จัดจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศประมำณ 30 วัน ที่ผ่ำนมำควำมผันผวนในช่วงเวลำ 30 วันอำจจะมี 
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ไม่มำกนัก จึงตั้งค่ำเผื่อไว้ 1-3% แล้วแต่ภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและมีกำรปรับรำคำสินค้ำเป็นระยะ หำกอยู่ในช่วง
ภำวะเศรษฐกิจไม่ดีและมีควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนสูง บริษัทฯ จะพิจำรณำป้องกันควำมเสี่ยงด้วยกำรใช้เคร่ืองมือใน 
กำรป้องกันควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่งพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของจ ำนวนภำระหน้ีต่ำงประเทศในช่วงน้ันเพ่ือ
ป้องกันผลกระทบจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนที่จะเกิดข้ึน 
 

2.3 ความเสี่ยงจากเงินทุนหมุนเวียน 
              เน่ืองจำกบริษัทฯ มีกำรสั่งซื้อสินค้ำจำกผู้ผลิตต่ำงประเทศ ซึ่งจะมีกำรพิจำรณำกำรให้วงเงินเครดิตจ ำนวนหน่ึง 
ซึ่งขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของผู้ผลิตแต่ละรำย โดยระยะเวลำกำรให้เครดิตส่วนใหญ่จะเป็น 30 วันนับจำกสินค้ำออกจำก
โรงงำนของผู้ผลิต ซึ่งเมื่อมำถึงบริษัทฯ ก็จะเหลือระยะเวลำช ำระเงินประมำณ 20-25 วัน โดยบริษัทฯ จะให้เครดิตแก่ลูกค้ำ
ประมำณ 30-45 วัน ซึ่งจะท ำให้บริษัทฯ ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนประมำณ 10-15 วัน นอกเหนือจำกน้ันในบำงช่วงบริษัทฯ 
อำจจะมีกำรขำยเป็นโครงกำรที่มีจ ำนวนเงินค่อนข้ำงสูง และระยะเวลำท่ีได้รับช ำระหน้ีจำกลูกค้ำบำงคร้ังเกินวงเงินที่ผู้ผลิต
ได้ให้ไว้ บริษัทฯ ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือชดเชยในส่วนน้ี



 
 

  
45 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ   ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมกำร 
 บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
 
ความเห็น 
 ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของ บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่
ส ำคัญ และข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
  ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินรวมของ บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท
ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคควำม
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษัทและบริษัท
ตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจ สอบงบ
กำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดเหล่ำน้ี ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำหลักฐำน
กำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 
                 ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้โดยถูกต้อง
ตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้
สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินที ่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที ่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ข้อผิดพลำด   
 ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัท
และบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื ่องที่เกี ่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำร
ด ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองต่อไปได้   
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 ผู้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทและ
บริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
            กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด 
และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมั่นในระดับสูง
แต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสำระส ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญเมื่อ
คำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ี   
  ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเย่ียง
ผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง  

• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง
ต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด 
เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรต้ังใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูล
ที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

•  ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม
บริษัทและบริษัท  

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท ำข้ึนโดยผู้บริหำร   

• สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผู้บริหำรและจำก
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญที่เก่ียวกับเหตุกำรณ์ หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมี
ควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำโดยให้ข้อสังเกตถึงกำรเปิดเผยข้อมูลใน
งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่เกี่ยวข้อง หรือถ้ำกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ 
อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง   

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึง
กำรเปิดเผยข้อมูลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท ำให้มีกำรน ำเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตำมท่ีควรหรือไม่ 
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• ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพื ่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก ำ หนดแนวทำง กำร
ควบคุมดูแล และกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
  ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ที่ส ำคัญซึ่งรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลำของกำร
ตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส ำคัญในระบบกำรควบคุม
ภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ  
  ข้ำพเจ้ำได้ให้ค ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง

ละได้สื่อสำรกับควำมเป็นอิสระแ กับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมี
เหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำ
ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเรื่องที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ  ที่มีนัยส ำคัญมำกที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ  ข้ำพเจ้ำได้อธิบำย
เรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบั งคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี ่ยวกับ เรื่องดังกล่ำว หรือใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท ำดังกล่ำว
สำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียส ำธำรณะจำกกำรสื่อสำร
ดังกล่ำว   
 ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบับน้ีคือ นำยธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสด์ิ 
 
         (นำยธนะวุฒิ  พิบูลย์สวัสด์ิ) 
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 6699 
 
 
 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ำกัด 
กรุงเทพมหำนคร 
วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564 
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บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
สินทรัพย์ 

       บำท 

       งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

       2563  2562  2563  2562 

         (จัดประเภทใหม่    (จัดประเภทใหม่ 

     หมำยเหตุ     หมำยเหตุ 33)     หมำยเหตุ 33) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน          

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด         7   40,341,524  40,523,758  37,066,339  39,498,194 
 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน         8   109,413,869  142,745,471  109,401,221  140,191,582 
 สินค้ำคงเหลือ           9   25,319,411  28,580,735  25,319,411  27,779,083 
 สินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน   533,644  2,532,131  477,125  2,532,131 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน       10   610,818  722,946  610,818  682,918 

   
รวมสินทรัพย์
หมุนเวียน 

  
176,219,266  215,105,041  172,874,914  210,683,908 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน   
    

 
 

 

 
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระค ้ำ
ประกัน 

      11   
29,500,000  29,500,000  29,500,000  29,500,000 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม       12   227,461  4,104,672  1,226,492  4,104,672 
 เงินลงทุนในบริษัทย่อย       13                       -                           -    

 4,089,988  4,089,988 
 ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์        14   13,459,940  14,893,797  13,180,363  14,466,850 
 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้        15   1,673,099  

                      -    
 1,673,099  

                      -    

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน       16   1,309,011  1,933,874  1,309,011  1,933,874 
 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี       17   886,835  795,472  886,835  795,472 
 ภำษีถูกหัก ณ ที่จ่ำยรอขอคืน   3,933,616  1,459,284  3,933,616  1,459,284 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน   3,693,670  3,631,697  3,481,937  3,419,965 

   
รวมสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 

  
54,683,632  56,318,796  59,281,341  59,770,105 

รวมสินทรัพย ์    230,902,898  271,423,837  232,156,255  270,454,013 
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บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  
       บำท 

       งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

       2563  2562  2563  2562 

         
(จัดประเภท

ใหม่ 
   

(จัดประเภท
ใหม่ 

     
หมำย

เหตุ 
    หมำยเหตุ 

33) 
    หมำยเหตุ 

33) 

หนี้สินหมุนเวียน           

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน       18   50,749,172  78,282,335  50,749,172  78,282,335 
 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน       19   65,483,836  83,846,474  65,234,517  83,133,606 

 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หนึ่งปี  

      21   
725,081  195,363  725,081  195,363 

 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน       20   23,818  63,607  23,817  38,911 

   รวมหนี้สินหมุนเวียน   116,981,907  162,387,779  116,732,587  161,650,215 

หนี้สินไม่หมุนเวียน    
       

 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ       21   828,248  141,856  828,248  141,856 
 ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์  

       
  พนักงำน         22   4,553,945  4,212,476  4,553,945  4,212,476  

   
รวมหนี้สินไม่
หมุนเวียน 

  
5,382,193   4,354,332  5,382,193  4,354,332 

 

รวมหนี้สิน    122,364,100  166,742,111  122,114,780  166,004,547  

ส่วนของผู้ถือหุ้น            

 ทุนเรือนหุ้น            

  ทุนจดทะเบียน            

   
หุ้นสำมัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่ำ
หุ้นละ 0.50 บำท 

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

  ทุนที่ออกและช ำระแล้ว   
       

 

   
หุ้นสำมัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่ำ
หุ้นละ 0.50 บำท 

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

 ก ำไรสะสม     
 

 
    

 

  
จัดสรรแล้ว 
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ทุนส ำรองตำม
กฎหมำย 

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

 

  ยังไม่ได้จัดสรร    53,538,798  49,681,726  55,041,475  49,449,466  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   108,538,798  104,681,726  110,041,475  104,449,466  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   230,902,898  271,423,837  232,156,255  270,454,013  
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บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
      

บำท 
      

งบกำรเงินรวม 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    

 หมำยเหตุ  2563 
 

2562 
 

2563 
 

2562 

รำยได้ 
     

  
   

  
 

รำยได้จำกกำรขำย         6  
 

467,931,955  
 

511,759,778  
 

467,769,403  
 

512,612,384  

 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรพร้อมติดตั้ง         6   13,811,999   18,719,687   13,655,255   18,280,023  
 

รำยได้อ่ืน         6  
 

4,761,066  
 

10,067,741  
 

4,648,390  
 

10,020,590  
   

รวมรำยได้ 
  

486,505,020  
 

540,547,206  
 

486,073,048  
 

540,912,997  

ค่ำใช้จ่ำย 
         

 
ต้นทุนขำย 

  
395,079,897  

 
432,027,716  

 
394,278,246  

 
433,388,234  

 ต้นทุนจำกกำรขำยและบริกำรพร้อมติดตั้ง   13,012,393   16,207,357   12,873,802   15,736,011  
 

ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 
  

36,357,864  
 

39,573,809  
 

36,357,354  
 

39,512,714  
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร         6  
 

27,791,234  
 

39,203,086  
 

30,443,267  
 

41,645,038  
   

รวมค่ำใช้จ่ำย 
  

472,241,388  
 

527,011,968  
 

473,952,669  
 

530,281,997  

ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
  

14,263,632  
 

13,535,238  
 

12,120,379  
 

10,631,000  

ต้นทุนทำงกำรเงิน 
  

3,151,441  
 

3,901,112  
 

3,150,462  
 

3,899,850  

ส่วนแบ่งขำดทุนของบริษัทร่วม     12.2  
 

(3,877,211) 
 

(2,607,906) 
 

-      
 

-      

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
  

7,234,980  
 

7,026,220  
 

8,969,917  
 

6,731,150  

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้       25  
 

3,025,509  
 

2,695,158  
 

3,025,509  
 

2,695,158  

ก ำไรส ำหรับป ี
  

4,209,471  
 

4,331,062  
 

5,944,408  
 

4,035,992  

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืน 
  

  
   

  
  

รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ 
         

 
ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง : 

         

  
ผลก ำไรจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของผลประโยชน์ 

         

   
พนักงำนที่ก ำหนดไว้ 

  
384,135  

 
-       

 
384,135  

 
-       

  
ภำษีเงินได้ของรำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ 

         

   
ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง       25  

 
(76,827) 

 
-       

 
(76,827) 

 
-       

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี 
  

307,308  
 

-       
 

307,308  
 

-       

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 
  

4,516,779  
 

4,331,062  
 

6,251,716  
 

4,035,992  
             

กำรแบ่งปันก ำไร          

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   4,209,471   4,331,062   5,944,408   4,035,992  
      4,209,471   4,331,062   5,944,408   4,035,992  
             

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม 
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ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

  
4,516,779  

 
4,331,062  

 
6,251,716  

 
4,035,992  

      
4,516,779  

 
4,331,062  

 
6,251,716  

 
4,035,992  

ก ำไรต่อหุ้น  
         

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน          
  

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บำท/หุ้น)       26  
 

0.04  
 

0.04  
 

0.06  
 

0.04  
             
  

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (พันหุ้น) 
  

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
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บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

       บำท 

       งบกำรเงินรวม 

       ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่   รวมส่วนของ 

       ทุนเรือนหุ้นที่ออก  ก ำไรสะสม  ผู้ถือหุ้น 

       และช ำระแล้ว  จัดสรรแล้ว  ยังไม่ได้จัดสรร   

         ทุนส ำรอง     

    หมำยเหตุ      ตำมกฎหมำย       

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 
2562 

   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  

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
กำรบัญชี 

         5   -        -        (659,707)  (659,707) 

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 
2563  

          

 ที่ปรับปรุงแล้ว    50,000,000   5,000,000   49,022,019   104,022,019  

ก ำไรส ำหรับปี 
   

-        -        4,209,471   4,209,471  

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 
   

-        -        307,308   307,308  

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2563 

   50,000,000   5,000,000   53,538,798   108,538,798  
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บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
     บำท 

     งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

     ส่วนของผู้ถือหุ้น  รวมส่วนของ 

     ทุนเรือนหุ้นที่ออก  ก ำไรสะสม  ผู้ถือหุ้น 

     และช ำระแล้ว  จัดสรรแล้ว  ยังไม่ได้จัดสรร   

       ทุนส ำรอง     

               ตำมกฎหมำย       

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 
2562 

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

ก ำไรส ำหรับป ี  -        -        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  

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
กำรบัญชี 

5 -        -        (659,707)  (659,707) 

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 
2563  

        

 ที่ปรบัปรุงแล้ว  50,000,000   5,000,000   48,789,759   103,789,759  

ก ำไรส ำหรับป ี  -        -        5,944,408   5,944,408  

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี  -        -        307,308   307,308  

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2563 

 50,000,000   5,000,000   55,041,475   110,041,475  
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บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

     
บำท 

     
งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

     
2563  2562  2563  2562 

       
(จัดประเภทใหม่    

(จัดประเภทใหม่ 

     
   หมำยเหตุ 33)     หมำยเหตุ 33) 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน        

 
ก ำไรส ำหรับป ี 4,209,471   4,331,062   5,944,408   4,035,992  

 

รำยกำรปรับกระทบก ำไรส ำหรับงวดเป็นเงินสดรบั 
(จ่ำย)        

 
   จำกกิจกรรมด ำเนินงำน        

  
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรำยกำร) (2,285,346)  1,997,167   (2,285,346)  1,997,167  

  
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 9,949,362   8,497,496   9,801,992   8,362,453  

  

ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินค้ำ (กลับ
รำยกำร)  5,078,751   998,902   4,418,272   998,902  

  
ตัดจ ำหน่ำยภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย 59,710   -       19,683   -      

  
ขำดทุนจำกกำรตัดจ ำหน่ำยทรัพย์สิน 299,579   1,465,015   299,579   1,465,015  

  
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ (244,470)  (3,159,027)  (244,470)  (3,159,027) 

  
ส่วนแบ่งขำดทุนของบริษัทร่วม 3,877,211   2,607,906   -       -      

  

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม         

   
(กลับรำยกำร) -       -       2,878,180   2,607,906  

  

(ก ำไร) ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยัง
ไม่เกิดขึ้น (7,338)  (329,192)  (7,338)  (329,192) 

  
รำยได้ดอกเบี้ย (344,449)  (384,007)  (231,772)  (336,857) 

  
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 725,604   1,785,943   725,604   1,785,943  

  
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยจ่ำย 2,813,175   3,511,019   2,813,175   3,511,019  

  
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 3,025,509   2,695,158   3,025,509   2,695,158  

 ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง        

  
ในสินทรัพย์และหนี้สินด ำเนินงำน 27,156,769   24,017,442   27,157,476   23,634,479  

 สินทรัพย์ด ำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง        
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ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 34,899,514   6,437,709   32,358,272   8,882,774  

  
สินค้ำคงเหลือ (4,918,488)  6,346,880   (5,059,661)  7,706,533  

  
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 112,128   1,694,821   72,100   1,734,849  

  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  (102,000)  (1,991,583)  (61,972)  (1,802,426) 

 หนี้สินด ำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)        

  
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน (18,345,547)  20,363,204   (17,881,999)  19,703,935  

  
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (39,790)  63,607   (15,093)  38,910  

  

ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนส ำหรับ 
ผลประโยชน์พนักงำน (2,500,000)    (2,500,000)       
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บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

     
บำท 

     
งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

     
2563  2562  2563  2562 

 เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกำรด ำเนินงำน 38,762,586   54,432,080   36,569,123   57,399,054  

 รับดอกเบี้ย 242,233   188,452   129,557   141,301  

 รับคืนภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย 402   -       402   -      

 จ่ำยภำษีเงินได้ (3,689,629)  (5,150,932)  (3,633,111)  (5,150,932) 

   
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 35,315,592   49,469,600   33,065,971   52,389,423  

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน        

 
เงินสดจ่ำยลงทุนในบริษัทร่วม -       (1,250,000)  -       (1,250,000) 

 เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 785,481   4,371,165   785,481   4,371,165  

 เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ออุปกรณ์ (5,245,035)  (4,989,865)  (5,245,035)  (4,989,865) 

 รับดอกเบี้ย 160,639   194,924   160,639   194,924  

  
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (4,298,915)  (1,673,776)  (4,298,915)  (1,673,776) 

            

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน        

 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (27,533,164)  (61,471,846)  (27,533,164)  (61,471,846) 

 เงินสดจ่ำยเพื่อช ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ (842,127)  (360,692)  (842,127)  (360,692) 

 จ่ำยดอกเบี้ย (2,823,620)  (3,567,337)  (2,823,620)  (3,567,337) 

  
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (31,198,911)  (65,399,875)  (31,198,911)  (65,399,875) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ (182,234)  (17,604,051)  (2,431,855)  (14,684,228) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี 40,523,758   58,127,809   39,498,194   54,182,422  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี 40,341,524   40,523,758   37,066,339   39,498,194  

            
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 

       

 
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด ประกอบด้วย 

       

  
โอนรำยกำรสินค้ำคงเหลือไปใช้งำนเป็นสินทรัพย์ถำวรและ 

       

  
ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืนในกิจกำร 
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ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) 
ลดลง (2,801,482)  (3,034,632)  (2,801,482)  (2,476,632) 

   

 
 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน (เพิ่มขึ้น) 
ลดลง -       (919,760)  -       (919,760) 

   
สินค้ำคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 2,801,482   3,954,392   2,801,482   3,396,392  
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บริษัท ไอที กรีนจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบทางการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1  ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำยของบริษัท 

บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ำกัดกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 9มิถุนำยน 2540 และได้แปรสภำพเป็นบริษัท

มหำชนจ ำกัด และได้จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2558 

บริษัทมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ดังน้ี 

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

ประเทศไทย  

 ส ำนักงำนสำขำต้ังอยู่ 

(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 ลักษณะการด าเนินงานและกิจกรรมหลัก 

 บริษัทประกอบธุรกิจหลักในกำรจ ำหน่ำยระบบสำรสนเทศไอที ระบบสำรสนเทศเครือข่ำยและระบบสำรสนเท 

 โทรคมนำคม 

 

1.3 บริษัทใหญ่ 

บริษัทใหญ่คือ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งถือหุ้นสำมัญของบริษัทเป็น

จ ำนวนร้อยละ 91.14 ของจ ำนวนหุ้นสำมัญทั้งหมดของบริษัท 

 

2. หลักเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 งบกำรเงินน้ีจัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กฎหมำยก ำหนดตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย

ได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรแสดงรำยกำรได้ท ำขึ้นตำมแบบก ำหนดรำยกำรย่อที่

ต้องมีในงบกำรเงินส ำหรับบริษัทมหำชนจ ำกัด ที่ก ำหนดโดยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543  
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งบกำรเงินน้ีได้จัดท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี  

งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบ

กำรเงินฉบับภำษำไทยดังกล่ำว 

 

2.2 หลักเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 2.2.1 งบกำรเงินรวมได้จัดท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท ไอที กรีนจ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ดังน้ี 

    จัดต้ังข้ึน  อัตรำร้อยละของกำรถือ

หุ้น 

ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกิจ                  ที่ประเทศ  2563  2562 

ถือหุ้นทางตรง         

บริษัท เอช อำร์ ซี พี 

จ ำกัด 

 จ ำหน่ำยและติดต้ังระบบสำรสนเทศ

ไอที ระบบสำรสนเทศเครือข่ำย 

และระบบสำรสนเทศโทรคมนำคม 

 ประเทศไทย  100.00  100.00 

 

 บริษัทซื้อเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกัด จำกบริษัทใหญ่และกลุ่มบุคคลธรรมดำซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

เดิมของบริษัทดังกล่ำว กำรเข้ำลงทุนเป็นกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ทั้งนี้เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อเงินลงทุนเท่ำกับ

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทดังกล่ำว ดังน้ันจึงไม่มีส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุม

เดียวกัน 

 2.2.2   บริษัทจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน

ผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำรที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อ

จ ำนวนเงินผลตอบแทนน้ันได้ 

 2.2.3 บริษัทน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอ ำนำจในกำรควบคุม

บริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยน้ัน 

 2.2.4 งบกำรเงินรวมจัดท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเดียวกันส ำหรับรำยกำรบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุกำรณ์ทำง

บัญชีที่คล้ำยคลึงกัน 

 2.2.5 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส ำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวม

น้ีแล้ว 
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี บริษัทและบริษัทย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ

ใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที ่มีรอบระยะเวลำบัญชีที ่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง 

กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงบัญชีกับ

ผู้ใช้มำตรฐำน ยกเว้น มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดังต่อไปน้ีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรส ำคัญซึ่งสำมำรถสรุปได้

ดังน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วย มำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 

จ ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบับที่ 7 กำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ฉบับที่ 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบัญชี 

ฉบับที่ 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบับที่ 16 กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

ฉบับที่ 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น ก ำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัด

มูลค่ำเครื่องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำง

กำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำร

ค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลักกำร

เกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน และเมื่อ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้ จะท ำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และ

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 

  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญำเช่ำ และกำร

ตีควำมมำตรฐำนบัญชีที่เกี่ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ได้ก ำหนดหลักกำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ กำรแสดง

รำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผู้เช่ำรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำร

ที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้ำงอิงน้ันมีมูลค่ำต ่ำ 

            กำรบัญชีส ำหรับผู้ให้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ำ

ยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับ

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 

      บริษัทและบริษัทย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำใช้โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยกำรปรับปรุงยอดยกมำของก ำไรสะสม  ณ วันที่ 1 

มกรำคม 2563 (Modified Retrospective Approach) โดยไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบสะสมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็นครั้งแรก ได้แสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบงบ

กำรเงินข้อ 5  

 2.4   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่และมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

    ในระหว่ำงปี สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบัญชี และลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว 

ส ำหรับกรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ใหม่) และมีกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

จำกปี 2562 เป็นจ ำนวนหลำยฉบับ โดยให้ถือปฏิบัติกับงบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลัง

วันที่ 1 มกรำคม 2564  เป็นต้นไป ซึ่งกำรปรับปรุงดังกล่ำวเกิดจำกกำรปรับปรุง/แก้ไขหลักกำรดังต่อไปน้ี 
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การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

         มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับประกอบด้วยกำรอ้ำงอิงหรือกำรอ้ำงถึง “IASC’s Framework for 

the Preparation and Presentation of Financial Statements” กำรปรับปรุงกำรอ ้ำงอ ิงกรอบแนวค ิดใน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินได้ปรับกำรอ้ำงอิงหรือกำรอ้ำงถึงบำงส่วนที่กล่ำวข้ำงต้นให้เป็นปัจจุบันและท ำกำร

ปรับปรุงอื่นๆเพ่ืออธิบำยให้ชัดเจนข้ึนว่ำเอกสำรแต่ละฉบับน้ันเป็นกำรอ้ำงอิง “กรอบแนวคิด” ของปีใด 

 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 

            กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ประกอบด้วย กำรปรับปรุงค ำนิยำมของสินทรัพย์และหนี้สิน 

เกณฑ์ในกำรรวมสินทรัพย์และหน้ีสินในงบกำรเงิน นอกจำกน้ียังรวมถึงหลักกำรใหม่และแนวปฏิบัติที่ได้ถูกเพ่ิมเติม

เข้ำไป ดังต่อไปน้ี 

  1. กำรวัดมูลค่ำ ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่ต้องพิจำรณำในกำรเลือกเกณฑ์ในกำรวัดมูลค่ำ 

 2. กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงเมื่อใดที่จะจัดประเภทรำยกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยใน

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

  3. กิจกำรที่เสนอรำยงำน 

  4. เมื่อใดสินทรัพย์และหน้ีสินจะถูกเอำออกจำกงบกำรเงิน 

            กรอบแนวคิดยังได้อธิบำยให้ชัดเจนขึ ้นถึงบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบริหำรในกำรดูแลรักษำ

ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำร ควำมระมัดระวัง และควำมไม่แน่นอนของกำรวัดมูลค่ำในกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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ค านิยามของธรุกิจ 

         ค ำนิยำมของธุรกิจที่ปรับปรุงในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ ได้อธิบำยให้

ชัดเจนข้ึนถึงค ำนิยำมของธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้กิจกำรใช้ในกำรก ำหนดว่ำรำยกำรค้ำน้ันต้องบันทึก

รำยกำรเป็น “กำรรวมธุรกิจ” หรือ “กำรซื้อสินทรัพย์” หรือไม่ กำรปรับปรุงมีดังน้ี 

1. อธิบำยให้ชัดเจนข้ึนในเร่ืองกำรพิจำรณำว่ำเป็น “ธุรกิจ” น้ัน กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่ได้มำต้อง

รวมถึงข้อมูลปัจจัยน ำเข้ำและกระบวนกำรที่ส ำคัญเป็นอย่ำงน้อยซึ ่งเมื ่อน ำมำรวมกันมีส่วนอย่ำงมี

นัยส ำคัญท ำให้เกิดควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลผลิต 

2. ตัดเร่ืองกำรประเมินว่ำผู้ร่วมตลำดสำมำรถทดแทนปัจจัยน ำเข้ำหรือกระบวนกำรที่ขำดหำยไปใดๆ และ

สร้ำงผลผลิตต่อไปได้ ออกจำกมำตรฐำนฯ 

3. เพ่ิมแนวปฏิบัติและตัวอย่ำงเพ่ือประกอบควำมเข้ำใจเพ่ือช่วยให้กิจกำรประเมินว่ำกระบวนกำรที่ส ำคัญได้

ถูกซื้อหรือไม ่

4. ท ำให้นิยำมของธุรกิจและนิยำมของผลผลิตแคบลง โดยกำรให้ควำมสนใจในตัวของสินค้ำและบริกำรที่

ให้กับลูกค้ำและตัดเร่ืองกำรอ้ำงอิงควำมสำมำรถในกำรลดต้นทุนออกจำกมำตรฐำนฯ 

5. เพ่ิมเร่ืองกำรทดสอบควำมต้ังใจเป็นทำงเลือก ซึ่งอนุญำตให้ท ำกำรประเมินอย่ำงง่ำยว่ำกลุ่มของกิจกรรม

และสินทรัพย์ที่ได้มำไม่ใช่ธุรกิจหรือไม่ 

 

 ค านิยามของความมีสาระส าคัญ 
              ค ำนิยำมของควำมมีสำระส ำคัญ ท ำให้เกิดกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง กำรน ำเสนองบ

กำรเงิน และมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและ

ข้อผิดพลำด และท ำให้เกิดกำรปรับปรุงซึ่งเป็นผลที่สืบเน่ืองไปมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับอื่น 

 กำรปรับปรุงช่วยท ำให้เกิดควำมเข้ำใจมำกย่ิงข้ึนของค ำนิยำมของควำมมีสำระส ำคัญโดย 

1. กำรท ำให้ค ำนิยำมเป็นแนวทำงเดียวกันของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกรอบแนวคิดเพ่ือ

หลีกเลี่ยงควำมสับสนที่อำจเกิดข้ึนจำกควำมแตกต่ำงของค ำนิยำม 

2. กำรรวมข้อก ำหนดสนับสนุนเข้ำไว้ด้วยกันของมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 

ในค ำนิยำมเพ่ือท ำให้ค ำนิยำมมีควำมชัดเจนมำกข้ึนและอธิบำยถึงกำรน ำควำมมีสำระส ำคัญไปประยุกต์

ได้ชัดเจนข้ึน 

3. กำรน ำแนวปฏิบัติที่มีอยู่ของค ำนิยำมของควำมมีสำระส ำคัญมำไว้ในที่เดียวกัน ร่วมกันกับค ำนิยำม 
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การปฏริูปอัตราดอกเบีย้อ้างอิง 
         กำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง ท ำให้เกิดกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรปรับปรุงน้ันได้ปรับเปลี่ยนข้อก ำหนดของกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงโดยเฉพำะเพ่ือเป็นกำรบรรเทำผลกระทบที่

อำจเกิดขึ้นจำกควำมไม่แน่นอนที่เกิดจำกกำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง เช่น อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงที่ก ำหนดจำก

ธุรกรรมกำรกู้ยืม (interbank offer rates-IBORs) นอกจำกน้ี กำรปรับปรุงได้ก ำหนดให้กิจกำรให้ข้อมูลเพ่ิมเติมกับ

นักลงทุนเก่ียวกับควำมสัมพันธ์ของกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกควำมไม่แน่นอนใด ๆ น้ัน 

 ฝ่ำยบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปีที ่เริ่มน ำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ 

 

2.5  การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า  

สภำวิชำชีพบัญชีได้ปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ และได้ลงประกำศใน

รำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2564 โดยมีกำรปรับปรุงดังน้ี 

1. กำรยินยอมลดค่ำเช่ำที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2563 ทั้งน้ีอนุญำตให้

กิจกำรถือปฏิบัติก่อนวันที ่มีผลบังคับใช้ได้ กำรปรับปรุงนี้เพื่อเป็นกำรผ่อนปรนในทำงปฏิบัติส ำหรับผู ้เช่ำ โดยไม่

จ ำเป็นต้องประเมินว่ำกำรยินยอมลดค่ำเช่ำที่เกิดขึ้นอันเป็นผลโดยตรงจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 

และเข้ำเง่ือนไขตำมที่ระบุไว้ ถือเป็นกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำหรือไม่ โดยให้บันทึกกำรยินยอมลดค่ำเช่ำน้ันเสมือนว่ำ

ไม่ใช่กำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำ  

2. เพ่ิมข้อก ำหนดส ำหรับข้อยกเว้นช่ัวครำวที่เกิดข้ึนจำกกำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง โดยกิจกำรต้องถือปฏิบัติ

ตำมกำรปรับปรุงดังกล่ำวกับงบกำรเงินประจ ำปีส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2565 เป็น

ต้นไป ท้ังน้ีอนุญำตให้กิจกำรถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้  

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปีที่เริ่มน ำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ 

 

3.  นโยบายการบญัชีที่ส าคัญ 
 3.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จา่ย 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อได้โอนอ ำนำจควบคุมในสินค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว กล่ำวคือ เมื่อมีกำรส่งมอบ

สินค้ำ รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีได้รับหรือคำดว่ำจะได้รับส ำหรับสินค้ำท่ีได้ส่งมอบหลังจำกหักประมำณ

กำรสินค้ำรับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
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รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำโดยมีเง่ือนไขกำรติดต้ังและตรวจสอบ รับรู้รำยได้หำกผู้ซื้อยอมรับสินค้ำเมื่อมีกำรติดต้ัง

และสินค้ำได้ผ่ำนกำรตรวจสอบก่อนแล้ว 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับรู้ตลอดช่วงเวลำที่ให้บริกำรตำมอำยุของสัญญำ 

  รำยได้เงินปันผลรับรู้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล  

  รำยได้ดอกเบี้ยรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง 

  รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนตำมเกณฑ์คงค้ำง  

 

 3.2 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝำกสถำบันกำรเงิน    และเงิน

ลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง ซึ่งถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน      นับจำกวันที่ได้มำและ

ไม่มีข้อจ ำกัดในกำรเบิกใช้ 

 

 3.3 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 

  ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 

   ลูกหน้ีกำรค้ำรับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยจ ำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปรำศจำกเง่ือนไขในกำรได้รับช ำระ ในกรณี

ที่มีส่วนประกอบด้ำนกำรจัดหำเงินที่มีนัยส ำคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่ำปัจจุบันของสิ่งตอบแทน 

   ลูกหน้ีกำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญ โดยใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำย (Simplified Approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 ในกำรวัด

มูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ซึ่งก ำหนดให้พิจำรณำผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยหุน้ี

และรับรู้ผลขำดทุนตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึน 

ลูกหนี้กำรค้ำจะถูกจัดกลุ่มตำมวันที่ครบก ำหนดช ำระ อัตรำควำมเสียหำยที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับประวัติ

กำรช ำระเงินและข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตในอดีตซึ่งมีกำรปรับเพื่อสะท้อนข้อมูลปัจจุบันและกำรคำดกำรณ์

ล่วงหน้ำเกี่ยวกับปัจจัยทำงเศรษฐกิจมหภำคที่มีผลต่อควำมสำมำรถของลูกค้ำในกำรช ำระหนี้ บริษัทและบริษัท

ย่อยได้ระบุผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อัตรำกำรว่ำงงำน และดัชนีรำคำผู้บริโภค (Consumer Price 

Index) ของประเทศที่ขำยสินค้ำและบริกำรให้เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องมำกที่สุด และปรับอัตรำกำรสูญเสียในอดีต

ตำมกำรเปลี่ยนแปลงที่คำดกำรณ์ไว้ในปัจจัยเหล่ำนี้ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนภำยใต้

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
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 ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

  ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่น (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน) รับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกด้วย

มูลค่ำตำมใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่ำต่อมำด้วยจ ำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ำมี) ซึ่ง

ประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคือ ผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ

ลูกหน้ีกำรค้ำเปรียบเทียบกับมูลค่ำท่ีจะได้รับจำกลูกหน้ีกำรค้ำ หน้ีสูญที่เกิดข้ึนจะรับรู้ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนทันที

โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใช้จ่ำยบริหำร 

 ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยว่ำจะสูญประเมินโดยกำรวิเครำะห์ประวัติกำรช ำระหน้ี และกำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับกำรช ำระ

หน้ีในอนำคตของลูกค้ำ จ ำนวนค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญพิจำรณำจำกประวัติกำรตัดจ ำหน่ำยหน้ีสูญและอำยุหน้ีของ

ลูกหน้ี ลูกหน้ีจะถูกตัดจ ำหน่ำยบัญชีเมื่อทรำบว่ำเป็นหน้ีสูญ 

 

 3.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินค้ำคงเหลือแสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ำ

ค ำนวณโดยใช้วิธี ดังน้ี 

- สินค้ำส ำเร็จรูปทั่วไป วิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน 

- สินค้ำส ำเร็จรูปส ำหรับโครงกำร วิธีรำคำทุนแบบเฉพำะเจำะจง 

 ต้นทุนสินค้ำคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดในกำรซื้อ ต้นทุนแปลงสภำพและต้นทุนอื่นๆ ที่เกิดข้ึน

เพ่ือให้สินค้ำคงเหลือน้ันอยู่ในสถำนที่และอยู่ในสภำพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

 ต้นทุนในกำรซื้อ ประกอบด้วย รำคำซื้อและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อสินค้ำน้ัน เช่น อำกรขำเข้ำ ค่ำ

ขนส่ง และต้นทุนอื่นๆซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับกำรได้มำซึ่งสินค้ำ และหักด้วยส่วนลดกำรค้ำและเงินที่ได้รับคืนจำก

กำรซื้อสินค้ำ 

มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับเป็นกำรประมำณรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติธุรกิจ หักด้วยประมำณกำรต้นทุนใน

กำรผลิตสินค้ำให้เสร็จและต้นทุนที่จ ำเป็นต้องจ่ำยไปเพ่ือให้ขำยสินค้ำได้  

 

 3.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 

 บริษัทร่วม หมำยถึง กิจกำรที่อยู่ภำยใต้อิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญของบริษัท กล่ำวคือ มีอ ำนำจในกำร

เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบำยทำงกำรเงิน และกำรด ำเนินงำนของกิจกำร แต่ไม่ถึงระดับที่จะ

ควบคุมนโยบำย 

 บริษัทย่อย หมำยถึง กิจกำรที่บริษัทมีอ ำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรด ำเนินงำน ซึ่ง

โดยทั่วไปแล้วบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมำกกว่ำกึ่งหน่ึง 
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  ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อ

กำรด้อยค่ำเงินลงทุน (ถ้ำมี) ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนจะบันทึกเป็นขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

และตำมงบกำรเงินรวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสีย 

 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 

เมื่อมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน  ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่ำตำมบัญชีและรวมถึงก ำไร

หรือขำดทุนสะสมจำกกำรตีรำคำหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในก ำไรหรือ

ขำดทุน 

ในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยจ ำหน่ำยบำงส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ กำรค ำนวณต้นทุนส ำหรับเงินลงทุน

ที่จ ำหน่ำยไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก ปรับใช้กับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่

ทั้งหมด 

 

3.6 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสือ่มราคา 

   ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อด้อยค่ำ (ถ้ำมี)  

   รำคำทุนรับรู้เมื่อเร่ิมแรกที่ได้สินทรัพย์มำรวมถึงต้นทุนทำงตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดหำสินทรัพย์เพ่ือให้

สินทรัพย์อยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในกำรรื้อถอน ขนย้ำย และกำรบูรณะสถำน

ที่ต้ังของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภำระผูกพันของกิจกำร (ถ้ำมี) 

 บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์หำกมีข้อบ่งช้ีว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน

อำจต ่ำกว่ำมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 

 รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรต่อเติม กำรต่ออำยุ หรือกำรปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีข้ึนในภำยหลัง จะถูกบันทึกเพ่ิมใน

บัญชีของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ิมเติม

ในอนำคตเกินกว่ำที่ได้เคยประเมินได้จำกสินทรัพย์นั้น ส่วนค่ำซ่อมแซมและค่ำบ ำรุงรักษำอื่นในภำยหลังและจะ

บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดข้ึน 

 ค่ำเสื่อมรำคำค ำนวณจำกรำคำทุนหักมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์

โดยประมำณของสินทรัพย์ดังต่อไปน้ี 

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 5 ปี 

อุปกรณ์ส ำนักงำน 3 และ 5 ปี 

เคร่ืองตกแต่งและติดต้ัง 5 ปี 

ยำนพำหนะ 5 ปี 

อุปกรณ์ส ำหรับงำนบริกำร 3 และ 4 ปี 
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บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ทุกปี 

  บริษัทและบริษัทย่อยคิดค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับส่วนประกอบของรำยกำรสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่ำงหำก

จำกกันเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนน้ันมีต้นทุนที่มีนัยส ำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์น้ัน 

 ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและอุปกรณ์ระหว่ำงติดต้ัง 

  บริษัทและบริษัทย่อยตัดรำยกำรส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ ออกจำกบัญชีเมื่อจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 

รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยหรือตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

 3.7 ต้นทุนการกู้ยืม 

  ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในกำรจัดหำหรือก่อสร้ำงสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรท ำให้อยู่ใน

สภำพพร้อมใช้หรือขำย ได้ถูกน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์จนกว่ำสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมที่จะ

ใช้ได้ตำมประสงค์ ส่วนต้นทุนกำรกู้ยืมอื่นถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกู้ยืม ประกอบด้วย 

ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดข้ึนจำกกำรกู้ยืมน้ัน  

 

 3.8 สัญญาเช่า 

      ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

   ณ วันเร่ิมต้นสัญญำ บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำ

หรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ถ้ำสัญญำน้ันเป็นกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใช้

สินทรัพย์ที่ระบุได้ส ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน 

    บริษัทและบริษัทย่อยประเมินอำยุสัญญำเช่ำตำมระยะเวลำที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญำเช่ำหรือตำม

ระยะเวลำที่เหลืออยู่ของสัญญำเช่ำที่มีผลอยู่ ณ วันที่น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็นครั้งแรก (ณ 

วันที่ 1 มกรำคม 2563) โดยรวมระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหำกมีควำมแน่นอนอย่ำง

สมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำง

สมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกน้ัน ทั้งน้ีพิจำรณำถึงผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ กำร

เปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่ออำยุของสัญญำเช่ำดังกล่ำว เป็นต้น 
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  สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า 

       สินทรัพย์สิทธิกำรใช้รับรู้ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่อมรำคำ

สะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) และปรับปรุงด้วยกำรวัดมูลค่ำของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำใหม่ (ถ้ำมี) รำคำทุน

ดังกล่ำวประกอบด้วย จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวัดมูลค่ำเร่ิมแรก ต้นทุนทำงตรงที่เกิดข้ึน และ

กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำใดๆที่จ่ำยช ำระ ณ วันที่สัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวันที่สัญญำเร่ิมมีผลหักสิ่งจูงใจตำม

สัญญำเช่ำท่ีได้รับ 

   รำคำทุนของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้รวมถึงประมำณกำรต้นทุนที่จะเกิดข้ึนส ำหรับผู้เช่ำในกำรร้ือและขนย้ำย

นทรัพย์อ้ำงอิงหรือกำรบูรณะสินทรัพย์อ้ำงอิงให้อยู่ในสภำพตำมที่สินทรัพย์อ้ำงอิง กำรบูรณะสถำนที่ตั้งของสิ

ก ำหนดไว้ในข้อตกลงและเง่ือนไขของสัญญำเช่ำ 

   ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุของสัญญำ

แต่ละประเภทเช่ำ หรืออำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้  

 

            หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

      หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำแสดงมูลค่ำตำมมูลค่ำปัจจุบันของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียังไม่ได้จ่ำยช ำระ ณ 

วันที่สัญญำเช่ำเร่ิมมีผล กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำวประกอบด้วย กำรจ่ำยช ำระคงที่ (รวมถึงกำรจ่ำยช ำระ

คงที่โดยเนื้อหำ) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตำมสัญญำเช่ำ (ถ้ำมี) และจ ำนวนเงินที่คำดว่ำผู้เช่ำจะจ่ำยช ำระภำยใต้กำร

รับประกันมูลค่ำคงเหลือ นอกจำกน้ี กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำยังรวมถึงรำคำใช้สิทธิของสิทธิกำรเลือกซื้อ หำกมี

ควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่บริษัทและบริษัทย่อยจะใช้สิทธิเลือกนั้น และกำรจ่ำยช ำระค่ำปรับเพื่อกำร

ยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกข้อก ำหนดสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำบริษัทและบริษัทย่อยจะใช้สิทธิเลือกในกำรยกเลิก

สัญญำเช่ำ  

 

      บริษัทและบริษัทย่อยค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำโดยใช้อัตรำดอกเบี้ยกำรกู้ยืม

ส่วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญำเช่ำมีผล หำกอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของหนี้สินสัญญำเช่ำนั้นไม่สำมำรถก ำหนดได้ ทั้งน้ี

อัตรำดอกเบี้ยกำรกู้ยืมส่วนเพ่ิมอ้ำงอิงจำกอัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำลปรับด้วยค่ำควำมเสี่ยงที่เหมำะสม

ตำมระยะเวลำของสัญญำเช่ำน้ัน หลังจำกวันที่สัญญำเช่ำเร่ิมมีผลบริษัทและบริษัทย่อยจะวัดมูลค่ำของหน้ีสินตำม

สัญญำเช่ำเพ่ิมข้ึนเพ่ือสะท้อนดอกเบี้ยจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ และลดลงเพ่ือสะท้อนกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ

ที่จ่ำยช ำระแล้ว นอกจำกน้ี บริษัทและบริษัทย่อยจะวัดมูลค่ำหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงอำยุ

สัญญำเช่ำ จ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยช ำระ หรือกำรประเมินสิทธิกำรเลือกในกำรซื้อสินทรัพย์อ้ำงอิง 
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  สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

       บริษัทและบริษัทย่อยเลือกใช้ข้อยกเว้นในกำรรับรู้รำยกำรส ำหรับสัญญำเช่ำระยะสั้น )สัญญำเช่ำที่มีอำยุ

สัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับจำกวันที ่สัญญำเช่ำมีผล และไม่มีสิทธิกำรเลือกซื ้อ) และสัญญำเ ช่ำซึ่ง

สินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต ่ำ จ ำนวนเงินที่จ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำวจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือ

ขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 

 

  ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

 

  สัญญาเช่าการเงิน 

   สัญญำเช่ำทรัพย์สินที่มีควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนให้ผู้เช่ำทรัพย์สิน 

จะถูกจัดเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินถูกบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของทรัพย์สินที่

เช่ำ  หรือมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินข้ันต ่ำท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ โดยจ ำนวนเงินที่

ต้องจ่ำยแต่ละครั้งจะแบ่งเป็นเงินส่วนของหนี้สินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้อัตรำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคง

ค้ำง ยอดคงเหลือของภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะถูกบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกใน

งบก ำไรขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 

 

  สัญญาเช่าด าเนินงาน 

   สัญญำเช่ำทรัพย์สินที ่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนแก่เจ้ำของทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่ำจะถูกจัดเป็น

สัญญำเช่ำด ำเนินงำน โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกกำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนเป็น

ค่ำใช้จ่ำยโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลำของกำรเช่ำ 

 

 3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทและบริษัทย่อยซื้อมำและมีอำยุกำรใช้งำนจ ำกัดแสดงตำมรำคำทุนหักค่ำตัด

จ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)  

  รำยจ่ำยภำยหลังกำรรับรู ้รำยกำรจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื ่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต 

โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สำมำรถระบุได้ที่เกี่ยวข้องน้ัน ค่ำใช้จ่ำยอื่น รวมถึงค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภัณฑ์ที่เกิดข้ึน

ภำยในรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเมื่อเกิดข้ึน 

  ค่ำตัดจ ำหน่ำยค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะได้รับประโยชน์โดยประมำณ

ของสินทรัพย์ดังต่อไปน้ี 

ค่ำลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 และ 5 ปี   
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  บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ทุกปี 

 

3.10 การด้อยค่าของสินทรัพย ์

  ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่ำมีข้อบ่งช้ีของสินทรัพย์ว่ำมีกำรด้อยค่ำ

หรือไม่ หำกสินทรัพย์น้ันมีข้อบ่งช้ีของกำรด้อยค่ำ บริษัทและบริษัทย่อยจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของ

สินทรัพย์ หำกมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อย

ค่ำของสินทรัพย์ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์จะถูกกลับรำยกำรเมื่อมูลค่ำที่

คำดว่ำจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภำยหลังและจะกลับรำยกำรได้ไม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีภำยหลังหักค่ำเสื่อมรำคำ

สะสมหรือค่ำตัดจ ำหน่ำย มูลค่ำที่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ำ

ยุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในกำรขำย 

 

 3.11 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 

  ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2563 

   เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่นแสดงในรำคำทุน 

 

 3.12 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนส ำรอง

เลี้ยงชีพเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร 

 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำน

จ่ำยสะสมและเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพได้แยก

ออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพบันทึก

เป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร 
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 

บริษัทและบริษัทย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมข้อบังคับของ

บริษัทและบริษัทย่อย กฎหมำยแรงงำน และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอื่นๆ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยถือ

ว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส ำหรับพนักงำน  

บริษัทและบริษัทย่อยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วิธีคิด

ลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระ

ผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักกำรประมำณกำรดังกล่ำวต้องใช้ข้อสมมติที่หลำกหลำย 

รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนักงำน 

อัตรำกำรมรณะและอัตรำเงินเฟ้อ 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) 

จะรับรู้ทันทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของก ำไรสะสม 

 3.13 ประมาณการหน้ีสิน 

กำรประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีภำระหน้ีสินเกิดข้ึน

ตำมกฎหมำยหรือภำระผูกพันซึ ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ำยไปเพื่อช ำระภำระหนี้สินดังกล่ำว โดยจ ำนวนภำระหนี้สินดังกล่ำวสำมำรถ

ประมำณจ ำนวนเงินได้อย่ำงน่ำเช่ือถือถ้ำผลกระทบดังกล่ำวเป็นนัยส ำคัญ ประมำณกำรกระแสเงินสดที่จะจ่ำยใน

อนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อัตรำคิดลดในตลำดปัจจุบันก่อนค ำนวณภำษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูล

ค่ำท่ีอำจประเมินได้ในตลำดปัจจุบันซึ่งแปรไปตำมเวลำและควำมเสี่ยงที่มีต่อหน้ีสิน  

 

 3.14 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  

รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้บันทึกไว้เป็นเงินบำท โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร 

สินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินได้บันทึกไว้เป็นเงิน

บำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำได้บันทึกเป็น

รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในงวดปัจจุบัน 

 

 3.15 สัญญาเช่าด าเนินงาน 

สัญญำเช่ำทรัพย์สินที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนแก่เจ้ำของทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่ำจะถูกจัดเป็น

สัญญำเช่ำด ำเนินงำน โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกกำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนเป็น

ค่ำใช้จ่ำยโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลำของกำรเช่ำ 
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 3.16 ภาษีเงินได้ 

ภำษีเงินได้ ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  

 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ (ถ้ำมี) ตำมจ ำนวนที่จะต้องจ่ำย ค ำนวณตำมหลักเกณฑ์แห่ง

ประมวลรัษฎำกรในอัตรำภำษีเงินได้ร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิก่อนภำษีเงินได้ หลังจำกปรับปรุงบวกกลับด้วย

ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซึ่งไม่สำมำรถถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณภำษีและหักออกด้วยรำยกำรที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือ

เป็นรำยได้ในกำรค ำนวณภำษี 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะค ำนวณขึ้นจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงมูลค่ำตำม

บัญชีกับฐำนภำษีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์

และหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรำยได้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีหรือค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รอกำร

ตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในก ำไรขำดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรำยกำรที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก ำไร

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเมื่อมีควำมเป็นไปได้

ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทและบริษัทย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคตเพียงพอที่จะน ำสินทรัพย์

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมำใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำรจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสิน

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจำกผลแตกต่ำงช่ัวครำวต่อไปน้ี กำรรับรู้

ค่ำควำมนิยมในครั้งแรก กำรรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจและรำยกำร

น้ันไม่มีผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนทำงบัญชีหรือทำงภำษี และผลแตกต่ำงที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ

กิจกำรร่วมค้ำหำกเป็นไปได้ว่ำจะไม่มีกำรกลับรำยกำรในอนำคตอันใกล้ 

สินทรัพย์และหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีถูกวัดมูลค่ำโดยใช้อัตรำภำษีเงินได้ส ำหรับงวดที่บริษัทและ

บริษัทย่อยคำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีหรือจะจ่ำยช ำระหน้ีสินภำษีเงินได้ โดย

ใช้อัตรำภำษีและกฎหมำยภำษีอำกรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในสิ้น

รอบระยะเวลำท่ีรำยงำน  
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ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวนและ

ปรับลดมูลค่ำ เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอต่อ

กำรน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์ได้ 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็ต่อเมื่อกิจกำรมี

สิทธิตำมกฎหมำยและภำษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกัน 

 

 3.17 ก าไรต่อหุ้น 

   ก ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีด้วยจ ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ถือ

โดยบุคคลภำยนอกท่ีออกจ ำหน่ำยอยู่แล้วในระหว่ำงปี 

 

 3.18 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

  บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ ำนำจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท

ไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ท ำหน้ำที่ถือหุ้น 

บริษัทย่อย และกิจกำรที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึง

บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมและมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญกับ

บริษัท ผู้บริหำรส ำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำว 

และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่ำน้ัน 

 

3.19 สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

กำรจัดประเภทรำยกำรขึ ้นอยู ่กับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจกำรในกำรจัดกำรสินทรัพย์

ทำงกำรเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

บริษัทและบริษัทย่อยจัดประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงินตำมลักษณะกำรวัดมูลค่ำดังน้ี 

• รำยกำรที่วัดมูลค่ำภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม (ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือผ่ำนก ำไรขำดทุน) และ 

• รำยกำรที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 

บริษัทและบริษัทย่อยต้องจัดประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหนี้เฉพำะเมื ่อบริษัทและ

บริษัทย่อยเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในกำรบริหำรสินทรัพย์เหล่ำน้ัน 

ตรำสำรทุนสำมำรถจ ำแนกและไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมประเภทของกำรวัดมูลค่ำได้สองประเภท 

ได้แก่ กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) หรือกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

(FVOCI) ซึ่งไม่สำมำรถจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 
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ในกำรรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรก บริษัทและบริษัทย่อยต้องวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำง

กำรเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุนกำรท ำ

รำยกำรซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับกำรได้มำหรือกำรออกสินทรัพย์ทำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินน้ัน ต้นทุนกำรท ำ

รำยกำรของสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนน้ันรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในก ำไร

หรือขำดทุน 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินซึ ่งประกอบด้วยอนุพันธ์แฝงจะพิจำรณำในภำพรวมว่ำกระแสเงินสดที่เกิดจำก

สินทรัพย์ทำงกำรเงินน้ันเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยหรือไม่  

กำรวัดมูลค่ำในภำยหลังของตรำสำรหนี้ขึ้นอยู่กับโมเดลทำงธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในกำรจัดกำร

สินทรัพย์ทำงกำรเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน กำรวัดมูลค่ำตรำสำรหน้ี

สำมำรถท ำได้ 3 วิธี โดยข้ึนอยู่กับกำรจัดประเภทตรำสำรหน้ีของบริษัทและบริษัทย่อย 

• รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย สินทรัพย์ทำงกำรเงินต้องวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยเมื่อบริษัทและบริษัทย่อย

ถือครองสินทรัพย์ทำงกำรเงินน้ันตำมโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์กำรถือครองสินทรัพย์ทำงกำรเงินเพ่ือรับ

กระแสเงินสดตำมสัญญำ และข้อก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินซึ่งท ำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ง

เป็นกำรจ่ำยเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก ำหนดไว้ รำยได้ดอกเบี้ยจำก

สินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำวต้องค ำนวณโดยใช้วิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ้นจำก

กำรตัดรำยกำรจะรับรู้โดยตรงในก ำไรหรือขำดทุนและแสดงรำยกำรในก ำไรขำดทุนอื่น พร้อมกับก ำไร

ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำแสดงเป็นก ำไรหรือขำดทุน 

• มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) สินทรัพย์ทำงกำรเงินต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม

ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยถือครองสินทรัพย์ทำงกำรเงินตำมโมเดลธุรกิจที่มี

วัตถุประสงค์เพ่ือรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพ่ือขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และข้อก ำหนดตำมสัญญำ

ของสินทรัพย์ทำงกำรเงินซึ ่งท ำให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินต้นและดอกเบี ้ยจำกยอด

คงเหลือของเงินต้นในวันที่ก ำหนดไว้ กำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินรับรู้ผ่ำนก ำไร

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ รำยได้ดอกเบี้ย และก ำไรขำดทุนจำกอัตรำ

แลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุน เมื่อมีกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ก ำไรหรือ

ขำดทุนสะสมที่เคยรับรู้รำยกำรในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำก ำไรหรือ

ขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไรขำดทุนอื่น รำยได้ดอกเบี้ยจำกสินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำวต้องค ำนวณ

โดยใช้วิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไร

ขำดทุน 

 

 

 



 

  77 

 

• มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไม่เข้ำเง่ือนไขกำรวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุน

ตัดจ ำหน่ำยหรือ FVOCI ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดจำก

ตรำสำรหน้ีที่วัดมูลค่ำ FVPL จะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุน และแสดงรำยกำรสุทธิในก ำไรขำดทุนอื่นในรอบ

ระยะเวลำท่ีเกิดรำยกำร 

    เงินปันผลที่ได้รับจำกเงินลงทุนจะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนโดยแสด งรำยกำรเป็นรำยได้อื่นเมื่อบริษัท

และบริษัทย่อยมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล 

กำรเปลี ่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วย FVPL จะรับรู ้เป็นก ำไร

ขำดทุนอื่นในงบก ำไรขำดทุน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (และกำรกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ) 

ของตรำสำรทุนที่วัดมูลค่ำด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรำยกำรต่ำงหำกจำกรำยกำรเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในมูลค่ำ

ยุติธรรม 

 

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินและส่วนของเจ้าของ 

    เครื่องมือทำงกำรเงินที่ บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ออกต้องจัดประเภทเป็นหนี้สินทำงกำรเงินหรือตรำสำรทุน

โดยพิจำรณำภำระผูกพันตำมสัญญำ 

- หำกบริษัทและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่นให้กับ

กิจกำรอื่น โดยไม่สำมำรถปฏิเสธกำรช ำระหรือเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มีก ำหนดได้น้ัน เคร่ืองมือทำง

กำรเงินน้ันจะจัดประเภทเป็นหน้ีสินทำงกำรเงิน เว้นแต่ว่ำกำรช ำระน้ันสำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุน

ของบริษัทและบริษัทย่อยเองด้วยจ ำนวนตรำสำรทุนที่คงที่ และเปลี่ยนกับจ ำนวนเงินที่คงที่ 

- หำกบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภำระผูกพันตำมสัญญำหรือสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพันตำมสัญญำไป

ได้ เคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำวจะจัดประเภทเป็นตรำสำรทุน 

     ในกำรรับรู้รำยกำรเ มื่อเริ่มแรก บริษัทและบริษัทย่อยต้องวัดมูลค่ำของหนี้สินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

บริษัทและบริษัทย่อยจัดประเภทรำยกำรหนี้สินทำงกำรเงินทั้งหมดที่วัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 

ยกเว้นหน้ีสินทำงกำรเงินบำงรำยกำร  

 การรับรู้รายการและการตัดรายการ 

    บริษัทและบริษัทย่อยต้องรับรู้สินทรัพย์ทำงกำรเงินหรือหนี้สินทำงกำรเงินในงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะเมื่อ

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญำตำมข้อก ำหนดของสัญญำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินน้ัน กำรซื้อหรือขำยสินทรัพย์ทำง

กำรเงินตำมวิธีปกติต้องรับรู้รำยกำรในวันซื้อขำย ซึ่งเป็นวันที่บริษัทและบริษัทย่อยตกลงที่จะซื้อหรือขำยสินทรัพย์ 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดรำยกำรเฉพำะเมื่อสิทธิตำมสัญญำที่จะได้รับกระแสเงินสดจำกสินทรัพย์ทำงกำรเงิน

หมดอำยุ หรือเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยโอนสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และเป็นกำรโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของ

ควำมเป็นเจ้ำของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 



 

  78 

 

 

 การด้อยค่า 

   บริษัทและบริษัทย่อยประเมิน ข้อมูลคำดกำรณ์อนำคตประกอบกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ

เกิดข้ึนที่เกี่ยวข้องกับตรำสำรหน้ีที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยและ FVOCI วิธีกำรประเมินกำรด้อยค่ำที่เลือกใช้

ข้ึนอยู่กับควำมเป็นสำระส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีทั่วไป (General approach) ใน

กำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 

 

4. การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 
ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณ

กำรในเร่ืองที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินที่แสดงใน

งบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณกำร

ไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส ำคัญมีดังน้ี 

 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

     ถือปฎิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563  

 ในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผล

ขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยค ำนึงถึงประวัติกำรช ำระเงินและข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตในอดีตซึ่งมีกำรปรับสะท้อน

ข้อมูลปัจจุบัน และกำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำเกี่ยวกับปัจจัยทำงเศรษฐกิจมหภำคที่มีผลต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี 

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  อัตรำกำรว่ำงงำน และดัชนีรำคำผู้บริโภค (Consumer Price Index) 

  

ถือปฎิบัติก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2563 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุน

ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงแล ะสภำวะ

เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะน้ัน เป็นต้น 
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ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื  

ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุน

ที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกสินค้ำคงเหลือน้ัน โดยค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับพิจำรณำจำกรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยได้

ตำมปกติของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสินค้ำ  

 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน/ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

ในกำรค ำนวณค่ำเสื ่อมรำคำของส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และค่ำตัดจ ำหน่ำย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของ

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง

เกิดข้ึน 

นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิกำร

ใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำ

มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และ

ค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเก่ียวเน่ืองกับสินทรัพย์น้ัน 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุน

ทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำง

ช่ัวครำวและขำดทุนน้ัน ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

เป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 

สัญญาเช่า    

ถือปฎิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 

 ในกำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำที่มีสิทธิกำรเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำ บริษัทและบริษัท

ย่อยก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำตำมระยะเวลำที่บอกเลิกไม่ได้ของสัญญำเช่ำ โดยรวมระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุ

สัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำ

เช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินว่ำ

บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือที่จ ะไม่ใช้

สิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ โดยพิจำรณำข้อเท็จจริงและสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ท ำให้เกิดสิ่งจูงใจในทำง

เศรษฐกิจส ำหรับบริษัทและบริษัทย่อยในกำรใช้สิทธิเลือกน้ัน ภำยหลังจำกวันที่สัญญำเช่ำมีผล บริษัทและบริษัทย่อยจะ 
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ประเมินอำยุสัญญำเช่ำใหม่หำกมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่มีนัยส ำคัญซึ่งอยู ่ภำยใต้กำรควบคุมและส่งผลต่อควำม

แน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก 

 

ถือปฎิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้ใช้

ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพ่ือพิจำรณำว่ำบริษัทและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนควำม

เสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่ง

ต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ 

และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนักงำน เป็นต้น 

 

5. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน ามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ  
ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.3 บริษัทและบริษัทย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบัติในระหว่ำงปีปัจจุบัน โดยผลสะสม

จำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้นมำถือปฏิบัติ 

แสดงได้ดังน้ี   

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วันที่  

31 ธันวำคม 2562 

(จัดประเภทใหม่ 

หมำยเหตุ 33)* 

 ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือ 

ทำงกำรเงิน 

 ผลกระทบจำก

มำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบับที่ 16 

 ณ วันที่  

1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน        

สินทรัพย์หมุนเวียน        

 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  142,746*  (659)  -  142,087 

 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

       

   ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ 14,894   -  (466)  14,428 

 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  -  -  2,603  2,603 



 

  81 

 

 

หน้ีสินหมุนเวียน  

 

 

 

 

 

 

 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 195  -  625  820 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน        

 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 142  -  1,512  1,654 

ส่วนของผู้ถือหุ้น        

    ก ำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 49,682  (659)  -  49,023 
 
 
 
 

 พันบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2562 
(จัดประเภทใหม่ 
หมำยเหตุ 33)* 

 ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือ 

ทำงกำรเงิน 

 ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16 

 ณ วันที่ 1 
มกรำคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพย์หมุนเวียน        
 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  140,191*  (659)  -  139,532 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        
  ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ 14,467  -  (466)  14,001 
 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  -  -  2,603  2,603 
หน้ีสินหมุนเวียน        
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 195  -  625  820 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน        
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 142  -  1,512  1,654 
ส่วนของผู้ถือหุ้น        
   ก ำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 49,449  (659)  -  48,790 
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5.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
ผลกระทบที่มีต่อก ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 มีดังต่อไปน้ี 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ก ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 49,682  49,449 
กำรเพ่ิมขึ้นจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (659)  (659) 

ก ำไรสะสมยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 จำกผลกระทบ 
   จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 มำถอืปฏิบัติ  

 
49,023 

  
48,790 

 
การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 

ณ วันที่ 1 มกรำคม  2563 (วันที่ถือปฏิบัติคร้ังแรก) ผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่
ใช้จัดกำรสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงิน โดยจัดประเภทรำยกำรสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงิน ด้วยวิธีรำคำทุนตัด
จ ำหน่ำย 

 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรลูกหน้ีกำรค้ำที่ต้องมีกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึน ที่ต้อง
มีกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึน 
ลูกหน้ีกำรค้ำ 
     บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตำมวิธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรวัดมูลค่ำของผลขำดทุนด้ำน
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยุส ำหรับลูกหน้ีกำรค้ำท้ังหมด 
     ในกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึน บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรจัดกลุ่มลูกหน้ีกำรค้ำตำม
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและระยะเวลำเกินก ำหนดช ำระ อัตรำขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึน
พิจำรณำจำกลักษณะกำรจ่ำยช ำระเงินในอดีต ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจัยใน
อนำคตที่จะมีผลกระทบต่ออัตรำขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ด้วยวิธีกำรดังกล่ำว ค่ำเผื่อผลขำดทุนส ำหรับ
ลูกหน้ีกำรค้ำมีรำยละเอียด ดังน้ี 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ยังไม่ถึง 

ก ำหนดช ำระ 

 

 

ไม่เกิน 

1 เดือน  1-2 เดือน  2-3 เดือน 

 

 

 

3-6 เดือน  

 

6-12 เดือน  12 เดือนขึ้นไป  รวม 

ณ วันที ่ 1 มกรำคม 
2563 

 
        

      

ยอดลูกหน้ี  78,807    38,622    2,596    11,661    2,710    1,079    3,450    138,925  
ค่ำเผื่อผลขำดทุน  161    80    5    25    222    166    3,450    4,109  
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 พันบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยังไม่ถึง 

ก ำหนดช ำระ 

 

 

ไม่เกิน 

1 เดือน  1-2 เดือน  2-3 เดือน 

 

 

 

3-6 เดือน  

 

6-12 เดือน  12 เดือนขึ้นไป  รวม 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563                

ยอดลูกหนี ้  74,337    38,220    2,431    11,507    2,698    1,079    3,450    133,722  

ค่ำเผื่อผลขำดทุน  161    80    5    25    222    166    3,450    4,109  

 
กำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหน้ีกำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กับค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหน้ีกำรค้ำ 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 มีดังน้ี  
 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม / 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหน้ีกำรค้ำ  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 3,450 

ผลกระทบจำกกำรปรับปรุงยอดยกมำท่ีมีต่อก ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 659 

ค่ำเผื่อผลขำดทุน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 4,109 

 
 
5.2   สัญญาเช่า 

  หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำววัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำที่ยัง
ไม่ได้จ่ำยช ำระ คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของบริษัทและบริษัทย่อย อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิม
ดังกล่ำวที่น ำมำค ำนวณหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 อยู่ระหว่ำงร้อยละ 4.50 ต่อป ี
  ส ำหรับสัญญำเช่ำที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 บริษัทและ
บริษัทย่อยรับรู้มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำวก่อนวันน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับที่ 16 มำถือปฏิบัติเป็นมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่น ำมำ
ปฏิบัติใช้คร้ังแรก  
 พันบำท 

 
งบกำรเงินรวม / 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่เปิดเผย  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562                   4,214 

บวก สิทธิที่จะซื้อหรือขยำยระยะเวลำท่ีค่อนข้ำงแน่ที่จะมีกำรใช้สิทธิ                           1,104                       

หัก  สัญญำพิจำรณำเป็นสัญญำบริกำร                 (3,014) 

 2,304 

หัก  ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี (167) 
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หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพ่ิมข้ึนจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

  ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบัติ  2,137 

หน้ีสินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  337  

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563  2,474  

ประกอบด้วย  

   หน้ีสินสัญญำเช่ำหมุนเวียน                      820  

    หน้ีสินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน                   1,654  

                   2,474 

 
         สินทรัพย์สิทธิกำรใช้แบ่งตำมประเภทสินทรัพย์ได้ดังน้ี 

 พันบำท 

 
งบกำรเงินรวม / 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563  
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร  2,137 

ยำนพำหนะ  267  

อุปกรณ์ส ำนักงำน  199  

รวมสินทรัพย์สิทธิกำรใช้  2,603  

 
 
6. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 

 6.1 ลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน สรุปได้ดังน้ี 

ช่ือบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
บริษัทใหญ่   
     บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช  

คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
 เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน 

บริษัทย่อย   
 บริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกัด  เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน 
บริษัทร่วม   
 บริษัท คลีน แพลนน่ิง จ ำกัด  เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน 
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน   
 บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

คอมพิวต้ิง จ ำกัด 
 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่และกรรมกำรร่วมกัน 
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บริษัท สบำยน์ อินทิเกรช่ัน จ ำกัด 

 
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่และกรรมกำรร่วมกัน 
 

บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด  เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่และกรรมกำรร่วมกัน 
 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

  

  
ผู้บริหำรส ำคัญ 

  
บุคคลที่มีอ ำนำจและควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำน 

 

6.2 นโยบายการก าหนดราคา 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรับรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ดังน้ี 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยได้จำกกำรขำย  -  รำคำท่ีตกลงร่วมกัน 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรพร้อมติดต้ัง  -  รำคำท่ีตกลงร่วมกัน 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรค ้ำประกัน  -  รำคำท่ีตกลงร่วมกัน 
รำยได้อื่น  -  รำคำท่ีตกลงร่วมกัน 
ดอกเบี้ยรับ  - ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกัน 
ค่ำบริหำรจัดกำร  -  รำคำท่ีตกลงร่วมกัน 
ค่ำบริกำรส่วนกลำง  -  รำคำท่ีตกลงร่วมกัน 
เงินปันผลจ่ำย  -  ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร  -   ตำมที่ได้รับอนุมัติโดยกรรมกำรและ/หรือผู้ถือหุ้น 

 
 
6.3 รายการธุรกิจในระหว่างปี 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำว
เป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อยหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่ำน้ัน ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจ 

รำยได้และค่ำใช้จ่ำยกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียข้องกันส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 
สรุปได้ดังน้ี                 

 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร        
   บริษัทใหญ่   1,598  4,036  1,598  4,036 
   บริษัทย่อย -  -  71  5,981 
 1,598  4,036  1,669  10,017 
รำยได้อื่น        
   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 233  233  233  233 
ค่ำบริหำรส่วนกลำง        
   บริษัทใหญ ่ -  72  -  72 
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ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ *        
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 10,938  12,732  10,938  12,732 
 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 92  306  92  306 
 11,030  13,038  11,030  13,038 

  * ค่ำตอบแทนผู้บริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่ผู้บริหำรของบริษัท ประกอบด้วยค่ำตอบแทนที่เป็น
ตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ผู้บริหำรของ
บริษัทหมำยถึงบุคคลที่ก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ได้แก่ กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้
ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรสี่รำยแรกนับต่อจำกผู้จัดกำรลงมำ 

 

6.4 ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 
 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 

 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น        
   บริษัทใหญ่ 1,667  1,894  1,667  1,894 
   บริษัทย่อย -  -  -  2,819 
   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 249  -  249  - 

รวม 1,916  1,894  1,916  4,713 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอื่น        
   บริษัทย่อย -  -  107  143 

รวม -  -  107  143 

  

6.5  การค ้าประกันกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

   บริษัทมีภำระจำกกำรค ้ำประกันให้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ 30.3 

 

7. เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย 

  พันบำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2563  2562  2563  2562 

เงินสดในมือ  6  3  4  2 
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน - บัญชีกระแสรำยวัน 306  2,040  299  2,010 
 - บัญชีออมทรัพย์ 38,981  37,591  35,715  36,597 

 - บัญชีประจ ำ 1,049  889  1,048  889 

                 รวม  40,342  40,523  37,066  39,498 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจ ำมีอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.050  ถึง 
0.200 ต่อปี และร้อยละ 0.125 ถึง 1.000 ต่อปี ตำมล ำดับ 

 
 

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
     ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 

ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 
       

อายุหน้ีคงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ 
      

 

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 
-  -  -  354 

เกินก าหนดช าระ 
       

 ไม่เกิน 1 เดือน 
205 

 72  205  72 

    1 - 2 เดือน 
-  

- 

 -  

134 

    2 - 3 เดือน 
1,462  

- 

 

1,462 

 

2,331 
    3 - 6 เดือน -  1,822  -  1,822 
    6 - 12 เดือน -  -  -  - 
   12 เดือนขึ้นไป -  -  -  - 

รวม 
 

1,667 
  

1,894 
  

1,667 
  

4,713 
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 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562 

(จัดประเภทใหม่ 

หมำยเหตุ 33) 

 2563  2562 

(จัดประเภทใหม่ 

หมำยเหตุ 33 

ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 
       

อายุหน้ีคงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ  
 

 
 

 
 

 

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 
90,370  78,807  90,366  74,337 

เกินก าหนดช าระ 
       

 ไม่เกิน 1 เดือน 7,736  38,622  7,736  38,220 
    1 - 2 เดือน 3,005  2,596  3,005  2,431 
    2 - 3 เดือน 3,532  11,661  3,532  11,507 
    3 - 6 เดือน 1,323  2,710  1,323  2,698 
    6 - 12 เดือน 51  1,079  51  1,079 
    12 เดือนข้ึนไป 1,349  3,450  1,349  3,450 

รวม 
107,366  138,925  107,362  133,722 

หัก  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,775)  (3,450)  (1,775)  (3,450) 



 

  89 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562 

(จัดประเภทใหม่ 

หมำยเหตุ 33) 

 2563  2562 

(จัดประเภทใหม่ 

หมำยเหตุ 33 

รวม 
105,591  135,475  105,587  130,272 

รวมลูกหน้ีการค้า - สุทธ ิ
107,258  137,369  107,254  134,985 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 
       

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 
249  -  249  - 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจการที่ไม่เก่ียวขอ้งกัน 
       

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
 1,022   1,351   1,022    1,351  

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 
 591   3,741   591    3,601  

ลูกหน้ีอื่น 
294  284   285   254  

รวมลูกหน้ีอื่น 
2,156  5,376  2,147  5,206 

รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น - สทุธ ิ
109,414  142,745  109,401  140,191 
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 รำยกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ดังน้ี 

   พันบำท 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562 

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี 3,450 
 

1,452 

ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่9 659 
 - 

ยอดเพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 
-  

2,198 
ยอดลดลงในระหว่ำงปี (2,334)  (200) 

ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี 1,775  3,450 
 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนส ำหรับลูกหน้ีกำรค้ำมีรำยละเอียด ดังน้ี 
 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ยังไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

 
 

ไม่เกิน 
1 เดือน  1-2 เดือน  2-3 เดือน 

 
 

 
3-6 เดือน  

 
6-12 เดือน  

12 เดือนข้ึน
ไป  รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2563 

 
        

      

ยอดลูกหน้ี 90,370  7,941  3,005  4,994  1,323  51  1,349  109,033 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน 224  19  8                     

9 
 117  72  1,326  1,775 

 
 พันบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยังไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

 
 

ไม่เกิน 
1 เดือน  1-2 เดือน  2-3 เดือน 

 
 

 
3-6 เดือน  

 
6-12 เดือน  

12 เดือนข้ึน
ไป  รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2563 

 
        

      

ยอดลูกหน้ี 90,366  7,941  3,005  4,994              1,323  51  1,349  109,029 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน 224  19  8  9                    117  72  1,326  1,775 
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9. สินค้าคงเหลือ  

 สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย 

 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

สินค้าส าเร็จรูป 
45,502  44,049  

44,841 
 

43,248 

งานระหว่างทาง 1,958 
 1,594  

1,958 
 

1,594 

 รวม 
47,460  45,643  

46,799 
 

44,842 
หัก  ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำ (22,141)  (17,062)  (21,480)  (17,062) 
 สุทธิ 25,319  28,581  25,319  27,780 

 
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 

2562 สรุปได้ดังน้ี 
 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม  17,062 
 

16,063 
 

17,062 
 

16,063 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าระหวา่งปี (โอน
กลับ) 5,079 

 
999 

 
4,418 

 
999 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม  
22,141  

17,062 
 

21,480 
 

17,062 

 
 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

มูลค่าสินค้าคงเหลือที่ปรับลดลงและรับรู้เป็น  
 

 
 

 
 

 

     ต้นทุนขายส าหรับปี 5,079 
 

999 
 

4,418  999 
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10. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562 

(จัดประเภทใหม่ 

หมำยเหตุ 33(  

 2563  2562 

(จัดประเภทใหม่ 

หมำยเหตุ 33(  

ภาษีซื้อยังไม่ถึงก าหนดช าระ 
601  660  601  660 

อื่น ๆ 10  63  10  23 

 รวม 611  723  611  683 

 
11. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค ้าประกัน 

  ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจ ำซึ่งได้น ำไปค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำกธนำคำร 
(หมำยเหตุ 18) และหนังสือค ้ำประกันที่ธนำคำรออกให้ในนำมของบริษัทและบริษัทร่วม 

 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 12.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วมตำมวิธีรำคำทุนและวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย 

    งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    ทุนช ำระแล้ว (พันบำท)  อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น 

ช่ือบริษัท  ประเภทกิจกำร  2563  2562  2563  2562 

บริษัท คลีน แพลนน่ิง จ ำกัด   บริหำรและก ำจัดขยะ  60,000  60,000  25  25 
 

  พันบำท 

  งบกำรเงินรวม 

  วิธีรำคำทุน  มูลค่ำตำมบัญชี 
ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ 
ของเงินลงทุน 

 มูลค่ำตำมบัญชีตำม 
วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ 

ช่ือบริษัท  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

บริษัท คลีน แพลนน่ิง จ ำกัด  15,000  15,000          
227 

 4,105  
        - 

 
        - 

         
227 

 4,105 

 
  พันบำท 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  วิธีรำคำทุน  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน  มูลค่ำตำมบัญชีรำคำทุน - สุทธ ิ

ช่ือบริษัท  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

บริษัท คลีน แพลนน่ิง จ ำกัด  15,000  15,000  (13,774)  (10,895)  1,226  4,105 
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12.2  ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีดังน้ี 

  พันบำท 
  งบกำรเงินรวม 

ช่ือบริษัท  2563  2562 
บริษัท คลีน แพลนน่ิง จ ำกัด  (3,877)  (2,608) 

  
 

12.3  ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

    12.3.1 สรุปรำยกำรฐำนะกำรเงิน 
             

พันบำท 

 2563  2562 
สินทรัพย์หมุนเวียน 4,500  4,604 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 155,915  53,506 
หน้ีสินหมุนเวียน (81,345)  (41,421) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (78,160)  (270) 
สินทรัพย์สุทธิ 910  16,419 

 
   12.3.2 สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ   

 
พันบำท 

 
2563  2562 

รำยได้ 14,003  13,331 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (15,454)  (10,432) 
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (15,454)  (10,432) 

 
   12.3.3 กระทบยอดข้อมูลทำงกำรเงินข้ำงต้นกับมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทร่วมที่รับรู้ในงบกำรเงิน

รวม 
             

พันบำท 

 
2563  2562 

สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม 910  16,419 
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทในบริษัทร่วม (ร้อยละ) 25  25 
ค่ำควำมนิยม -  - 
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กำรปรับปรุงอื่น 

-  - 

มูลค่ำตำมบัญชีของบริษัทในบริษัทร่วม 227  4,105 

  ในระหว่ำงปี 2562 บริษัท คลีนแพลนน่ิง จ ำกัด มีกำรเรียกช ำระค่ำหุ้นจ ำนวน 1.25 ล้ำนบำท บริษัทได้จ่ำยช ำระค่ำ
หุ้นที่เรียกช ำระดังกล่ำวแล้ว 

 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
  เงินลงทุนในบริษัทย่อย ประกอบด้วย 

  พันบำท 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ทุนช ำระแล้ว (พันบำท)  อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น  รำคำทุน (พันบำท) 

ช่ือบริษัท  
2563  2562  2563  2562 

 
2563  2562 

บริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกัด  5,000  5,000  100  100  4,090  4,090 

 
 
14. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 
   ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ ประกอบด้วย 

 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบัญชี  ผลกระทบจำก

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

กำรเงินฉบับที่ 16 

 กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี  ยอดตำมบัญชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62   จ ำนวนที่เพิ่มขึ้น  จ ำนวนที่

ลดลง 
 รับเข้ำ  

(โอนออก) 
 ณ 31 ธ.ค. 63 

รำคำทุน            
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 5,377  -  -  (188)  -  5,189 
อุปกรณ์ส ำนักงำน 62,251  (413)  6,942  (1,423)  -  67,357 
เคร่ืองตกแต่งและติดต้ัง 2,357  -  161  (20)  -  2,498 
ยำนพำหนะ 3,088  (553)  -  -  -  2,535 
อุปกรณ์ส ำหรับงำนบริกำร 685  -  944  -  -  1,629 
 รวม 73,758  (966)  8,047  (1,631)  -  79,208 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม            
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 4,067  -  612  (141)  -  4,538 
อุปกรณ์ส ำนักงำน 50,454  (214)  7,008  (934)  -  56,314 
เคร่ืองตกแต่งและติดต้ัง 1,507  -  436  (14)  -  1,929 
ยำนพำหนะ 2,696  (286)  114  -  -  2,524 
อุปกรณ์ส ำหรับงำนบริกำร 140  -  303  -  -  443 
 รวม 58,864  (500)  8,473  (1,089)  -  65,748 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - 
     สุทธิ 14,894          13,460 
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พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 
 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 
เคร่ืองตกแต่งและติดต้ัง 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 
เคร่ืองตกแต่งและติดต้ัง 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 

 พันบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบัญชี  ผลกระทบจำก

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

กำรเงินฉบับที่ 16 

 กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี  ยอดตำมบัญชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62   จ ำนวนที่เพิ่มขึ้น  จ ำนวนที่

ลดลง 
 รับเข้ำ  

(โอนออก) 
 ณ 31 ธ.ค. 63 

รำคำทุน            
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 5,377  -  -  (188)  -  5,189 
อุปกรณ์ส ำนักงำน 62,251  (413)  6,942  (1,423)  -  67,357 
เคร่ืองตกแต่งและติดต้ัง 2,347  -  161  (20)  -  2,488 
ยำนพำหนะ 3,088  (553)  -  -  -  2,535 
อุปกรณ์ส ำหรับงำนบริกำร 127  -  944  -  -  1,071 
 รวม 73,190  (966)  8,047  (1,631)  -  78,640 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม            
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 4,067  -  612  (141)  -  4,538 
อุปกรณ์ส ำนักงำน 50,452  (214)  7,008  (934)  -  56,312 
เคร่ืองตกแต่งและติดต้ัง 1,500  -  434  (14)  -  1,920 
ยำนพำหนะ 2,697  (286)  114  -  -  2,525 
อุปกรณ์ส ำหรับงำนบริกำร 7  -  158  -  -  165 
 รวม 58,723  (500)  8,326  (1,089)  -  65,460 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - 
       สุทธ ิ 14,467          13,180 
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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 
เคร่ืองตกแต่งและติดต้ัง 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 
เคร่ืองตกแต่งและติดต้ัง 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 - สุทธ ิ 15,953        14,467 

 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 8,473  7,875  8,326  7,740 

  ณ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 อุปกรณ์ซึ่งหักค่ำเสื่อมรำคำเต็มจ ำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งำนอยู่ มีมูลค่ำตำมบัญชี
ก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมจ ำนวน 51.43  ล้ำนบำท และ 42.20 ล้ำนบำท  (ส ำหรับบริษัทมีจ ำนวน 51.43  ล้ำนบำท และ 
42.20 ล้ำนบำท) ตำมล ำดับ 

 
15. สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 สรุปได้ดังน้ี 
  พันบำท 
  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  อำคำรและ 

ส่วนปรับปรุง 
 

ยำนพำหนะ 
 อุปกรณ์

ส ำนักงำน  รวม 
ราคาทุน         

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  -  -  -  - 

ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน         
 ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563  2,137  553  413  3,103 
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  พันบำท 
  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  อำคำรและ 

ส่วนปรับปรุง 
 

ยำนพำหนะ 
 อุปกรณ์

ส ำนักงำน  รวม 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563         
เพ่ิมระหว่ำงปี  -  -  -  - 

เพ่ิม (ลด) จำกกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำ  (79)  -  -  (79) 
ตัดจ ำหน่ำย  -  -  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  2,058  553  413  3,024 
ค่าเสื่อมราคาสะสม         
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  -  -  -  - 

ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน ทำงกำรเงิน         

 ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563  -  (286)  (214)  (500) 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563  -  -  -  - 

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี  (657)  (111)  (83)  (851) 
ค่ำเสื่อมรำคำ - ตัดจ ำหน่ำย  -  -  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  (657)  (397)  (297)  (1,351) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  -  -  -  - 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563  2,137  267  199  2,603 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  1,401  156  116  1,673  

 
 
16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย 
 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบัญชี  กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี  ยอดตำมบัญชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  จ ำนวนที่เพิ่มขึ้น  จ ำนวนที่ลดลง  รับเข้ำ (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 63 
รำคำทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,509  -  -  -  3,509 
 รวม 3,509  -  -  -  3,509 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,575  625  -  -  2,200 
      รวม 1,575  625  -  -  2,200 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 1,934        1,309 
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พันบำท 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบัญชี  กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี  ยอดตำมบัญชี 
 ณ 31 ธ.ค. 61  จ ำนวนที่เพิ่มขึ้น  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 - สุทธิ 2,555        1,934 

 
 
17. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชแีละหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีดังน้ี 
 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบัญชี  รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี  ยอดตำมบัญชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62 

 
 ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 63 

 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :        
 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนักงำน 842  146  (77)  911 

รวม 842  146  (77)  911 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :        
 สัญญำเช่ำ 47  23  -  24 

รวม 47  23  -  24 
สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 795      887 

 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 :        
 สัญญำเช่ำ (สัญญำเช่ำกำรเงิน) 114  67  -  47 

รวม 114  67  -  47 
สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 872      795 
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18. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
   เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ประกอบด้วย 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562 

ต๋ัวสัญญำใช้เงิน 21,233  58,045 
เจ้ำหน้ีทรัสต์รีซีท 29,516  20,237 

    รวม 50,749  78,282 

 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินหลำยแห่งมีจ ำนวนรวม 199 ล้ำน

บำท (เฉพำะเงินกู ้ยืมระยะสั ้นและทรัสต์รีซีทจ ำนวน 190 ล้ำนบำท) ส ำหรับเงินกู ้ยืมระยะสั้นและทรัสต์รีซีทมีก ำหนด

ระยะเวลำ 37 - 114  วัน ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 2.700 - 2.980 ต่อปี และร้อยละ 3.900 - 4.250 ต่อปี ตำมล ำดับ 

 วงเงินสินเช่ือดังกล่ำวค ้ำประกันโดยบริษัทใหญ่และมีหลักทรัพย์ค ้ำประกันเป็นบัญชีเงินฝำกประจ ำและบัญชีเงินฝำก

ออมทรัพย์ของบริษัท (หมำยเหตุ 11) 

 
19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
   เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย 

  พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 

  
  (จัดประเภทใหม่

หมำยเหตุ 33) 
 

  (จัดประเภทใหม่
หมำยเหตุ 33) 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 51,008  64,140  51,008  63,830 
เจ้ำหน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1,674  5,148  1,674  5,142 
เงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำและบริกำร        
 - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 4,667  5,734  4,364  5,328 
 - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน -  -  107  143 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 8,134  8,825  8,082  8,691 
       รวม  65,483  83,847  65,235  83,134 
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เจ้าหน้ีการค้า แยกตามประเภทสกุลเงินต่างๆ ประกอบด้วย 

 งบกำรเงินรวม 
 เงินตรำต่ำงประเทศ (พันหน่วย)  พันบำท 

 
2563  2562  2563  2562 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำในประเทศ 
   

    

 เงินบำท     38,499  32,256 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำต่ำงประเทศ        

เงินดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 414  1,051  12,509  31,884 
     51,008  64,140 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินตรำต่ำงประเทศ (พันหน่วย)  พันบำท 

 
2563  2562  2563  2562 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำในประเทศ 
   

    

 เงินบำท     38,499  31,946 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำต่ำงประเทศ        

เงินดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 414  1,051  12,509  31,884 
     51,008  63,830 

 
 
20. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 

  
(จัดประเภทใหม่
หมำยเหตุ 33) 

   
(จัดประเภทใหม่
หมำยเหตุ 33) 

ภาษีขาย 
24 

 
41  24 

 
16 

อื่น ๆ 
- 

 
22  - 

 
23 

 รวม 24  63  24  39 
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21.   หนี้สินตามสญัญาเช่า 

 มูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคลื่อนไหวส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 แสดงได้ดังน้ี 
 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม / 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 337 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำถือปฏิบัติ 2,137 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 2,474 
เพ่ิม (ลด) จำกกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำ (79) 
เงินจ่ำยช ำระ (842) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 1,553 
หัก ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (725) 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี 828 

 
 ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม / 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 

ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 851 
ดอกเบี้ยจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 74 

  รวม 925 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว ประกอบด้วย 
  พันบำท 

 งบกำรเงินรวม / 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 356 

หัก  ดอกเบี้ยรอกำรตัดจ ำหน่ำย (19) 

        รวม 337 
หัก  ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (195) 

        สุทธิ 142 
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บริษัทมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำข้ันต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ดังน้ี 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 

 เงินต้น  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดช ำระ 

ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 195  13  208 

ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระหลังจำก      

 หน่ึงปีแต่ไม่เกินห้ำปี 142  6  148 

รวม 337  19  356 

 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินเก่ียวกับกำรเช่ำยำนพำหนะ และอุปกรณ์ส ำนักงำน
กับบริษัทลิสซิ่งในประเทศหลำยแห่ง คงเหลือจ ำนวน 3 ฉบับ มูลค่ำตำมสัญญำรวมเป็นเงิน 1.00 ล้ำนบำท ระยะเวลำผ่อน
ช ำระ 48  เดือน จ่ำยช ำระรวมงวดละ 0.02 ล้ำนบำท 

 
 
 
 
22. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

  งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันต้นปี 4,212  4,926 
ผลประโยชน์จ่ำยโดยโครงกำรระหว่ำงปี -  (2,500) 
ต้นทุนกำรบริกำรและดอกเบี้ยในอดีต    
 -  กำรแก้ไขในโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนหลัง    
  ออกจำกงำน -  728 
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน และดอกเบี้ยระหว่ำงปี 726  1,058 
ผล (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก    
 คณิตศำสตร์ประกันภัย (384)  - 
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันสิ้นปี 4,554  4,212 
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 ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 

ต้นทุนบริกำรในอดีต -  728 
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน    
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 577  860 
 ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน 149  198 

 726  1,058 
รวม 726  1,786 

 
  ผล (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย  

 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 

ผลขำดทุนที่เกิดจำก    
 กำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้ำนประชำกรศำสตร์ -  - 
 กำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน (522)  - 
 ประสบกำรณ์ 138  - 
  รวม (384)  - 

  
  สมมติฐำนหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิตศำสตร์ประกันภัย 

 ร้อยละ 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562 

อัตรำคิดลด 2.20   3.23  
อัตรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 6.63   8.76  
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน 9.00   9.00  
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กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว 

  ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังน้ี  

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562 

อัตรำคิดลด    
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50 (240)  (257) 
ลดลงร้อยละ 0.50 262  283 

อัตรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน    
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50 244  281 
ลดลงร้อยละ 0.50 (226)  (259) 

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนักงำน    
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50 (269)  (314) 
ลดลงร้อยละ 0.50 294  347 

 
23. ส ารองตามกฎหมาย 

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

 
24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

   ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยที่ส ำคัญ 
ดังน้ี 

 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส ำเร็จรูปและสินค้ำ 

 
 

 
    

 ระหว่ำงทำง                                                    
   (1,817) 

 
11,766 

 
   (1,957) 

 12,568 

ซ้ือสินค้ำส ำเร็จรูป 
396,265  420,428  396,265 

 
420,428 

เงินเดือนค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของ
พนักงำน                                                                    

49,071  56,418  49,071  56,418 
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ค่ำเสื่อมรำคำ 9,324  7,875  9,177  7,740 
ค่ำตัดจ ำหน่ำย 625  621  625  621 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำน 

1,716 
 

2,631 
 

1,716  2,631 

 

25. ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได ้
 25.1 ส่วนประกอบหลักของค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

ส่วนประกอบหลักของค่ำใช้จ ่ำยภำษีเงินได้ส  ำหรับปีส ิ ้นส ุดวันที่  31 ธันวำคม 2563 และ 2562 
ประกอบด้วย  
 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยุ่ในก ำไรขำดทุน :    
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน :    

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับปี 3,195  2,618 
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :    
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงช่ัวครำว    

 ที่รับรู้เมื่อเร่ิมแรกและที่กลับรำยกำร (169)  77 

 รวม 3,026  2,695 

ภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของก ำไร    
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
ก ำไรจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของผลประโยชน์    

 พนักงำนที่ก ำหนดไว้ 77  - 

 รวม 77  - 

  
 
 
 25.2 กำรกระทบยอดระหว่ำงจ ำนวนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้และผลคูณของก ำไรทำงบัญชีกับอัตรำภำษีที่ใช้ 

 กำรกระทบยอดระหว่ำงจ ำนวนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้และผลคูณของก ำไรทำงบัญชีกับอัตรำภำษีที่ใช้ 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังน้ี 
 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ก ำไรทำงบัญชีส ำหรับปี 7,235  7,026  8,970  6,731 
อัตรำภำษีที่ใช้ (%) 20  20  20  20 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ค ำนวณตำมอัตรำภำษีที่ใช้ 1,447  1,405  1,794  1,346 
รำยกำรกระทบยอด        
 ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถน ำมำ        
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  หักในกำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี        
   
 
- ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่อนุญำตให้ถือเป็นรำยจ่ำยในกำร 
 

       

    ค ำนวณก ำไรทำงภำษี 821  854  1,249  1,373 
  ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้        
    รอตัดบัญชี 4  -  -  - 
  ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่สิทธิหักได้เพิ่ม (18)  (28)  (18)  (28) 
       ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 776  521  -  - 
    ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้บันทึกในปีก่อนแต่น ำมำใช้        
    ลดค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของปีปัจจุบัน (7)  (73)  -  - 
     อ่ืนๆ 3  16  1  4 
รวมรำยกำรกระทบยอด 1,579  1,290  1,232  1,349 
รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้  3,026  2,695  3,026  2,695 

  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยมีผลขำดทุนทำงภำษีสะสมที่ยังไม่ได้ใช้เป็นจ ำนวนเงิน

ประมำณ 0.60 ล้ำนบำทและ 0.58 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัด
บัญชีจำกผลขำดทุนทำงภำษีดังกล่ำว เน่ืองจำกยังมีควำมไม่แน่นอนว่ำบริษัทย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำร
น ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมำใช้ประโยชน์ 

 
 25.3 กำรกระทบยอดระหว่ำงอัตรำภำษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตรำภำษีที่ใช้ 

 กำรกระทบยอดระหว่ำงอัตรำภำษีแท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตรำภำษีที่ใช้ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่    31 ธันวำคม 
2563 และ 2562 สรุปได้ดังน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 2563  2562 

 จ ำนวนภำษี  

(พันบำท) 

 อัตรำภำษี  

(%) 

 จ ำนวนภำษี  

(พันบำท) 

 อัตรำภำษี  

(%) 

ก ำไรทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับปี 7,235    7,026   

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้ 1,447  20.00  1,405  20.00  

รำยกำรกระทบยอด 1,579  21.82  1,290  18.36 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย 3,026  41.82  2,695  38.36 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562 

 จ ำนวนภำษี  

(พันบำท) 

 อัตรำภำษี  

(%) 

 จ ำนวนภำษี  

(พันบำท) 

 อัตรำภำษี  

(%) 

ก ำไรทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับปี 8,970    6,731   

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้ 1,794  20.00  1,346  20.00 

รำยกำรกระทบยอด 1,232  13.73  1,349  20.04 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย 3,026  33.73  2,695  40.04 
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26.  ก าไรต่อหุ้น 
   ก ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

ด้วยจ ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี 
   ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 

 งบกำรเงินรวม                                        งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 

ก ำไรส ำหรับปีที่เป็นของบริษัทใหญ่  )พันบำท(  4,209  4,331  5,944  4,036 

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก  )พันหุ้น(  100,000  100,000  100,000  100,000 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน  )บำทต่อหุ้น(  0.04  0.04   0.06  0.04 

 
27. ส่วนงานด าเนินงาน 

ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนที่น ำเสนอน้ีสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทที่ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร

ด ำเนินงำนได้รับสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำร

ด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนของบริษัทคือคณะกรรมกำรบริษัท 

บริษัทและบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจหลัก ในส่วนงำนด ำเนินงำนที่รำยงำนเพียงส่วนงำนเดียวคือกำรจ ำหน่ำยระบบ

สำรสนเทศไอที ระบบสำรสนเทศเครือข่ำยและระบบสำรสนเทศโทรคมนำคม และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียวคือ 

ประเทศไทย บริษัทประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซึ่งมูลค่ำ

โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพย์รวมในงบกำรเงิน ดังน้ัน รำยได้ ก ำไร

จำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์

แล้ว 

ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ำรำยใหญ่ 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรพร้อมติดต้ังจำกลูกค้ำรำยใหญ่ซึ่งเป็นลูกค้ำในประเทศ

ทั้งหมด ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มียอดไม่เกินร้อยละ 10 ของยอดรำยได้รวม 

 

28. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
 บริษัทได้จ ัดตั ้งกองทุนส ำรองเลี ้ยงชีพพนักงำนส ำหรับพนักงำนประจ ำทั ้งหมดของบริษัทตำมควำมใน

พระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 

  พนักงำนและบริษัทจ่ำยสมทบเข้ำเงินกองทุนตำมโครงกำรนี้ในอัตรำร้อยละของเงินเดือนของพนักงำนแต่ละคน 

พนักงำนจะได้รับส่วนที่บริษัทสมทบตำมระเบียบและข้อบังคับของเงินกองทุนและตำมระยะเวลำกำรท ำงำนกับบริษัท 

บริษัทได้แต่งต้ังผู้จัดกำรกองทุนแห่งหน่ึงเพ่ือบริหำรกองทุนตำมข้อก ำหนดในพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.

2530 
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บริษัทจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 0.72 

ล้ำนบำท และ 0.75 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

 
29.  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 กำรเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงินส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวำคม 2563 และ 2562มีดังน้ี 
 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ 1  เพ่ิม (ลด)*  เพ่ิมข้ึน  ณ วันที ่31 
 มกรำคม 2563      ธันวำคม 2563 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 78,282  (27,533)                                    -  50,749 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 337  (842)  2,058  1,553 

รวม 78,619  (28,375)  2,058  52,302 
 

 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ 1  เพ่ิม (ลด)*  เพ่ิมข้ึน  ณ วันที ่31 
 มกรำคม 2562      ธันวำคม 2562 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 139,754  (61,472)                                      

- 
 78,282 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 698  (361)                                      
- 

 337 

รวม 140,452  (61,833)                                      
- 

 78,619 

 

*กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงินสุทธิรวมจ ำนวนเงินสดรับและเงินสดช ำระคืนในงบกระแสเงินสด 

 

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 
 30.1 ภำระผูกพันเก่ียวกับกำรซื้ออุปกรณ์และกำรจ้ำงบริกำร 

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษัทมีภำระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับกำรซื้ออุปกรณ์ และกำรจ้ำงผู้รับ

จ้ำงช่วงเป็นจ ำนวนเงินรวม 38.17 ล้ำนบำท และ 13.25 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

 30.2 ภำระผูกพันเก่ียวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
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บริษัทได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำพ้ืนที่ในอำคำร อำยุของสัญญำมีระยะเวลำต้ังแต่ 1 ถึง 3 ปี 

  ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษัทมีจ ำนวนเงินข้ันต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำ

ด ำเนินงำนดังน้ี 

 ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562 

จ่ำยช ำระภำยใน    
 ภำยใน 1 ปี 1.51  2.39 
 มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.16  1.82 

 
ณ วันที ่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่เกี่ยวข้องจำกกำรน ำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับรู้

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ส ำหรับสัญญำเช่ำและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำที่เกี่ยวข้องที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน

ด้วยมูลค่ำปัจจุบันของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมตำมที่กล่ำวไว้

ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5 

 

30.3 หนังสือค ้ำประกันธนำคำร 

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562  บริษัทน ำวงเงินสินเช่ือเลตเตอร์ออฟเครดิตซึ่งมีบริษัทใหญ่ เป็นผู้

ค ้ำประกันกับทำงธนำคำรให้ออกหนังสือค ้ำประกันธนำคำรให้แก่บริษัทร่วม จ ำนวน 15.05 ล้ำนบำท และจ ำนวน 

15.05 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เพ่ือค ้ำประกันสัญญำของบริษัทร่วม 

 

 

31. เครื่องมือทางการเงิน 
31.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

  บริษัทและบริษัทย่อยบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงินที ่อำจเกิดขึ ้นในสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สิน

ทำงกำรเงินตำมปกติธุรกิจ โดยใช้ระบบกำรจัดกำรและกำรควบคุมภำยในองค์กรโดยทั่วไป และไม่ได้ประกอบ

ธุรกรรมตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินใด ๆ เพ่ือกำรค้ำหรือกำรเก็งก ำไร 

 

31.2   กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงิน 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2563 ผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้จัดกำรสินทรัพย์

และหน้ีสินทำงกำรเงิน โดยจัดประเภทรำยกำรสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 

 

31.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรให้สินเช่ือ 

  บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเช่ือที่เกี่ยวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรค้ำ ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำม

เสี่ยงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือที่เหมำะสม ดังน้ัน บริษัทและบริษัทย่อยไม่คำด

ว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส ำคัญจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ดังกล่ำว นอกเหนือไปจำกที่ได้ตั้งค่ำเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญไว้แล้ว 

 

31.4 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเน่ืองจำกมีเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินเบิกเกินบัญชี 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ทั้งน้ีสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วน

ใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำดหรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน  

อย่ำงไรก็ตำมบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่ำควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดในอนำคตจะไม่ส่งผลกระทบ

อย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของกิจกำร บริษัทและบริษัทย่อยมิได้ใช้ตรำสำร

อนุพันธ์ทำงกำรเงินอื่นเพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินที่ส ำคัญสำมำรถจัดตำม ประเภท
อัตรำดอกเบี้ยได้ดังน้ี 

 ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม 

 2563 

 อัตรำดอกเบี้ย  อัตรำดอกเบี้ย  ไม่มี  รวม  อัตรำ 

 คงที่  ปรับขึ้นลง  อัตรำดอกเบี้ย    ดอกเบี้ย 

   ตำมอัตรำตลำด       

         (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  1  39  -  40  0.050 – 

0.125  

ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  -  -  109  109   

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระค ้ำประกัน 30  -  -  30  0.200 - 0.375  

หน้ีสินทำงกำรเงิน          

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 51  -  -  51  2.700-2.820  

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  -  -  65  65   

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1  -  -  1  4.500  
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 ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม 

 2562 (จัดประเภทใหม่ หมำยเหตุ 33) 

 อัตรำดอกเบี้ย  อัตรำดอกเบี้ย  ไม่มี  รวม  อัตรำ 

 คงที่  ปรับขึ้นลง  อัตรำดอกเบี้ย    ดอกเบี้ย 

   ตำมอัตรำตลำด       

         (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  1  37  2  40  0.125 - 

1.0000 

ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  -  -  137  137  - 

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระค ้ำประกัน 30  -  -  30  0.650 - 

0.9000 

หน้ีสินทำงกำรเงิน          

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 78  -  -  78  3.900 - 4.250 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  -  -  79  79  - 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1  -  -  1  4.366 - 8.500 
 
 

 ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 

 อัตรำดอกเบี้ย  อัตรำดอกเบี้ย  ไม่มี  รวม  อัตรำ 

 คงที่  ปรับขึ้นลง  อัตรำดอกเบี้ย    ดอกเบี้ย 

   ตำมอัตรำตลำด       

         (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  1  36  -  37  0.050 – 

0.125  

ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  -  -  109  109   

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระค ้ำประกัน 30  -  -  30  0.200 - 0.375  

หน้ีสินทำงกำรเงิน          

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 51  -  -  51  2.700-2.820  

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  -  -  65  65   

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1  -  -  1  4.500  
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 ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 (จัดประเภทใหม่ หมำยเหตุ 33) 

 อัตรำดอกเบี้ย  อัตรำดอกเบี้ย  ไม่มี  รวม  อัตรำ 
 คงที่  ปรับขึ้นลง  อัตรำดอกเบี้ย    ดอกเบี้ย 
   ตำมอัตรำตลำด       

         (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  1  36  2  39  0.125 - 

1.0000  
ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  -  -  140  140  - 
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระค ้ำประกัน 30  -  -  30  0.650 - 

0.9000  
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 78  -  -  78  3.900 - 4.250  
เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  -  -  83  83  - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1  -  -  1  4.366 - 8.500  

 
31.5 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เนื่องจำกบริษัทและบริษัท

ย่อยมีรำยกำรซื้อหรือขำยสินค้ำท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้ท ำสัญญำซื้อเงินตรำ

ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน  

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทำง

กำรเงินที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศซึ่งไม่ได้รับกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนดังน้ี 

  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินฉพำะกิจกำร 
  สินทรัพย์ทำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน  อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

สกุลเงิน  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (พัน)  (พัน)  (พัน)  (พัน)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  2  1  414  1,051  30.0371  30.1540 
ลำวกีบ  -            1,383  -  -  0.0032  0.0034 
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จ ำนวนรวมของก ำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่รับรู้ในก ำไรขำดทุน ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 

และ 2562 มีดังน้ี 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 

ก ำไร (ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 7  392  7  392 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิที่แสดงรวมไว้ใน        

   - รำยได้ 335  593  335  593 

รวมก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิ 
   ที่รับรู้ในก ำไรก่อนภำษีระหว่ำงปี 342 

 
985 

 
342 

 
985 

31.6 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรควบคุมควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่อง โดยกำรรักษำระดับของเงินสดและ

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งจัดหำวงเงินสินเช่ือระยะสั้น

จำกสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ เพื่อส ำรองในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นและเพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของกระแส

เงินสด 

 

 31.7 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เนื่องจำกเครื่องมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตรำ

ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริษัทและบริษัทย่อยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำง

กำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 

32. การบริหารจัดการทุน 
  วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส ำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย คือกำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่

เหมำะสมและกำรด ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 1.13 : 1 (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 1.59 : 1) และ

บริษัทมีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 1.11 : 1 (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 1.59 : 1) 
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33. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

รำยกำรบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และงบกระแสเงินสดสุดวันเดียวกันได้มี
กำรจัดประเภทใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีในงวดปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อก ำไรหรือส่วนของ
ผู้ถือหุ้น กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่มีดังต่อไปน้ี 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ตำมท่ีเคยเสนอ 
รำยงำนไว้เดิม 

 จัดประเภท 
เพ่ิม (ลด) 

 จัดประเภท 
รำยกำรใหม่ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562      
 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 137,463  5,283  142,746 
      สินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน        -  2,532  2,532 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8,538  (7,815)  723 
      ภำษีถูกหัก ณ ท่ีจ่ำยรอขอคืน                 

- 
 1,459  1,459 

      สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 5,090  (1,459)  3,631 
 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอื่น 78,700  5,147  83,847 
 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 5,211  (5,147)  64 

 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ตำมท่ีเคยเสนอ 
รำยงำนไว้เดิม 

 จัดประเภท 
เพ่ิม (ลด) 

 จัดประเภท 
รำยกำรใหม่ 

งบกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 

     

 สินทรัพย์ด ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง      
      ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 10,310  (3,872)  6,438 
             สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (2,177)  3,872  1,695 
 หน้ีสินด ำเนินงำน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)      
       เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอื่น 17,947  2,416  20,363 
             หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 2,479  (2,416)  63 
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พันบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ตำมท่ีเคยเสนอ 
รำยงำนไว้เดิม 

 จัดประเภท 
เพ่ิม (ลด) 

 จัดประเภท 
รำยกำรใหม่ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562      
 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  135,079    5,112   140,191 
      สินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน       -  2,532  2,532 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  8,327    (7,644)  683 
      ภำษีถูกหัก ณ ท่ีจ่ำยรอขอคืน                 

- 
 1,459  1,459 

      สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 4,879  (1,459)  3,420 
  เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอื่น  77,992    5,142   83,134 
 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  5,182    (5,142)  40 
งบกระแสเงินสด 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 
     

 สินทรัพย์ด ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง      
      ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 12,584   (3,701)  8,883 
             สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (1,967)  3,701  1,734 
 หน้ีสินด ำเนินงำน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)      
       เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอื่น 17,292  2,412  19,704 
             หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 2,450   (2,412)  38 

 
34.   การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ปัจจุบันได้ขยำยวงกว้ำงขึ้นอย่ำง

ต่อเน่ือง ส่งผลท ำให้เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมโดยรวม สถำนกำรณ์ดังกล่ำว

ส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย กำรรับรู้และกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์และหนี้สินในงบ

กำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรจะติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำว และท ำกำรประเมินผลกระทบทำง

กำรเงินเก่ียวกับมูลค่ำของสินทรัพย์ ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินที่อำจเกิดข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง 
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35. การอนุมัติงบการเงิน 
  งบกำรเงินน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมกำรของบริษัท เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

End 
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