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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
กลุม่บริษัท IRCP ได้มุ่งมัน่ด ำเนินธุรกิจด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และมีกำรขยำยกำรด ำเนินงำน

เข้ำสู่ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด 30 ปี โดยมีผลงำนส ำคัญใน
ระดบัประเทศจ ำนวนมำก ซึ่งมีหน่วยธุรกิจ (Business Unit) รวมทัง้หมด 10 หน่วยธุรกิจ โดยในจ ำนวนหน่วยธุรกิจทัง้หมด
สำมำรถจดัเป็นตำมกลุม่ธุรกิจ ดงันี ้ธุรกิจประเภทโครงกำร (Project Based Business Group) จ ำนวน 8 หนว่ยธุรกิจ และ
กลุม่ธุรกิจประเภทไมใ่ช่โครงกำร (Non-Project Based Business Group) จ ำนวน 2 หนว่ยธุรกิจ ซึง่เป็นกำรขยำยศกัยภำพ
ในกำรด ำเนินธุรกิจให้ครอบคลมุควำมต้องกำรของลกูค้ำและรองรับควำมก้ำวหน้ำและแนวโน้มของเทคโนโลยีให้ครอบคลมุ
ได้มำกยิ่งขึน้ และยงัเป็นกำรกระจำยควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินธุรกิจโดยไม่พึ่งพำรำยได้จำกธุรกิจหรือลกูค้ำกลุ่มใด กลุ่ม
หนึง่แตเ่พียงอยำ่งเดียว 
 นอกจำกนี ้กลุม่บริษัท IRCP ยงัได้ตัง้เปำ้หมำยที่จะเพิ่มสดัสว่นรำยได้จำกกำรบริกำร (Professional Service) ซึ่ง
ครอบคลมุตัง้แต่กำรให้ค ำปรึกษำ กำรพฒันำซอฟต์แวร์ กำรบ ำรุงรักษำระบบ กำรฝึกอบรม และบริกำรอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรโทรคมนำคมให้มำกขึน้ เป็นรำยได้ต่อเนื่อง เพิ่มรำยได้ระยะยำว และเพิ่มอตัรำก ำไรที่
สงูขึน้  

 
1.1  วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทได้ก ำหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเปำ้หมำย ดงันี ้
วิสัยทัศน์ 

“IRCP เป็นกลุม่บริษัทที่มีธุรกิจหลำกหลำยด้ำน ICT มีควำมเป็นผู้น ำด้ำนคณุภำพ และเป็นที่หนึง่ในทกุกลุม่ธุรกิจ” 
 

พันธกิจ 
เพิ่มจ ำนวนและรักษำกลุ่มลกูค้ำ ซึ่งมีมูลค่ำสงูหรือศกัยภำพสูงเอำไว้ กำรขยำยฐำนลูกค้ำท ำได้โดย กำรเสนอ

ควำมแตกตำ่งจำกคู่แข่งให้แก่ลกูค้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ด้วยกำรเน้นควำมเป็นผู้น ำผลิตภณัฑ์ กำรพฒันำคณุลกัษณะเด่น 
และกำรให้บริกำรลกูค้ำด้วยควำมเป็นเลศิ โดยวิธี 

1. สร้ำงมลูค่ำเพิ่มทำงกำรเงิน ผู้ ถือหุ้นจะได้มลูค่ำของหุ้นที่เพิ่มขึน้ทกุปี และหรือมีผลตอบแทนในรูปเงินปันผล 
ที่ไมน้่อยกวำ่อตัรำดอกเบีย้เงินฝำก และผู้ ถือหุ้นมีควำมภำคภมูิใจในกำรมีสว่นร่วมในกำรเป็นเจ้ำของบริษัท 

2. สร้ำงมลูค่ำเพิ่มส ำหรับลกูค้ำ โดยกำรพฒันำระบบและกำรบริกำรใหม่ที่ตรงกบัควำมต้องกำร และให้บริกำร
อยำ่งมืออำชีพ เพื่อให้ลกูค้ำบรรลผุลส ำเร็จจำกกำรใช้งำน 

3. สร้ำงมลูคำ่เพิ่มส ำหรับพนกังำน โดยกำรพฒันำควำมรู้ บรรยำกำศในกำรท ำงำนและผลตอบแทนให้ดียิ่งขึน้ 
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เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
 บริษัท มีเป้ำหมำยที่จะเติบโตเป็นบริษัทชัน้น ำทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงครบวงจร และ
จะเติบโตอย่ำงต่อเนื่องไปพร้อม ๆ กบักำรขยำยตวัในภำคเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในประเทศ และสำมำรถตอบสนองทกุ
ควำมต้องกำรของกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศของประเทศ โดยปัจจุบัน IRCP เป็นที่ยอมรับจำกลูกค้ำว่ำเป็นบริษัทที่
ให้บริกำรด้ำน Total ICT Solution ที่ดีบริษัทหนึ่งในประเทศไทย และก ำลงัก้ำวเข้ำสู่กำรเป็น The Innovative Company 
ด้วยกำรน ำเสนอผลติภณัฑ์และบริกำรที่ทนัสมยั มีประสทิธิภำพสงูให้แก่ลกูค้ำเพิ่มขึน้อยำ่งไมห่ยดุยัง้ 
 
1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “IRCP”) ก่อตัง้โดยผู้บริหำร 
คนไทย ซึง่ได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทขึน้เมื่อวนัที่ 29 สงิหำคม 2529 ด้วยทนุจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท โดยได้เร่ิมต้นประกอบธุรกิจ
จำกกำรเป็นผู้ผลติกำร์ดแสดงผลภำษำไทยที่ใช้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และตอ่มำได้ขยำยธุรกิจในสำยงำนด้ำนไอทีอยำ่งตอ่เนื่อง 
  ปี 2533 บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท Microsoft Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกำ (Microsoft USA) พัฒนำ
เทคโนโลยีระบบภำษำไทยส ำหรับระบบปฏิบตัิกำร เร่ิมตัง้แต่ Microsoft DOS, Microsoft Windows 95/98 เร่ือยมำจนถึง 
Microsoft Windows NT server/ Workstation และปี 2536 บริษัทได้รับกำรแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ผลติซ ำ้ซอฟต์แวร์ของ Microsoft 
แตเ่พียงผู้ เดียวในประเทศไทย  

ปี 2538 บริษัทเร่ิมด ำเนินธุรกิจด้ำนท่ีปรึกษำและกำรรวบรวมระบบคอมพิวเตอร์ โดยเข้ำร่วมประมลูโครงกำรของ
ภำครัฐและเอกชน  

ปี 2540 บริษัทได้ขยำยกำรลงทุนในธุรกิจไอที โดยเข้ำไปถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ ำกัด   
ซึง่เป็นบริษัทท่ีท ำธุรกิจด้ำนกำรจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำไอทีและอปุกรณ์ตอ่พว่ง  

ปี 2542 ขยำยธุรกิจพฒันำซอฟต์แวร์โดยกำรลงทนุในบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั 
ถือหุ้นร้อยละ 99.99  

ปี 2544 ได้เข้ำไปลงทนุในบริษัท ไออำร์ซี เทคโนโลยี จ ำกดั ในสดัสว่นร้อยละ 29.99 และปี 2545 - 2546  
ได้เพิ่มสดัสว่นกำรลงทนุเป็นร้อยละ 49.99 และร้อยละ 50 ตำมล ำดบั และต่อมำในปี 2548 บริษัทได้จ ำหน่ำยเงินลงทนุใน
บริษัทนีใ้ห้แก่ผู้ ถือหุ้นอีกฝ่ำยหนึง่ไป โดยมีก ำไรจำกกำรขำยหนว่ยลงทนุ 2.56 ล้ำนบำท  

ปี 2547 บริษัทได้เห็นควำมส ำคญัในกำรขยำยกำรให้บริกำรสำรสนเทศแบบครบวงจร  จึงมีมติจดัตัง้บริษัทยอ่ยขึน้
อีก 1 บริษัท คือ บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติง้ จ ำกดั ซึ่งบริษัทได้เข้ำไปถือหุ้นร้อยละ 60  และตอ่มำในปี 
2549 บริษัทได้เข้ำซือ้หุ้นเพิ่มทนุอีก ท ำให้บริษัทมีสดัสว่นถือหุ้นร้อยละ 92 

ปี 2548 ในเดือนมีนำคม บริษัท ได้รับรำงวลัธรรมำภิบำลดีเดน่ (Good Governance Award) รำงวลัที่ 1 ประจ ำปี 
2547 จำกสถำบนัป๋วย อึ๊งภำกรณ์ โดยเป็นรำงวลัที่มอบให้กบัหน่วยงำนที่ยึดมัน่หลกักำรบริหำรจดักำร ด้วยควำมซื่อสตัย์ 
โปร่งใส มีควำมรับผิดชอบ มีคณุธรรมจริยธรรม 

ปี 2552 บริษัทได้ยกเลิกสำยธุรกิจภูมิศำสตร์สำรสนเทศ และสำยธุรกิจบริกำรให้ค ำปรึกษำพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ (บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติง้ จ ำกัด : INEC) เนื่องจำกเล็งเห็นว่ำเป็นสำยธุรกิจที่ไม่มีงำน
โครงกำรรองรับในอนำคต และเป็นสำยธุรกิจที่ไมส่ำมำรถสร้ำงก ำไรให้แก่บริษัทได้ 
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 ปี 2553 มีกำรขยำยธุรกิจ โดยกำรลงทุนในบริษัท ทีวีเทเลคอม จ ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ด้วยวิธีกำรเข้ำซือ้
กิจกำรเนื่องจำกเห็นวำ่ธุรกิจดงักลำ่วจะสนบัสนนุให้กลุม่บริษัทมีธุรกิจด้ำนเทเลคอมแบบครบวงจร 
 ปี 2553 บริษัทได้เพิ่มสำยธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนสำรสนเทศแบบครบวงจร โดยใช้ช่ือบริษัทอินเทลลิเจ็นท์ เอ็น
เตอร์ไพรส์ คอมพิวติง้ จ ำกัด: INEC เนื่องจำกเมื่อปี 2552 ได้มีกำรยกเลิกสำยธุรกิจ ในบริษัทนีไ้ป แต่ตัวบริษัทยังคงอยู ่
ตอ่มำในช่วงปลำยปี 2553 จึงมีกำรน ำสำยธุรกิจด้ำนกำรบริกำรกลบัมำอีกครัง้ในช่ือบริษัทเดิม 
 ปี 2553 ในเดือนมิถุนำยน บริษัทมีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงองค์กร ในระดับบริหำร โดยมีกำรเปลี่ยนแปลง
ต ำแหนง่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (Chief Executive Officer: CEO) 

ปี 2555 ในชว่งปลำยปี บริษัทได้ยกเลกิช่ือกลุม่ธุรกิจระบบเครือขำ่ยสำรสนเทศ (Network Business Sector: 
NW) โดยปรับเปลีย่นช่ือให้สอดคล้องกบัผลติภณัฑ์ที่มุง่เน้น จึงน ำกลุม่ธุรกิจนีไ้ปรวมกบักลุม่ธุรกิจโครงกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศระดบัองค์กรภำยใต้ช่ือเดิมคือ Enterprise Information Technology Business Department: EIT 

ปี 2555 ในเดือนธนัวำคม กลุม่บริษัทมีกำรปรับเปลีย่นโครงสร้ำงองค์กร ในระดบัคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีกำร
แตง่ตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน เพื่อพิจำรณำสรรหำบคุคลเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร และพิจำรณำ
ผลประโยชน์และคำ่ตอบแทนตำ่ง ๆ ท่ีกรรมกำรได้รับ เพื่อควำมโปร่งใสและเป็นหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี (Corporate 
Governance) 

ปี 2556 ในช่วงปลำยปี กลุม่บริษัทได้ยกเลิกกิจกำร บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั: 
ISD และได้โอนย้ำยพนกังำน และธุรกิจของบริษัท ไปอยู่ภำยใต้ บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติง้ จ ำกัด : 
INEC 

ปี 2556 กลุ่มบริษัท ได้ขยำยธุรกิจ โดยได้จัดตัง้สำยธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจำยเสียง (Digital 
Broadcasting) เพื่อด ำเนินงำน รับเป็นที่ปรึกษำ ออกแบบ ติดตัง้ และให้บริกำรค ำแนะน ำด้ำนกำรแพร่ภำพ โทรทศัน์ และ
วิทย ุในระบบดิจิตอล และรองรับ นโยบำยของภำครัฐที่จะเปลี่ยนถ่ำยจำกกำรแพร่ภำพโทรทศัน์และวิทยใุนระบบ อนำลอ็ก 
เข้ำสูร่ะบบ ดิจิตอล 

ปี 2557 บริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน่ จ ำกดั ได้เพิ่มทนุจำกทนุจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท เป็น 50 ล้ำนบำท ทัง้นี ้เพื่อเป็น
เงินทนุหมนุเวียนในกำรรองรับกำรเติบโตธุรกิจที่มีกำรขยำยตวัเพิ่มขึน้ทกุๆ ปี  

ปี 2558 จัดตัง้บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ ำกดั โดยบริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน่ จ ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 25 ซึ่งด ำเนินธุรกิจ
ด้ำนกำรผลติพลงังำนไฟฟำ้ขนำดเลก็จำกขยะ และบริหำรจดักำรและก ำจดัขยะ ด้วยทนุทะเบียน 2 ล้ำนบำท และปัจจบุนัใน
ปีเดียวกนัได้มีกำรเพิ่มทนุเป็น 50 ล้ำนบำท 

ปี 2558 บริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน่ จ ำกดั ได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน และเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั 
(มหำชน) เมื่อวนัที่ 15 พฤษภำคม 2558 เพื่อระดมทนุ ให้บริษัทมีเงินทนุหมนุเวียนหรือขยำยธุรกิจ ในกำรรองรับกำรเติบโต
ธุรกิจที่มีกำรขยำยตวัเพิ่มขึน้ทกุๆ ปี  

ปี 2558 จัดตัง้บริษัท ไออำร์ซีพี คลำวด์ เซอร์วิส จ ำกัด โดย IRCP ถือหุ้นร้อยละ 51 ซึ่งเป็นสำยธุรกิจระบบกำร
ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศบนคลำวด์“Integrated Cloud Services Agency” (ICSA) เพื่อด ำเนินกำรให้บริกำรแบบ
บอกรับกำรเป็นสมำชิก (Subscription) ที่มีควำมคุ้มค่ำ ให้บริกำรกับอตุสำหกรรมขนำดใหญ่ และคู่ค่ำด้ำนห่วงโซ่คุณค่ำ 
(Value Chain) รวมถึงหน่วยงำนภำครัฐ ให้สำมำรถเข้ำถึง Localized Software as a Service (SaaS) จำกผู้ให้บริกำรด้ำน 
Cloud (Cloud Service Provider: CSP)   
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ปี 2558 จดัตัง้บริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกดั โดย IRCP ถือหุ้นร้อยละ 51 ซึง่เป็นสำยธุรกิจระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ทำงด้ำนกำรดูแลสขุภำพและกำรแพทย์ มุ่งเน้นด ำเนินงำนเก่ียวกบั เป็นที่ปรึกษำ วำงระบบ ที่เก่ียวกบัระบบสำรสนเทศที่
เป็นเฉพำะทำงกำรดแูลสขุภำพและทำงกำรแพทย์ เช่น ระบบกำรติดต่อสือ่สำร กำรรำยงำน กำรควบคมุ กำรสัง่กำร บนรถ
ฉกุเฉิน ระบบสำรสนเทศกำรดแูลผู้สงูอำย ุเป็นต้น 

ปี 2559 จดัตัง้บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกดั มีสถำนะเป็นบริษัทร่วมทนุ โดย IRCP เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 51 
หรือ 5.1 ล้ำนบำท ของทนุจดทะเบียนจ ำนวน 10 ล้ำนบำท ด ำเนินธุรกิจโดยให้บริกำรออกแบบก่อสร้ำงสถำนีฐำน ติดตัง้ รือ้
ถอน เพิ่มเติม อปุกรณ์รับสง่สญัญำณเครือขำ่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ระบบไฟฟำ้ และระบบโทรคมนำคม 

ปี 2559 บริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกดั (HRCP) ได้ท ำกำรขำยหุ้นสำมญั ให้แก่บริษัท ไอ ทีกรีน จ ำกดั (มหำชน) เมื่อ
วนัที่ 1 มีนำคม 2559 โดยบริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
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1.3  โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 

 
บริษัท อินเ อร์เน ั่นแนล รีเสริ  คอร์ปอเร ั่น จ ากัด (มหา น) 

 
กลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  นกลุ่มบริษัท อินเ อร์เน ั่นแนล รีเสริ  

คอร์ปอเร ั่น จ ากัด (มหา น) 

ธุรกิจระบบโทรคมนาคม (Telecom)
ท่ีปรึกษำ ออกแบบ ติดต ัง้และให้บริกำรค ำแนะน ำด้ำน
ระบบโทรคมนำคม 

ธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (EIT)
ท่ีปรึกษำ แก้ปัญหำ และให้บริกำรค ำแนะน ำด้ำนไอทีอย่ำง
ครบวงจร

ธุรกิจการ ลิ    า อ  ์แวร์ (AR)
ผลิตซอฟต์แวร์ประเภทเฉพำะผู้ประกอบเคร่ือง (OEM) 
ของบริษัท Microsoft USA

ธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง 
(Digital Broadcasting)
ท่ีปรึกษำ ออกแบบ ติดต ัง้ และให้บริกำรค ำแนะน ำด้ำน
กำรแพร่ภำพ โทรทศัน์ และวิทยุ ดิจิตอล

บริษัท  อท ีกรีน จ ากัด 
(มหา น)

จ ำหน่ำยสินค้ำไอทีและ
อุปกรณ์เครือข่ำยเฉพำะ
ตลำดลูกค้ำระดบัองค์กร

ทุนจดทะเบียน  าระแล้ว 
50 ล้านบาท

บริษัท อนิเทลลิเจ นท์ 
เอ นเ อร์ พรส์ 
คอมพิว ิ  ง จ ากัด

ให้บริกำร ให้ค ำปรึกษำและ
แก้ปัญหำด้ำนระบบ

สำรสนเทศ แบบครบวงจร 
(IT Total Service

Solutions)
ทุนจดทะเบียน  าระแล้ว 

10 ล้านบาท

บริษัท ทวีีเทเลคอม จ ากัด
ให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำ และ

พัฒนำระบบ บริหำร
โครงกำรและบ ำรุงรักษำด้ำน
ระบบสนับสนนุกำรด ำเนิน

ธุรกิจ  

ทุนจดทะเบียน  าระแล้ว 
35 ล้านบาท

บริษัท สิงห์คอม อินเ อร์
กรุ ป จ ากัด

ให้บริกำรออกแบบก่อสร้ำง
สถำนีฐำน ติดตัง้ รือ้ถอน 
เพ่ิมเติม อุปกรณ์รับส่ง
สัญญำณเครือข่ำย

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ระบบไฟฟ้ำ 
และระบบโทรคมนำคม 

ทุนจดทะเบียน  าระแล้ว
10 ล้านบาท

     91.14%                                   92%   99.99%                                   50.99%

บริษัท คลีน แพลนน่ิง จ ากัด
ด ำเนินธุรกิจ ด้ำนกำรผลิตพลงังำนไฟฟ้ำขนำด
เล็กจำกขยะ บริหำรจัดกำรและก  ำจัดขยะ

ทุนจดทะเบียน  าระแล้ว 50 ล้านบาท

บริษัท เอ  อาร์  ี พ ีจ ากัด *
ด ำเนินงำนเก่ียวกับ เป็นที่ปรึกษำ วำงระบบ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงด้ำนกำรดูแลสขุภำพ
และกำรแพทย์ 
ทุนจดทะเบียน  าระแล้ว 5 ล้านบาท

25%                                   99.99%

ถือหุ้นโดย บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน)

บริษัท  ออาร์ ีพี คลาวด์ 
เ อร์วิส จ ากัด 

ให้บริกำร ออกแบบ ให้
ค ำปรึกษำวำงระบบ 
สำรสนเทศบนคลำวด์ 
(Integrated Cloud 
Service Agency)

ทุนจดทะเบียน  าระแล้ว 
2.5 ล้านบาท

                                  51%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเห ุ * บริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกัด (HRCP) ได้ท ำกำรขำยหุ้นสำมญั ให้แก่บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั (มหำชน) เม่ือ วนัที่ 1 มีนำคม 2559  
                โดยบริษัท ไอท ีกรีน จ ำกดั (มหำชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)        

บริษทั อินเตอรเ์นชัน่แนล รีเสริช คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                        

                   

หน้ำ 6 
           

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

โครงสร้างรายได้ 
โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัท ส าหรับงวดปี 2557-2559 แยกตามหนว่ยธุรกิจ มีรายละเอียดดงัตารางนี ้                                                                                                                                                                                                                                                                               
              หน่วย:พนับาท                                                                                                                                                                                                                                                            

หน่วยธุรกิจ 
ด าเนิน
การ
โดย 

% การ
ถือหุ้น
ของ
บริษัท 

2557 2558 2559 

จ านวนเงนิ 
(พันบาท) 

ร้อย
ละ 

จ านวนเงนิ 
(พันบาท) 

ร้อย
ละ 

จ านวนเงนิ 
(พันบาท) 

ร้อย
ละ 

หน่วยธุรกิจโทรคมนาคม IRCP 100 358,172 21.51 356,533 28.82 295,688   26.22  
หน่วยธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศระดบั
องค์กร 

IRCP 100 676,433 40.62 194,094 15.69 91,553    8.12  

หน่วยธุรกิจระบบวทิยแุละโทรทศัน์กระจาย
เสียง 

IRCP 100 196,235 11.78 208,698 16.87 128,888    11.43  

หน่วยธุรกิจผลติซ า้ซอฟต์แวร์ IRCP 100 21,925 1.32 19,743 1.59 19,837      1.76  
หน่วยธุรกิจจ าหน่ายสนิค้าไอทีประเภท
ผลิตภณัฑ์ระดบัองค์กร 

IT 
Green 

91.14 364,336 21.88 439,294 35.51 552,649    49.01  

ให้บริการ ให้ค าปรึกษา และแก้ปัญหาด้าน
ระบบสารสนเทศ 

INEC 92.00 35,681 2.14 42,465 3.43 20,770      1.84  

หน่วยธุรกิจระบบสนบัสนนุธุรกิจโทรคมนาคม TVT 99.99 42,052 2.52 14,393 1.16 5,542      0.49  
หน่วยธุรกิจให้บริการสารสนเทศบนคลาวด์* IRCP-

Cloud 
50.99 - - - - -           -    

หน่วยธุรกิจวางระบบสารสนเทศทาง
การแพทย์** 

HRCP 50.99 - - - - 156      0.01  

ให้บริการออกแบบก่อสร้างสถานีฐาน ติดตัง้ 
รือ้ถอน เพิ่มเติม อปุกรณ์รับสง่สญัญาณ
เครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ ระบบไฟฟา้ และ
ระบบโทรคมนาคม*** 

SIG 50.99 - - - - 34,506     3.06  

รวมรายได้คา่บริการพฒันาระบบและรายได้
จากการขายก่อนรายได้ระหวา่งสว่นงาน 

  1,694,834 100.02 1,275,220 103.08 1,149,591 101.95 

หกั รายได้ระหวา่งสว่นงาน   (47,503) (2.85) (46,136) (3.73) (30,716) (2.72) 
รวมรายได้คา่บริการพฒันาระบบและรายได้
จากการขายก่อนรายได้อ่ืน 

  1,647,331 98.92 1,229,084 99.35 1,118,875    99.23  

รายได้อ่ืน   18,042 1.08 8,018 0.65 8,679      0.77  
รวมรายได้   1,665,373 100.00 1,237,102 100.00 1,127,554  100.00  

หมายเหตุ * หน่วยธุรกิจให้บริการสารสนเทศบนคลาวด์ ยงัไมมี่รายได้จากการประกอบกิจการ 
 ** หน่วยธุรกิจวางระบบสารสนเทศทางการแพทย์ เร่ิมมีรายได้ในปี 2559 
 *** ให้บริการออกแบบก่อสร้างสถานีฐาน ติดตัง้ รือ้ถอน เพิ่มเติม อุปกรณ์รับส่งสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบไฟฟ้า  

                  และระบบโทรคมนาคม เร่ิมด าเนินการในปี 2559 
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โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัท ส าหรับงวดปี 2557-2559 แยกตามหน่วยประเภทโครงการและไม่ใช่โครงการ มีรายละเอียดดงั
ตารางนี ้                            

           หน่วย พนับาท 

ประเภทธุรกิจ 
2557 2558 2559 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวน
เงนิ 

ร้อยละ จ านวน
เงนิ 

ร้อยละ 

รายได้จากธุรกิจประเภทโครงการ 1,318,713 79.27 819,754 66.33 580,090 51.50 

รายได้จากธุรกิจประเภทที่ไมใ่ช่โครงการ 416,255 25.02 497,742 40.27 601.691 53.42 

รวมรายได้ก่อนรายได้ระหวา่งสว่นงาน 1,734,968 104.29 1,317,496 106.60 1,181,781 104.92 

หกั รายได้ระหวา่งสว่นงาน (71,317) (4.29) (81,601) (6.60) (55,466) (4.92) 

รวมรายได้ 1,663,651 100.00 1,235,895 100.00 1,126,315 100.00 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัท มีรายได้จากส่วนธุรกิจประเภทโครงการร้อยละ 51.50 ของรายได้รวม และจากส่วนงานธุรกิจ
ประเภทไมใ่ช่โครงการร้อยละ 53.42 ของรายได้รวม และมีรายการระหวา่งกนัร้อยละ 4.92 ของรายได้รวม 
 

ข้อมูลแต่ละหน่วยธุรกิจ 
 

2.1  ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecommunication: Telecom) 
 2.1.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecommunication) ด าเนินธุรกิจการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตัง้ 
บริหารโครงการ และบ ารุงรักษาด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทนัสมยัแบบครบวงจร โดยน าเสนออปุกรณ์ที่มีช่ือเสียง
ระดบัชัน้น าของโลก และมีทีมงานที่มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ยอมรับในตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด สินค้าหลักที่น าเสนอ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Nokia Siemens 
Network (NSN), Elite Core, Ericsson, Huawei, NetNumber, Alcatel-Lucent, และ Coriant  เป็นต้น โซลูชั่นหลัก     
ที่เสนอขาย ได้แก่ ระบบเช่ือมโยงความเร็วสูงผ่านสายใยแก้วน าแสง (DWDM Transmission system) ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมสมัยใหม่ (Next Generation Network) ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่  3 (the 3rd Generation Mobile 
Network) ระบบโทรศพัท์เคลือ่นท่ียคุที่ 4 (Long-Term Evolution : LTE) และอปุกรณ์ระบบ FTTx  

โดยที่ผา่นมาทางสายธุรกิจ SI มีผลงานที่โดดเด่นและมีประสบการณ์ในการท าโครงการใหญ่หลายโครงการจน
เป็นท่ียอมรับในวงการอยา่งกว้างขวาง อาทิเช่น 

 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 

อปุกรณ์ Gateway – Point of Interconnection 
(GW-POI) 

บมจ. กสท โทรคมนาคม 146.78 2559 

อปุกรณ์ Vistor Mobile Switching Center 
Server (VMSC Server) 

บมจ. กสท โทรคมนาคม 79.3 2559 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)        

บริษทั อินเตอรเ์นชัน่แนล รีเสริช คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                        

                   

หน้ำ 8 
           

ชื่อโครงการ หน่วยงาน มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 

เชา่เคร่ืองคดัแยกสิง่ของสง่ทางไปรษณีย์แบบ 
Cross Belt Sorter 

บจ.ไปรษณีย์ไทย 512 2559 

MA (Data warehouse-Data Mining) บมจ. กสท โทรคมนาคม 1.8 2559 
ระบบควบคมุและบริหารจดัการ
ชมุสายโทรศพัท์ (Net M) 

บมจ. กสท โทรคมนาคม 15.9 2559 

MA ระบบชมุสายโ ทรศพัท์ภายในประเทศ บมจ. กสท โทรคมนาคม 13 2559 
MA  DW-DM(Data warehouse-Data Mining) บมจ. กสท โทรคมนาคม 4.7 2559 
MA ระบบ Next Generation Network (NGN) บมจ. กสท โทรคมนาคม 17.8 2559 
ระบบวิทยไุมโครเวฟ IP Radio บมจ. ทีโอท ี 60 2559 
ระบบ Home Location Register/Home 
Subscriber Server (HLR/HSS) 

บมจ. กสท โทรคมนาคม 105.67 2558 

ระบบ Session Border Controller บมจ. กสท โทรคมนาคม 52.29 2558 
โครงการขยาย Media Gateway บมจ. กสท โทรคมนาคม 42.23 2558 
โครงการขยาย Mobile Switching Center 
Server 

บมจ. กสท โทรคมนาคม 53.06 2558 

อปุกรณ์ขยายวงจรเช่ือมตอ่ด้านลกูค้าแบบ PRI 
ขนาด 400E1 

บมจ. กสท โทรคมนาคม 42.19 2558 

อปุกรณ์ MSAN ส าหรับให้บริการโทรศพัท์ใน
ประเทศ  จน. 24 ชดุ 

บมจ. กสท โทรคมนาคม 10.64 2558 

อปุกรณ์สือ่สญัญาณวิทยไุมโครเวฟ Pure IP 
Radio 3 Hops 

บมจ. ทีโอท ี 7.36 2558 

การบริการ MA NGN  Phase II  
(ระยะเวลา 1 ปี) 

บมจ. กสท โทรคมนาคม 20.81 2558 

การบ ารุงรักษา,ซอ่มแซมอปุกรณ์ โครงการ
พฒันาระบบทหาร 

บมจ. ทีโอท ี 2.45 2558 

เคร่ืองมือส ารองหรือทดแทนระบบ
ชมุสายโทรศพัท์ 

กรมการสือ่สารทหาร 
กองบญัชาการกองทพัไทย 

2.99 2558 

Database Server For Expansion IP Network บมจ. กสท โทรคมนาคม 2.82 2558 
บ ารุงรักษา ซอ่มแซมแก้ไข DW/DM ในสว่นHW บมจ. กสท โทรคมนาคม 1.95 2558 
การจ้างเหมาติดตัง้ระบบ Wi-Fi Network 
โรงเรียนดวงกมล 
 

บมจ. ทีโอท ี 1.21 2558 
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ชื่อโครงการ หน่วยงาน มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 

การจ้างบ ารุงรักษาระบบชมุสายโทรศพัท์
ภายในประเทศ ระยะเวลา 12 เดือน 

บมจ. กสท โทรคมนาคม 13.97 2558 

ปรับปรุงชมุสายระบบ Intelligent Network (IN) บมจ. กสท โทรคมนาคม 124.10 2557 
ซือ้ระบบ Event Base Marketing (EBM) บมจ. กสท โทรคมนาคม 78.38 2557 
ซือ้ระบบบริหารจดัการฐานข้อมลู (RDBMS) บมจ. กสท โทรคมนาคม 29.00 2557 
ปรับปรุงชมุสาย DACS 1/0 จ านวน 2 ชดุ บมจ. กสท โทรคมนาคม 29.68 2557 
การจ้างบ ารุงรักษาชมุสาย TANDEM บมจ. กสท โทรคมนาคม 13.10 2557 
โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการโครงขา่ย
ไร้สาย (WiFi Management System) 

บมจ. ทีโอท ี 44.94 2557 

อปุกรณ์ระบบ DWDM node at OC-BV612 
& BV13 

บมจ. ปตท 14.40 2557 

ระบบควบคมุระยะไกลของไฟฟา้สอ่งสวา่ง 
ทางพิเศษฉลองรัช 

การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย 5.88 2557 

Upgrade VAS for HSPA บมจ. กสท โทรคมนาคม 79.70 2556 
อปุกรณ์ BRAS ส าหรับบริการ Broadband 
Internet 

บมจ. กสท โทรคมนาคม 19.00 2556 

การพฒันาระบบ GIS Cloud Computing 
จ านวน 1 ระบบ 

บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 49.00 2556 

อปุกรณ์และระบบควบคมุไฟฟา้สอ่งสวา่ง
ระยะไกล จ านวน 120 โคม 

การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย 1.86 2556 

การจ้างเหมาติดตัง้อปุกรณ์ STP-MNP 
รองรับ 2.6 ล้านเลขหมาย 

บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 39.79 2556 

อปุกรณ์ MSAN  บมจ. กสท โทรคมนาคม 19.80 2556 
การจ้างบ ารุงรักษา (MA) ระบบ NGN บมจ. กสท โทรคมนาคม 29.90 2556 

อปุกรณ์ขยายระบบ Home Location 
Register (HLR)  

บมจ. กสท โทรคมนาคม 39.85 2556 

อปุกรณ์ขยายระบบ Home Location 
Register (HLR)  

บมจ. กสท โทรคมนาคม 39.85 2556 

อปุกรณ์ขยายระบบ STP-MNP บมจ. กสท โทรคมนาคม 39.50 2556 
อปุกรณ์ Media Gateway  บมจ. กสท โทรคมนาคม 49.50 2556 
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ชื่อโครงการ หน่วยงาน มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 

อปุกรณ์ขยาย Capacity อปุกรณ์ Access 
node Type B  

บมจ. กสท โทรคมนาคม 9.80 2556 

การสร้างขา่ยสายเช่ือมโยง Optical Fiber 
ภายในพืน้ท่ีภาคกลาง  

บมจ. กสท โทรคมนาคม 16.93 2556 

อปุกรณ์ Media Gateway ส าหรับขอนแก่น 
จ านวน 1 ชดุ 

บมจ. กสท โทรคมนาคม 9.98 2556 

 

  นอกจากให้บริการจดัหาและรวบรวมระบบแล้ว หน่วยธุรกิจ Telecom ยงัให้บริการหลงัการขายโดยรับประกนั
ระบบสือ่สารโทรคมนาคมตามระยะเวลาที่ตกลงกบัลกูค้า ซึ่งโดยทัว่ไปจะรับประกนัอยู่ในช่วงเวลา 1-3 ปี โดยให้บริการ
ถึงสถานท่ีของลกูค้า (Onsite Service) โดยแบง่การบริการออกเป็น 2 ลกัษณะ ตามความต้องการของลกูค้า ได้แก่  

1.  Corrective maintenance คือ การให้บริการตอ่เมื่อเกิดปัญหาระบบให้กบัลกูค้า 
2.  Preventive maintenance คือ การให้บริการตรวจเช็คระบบทกุ ๆ ช่วงเวลาที่ลกูค้าก าหนด เช่น  

 3 เดือน 6 เดือน เป็นต้น 
 

2.1.2 การตลาดและการแข่งขัน 

  หนว่ยธุรกิจ Telecom มีกลยทุธ์การแขง่ขนั ดงันี ้

  (1)  ด้านสนิค้าและบริการ 

หน่วยธุรกิจ Telecom ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าที่มี ช่ือเสียง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Nokia 
Siemens Network (NSN), Elite Core, Ericsson, Huawei, NetNumber  และผลิตภณัฑ์ Coriant โดยสินค้าของบริษัท 
มีคณุภาพ ได้รับการยอมรับอยา่งสงูจากลกูค้า นอกจากนัน้ ทางหนว่ยธุรกิจ Telecom  ยงัมีจดุเดน่ในการสร้างความแตกตา่ง
ในการน าเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สดุ (Solution) ในการแก้ไขปัญหาให้กับลกูค้า มีความช านาญและมีศกัยภาพในการบริหาร
โครงการ นอกจากนีท้างทีมงานเน้นการให้ความส าคญัและใส่ใจในความต้องการของลกูค้าโดยเฉพาะด้านคุณภาพการ
ให้บริการก่อนและหลงัการขายในเวลาอนัรวดเร็ว โดยทีมงานจะต้องเข้าใจในธุรกิจเพื่อน าเสนอสนิค้าและบริการที่ดีที่สุด การ
สง่มอบตรงเวลา ท าให้บริษัท มีช่ือเสยีงที่ดีและได้รับการยอมรับจากลกูค้าเสมอมา 

  (2)  ด้านพนกังาน 

 บริษัท มีนโยบายที่จะพฒันาตนเองให้ทนัเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอเพื่อให้มีความสามารถแนะน า
และรองรับความต้องการที่เปลีย่นไปของลกูค้าและตลาด จึงเน้นพฒันาคุณภาพของพนกังานรวมถึงการท างานเป็นทีม  
การรับรู้และการปรับตามการเคลื่อนตวัของธุรกิจไอซีทีอย่างทนัท่วงทีและต่อเนื่องสว่นหนึ่งได้จากการเป็น Certificate 
Partner จากเจ้าของผลิตภัณฑ์  ท าให้ทีมงานมีความยืดหยุ่นในการท างานสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความ
เปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยีได้อยา่งดี   
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  (3)  ด้านการบริหารต้นทนุ 

 หนว่ยธุรกิจ Telecom เน้นการบริหารต้นทนุการขายและการให้บริการเพื่อให้ได้เปรียบในเชิงการแขง่ขนั โดยยงั
รักษาคณุภาพสินค้าและการบริการให้ได้ตามมาตรฐานโลก นอกจากนี  ้หนว่ยธุรกิจยงัเน้นการบริหารความสมัพนัธ์กบัคู่
ค้า และเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถซือ้สินค้าได้ในราคาที่ต ่า เข้าใจในตัวสินค้าต่าง  ๆ เป็นอย่างดีและมีความ
หลากหลายของสนิค้า ท าให้สามารถน าเสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลกูค้า และได้รับการคดัเลือกเป็นผู้ชนะ
การประมลูและสามารถแขง่ขนักบัองค์กรอื่นได้ในระยะยาว 

  (4)  ด้านการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า 

 หน่วยธุรกิจ Telecom มีการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าโดยการท าความเข้าใจลกูค้า ค้นหาความต้องการ
และท าการแก้ไขปัญหาให้ลกูค้า ท าให้มีโอกาสรับงานจากลกูค้ารายเดิมเพิ่มขึน้ ทางหนว่ยธุรกิจ มีอตัราได้รับงานซ า้จาก
ลกูค้ารายเดิมสงูถึงร้อยละ 80 
 

  ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 ทางหน่วยธุรกิจ Telecom มีการก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน คือ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะ
หนว่ยงานขนาดใหญ่ เช่น บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ.ทีโอที การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย ปตท. การไฟฟา้สว่นภมูิภาค 
เป็นต้น เนื่องจากหน่วยงานเหล่านีม้ีงบประมาณในการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่อนข้างสูง  
เพื่อใช้ในการปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้บริษัท มีจุดแข็งในด้านความรู้ ความช านาญและ
ประสบการณ์ที่ยาวนานมากกวา่ 30 ปี ในธุรกิจนี ้จึงท าให้ลกูค้ากลุม่นีม้ีความมัน่ใจในการเลอืกให้บริษัทเป็นผู้ด าเนินการ 

 รายได้สว่นใหญ่ของหนว่ย มาจากรัฐวิสาหกิจซึง่ทางหน่วยธุรกิจ จะเข้าไปท าการประกวดราคา ขัน้ตอนโดยทัว่ไป
จะให้พนกังาน Pre-Sale เข้าไปท าแนะน าทางด้านเทคนิค และระบบใหม่ ๆ ให้กบัลกูค้าเพื่อให้ลกูค้าเล็งเห็นความส าคญั
และประโยชน์ของการใช้ระบบตา่ง ๆ ในการท างาน จากนัน้หากลกูค้ามีความสนใจสนิค้าและบริการ ทางสายงานจะจดัสง่
พนกังานขายเข้าไปเจราจาตอ่รองด้านราคาและเซ็นสญัญาโครงการเพื่อท าการประกวดราคาหรือปิดงานตอ่ไป 

กลุ่มลูกค้า สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ) 
รัฐวิสาหกิจ:  กสท โทรคมนาคม และ ทีโอท ี 99 
ราชการ:  กรมการสือ่สารทหาร 1 

รวม 100 
 
2.1.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
  เนื่องจากหน่วยธุรกิจ Telecom ด าเนินงานโดยให้ค าปรึกษาและรวบรวมระบบให้กบัลกูค้า ดงันัน้ วิธีการจดัหา
ผลติภณัฑ์และบริการจึงเป็นสว่นหนึง่ของขัน้ตอนในการท างาน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

หน่วยงานจะท าการสัง่ซือ้สินค้าที่ต้องรวบรวมให้กบัลกูค้าเมื่อได้รับการสัง่ซือ้จากลกูค้าแล้ว  โดยไม่มีการเก็บ
สินค้าคงเหลือ การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ ทัง้ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ จะสั่งซือ้จากตรงจาก Nokia 
Siemens Network (NSN), Elite Core, Ericsson, Huawei, Netnumber, Alcatel-Lucent และผลติภณัฑ์ Corian 
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  เร่ืองการให้บริการ หน่วยงานมีการให้บริการด้วยตนเองหรือมีการใช้ผู้ เช่ียวชาญจากผู้ผลิตร่วม  รวมถึงการซือ้
บริการต่อจากผู้ ให้บริการอื่น (Outsource) โดยหน่วยธุรกิจ Telecom มีปัจจยัในการพิจารณาเลอืกบริษัทท่ีท าซือ้บริการ
ตอ่ คือ ราคาและความช านาญส าหรับงานนัน้ ๆ 
  ในยุคของภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มตกต ่าทางบริษัท ได้ด าเนินการปรับแผนเพื่อรองรับโดยใช้ประสบการณ์
และผลงานที่ผ่านมาของบริษัท มาท าการพฒันา ปรับปรุงและสร้างมูลค่าเพิ่ม(Value added) ให้สามารถน าเสนอเป็น
ผลิตภณัฑ์พร้อมบริการของบริษัทเองให้กบักลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทในงบประมาณที่สอดคล้องกบัภาวะดงักลา่ว  
อนัจะเป็นผลให้บริษัทสามารถรักษาฐานลกูค้าเดิมและเพิ่มโอกาสในการขยายสูก่ลุม่ลกูค้าใหม่ 
 
2.1.4 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

โครงการของหนว่ยธุรกิจ Telecom โดยสว่นใหญ่เป็นงานประมลูทัง้จากภาคราชการและเอกชน โดยมีโครงการ
ที่ชนะการประมลูแล้วอยูร่ะหวา่งด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงันี ้

 

ล าดับ ชื่อลูกค้า ชื่อโครงการ 

1 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) Home Location Register/Home Subscriber Server (HLR/HSS) 

2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) Session Border Controller 

3 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) การขยาย Media Gateway 

4 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) การขยาย  Mobile Switching Center Server 

5 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) อปุกรณ์ขยายวงจรเช่ือมตอ่ด้านลกูค้าแบบ PRI ขนาด 400E1 

6 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) อปุกรณ์ MSAN ส าหรับให้บริการโทรศพัท์ในประเทศ  จน. 24 ชดุ 

7 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) MA NGN  Phase II ( ระยะเวลา 1 ปี ) 

8 บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) จ้างบ ารุงรักษา,ซอ่มแซมอปุกรณ์ โครงการพฒันาระบบทหาร 

9 กรมการสือ่สารทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย ซือ้เคร่ืองมือส ารองหรือทดแทนระบบชมุสายโทรศพัท์ 

10 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) Database Server For Expansion IP Network 

11 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) บ ารุงรักษา ซอ่มแซมแก้ไข DW/DM ในสว่นHW 

12 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) การจ้างบ ารุงรักษาระบบชมุสายโทรศพัท์ภายในประเทศ ระยะเวลา 
12 เดือน 

13 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ซือ้อปุกรณ์วงจรโทรศพัท์ E1/PRI ของชมุสาย New Tandem 

 
2.2 ธุรกิจโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศระดับองค์กร (Enterprise Information Technology: EIT)  

2.2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
  หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร  (EIT) ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการรวบรวมและ
พฒันาระบบสารสนเทศ พร้อมทัง้ให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาให้กบังานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งครบวงจร (IT Total 
Solutions) โดยการน าเสนอเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับจากทัว่โลกให้กบัลกูค้า และให้บริการแบบ



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)        

บริษทั อินเตอรเ์นชัน่แนล รีเสริช คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                        

                   

หน้ำ 13 
           

ใช้งานได้ทนัที (Turnkey Solution) ทัง้นีบ้ริษัทจะเป็นผู้ รับเหมางานทัง้หมดแบบครบวงจร กลา่วคือ รวบรวมผลติภณัฑ์ทัง้
ระบบสารสนเทศ ซึง่ ประกอบด้วย 3 สว่น คือ 

  (1) ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server, Storage) คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop, Mobile) พร้อม
อุปกรณ์เช่ือมโยงเครือข่าย (Network Integration) และระบบรักษาความปลอดภยั (Security) ซึ่งบริษัทมีผลิตภณัฑ์ที่
น าเสนอ อาทิเช่น IBM, HP, Lenovo, Acer, Aruba และ Fortinet เป็นต้น 
  (2) ระบบซอฟท์แวร์ประยกุต์ เป็นการพฒันาระบบงานตามความต้องการของผู้ใช้งานในหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ตัง้แต่ ส ารวจเก็บความต้องการผู้ ใช้งาน (Get Requirement) 
ออกแบบระบบ (Design) จดัท าต้นแบบ (Prototype) พฒันาโปรแกรม (Coding) และน าไปใช้งาน (Implementation) ซึง่
ในสว่นนีบ้ริษัทได้มีการวา่จ้าง Outsourcing ที่มีคณุภาพ และยอมรับเง่ือนไขการท างานของบริษัทและลกูค้า เข้ามาเป็น
พนัธมิตรในการท างานร่วมกนั 
  (3) ซอฟต์แวร์โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานต่าง ๆ  ได้แก่  ERP, CRM, Billing, Enterprise IT Management, EAI, 
Document & Work Flow Management และ Business Intelligence  รวมถึงการจัดท าระบบ การพัฒนา การติดตัง้ 
การบริหารโครงการ การฝึกอบรมทัง้ด้านเทคนิคและการใช้งาน และการ Outsourcing ระบบงานด้านไอที ได้แก่  
การบริหารดแูลระบบคอมพิวเตอร์  โดยเจ้าหน้าที่ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ ในปัจจุบนัสายธุรกิจ EIT ได้เป็นตวัแทนให้กบัสินค้า
ซอฟต์แวร์ตา่ง ๆ อาทิเช่น SAP, ORACLE, IBM, Microsoft, ESRI เป็นต้น ท าให้บริษัทสามารถพฒันาบคุลากรให้ทนัต่อ
เทคโนโลยีตลอดเวลา และสามารถแก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้าได้อยา่งมีคณุภาพและตรงตามความต้องการอยา่งรวดเร็ว  

  นอกจากนีใ้นสว่นของการบริการ หน่วยงาน EIT ได้มีการให้บริการครบวงจรทัง้ระบบสารสนเทศโดยการน าเสนอ
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ที่ทนัสมยัในแบบ Integrated Solutions ได้แก่ การพัฒนา การติดตัง้ การบริหารโครงการ  
การฝึกอบรมทัง้ด้านเทคนิคและการใช้งาน  และการ Outsourcing พร้อมทัง้ให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับงาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจรโดยการเลือกสรรผลิตภณัฑ์และบริการที่เป็นที่ยอมรับจากทัว่โลกซึ่งสามารถ
ประยกุต์ ใช้งานเพื่อความเหมาะสมตามความต้องการของลกูค้า 
 โดยที่ผ่านมาทางบริษัทมีผลงานและมีประสบการณ์ในการท าโครงการใหญ่หลายโครงการจนเป็นที่ยอมรับใน
วงการอยา่งกว้างขวาง อาทิเช่น 

 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 

อปุกรณ์ส ารองไฟ (Battery UPS) จ านวน 
48 ก้อน 

รพ.พระราม 9 0.19 2559 

สัง่ซือ้ UPS รพ.พระราม 9 0.63 2559 
การบริการและบ ารุงรักษาอปุกรณ์ระบบ
เครือขา่ยคอมพวิเตอร์ ของส านกัขา่ว
แหง่ชาต ิ

บริษัท คาซิสมา 3.35 2559 

ซือ้ขายโครงการปรับปรุงอปุกรณ์ระบบ
เครือขา่ยเพื่อสนบัสนนุการสือ่สาร 

การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย 4.68 2559 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)        

บริษทั อินเตอรเ์นชัน่แนล รีเสริช คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                        

                   

หน้ำ 14 
           

ชื่อโครงการ หน่วยงาน มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 

จ้างในการปรับปรุงการเช่ือมตอ่อปุกรณ์และ
เดินสายสญัญาณคอมพิวเตอร์ 

การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย 1.95 2559 

จ้างปรับปรุงระบบ Active Directory (AD) การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย 1.44 2559 
จ้างบริหารจดัการและซอ่มบ ารุงรักษาระบบ
เครือขา่ยคอมพวิเตอร์ 

การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย 8.90 2559 

ซือ้ขายพฒันาระบบความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศเพื่อรักษาประสทิธิภาพการ
ให้บริการประชาชน เขตพญาไท จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 

กรมประชาสมัพนัธ์ 31.44 2559 

จ้างบ ารุงรักษาระบบเครือขา่ยและโปรแกรม
ประยกุต์ รายการระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบโปรแกรม ตามโครงการคลงัข้อมลู
กลางกรุงเทพมหานคร (BMA Data 
Warehouse) 3 เดือน 

ส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล 
กรุงเทพมหานคร 

3.49 2559 

จ้างบ ารุงรักษาระบบเครือขา่ยและโปรแกรม
ประยกุต์ รายการระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบโปรแกรม ตามโครงการคลงัข้อมลู
กลางกรุงเทพมหานคร (BMA Data 
Warehouse) 10 เดือน 

ส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล 
กรุงเทพมหานคร 

11.64 2559 

จ้างบ ารุงรักษาระบบเครือขา่ยและโปรแกรม
ประยกุต์ ตามโครงการระบบรักษาความ
ปลอดภยัระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร 
ระยะที่ 2 

ส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล 
กรุงเทพมหานคร 

5.49 2559 

พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยี
รองรับ IPV6 

กรมการค้าตา่งประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ 

10.43 2558 

บ ารุงรักษาอปุกรณ์เครือขา่ยคอมพิวเตอร์          
(MA Network security ) 

การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย 13.41 2558 

จ้างบ ารุงรักษาเครือขา่ยสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร 

มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร 2.93 2558 

จดัท าฐานข้อมลูภาพและเสยีง วทิยโุทรทศัน์
รัฐสภา 

ส านกังานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

44.75 2558 
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ชื่อโครงการ หน่วยงาน มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 

(BMA:MA) บ ารุงรักษา HW,SW ระยะเวลา 
12  เดือน 

ส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล 
กรุงเทพมหานคร 

5.49 2558 

โครงการทดแทนเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพระบบ
สารสนเทศฯ 

ส านกังานปลดัส านกั
นายกรัฐมนตรี 

22.10 2558 

พฒันาและปรับปรุงระบบเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์ ครัง้ที่ 2 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

11.31 2558 

จ้างเหมาดแูลบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ของสายดว่น 1300 

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 5.45 2558 

ซือ้พร้อมติดตัง้ SAN และ SAN Switch และ
บ ารุงรักษา 4 ปี 

การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศ
ไทย 

24.22 2558 

บ ารุงรักษาเครือขา่ยอปุกรณ์และโปรแกรม
การผลติรายการ 

บริษัท คาซิสมา จ ากดั 4.81 2558 

งานซือ้พร้อมติดตัง้คอมพิวเตอร์แมข่า่ย
ประจ าปี 2557 

การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศ
ไทย 

9.32 2557 

พฒันาระบบเครือขา่ยข้อมลูเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ศนูย์รักษาความปลอดภยั 
กองบญัชาการกองทพัไทย 

32.19 2557 

พฒันาประสทิธิภาพสถานวีิทยโุทรทศัน์แหง่
ประเทศไทย กิจกรรมยอ่ยฯ 

สถานีวิทยโุทรทศัน์แหง่ประเทศ
ไทย กรมประชาสมัพนัธ์ 

7.95 2557 

-  ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
พร้อมอปุกรณ์ตอ่พว่ง 
-  การปรับปรุงห้อง MCR,Web studio 
,Electronic Room 
-  ระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์และการผลติสือ่
การเรียนการสอน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบรีุ 

600 2557 

การจ้างท าระบบทะเบียนเกษตรกรผู้ เลีย้ง
สตัว์รายครัวเรือน 

กรมปศสุตัว์ 21.80 2557 

MA Network security and log 
management 

การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย 11.36 2557 

การจ้างบ ารุงรักษาระบบเครือขา่ยโปรแกรม
ประยกุต์ระยะที่ 2  ปี 2557 

ส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล 
กรุงเทพมหานคร 

5.49 2557 

จดัซือ้พร้อมติดตัง้อปุกรณ์จดัเก็บข้อมลูและ
ระบบส ารองข้อมลูฯ 

การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศ
ไทย 

26.75 2556 
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ชื่อโครงการ หน่วยงาน มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 

จดัซือ้คอมพิวเตอร์แมข่า่ย ปี 2556 จ านวน 
16 รายการ 

การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศ
ไทย 

17.69 2556 

จดัซือ้ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
คลงัข้อมลู BMA data warehouse 

ส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล   
กรุงเพทมหานคร 

39.72 2556 

โครงการพฒันาประสทิธิภาพระบบการ
จดัการศนูย์ประชาบดี 1300 (2) 

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 35.88 2556 

พฒันาประสทิธิภาพสายดว่น 1300 เพื่อ
รองรับ OSCC ช่วยเหลอืสงัคม 

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 9.97 2556 

จดัหาพฒันาระบบบริหารจดัการระบบการ
เรียนฯ-อบจ.บรีุรัมย์ 

ส านกังานองค์การบริหารสว่น
จงัหวดับรีุรัมย์ (หลงัใหม)่ 

42.16 2556 

 
2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

หนว่ยธุรกิจ EIT มีกลยทุธ์การแขง่ขนั ดงันี ้

  (1)  ด้านสนิค้าและบริการ 

หน่วยธุรกิจ EIT  ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าที่มีช่ือเสียง เช่น SAS, Ultimus, Microsoft (เป็น 
Certified Partner) โดยสนิค้าของบริษัท มีคณุภาพ ได้รับการยอมรับอย่างสงูจากลกูค้า นอกจากนัน้ ทางหนว่ยธุรกิจ EIT  ยงั
มีจุดเด่นในการสร้างความแตกต่างในการน าเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สดุ (Solution) ในการแก้ไขปัญหาให้กับลกูค้า มีความ
ช านาญและมีศกัยภาพในการบริหารโครงการ มีทีมงานท่ีมีประสบการณ์ในการพฒันาซอฟต์แวร์ รวมถึงมีทีมงานพฒันา
ซอฟต์แวร์จากหน่วยธุรกิจ ISD (International Software Development) ซึ่งให้การสนับสนุนในกรณีที่ต้องการผู้ เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านเพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าโดยเฉพาะสนิค้าของบริษัท จะรับประกนัเป็นระยะเวลาตามที่ตกลง
กับลกูค้า นอกจากนีท้างทีมงานเน้นการให้ความส าคญัและใส่ใจในความต้องการของลกูค้าโดยเฉพาะด้านคุณภาพการ
ให้บริการก่อนและหลงัการขายในเวลาอนัรวดเร็ว โดยทีมงานจะต้องเข้าใจในธุรกิจเพื่อน าเสนอสนิค้าและบริการที่ดีที่สดุ การ
สง่มอบตรงเวลา ท าให้บริษัท มีช่ือเสยีงที่ดีและได้รับการยอมรับจากลกูค้าเสมอมา   

  (2)  ด้านพนกังาน 

 บริษัท มีนโยบายที่จะพฒันาตนเองให้ทนัเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเปลี่ยนไปอยู่เสมอเพื่อให้มีความสามารถแนะน า
และรองรับความต้องการที่เปลีย่นไปของลกูค้าและตลาด จึงเน้นพฒันาคณุภาพของพนกังานรวมถึงการท างานเป็นทีม  
การรับรู้และการปรับตามการเคลื่อนตวัของธุรกิจไอซีทีอย่างทนัท่วงทีและต่อเนื่องสว่นหนึ่งได้จากการเป็น Certificate 
Partner จากเจ้าของผลิตภัณฑ์  ท าให้ทีมงานมีความยืดหยุ่นในการท างานสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับ  ความ
เปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยีได้อยา่งดี  โดยทีมงานของ EIT มีบคุลากรท่ีได้รับประกาศนียบตัรผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
จาก Microsoft และผู้ เช่ียวชาญด้านผลิตภณัฑ์จาก Hardware Vendors (HP,IBM,SUN) ที่สามารถให้บริการลกูค้า  ได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ   
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  (3)  ด้านการบริหารต้นทนุ 

 หนว่ยธุรกิจ EIT เน้นการบริหารต้นทนุการขายและการให้บริการเพื่อให้ได้เปรียบในเชิงการแขง่ขนั โดยยงัรักษา
คณุภาพสนิค้าและการบริการให้ได้ตามมาตรฐานโลก นอกจากนี ้หน่วยธุรกิจ EIT เน้นการบริหารความสมัพนัธ์กบัคู่ค้า 
และเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถซือ้สินค้าได้ในราคาที่ต ่า เข้าใจในตัวสินค้าต่าง ๆ เป็นอย่างดีและมีค วาม
หลากหลายของสนิค้า ท าให้สามารถน าเสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลกูค้า และได้รับการคดัเลอืกเป็นผู้ชนะ
การประมลูและสามารถแขง่ขนักบัองค์กรอื่นได้ในระยะยาว 

  (4)  ด้านการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า 

 หนว่ยธุรกิจ EIT มีการสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัลกูค้าโดยการท าความเข้าใจลกูค้าค้นหาความต้องการและท า
การแก้ไขปัญหาให้ลกูค้า ท าให้มีโอกาสรับงานจากลกูค้ารายเดิมเพิ่มขึน้ ทางหน่วยธุรกิจ EIT มีอตัราได้รับงานซ า้จาก
ลกูค้ารายเดิมสงูถึงร้อยละ 80 
 

  ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 ทางหนว่ยธุรกิจ EIT มีการก าหนดกลุม่ลกูค้าเป้าหมายที่ชดัเจน คือ หนว่ยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะ
หนว่ยงานขนาดใหญ่ เช่น  การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย การไฟฟา้นครหลวง การประปานครหลวง การทอ่งเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เป็นต้น เนื่องจากหน่วยงานเหล่านีม้ีงบประมาณในการลงทุนทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างสงูเพื่อใช้ในการปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้บริษัทมีจุดแข็งใน
ด้านความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ที่ยาวนานมากว่า 30 ปี ในธุรกิจนี ้จึงท าให้ลกูค้ากลุ่มนีม้ีความมัน่ใจในการ
เลอืกให้บริษัทเป็นผู้ด าเนินการ 

 รายได้ส่วนใหญ่ของหน่วยธุรกิจ EIT มาจากภาคราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่งทางหน่วยงานจะเข้าไปท าการ
ประกวดราคา ขัน้ตอนโดยทัว่ไปจะให้พนกังาน Pre-Sale เข้าไปท าแนะน าทางด้านเทคนิค และระบบใหม่ ๆ ให้กบัลกูค้า
เพื่อให้ลกูค้าเลง็เห็นความส าคญัและประโยชน์ของการใช้ระบบตา่ง ๆ ในการท างาน จากนัน้หากลกูค้ามีความสนใจสินค้า
และบริการ ทางสายงานจะจัดสง่พนกังานขายเข้าไปเจรจาต่อรองด้านราคาและเซ็นสญัญาโครงการเพื่อท าการประกวด
ราคาหรือปิดงานตอ่ไป โดยมีสดัสว่นรายได้จากลกูค้าภาคราชการและรัฐวิสาหกิจร้อยละ 96 และภาคเอกชน ร้อยละ 4 

กลุ่มลูกค้า สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ) 
ราชการและรัฐวิสาหกิจ 96 
เอกชน 4 

รวม 100 
 

2.2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
เนื่องจากหน่วยธุรกิจ EIT ด าเนินงานโดยให้ค าปรึกษาและรวบรวมระบบให้กับลูกค้า  ดังนัน้ วิธีการจัดหา

ผลติภณัฑ์และบริการจึงเป็นสว่นหนึง่ของขัน้ตอนในการท างาน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
  สายธุรกิจ EIT จะท าการสัง่ซือ้สนิค้าที่ต้องรวบรวมให้กบัลกูค้าเมื่อได้รับการสัง่ซือ้จากลกูค้าแล้ว โดยไมม่ีการ
เก็บสนิค้าคงเหลอื การจดัหาผลติภณัฑ์และบริการ สามารถแบง่ได้เป็นดงันี ้ 
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  (1) อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ทัง้หมดสัง่ซือ้จากคูค้่า (Partner) ในประเทศไทย เช่น คอมพิวเตอร์
สว่นกลาง คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ อปุกรณ์ส ารองข้อมลู เป็นต้น โดยบริษัทคูค้่าที่ส าคญั เช่น บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จ ากดั บริษัท 
เดอะแวล ูซิสเต็มส์ จ ากดั บริษัท อินแกรม ไมโคร คอมพิวเตอร์ จ ากดั เป็นต้น  
  (2) ซอฟต์แวร์ หากเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นตวัแทนจ าหนา่ยเอง จะจดัหาโดยการติดตอ่เป็นผู้แทนของซอฟต์แวร์ 
นัน้ ๆ โดยจ่ายคา่สญัญาการเป็นตวัแทนจ าหนา่ยให้กบับริษัทผู้ผลิตโดยจ่ายคา่ลขิสทิธ์ิตามยอดขายหากต้องการผู้ เช่ียวชาญ 
ในการพฒันาและตดิตัง้ บริษัทจะน าหนว่ยธุรกิจ ISD (International Software Development) มาพฒันาและตดิตัง้ 
รวมถงึจดัหา Outsourcing ที่มีความรู้ ความช านาญ และมีประสบการณ์ในการพฒันาโปรแกรมมาเป็น Sub-Contractor  
  เร่ืองการให้บริการ หนว่ยงานมีการให้บริการด้วยตนเองหรือมีการใช้ผู้ เช่ียวชาญจากผู้ผลติร่วมรวมถึงการซือ้บริการ 
ตอ่จากผู้ให้บริการอื่น (Outsource) โดยหนว่ยธุรกิจ EIT มีปัจจยัในการพิจารณาเลอืกบริษัทท่ีท าซือ้บริการตอ่ คือ ราคา
และความช านาญส าหรับงานนัน้ ๆ 

    

2.2.4 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
โครงการของหน่วยธุรกิจ EIT โดยสว่นใหญ่เป็นงานประมลูทัง้จากภาคราชการและเอกชน โดยมีโครงการท่ีชนะ

การประมลูแล้วอยูร่ะหวา่งด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงันี ้
 

ล าดับ ชื่อลูกค้า ชื่อโครงการ 

1 กรมการค้าตา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีรองรับ IPV6 

2 การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย บ ารุงรักษาอปุกรณ์เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ (MA Network security ) 

3 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร จ้างบ ารุงรักษาเครือขา่ยสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

4 ส านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จดัท าฐานข้อมลูภาพและเสยีง วทิยโุทรทศัน์รัฐสภา 

5 ส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล กทม. (BMA:MA) บ ารุงรักษา HW,SW ระยะเวลา 12 เดือน 

6 ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี โครงการทดแทนเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพระบบสารสนเทศฯ 

 
 
2.3 ธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง (Digital Broadcasting Radio and Television: DB) 
 2.3.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง  (Digital Broadcasting) เป็นหน่วยธุรกิจใหม่ของบริษัทที่เปิด
ด าเนินการตัง้แต่กลางปี 2556 โดยด าเนินธุรกิจการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ จดัหาอปุกรณ์ ติดตัง้ บริหารโครงการ และ
บ ารุงรักษาด้านระบบวิทยแุละโทรทศัน์กระจายเสยีงที่ทนัสมยัแบบครบวงจร โดยน าเสนออปุกรณ์ที่มีช่ือเสยีงระดับชัน้น า
ของโลก และมีทีมงานที่มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ยอมรับในตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าองค์กร
ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด สินค้าหลกัที่น าเสนอ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส่งวิทยุและโทรทศัน์ Plisch 
ระบบสายอากาศ Kathrein ระบบรวมสญัญาณ Spinner และระบบ Software ออกแบบและบริหารจัดการโครงข่าย
โทรทัศน์ดิจิตอลทีวี Progira โซลูชั่นหลกัที่เสนอขาย ได้แก่ ระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอลภาคพืน้ดิน  
(DVB-T2) ซึ่งเป็นระบบกระจายเสียงของโทรทัศน์ที่ทันสมัยใหม่สุด ระบบในการส่งสญัญาณวิทยุดิจิตอล (DAB +) 
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รวมทัง้อุปกรณ์ในการส่งสญัญาณผ่านดาวเทียม (DVB-S/S2)  อุปกรณ์ในการผลิตเนือ้หารายการวิทยุและโทรทัศน์   
รวมไปจนถึงอปุกรณ์ในการควบคมุการออกอากาศ 

  นอกจากให้บริการจดัหาและรวบรวมระบบแล้ว หนว่ยธุรกิจ Digital Broadcasting ยงัให้บริการหลงัการขาย 
โดยรับประกนัอปุกรณ์และระบบบรอดแคส ตามระยะเวลาที่ตกลงกบัลกูค้า ซึ่งโดยทัว่ไปจะรับประกันอยู่ในช่วงเวลา 1-2 ปี 
โดยให้บริการถึงสถานท่ีของลกูค้า (Onsite Service) โดยแบ่งการบริการออกเป็น 2 ลกัษณะ ตามความต้องการของลกูค้า 
ได้แก่  
  1.  Corrective maintenance คือ การให้บริการตอ่เมื่อเกิดปัญหาระบบให้กบัลกูค้า 

2.  Preventive maintenance คือ การให้บริการตรวจเช็คระบบทกุ ๆ ช่วงเวลาที่ลกูค้าก าหนด เช่น 3 เดือน 
     6 เดือน เป็นต้น 
 

2.3.2 การตลาดและการแข่งขัน 

หนว่ยธุรกิจ Digital Broadcasting มีกลยทุธ์การแขง่ขนั ดงันี ้

  (1)  ด้านสนิค้าและบริการ 

 หน่วยธุรกิจ Digital Broadcasting ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าที่มีช่ือเสียง ได้แก่ Spinner 
Kathrein Plisch และ Progira โดยสนิค้าของบริษัทมีคณุภาพ ได้รับการยอมรับอย่างสงูจากลกูค้า นอกจากนัน้ ทางสายธุรกิจ 
SI  ยงัมีจุดเด่นในการสร้างความแตกต่างในการน าเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สุด (Solution) ในการแก้ไขปัญหาให้กับลกูค้า มี
ความช านาญและมีศกัยภาพในการบริหารโครงการ นอกจากนีท้างทีมงานเน้นการให้ความส าคญัและใสใ่จในความต้องการ
ของลกูค้าโดยเฉพาะด้านคณุภาพการให้บริการก่อนและหลงัการขายในเวลาอนัรวดเร็ว โดยทีมงานจะต้องเข้าใจในธุรกิจเพื่อ
น าเสนอสนิค้าและบริการที่ดีที่สดุ การสง่มอบตรงเวลา ท าให้บริษัท มีช่ือเสยีงที่ดีและได้รับการยอมรับจากลกูค้าเสมอมา 

 (2)  ด้านพนกังาน 

 บริษัทมีนโยบายที่จะพฒันาตนเองให้ทนัเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเปลี่ยนไปอยู่เสมอเพื่อให้มีความสามารถแนะน า
และรองรับความต้องการที่เปลีย่นไปของลกูค้าและตลาด จึงเน้นพฒันาคณุภาพของพนกังานรวมถึงการท างานเป็นทีม  
การรับรู้และการปรับตามการเคลื่อนตวัของธุรกิจ Digital Broadcasting อย่างทนัทว่งทีและต่อเนื่องสว่นหนึ่งได้จากการ
เป็น Certificate Partner จากเจ้าของผลติภณัฑ์  ท าให้ทีมงานมีความยืดหยุน่ในการท างานสามารถปรับตวัให้สอดคล้อง
กบั  ความเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยีได้อยา่งดี   

  (3)  ด้านการบริหารต้นทนุ 

 หน่วยธุรกิจ Digital Broadcasting เน้นการบริหารต้นทนุการขายและการให้บริการเพื่อให้ได้เปรียบในเชิงการ
แข่งขัน โดยยังรักษาคุณภาพสินค้าและการบริการให้ได้ตามมาตรฐานโลก นอกจากนี ห้น่วยงานยังเน้นการบริหาร
ความสมัพนัธ์กบัคู่ค้า และเจ้าของผลิตภณัฑ์เพื่อให้สามารถซือ้สินค้าได้ในราคาที่ต ่า เข้าใจในตวัสินค้าต่าง ๆ เป็นอย่างดี
และมีความหลากหลายของสนิค้า ท าให้สามารถน าเสนอสนิค้าให้ตรงตามความต้องการของลกูค้า และได้รับการคดัเลอืก
เป็นผู้ชนะการประมลูและสามารถแขง่ขนักบัองค์กรอื่นได้ในระยะยาว 
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  (4)  ด้านการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า 

 หน่วยธุรกิจ Digital Broadcasting มีการสร้างความสมัพันธ์อนัดีกับลกูค้าโดยการท าความเข้าใจลกูค้า ค้นหา
ความต้องการและท าการแก้ไขปัญหาให้ลกูค้า เพื่อให้มีโอกาสรับงานจากลกูค้ารายเดิมเพิ่มขึน้ 
 

  ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

  ทางหน่วยธุรกิจ Digital Broadcasting มีการก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน คือ หน่วยงานที่ได้รับ
ใบอนญุาตเป็นผู้ให้บริการแพร่ภาพโทรทศัน์ดิจิตอล ได้แก่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 
(ไทยพีบีเอส) บมจ. อสมท สถานีวิทยุโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5  และกรมประชาสมัพนัธ์ เนื่องจากหน่วยงานเหล่านีม้ี
งบประมาณในการลงทนุทางด้านเทคโนโลยีวิทยุและโทรทศัน์กระจายเสียงค่อนข้างมาก นอกจากนี ้บริษัทมีจุดแข็งใน
ด้านความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ของทีมงานในธุรกิจนี ้จึงท าให้ลูกค้ากลุ่มนีม้ีความมั่นใจในการเลือกให้ 
บริษัทเป็นผู้ด าเนินการ 

  รายได้ส่วนใหญ่ของหน่วยธุรกิจ Digital Broadcasting มาจากการประกวดราคา ขัน้ตอนโดยทั่วไปจะให้
พนกังาน Pre-Sale เข้าไปท าแนะน าทางด้านเทคนิค และระบบใหม่ ๆ ให้กบัลกูค้า เพื่อให้ลกูค้าเล็งเห็นความส าคญัและ
ประโยชน์ของการใช้ระบบต่าง ๆ ในการท างาน จากนัน้หากลกูค้ามีความสนใจสินค้าและบริการ ทางสายงานจะจัดส่ง
พนกังานขายเข้าไปเจราจาตอ่รองด้านราคาและเซ็นสญัญาโครงการเพื่อท าการประกวดรา 
คาหรือปิดงานตอ่ไป 

เนื่องจาก กสทช มีนโยบายเปลีย่นระบบการแพร่ภาพกระจายเสยีงของวิทยโุทรทศัน์ภาคพืน้ดิน( Terrestrial) 
จากระบบ Analog ไปเป็น ระบบ Digital โดยมีระยะเวลาด าเนินการ ในสว่นของ โทรทศัน์ 4 ปี แตเ่นื่องจากความไม่
พร้อมของผู้ให้บริการสิง่อ านวยความสะดวก (Facility) ได้แก่ อาคาร สถานท่ี ระบบสายอากาศ ระบบไฟฟา้ ท าให้
ระยะเวลาด าเนินการขยายเป็น 5 ปี และตอ่เนื่องด้วยโครงการระบบ ดิจิตอล เรดิโอ ของวิทย ุ 

 
ในช่วงปี 2556 ยงัไมไ่ด้เข้าแขง่ขนัประกวดราคาของโครงขา่ยของสถานีโทรทศัน์กองทพับก ช่อง5 
ในช่วงปี 2557 ปีแรกที่เข้าแขง่ขนัด้วยงบประมาณ 700 ล้านบาท บริษัทสามารถด าเนินการได้สว่นแบง่  

237 ล้านบาท เป็น 34% ของตลาด ซึง่ถือวา่บริษัท เป็น 1 ใน 3 ของบริษัท ชัน้น าที่ด าเนินการในธรุกิจนี ้
ในช่วงปี 2558 เป็นปีที่เร่ิมด าเนินการติดตัง้เคร่ืองสง่ที่มีก าลงัสง่ปานกลาง (300W – 600W) บริษัทสามารถ

ด าเนินการในกลุม่นีเ้ป็นสว่นแบง่ 90 % ของที่มกีารด าเนินการจดัซือ้ โดยเป็นสว่นของ บมจ. อสมท 45 สถานี (90 เคร่ือง) 
สถานีไทยพีบีเอส 36 สถานี (72เคร่ือง) โดยมีรายได้ใน 1 ปีนี ้306.4 ล้านบาท 

ในช่วงปี 2559 เป็นปีที่มีผลกระทบจากโครงการในปี2558  มีหลายสถานีไมพ่ร้อม ยงัอยูใ่นขัน้ตอนรอพืน้ท่ี เพื่อ
เข้าด าเนินการตดิตัง้ ท าให้การจดัซือ้จดัจ้างโครงการใหม ่สว่นใหญ่ เลือ่นไปเป็นปี 2560 บริษัทมีรายได้ 26 ล้านบาท คิด
เป็นสว่นแบง่ 10 % ของตลาดที่เข้าแขง่ขนั 

ในปี 2560 จะเป็นการลงทนุในพืน้ท่ี A3 จ านวน 50 สถานี แตล่ะโครงขา่ย โดยสถานกีองทพับกช่อง 5 (2 Mux)  
มีงบประมาณจดัซือ้ 235 ล้านบาท อสมท 122 ล้านบาท และ ไทยพีบีเอส 220 ล้านบาท ส าหรับการจดัซือ้จดัจ้างในชว่ง
เดือน มกราคม-กมุภาพนัธ์  

  ตามแผนของ กสทช ปี 2560 จะเร่ิม การทดลอง ออกอากาศ ของ ระบบดิจิตอลเรดิโอ  
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2.3.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
เนื่องจากหนว่ยธุรกิจ Digital Broadcasting ด าเนินงานโดยให้ค าปรึกษาและรวบรวมระบบให้กบัลกูค้า ดงันัน้ 

วิธีการจดัหาผลติภณัฑ์และบริการจึงเป็นสว่นหนึง่ของขัน้ตอนในการท างาน โดยมีรายละเอียด ดงันี  ้
หน่วยงานจะท าการสัง่ซือ้สินค้าที่ต้องรวบรวมให้กบัลกูค้าเมื่อได้รับการสัง่ซือ้จากลกูค้าแล้ว โดยไม่มีการเก็บ

สนิค้าคงเหลอื การจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการทัง้อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จะสัง่ซือ้จากตรงจาก Plisch Kathrein 
และ Spinner 

เร่ืองการให้บริการ หน่วยงานมีการให้บริการด้วยตนเองหรือมีการใช้ผู้ เช่ียวชาญจากผู้ผลิตร่วม รวมถึงการซือ้
บริการตอ่จากผู้ให้บริการอื่น (Outsource) โดยหนว่ยงานมีปัจจยัในการพิจารณาเลอืกบริษัท ที่ท าซือ้บริการตอ่ คือ ราคา
และความช านาญส าหรับงานนัน้ ๆ 
  

2.3.4 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
โครงการท่ีได้สง่มอบอปุกรณ์และรอการติดตัง้ตรวจรับของหนว่ยธุรกิจ Digital Broadcasting โดยสว่นใหญ่เป็น

งานประมูลทัง้จากภาคราชการและเอกชน โดยมีโครงการที่ชนะการประมูลแล้วอยู่ระหว่างด าเนินงาน ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2559 ดงันี ้
 

ล าดับ ชื่อลูกค้า ชื่อโครงการ การด าเนินการ 

1 ไทยพีบีเอส โครงการจดัหาเคร่ืองสง่โทรทศัน์
ส าหรับสถานีเสริม 36 สถาน ี

ติดตัง้ตรวจรับเสร็จ            7 สถาน ี
ติดตัง้เสร็จรอการตรวจรับ 7 สถาน ี
รอพืน้ท่ีเข้าตดิตัง้            22 สถาน ี
(ลกูค้าด าเนินการติดตัง้เอง) 

2 บริษัท อสมท. จ ากดั (มหาชน) โครงการเคร่ืองสง่โทรทศัน์ส าหรับ
สถานีเสริม 45 สถานี 

ติดตัง้ตรวจรับเสร็จ        16  สถาน ี
ติดตัง้เสร็จรอการตรวจรับ 8 สถาน ี
รอพืน้ท่ีเข้าตดิตัง้          21   สถาน ี

           หมายเหตุ ก าลงัด าเนินการแก้ไขสญัญาในการเก็บเงิน โดยหกัคา่ทดสอบ ระบบ ไว้ ในกรณี พืน้ท่ีติดตัง้ยงัไมพ่ร้อม 
 
2.4 ธุรกิจการผลิตซ า้ซอฟต์แวร์ (Authorized Replicator: AR) 

2.4.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
  หนว่ยธุรกิจ AR ด าเนินงานภายใต้บริษัท IRCP ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลติซ า้ซอฟต์แวร์ให้กบั Microsoft ประเภท
รับจ้างผลิต OEM ของ Microsoft มีขัน้ตอน คือ บริษัทเป็นผู้จัดหาวตัถดุิบ ได้แก่ สิ่งพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ Media ต่าง ๆ 
อาทิ DVD, USB Flash drive และ ฉลากแสดงสิทธ์ิใช้งาน (Certificate of Authenticity) แล้วน าฉลากแสดงสิทธ์ิใช้งาน 
(Certificate of Authenticity) มาท าการพิมพ์ข้อความแสดงสิทธ์ิการใช้งานในแต่ละผลิตภณัฑ์ พร้อมทัง้น าวตัถดุิบและ
วตัถุดิบที่แปรรูปแล้ว มาประกอบเข้าด้วยกนัตามสตูรการผลิตของแต่ละผลิตภณัฑ์ แล้วท าการจัดสง่ไปยงัลกูค้า ซึ่งมี 2 
กลุ่มคือ กลุ่มที่เป็นผู้ จัดจ าหน่ายที่ได้รับอนุญาต (OEM Distributor and Reseller, ODR) และกลุ่มที่เป็นผู้ ผลิตเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (OEM Royalty, ORY) ซึ่งลูกค้าทัง้สองกลุ่มจะต้องเป็นบริษัทที่ได้ท าสัญญาจ่ายค่ า License ตรงกับ
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ไมโครซอฟต์แล้วเท่านัน้ ส าหรับขัน้ตอนการพิมพ์ ตลอดจนถึงการจดัสง่จะถกูควบคมุและด าเนินการโดยผา่นกระบวนการ 
และเทคโนโลยีของไมโครซอฟต์ โดยเฉพาะ(Microsoft OEM Online) ปัจจุบนัทางสายธุรกิจ AR เป็นผู้ผลิตซ า้ซอฟต์แวร์
ให้กบั Microsoft แตเ่พียงผู้ เดียวในประเทศไทยมานานกวา่ 22 ปี  

นอกจากการบริการรับจ้างผลิตซ า้ซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าแล้ว หน่วยธุรกิจ AR ยังให้บริการทางด้านงานพิมพ์
เคร่ืองหมายหรือตราสนิค้าบนวตัถผิุวโค้ง เช่น แปน้พิมพ์คีย์บอร์ด แก้วหรือพลาสติก ตามที่ลกูค้าก าหนด เป็นต้น 
 
2.4.2 การตลาดและการแข่งขัน 

สดัสว่นรายได้ของหน่วยธุรกิจ AR ในปี  2559 สว่นใหญ่มาจากการผลิตซ า้ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ คิดเป็น
สดัส่วนประมาณร้อยละ 99.52 และงานพิมพ์เคร่ืองหมายหรือตราสินค้าบนวตัถุผิวโค้งมีการเติบโตเล็กน้อยอย่างไม่มี
นยัส าคญั โดยมีสดัสว่นร้อยละ 0.48  ดงันัน้ ทางหน่วยธุรกิจ AR จึงมีนโยบายการตลาดมุ่งเน้นงานทางด้านการผลิตซ า้
ซอฟต์แวร์ของ ไมโครซอฟต์เป็นหลกั โดยมุง่เน้นตลาดในประเทศและตลาดเวียดนาม ซึ่งมีการสัง่ซือ้อย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจบุนั แม้วา่ในปีที่ผา่นมาการเติบโตของตลาดเวียดนามจะทรงตวัจากเดิมที่ตลอด 6 ปีก่อนหน้านีจ้ะมีอตัราการเติบโต
ที่สงูมากกว่าร้อยละ 10 ก็ตาม ในขณะที่ตลาดในประเทศลดลงเลก็น้อย  จากผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ
ตวัในช่วงต้นปี การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค อย่างไรก็ตามหน่วยงานยงัได้รับคะแนนความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์ดีมากเต็ม 100% จากการส ารวจความพงึพอใจของลกูค้าทัง้หมดทัง้ในเดือนมกราคมและกรกฎาคม ซึง่เดิมตลาด
ของประเทศเวียดนามมีคู่แข่งที่ท าอยู่คือ AR ในมาเลเซียและสิงคโปร์ ในขณะที่หน่วยงานเป็นผู้ท าตลาดในประเทศไทย
เพียงรายเดียว ท าให้ในปัจจุบันสดัส่วนของผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟต์ที่บริษัทจัดจ าหน่ายสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มตาม
ภูมิภาคคือ ไทย และเวียดนามเป็น 71:29% ตามจ านวนหน่วย ส่วนสายผลิตภัณฑ์การพิมพ์บนวตัถุผิวโค้งนัน้จะเป็น
ตลาดเฉพาะส าหรับคีย์บอร์ดที่ผลิตเป็นจ านวนน้อย จึงไม่ค่อยมีการเติบโตอนัเนื่องมาจากการให้บริการที่ บริษัทให้กับ
ลูกค้าในส่วนนีจ้ะเน้นการแก้ไขปัญหาส าหรับคีย์บอร์ดที่ยังไม่ได้พิมพ์ตัวอักษรภาษาไทยบนแป้นพิมพ์ที่น าเข้าจาก
ตา่งประเทศ ท่ีหากมีจ านวนมากผู้ผลติตัง้ต้นมกัจะพิมพ์มาให้แล้ว ส าหรับนโยบายด้านลกูค้า จะเน้นการผลิตและจดัสง่
ได้อย่างรวดเร็ว มีคณุภาพได้มาตรฐานตามที่ลกูค้าก าหนด มีบริการหลงัการขาย นอกจากนี  ้หน่วยธุรกิจ AR ได้จดัให้มี
ขัน้ตอนการท างานอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบคุณภาพและรวบรวมสถิติที่ได้มาตรฐาน และมีการจัดท า
แบบประเมินความพงึพอใจจากลกูค้าอยา่งสม ่าเสมอ ซึง่ลกูค้ายงัคงไว้วางใจเสมอมา 

 

หนว่ยธุรกิจ AR มีกลยทุธ์การแขง่ขนั ดงันี ้

  (1)  ด้านสนิค้าและบริการ 

 หน่วยยธุรกิจ AR เน้นการให้บริการผลิตสินค้าและการให้บริการท่ีรวดเร็ว และมีคณุภาพ ซึง่หน่วยงานมีการให้
สญัญาโดยก าหนดระดบัการให้บริการท่ีรวดเร็วและมีคณุภาพ (Service Level Agreement) แก่ลกูค้า คือจดัสง่ให้ลกูค้า
ภายใน 3 วนั ในอตัราความส าเร็จที่ 100% และสามารถจดัสง่ได้ภายใน 1 วนัในอตัรา 99.9% ของจ านวนรายการค าสัง่ซือ้
ทัง้หมดในปี ซึง่เป็นเคร่ืองแสดงถึงความสามารถในการบริหารจดัการสนิค้าคงคลงั และการตอบสนองตอ่ความต้องการของ
ลกูค้าได้เป็นอยา่งดี 
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 นอกจากนีห้น่วยธุรกิจ AR มีการส ารวจระดับความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Level) มา
อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยท าแบบสอบถามไปถึงลกูค้าโดยตรงเพื่อให้คะแนนในหวัข้อต่าง ๆ ท่ีทางหน่วยงานคาดว่าเป็น
ปัจจัยส าคัญ เช่น คุณภาพสินค้า ราคา การจัดส่งและการให้บริการ เป็นต้น เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพฒันา
กระบวนการผลิตให้ลกูค้า มีความพึงพอใจสงูสดุ ซึ่งผลการส ารวจตลอดปี 2559 ที่ผ่านมาพบว่า ลกูค้ามีระดบัความพึง
พอใจในเกณฑ์ ดี ถึง ดีมาก เฉลีย่ถึงร้อยละ 100   

 และเนื่องจากหนว่ยธุรกิจ AR ประกอบธุรกิจหลกั คือ การผลติซ า้ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ ซึง่ขายให้กบัลกูค้า
ตามที่ไมโครซอฟต์ เป็นผู้ก าหนดให้ โดย Microsoft Licensing ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้มอบหมายนโยบายให้กบั 
ไมโครซอฟต์ ประเทศไทยซึง่เป็นตวัแทนในประเทศ เพื่อให้เป็นผู้ก าหนดนโยบายทางด้านการตลาดส าหรับผลติภณัฑ์ใหม ่
รวมถึงการปราบปรามซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายอีกทอดหนึ่ง ดังนัน้ นโยบายการตลาดส่วนใหญ่จะถูกก าหนดโดย
ไมโครซอฟต์ โดยหากในปีใดทางไมโครซอฟต์ มีนโยบายการปราบปรามซอฟต์แวร์ละเมิดลขิสทิธ์ิอยา่งเข้มงวด ก็จะสง่ผล
ให้รายได้ของหนว่ยงานโตตามไปด้วย ในขณะเดียวกนั ส าหรับผลติภณัฑ์หรือรุ่นสินค้าของไมโครซอฟต์ ซึ่งมีออกมาใหม่
เป็นระยะเพื่อกระตุ้นและตอบสนองความต้องการของลกูค้า หน่วยงานก็จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตซ า้ซอฟต์แวร์
เหลา่นัน้ ท าให้หน่วยธุรกิจ AR สามารถผลิตผลิตภณัฑ์ได้หลากหลาย อยา่งเช่น ในช่วงเดือนตลุาคม 2559 ทางไมโครซอฟต์ 
ได้มีการเปลี่ยนแปลงและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในตระกูล Windows Server ในช่ือผลิตภัณฑ์ Windows Server 2016 ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เทรนด์ของตลาดที่รองรับทัง้ผู้ ใช้วินโดวส์ดัง้เดิมที่คุ้นเคยกับปุ่ ม Start และรองรับ
อปุกรณ์รุ่นใหม่ๆ ที่เป็นแบบทชัสกรีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนอปุกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ต่าง ๆ ที่เป็นที่นิยม เช่น โทรศพัท์มือถือ 
แท็บเลต็ เป็นต้น ท าให้ผลติภณัฑ์มีความสดใหม ่ใช้งานง่ายและสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดียิ่งขึน้ 

 (2)  ด้านการลดต้นทนุการผลติ 

 หนว่ยงานมีการด าเนินงานตามมาตรฐานท่ีทาง Microsoft ก าหนด และได้มีการปรับปรุงพฒันากระบวนการให้
มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยยึดหลักการ ง่าย เร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ (Easier, Faster, Saver และ More 
Efficient) มาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากในปี พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งวตัถุดิบหลกั (DVD Media) ซึ่งเดิมมี
แหลง่ผลติอยูท่ี่สงิคโปร์ แตไ่ด้ยกเลกิสายการผลติไปเมื่อต้นปีที่ผา่นมา จึงต้องสัง่ซือ้จากแหลง่วตัถดุิบใหมจ่ากเปอร์โตริโก 
ท าให้ระยะเวลาในการสัง่ซือ้ (Lead Time) และค่าขนสง่เพิ่มสงูขึน้ อย่างไรก็ตามด้วยนโยบายการปรับปรุงและพฒันา
กระบวนการให้มีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เนื่อง ตลอดจนการได้รับความร่วมมือและความพยายามจากเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง
เป็นอย่างดี จึงท าให้ปีที่ผ่านมาสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ในอตัราร้อยละ 0.92 ซึ่งถือเป็นที่น่าพอใจแล้วท่ามกลาง
ปัจจัยภายนอกที่ไม่เอือ้อ านวยทัง้หลายที่กล่าวมา  ทัง้นีใ้นภาพรวมการปรับปรุงกระบวนการในช่วงปีที่ผ่านมาถือว่า
ประสบความส าเร็จ อนัเป็นผลจากการวิเคราะห์ตลาดและการวางแผนจัดการวตัถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเฉพาะส าหรับค าสั่งซือ้ lot ใหญ่ที่เป็นงานโครงการภาครัฐ โดยความพยายามรวบการสัง่ซือ้ให้มี
ปริมาณมากที่สดุตอ่ครัง้ และการเจรจาตอ่รองด้านราคากบั Supplier ท าให้มีความประหยดัตอ่ขนาด (Economy of Scale) 
สงู ทัง้นี ้ทกุเป้าหมายมีการติดตามและจดัเก็บเป็นดชันีชีว้ดั  (KPI) อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และสอดคล้องกบันโยบาย
โดยรวมของบริษัท ท าให้มัน่ใจได้วา่ปีตอ่ ๆ ไป บริษัทจะสามารถควบคมุต้นทนุการผลิตได้ดีอย่างสม ่าเสมอดงัเช่นอดีตที่
ผา่นมา 
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  ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ส าหรับซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ทางหนว่ยธุรกิจ AR จะจ าหนา่ยให้เฉพาะลกูค้าที่ Microsoft เป็นผู้ก าหนดให้
เทา่นัน้ โดยแบง่ลกูค้าออกเป็น 2 กลุม่ คือ 

(1) ODR (OEM Distributor and Reseller) คือบริษัทท่ีเป็นตัวแทนกระจายสินค้าของไมโครซอฟต์ ซึ่งในประเทศ
ไทยมี 3 รายและประเทศเวียดนาม 3 ราย โดย ODR เหลา่นีจ้ะขายสินค้าให้กับกลุม่ลกูค้าหลกั 2 กลุม่คือ กลุม่บริษัทผู้ผลิต
คอมพิวเตอร์รายย่อย (System Builder) ท่ีไม่ได้ซือ้ลิขสิทธ์ิโดยตรงกับไมโครซอฟต์ และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ท่ีต้องการ
ซอฟต์แวร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องของไมโครซอฟต์ โดยในปี 2559 สายธุรกิจ AR มีสดัส่วนรายได้จาก ODR ประมาณร้อยละ 
89.57 ตามปริมาณหนว่ยของกลุม่ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ที่บริษัทจ าหนา่ยทัง้หมด 

(2) บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ท่ีได้ซือ้ลิขสิทธ์ิโดยตรงกบั Microsoft USA ORY (OEM Royalty) ซึ่งในปัจจุบนัมี
ลกูค้ากลุม่นีใ้นประเทศไทยจ านวน 2 ราย และในประเทศเวียดนาม 1 ราย มีสดัสว่นรายได้จากลกูค้ากลุม่นีอ้ยู่ที่ร้อยละ 
10.43 ตามปริมาณหนว่ยของกลุม่ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ที่บริษัทจ าหนา่ยทัง้หมด 

สว่นงานด้านการพิมพ์เคร่ืองหมายหรือตราสินค้าบนวตัถผิุวโค้ง สว่นใหญ่เป็นการให้บริการกบักลุม่ของลกูค้า 
Microsoft เช่น งานการพิมพ์ตวัหนงัสือภาษาไทยลงบนแป้นพิมพ์ เป็นต้น นอกจากนี ้อาจจะมีลกูค้าเพิ่มเติม คือ ผู้ผลิต
เคร่ืองภายในประเทศที่ต้องการพิมพ์ตราสนิค้าของตวัเอง 

 
ภาวะการแข่งขัน 
ซอฟต์แวร์ปฏิบตัิการและซอฟต์แวร์ประยกุต์ ของไมโครซอฟต์ เป็นสินค้าที่มีผู้ ใช้งานสงูสดุในตลาดซอฟต์แวร์

ของประเทศไทย และเนื่องจากทางหน่วยธุรกิจ AR ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ผลติซ า้ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ เพียงราย
เดียวในประเทศไทย ดงันัน้ ปัจจบุนับริษัท ครองตลาด 100% และสามารถครองสว่นแบง่ตลาดในเวียดนามได้ 100% ใน
ปีท่ีผ่านมาแล้วเช่นกัน ส าหรับสินค้าท่ีมีลิขสิทธ์ิท่ีถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คู่แข่งทัง้ในประเทศไทยและเวียดนาม 
มีทางเลือกที่จะซือ้สินค้าจากผู้ผลิตซ า้ซอฟต์แวร์ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอื่นๆทัว่โลก แต่หน่วยธุรกิจ AR มีความ
ได้เปรียบทางด้านสถานท่ีตัง้โรงงานผลติซ า้ และบรรจุหีบหอ่ที่อยูใ่นประเทศไทย ประกอบกบันโยบายด้านราคาที่มีความ
คุ้มค่าและการจดัสง่ที่รวดเร็ว ท าให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลกูค้า ท าให้ค่าขนสง่และระยะเวลาในการจดัสง่น้อยกว่า อยา่งไรก็
ตาม บริษัทมีคู่แข่งทางอ้อมท่ีส าคัญ คือ ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธ์ิซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าและครองส่วนแบ่งการตลาด
ประมาณร้อยละ 70-80  
 

แนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตซ า้ซอฟต์แวร์ 
จากการท่ีซอฟต์แวร์ที่ผลติซ า้เป็นซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ ทัง้ระบบปฏิบตัิการและซอฟต์แวร์ประยกุต์ ซึง่ผลติ

ให้กับ ORY และ ODR โดยตรง เป็นซอฟต์แวร์ที่ครองสว่นแบ่งการตลาดอันดบัหนึ่งส าหรับการใช้งานเพื่อธุรกิจ ดงันัน้ 
การพิจารณายอดขายซอฟต์แวร์จึงสามารถพิจารณาได้จากยอดขายของจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่จ าหนา่ยในประเทศ
ไทยและเวียดนาม รวมถึงลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ ซึ่งในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมากระแสของ Tablet และอุปกรณ์แบบ 
โมบายต่าง ๆ เข้ามาแย่งส่วนแบ่งของตลาดพีซีไปพอสมควร อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2559 เร่ิมเห็น
สญัญาณการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจชดัเจนขึน้ โดยเฉพาะนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อาทิ ช็อปช่วยชาติ ฯลฯ 
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ท าให้ยอดค้าปลีกเพิ่มขึน้ ราคาน า้มันเร่ิมกลับมาปรับตัวสูงขึน้อีกเป็นระยะ ท าให้พอจะคาดการณ์ได้ว่าปี 2560 
หนว่ยงานจะกลบัมาเติบโตได้อยา่งตอ่เนื่องอีกครัง้ โดยคาดการณ์เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 10 ขึน้ไป  

 
2.4.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
  หนว่ยธุรกิจ AR เป็นผู้ รับจ้างผลติซ า้ซอฟต์แวร์ให้กบั Microsoft โดยมีขัน้ตอนการท างานและการจดัหาผลติภณัฑ์ ดงันี ้
                         

Microsoft หน่วยธรุกจิ AR โรงงานที่ได้รับการแต่งตัง้ (ADP)

ลูกค้า (ODR/ORY)

1 2

3
4

    
  1. ไมโครซอฟต์เป็นผู้สง่โปรแกรมต้นฉบบัให้กบัทางหน่วยธุรกิจ AR และทางหน่วยงานเป็นผู้พิมพ์ฉลากแสดง
สิทธิกันปลอม (Certificate of Authenticity) และจัดหาวัตถุดิบส่วนต่าง ๆ ที่เหลือ  เช่น แผ่นแผ่นดีวีดี  / แฟลชไดร์ฟ 
สิง่พิมพ์ และหีบหอ่ เป็นต้น เพื่อประกอบเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปตามความต้องการของลกูค้า 
 2. หน่วยธุรกิจ AR เป็นผู้จดัสง่โปรแกรมให้กบัโรงงานที่ได้รับอนญุาตจากไมโครซอฟต์ ให้เป็นผู้ลงโปรแกรมลง
แผน่ดีวีดี / แฟลชไดร์ฟ 
 3. โรงงานที่ลงโปรแกรมสง่แผ่นดีวีดี / แฟลชไดร์ฟกลบัมาที่หน่วยธุรกิจ AR เพื่อท าการผลิตซ า้ซอฟต์แวร์โดย
การปิดฉลากแสดงสิทธิกันปลอม (Certificate of Authenticity) บรรจุหีบห่อ และตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งสินค้าให้
ลกูค้า  
 4. หนว่ยธุรกิจ AR สง่โปรแกรมส าเร็จรูปให้กบัลกูค้า 
   ปัจจุบนัโรงงานการผลิตซ า้ซอฟต์แวร์ตัง้อยู่บนถนนรัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบรีุ เป็นอาคารพาณิชย์ 1 คหูา 4 
ชัน้  โดยมีชดุสายการผลิตสัง่ซือ้โดยตรงจากไมโครซอฟต์ คือ เคร่ืองพิมพ์ MOO/POD (Microsoft OEM online/ Print on 
Demand) จ านวน 1 สายการผลติ  
 ส่วนเคร่ืองจักรที่สัง่ซือ้ในประเทศ ได้แก่ เคร่ืองอบห่อสินค้าจ านวน 2 เคร่ือง และเคร่ืองสกรีนบนวตัถุผิวโค้ง 2 
เคร่ือง โดยมีบุคลากรในหน่วยธุรกิจ AR ทัง้หมด 7 คน มีก าลงัการผลิตซอฟต์แวร์และปริมาณการผลิตจริงมีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้ทกุปีตามความต้องการของตลาด ดงัแสดงในตาราง  

 

หัวข้อ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

  ก าลงัการผลติ (จ านวนชดุ) 250,000 250,000 250,000 250,000 
  ปริมาณการผลติจริง (จ านวนชดุ) 156,654 184,948 174,291 152,816 
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 ส าหรับนโยบายการผลิตที่ส าคญัคือ เมื่อได้รับค าสัง่ซือ้ของผู้แทนจ าหนา่ยที่ได้รับการแตง่ตัง้จาก Microsoft แล้ว
จึงจะท าการผลติ และท าการจดัสง่ภายใน 1-2 วนั ส าหรับสินค้าที่มีสายการผลติอยูแ่ล้ว สว่นสินค้าที่ไมม่ีสายการผลิต เช่น 
ผลติภณัฑ์ใหมจ่ะก าหนดเสร็จภายใน 4 วนั  
 การจดัหาวตัถดุบิ จะแบง่ออกเป็น 2 สว่น สว่นแรกคือ วตัถดุิบคณุภาพระดบัสงูปอ้งกนัการปลอมแปลง ต้องสัง่ซือ้
จากผู้ขายที่ Microsoft เป็นผู้ก าหนดให้เทา่นัน้ ได้แก่  

 แผน่ดีวีดี / แฟลชไดร์ฟมีการสัง่ซือ้จาก 1 บริษัทในประเทศเปอร์โตริโก 

 ฉลากแสดงสทิธ์ิกนัปลอม (Certificate of Authenticity) มีการสัง่ซือ้จาก 1 บริษัท ซึง่ตัง้อยูท่ี่ประเทศองักฤษ   
 สว่นวตัถดุิบที่ไมจ่ าเป็นต้องซือ้จากผู้ผลติที่ Microsoft ก าหนด ได้แก่ สิง่พิมพ์และหีบหอ่ โดยจะสัง่ซือ้จาก
ภายในประเทศไทย โดยมีสดัสว่นต้นทนุของวตัถดุิบในปี พ.ศ. 2556 - 2559 แสดงดงัตารางด้านลา่ง  
                 
            หน่วย : ร้อยละ 

วัตถุดิบ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
แผน่ดีวีดีบรรจซุอฟต์แวร์ 60 65 65 65 
ฉลากแสดงสทิธ์ิกนัปลอม      15 20 20 20 
แผน่พบั คูม่ือ  อื่น ๆ 25 15 15 15 
รวม 100 100 100 100 

 

 ทัง้นี ้สดัสว่นของการซือ้วตัถดุิบจากแหลง่วตัถดุิบจากตา่งประเทศและในประเทศ ปี พ.ศ. 2556 - 2559  เป็นดงันี ้
                                
                        หน่วย : ร้อยละ 

แหล่งที่มาวัตถุดิบ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
        ตา่งประเทศ 75 85 85 85 
        ในประเทศ 25 15 15 15 
รวม 100 100 100 100 

 

 หมายเหตุ สดัสว่นการพึง่พาวตัถดุิบจากตา่งประเทศในชว่ง 3 ปีที่ผ่านมา มีสดัสว่นคงที่ และจะยงัคงมีแนวโน้มเชน่นีต้อ่ไปในปีหน้า 
เน่ืองจากรูปแบบผลิตภัณฑ์ทุกสายผลิตภัณฑ์ อาทิ  Windows 10 และ Server ที่แม้ว่าจะลดการใช้กล่องพลาสติกไปและเปลี่ยนไปใช้ซอง
กระดาษแทน แตช่ิน้สว่นหลกัยงัคงเป็น ฉลากแสดงสิทธ์ิกนัปลอม (Certificate of Authenticity)กบัแผ่นดีวีดี / แฟลชไดร์ฟเหมือนเดิม 

 
สัญญาส าคัญที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจการผลิตซ า้ซอฟต์แวร์   

(1) สญัญาระหวา่งบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) กบั บริษัท MICROSOFTLICENSING, GP 
บริษัท  บริษัทอินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
คูส่ญัญา  บริษัท MICROSOFT LICENSING, GP 
สญัญาเลขที ่  2140609 
วนัเร่ิมต้นของสญัญา 1 กรกฎาคม 2559 
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ระยะเวลาของสญัญา 2ปี คือ สิน้สดุ 30 มิถนุายน 2561 หรือยกเลกิสญัญา 
คา่ตอบแทน  ไมม่ี 
สาระส าคญั  เป็นสัญญาหลกัที่ระบุข้อตกลงในการผลิตซ า้ซอฟต์แวร์ การควบคุมการผลิต และการ
ให้บริการทั่วไป รวมทัง้ช่องทางการจัดจ าหน่ายอันได้แก่กลุ่มโรงงานที่เป็นผู้ ผลิตเฉพาะสินค้าประเภท ORY (OEM 
Royalty) และกลุ่มลกูค้าที่เป็นผู้กระจายสินค้า OEM Distribution ที่ได้รับอนุญาตจากไมโครซอฟต์ (OEM Distributor 
and Reseller) ทีอ่ยูใ่นประเทศไทยและประเทศในภมูิภาคเอเชียทัง้หมด รวมถึงประเทศ ออสเตรเลยี และนิวซีแลนด์ สว่น
การขายวตัถดุิบสามารถขายให้กบัผู้ผลติประเภทเดียวกนัในตา่งประเทศได้ 
  
 (2) สญัญาระหวา่งบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) กบั บริษัท MICROSOFT LICENSING, GP 
บริษัท  บริษัทอินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
คูส่ญัญา บริษัท MICROSOFT LICENSING, GP 
สญัญาเลขที ่  2140613 
วนัเร่ิมต้นของสญัญา 1 กรกฎาคม 2559 
ระยะเวลาของสญัญา ไมม่ีก าหนดไว้ แตใ่ห้เป็นไปตามสญัญาหลกั 
คา่ตอบแทน  ไมม่ี 
สาระส าคญั เป็นการเพิ่ มเติ มขยายความบางส่วนในสัญญาหลัก อาทิ  Customers, MCCL และ

MCCL/Customer Agreements   
 
2.4.4 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
 หนว่ยธุรกิจ AR ไมไ่ด้ด าเนินธุรกิจเป็นงานโครงการ แตเ่ป็นการผลติและจ าหนา่ย จึงไมม่ีงานท่ียงัไมส่ง่มอบ 
 

2.5  ธุรกิจช่องทางจัดจ าหน่ายสินค้าไอทีประเภทผลิตภณัฑ์ระดับองค์กร (IT Green Public Company Limited: ITGreen) 
2.5.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัท ไอท ีกรีน จ ากดั (มหาชน) (ITGreen) เดิมช่ือบริษัท ไอท ีดิสทริบิวชัน่ จ ากดั (ITDC) ด าเนินธุรกิจด้านการ
จดัจ าหน่าย (ขายสง่) สินค้าไอทีมาตัง้แต่ปี 2540 และด าเนินธุรกิจดงักลา่วเร่ือยมา ซึ่งในช่วงปี 2540-2546 สินค้าของ 
บริษัทฯ จะเป็นสินค้าไอทีประเภทสินค้าสว่นบคุคล (Consumer Products) เป็นส่วนใหญ่ เน้นการขายด้านจ านวนเป็น
หลกั และเนื่องจากธุรกิจลกัษณะนีม้ีการแข่งขนัสงู ความแตกต่างของการท าธุรกิจในกลุ่มผู้จดัจ าหน่ายด้วยกนัต ่า ก าไร
ขัน้ต้นต ่า ในขณะที่มีความเสีย่งหลายด้าน เช่น สนิค้าด้อยคณุภาพและหนีส้ญู  ทางผู้บริหารจึงพยายามแก้ไขปัญหาโดย
ในช่วงปี 2547 ต่อ 2548  ได้ก่อตัง้หน่วยธุรกิจใหม่แยกจากธุรกิจเดิมที่ท าอยู่เพื่อจ าหน่ายสินค้าไอทีประเภทส าหรับ
องค์กร (Enterprise Products) เพื่อสร้างความแตกต่าง สร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่เน้นการแข่งขนัที่ราคา เพื่อให้มีก าไรขัน้ต้น
สงูขึน้ ลดปัญหาความเสีย่งแบบที่เคยมีอยูก่บัธุรกิจเดิมที่ท าอยูต่ามที่ได้กลา่วไปแล้ว  โดยสนิค้าตวัแรกคือ Packeteer ซึ่ง
เป็นสินค้าจากประเทศอเมริกา เป็นระบบอุปกรณ์ในการบริหารจัดการการใช้แบนด์วิธของเครือข่าย WAN ให้มี
ประสิทธิภาพและสมรรถภาพสงูสดุ ปัจจบุนัได้เลิกการเป็นตวัแทนจ าหนา่ยสินค้าตวันีไ้ปแล้วเนื่องจากบริษัทผู้ผลติสนิค้า
ถกูซือ้โดยบริษัทผู้ผลิตรายอื่นและสินค้าได้หายไปจากตลาด สินค้าตวัที่ 2 คือ Fortinet เป็นสินค้าจากประเทศอเมริกา 
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เป็นสินค้าที่จดัการเก่ียวกบัระบบความปลอดภยัข้อมลูให้กบัองค์กร สนิค้าตวันีไ้ด้กลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้สว่นใหญ่
ให้กบับริษัท ฯ มาหลายปีจนถึงปัจจุบนั และบริษัท ฯ ได้หาสินค้าเพื่อเป็นตวัแทนจ าหน่ายเพิ่มอีกหลายตวั การท าธุรกิจ
เติบโตด้วยดีมาตลอด บริษัท ฯ ได้ตดัสินใจครัง้ส าคญัในการเลิกการจดัจ าหน่ายสินค้าประเภทบคุคลทัง้หมดในกลางปี 
2551  และ ได้หาสินค้าเพิ่มใหม่ ๆ ปรับและจดักลุม่สินค้าที่บริษัท ฯ เป็นตวัแทนจ าหน่ายให้เหมาะกบัความต้องการของ
ตลาดและได้มุ่งความส าคญัไปที่พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของลกูค้าในตลาด เช่น การที่ลกูค้าน าอปุกรณ์ลกูข่ายสว่น
บคุคลชนิดใหม่ ๆ มาใช้ในงานขององค์กรมากขึน้เช่น Tablet (IPAD, Android, MobilePC), Smart Phone การท างาน
แบบเคลื่อนที่ การท างานจากนอกส านักงาน (Mobility and Remote Access) ความต้องการในการท าธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการหยุดชะงัก (Business Continuity) การรักษาความปลอดภยัของเครือข่ายและข้อมูลไอที (IT 
Security) การท าศนูย์ข้อมลูส ารอง (Data Center & Disaster Recovery Site)  การท างานแบบ Virtualization เป็นต้น 

 
บริษัท ฯ มุ่งเน้นการสร้างมลูค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับตวัสินค้าและการบริการ ในทกุขัน้ตอนของการจัด

จ าหน่าย  การท าความเข้าใจและท างานร่วมกนักบัคูค้่าเพื่อให้เกิดการเสริมพลงั (Synergy) ซึง่กนัและกนั  การสร้างและ
ให้บริการสนบัสนนุก่อนและหลงัการขาย  เช่น การสร้างบริการและโซลชูัน่ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุม่
ลกูค้าแตล่ะกลุม่ การให้ข้อมลูด้านเทคนิคและข้อมลูเฉพาะของสนิค้า (Technical Information and Specification) การ
ให้ค าปรึกษา (Consultancy) การออกแบบระบบ (System Design) การให้การสนบัสนนุในด้านอปุกรณ์และบคุลากรใน
การทดสอบการใช้งานสนิค้า (Proof of Concept or Product Testing)  การวางแผนธุรกิจร่วมกบัคู่ค้า การจดัอบรมเพื่อ
พฒันาทกัษะในการขายให้กับคู่ค้า การร่วมกับคู่ค้าในการน าเสนอสินค้าและปิดการขาย (Joint Customer Visit) หรือ
เพื่อแสดงสินค้า (Joint Exhibition/Seminar) การมีสต็อคสินค้าเพื่อลดระยะเวลาการส่งสินค้าให้กับลกูค้า การบริการ
ติดตัง้อปุกรณ์และระบบงาน การให้การอบรมด้านเทคนิคของสินค้าเป็นภาษาไทยให้แก่คู่ค้าและลกูค้า การแก้ปัญหาที่
เกิดขึน้กับตัวสินค้าและโซลูชั่น การบริการการซ่อมบ ารุงตลอดจนการมีอุปกรณ์ทดแทนในช่วงเวลาการซ่อมอุปกรณ์ 
นอกเหนือจากนัน้บริษัทมุง่เน้นการให้บริการท่ีสม ่าเสมอและตอ่เนื่อง เป็นต้น   

 
ด้านทนุจดทะเบียน บริษัทฯ เร่ิมกิจการในรูปบริษัทด้วยการจดทะเบียนด้วยเงินทนุจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท 

ในปี 2540 ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5.00 ล้านบาทและ 10.00 ล้านบาทในปี 2541 และปี 2552 ตามล าดบัและ
ในปี 2557 นีบ้ริษัท ฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 50.00 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต   

ITGreen มีบริษัทย่อยที่ด าเนินงานภายใต้บริษัทใหญ่ ได้แก่ บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ ากัด (“HRCP”) ตัง้แต่เมื่อ
วนัที่ 1 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้ท าการซือ้หุ้นสามญัของ HRCP คิดเป็นอตัราร้อยละ 99.99 ซึ่งจะด าเนินธุรกิจทางด้าน 
IT System Integration ถือเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ส าหรับบริษัท ฯ ให้ครอบคลุมถึงลูกค้าในวงกว้างขึน้ 
นอกจากนัน้ บริษัท ฯ มีการร่วมลงทนุกบับริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ ากดั ซึ่งด าเนินธุรกิจด้านการผลิตพลงังานไฟฟ้าขนาด
เลก็จากขยะ บริหารจดัการและก าจดัขยะ โดยถือหุ้นร้อยละ 25  
 

ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัท ฯ แบง่ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อปุกรณ์เครือขา่ยมีสายและอปุกรณ์เครือขา่ยไร้สาย 
ระบบอปุกรณ์รักษาความปลอดภยัข้อมลูไอที และระบบสนบัสนนุการท างานของส านกังาน ศนูย์ข้อมลู นอกเหนือจากนี ้
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บริษัท ฯ ยงัมีการบริการสนบัสนนุการท างานของลกูค้า หรือบริการหลงัการขายอีดด้วย โดยรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ 
และการให้บริการของบริษัท ฯ มีดงัตอ่ไปนี ้

 

  ระบบอปุกรณ์ที่บริษัท ฯ เป็นตวัแทนจ าหนา่ยประกอบด้วย 

(1) สนิค้ากลุม่ระบบอปุกรณ์เครือขา่ยมีสายและอปุกรณ์เครือขา่ยไร้สายส าหรับเพื่อรองรับการท างานแบบ BYOD 
และรองรับการใช้งานอปุกรณ์ลกูข่ายชนิดใหม่ๆ การท างานแบบเคลื่อนที่ การท างานจากนอกสถานที่ การท างานจาก
ระยะไกล (Mobility and Bring Your Own Device Network)  

  ผลติภณัฑ์กลุม่นีป้ระกอบด้วยระบบอปุกรณ์เครือขา่ยตา่งๆ ได้แก่  
(1.1) High Performance Enterprise LAN and Wireless Network ของ Alcatel-Lucent   

Alcatel-Lucent เป็นอปุกรณ์เครือข่าย LAN and Wireless ที่มีสมรรถนะสงูสามารถรองรับการท างาน
ของข้อมูลทัง้ประเภทข้อมูลดาต้า เสียง และวีดีโอ  (Convergent Network) รองรับ เข้าใจ รู้จัก บริหารและ
จดัการกบัอปุกรณ์ลกูข่ายชนิดใหม่ๆที่น ามาใช้งานในเครือข่ายโดยอตัโนมตัิ สนบัสนนุการท างานแบบ Mobility 
และ BYOD  ประกอบด้วย Switch, Router, DNS, NAC และซอพท์แวร์ระบบบริหารอุปกรณ์เครือข่าย และยงั
เหมาะกับการสร้างเครือข่ายสมรรถนะสูงราคาประหยัดส าหรับศูนย์ข้อมูลเพื่อรอง รับการส่งข้อมูลจ านวน
มหาศาลระหวา่งเซิร์ฟเวอร์กบัเซิร์ฟเวอร์ภายในศนูย์ข้อมลูและกบัเคร่ืองลกูขา่ยตา่งๆในเครือขา่ย นอกเหนือจาก
นี ้ Alcatel-Lucent ยังพัฒนาอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆที่ใช้ซอฟท์แวร์ในการก าหนดคุณสมบัติหรือนโยบายของการ
ท างานหรือนโยบายความปลอดข้อมูลของเครือข่าย (Software Defined Network) ที่มีความฉลาดและมี
สมรรถนะสงู 
(1.2)  Enterprise LAN and Secured Wireless Network ของ HPE Aruba  

HPE Aruba เป็นผู้น าทัง้ในด้านอปุกรณ์เครือข่าย LAN และด้านอปุกรณ์การสื่อสารไร้สายที่ให้ความ
ปลอดภัยของข้อมูลแก่ผู้ ใช้งานสูง  โดยเฉพาะด้านการสื่อสารไร้สาย HPE Aruba มีระบบจัดการการใช้
คลื่นสญัญาณที่ฉลาดเพื่อให้ได้สมรรถนะการท างานของระบบและสนองผู้ ใช้งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ 
มีระบบอปุกรณ์และซอพท์แวร์บริหารจดัการเครือขา่ยของ HPE Aruba ให้ความยืดหยุน่และง่ายในการจดัการ
การใช้งานเพื่อสนับสนุนการท างานนอกสถานที่ หรือการท างานจากระยะไกลไม่ว่าจะเป็นการใช้งานจาก
ส านกังานสาขา การใช้งานจากบ้าน หรือการใช้งานจากสถานที่สาธารณะใดๆ โดยที่ยงัให้ความปลอดภยัของ
ข้อมลูสงูเช่นเดียวกบัการใช้งานในส านกังานโดยที่การจดัการไม่ได้เพิ่มภาระให้กบัเจ้าหน้าที่ไอทีขององค์กรแต่
อย่างใด เหมาะกบัองค์กรที่มีส านกังานสาขาจ านวนมาก องค์กรที่ผู้บริหารและพนกังานเดินทางนอกสถานที่
ท างานบ่อย ๆ หรือท างานจากบ้าน ด้วยความสามารถของระบบดังกล่าวจึงสามารถรองรับเหตุการณ์ที่
พนักงานไม่สามารถเดินทางเข้ามาท างานที่ส านักงานไม่ว่าสาเหตุนัน้จะเกิดภยัพิบัติใด ๆ ก็ตามได้  และมี
ความสามารถ รองรับ เข้าใจ รู้จกั บริหารและจดัการกบัอปุกรณ์ลกูขา่ยชนิดใหม่ๆ ที่น ามาใช้งานในเครือขา่ยโดย
อตัโนมตัิ สนบัสนนุการท างานแบบ Mobility และ BYOD อยา่งดีเช่นกนั  นอกจากนี ้HPE Aruba ยงัออกสินค้า
ใหมเ่พื่อรองรับการทราบตวัตนของผู้ ใช้งานผา่นสญัญาณบลทูธูกบัคณุสมบตัิของเคร่ืองลกูขา่ยของผู้ ใช้งานแล้ว
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สง่ข้อมูลที่มีประโยชน์เฉพาะตวัไปยงัผู้ ใช้งานรายนัน้ ๆ ซึ่งสามารถปรับใช้กับความต้องการของกลุม่องค์กรได้
หลายประเภท      
(1.3) High Performance Outdoor and Indoor Wireless ของ LigoWave 

LigoWave เป็นอุปกรณ์ระบบเครือข่าย กลุ่มบรอดแบนด์ไร้สายระดับองค์กรครอบคลุมทุกกลุ่ม
อตุสาหกรรม มีความเสถียรในการรับ-สง่ข้อมลู ที่มีประสทิธิภาพสงู ราคาเหมาะสม ด้วยวสัดทุี่มีคณุภาพสงูจาก
โรงงานผลิตและทีมวิจัยของ LigoWave และระบบบริหารจัดการ (Software Management) ท่ีเป็นลิขสิทธ์ิ
โดยเฉพาะของ LigoWave ที่สามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการท างานของระบบเครือข่าย Wi-Fi ให้มี
ประสทิธิภาพการท างานเหนือกวา่ระบบเครือขา่ยของคูแ่ขง่ในท้องตลาด โดยแบง่เป็น 2 ประเภทดงันี ้

(1.3.1) Outdoor Wireless เป็นอปุกรณ์เครือขา่ยไร้สายที่สามารถรับสง่ข้อมลูประเภทใช้งานภายนอก
อาคารท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของทกุกลุม่อตุสาหกรรมทัง้ผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) หนว่ยงาน
ภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม และด้านความปลอดภยั โดยที่ LigoWave มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจึงท าให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ตรงตามลกัษณะการใช้งานได้เป็นอยา่งมีประสทิธิภาพทัง้การ
ท างานในรูปแบบ Point to Point และ Point to Multi Point รวมถึงเทคโนโลยีการเช่ือมตอ่ด้วยระบบเครือขา่ยไร้
สายชัน้สงูอยา่ง Mesh และ Hopping นอกจากเป็นอปุกรณ์เครือขา่ยที่ใช้รับ – สง่ข้อมลูแล้วยงัสามารถน ามาใช้
เป็นอปุกรณ์กระจายสญัญาณ Wi-Fi เพื่อรองรับการเช่ือมต่อการใช้งานจากอุปกรณ์ในกลุม่ Mobile Devices 
ได้เป็นจ านวนมากและเหมาะสมกับทกุสภาวะแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ สามารถน า
เทคโนโลยีที่เป็นนวตักรรมที่ LigoWave ได้คิดค้นและพฒันาน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานได้
อยา่งมีประสทิธิภาพและคุ้มคา่การลงทนุ 

(1.3.2) Indoor Wireless เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi ประเภทใช้งานภายในอาคารที่
เหมาะสมกบัหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน ที่เป็นบริษัทในกลุม่ SME โดยเฉพาะกลุม่อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว เช่น 
โรงแรม รีสอร์ท กลุม่สถาบนัการศึกษาในกลุม่โรงเรียนระดบัมธัยม มหาวิทยาลยัต่าง ๆ รวมทัง้หน่วยงานที่อยู่
ในพืน้ที่ต่างจงัหวดั ซึ่ง LigoWave มีผลิตภณัฑ์ที่มีประสทิธิภาพทัง้ในสว่นของอปุกรณ์ที่สามารถรองรับการใช้
งานได้เป็นจ านวนมาก (Concurrent Client) และมีระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ (Software Controller) ที่
สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน ท าให้สามารถออกแบบระบบเครือขา่ย ลดปัญหา
จากการใช้งาน ท าให้ระบบมีความเสถียรสงู นอกจากนีร้ะบบบริหารจดัการอปุกรณ์ของ LigoWave ยงัรองรับ
การใช้งานในรูปแบบ Cloud ทัง้แบบ Private Cloud และ Public Cloud จึงท าให้ผู้ ดูแลระบบสามารถจะ
ควบคมุ ตรวจสอบ และบริหารจดัการระบบเครือข่ายได้ทกุที่ ทุกเวลา ซึ่งถือเป็นนวตักรรมที่ LigoWave มุ่งมัน่
วิจยัและพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วสอดคล้องกบัแนวคิด Plug and Play ที่จะช่วย
ให้สามรถเข้าถึงลกูค้ากลุม่เปา้หมายได้เป็นอยา่งดี 

  
(2) สนิค้ากลุม่ระบบความปลอดภยัข้อมลูไอที (IT Security) 
  ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขององค์กรนัน้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีไว้โดยเฉพาะองค์กรที่
จะต้องติดต่อกบัโลกภายนอกไมว่่าจะเป็นการติดตอ่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เครือข่ายแบบ Extranet หรือแม้แต่เครือข่าย
แบบ Intranet ขององค์กร โดยเฉพาะเมื่อมีการน าการสื่อสารแบบไร้สายที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภยัที่ดีเพียงพอมา
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ใช้งาน เนื่องจากปัจจบุนันีภ้ยัคกุคามตา่ง ๆ ไม่วา่จะเป็น ไวรัส หนอน ม้าโทรจนั สปายแวร์ การดกัขโมยข้อมลู ในรูปแบบ
ตา่ง ๆ หรือแม้แต่การโจมตีเพื่อให้ระบบหยดุท างานมีผลต่อระดบั Business Continuity ขององค์กรได้ จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องเสริมสร้างความปลอดภยัให้เครือข่ายมีความแข็งแกร่งมากที่สดุ   สนิค้าและโซลซูัน่ท่ี ITGREEN 
เป็นตวัแทนจ าหนา่ยประกอบด้วย 

  (2.1) ระบบความปลอดภยัไอทีของ Fortinet  
ระบบความปลอดภยัไอทีของ Fortinet เป็นต้นแบบระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมูลในรูปแบบ

ของ UTM (Unified Threat Management) โดยได้รวบรวมเอาความสามารถทางด้านการรักษาความปลอดภยั
ในรูปแบบต่างๆ มาท างานบนอุปกรณ์ตัวเดียว ไม่ว่าจะเป็น Firewall, Anti-Virus, IDS-IPS, Web filtering, 
Anti-Spam, VPN IPSec, SSL-TLS, การปอ้งกนัข้อมลูร่ัวไหล (Data Loss Prevention – DLP)  การปรับสภาพ
การท างานเครือข่ายแวนให้เหมาะสม (WAN Optimization)  การแจกแจงและควบคุมการท างานของ
แอพพลเิคชัน่ (Application Control) การตรวจสอบข้อมลูจราจรท่ีเข้าระหสัแบบ SSL (SSL-Encrypted Traffic 
Inspection)   และการแบ่งปริมาณข้อมลูให้กบัลิง้ค์และเซิร์พเวอร์ให้มีความเหมาะสม (Load Balance) ลา่สดุ 
Fortinet ยงัเพิ่มความสามารถในด้านการจัดการและให้บริการการสื่อสารไร้สายแบบรวมศูนย์ให้กับอุปกรณ์ 
UTM ของ Fortinet ซึง่ท าให้ลกูค้าที่ใช้งาน UTM ของ Fortinet อยูแ่ล้วสามารถจดัหา Access Point ไร้สายของ 
Fortinet ติดตัง้เพิ่มในเครือข่ายก็สามารถให้บริการการสื่อสารไร้สายในองค์กรได้ในขณะที่ผู้ ใช้งานแบบไร้สาย
ขององค์กรยังได้รับการบริการด้านความปลอดภัยของข้อมูลจากอุปกรณ์ UTM ของ Fortinet ได้เช่นเดิม 
นอกจากนี ้Fortinet ยงัพัฒนาโซลูชั่นความปลอดภัยของข้อมูลส าหรับ Server Virtualization ซึ่งก าลงัได้รับ
ความนิยมอยา่งสงูในขณะนี ้โดยที่โซลชูัน่นีจ้ะช่วยป้องกนัการโจมตีหรือการแพร่กระจายของอนัตรายที่มาจาก
แอพพลเิคชัน่หนึง่ไปสูแ่อพพลเิช่นอื่นๆท่ีท างานอยูบ่น Server ตวัเดียวกนั  ด้วยการมีความสามารถหลากหลาย
ในอปุกรณ์ตวัเดียวจงึท าให้ Fortinet เป็นมากกวา่อปุกรณ์ UTM อื่นๆในตลาด  Fortinet ได้ออกแบบอปุกรณ์มา
หลายรุ่นตัง้แตข่นาดเลก็ถึงใหญ่ เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัการน าไปใช้งานกบัทกุๆขนาดของหนว่ยงานตัง้แต่
องค์กรขนาดเลก็จนถึงระดบัผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต  
        ตลอดช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา Fortinet ได้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงของตลาด Security ที่เกิดขึน้
แล้วและก าลงัจะเกิดขึน้ในอนาคตอนัใกล้ ได้ออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆรวมทัง้การซือ้กิจการที่ผลิตระบบอุปกรณ์ 
Security หลายบริษัทและน ามาพฒันาเพิ่มเพื่อให้สามารถท างานร่วมกนัตัง้แต่การตรวจพบอนัตรายและการ
โจมตีผา่นตวัอปุกรณ์และแหลง่ตา่ง ๆ (Devices, Applications, Contents, Traffics, Locations) การวิเคราะห์ 
การรายงาน และการจัดการกับอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในเครือข่ายให้มีการท างานอย่างเป็นองค์รวม มี
สมรรถนะสงูขึน้ เป็นอตัโนมตัิมากขึน้ และยงัเป็นระบบเปิดเพื่อรองรับการท างานร่วมกบัอปุกรณ์ Security ของ
ผู้ ผลิตอื่น ๆ อีกด้วย โดย Fortinet ได้เรียกหลักการท างานและแนวคิดของระบบนีว้่า Fortinet’s Security 
Fabric ซึง่การเช่นนีจ้ะปรับเปลีย่นการแขง่ขนัในตลาด Security ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 
  (2.2) ระบบการป้องกันไวรัสและการโจมตีส าหรับอุปกรณ์ลูกข่ายที่ เป็นแบบ Cloud Service ของ 
ZScaler   
  องค์กรที่พนกังานขององค์กรติดต่อกบัโลกภายนอกผ่านอินเตอร์เน็ตหรือ Web โดยเฉพาะองค์กรที่มี
สาขาหลายส านกังาน หรือมีพนกังานท างานนอกส านกังานจ านวนมาก การท่ีเมื่อพนกังานเหลา่นีจ้ะท าธุรกรรม
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กบัโลกภายนอกหากต้องดงึจราจรของข้อมลูเข้าสูส่ว่นกลางก่อนที่จะออกสูห่รือเข้าจากภายนอกเพื่อตรวจสอบ
อนัตรายที่ติดมากบัข้อมลูเหลา่นีจ้ะเป็นการสิน้เปลอืงแบนด์วิธของเครือขา่ยหลกัขององค์กรซึง่มีปริมาณจ ากดั
และมีราคาแพง หรือหากต้องมีอปุกรณ์ตรวจจบัอนัตรายของข้อมลูดงักลา่วเพื่อติดตัง้อยู่ที่ทกุส านกังานสาขา
ทกุสาขาจะเป็นการลงทุนที่สงูมาก  และหากองค์กรละเลยการตรวจสอบดงักล่าวยิ่งเป็นการตดัสินใจที่สร้าง
ต้นทนุที่สงูมากให้กบัองค์กรหากมีอนัตรายหลดุเข้ามาพร้อมกบัข้อมลูดงักลา่ว ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการล้มเหลว
ของเครือขา่ยหรือสร้างความเสยีหายให้กบัข้อมลูธุรกิจหลกัขององค์กรได้  ดงันัน้การบริการตรวจจบัอนัตรายที่จะ
ติดมากับข้อมูลดงักล่าวผ่านการให้บริการแบบ Cloud Service นัน้เป็นค าตอบที่มีประสิทธิภาพและประหยัด
คา่ใช้จ่ายให้กบัองค์กรได้อยา่งสงูสดุ  ระบบนีส้นบัสนนุการท างานแบบ Mobility และ Remote Access  
 (2.3) ระบบการแจ้งเตือนและป้องกันการแก้ไขข้อมูลในตวัเซิร์ฟเวอร์ (ServerAlarm and WebAlarm) 
ของ eLock  
 เป็นระบบซอฟท์แวร์ที่จะคอยตรวจสอบการเข้าถึงและแก้ไขไฟล์ข้อมลูที่อยูใ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ
แจ้งเตือนหากมีการเข้าถึงหรือแก้ไขโดยบุคคลที่ไม่มีสิทธิ ไม่ว่าไฟล์ข้อมลูนัน้จะเป็นข้อความ ภาพ เสียง หรือ
ฐานข้อมูล หรือ หน้าเว็บ ก็ตาม และสามารถที่จะน าข้อมูลชุดก่อนที่จะถูกแก้ไขกลบัมาคืนสภาพเดิมให้ได้ 
(Recovery) 

องค์กรธุรกิจปัจจุบันให้ความส าคัญและใช้เทคโนโลยี ไอทีและข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานและสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนั  ข้อมลูจึงเป็นทรัพย์สนิท่ีส าคญัยิ่งและยงัเป็นช่ือเสยีงและหน้าตา
ขององค์กร การถูกเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลหรือหน้าเว็บขององค์กรโดยบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิจะสะท้อนถึง
ความนา่เช่ือถือขององค์กรตอ่ลกูค้าอยา่งยิ่ง  

(2.4) ระบบการตรวจสอบตวัตนและพิสจูน์สทิธ์ิการใช้งาน (Authorization, Authentication and 
Access   Control) ของ HPE-Aruba เรียกวา่ ClearPass Policy Manager (CPPM)  

ระบบ CPPM เป็นระบบก าหนดนโยบายให้กบัอปุกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น MacBook, IPhone, IPad, 
Android, Galaxy Tab, Wi-Fi Phone, Printer หรืออปุกรณ์อื่นๆ เพื่อให้เข้าถึงระบบเครือขา่ยขององค์กร  โดยที่ 
CPPM สามารถรองรับการเช่ือมต่อได้ทัง้เครือข่ายแบบใช้สายและเครือข่ายแบบไร้สายได้  โดย CPPM จะมี
โมดลู 3 โมดลูด้วยกนั ซึง่โมดลูแรกเรียกวา่ Clear Pass Self Service Registration/Provisioning (Guest): เป็น
ระบบการลงทะเบียนส าหรับบคุคลภายนอกเพื่อให้อปุกรณ์สามารถเข้าใช้งานในระบบเครือขา่ยได้โดยผู้ ใช้งาน
เป็นผู้ ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านทางหน้าจอ Captive Portal และระบบจะจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ไว้ใน 
Database ให้โดยอตัโนมตัิ ซึง่ท าให้สะดวกและง่ายตอ่การใช้งานและจะช่วยลดงานของเจ้าหน้าที่บริหารไอทีลง 
อยา่งเห็นได้ชดั โมดลูที่ 2 เรียกว่า ClearPass Onboard : เป็นระบบที่ช่วยในการตัง้ค่าการติดตัง้โปรแกรมด้าน
ความปลอดภัยต่างๆ และจัดเตรียมทรัพยากรของการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนภายใต้มาตรฐาน 
802.1x ให้กบัอปุกรณ์ที่ก าลงัจะเช่ือมต่อกบัเครือข่าย ท าให้สามารถทราบและระบตุวัตนผู้ที่ก าลงัใช้งานระบบ
เครือข่ายได้เป็นการรองรับและจดัการกบัอปุกรณ์แบบ BYOD และโมดลูที่ 3 คือ  ClearPass OnGuard : เป็น
ระบบที่ท าหน้าที่เป็น NAC (Network Access Control) เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบอปุกรณ์ที่ก าลงัจะต่อเช่ือมกับ
ระบบเครือข่ายว่ามีระบบรักษาความปลอดภยัและข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามที่องค์กรก าหนดไว้ หรือไม่ เช่น 
ในตวัอปุกรณ์มีซอฟต์แวร์ป้องกนัไวรัสหรือไม ่เปิดไฟร์วอลล์ไว้หรือไม่  หรือมีซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ก าหนดให้ใช้งาน
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อยู่หรือไม่  ซึ่งทัง้หมดที่กล่าวมาจะท าให้ระบบเครือข่ายขององค์กรท างานได้อย่างสมบูรณ์แบบทัง้ Monitor, 
Control, Protect, Reports ได้อยา่งครบถ้วน 
 

(3) ระบบสนบัสนนุการท างานของส านกังาน ศนูย์ข้อมลู และอื่น ๆ  
ประกอบด้วยระบบอปุกรณ์และซอฟท์แวร์ที่ช่วยให้การท างานของระบบอปุกรณ์เครือข่ายและอปุกรณ์ในศนูย์

ข้อมลูมีความเสถียรมากขึน้ มีระบบรักษาความปลอดภยัข้อมลูที่ดีขึน้ สนบัสนนุการท างานแบบธุรกิจตอ่เนื่อง (Business 
Continuity) และมีระบบจัดการการใช้แบนด์วิธส าหรับอุปกรณ์ลกูข่าย นอกเหนือจากนัน้ยงัมีระบบช่วยให้การสื่อสาร
ระหวา่งบคุคลลหรือกลุม่บคุคลแบบเสยีงและภาพผา่นเครือข่ายแบบ Web ที่มีประสทิธิภาพและประหยดั ระบบอปุกรณ์
ในกลุม่นีป้ระกอบด้วย 

 (3.1) DNS, DHCP and IPAM ของ Infoblox  
 เป็นโซลชูั่นของ Network Infrastructure ในการจัดการ DNS DHCP และ IPAM ที่สามารถ ท างาน

ทัง้ 3 ฟังชัน่ก์ได้พร้อมกนัใน Appliance เคร่ืองเดียว สามารถใช้เป็น DNS/DHCP Server แบบ IPv4/IPv6 ที่มี
ประสิทธิภาพภาพสูงท า DNS fail over และ DHCP fail over ซึ่ง DNS/DHCP โดยใช้ Windows และ Bind 
Open Source ไม่สามารถท าได้ ทนทานต่อภัยคุกคามและการโจมตี เข้าระบบด้วยคุณสมบัติของ 
DNSSECURE ระหว่าง domain และ sub domain ทนต่อการโจมตี แบบ DDOS  สามารถเพิ่มคุณสมบัติ 
DNS Firewall เพื่อใช้ป้องกัน user จากการไป access DNS ที่เป็น bad site  สามารถท า High Availability 
ได้ทกุรุ่น และขยายการท างานไปยงัสาขาตา่งๆด้วย Grid Technology ซี่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Infoblox 
เพื่อให้การ update DNS/DHCP/IP เป็นไปอย่างอัตโนมัติ นอกจากนีย้ังใช้เป็น IP Address Management 
สามารถใช้จดัการ IP ขององค์กรแบบอตัโนมตัิทัง้ IPv4 และIPv6 ทัง้ที่เป็น Physical และ Virtual Systems ให้
ความสะดวกกับผุ้ ดู แลระบบ  สามารถท าบ ริหาร DNS/DHCP/IP ได้ จากส่วนกลาง  (Centralize 
Management) ท าให้แก้ปัญหาเน็ทเวิร์คได้อย่างรวดเร็วกว่าการจดัการแบบเดิม ลด Business Disruption 
และการสญูเสียรายได้จากการที่ต้องหยดุท าธุรกรรมจากสาเหตทุี่ระบบสารสนเทศและเครือข่ายท างานไม่ได้
อนัเนื่องมาจากอปุกรณ์ DNS/DHCP/IPAM ออ่นแอ ไม่แข็งแรง ท างานไม่ได้และหรือท างานผิดพลาด  เหมาะ
กบัศนูย์ข้อมลูขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีจ านวนผู้ใช้งานจ านวนมากเกินกวา่ 500 รายขึน้ไป และเหมาะกบั
องค์กรที่มีศนูย์ข้อมลูของส านกัสาขาหลายสาขากระจายอยูต่า่งพืน้ท่ี 

 (3.2) Internet Gateway และ Mobile Offload ของ Antlabs 
Antlabs เป็นผลิตภณัฑ์ ซึ่งมีคณุสมบตัิเป็น Internet gateway ระดบั Enterprise ส าหรับการจดัการ

ผู้ใช้งาน Wired และ Wireless โดยมีลกัษณะที่เรียกวา่ Visitor-based network คือจะท าให้การใช้งาน Internet 
ส าหรับ user ที่เข้ามาในพืน้ที่บริการ Wi-Fi ประเภทต่างๆใช้งานได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ    โดยโซลูชั่นของ 
Antlabs ส าหรับกลุม่ลกูค้าแตล่ะประเภท ประกอบด้วย 

(3.2.1)   โซลูชั่น  Hospitality ส าห รับกลุ่มลูก ค้า โรงแรม , service apartment, Exhibition Hall 
สามารถท า Multi-tier QOS เพื่อใช้จัดการ Internet Bandwidth ผ่าน Network ทัง้แบบ Wired และ 
Wireless ส าหรับผู้ใช้แตล่ะประเภท ตวัอย่างเช่นลกูค้าเข้าพกัโรงแรมทัว่ไป สามารถใช้ Free Wi-Fi ได้ 
bandwidth  256 KB ต่อคน สามารถใช้งานได้รวม 24 ชั่วโมง หากเป็น VIP หรือ จ่ายเพิ่มจะได้ 
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bandwidth 1 MB จ น ก ว่ า จ ะ  checkout  ห รื อ ต้ อ ง ก า รท า  Conference call ส า ม า รถ ท า 
Fixed  bandwidth ขนาด 2 MB ให้ได้โดยไม่มีคนอื่นมาแชร์ bandwidth ร่วม นอกจากนีย้งัสามารถ 
Integrate ร่วมกบั Front Office Software  ของโรงแรมชัน้น าสว่นใหญ่ได้เช่น Micros Fidelio, Opera 
ฯลฯ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อสง่คา่การใช้งานหรือแจ้งเตือนแขกที่เข้าพกัเร่ืองค่าใช้จ่าย
ตา่ง ๆ อปุกรณ์ส าหรับโซลชูัน่นีจ้ะมีคณุสมบตัิเบ็ดเสร็จอยูใ่น Appliance เคร่ืองเดียวรวมถึงคณุสมบตัิ
ที่สามารถท า DHCP, DNS, Lawful Intercept (Log management), payment gateway interface 
และยงัสามารถท า HA(High Availability) เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ 24 ชัว่โมง โดยประมาณการ 
device สงูสดุไมเ่กิน 5,000 devices 
(3.2.2)   โซลูชั่ น  BYOD เหม าะส าห รับ  Campus เช่ น  มหาวิท ยาลัย  ซึ่ งส าม ารถจัดการ 
Authentication และจัด QOS profile ให้เหมาะกับอุปกรณ์ต่างๆได้ทัง้ Notebook, Smart phone, 
Tablet  โดยมี portal ซึง่มีขนาดจอเหมาะกบัอปุกรณ์แตล่ะประเภท และสามารถระบใุห้อปุกรณ์ที่ออก
จากบริเวณวง network ไปแล้วเมื่อน าเข้ามาใหม่สามารถใช้ได้ทนัทีโดยไม่ต้อง login ใหม่อีกครัง้หาก
ว่าผู้ ใช้นัน้ๆยงัมีสิทธิและโควต้าในการใช้งานอยู่ โซลชูั่นนีจ้ะมีคุณสมบตัิเบ็ดเสร็จอยู่ใน Appliance 
เคร่ืองเดียวเหมือนโซลชูัน่ Hospitality  โดยประมาณการ device สงูสดุไมเ่กิน 20,000 devices 
 (3.2.3)   โซลชูัน่ Carrier Wi-Fi เหมาะส าหรับ Provider ในการจดัการ Wi-Fi ที่ติดตัง้ในพืน้ที่บริเวณ
กว้างเช่น เทศบาลหรือจังหวดั ซึ่งจะมี รุ่นและอุปกรณ์เสริมจาก Antlabs เป็น ชุด Appliance หลาย
ตวั โดยจะมีการส ารวจและออกแบบให้เหมาะกบัความต้องการของโครงการ 
(3.2.4)   โซลูชั่น Mobile offload เป็น โซลูชั่นส าหรับ Mobile Provider หรือ Campus ที่ปัจจุบัน 
Mobile Provider มีการน า Wi-Fi access point ไปวางไว้ทดแทนการขยาย 3G node ซึ่งมีราคาแพง 
โดยหากเคร่ืองลกูข่ายสนบัสนนุ protocol EAP-SIM (เคร่ืองMobile รุ่นใหม่จะมีทัง้หมด) จะสามารถ
ใช้ Internet 3G ของค่ายมือถือที่ใช้อยู่ผ่าน Wi-Fi access point ที่ใกล้ที่สดุได้ทนัทีโดยไม่ต้องใช้ผ่าน 
3G Internet Node ซึง่อาจมีผู้ใช้งานจ านวนมากและอยูใ่นระยะไกลกวา่   

(3.3) Web Conference  ซึง่ระบบประชมุทางไกล Online ผา่น เครือขา่ย Internetความเร็วสงู โดยสามารถ
ท าการประชุมแบบเห็นภาพ ฟังเสียง และรับส่งข้อมลูได้ในเวลาเดียวกนั ด้วยความเร็วของเครือข่าย 3G ,4G 
หรือ WIFI  ก็จะสามารถประชมุพร้อมกนัได้ ทกุสถานท่ีทัว่โลก หรือทกุเวลา อีกทัง้สามารถบนัทกึการประชมุเป็น 
คลิป VDO ได้ และน าเสนองาน Presentation น าเสนอสินค้า ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ แก่ลูกค้า หรือ ใช้เพื่อให้การ
อบรมภายในบริษัท บริการ Web Conference เป็นระบบที่ใช้งานง่าย ทันสมัยในยุคการติดต่อสื่อสารใน
ปัจจบุนั ประหยดัเวลา ประหยดัคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง ในกรณี ท่ีต้องเดินทางไปประชมุการพร้อม ๆ กนั  การ
ใช้งานและการติดตัง้ โปรแกรมที่เคร่ืองลกูข่ายไม่ยุ่งยากใช้ทรัพยากรของระบบน้อย ประหยดั งบประมาณ
โดยรวมของกิจการหรือหน่วยงาน  ด้วยความสามารถโดยรวมของระบบ Web Conference สามารถ
ประยกุต์ใช้กบัทกุหนว่ยงานทัง้ภาคธุรกิจเอกชน และหนว่ยงานราชการ ที่มีการบริหารงานแบบมีส านกังานใหญ่ 
และส านกังานสาขา 

(3.3.1) V-Cube Web Conference เป็นชุดโปรแกรมระบบประชุมทางไกล Online ผ่านเครือข่าย 
Internet เป็นชุดโปรแกรมที่พัฒนาในประเทศญ่ีปุ่ นและได้รับการยอมรับว่าใช้งานง่ายจนมีผู้ นิยม
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เลอืกใช้งานเป็นอนัดบั 1 ในประเทศญ่ีปุ่ น V Cube มี ความสามารถที่โดดเดน่ กว่าชดุโปรแกรม Web 
Conference อื่นๆ โดยมี User Interface ที่ใช้งานง่ายแต่ก็มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอที่จะ
เลอืกใช้ส าหรับงานการประชมุทางไกล Online นอกจากนี ้V Cube ยงัมีคณุสมบตัิ ที่โดดเดน่กว่า ชุด
โปรแกรม Web Conference อื่นๆ เช่น รองรับ 100 ผู้ ใช้งาน( Concurrent ) ต่อ 1 ห้องประชุมด้วย
มาตรฐาน H.264/SVC สามารถท า Auto Bandwidth Tuning ท าให้ได้ภาพและเสียง ที่มีคุณภาพ 
ตลอดเวลา รวมถึงสามารถแสดงภาพได้ระดับ HD , ลดการเกิดเสียงก้องด้วย Software Echo 
Canceller (SPEEX Wideband Audio) , แบง่ระดบัผู้ใช้งานแบบ Master Admin , Admin , User ท า
ให้ ประยกุต์ใช้งานกบัหนว่ยงานที่มีรูปแบบ Multi Company ,  เข้ารหสัแบบ SSL 128 bit เพิ่มความ
ปลอดภัยในการใช้งานผ่าน Internet , เช่ือมต่อกับระบบ  Network Video Conference แบบ 
Hardware Endpoint ที่ ใช้  Protocol แบบ  H.323 และ  SIP เช่ือมโยงใช้งานผ่านระบบ  Speed 
recognition and Translation เพื่อแปลงค าพดูเป็นตวัอกัษรและยงัสามารถแปลค าพดูเป็นภาษาอื่นๆ
ได้ รองรับการท างานด้วยการโทรเข้าและโทรออกโดยใช้งานผ่านโทรศัพท์พืน้ฐานได้  และยังมี
คุณสมบัติอีกหลายข้อที่ ที่จะอ านวยความสะดวกของผู้ ใช้ ให้สามารถใช้งานได้ง่าย และปัจจุบัน
ผู้ ใช้งาน V Cube ในประเทศไทย โดยสว่นมากเป็นกลุม่ธุรกิจที่เป็นเครือข่ายธุรกิจของประเทศญ่ีปุ่ น 
และในเร่ือง ค่าใช้จ่ายลิขสิทธ์ิใช้งานลกูค้าสามารถเลอืกใช้บริการได้ทัง้แบบเช่าใช้รายปี หรือ ซือ้สทิธ์ิ
การใช้แบบถาวรพร้อมการต่ออายุใช้งานแบบรายปี ท าให้มีลกูค้ามีทางเลือกในเร่ืองงบประมาณที่
เหมาะสมกบัได้ง่ายขึน้ บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) ได้รับการแต่งตัง้ อย่างเป็นทางการ จาก V 
Cube ให้เป็น Master Dealer (ตวัแทนค้าสง่) ในกลุม่สนิค้าตอ่ไปนี ้ 
 V Cube Meeting = ระบบประชมุทางไกล Online 
 V Cube Seminar = ระบบถ่ายทอดการประชมุสมัมนา Online 
 V Cube Gate = ระบบสือ่สารสนทนาแบบเฉพาะกลุม่ (สือ่สาร ข้อความ ภาพ VDO และ 
สติกเกอร์) 
     V Cube Box = อปุกรณ์ Appliance ระบบประชมุทางไกล Online 
      V Cube LMS = ระบบการเรียนการสอนแบบ Online  
(3.3.2) AVER VDO Camera ส าหรับระบบ Web Conference  

Aver เป็นผู้ผลติจากประเทศไต้หวนัท่ีมีช่ือเสยีงเป็นที่ยอมรับในเร่ืองของคณุภาพของกล้อง ที่
แสดงภาพได้ความคมชัดระดับ Full HD  ส าหรับ สินค้าที่บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน)  ได้รับ
แต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจ าหน่ายแบบผู้แทนกระจายสินค้าสง่ มี อยู ่2 รุ่น คือ VC 520 , VC 320 โดยทัง้
สองรุ่นเป็น เคร่ืองมือที่จ าเป็นส าหรับการประชมุทางไกลโดยผ่าน Web Conference ความสามารถที่
โดดเด่นของอุปกรณ์คือถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายแบบ Plug-and-Play สามารถ Pan Tilt Zoom 
ภาพได้ ตัว Microphone รับเสียงพูดได้รอบทิศทางแบบ 360 องศา และ ตวัล าโพงให้เสียงมีความ
ชดัเจนสงู เพียงเช่ือมตอ่สาย USB เข้ากบัคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้งานได้อยา่งง่ายดายเหมาะส าหรับ
ห้องประชุมที่มีขนาดเล็ก ไปจนถึงห้องประชุม ที่มีขนาดใหญ่ EZMeetup, Skype™, Microsoft 
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Lync™, Google Hangouts™, FaceTime, Cisco WebEx®, GoToMeeting, Adobe Connect, 
BlueJeans, Zoom, Vidyo, Fuze, WebRTC , V Cube 

ด้วยการประยุกต์ใช้ความสามารถอนัโดดเด่นของ Software V Cube และอุปกรณ์ AVER 
VDO Camera เพื่อใช้งานระบบ Web Conference และปรับแต่งให้สามารถใช้งานร่วมกัน ได้เป็น
อย่างดี อีกทัง้ด้วยความสามารถของทีมงานที่มีพืน้ฐานด้านเครือข่ายและความปลอดภัยด้าน
เครือขา่ยท าให้การปรับแตง่ และให้ค าปรึกษาด้าน Technical Support  ทัง้ก่อนและหลงัการขาย  
 

(3.4) ระบบและอปุกรณ์สายสญัญาณ (Cabling System) ของ Panduit 
Panduit มีระบบอปุกรณ์สายสญัญาณและตู้ใสอ่ปุกรณ์ (Cable and Cable Rack) คณุภาพสงูและมี

หลายประเภทส าหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มีทัง้สายสญัญาณที่เป็นสายทองแดง CAT5E หรือ 
CAT6A หรือสาย Optic Fiber มีสายสญัญาณที่ใช้ในโรงงานที่อ่อนไหวต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟา้ สายสญัญาณที่
ติดตัง้กบัเคร่ืองมือที่เคลือ่นท่ีหรือบิดไปมา สายสญัญาณที่ติดตัง้ในสภาพแวดล้อมที่มีอณุหภมูิร้อนหรือเย็นกว่า
ปกติ หรือมีความชืน้หรือมีเคมี เป็นต้น  Panduit ยงัมีอปุกรณ์เสริมของสายสญัญาณเพื่อเพิ่มความมัน่ใจในการ
ใช้งานมีระบบการป้องกันการถอดเปลี่ยนสลบัสายสญัญาณโดยพลัง้เผลอหรือไม่ตัง้ใจ มีระบบการบริหาร
จดัการการติดตัง้ใช้งานสายสญัญาณที่ฉลาด เหมาะกบัการเดินสายแลนในส านกังาน ศนูย์ข้อมลู หรือโรงงาน
อตุสาหกรรม  

 
(3.5) Uninterruptible Power Supply ของ Delta 

ระบบอปุกรณ์ปรับสภาพและส ารองพลงังานไฟฟ้าคณุภาพสงูของ Delta จ าหน่ายและให้บริการโดย
บริษัท Delta Green Industrial (Thailand) Company Limited ระบบส ารองไฟฟา้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กร
ทุกประเภทที่ต้องการความต่อเนื่องของการท างานของอุปกรณ์ที่ใช้ ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
อปุกรณ์เครือขา่ย เคร่ืองพิมพ์ิ เคร่ืองจกัรในโรงงาน สายพานล าเลยีงเคร่ืองมือตา่ง ๆ ในห้องผา่ตดัรวมถึงไฟสอ่ง
สว่าง ซึง่หากเคร่ืองมืเหลา่นีห้ยดุท างานเนื่องจากขาดกระแสไฟฟา้ไปเลีย้งแล้วอาจหมายถึงการหยดุชะงกัของ
ธุรกิจ การเสียโอกาสในการผลติ การเสียลกูค้า หรืออาจต้องเสยีเวลาในการท าความสะอาดอปุกรณ์ที่เกิดจาก
การของตกค้างในขบวนการผลิตและเสียเวลาในการเตรียมเคร่ืองให้เร่ิมท างานใหม่ซึ่งจะเสียทัง้เวลาและ
คา่ใช้จ่ายสงู หรืออาจหมายถึงชีวิตของคนไข้ หรือหมายถึงคณุภาพของการบริการตา่ง ๆ ที่จะให้ลกูค้า 

เคร่ืองส ารองไฟของ Delta มีทัง้รุ่นที่เป็นระบบไฟฟ้า Single Phase และ Three Phase 3 เฟส ใช้
เทคโนโลยี True on-line, Double-conversion และใช้เทคโลยีแบบ IGBT และ modular ups คือสามารถเพิ่ม
การใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ ใช้โดยมีขนาดตัง้แต่ 1 kVA จนถึง 400kVA มี Software สามารถจดัการ
ผ่าน network และสามารถจัดการ Shutdown Linux และ Windows server ตลอดจน Vmware ได้เมื่อมี
เหตกุารณ์ที่ต้องท าการ shutdown แบบอตัโนมตัิ 

นอกจากนี ้Delta  ยงัมี DCIM(Data Center Infrastructure Management) ซึง่เป็นระบบศนูย์ข้อมลู
กลางรวบรวม คา่การใช้งานพลงังาน คา่อณุภมูิ ความร้อน ภาพจากกล้องวงจรปิด  ข้อมลูการเข้าออกของ
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เจ้าหน้าที่ห้อง Datacenter ตลอดจนสญัญาณจาก Fire Alarm และคา่การใช้งานของ Server ตและอปุกรณ์ 
Network ตา่ง ๆ มารวมแสดงผลในห้องควบคมุ โดยสามารถดงึคา่ตา่ง ๆ จากระยะไกลหรือจากสาขาตา่ง ๆ ได้
ผา่นเคร่ือขา่ย Network ท าให้ผู้ดแูล Datacenter สามารถควบคมุและจดัการอปุกรณ์ในห้อง Datacenter ได้
อยา่งสมบรูณ์แบบ  

 
2.5.2 การตลาดและการแข่งขัน 

การตลาด 
บริษัท ITGREEN มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนโดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและให้กับ

ขัน้ตอนการจดัจ าหน่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขนัด้านราคา  ในด้านการตลาด ITGREEN จะร่วมมือกบัเจ้าของสินค้าใน
การสร้างการรับรู้ของตลาดในตวัของสินค้าโดยการโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ จดัสมัมนาให้ข้อมลูสินค้าแก่คู่ค้าและลกูค้า 
รวมถึงการจดัอบรมด้านเทคนิค เป็นต้น ในด้านการจดัจ าหนา่ย ITGREEN จะร่วมมือกบัคูค้่าในการร่วมแสดงสนิค้า การ
เยี่ยมและน าเสนอการขายตอ่ลกูค้า การท าโปรโมชัน่   

บริษัท ITGREEN ได้สร้างช่ือให้เป็นที่รู้จกัและยอมรับ ในด้านการเป็นคู่ค้าที่ดี มีคุณภาพ มีบริการที่ดี ซื่อสตัย์
เช่ือถือและไว้วางใจได้  โดยการเลือกท าตลาดสนิค้าที่มีคณุภาพ การเลอืกสรรและการพฒันาบคุคลากรอย่างต่อเนื่องให้
มีการท างานและพฤติกรรมที่สอดคล้องและเหมาะสมกบัปรัชญาในการท างานของบริษัท ฯ ที่เน้นความตอ่เนื่องในการท า
ธุรกิจ (Continuity) ความเช่ือมัน่ไว้ใจได้ (Reliability) ความมัน่คง (Stability) และความน่าเช่ือถือสามารถคาดการณ์ได้ 
(Predictability) 

 
  ITGREEN มีกลยทุธ์การแขง่ขนั ดงันี ้

(1) ด้านสนิค้าและบริการ 
เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาในการท าธุรกิจ  บริษัท ฯ เน้นการก าหนดประเภทของสินค้าและบริการที่จะ

น ามาจ าหน่ายซึ่งจะต้องเป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบันและตอบสนองแนวโน้มตลาดที่
ก าลงัเกิดขึน้ และควรเป็นสินค้าที่เกือ้หนนุซึ่งกนัและกนั (Complimentary) และต้องเป็นสินค้าที่ต้องการประเภทของ
ความเช่ียวชาญและความช านาญของบุคลากรใกล้เคียงกันเพื่อที่จะสร้างความช านาญและความเช่ียวชาญในการ
ให้บริการในตวับคุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความมัน่ใจในการให้บริการกบัลกูค้า คดัเลอืกสนิค้าที่
มีคณุภาพทัง้ด้านตวัสนิค้าและบริษัทผู้ผลติ สินค้าที่มีคณุสมบตัิที่ตรงกบัความต้องการของตลาด มีคณุภาพสงู และมี
ศกัยภาพทางการตลาดสงู มีกลยทุธ์ มีอนาคต เป็นสินค้าแบรนด์ที่ต้องการชิงตลาดหรือเจาะตลาดของแบรนด์ที่เป็น
ผู้น า คือเป็นแบรนด์ท้าทายผู้น า (Challenging Brand) ในช่วงปีที่ผ่าน ๆ มาและปี 2559 บริษัท ฯ มุ่งตอบสนอง
นโยบายของรัฐในเร่ืองการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยระบบดิจิตอล (Digital Economy) ได้แก่การค้าด้วยอิเลคโทรนิค
และการใช้เทคโนโลยีไอที เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและสร้างความสามารถในการแข่งขนั ซึง่จะแตกย่อย
ไปเป็นระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน งานขาย งานผลิต การน าไอทีมาช่วยในไลน์ผลิตหรือ shop floor 
(Industry Automation) การค้าแบบออนไลน์ Internet Banking การท าเว็บไซต์ขององค์กร การใช้เทคโนโลยีมาช่วยใน
การสือ่สารภายในองค์กรและกบัภายนอกองค์กร การท างานระยะไกลจากภายนอกองค์กร (Remote Workforce หรือ 
Workforce Mobility) ระบบความปลอดภัยของข้อมูล  (IT Security) ระบบข้อมูลแบบคลาวด์  ระบบ Web 
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Conference เป็นต้น ซึ่งบริษัทก็ได้เป็นตวัแทนสินค้าหลายตัวตามที่ได้กล่าวมาแล้ว เช่น Fortinet, Alcatel-Lucent, 
HPE  Aruba, InfoBlox, ZScaler, AntLabs, eLock, VCube, Aver, Delta, Panduit เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัทเร่ิมวาง
ฐานเก่ียวกบัเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Hyper Convergence, Software Defined Network, Internet of Things (IoT) และ
บริษัทก็จะเสาะหาคดัเลอืกสนิค้าใหม่ ๆ ที่สนบัสนนุแนวโน้มที่กลา่วไปแล้วเพิ่มเติมอีกด้วย  

(2) ด้านพนกังาน 

  พนกังานเป็นทรัพยากรที่ส าคญัของบริษัท ฯ ซึ่งจะเป็นสว่นหนึง่ของการสร้างและสง่มอบคณุคา่ให้กบัสนิค้า
และการจดัจ าหนา่ย พนกังานจะได้รับการคดัสรรมาจากกลุม่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีมนษุยสมัพนัธ์ที่ดี และต้อง
สามารถท างานเป็นทีม และเมื่อได้รับบรรจุในทีมงานแล้วจะได้รับการอบรมความรู้เก่ียวกบัสนิค้าโดยตรงจากเจ้าของ
สินค้าและจากผู้ ร่วมงานในทีมงาน บริษัทมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการให้พนักงานส่วนใหญ่ผ่านการรับรองความรู้
ความสามารถ และมีใบประกาศนียบตัรรับรองจากผู้ผลิตสินค้าที่บริษัท ฯ เป็นตวัแทนจ าหน่าย (Certified Training) 
พนักงานแต่ละท่านจะได้รับการก าหนดตัวสินค้าที่จะต้องรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อจะได้พัฒนาความรู้ความ
เช่ียวชาญในสินค้าและเป็นหลกัในการให้บริการเก่ียวกับสินค้านัน้ ๆ และจะเป็นผู้ ถ่ายทอดความรู้ความเช่ียวชาญ 
ให้กบัทีมงานท่านอื่น ๆ เพื่อช่วยกนัพฒันาความรู้ความเช่ียวชาญร่วมกนั สามารถท างานทดแทนกนัได้ และสามารถ
ท างานในลกัษณะเสนองานเป็นระบบโดยรวม (Solution หรือ System) ได้ สามารถให้ค าปรึกษา การบริการและตอบ
ค าถามให้กับลกูค้าได้ไม่ว่าจะเป็นด้านทางเทคนิคของสินค้าแต่ละชนิดหรือปัญหาของระบบที่เสนอได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว นอกเหนือจากนัน้พนกังานต้องสามารถท าหน้าที่เป็นผู้อบรม (Trainer) ความรู้เก่ียวกบัสนิค้าที่เป็นตวัแทน
จ าหนา่ยให้กบัผู้จ าหนา่ยช่วงหรือลกูค้าได้  
  ในปี 2559 เพื่อรองรับการเป็นบริษัทมหาชน บริษัทได้โอนย้ายพนกังานด้านการเงินและการบญัชี พนกังาน
จดัซือ้ พนกังานดแูลคลงัสินค้าและจดัสง่บางสว่นจากบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
เข้ามาเพื่อจะท างานให้มีความอิสระมากขึน้ และรับพนกังานเพิ่มเติมอีกเพื่อความเหมาะสมเหมาะกับปริมาณงาน 
และเพื่อรองรับนโยบาย Digital Economy บริษัทได้เพิ่มพนกังานด้านการตลาดและพนกังานที่ดแูลตลาด SME เพื่อ
สร้างการสื่อสารกบัตลาดและลกูค้าผ่าน เว็บไซต์ อีเมล์ หรือการสื่อสารสว่นบคุคล การจดัสมัมนา การจดันิทรรศการ 
และการติดตอ่ลกูค้าทางโทรศพัท์ เพื่อสอบถามและให้ข้อมลูแก่ลกูค้าเพื่อหาโอกาสในการขาย (Sales Leads)  
  บริษัท ฯ มีนโยบายในการรักษาพนกังานให้ท างานกับบริษัท ฯ ทัง้ในเร่ืองผลตอบแทนในการท างาน การ
เติบโตในสายงาน สวสัดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน การให้โอกาสในการพฒันาตนเอง การบริหารงานภายใน
บริษัทตลอดจนการสร้างให้เกิดความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างทีมงานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการท างานและการ
ให้บริการโดยไมเ่ปลีย่นบคุลากรผู้ให้บริการบอ่ยนกั 

(3) ด้านช่องทางการจ าหนา่ย 

บริษัท ฯ จ าหน่ายสินค้าโดยผ่านตัวแทนจ าหน่ายหรือบริษัทร่วมค้าหรือคู่ค้า (Dealer หรือ Reseller หรือ 
Partner) รวมเรียกว่าคู่ค้าซึ่งได้แก่บริษัทที่จ าหน่ายและติดตัง้ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Network 
Integrator) หรือเป็นบริษัทที่จ าหน่ายและติดตัง้ระบบอปุกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมธุรกิจ (System Integrator) 
ทัง้ในกรุงเทพมหานครและตา่งจงัหวดั โดยบริษัทจะคดัสรรผู้ ร่วมค้าโดยมุง่เน้นคณุภาพ เน้นความตัง้ใจในการท าธุรกิจ



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)        

บริษทั อินเตอรเ์นชัน่แนล รีเสริช คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                        

                   

หน้ำ 39 
           

ไม่เน้นขนาดของบริษัท บริษัทจะท างานร่วมกันกับผู้ ร่วมค้าอย่างยตุิธรรมและเสมอภาค มีกฏเกณฑ์กติกาในการท า
ธุรกิจ และตดัสินใจบนกติกาที่วางไว้ท าให้สามารถเป็นที่คาดการณ์ได้ (Predictability) ของผู้ ร่วมค้า ซึ่งจะท าให้เกิด
การเช่ือมัน่และเช่ือถือซึง่กนัและกนัในระยะยาว  

  บริษัท ฯ ให้ความส าคญัในการร่วมพฒันาความสามารถของทีมงานของคูค้่าโดยจดัการอบรมเก่ียวกบัตวัสินค้าทัง้
ด้านเทคนิคและด้านการขายให้แก่ผู้ ร่วมค้าอย่างต่อเนื่องทุก ๆ เดือน ทัง้โดยบุคลากรของบริษัท ฯ และโดยบุคลากรของ
เจ้าของสินค้า จดัให้มีห้องทดสอบอปุกรณ์โดยจะมีอุปกรณ์ที่จ าหน่ายทัง้หมดและอปุกรณ์เสริมที่จ าเป็นต่อระบบองค์รวม 
(Solution) เพื่อให้ผู้ ร่วมค้าได้มาทดสอบหรือเรียนรู้การใช้งานเป็นการพฒันาความรู้ให้กับผู้ ร่วมค้าอย่างมีประสิทธิภาพอีก
ทางหนึง่ 
  เพื่อสนบัสนุนช่องทางการจดัจ าหน่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกเหนือจากการเพิ่มบุคคลากรด้านการตลาด
แล้วบริษัทจะเพิ่มบคุคลากรเพื่อติดต่อตรงถึงลกูค้า (Direct Touch) เพื่อพฒันาโอกาสในการขายในลกูค้าส าคญัใหญ่ ๆ เป็น
การสนบัสนนุการสร้าง Sales Leads ให้กบัคูค้่าของบริษัท  

(4) ด้านการสนบัสนนุการจ าหนา่ยสนิค้า 

 บริษัท ฯ มีนโยบายการจัดกิจกรรมเพื่อให้ข่าวสารเก่ียวกับสินค้า (Create Product and Brand Awareness)  
การกระตุ้นตลาดและสร้างความต้องการให้กบักลุม่ลกูค้าเป้าหมาย (Demand Generation Activities) ซึ่งได้แก่การจัด
สมัมนาด้านเทคนิคเก่ียวกบัตวัสินค้าให้กบักลุม่ลกูค้าเปา้หมายและบคุคลท่ีสนใจ การจดังานสมัมนาด้านเทคนิคร่วมกบั
ตวัแทนจ าหน่ายส าหรับลกูค้าโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะโรงงานในเขตอุตสาหกรรมที่ถูกน า้ท่วม  การเข้าร่วมงาน
นิทรรศการเพื่อแสดงสินค้าและการใช้งาน (Exhibition and Trade Show) การให้ข้อมูลเทคนิคเก่ียวกบัคุณสมบตัิของ
สนิค้าและน าไปใช้ในงานจริงผา่นช่องทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) และเว็บไซท์ประชาสมัพนัธ์ 
 ในปี 2559 บริษัท ITGREEN ตัง้เปา้หมายที่จะขยายตลาดไปในตา่งจงัหวดั และประเทศใกล้เคียงที่ก าลงัเติบโต 
ให้มากขึน้ โดยการมีบคุคลากรประจ าในพืน้ท่ีเพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทในการศึกษาความต้องการของตลาดและพฒันา
โอกาสในการท าธุรกิจ การให้ข้อมลูของบริษัท ฯ และสนิค้าแก่ตลาด การคดัเลอืก สนบัสนนุและร่วมมือในการท าธุรกิจกบั
บริษัทคู่ค้าในพืน้ท่ี  เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความมัน่ใจและให้บริการที่ เหมาะสมและทนัท่วงทีต่อคู่ค้าและลกูค้าในพืน้ที่  
ซึ่งได้เร่ิมท าที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือก่อนเป็นพืน้ที่แรก เร่ิมด้วยการมี Home Office ที่ขอนแก่น มีแผนจะขยายไปสู่
พืน้ที่ภาคตะวันออก  ภาคเหนือ  ภาคใต้ ซึ่งจะจะท าธุรกิจแบบ Home Office หรือตัง้ส านักงานสาขาถาวร  ได้ตัง้
ส านกังานตวัแทนที่นครเวียงจนัทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีแผนที่จะตัง้ส านกังานสาขาที่ 
พมา่ และกมัพชูา ตอ่ไป 

 (5) ด้านราคา 

 เนื่องจากบริษัท ฯ เน้นคณุภาพ และการสร้างมลูคา่/คณุค่าเพิ่ม (Value added) แก่สนิค้าและการบริการ จึงไม่
มีนโยบายการแข่งขนัทางด้านราคา อยา่งไรก็ตาม บริษัทพยายามบริหารต้นทนุสนิค้าให้อยูใ่นระดบัต ่า โดยมีการบริหาร
สนิค้าคงคลงัที่มีประสิทธิภาพ และยงัได้ประโยชน์จากการท่ีมีพนกังานที่มีคณุภาพ มีความเช่ียวชาญ ลดความจ าเป็นที่
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จะต้องพึง่พาผู้ เช่ียวชาญหรือการบริการจากตา่งประเทศ ท าให้บริษัทมีศกัยภาพที่จะแขง่ขนัด้านราคา หากมีความจ าเป็น 
และสง่ผลดีตอ่สภาวะการท าก าไรของบริษัทในที่สดุ   
 

(6) ด้านการควบคมุสนิเช่ือ 

 การให้เครดิตกบัลกูค้า บริษัท ฯ เน้นนโยบายการให้วงเงินแก่คูค้่าที่มีความน่าเช่ือถือในลกัษณะยืดหยุ่นเพื่อให้
เกิดความคลอ่งตวัในการท าตลาดร่วมกนัและจะใช้นโยบายเข้มงวดกบัคู่ค้าที่เร่ิมมีการผิดนดัการช าระเงิน การพิจารณา
ให้วงเงินเครดิตของลูกค้าแต่ละรายจะให้ตามความน่าเช่ือถือในการด าเนินธุรกิจ โดยพิจารณาข้อมูลได้แก่ ผล
ประกอบการย้อนหลงั 2 ปี ทุนจดทะเบียน รายการฝากถอนเงินในบัญชี (Bank Statement) เพื่อน ามาประกอบการ
ตัดสินใจในการให้วงเงินเครดิต นอกจากนัน้จะพิจารณาประวตัิ ความตัง้ใจในการท าธุรกิจและการบริหารงานของ
ผู้บริหารของลกูค้า สว่นลกูค้ารายใหม่ที่ยงัไม่เคยท าธุรกิจมาก่อนจะพยายามท าการซือ้ขายเป็นเงินสดก่อนเพื่อดผูลการ
ท างานร่วมกันไประยะหนึ่ง แล้วจึงจะพิจารณาให้เครดิตต่อไป ที่ผ่านมาบริษัทมีหนีเ้สียน้อยมากไม่เกิน 0.5% ของ
ยอดขาย 

 สภาพเศรษฐกิจ ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มการเติบโตของสินค้าที่เป็นตัวแทน 

 แม้วา่เศรษฐกิจของไทยในปี 2559 ชะลอตวัมีการเติบโตเพียงเล็กน้อยเพียง 3.2% เท่านัน้ ท าให้ตลาดไอทีในปี 
2559 ไมค่อ่ยคกึคกั แต่ก็ยงัได้รับอานิสงส์จากปัจจยัหลายอยา่งที่เกิดขึน้เช่นการขยายการลงทนุของผู้ให้บริการเครือขา่ย
มือถือในโครงข่ายมือถือแบบ 4G การลงทนุและการใช้จ่ายของภาครัฐในโครงการรถไฟฟ้าในเมือง โครงการรถไฟรางคู ่
โครงการเขตเศรษฐกิจส าหรับ AEC ตลอดจนการลงทนุเพื่อให้บริการเครือข่ายบอร์ดแบรนด์อินเตอร์เน็ตส าหรับหมู่บ้าน 
และนโยบายส่งเสริมธุรกิจ SME ของภาครัฐ การเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อตุสาหกรรมแปรรูปสนิค้าเกษตร รวมถึงการน าเทคโนโลยีตา่ง ๆ มาใช้งานของภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการผลติและเพื่อตอบสนองการแขง่ขนัที่สงูขึน้ บริษัทมองว่าเทคโนโลยีที่ตลาดต้องการได้แก่ Wireless 
คุณภาพสูงส าหรับองค์กรและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและใหญ่  และ Wireless ระดับราคาประหยัดส าหรับ
องค์กรระดบั SME จะมีการใช้ Outdoor Wireless เพื่อตอบสนองการติดตัง้เครือขา่ยและการใช้อินเตอร์เน็ตและ/หรือเป็น
เครือขา่ยเพื่อรองรับการสง่สญัญาณของ CCTV ในพืน้ท่ีที่การเดินสายสญัญาณไมส่ะดวก รวมทัง้การสร้างเครือขา่ย City 
Wi-Fi ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดใหม ่หรือในเมืองใหญ่ ๆ บางเมือง เช่นกรุงทพฯ ภเูก็ต เชียงใหม ่เป็นต้น ตามชมุชน
ในต่างจังหวดัจะมีผู้ ให้บริการอิสระรายเล็กให้บริการ Wi-Fi Internet ในลกัษณะขายปลีกในพืน้เล็ก ๆ ในชุมชน ระบบ
อปุกรณ์ CCTV จะได้รับการติดตัง้ในชมุชนหรือในท้องถ่ินเพื่อความปลอดภยัชมุชนมากขึน้ Wi-Fi จะเป็นปัจจยัส าคญัของ
อตุสาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรม ที่พกั รีสอร์ท อพาร์ทเม้นต์ ซึ่งจะติดตัง้ Internet Wi-Fi เพื่อให้บริการลกูค้า และตามด้วย
การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของการใช้อินเตอร์เน็ตเมื่อการแข่งขันสูงขึน้  จะมีการใช้บริการ Web 
Development และ Web Hosting มากขึน้ กลุ่มธุรกิจ SME จะเร่ิมใช้ Cloud Service มากขึน้เร่ือยๆ เร่ิมต้นที่ Mail 
Service และบริการสือ่สารประชมุทางไกลผา่นอินเตอร์เน็ต (Collaboration) และเมื่อธุรกิจ SME คุ้นเคยกบัการใช้ Cloud 
Service ดงักลา่วมากขึน้ก็จะเร่ิมใช้บริการแอพพลิเคชัน่ทางธุรกิจที่เป็น Cloud Service เช่นการจองที่พกั หรือระบบงาน
เก็บเงินและบัญชี หรือแม้แต่ระบบ ERP เป็นต้น เมื่อมีการใช้ไอทีตามที่กล่าวแพร่หลายมากขึน้ ระบบรักษาความ
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ปลอดภัยข้อมูลจะเป็นสิ่งจ าเป็นมากยิ่งขึน้ ความต้องการใน Server ก็จะตามมา ตามด้วยระบบส ารองไฟฟ้า ความ
ต้องการในการสร้าง Data Center ใหม่ การเดินสาย LAN ในส่วนที่เป็น Backbone เป็นต้น  ในอนาคตการใช้ข้อมูล
คุณลกัษณะของผู้บริโภค (Customer Profile) และข้อมูลระบุต าแหน่งจะถูกใช้เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ บริโภค
ส าหรับธุรกิจบางประเภทจะคอ่ยๆถกูน ามาใช้  อนึง่เนื่องจากราคาของพืน้ท่ีอาคารส าหรับธุรกิจสงูขึน้ เมืองจะมีการขยาย
ในแนวกว้างมากขึน้ การจราจรการเดินทางยงัไมส่ะดวก ความจ าเป็นในการแขง่ขนั การต้องการครอบคลมุตลาดให้กว้าง
มากขึน้และตอบสนองให้รวดเร็วยิ่งขึน้ และการพยายามสร้างความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจเลก็เพื่อสู้กบัธุรกิจที่
ใหญ่กว่า จะมีการท างานแบบนอกสถานที่มากขึน้  มีการใช้ไอที เพื่ อสนับสนุนการท างานดังกล่าว หรือใน
สถาบนัการศกึษาจะมีการท า e-Learning หรือ Online Learning มากขึน้  การใช้ Wireless และใช้อินเตอร์เน็ตจะเพิ่มขึน้
อย่างรวดเร็วในหลาย ๆ กลุม่อตุสาหกรรม  ด้วยลกัษณะสภาพแวดล้อมของการท างานดงัที่กลา่วจะสร้างให้เกิดความ
ซบัซ้อนในเร่ืองความปลอดภยัของข้อมลูขององค์กร ระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมลูจะต้องมีการปรับตวัเพื่อให้ทนั
ตอ่การเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว ทางบริษัท ไอท ีกรีน จ ากดั (มหาชน) มีความพร้อมทัง้ในเร่ืองเทคโนโลยี การสนบัสนนุและ
การบริการ และยงัมองหาสนิค้าใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงของความต้องการของตลาดดงัที่กลา่วมาแล้ว  
 
2.5.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) จดัหาผลิตภณัฑ์ โดยการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศจากบริษัทผู้ผลิต  หรือ
สัง่ซือ้จากส านกังานตวัแทนในประเทศบริษัทผู้ผลติ 

 
สัญญาส าคัญที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจช่องทางจัดจ าหน่ายสินค้า 

(1) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้าอปุกรณ์รักษาความปลอดภยัระบบข้อมลูสารสนเทศ  
ระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) กบั บริษัท Fortinet, Inc 

 บริษัท    บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
คูส่ญัญา   บริษัท Fortinet, Inc 
สญัญาเลขที ่  - 

 วนัเร่ิมต้นของสญัญา 10 มิถนุายน 2548 
ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีส้ิน้สดุวนัท่ี 9 มิถนุายน 2549 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครัง้ละ 1 ปี  
คา่ตอบแทน   ไมม่ี  
สาระส าคญั   1. สญัญาแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจดัจ าหนา่ยสนิค้าประเภท Distributor Agreement  

  2. การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 60 วนั 
 

(2) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้าระบบอปุกรณ์เครือขา่ยแลนไร้สาย (Secured Wireless LAN)  
  ระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) กบั บริษัท HPE Aruba Inc 
 บริษัท    บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 

คูส่ญัญา   บริษัท HPE Aruba Inc 
สญัญาเลขที ่  SPA1108-00025527 
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วนัเร่ิมต้นของสญัญา 16 ธนัวาคม 2551 
ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีส้ิน้สดุวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2552 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครัง้ละ 1 ปี  
คา่ตอบแทน   ไมม่ี  

 สาระส าคญั  1. สญัญาแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจดัจ าหนา่ยสนิค้าประเภท Distributor Agreement  
  2. การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั 
 

(3) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้าอปุกรณ์ระบบสายสญัญาณ Cable System  
ระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน)กบั บริษัท Panduit  Inc 

บริษัท   บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
คูส่ญัญา   Panduit Inc 
สญัญาเลขที ่     - 
วนัเร่ิมต้นของสญัญา ธนัวาคม 2557 
ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีส้ิน้สดุวนัท่ี ธนัวาคม 2558 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครัง้ละ 1 ปี  
คา่ตอบแทน  ไมม่ี  
สาระส าคญั  1. สญัญาแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจดัจ าหนา่ยสนิค้าประเภท Distributor Agreement 
  2. การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 60 วนั 
 
(4) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้าระบบอปุกรณ์เครือขา่ย (Networking System)  
  ระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) กบั บริษัท Alcatel-Lucent Enterprise  
บริษัท   บริษัท ไอท ีดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 
คูส่ญัญา   บริษัท Alcatel-Lucent Enterprise 
สญัญาเลขที ่  - 
วนัเร่ิมต้นของสญัญา 14 ธนัวาคม 2554 
ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีส้ิน้สดุวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2555 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครัง้ละ 1 ปี  
คา่ตอบแทน  ไมม่ี  
สาระส าคญั  1. สญัญาแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจดัจ าหน่ายสนิค้าประเภท Value Added Distributor Agreement  
 2. การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั 
 
(5) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้าระบบอปุกรณ์สนบัสนนุเครือขา่ย (DNS, DHCP and IPAM)  
  ระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) กบั บริษัท Infoblox Inc. USA 
บริษัท   บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
คูส่ญัญา   บริษัท Infoblox Inc. 
สญัญาเลขที ่  - 
วนัเร่ิมต้นของสญัญา 16 มีนาคม 2555 
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ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีส้ิน้สดุวนัท่ี 15 มีนาคม 2556 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครัง้ละ 1 ปี  
คา่ตอบแทน  ไมม่ี  
สาระส าคญั  1. สญัญาแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจดัจ าหนา่ยสนิค้าประเภท Distributor Agreement  
  2. การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั 
 
(6) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้าระบบบริการตรวจจบัภยัของข้อมลูที่มีการบริการแบบ Cloud Service 

ระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) กบั บริษัท ZScaler Inc, USA  
บริษัท   บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
คูส่ญัญา   บริษัท ZScaler Inc, USA 
สญัญาเลขที ่  - 
วนัเร่ิมต้นของสญัญา 20 พฤศจิกายน 2555 
ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีส้ิน้สดุวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2556 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครัง้ละ 1 ปี  
คา่ตอบแทน  ไมม่ี  
สาระส าคญั  1. สญัญาแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจดัจ าหนา่ยสนิค้าประเภท Distributor Agreement  
  2. การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั 

 
(7) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้าระบบบริหารจดัการการใช้อินเตอร์เน็ต   

ระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) กบั บริษัท ANTLabs Pte, Singapore  
  
บริษัท   บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
คูส่ญัญา   บริษัท ANTLabs Pte, Singapore 
สญัญาเลขที ่  - 
วนัเร่ิมต้นของสญัญา 1 มกราคม 2558 
ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีส้ิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครัง้ละ 1 ปี  
คา่ตอบแทน  ไมม่ี  
สาระส าคญั  1. สญัญาแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจดัจ าหนา่ยสนิค้าประเภท Distributor Agreement  
   2. การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั 

 
(8) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้าระบบระบบอปุกรณ์ส ารองไฟฟา้ (Uninterruptible Power Supply)  

ระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) กบั บริษัท Delta Green Industrial (Thailand) Co.,Ltd  
  
บริษัท   บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
คูส่ญัญา   บริษัท Delta Green Industrial (Thailand) Co.,Ltd 
สญัญาเลขที ่  - 
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วนัเร่ิมต้นของสญัญา 12 มกราคม 2558 
ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีส้ิน้สดุวนัท่ี 11 มกราคม 2559 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครัง้ละ 1 ปี  
คา่ตอบแทน  ไมม่ี  
สาระส าคญั  1. สญัญาแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจดัจ าหนา่ยสนิค้าประเภท Distributor Agreement  
   2. การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 60 วนั 

 
(9) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้า V CUBE Conference ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า V CUBE 

ระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) กบั บริษัท วี-คิวบ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
  
บริษัท   บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
คูส่ญัญา   บริษัท ว-ีคิวบ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
สญัญาเลขที ่  V-102-160927-6 
วนัเร่ิมต้นของสญัญา 19 ตลุาคม 2559 
ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีส้ิน้สดุวนัท่ี 18 ตลุาคม 2560 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครัง้ละ 1 ปี  
คา่ตอบแทน  ไมม่ี  
สาระส าคญั  1. สญัญาแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจดัจ าหนา่ยสนิค้าประเภท Reseller Agreement 
   2. การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั 

 
(10) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้า LigoWave Wireless ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า LigoWave         

ระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) กบั บริษัท LigoWave Inc.  
  
บริษัท   บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
คูส่ญัญา   บริษัท LigoWave Inc. 
สญัญาเลขที ่  - 
วนัเร่ิมต้นของสญัญา 1 กนัยายน 2558 
ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีส้ิน้สดุวนัท่ี 31 สงิหาคม 2559 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครัง้ละ 1 ปี  
คา่ตอบแทน  ไมม่ี  
สาระส าคญั  1. สญัญาแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจดัจ าหนา่ยสนิค้าประเภท Reseller Agreement 
   2. การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 90 วนั 

 
(11) สญัญาจดัจ าหนา่ยสนิค้า Aver Videoconferencing System ( Model  VC 520 , VC320 ) 

ระหวา่งบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) กบั บริษัท Aver Information Inc.(Taiwan) 
  
บริษัท   บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
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คูส่ญัญา   บริษัท Aver Information Inc.(Taiwan) 
สญัญาเลขที ่  - 
วนัเร่ิมต้นของสญัญา 1 มกราคม 2559 
ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีส้ิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และสามารถตอ่อายอุอกไปอีกครัง้ละ 1 ปี  
คา่ตอบแทน  ไมม่ี  
สาระส าคญั  1. สญัญาแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจดัจ าหนา่ยสนิค้าประเภท Distributor Agreement  
   2. การบอกเลกิสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 60 วนั 

 
2.5.4 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) ไม่ได้ด าเนินธุรกิจเป็นงานโครงการ แต่เป็นการซือ้มาและจ าหน่ายไป จึงไม่มี
งานท่ียงัไมส่ง่มอบ 

    
2.6  ธุรกิจการให้บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ (Intelligent Enterprise Computing Company Limited: INEC) 

2.6.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
หน่วยธุรกิจให้บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ (Service) ด าเนินงานภายใต้บริษัท INEC (Intelligent  

Enterprise Computing  Limited) ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการระบบสารสนเทศ พร้อมทัง้ให้ค าปรึกษาและ
แก้ปัญหาให้กับงานด้านไอทีแบบครบวงจร (IT Total Service Solutions) โดยการน าเสนอบริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กบัลกูค้า และสามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Solution) ทัง้หมด 3 ประเภทหลกั ๆ คือ 

(1) ธุรกิจบริการหลงัการขายโดยสญัญาการบริการบ ารุงรักษา (Maintenance) 
(2) บริการหลงัการขายโดยสญัญาการบริการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ตามระยะเวลาที่ตกลงกบัลกูค้า ซึง่

โดยทัว่ไปจะรับจ้างบริการอยู่ในช่วงเวลา 1, 3, 5 ปี โดยให้บริการถึงสถานที่ของลกูค้า (Onsite & Offsite 
Service) โดยแบง่การบริการออกเป็น 2 ลกัษณะ ตามความต้องการของลกูค้า ได้แก่  

 (1.1) Corrective maintenance คือ การให้บริการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในกรณีเกิดปัญหากับ
ระบบหรือการใช้งานอปุกรณ์  
(1.2) Preventive maintenance คือ การให้บริการตรวจเช็คระบบและอุปกรณ์ เพื่อป้องกันหรือลด
การเกิดปัญหาของอุปกรณ์ (Hardware) รวมถึงการปรับปรุง (Software) การ Update Patch และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ (Performance Tuning and Customization) โดยมีการก าหนดการ
ไว้ก่อนลว่งหน้า เช่น ทกุ ๆ เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน เป็นต้น 

  (3)  ธุรกิจบริการด้านการบริหารโครงการ (Project Management) 
 ธุรกิจการให้บริการด้านการบริหารโครงการ เป็นการให้การบริการวางแผนงาน ควบคมุการปฏิบตัิงาน จดัสรร
ทรัพยากร โดยค านงึถึงทรัพยากรของบริษัทท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสทิธิภาพสงูสดุ และเพื่อให้สง่
มอบสนิค้าและบริการให้กบัลกูค้า ตรงตอ่เวลา และเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 

  (4) การให้บริการครบวงจรทัง้ระบบสารสนเทศ (Total IT Outsourcing Service)  
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การให้บริการเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ที่ทันสมัยในแบบ Integrated Solutions ได้แก่ การพัฒนา การ
ออกแบบ การติดตัง้ การบริหารโครงการ และการฝึกอบรม  ทัง้ด้านเทคนิคและการใช้งาน และพร้อมทัง้ให้ค าปรึกษาและ
แก้ปัญหาให้กับงานบริการไอทีแบบครบวงจร  โดยการเลือกสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกซึ่ง
สามารถประยกุต์ใช้งานเพื่อความเหมาะสมตามความต้องการของลกูค้า 

 

บริการผลติภณัฑ์ (Product Service) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 2 สว่น คือ  
 (1) ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server, Storage) คอมพิวเตอร์ลูกข่าย  (Desktop, Notebook, 
Peripherals, Mobile Tablet) พร้อมอุปกรณ์เช่ือมโยงเครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบ  (Network 
Switch, Firewall, IPS, Load balance)  
 (2) ซอฟต์แวร์ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ (Operating System, Database, Middleware) รวมถึงโปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับงานตา่ง ๆ เช่น ERP, CRM, Billing, Enterprise IT Management, EAI, Document & Work Flow Management, 
Business Intelligence, Symantec, VMWare 
 ในปัจจุบนัหน่วยงานได้ให้บริการสินค้าซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อาทิเช่น SAP, SAS, ORACLE, IBM , K2,  Ultimus 
เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัท ยังเป็น Certified Partner ของไมโครซอฟต์ ซึ่งบริษัทจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็น 
Microsoft Certified Partner ดงันี ้

  (1) สทิธิพิเศษในการเข้าไปด ูMicrosoft partner website ที่ให้ข้อมลูตา่ง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนทางธุรกิจ 
  (2) สทิธิใน License สนิค้าของ Microsoft ที่สามารถน ามาใช้ในองค์กร หรือใช้เพื่อการทดลอง ศกึษา และทดสอบตา่ง ๆ  
  (3) สทิธิในเร่ืองของความรู้ที่จะได้จาก MSDN and TechNet subscriptions, Partner Guides และอื่น ๆ 
  (4) สทิธิในการรับขา่วสาร Update โปรโมชัน่ หรือข้อมลูอื่น ๆ ที่ทาง Microsoft แจ้งให้ทราบก่อนใคร เป็นต้น 

ทัง้นี ้บริษัทจะต้องส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปรับการฝึกอบรมและเข้ารับการทดสอบความรู้ในแต่ละด้าน (Certified 
Engineering) เพื่อท่ีจะด ารงคณุสมบตัิในการเป็น Certified Partner ของ Microsoft  

การที่บริษัท ได้รับสิทธิประโยชน์ข้างต้น รวมทัง้ข้อก าหนดในการด ารงสถานะท าให้บริษัท สามารถพัฒนา
บุคลากรให้ทันต่อเทคโนโลยีตลอดเวลา และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและตรงตาม ความ
ต้องการอยา่งรวดเร็ว 

  รายละเอียดงานบริการ (Service Product lines) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการกบัลกูค้า 

 Hardware Maintenance (CM/PM :Corrective/Preventive) 

 001 - 7x24 Maintenance onsite Services      

 002 - 5x8  Maintenance Onsite Services      

 003 - Up-time committed Onsite Services  

 Software Maintenance (CM/PM :Corrective/Preventive) 

 011 - 7x24 Maintenance offsite Services  

 012 - 5x8  Maintenance Offsite Services      

 013 - Onsite Maintenance Services 
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 Hardware Business Supply 

 021 - Hardware Spare Parts/Units 

 022 - Business Supplies (CD, TAPE, INK, TONER, IT Accessary)      

 023 - Workshop Repair Unit  

 Maintenance Support 

 031 - Per Call Service (Time & Material)     

 032 - System Support Onsite (System/ Network/ Security)   

 033 - User Support Onsite (Helpdesk, Desktop) 

  รายละเอียดผลติภณัฑ์ (Support Product lists) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการกบัลกูค้า 

ตราผลิตภณัฑ์ รุ่น/ แบบของผลิตภณัฑ์ คุณสมบัต ิ/ กลุ่มลูกค้า 
Hewlett Packard คอมพิวเตอร์สว่นกลาง (Server, Blade)   

คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ (PC, Notebook) 
อปุกรณ์เก็บข้อมลูคอมพวิเตอร์ (Storage)  
เคร่ืองพมิพ์ (Printer) 

ส าหรับหนว่ยงานขนาดใหญ่ 

SUN-Oracle คอมพิวเตอร์สว่นกลาง (Server)  ส าหรับหนว่ยงานขนาดใหญ่ 
IBM คอมพิวเตอร์สว่นกลาง (Server)  

คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ (PC) 
 

ส าหรับหนว่ยงานขนาดใหญ่ 
 

Dell คอมพิวเตอร์สว่นกลาง (Server, Blade)   
คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ (PC, Notebook) 
อปุกรณ์เก็บข้อมลูคอมพวิเตอร์ (Storage)  

ส าหรับหนว่ยงานขนาดใหญ่ 

Microsoft ลขิสทิธ์ิซอฟต์แวร์ (License)  ลขิสทิธ์ิซอฟต์แวร์ส าหรับหนว่ยงานตา่ง ๆ 
SAS Business Intelligent / Data warehouse ส าหรับวิเคราะห์ข้อมลูองค์กร 

Alcatel-Lucent Enterprise  Network and Wireless Solution ส าหรับหนว่ยงานกลางและขนาดใหญ่ 
Aluba Enterprise  Network and Wireless Solution ส าหรับหนว่ยงานกลางและขนาดใหญ่ 
Cisco Enterprise  Network Solution ส าหรับหนว่ยงานกลางและขนาดใหญ่ 

Huawei Enterprise  Network Solution ส าหรับหนว่ยงานขนาดเลก็และขนาดกลาง 
Symantec ซอฟต์แวร์ประยกุต์ ส าหรับการจดัการและบริหารระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
SAP ซอฟต์แวร์ประยกุต์ ส าหรับการจดัการและบริหารองค์กร 

VMware ซอฟต์แวร์ประยกุต์ ส าหรับการจดัการและบริหารระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตราผลิตภณัฑ์ รุ่น/ แบบของผลิตภณัฑ์ คุณสมบัต ิ/ กลุ่มลูกค้า 
Fortinet อปุกรณ์รักษาความปลอดภยัในเครือขา่ย   ส าหรับหนว่ยงานขนาดใหญ่ 

Palo Alto อปุกรณ์รักษาความปลอดภยัในเครือขา่ย   ส าหรับหนว่ยงานขนาดใหญ่ 
 

โดยที่ผ่านมาผลงานของทางสายธุรกิจ  SERVICE จะเน้นการให้การสนับสนุนกับบริษัทแม่ (IRCP) ในการ
ให้บริการทัง้ Solution เช่น การออกแบบระบบ การติดตัง้อปุกรณ์ รวมถึงการรับประกนั ซึง่สามารถด าเนินงานในโครงการ
ตา่ง ๆ เช่น 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 

โครงการปรับปรุงเครือขา่ยเพื่อสนบัสนนุการ
สือ่สาร  

การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย 
 

         5.79 2559-2560 

โครงการปรับปรุงเครือขา่ยเพื่อสนบัสนนุการ
สือ่สาร (เพิ่มเติม)  

การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย 
 

4.68 2559-2560 

โครงการปรับปรุงการเช่ือมตอ่อปุกรณ์ / เดิน
สายสญัญาณสว่นกลางและส านกังานการ
ทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย (ททท.) 

การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย 
 

1.95 2559-2560 

ซือ้ขายพฒันาระบบความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศเพื่อรักษาประสทิธิภาพการให้บริการ
ประชาขน เขตพญาไท จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
1 ระบบ 

กรมประชาสมัพนัธ์ 31.44 2559-2560 

โครงการพฒันาและปรับปรุงเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิช 31.3 2559-2560 

โครงการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการใช้งาน 
IPV6 

กรมการค้าตา่งประเทศ กระทรวงพานิช 10.4 2559-2560 

จ้างพฒันาระบบสารสนเทศของส านกังานปลดั
ส านกันายกรัฐมนตรี ตามโครงการทดแทนเพื่อ
เพิ่มประสทิธิภาพระบบสารสนเทศ ส านกังาน
ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 22.1 2559-2560 

จดัท าระบบทะเบียนเกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์ราย
ครัวเรือน 1 ระบบ 

กรมปศสุตัว์ 21.8 2559-2560 

จ้างท าระบบ Event Base Marketing (EBM) 
จ านวน 1 ระบบ 

การสือ่สารแหง่ประเทศไทย 83.86 2559-2560 

Account Management System การสือ่สารแหง่ประเทศไทย 50.97 2559-2560 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)        

บริษทั อินเตอรเ์นชัน่แนล รีเสริช คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                        

                   

หน้ำ 49 
           

  งานบ ารุงรักษา Maintenance Service ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้า ให้ดูแลงานบ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์อย่าง
ตอ่เนื่องจากปีที่ผา่นมา เช่น 
 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 

จ้างบ ารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบ
คลงัข้อมลู/เหมืองข้อมลู (Data Warehouse 
/Data Mining) ในสว่น Hardware จ านวน 1 
ระบบ ระยะเวลา 18 เดือน 

การสือ่สารแหง่ประเทศไทย 5.12 2559-2560 

จ้างบ ารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบ
คลงัข้อมลู/เหมืองข้อมลู (Data Warehouse 
/Data Mining) ในสว่น Hardware (เพิ่มเตมิ) 
จ านวน 1 ระบบ ระยะเวลา 12 เดือน 

การสือ่สารแหง่ประเทศไทย 1.94 2559-2560 

จ้างบ ารุงรักษาระบบเครือขา่ยและโปรแกรม
ประยกุต์ตามโครงการระบบรักษาความ
ปลอดภยัระบบสารสนเทศของ
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 

ส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล 
กรุงเทพมหานคร 

5.49 2559-2560 

บ ารุงรักษาระบบเครือขา่ยและโปรแกรม
ประยกุต์รายการระบบคอมพวิเตอร์และระบบ
โปรแกรมตามโครงการคลงัข้อมลูกลาง
กรุงเทพมหานคร 

ส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล 
กรุงเทพมหานคร 

11.64 2559-2560 

บ ารุงรักษาระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัพระนคร 

มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร 2.93 2559-2560 

โครงการจดัเช่าระบบวงจรเช่ือมอนิเตอร์เน็ต 4 
วงจร 

ส านกัเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1.68 2559-2560 

 
2.6.2 การตลาดและการแข่งขัน 
 INEC มีกลยทุธ์การแขง่ขนั ดงันี ้

  (1)  ด้านบริการ 
 หน่วยธุรกิจได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าที่มีช่ือเสยีง เช่น Microsoft (เป็น Certified Partner )
โดยสินค้าของบริษัท มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับอย่างสงูจากลกูค้า นอกจากนัน้ ทาง INEC ยงัมีจุดเด่นในการสร้าง
ความแตกต่างในการน าเสนอเทคโนโลยีที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้า เร่ิมจากออกแบบระบบ (System Design)  
การติดตัง้อปุกรณ์ (Setup and Configuration) ได้ตรงตามความต้องการและตามมาตรฐาน  รวมถึงการปรับแต่งระบบ 
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(Performance Tuning) โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความช านาญเฉพาะด้าน   มีทีมงานบริหารโครงการที่มี
คณุภาพและศกัยภาพในการบริหารโครงการท าให้ให้สง่มอบงานให้ลกูค้าได้ถูกต้องและตรงตามข้อก าหนด  รวมถึงมี
ทีมงานทื่ปรึกษาพฒันาซอฟต์แวร์จากหนว่ยธุรกิจอื่น ซึง่ให้การสนบัสนนุในกรณีที่ต้องการผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะสินค้าของบริษัท จะรับประกันเป็นระยะเวลาตามที่ตกลงกับลูกค้า 
นอกจากนีท้างทีมงานเน้นการให้ความส าคญัและใสใ่จในความต้องการของลกูค้าโดยเฉพาะด้านคณุภาพการให้บริการ
ก่อนและหลงัการขายในเวลาอันรวดเร็ว โดยทีมงานจะต้องเข้าใจในธุรกิจเพื่อน าเสนอสินค้าและบริการที่ดีที่สดุ การส่ง
มอบตรงเวลา ท าให้บริษัท มีช่ือเสยีงที่ดีและได้รับการยอมรับจากลกูค้าเสมอมา  

  (2)  ด้านพนกังาน 

  บริษัท มีนโยบายที่จะพฒันาตนเองให้ทนัเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเปลี่ยนไปอยู่เสมอเพื่อให้มีความสามารถแนะน า
และรองรับความต้องการที่เปลี่ยนไปของลกูค้าและตลาด จึงเน้นพฒันาคณุภาพของพนกังานรวมถึงการท างานเป็นทีม  
การรับรู้และการปรับตัวตามธุรกิจไอซีทีอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งได้จากการเป็น Certified Partner จาก
เจ้าของผลิตภณัฑ์  ท าให้ทีมงานมีความยืดหยุ่นในการท างานสามารถปรับตวัให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีได้อย่างดี โดยทีมงานของ Service  มีบุคลากรที่ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบตัรผู้ เช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยี Software จาก Microsoft, VMWare,Symantec และผู้ เช่ียวชาญด้านผลิตภัณฑ์จาก  Hardware Vendors 
(HP, DELL, IBM, SUN, ACER) รวมถึง Network and Security (Alcatel-Lucent, Ciaco, Aluba, Fortinet) ที่พร้อมและ
สามารถให้บริการลกูค้าในด้านตา่ง ๆ  ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

  (3)  ด้านการบริหารต้นทนุ 

  INEC เน้นการบริหารต้นทุนการขายและการให้บริการเพื่อให้ได้เปรียบในเชิงการแข่งขนั โดยทีม Service เอง
สามารถให้บริการ Solution ได้ครบวงจร เช่น การออกแบบและติดตัง้ รวมไปถึงบริการหลงัการขายทัง้ยงัรักษาคณุภาพ
สนิค้าและการบริการให้ได้ตามมาตรฐานโลก นอกจากนีห้นว่ยธุรกิจยงัเน้นการบริหารความสมัพนัธ์กบัคูค้่า และเจ้าของ
ผลิตภณัฑ์เพื่อให้สามารถซือ้สินค้าได้ในราคาที่คุ้มค่า เข้าใจในตวัสินค้าต่าง ๆ  เป็นอย่างดีและมีความหลากหลายของ
สนิค้า ท าให้สามารถน าเสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลกูค้า และได้รับการคดัเลือกเป็นผู้ชนะการประมลูและ
สามารถแขง่ขนักบัองค์กรอื่นได้ในระยะยาว 

  (4)  ด้านการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า 

 หน่วยธุรกิจมีการสร้างความสมัพันธ์อนัดีกับลูกค้าโดยการให้ผู้ เช่ียวชาญหรือวิศวกรระบบ ประจ า Site เข้า ให้
ค าแนะน าการใช้งานอุปกรณ์ และระบบ รวมถึงรับฟังปัญหาและความต้องการลกูค้า เพื่อท าการแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
การให้บริการให้กบัลกูค้าได้ตรงตามความต้องการ ท าให้มีโอกาสได้งานจากลกูค้ารายเดิมเพิ่มขึน้ ทางหนว่ยงานมีอตัรา
ได้รับงานซ า้จากลกูค้ารายเดิมสงูถึงร้อยละ 80 
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ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 ทางหน่วยธุรกิจมีการก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน คือ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะ
หนว่ยงานขนาดใหญ่ เช่น บมจ.กสท โทรคมนาคม, บมจ.ทศท คอร์ปอร์เรชัน่, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั, การไฟฟา้ฝ่ายผลติ, 
การไฟฟา้สว่นภมูิภาค, การไฟฟ้านครหลวง, กรมประชาสมัพนัธ์, กรมป่าไม้, การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย, มหาวิทยาลยั 
ราชภฎัพระนคร, ศนูย์รักษาความปลอดภยั กองบญัชาการกองทพัไทย เป็นต้น เนื่องจากหน่วยงานเหลา่นีม้ีงบประมาณ
ในการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างสูงเพื่อใช้ในการปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 
นอกจากนี ้บริษัท มีจุดแข็งในด้านความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ที่ยาวนานมากวา่ 26 ปี ในธุรกิจนี ้จึงท าให้ลกูค้า
กลุม่นีม้ีความมัน่ใจในการเลอืกให้บริษัท เป็นผู้ด าเนินการ 

รายได้สว่นใหญ่ของหน่วยธุรกิจมาจากภาคราชการและรัฐวิสาหกิจซึง่ทางหนว่ยธุรกิจจะเข้าไปท าการประกวด
ราคา ขัน้ตอนโดยทั่วไปจะให้พนักงาน Service Manager/ Specialist เข้าไปแนะน าบริการระบบใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า
เพื่อให้ลกูค้าเลง็เห็นถึงความส าคญัและประโยชน์ของการใช้บริการตา่ง ๆ ในการท างาน จากนัน้หากลกูค้ามีความสนใจ
สนิค้าและบริการ ทางสายงานจะจดัสง่พนกังานขายเข้าไปเจราจาต่อรองด้านราคาและเซ็นสญัญาโครงการเพื่อท าการ
ประกวดราคาหรือปิดงานต่อไป โดยมีเป้าหมายสดัส่วนรายได้จากลกูค้าภาคราชการและรัฐวิสาหกิจร้อยละ 95 และ
ภาคเอกชน ร้อยละ 5 และโครงการท่ีบริษัท ประมลูงานในสว่นบริการได้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 10 ของมลูคา่ 

 

กลุ่มลูกค้า สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ) 
ราชการและรัฐวิสาหกิจ 95 
เอกชน 5 

รวม 100 
 

  ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรม 
ในอุตสาหกรรมการให้บริการครบวงจนด้านสารสนเทศไอที สารสนเทศเทเลคอม นบัว่ามีการเจริญเติบโตสงู 

ในช่วง 5 ปีหลงั และจะยงัคงเจริญเติบในอตัราสงูตอ่ไปในอนาคต ทัง้นีม้ีผลมาจากการพฒันาทางด้านเทคโนโลยี ที่มีการ
พฒันาอยา่งรวดเร็ว และตอ่เนื่อง การน าเทคโนโลยีมาใช้ประยกุต์ใช้กบัภาคธุรกิจ  ภาครัฐที่ให้ความส าคญัในการก าหนด
งบประมาณด้านไอทีและโทรคมนาคม เพื่อพฒันาประเทศให้เจริญและแขง่ขนักบัประเทศอื่นในภมูิภาคได้ 

ในปี 2557 นบัว่าเป็นก้าวส าคญัของประเทศที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านไอทีและโทรคมนาคม โดย กสทช. 
ได้ออกใบอนุญาต 3G บนคลื่นความถ่ี 2.1 MHz ให้กบั โอเปเรเตอร์ทัง้่ 3 ราย ซึ่งเป็นระบบโครงข่ายไร้สายที่ทนัสมยั มี
ประสิทธิภาพและความเร็วสูง  และจะก่อให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องอีกมากมาย การตื่นตัวในการรวมเศรษฐกิจอาเซียน  
ในปี 2559 ก็มีผลท าให้อตุสาหกรรมการให้บริการไอทีและโทรคมนาคม มีการเจริญเติบโต เพราะในภมูิภาคอาเซียน ยงัมี
ความต้องการในการลงทนุด้าน ไอทีและโทรคมนาคม  เพื่อสนบัสนนุให้การท าธุรกิจในภมูิภาคนีม้คีวามใกล้ชิดกนัมากขึน้ 
  ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ให้ความส าคัญในการใช้ไอทีเข้าไปเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานมากขึน้ 
โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ซึง่มีแนวโน้มที่จะใช้บริการจากผู้ช านาญธุรกิจที่ปรึกษาและรวบรวมระบบคอมพิวเตอร์
มากขึน้ เพื่อลดคา่ใช้จ่ายในการพฒันาระบบงานสารสนเทศภายในองค์กรตนเอง นอกจากนี ้ในด้านผู้ผลติก็มีการพฒันา
สินค้าและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดและตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ที่มีความ
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ต้องการระบบที่จะสามารถช่วยท างานและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัเชิงธุรกิจ  ซึ่งนบัเป็นโอกาสส าหรับหน่วย
ธุรกิจในการขยายธุรกิจ ท าให้แนวโน้มของธุรกิจบริการยงัมีอตัราการเจริญเติบโตที่ดีอยา่งตอ่เนื่อง 

  ภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนัค่อนข้างสงู โดยมีบริษัทคู่แข่งซึ่งท าธุรกิจและมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายที่ใกล้เคียงกัน  
ได้แก่ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ซีดีจี กรุ๊ป จ ากัด  บริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร์ 
จ ากดั บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นต้น ซึง่แตล่ะบริษัทจะมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์เฉพาะ
ด้านต่างกันไป โดยที่บริษัท มีจุดแข็งในด้านประสบการณ์ในธุรกิจที่มีกว่า 27 ปี ท าให้เข้าใจความต้องการของลกูค้า 
เข้าใจในธุรกิจและมีความเช่ียวชาญในระบบงานของลกูค้าและมีประวตัิการท างานซึ่งเป็นคุณสมบตัิหนึ่งที่ภาครัฐบาล
ก าหนด ท าให้บริษัท ได้เปรียบในเชิงการแขง่ขนัสามารถมีลกูค้าเพิ่มมากขึน้ 
 

2.6.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
เนื่องจากหนว่ยธุรกิจ INEC ด าเนินงานโดยให้ค าปรึกษาและบริการให้กบัลกูค้า ดงันัน้ วิธีการจดัหาผลติภณัฑ์

และบริการจึงเป็นสว่นหนึง่ของขัน้ตอนในการท างาน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
(1) อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ทัง้หมดสัง่ซือ้จากคู่ค้า (Partner) ในประเทศไทย เช่น คอมพิวเตอร์สว่นกลาง 

คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ อปุกรณ์ส ารองข้อมลู เป็นต้น โดยบริษัทคูค้่าที่ส าคญั เช่น บริษัท เดอะแวล ูซิสเต็มส์ จ ากดั เป็นต้น  
(2) ซอฟต์แวร์ หากเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นตวัแทนจ าหน่ายเอง จะจัดหาโดยการติดต่อเป็นผู้แทนของซอฟต์แวร์

นัน้ๆ โดยจ่ายค่าสญัญาการเป็นตวัแทนจ าหน่ายให้กบับริษัทผู้ผลิต จ่ายค่าลิขสทิธ์ิตามยอดขาย หากต้องการผู้ เช่ียวชาญ
ในการพฒันาและติดตัง้ บริษัท จะน าหนว่ยธุรกิจ ISD (International Software Development) มาพฒันาและติดตัง้ 

เร่ืองการให้บริการ หนว่ยงานมีการให้บริการด้วยตนเองหรือมีการใช้ผู้ เช่ียวชาญจากผู้ผลติร่วมรวมถึงการซือ้บริการ 
ตอ่จากผู้ให้บริการอื่น (Outsource) โดยหนว่ยธุรกิจ มีปัจจยัในการพิจารณาเลือกบริษัทท่ีท าซือ้บริการตอ่ คือ ราคาและ
ความช านาญส าหรับงานนัน้ ๆ 

ส าหรับบุคลากรของสายธุรกิจ Service ที่ผ่านมามีบุคลากรผู้มีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ ที่อยู่กับ
บริษัท มาอย่างยาวนานและสามารถให้ค าแนะน าและพัฒนาพนักงานรุ่นใหม่  ๆ เพื่อให้สามารถท างานให้กับบริษัท        
ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว  โดยสายธุรกิจ  Service สามารถจัดหาบุคลากรได้จากในสาย
อตุสาหกรรมไอทีทัว่ไปและจากการพฒันาผู้ส าเร็จการศกึษาใหม่ ๆ ในสาขาที่เก่ียวข้อง 

    

2.6.4 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
หน่วยธุรกิจ INEC เป็นหน่วยที่รับงานสนบัสนนุงานโครงการของบริษัทแม่ (IRCP) และปัจจุบนัยงัไม่ได้รับงาน

ตรง รับเพียงแคง่านจากบริษัทแมเ่ทา่นัน้ งานท่ียงัไมส่ง่มอบสูภ่ายนอกจึงไมม่ี 
 

2.7  ธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม (TV Telecom Company Limited: TVT) 
 2.7.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

หน่วยธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม (Telecommunication’s Business Supporting System) 
ด าเนินงานภายใต้ช่ือบริษัท ทีวีเทเลคอม จ ากัด (TV Telecom Co., Ltd.หรือ TVT) โดยท าธุรกิจการเป็นที่ปรึกษา 
ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตัง้ พัฒนาระบบ บริหารโครงการ และบ ารุงรักษาด้านระบบสนับสนุนกา รด าเนินธุรกิจ 
(Business Supporting System หรือ BSS) ให้แก่หนว่ยงานท่ีให้บริการโทรคมนาคมที่ทนัสมยัแบบครบวงจร ได้แก่ระบบ
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บิลลิ่งส าหรับบริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ (Billing System for Mobile Business) ระบบคงสิทธ์ิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile 
Number Portability System) ระบบเติมเงิน Online ของโทรศพัท์เคลือ่นที่แบบเติมเงิน ระบบการบริหารจดัการอปุกรณ์ Wifi เป็นต้น 

 โดยที่ผา่นมาทางหนว่ยธุรกิจ TVT มีผลงานท่ีโดดเดน่และมีประสบการณ์ในการท าโครงการใหญ่หลายโครงการ
จนเป็นท่ียอมรับในวงการอยา่งกว้างขวาง เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากให้บริการพฒันาและติดตัง้ระบบแล้ว หนว่ยธุรกิจ TVT ยงัให้บริการแบบ Outsourcing และบ ารุงรัก
ระบบสือ่สารโทรคมนาคมตามระยะเวลาที่ตกลงกบัลกูค้า ซึง่โดยทัว่ไปจะรับประกนัอยูใ่นชว่งเวลา 1-3 ปี โดยให้บริการ
ถึงสถานท่ีของลกูค้า (Onsite Service) โดยแบง่การบริการออกเป็น 2 ลกัษณะ ตามความต้องการของลกูค้า ได้แก่  

1. Corrective maintenance คือ การให้บริการตอ่เมื่อเกิดปัญหาระบบให้กบัลกูค้า 
2. Preventive maintenance คือ การให้บริการตรวจเช็คระบบทกุ ๆ ช่วงเวลาที่ลกูค้าก าหนด  
    เช่น 3 เดือน 6 เดือน เป็นต้น 

2.7.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

  หนว่ยธุรกิจ TVT มีกลยทุธ์การแขง่ขนั ดงันี ้

  (1)  ด้านสนิค้าและบริการ 

 หน่วยธุรกิจ TVT เป็นหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญด้าน Business Supporting System for Telecommunication 
services ซึ่งพนักงานมีประสบการณ์ในการท างานระบบที่เก่ียวข้องกับระบบบิลลิ่งทัง้ Prepaid และ Postpaid ของ

ชื่อโครงการ หน่วยงาน มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 

จ้างพฒันาและปฏิบตังิานระบบจดัเก็บเงิน
โทรศพัท์เคลือ่นท่ีระบบ 3GX ปี พ.ศ.2558 

บ.สามารถไอโมบาย พลสั 1.8 2557-2558 

จ้างพฒันาและปฏิบตังิานระบบจดัเก็บเงิน
โทรศพัท์เคลือ่นท่ีระบบ 3GX ปี พ.ศ.2559 

บ.สามารถไอโมบาย พลสั 1.8 2558-2559 

จ้างบริหารจดัการระบบเติมเงิน Online ส าหรับ
ระบบโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ระบบ 3GX แบบเติมเงิน 
พ.ศ.2558 

บ.สามารถไอโมบาย พลสั 
 
 

0.6 2557-2558 

จ้างบริหารจดัการระบบเติมเงิน Online ส าหรับ
ระบบโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ระบบ 3GX แบบเติมเงิน 
พ.ศ.2559 

บ.สามารถไอโมบาย พลสั 
 

0.6 2558-2559 

จ้างพฒันาระบบโปรแกรมภมูิสารสนเทศ ( MIS 
GIS) ส าหรับบริษัท ทีโอที จ ากดั ( มหาชน ) 

บมจ.ไอ อาร์ ซี พี  
 

5.7 2558 

จ้างบริการ outsource service โครงการ CAT IN บมจ.ไอ อาร์ ซี พี 1.8 2559 
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ผลิตภณัฑ์ INTEC จากประเทศสหรัฐอเมริกา และระบบ software ภูมิสารสนเทศ ( GIS ) บนผลิตภัณฑ์ ARCGIS จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับการยอมรับอย่างสงูจากลกูค้า นอกจากนัน้ ทางหน่วยธุรกิจ TVT  ยงัมีจุดเด่นในการสร้าง
ความแตกต่างในการน าเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สดุ (Solution) ในการแก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้า มีความช านาญและมีศกัยภาพ
ในการบริหารโครงการ นอกจากนีท้างทีมงานเน้นการให้ความส าคญัและใสใ่จในความต้องการของลกูค้าโดยเฉพาะด้าน
คุณภาพการให้บริการก่อนและหลงัการขายในเวลาอนัรวดเร็ว โดยทีมงานจะต้องเข้าใจในธุรกิจเพื่อน าเสนอสินค้าและ
บริการที่ดีที่สดุ การสง่มอบตรงเวลา ท าให้บริษัท มีช่ือเสยีงที่ดีและได้รับการยอมรับจากลกูค้าเสมอมา 

  (2)  ด้านพนกังาน 

บริษัท มีนโยบายที่จะพฒันาตนเองให้ทนัเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเปลี่ยนไปอยู่เสมอเพื่อให้มีความสามารถแนะน า
และรองรับความต้องการที่เปลีย่นไปของลกูค้าและตลาด จึงเน้นพฒันาคณุภาพของพนกังานรวมถึงการท างานเป็นทีม  
การรับรู้และการปรับตามการเคลื่อนตวัของธุรกิจไอซีทีอย่างทนัท่วงทีและต่อเนื่องสว่นหนึ่งได้จากการเป็น Certificate 
Partner จากเจ้าของผลิตภัณฑ์  ท าให้ทีมงานมีความยืดหยุ่นในการท างานสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับ  ความ
เปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยีได้อยา่งดี   

(3)  ด้านการบริหารต้นทนุ 

หนว่ยธุรกิจ TVT เน้นการบริหารต้นทนุการขายและการให้บริการเพื่อให้ได้เปรียบในเชิงการแขง่ขนั โดยยงัรักษา
คณุภาพสินค้าและการบริการให้ได้ตามมาตรฐานโลก นอกจากนี ้หน่วยงานเน้นการบริหารความสมัพนัธ์กับคู่ค้า และ
เจ้าของผลิตภณัฑ์เพื่อให้สามารถซือ้สินค้าได้ในราคาที่ต ่า เข้าใจในตวัสินค้าต่าง ๆ เป็นอย่างดีและมีความหลากหลายของ
สนิค้า ท าให้สามารถน าเสนอสนิค้าให้ตรงตามความต้องการของลกูค้า และได้รับการคดัเลือกเป็นผู้ชนะการประมลูและ
สามารถแขง่ขนักบัองค์กรอื่นได้ในระยะยาว 

  (4)  ด้านการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า 

หน่วยธุรกิจ TVT มีการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับลกูค้าโดยการท าความเข้าใจลกูค้าค้นหาความต้องการและท า
การแก้ไขปัญหาให้ลกูค้า ท าให้มีโอกาสรับงานจากลกูค้ารายเดิมเพิ่มขึน้ ทางหนว่ยงาน มีอตัราได้รับงานซ า้จากลกูค้า
รายเดิมสงูถึงร้อยละ 100  

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 ทางหน่วยธุรกิจ TVT มีการก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน คือ หน่วยงานที่ให้บริการด้านโทรคมนาคม โดยเฉพาะ
หน่วยงานขนาดใหญ่ เช่น บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ.ทีโอที เป็นต้น เนื่องจากหน่วยงานเหล่านีม้ีงบประมาณในการลงทุนทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่อนข้างสงูเพื่อใช้ในการปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้บริษัทมีจดุแข็งใน
ด้านความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ที่ยาวนาน ในธุรกิจนี ้จึงท าให้ลูกค้ากลุ่มนีม้ีความมั่นใจในการเลือกให้บริษัท เป็น
ผู้ด าเนินการ    
 รายได้สว่นใหญ่ของหน่วยธุรกิจ TVT มาจากผู้ ให้บริการโทรคมนาคมซึ่งทางหน่วยธุรกิจ TVT จะเข้าไปท าการ
ประกวดราคา ขัน้ตอนโดยทัว่ไปจะให้พนกังาน Pre-Sale เข้าไปท าแนะน าทางด้านเทคนิคและระบบใหม่ ๆ ให้กบัลกูค้า
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เพื่อให้ลกูค้าเล็งเห็นความส าคญัและประโยชน์ของการใช้ระบบต่าง ๆ ในการท างาน จากนัน้หากลกูค้ามีความสนใจ
สนิค้าและบริการ ทางสายงานจะจดัสง่พนกังานขายเข้าไปประกวดราคาและเซ็นสญัญาโครงการตอ่ไป  
 
 

กลุ่มลูกค้า สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ) 
บมจ.ไอ อาร์ ซี พี 60 
บมจ.สามารถ ไอโมบาย  40 

รวม 100 
  

2.7.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 เนื่องจากหน่วยธุรกิจ TVT ด าเนินงานโดยให้ค าปรึกษาและรวบรวมระบบให้กับลูกค้า ดังนัน้ วิธีการจัดหา
ผลติภณัฑ์และบริการจึงเป็นสว่นหนึง่ของขัน้ตอนในการท างาน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

หน่วยงานจะท าการสัง่ซือ้สินค้าที่ต้องรวบรวมให้กบัลกูค้าเมื่อได้รับการสัง่ซือ้จากลกูค้าแล้ว โดยไม่มีการเก็บ
สินค้าคงเหลือ การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ ทัง้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ จะสัง่ซือ้จากผู้ขายสินค้าทัง้ในและ
ตา่งประเทศ 

เร่ืองการให้บริการ หน่วยงานมีการให้บริการด้วยตนเองหรือมีการใช้ผู้ เช่ียวชาญจากผู้ผลิตร่วม รวมถึงการซื อ้
บริการตอ่จากผู้ให้บริการอื่น (Outsource) โดยหนว่ยธุรกิจ TVT มีปัจจยัในการพิจารณาเลอืกบริษัทท่ีท าซือ้บริการตอ่ คือ 
ราคาและความช านาญส าหรับงานนัน้ ๆ 

 
2.7.4 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

โครงการท่ียงัไมไ่ด้สง่มอบของ TVT เป็นโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงันี ้
 

ล าดับ ชื่อลูกค้า ชื่อโครงการ 

1 บมจ.ไอ อาร์ ซี พี  
 

จ้างพฒันาระบบโปรแกรมภมูิสารสนเทศ ( MIS GIS ) ส าหรับบริษัท 
ทีโอที จ ากดั ( มหาชน ) 

 
 

2.8 ธุรกิจการให้บริการสารสนเทศบนคลาวด์แบบครบวงจร (IRCP Cloud Services Company Limited) 
 2.8.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ธุรกิจให้บริการสารสนเทศบนคลาวด์แบบครบวงจร (Integrated Cloud Service Agency) ภายใต้ช่ือ บริษัท  
ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จ ากัด (IRCP Cloud Services Company Limited) โดยด าเนินธุรกิจการให้บริการทางด้าน
สารสนเทศบนคลาวด์ โดยให้บริการเช่าใช้ซอฟต์แวร์ เช่าใช้พืน้ท่ี รวมถึงการติดตงัพฒันาระบบสารสนเทศแบบครบวงจร 

  หมายเหตุ มีการจดัตัง้ธุรกิจขึน้เมื่อปี 2558 แตย่งัไมม่ีการด าเนินธุรกิจใด ๆ 
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2.9 ธุรกิจการให้ค าปรึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศไอทีทางด้านการดูแลสุขภาพและทางการแพทย์  
(HRCP Company Limited) 

 2.9.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
ธุรกิจบริการให้ค าปรึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศไอทีทางด้านการดูแลสุขภาพและทางการแพทย์  

(Health Care) ภายใต้ช่ือ บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ ากัด (HRCP Company Limited) โดยด าเนินธุรกิจการเป็นที่ปรึกษา 
ออกแบบ ระบบสารสนเทศไอทีที่เก่ียวกบัทางการดแูลสขุภาพ และทางการแพทย์ 
  หมายเหตุ บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ ากดั (HRCP) ได้ท าการขายหุ้นสามญั ให้แก่บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
เมื่อวนัที่ 1 มีนาคม 2559 โดยบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
 

2.10 ธุรกิจจ าหน่าย ติดตัง้ วางระบบ และให้ค าปรึกษาด้านโทรคมนาคม (Singhcom Inter Group Company Limited: SIG) 
เป็นกิจการร่วมค้าส าหรับธุรกิจทีเ่ก่ียวกบัระบบโทรคมนาคม และโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ภายใต้ช่ือ บริษัท สงิห์คอม 

อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั (Singhcom Inter Group Co., Ltd. or SIG) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 24 กมุภาพนัธ์ 2559 โดย IRCP มี
สดัสว่นการร่วมลงทนุอยูท่ี่ร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบยีนจ านวน 10 ล้านบาท 
2.10.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ธุรกิจจ าหนา่ย ติดตัง้ วางระบบ และให้ค าปรึกษาด้านโทรคมนาคม ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ตลอดจน
เป็นผู้ให้บริการทางด้านการออกแบบ ติดตัง้ รือ้ถอน เพิม่อปุกรณ์ บ ารุงรักษา การทดสอบอปุกรณ์และทดสอบระบบ
เครือขา่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ี และระบบทางด้านโทรคมนาคม รวมถงึเป็นผู้ให้บริการออกแบบก่อสร้างสถานีฐาน ติดตัง้ รือ้
ถอน เพิ่มเติม อปุกรณ์รับสง่สญัญาณเครือขา่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ระบบไฟฟา้ และระบบโทรคมนาคม   

 
2.10.2 ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

   กลุม่เปา้หมายที่ส าคญัของ SIG ได้แก่กลุม่บริษัทท่ีเป็นผู้ได้รับสมัปทานระบบเครือขา่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ี คือ 
AWN และ ERICSON (True & DTAC)  โดย SIG เป็นผู้ รับเหมาช่วง มีหน้าที่หลกัในการติดตัง้อุปกรณ์ และทดสอบระบบ
เครือขา่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ีตามทีไ่ด้รับมอบหมายทัว่ประเทศ 

 
2.10.3 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
 

ผู้ให้บริการโครงข่าย มูลค่างาน 
(ล้านบาท) 

งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
(ล้านบาท) 

ERICSON-DTAC 7.7  3.6 
ERICSON-TRUE 25  10.9 

AWN 18  16 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 
ปัจจยัความเสีย่งที่ผู้ลงทนุควรพิจารณาประกอบการลงทนุ มีดงันี ้
 
3.1  ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
 

3.1.1  ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาการแต่งตัง้เป็นตัวแทนจ าหน่ายสนิค้า 
   ปัจจุบนักลุ่มบริษัท IRCP ได้รับเกียรติแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้า อาทิเช่น Nokia Siemens 

Networks, Huawei, Sonus Networks, Vanderlande, Alcatel-Lucent, Fortinet, HPE-Aruba, LigoWave, 
ANTLabs, Sangfore, V-Cube&Aver และ HikVision  เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยงัคงได้รับความไว้วางใจ
จาก บริษัท ไมโครซอฟต์ แตง่ตัง้เป็นตวัแทนในการผลติซ า้ซอฟแวร์   

อย่างไรก็ตามสัญญาการแต่งตัง้ตัวแทนจ าหน่ายเป็นสญัญาที่มีระยะเวลาสิน้สุด และจะมีการ
พิจารณาต่อสญัญา  ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขของบริษัทต่อคู่สญัญา  ดงันัน้ หาก
กลุม่บริษัท IRCP ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงักลา่วได้ อาจเป็นสาเหตใุห้มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขหรือ
ยกเลิกสญัญาจากคู่สญัญาได้ ทางกลุม่บริษัท IRCP จึงมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงด้วยการทบทวนสญัญา 
และวางแผนงานการจ าหนา่ยร่วมกบัคูส่ญัญาถึงแนวทางปฏิบตัิตามเง่ือนไขอยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้มีนโยบาย
ในการหารผลติภณัฑ์ใหม่ๆ เพิ่มเติม 

 
 3.1.2  ความเสี่ยงด้านรายได้จากงานประเภทโครงการ 

รายได้จากงานประเภทโครงการส่วนใหญ่มาจากการประมูลงานของหน่วยงานราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งในปี 2559 รายได้ของกลุ่ม IRCP ประมาณร้อยละ 49.5 เป็นรายได้ที่มาจากงานประเภท
โครงการ ซึ่งเกือบทัง้หมดมาจากการจดัซือ้จัดจ้างจากทางหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ  ดงันัน้ รายได้
ส่วนนีข้องกลุ่มบริษัทจึงขึน้อยู่กับความสามารถในการชนะการประมูลโครงการ นโยบายการลงทุน 
งบประมาณของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนสถานการณ์ทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศเป็นส าคญั  โครงการที่ส าคญัในปี 2559 ได้แก่ โครงการเช่าเคร่ืองคดัแยกสิ่งของสง่ทาง
ไปรษณีย์แบบ Cross Belt Sorter ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั และ โครงการซือ้อปุกรณ์ Gateway-Point 
of Interconnection จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)  

ดงันัน้ ด้วยความเช่ือมัน่ในความสามารถ ประสบการณ์ และช่ือเสียงจนเป็นที่ยอมรับจากลกูค้ามา
นานกวา่ 30 ปี ท่ีจะสามารถสง่มอบสนิค้า และบริการท่ีมีคณุภาพแก่ลกูค้า จึงท าให้บริษัทได้รับความไว้วางใจ
จากลกูค้าอยา่งตอ่เนื่องมาโดยตลอด 

 
 3.1.3  ความเสี่ยงจากการแข่งขนั 
           เนื่องจากธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนัมีการแข่งขนัสงู โดยเฉพาะการแข่งขนัใน

เร่ืองของราคา ซึ่งจะสง่ผลกระทบโดยตรงต่อผลก าไรของกลุม่บริษัทท่ีมีแนวโน้มว่าจะลดลงในอนาคต  ดงันัน้ 
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ทางกลุม่บริษัทจึงได้พยายามขยายพนัธมิตรในการจดัหาผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพ และเทคโนโลยีใหม่  ๆ ท่ีช่วย
ในการลดต้นทนุและตรงตามความต้องการของลกูค้า ทัง้นีไ้มเ่พียงแตล่กูค้าจะได้ผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพ แตย่งั
สามารถสร้างผลก าไรให้กบักลุม่บริษัทอีกด้วย 

 
 3.1.4  ความเสี่ยงจากการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าไม่ทันตามที่ก าหนด 

  การส่งมอบงานโครงการของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ตามที่ก าหนดในสญัญา ถือเป็น
ความท้าทายที่กลุ่มบริษัทให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีอตัราค่าปรับค่อนข้างสงู ซึ่งเป็นผลท าให้
ต้นทนุสงูขึน้  

 ในปี 2559 กลุ่มบริษัท มีการตัง้ส ารองค่าปรับจากการสง่มอบงานลา่ช้าเพิ่มขึน้ จ านวน 18.4 ล้าน
บาท โดยเกิดจากโครงการที่ส่งมอบล่าช้ากว่าก าหนด และโครงการที่ถูกยกเลิกในปี 2560  ซึ่งโครงการ
ดงักลา่วก าลงัอยูใ่นกระบวนการท าหนงัสอืคดัค้าน และกระบวนการทางกฎหมาย 

  แต่อย่างไรก็ตาม กลุม่บริษัทได้ท าการปรับปรุงแผนการด าเนินงานโครงการ และมีการควบคมุอยา่ง
ใกล้ชิด เพื่อให้งานทัง้หมดถกูสง่มอบตามก าหนดระยะเวลา  

 
 3.1.5  ความเสี่ยงจากการถกูบอกเลิกสัญญา 

จากกรณีการถกูบอกเลกิสญัญาในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 เนื่องจากการท างานลา่ช้าไมเ่ป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในสญัญา เป็นเหตใุห้บริษัทท าการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจากสว่นงานท่ีได้ท าเสร็จไปแล้ว
ในปีก่อน ๆ จ านวน 99.4 ล้านบาท ที่ปรากฏอยูใ่นงบการเงินปี 2559 

จากกรณีดงักล่าว บริษัทได้เพิ่มความระมดัระวงักบัโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบนั และโครงการใหม่ ๆ 
โดยท าการจดัตัง้คณะกรรมการบริหารงานโครงการ ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูของบริษัททกุฝ่าย โดยมี
หน้าที่ ดงันี ้

• ประชมุพิจารณาโครงการท่ีน าเสนอจากฝ่ายขาย ในสว่นของต้นทนุ แรงงาน และระยะเวลาของ
โครงการ 

• พิจารณาความเสีย่งของโครงการท่ีน าเสนอโดยรองประธานฝ่ายบริหารความเสี่ยง เพื่อน าเสนอ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

• ควบคมุการบริหารงานของโครงการให้เป็นไปตามก าหนดที่ลกูค้าต้องการ 
• ควบคมุการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของโครงการ 
• ประเมินสถานการณ์ และแจ้งความคืบหน้าของโครงการตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
 3.1.6  ความเสี่ยงจากการเกิดสินค้าล้าสมัย 

  เป็นท่ีทราบกนัดีว่าสินค้าที่เก่ียวกบัเทคโนโลยีมีโอกาสล้าสมยัสงู การที่กลุม่บริษัทต้องจดัเก็บสนิค้า
เพื่อให้เพียงพอแก่ความต้องการของลกูค้า จึงท าให้กลุม่บริษัทมีความเสีย่งในเร่ืองของสนิค้าล้าสมยั  โดยในปี 
2559 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือสทุธิ จ านวน 151.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.45 ของสินทรัพย์รวม 
และมีค่าเผ่ือสินค้าล้าสมยั จ านวน 10.45 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 4.1 ล้านบาท  ซึ่งสินค้าในสว่นนีเ้ป็น
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สินค้าที่ซือ้มาขายไปเป็นสว่นใหญ่  กลุม่บริษัทจึงมีนโยบายในการระบายสินค้า ด้วยการจดัรายการสง่เสริม
การขาย และการควบคมุสนิค้าคงเหลอืให้อยูใ่นปริมาณที่เหมาะสม 

ส าหรับสินค้าที่เป็นงานโครงการ กลุม่บริษัทไม่นโยบายในการจัดเก็บสินค้า จึงท าให้ไม่เกิดปัญหา
สนิค้าล้าสมยัในสว่นงานนี ้ 

 
3.2  ความเสี่ยงด้านการเงนิ 
 
 3.2.1  ความเสี่ยงด้านลูกหนี ้

  จากที่ได้อธิบายถึงความเสี่ยงจากการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าไม่ทันตามที่ก าหนด ในข้อ 3.1.4 
ผลกระทบอีกด้านหนึง่คือกลุม่บริษัท ไมส่ามารถเรียกช าระหนีจ้ากงานท่ีท าเสร็จแล้วจากลกูค้าได้ส าหรับงานท่ี
เป็นงานประเภทโครงการ  ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในปี 2559 มีจ านวนทัง้สิน้ 99.9 ล้านบาท เกือบทัง้หมดมา
จากการท่ีถกูยกเลกิโครงการ ท าให้กลุม่บริษัทต้องท าการปรับปรุงลกูหนีโ้ดยการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็น
จ านวน 99.4 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในกระบวนการท าหนังสือคัดค้าน และกระบวนการทาง
กฎหมาย    

 
 3.2.2  ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

          ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินที่ เป็นสกุลเงินตรา
ตา่งประเทศซึง่ไมไ่ด้รับการปอ้งกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน โดยมีสินทรัพย์เป็นเงินสกุลดอลลา่ร์สหรัฐ
จ านวน 0.01 ล้านดอลลา่ร์ และ มีหนีส้นิเป็นเงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐ จ านวน 1.76 ล้านดอลลา่ร์   
 

 3.2.3  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
            จากการท่ีกลุม่บริษัทมีสดัสว่นจากรายได้ของโครงการอยูท่ี่ร้อยละ 49.5 และเกือบทัง้หมดเป็นรายได้

จากหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ แต่เนื่องจากขัน้ตอนการช าระเงินของหน่วยงานราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ อาจไม่สอดคล้องกบัการช าระค่าสินค้าและบริการที่ใช้ในโครงการ ซึ่งอาจท าให้กลุ่มบริษัทขาด
สภาพคลอ่ง ดงันัน้ กลุม่บริษัทได้ท าการจดัหาเงินทนุเพื่อใช้ในการด าเนินงานโครงการ โดยใช้วงเงินสนิเช่ือกบั
ทางธนาคาร ซึง่ปัจจบุนักลุม่บริษัท ได้มีวงเงินสนิเช่ือกบัธนาคารกสกิรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหาร
ไทย ธนาคารไทยเครดิต และ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1  สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย 

 สนิทรัพย์ของบริษัท และบริษัทยอ่ย คือ ที่ดิน อาคาร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองตกแตง่ อปุกรณ์ส านกังาน และ
ยานพาหนะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

  

ประเภทของสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ค า้ประกันเงนิกู้ 

มูลค่าสุทธิ 

หลังหกัค่าเสื่อม
ราคา (พันบาท) 

1.อาคารส านกังานของบริษัทเลขที2่3/106-108      

ซอยศนูย์วิจยั ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ  

เขตห้วยขวาง กรุงเทพ  

เนือ้ที่ 901.86 ตารางเมตร * 

ส าหรับ เป็นสถานทีป่ระกอบการของบริษัท
(ส านกังานใหญ่) 

บริษัทท าสญัญาเชา่ระยะยาว กบั 
บริษัท นารายณ์ร่วมพิพฒัน์ จ ากดั**  
เป็นเวลา 27 ปี เร่ิม 1 มกราคม 2535 
-31 ธันวาคม 2562 จา่ยคา่เชา่ เดือน
ละ 6,928.71 บาท โดยอตัราคา่เชา่
จะขึน้ในอตัราร้อยละ 10 ของอตัรา
คา่เชา่เดือนสดุท้ายของทกุ 5 ปี 

จดจ านองสิทธิการเชา่ค า้ประกนั
วงเงินสินเช่ือกบัธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

2,510 

2.ที่ดิน 1 แปลง รวมเนือ้ที่ 29 ตารางวา พร้อม
อาคารพาณิชย์ 4.5 ชัน้ ตัง้อยู่ เลขที่  101 /40 หมู่
ที่ 3 ถนน รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบรีุ  

จ.นนทบรีุ 11000 

ส าหรับ ใช้เป็นสถานประกอบการหน่วยธุรกิจท าซ า้
ซอฟต์แวร์ 

บริษัท เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ  ไมมี่ภาระผกูพนั 1,015 

3.เคร่ืองใช้ส านกังาน บริษัท และบริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 10,208 

4.เคร่ืองตกแตง่และติดตัง้ บริษัท และบริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 1,068 

5.สว่นปรับปรุงอาคารและสิ่งปลกูสร้าง บริษัท และบริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 1,900 

6.เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เชน่ มิเตอร์วดัไฟ เคร่ืองท าซ า้
ซอฟต์แวร์ เป็นต้น 

บริษัท และบริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 1 

7.ยานพาหนะ บริษัท และบริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ

ภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 
บริษัทท าสญัญาเชา่ทางการเงิน 
โดยมีก าหนดการช าคา่เชา่เป็น
รายเดือน อายขุองสญัญามี
ระยะเวลา 4-5 ปี  

5,236 

8.งานระหวา่งก่อสร้าง (งานตกแตง่ส านกังานใหม)่ บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
เป็นเจ้าของ 

ไมมี่ภาระผกูพนั 372 

*หมายเหต ุบริษัทยอ่ยของบริษัท บางสว่นใช้พืน้ที่ส านกังานใหญ่ของบริษัท เป็นส านกังาน โดยท าการเชา่พืน้ที่เป็นรายปี โดยบริษัท คดิคา่
เชา่จากบริษัทยอ่ยเหลา่นัน้รวมกบัคา่บริหารสว่นกลาง  
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**หมายเหตุ บริษัท นารายณ์ร่วมพิพฒัน์ จ ากัด ได้ท าสญัญาเช่ากับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อด าเนินการจดัหาผลประโยชน์บริเวณ
เส้นทางโครงการรถไฟสายบางซ่ือ-คลองตนั ช่วงถนนพระราม 9 ถึงซอยศนูย์วิจยั จากการสอบถามผู้บริหารของบริษัทนารายณ์ร่วมพิพฒัน์ 
พบวา่มิได้กระท าผิดสญัญากบัการรถไฟแตอ่ยา่งใด ดงันัน้ บริษัทและบริษัทยอ่ย จงึไมไ่ด้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

 
4.2  เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

 4.2.1  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 เนื่องด้วยธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษัทเป็นธุรกิจที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม 
ดงันัน้ในปี 2559 ทางคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ร่วมลงทนุในบริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั เมื่อวนัที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 
บาท โดย IRCP ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วร้อยละ 50 คิดเป็นมลูค่า 2.6 ล้าน
บาท บริษัท สงิห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ธุรกิจหลกัคือ จ าหน่ายหรือ
ให้บริการติดตัง้เก่ียวกบัระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่และระบบโทรคมนาคม  ต่อมาเมื่อวนัที่ 4 เมษายน 
2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท สิงห์คอม อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั มีมติอนมุตัิการเรียกช าระค่าหุ้นของบริษัท 
สงิห์คอม อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั เพิ่มเติมอีกร้อยละ 50 ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน  1,000,000 หุ้น เป็นเงินจ านวน 
5 ล้านบาท เป็นผลท าให้ทนุเรียกช าระแล้วของบริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั เพิ่มขึน้จากจ านวน 5 ล้าน
บาท เป็น 10 ล้านบาท โดย IRCP ได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักลา่วแล้วเมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2559 เป็นเงิน
จ านวน 2.6 ล้านบาท ในปี 2559 ได้มีการตีมูลค่าเงินลงทนุตามวิธีราคาทุน 5.1 ล้านบาท หกัค่าด้อยค่าเงิน
ลงทนุในบริษัท สงิห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั จ านวน 5.1 ล้านบาท คงเหลอืเงินลงทนุสทุธิ จ านวน 0 บาท 
 บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 45.57 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 
91.14 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว 
 บริษัท อินเทลลเิจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติง้ จ ากดั มลูคา่เงินลงทนุตามวิธีราคาทนุ 9.20 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 92 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว หกัค่าด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์
ไพรส์ คอมพิวติง้ จ ากดั จ านวน 5.94 ล้านบาท คงเหลอืเงินลงทนุสทุธิ จ านวน 3.26 ล้านบาท   
 บริษัท ทีวี เทเลคอม จ ากดั มลูคา่เงินลงทนุตามวิธีราคาทนุ 50.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทนุ
จดทะเบียนที่ช าระแล้ว หกัค่าด้อยค่าเงินลงทนุในบริษัท ทีวี เทเลคอม จ ากดั จ านวน 2.84 ล้านบาท คงเหลือเงิน
ลงทนุสทุธิ จ านวน 47.57 ล้านบาท  
 บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จ ากัด มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 1.27 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 
50.99 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว หกัค่าด้อยค่าเงินลงทนุในบริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จ ากดั จ านวน 
1.02 ล้านบาท คงเหลอืเงินลงทนุสทุธิ จ านวน 0.26 ล้านบาท 
 บริษัท คลีน แพลนน่ิง จ ากัด มีสดัส่วนการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 25 มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 13.75 
ล้านบาท โดยมีบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้น โดยในปี 2559 มีมลูคา่ทางบญัชีตามวิธีสว่นได้ 
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เสีย จ านวน 9.87 ล้านบาท หกัค่าด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ ากัด จ านวน 1.39 ล้านบาท 
คงเหลอืเงินลงทนุมลูคา่สทุธิ จ านวน 8.47 ล้านบาท  
  

ปัจจุบนั บริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสในการลงทุนในบริษัทอื่นและสนใจธุรกิจด้านพลงังานทดแทน 
หากการเข้าไปลงทุนเพื่อเพิ่มศกัยภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) และเอือ้ประโยชน์ (Synergy) ให้กับ
บริษัท ทัง้นีจ้ะอยู่ในกรอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศเทเลคอมหรือ สารสนเทศไอที  หรือด้านการโทรทัศน์
วิทยกุระจายเสียง ธุรกิจด้านพลงังานทดแทนเท่านัน้ เป็นการด ารงจุดยืนของบริษัทที่ต้องการขยายการให้บริการ
แบบครบวงจร (Total Solution) ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบัลกูค้า และสร้างความเจริญเติบโตยัง่ยืน โดย
บริษัทมีนโยบายเข้าถือหุ้น ร้อยละ 100 ในบริษัทที่เข้าไปลงทุน แต่อย่างไรก็ตามก็เปิดโอกาสในการร่วมลงทุน 
หาก ผู้ ร่วมทนุมีศกัยภาพในการสร้างมลูคา่เพิ่มและเอือ้ประโยชน์ให้กบับริษัท 

 
 4.2.2   นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย 

   ในกรณีบริษัทย่อย ทางบริษัทจะควบคุมดูแลและก าหนดนโยบายโดยจะส่งกรรมการบริหาร 
ชุดเดียวกับบริษัท เข้าไปเป็นตวัแทนในบริษัทย่อยอย่างน้อยจ านวน 2 ท่าน และหากบริษัทย่อยมีการด าเนิน
ธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ เช่น การท าสญัญาทางธุรกิจกับบริษัทคู่ค้าเพิ่มเติม บริษัทย่อย
จะต้องเสนอเร่ืองและขออนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทก่อน ที่จะมีการด าเนินการ  

 
 4.2.3   นโยบายการบริหารงานในบริษัทร่วม 

  ในกรณีบริษัทร่วม ทางบริษัทมีนโยบายในการควบคมุดแูลและตดิตามผลการด าเนินงานอยา่ง
ใกล้ชิด   โดยสง่ตวัแทนที่มคีวามรู้ความสามารถในกิจการนัน้ ๆ เข้าไปเป็นคณะกรรมการบริษัทร่วมตาม
สดัสว่นการลงทนุ  และรายงานผลการด าเนินงาน ความก้าวหน้าของโครงการตรงตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัททกุ ๆ เดือน และหากมีการตดัสนิใจในการด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอ่บริษัทอยา่งมีนยัส าคญั ตวัแทน
จะต้องขอเสนอเร่ืองและขออนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท ก่อนที่จะมีการด าเนินการตอ่ไป 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
 บริษัท อนิเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

1. คดีหมายเลขด าที่ 1519/2556 คดีหมายเลขแดงที่ 2782/2558 ศาลปกครองกลาง 
คดีหมายเลขด าที่ อ. 196/2559 ศาลปกครองสงูสดุ 

บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ท่ี 1,   ผู้ฟอ้งคด ี
บริษัท คอมฟิกซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั ที่ 2 
การไฟฟา้นครหลวง       ผู้ถกูฟอ้งคด ี
จ านวนทนุทรัพย์ 10,000,000 บาท ยื่นฟอ้งเมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2556 
 ศาลปกครองกลางพิพากษา “ให้ผู้ถกูฟอ้งคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟอ้งคดีทัง้สองจ านวน 627,500 บาท ภายในก าหนด 60 
วนั นบัแตว่นัที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สดุ และให้คืนคา่ธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟอ้งคดีทัง้สองตามสว่นของการชนะคดี” 
 ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ  
 
2. คดีหมายเลขด าที่ 2909/2555 คดีหมายเลขแดงที่ 3577/2556 ศาลแพง่ 
บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   โจทก์ 

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)     จ าเลย 
จ านวนทนุทรัพย์ 19,529,456.23 บาท ยื่นฟอ้งเมื่อวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2555 
 ศาลแพง่พิพากษา “ยกฟอ้งคา่ฤชาธรรมเนียมให้เป็นพบั”  
 โจทก์อทุธรณ์  
 ศาลอทุธรณ์พิพากษากลบั “ให้จ าเลยช าระเงิน 18,552,983.42 บาท พร้อมดอกเบีย้อตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี นบัถดั
จากวนัฟ้อง (วนัที่ 17 กรกฎาคม 2555) เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จแก่โจทก์ ให้จ าเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทัง้สอง
ศาลแทนโจทก์ โดยก าหนดคา่ทนายความรวม 50,000 บาท”  
 จ าเลยฎีกา 
 ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คดียงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
 
3. คดีหมายเลขด าที่ 1907/2554 คดีหมายเลขแดงที่ 212/2556 ศาลแพง่กรุงเทพใต้ 
บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   โจทก์ 

บริษัท เวิล แทรเวล เซอร์วิส จ ากดั      จ าเลย 
จ านวนทนุทรัพย์ 53,072,673.43 บาท ยื่นฟอ้งเมื่อวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2554 
 คดีนี ้ความรับผิดของจ าเลยเก่ียวข้องกับหนี ้ของบริษัท ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด ซึ่งบริษัท
ดงักลา่วได้ยื่นค าร้องขอฟืน้ฟกิูจการตอ่ศาลล้มละลายกลาง และอยูร่ะหวา่งพิจารณาของศาลฎีกา  
 ณ. วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 คดีอยู่ระหว่างศาลจ าหน่ายคดีไว้ชั่วคราว เพื่อรอฟังค าสัง่ของศาลฎีกาในคดีฟืน้ฟู
กิจการของบริษัท ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จ ากดั   
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4. คดีหมายเลขด าที่ 944/2553 คดหีมายเลขแดงที่ 967/2557 ศาลปกครองกลาง 

คดีหมายเลขด าที่ อ. 725/2557 ศาลปกครองสงูสดุ 

บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)       ผู้ฟอ้งคด ี

กรมที่ดิน        ผู้ถกูฟอ้งคด ี

จ านวนทนุทรัพย์ 28,432,345.70 บาท ยื่นฟอ้งเมื่อวนัท่ี 28 มิถนุายน 2553 

ศาลปกครองกลางพิพากษา “ยกฟอ้ง” 

ผู้ฟอ้งคดีอทุธรณ์ 

ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คดียงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 
 

5. คดีหมายเลขด าที่ 2302/2552 คดีหมายเลขแดงที่ 2479/2553 ศาลจงัหวดัพระโขนง 

บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)       โจทก์ 

บริษัท เดฟฟิเนทล ีคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ที่ 1, นายสมโชค อรุณเกษร ที่ 2   จ าเลย 

จ านวนทนุทรัพย์ 5,729,650.84 บาท ยื่นฟอ้งเมื่อวนัท่ี 2 กนัยายน 2552 

โจทก์และจ าเลยตกลงท าสญัญาประนีประนอมยอมความกนัในศาลว่า “จ าเลยทัง้สองตกลงช าระเงินให้แก่โจทก์ 

จ านวน 2,864,825.42 บาท โดยผ่อนช าระเป็นรายเดือน ๆ ละ 119,367.73 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยงวดแรกจะ

ช าระในวนัที่ 29 เมษายน 2554 และงวดต่อไปจะช าระภายในสิน้เดือนของทุกเดือน และจะช าระให้เสร็จสิน้ภายใน

เดือนมีนาคม 2556  หากจ าเลยทัง้สองผิดนดังวดใดงวดหนึ่ง  ให้ถือว่าผิดนดัทัง้หมด และตกลงให้โจทก์บงัคบัคดีเต็ม

ตามฟอ้งได้ทนัที และโจทก์ไมต่ิดใจเรียกร้องอยา่งใดจากจ าเลยทัง้สองอีก” โดยศาลชัน้ตนัพิพากษาตามยอม และคดีถงึ

ที่สดุแล้ว   

ณ. วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 คดีอยูร่ะหวา่งด าเนินการบงัคบัคดีกบัจ าเลยทัง้สอง  
 

6. ข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 25/2552  ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 116/2553 สถาบนัอนญุาโตตลุาการ 

บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)       ผู้ เรียกร้อง 

เทศบาลต าบลบ้านนา จงัหวดันครนายก     ผู้คดัค้าน 

จ านวนทนุทรัพย์ 600,000 บาท ยื่นค าเสนอข้อพิพาทวนัท่ี 2 เมษายน 2552 

คณะอนญุาโตตลุาการมีค าชีข้าด “ให้ผู้คดัค้านช าระเงิน จ านวน 600,000 บาท พร้อมดอกเบีย้อตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี 

นบัแตว่นัที่ 2 เมษายน 2552 เป็นต้นไป จนกวา่จะช าระเสร็จแก่ผู้ เรียกร้อง ค าขออื่นให้ยก และให้ยกข้อเรียกร้องแย้ง กบัให้

ผู้ เรียกร้องและผู้คดัค้านออกคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายชัน้อนญุาโตตลุาการฝ่ายละคร่ึง”  

ผู้คัดค้านยื่นค าร้องขอเพิกถอนค าวินิจััยชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ ต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 19 

กุมภาพนัธ์ 2554 เป็นคดีหมายเลขด าที่ 406/2554 ระหว่าง เทศบาลต าบลบ้านนา (ผู้ ร้อง) กับ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล    

รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (ผู้คดัค้าน)   
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ศาลปกครองกลางพิพากษา “ให้เพิกถอนค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 25/2552 

ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 116/2553 ลงวนัท่ี 26 ตลุาคม 2553 ค าขออื่นนอกจากนีใ้ห้ยก” 

บริษัทฯ (ผู้คดัค้าน) อทุธรณ์ตอ่ศาลปกครองสงูสดุ เป็นคดีหมายเลขด าที่ อ.1031/2557 

ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ  

 

7. คดีหมายเลขด าที่ 2122/2551 คดีหมายเลขแดงที่ 4392/2552  ศาลแพง่ 

บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)       โจทก์ 
บริษัท ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิส จ ากดั                                 จ าเลย 
จ านวนทนุทรัพย์ 61,923,306.75 บาท ยื่นฟอ้งเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2551 

ศาลแพง่พิพากษา “ให้จ าเลยช าระเงิน 54,002,900 บาท พร้อมดอกเบีย้อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัถดัจากวนัท่ี 21 
กุมภาพนัธ์ 2551 จนถึงวนัที่ได้ช าระเสร็จแก่โจทก์ ให้จ าเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ และค่าทนายความรวม 
251,440 บาท”  

จ าเลยอทุธรณ์  
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ และโจทก์ได้ด าเนินการบังคับคดีกับ

จ าเลยในระหวา่งการพิจารณาของศาลอทุธรณ์ เนื่องจากศาลไมอ่นญุาตให้ทเุลาการบงัคบัคดีจ าเลย 
จ าเลยได้ยื่นค าร้องขอฟืน้ฟกิูจการ และศาลล้มละลายกลางมคี าสัง่ “ยกค าร้องขอฟืน้ฟกิูจการ” จ าเลยอทุธรณ์ตอ่

ศาลฎีกา คดีดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา  
จ าเลยถกู ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ฟ้องให้ล้มละลาย ศาลล้มละลายกลางมีค าสัง่จ าหน่ายคดีดงักลา่ว

ไว้ชัว่คราว เพื่อรอฟังผลค าสัง่ของศาลฎีกาในคดีฟืน้ฟกิูจการ 
ในชัน้บงัคบัคดี โจทก์บงัคบัคดีจ าเลยและได้รับเงินจากกรมบงัคบัคดีมาแล้ว จ านวน 16,480,254.51 บาท ซึ่งยงั

ไม่ครบมลูหนีต้ามค าพิพากษา โดยโจทก์ยงัได้อายดัสิทธิเรียกร้องต่างๆ ของจ าเลยอยู่ และมีกรณีพิพาทกบั บริษัท ท่า
อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้ รับค าสัง่อายดั และไม่ปฏิบตัิตามหมายอายดั ซึ่งศาลแพ่ง
หมายเรียกบริษัท ทา่อากาศยานไทยฯ มาไต่สวน และศาลแพ่งได้มีค าสัง่จ าหน่ายคดีในสว่นนี ้ไว้ชัว่คราว เพื่อรอฟังผล
ค าสัง่ของศาลฎีกาในคดีฟืน้ฟกิูจการ 

วนัที่ 4 เมษายน 2554 ธนาคาร กสิกรไทยฯ ร้องสอดเข้ามาในชัน้บงัคบัคดีพร้อมกบัค าร้องของดการบงัคบัคดี แต่
เนื่องจากจ าเลยยื่นค าร้องขอฟืน้ฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ศาลแพ่งได้มีค าสัง่จ าหน่ายคดีในสว่นค าร้องสอดไว้
ชัว่คราว เพื่อรอฟังผลค าสัง่ของศาลฎีกาในคดีฟืน้ฟกิูจการ 

สรุป ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คดีหลกัยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอทุธรณ์ ในสว่นข้อพิพาทในชัน้บงัคบั
คดีทัง้หมด ศาลแพง่มีค าสัง่จ าหนา่ยคดีไว้ชัว่คราว เพื่อรอฟังผลค าสัง่ของศาลฎีกาในคดีฟืน้ฟกิูจการ 
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บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน)  

1. คดีหมายเลขด าที่ 2186/2548 คดีหมายเลขแดงที่ 399/2549 ศาลแพง่กรุงเทพใต้ 

บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน)                  โจทก์ 
บริษัท สยามเวบ จ ากดั (มหาชน)                จ าเลย 
จ านวนทนุทรัพย์  1,208,422.16 บาท 

ศาลชัน้ต้นได้มีค าพิพากษา “ให้จ าเลยช าระเงินจ านวน  1,101,832.50 บาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 15 ตอ่ปี นบัแต ่
วนัที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จแก่โจทก์ กบัให้จ าเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดย
ก าหนดคา่ทนายความให้ 10,000 บาท”  

จ าเลยอทุธรณ์  
ศาลอทุธรณ์พิพากษา “ยืน ให้จ าเลยใช้คา่ทนายความชัน้อทุธรณ์ให้โจทก์ 5,000 บาท”  
จ าเลยฎีกา  
ศาลฎีกาพิพากษา “ยกฎีกาของจ าเลย คืนค่าธรรมเนียมศาลทัง้หมดในชัน้ฎีกาแก่จ าเลย ค่าฤชาธรรมเนียม

นอกจากนีใ้ห้เป็นพบั”  
คดีถึงที่สุดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 เป็นวนัที่อ่านค าพิพากษาศาลฎีกา โจทก์ได้ด าเนินการบังคับคดีกับ

จ าเลย โดยได้รับเงินจากกรมบงัคบัคดีจ านวน 29,513.28 บาท และเมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2555 ได้น าเจ้าพนกังาน
บงัคบัคดี ยดึทรัพย์สินจ าเลย ณ ที่ท าการของจ าเลย ปรากฏวา่ ไมส่ามารถยึดทรัพย์สนิของจ าเลยได้ เนื่องจาก จ าเลย
ได้เลิกกิจการไปแล้ว และจ าเลยไม่ได้อยู่ ตามที่อยู่ในหนงัสือรับรองของจ าเลย ซึ่งที่ท าการตามหนังสือรับรองของ
จ าเลย ณ. วนัน ายึดทรัพย์สิน มีสภาพเป็นคอนโดมิเนียมส าหรับพกัอาศยั จ าเลยไม่ได้ใช้เป็นสถานที่ท าการและไม่
ทราบว่าจ าเลยย้ายไปอยู่ที่ใด และไม่ปรากฏว่าจ าเลยมีทรัพย์สินอื่นใดที่จะบงัคบัคดีได้ จึงยงัไม่อาจบงัคบัคดีจ าเลย 
ช าระหนีต้ามค าพิพากษาได้  

ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ยงัไมป่รากฏวา่ จ าเลยมีทรัพย์สนิอื่นใด ที่จะด าเนินการบงัคบัคดีได้  
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่บริษัทฯ* บริษัท อนิเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

23/106 – 108 ซอยศนูย์วจิยั  ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพฯ 10320 

    โทรศพัท์  : 0 – 2645 - 8900 
    โทรสาร  : 0 – 2203 – 0260, 0 – 2203 – 0122 

    เว็บไซต์  : www.ircp.co.th  
ประเภทธุรกิจ ออกแบบและติดตัง้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือขา่ย รวมถึงการจ าหนา่ยซอฟต์แวร์

และฮาร์ดแวร์คอมพวิเตอร์ 
เลขทะเบียนบริษัท บมจ.0107546000024 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว 254,298,158 บาท 
จ ำนวนหุ้นสำมัญที่จ ำหน่ำยแล้ว 254,298,158 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 
 

สำขำย่อยถนนรัตนำธิเบศร์ ฝ่ายธุรกิจผลติซ า้ซอฟต์แวร์   
สถำนที่ตัง้   เลขที่ 101/40 หมูท่ี่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลไทรม้า อ าเภอเมืองนนทบรีุ 

จงัหวดันนทบรีุ   11000 
โทรศพัท์  : 0 – 2921-8610-1 

    โทรสาร  : 0 – 2921-8802 

 
บริษัทย่อย บริษัท ไอที กรีน จ ำกดั(มหำชน)  

สถำนที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่*  23/87-89  ซอยศนูย์วิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ 10320 

    โทรศพัท์  : 0 – 2645 - 8900 
    โทรสาร  : 0 – 2203 – 0260, 0 – 2203 – 0122 

    เว็บไซต์  : www.itgreen.co.th 
ประเภทกิจกำร   ธุรกิจช่องทางจดัจ าหนา่ยสนิค้าไอทีประเภทองค์กร  
เลขทะเบียนบริษัท  (2) 1210/2540 
ทุนจดทะเบียน   50 ล้านบาท  
ร้อยละของหุ้นที่ถอื  91.14% 
 

http://www.ircp.co.th/
http://www.itgreen.co.th/
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บริษัทย่อย   บริษัท  อนิเทลลิเจน็ท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพวิติง้ จ ำกัด  (INEC) 
สถำนที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่* 

สำขำย่อยซอยศูนย์วิจัย**  23/106 – 108 โครงการ อาร์ ซี เอ บลอ็ก จี ซอยศนูย์วิจยั 
    ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ   10320 

    โทรศพัท์  : 0 – 2645 - 8900 
    โทรสาร  : 0 – 2203 – 0260, 0 – 2203 – 0122 

ประเภทกิจกำร   ที่ปรึกษา ออกแบบ  ตดิตัง้ ให้บริการและบ ารุงรักษา ด้านระบบสารสนเทศ   
เลขทะเบียนบริษัท  0107554725655  
ทุนจดทะเบียน   10 ล้านบาท (ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2549) 
ร้อยละของหุ้นที่ถอื  92%  
 
บริษัทย่อย   บริษัท ทวีี เทเลคอม จ ำกดั  (TVT) 

สถำนที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่* 

สำขำย่อยซอยศูนย์วิจัย**  23/106 – 108 โครงการ อาร์ ซี เอ บลอ็ก จี ซอยศนูย์วิจยั 
    ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ   10320 

    โทรศพัท์  : 0 – 2645 - 8900 
    โทรสาร  : 0 – 2203 – 0260, 0 – 2203 – 0122 

ประเภทกิจกำร   ที่ปรึกษา ออกแบบ  ตดิตัง้และให้บริการด้านระบบสารสนเทศ   
เลขทะเบียนบริษัท  0125535004781  
ทุนจดทะเบียน   35 ล้านบาท  
ร้อยละของหุ้นที่ถอื  99.99% 
 
บริษัทย่อย   บริษัท ไออำร์ซีพี คลำวด์ เซอร์วิส จ ำกัด  (IRCP Cloud Services) 
สถำนที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่  23/106 – 108  ซอยศนูย์วจิยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ   10320 

    โทรศพัท์  : 0 – 2645 - 8900 
    โทรสาร  : 0 – 2203 – 0260, 0 – 2203 – 0122 

ประเภทกิจกำร   ที่ปรึกษา ออกแบบ  และให้บริการสารสนเทศบนคลาวด์แบบครบวงจร 
เลขทะเบียนบริษัท  0105558142803 
ทุนจดทะเบียน   10 ล้านบาท  
ร้อยละของหุ้นที่ถอื  50.99%  
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บริษัทย่อย   บริษัท เอช อำร์ ซี พี จ ำกดั  (HRCP) 
สถำนที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่  23/106 – 108  ซอยศนูย์วจิยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ   10320 

    โทรศพัท์  : 0 – 2645 - 8900 
    โทรสาร  : 0 – 2203 – 0260, 0 – 2203 – 0122 

ประเภทกิจกำร   ที่ปรึกษา ออกแบบ  ระบบสารสนเทศไอทีส าหรับการดแูลสขุภาพและทางการแพทย์
เลขทะเบียนบริษัท  0105558142811  
ทุนจดทะเบียน   10 ล้านบาท  
ร้อยละของหุ้นที่ถอื  50.99%  

หมำยเหตุ บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ ากดั (HRCP) ได้ท าการขายหุ้นสามญั ให้แก่บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัที่ 1 มีนาคม 2559   
โดย บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

 
บริษัทย่อย   บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด  (SIG) 
สถำนที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่  23/106 – 108  ซอยศนูย์วจิยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ   10320 

    โทรศพัท์  : 0 – 2645 - 8900 
    โทรสาร  : 0 – 2203 – 0260, 0 – 2203 – 0122 

ประเภทกิจกำร   ที่ปรึกษา ออกแบบ  ตดิตัง้ และให้บริการ ด้านโทรคมนาคม 

เลขทะเบียนบริษัท  0105559036624 
ทุนจดทะเบียน   10 ล้านบาท  
ร้อยละของหุ้นที่ถอื  51%  
 
นำยทะเบียนหุ้น   บริษัทศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

    62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

    โทรศพัท์  : 0 – 2229 – 2800 
    โทรสาร  : 0 – 2359 – 1259 

 
ส ำนักงำนผู้ตรวจสอบบัญช ี บริษัท ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั  
และผู้สอบบัญช ี    

193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 ถนนรัชดาภิเษก  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์  : 0 – 2264 – 9090 
โทรสาร  : 0 – 2264 – 0789 – 90  



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)        

บริษทั อินเตอรเ์นชัน่แนล รีเสริช คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                        

                   

หน้ำ 70 
           

เว็บไซต์  : www.ey.com 
  
ที่ปรึกษำกฏหมำย   บริษัท ส ำนักงำนกฏหมำย ธนำ เบญจำทกุิล  จ ำกดั 

292/12 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210 
    โทรศพัท์  : 0 – 2551 – 3608, 0 – 2973 – 2546 – 7  
    โทรสาร  : 0 – 2973 – 2546 – 7   
    เว็บไซต์  : http://www.thanalaw.co.th   
 

ส ำนักงำนทนำยควำม                      บริษัท ส ำนักกฎหมำยคุปคุณ จ ำกดั 
67/2 ซอยลาดพร้าว 112 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์  : 0-2935-2541    
โทรสาร  : 0-2935-2542   
 

ที่ปรึกษำหรือผู้จัดกำร-  ไมม่ี 
ภำยใต้สัญญำกำรจดักำร 
 
สถำบันกำรเงนิที่ตดิต่อประจ ำ ธนาคารพาณิชย์ และสถาบนัการเงินในประเทศประมาณ 4 ราย  
 
6.2 ข้อมูลส ำคัญอื่น 
 กำรประกอบธุรกิจของบริษัท 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “IRCP”) ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียน
ช าระแล้ว 254,298,158 บาท ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร มีบริษัทย่อยที่ด าเนินงานภายใต้
บริษัทใหญ่อีก 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติง้ จ ากัด  
บริษัท ทีวี เทเลคอม จ ากดั บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จ ากดั บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ ากดั และบริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ 
กรุ๊ป จ ากดั  

โดยบริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2558 มี
บริษัทย่อยที่ด าเนินงานภายใต้บริษัท 1 บริษัท คือ บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ ากดั (“HRCP”) ฯ ซึ่งได้ท าการซือ้หุ้นสามญัจากบริษัท 
อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เมื่อวนัที่ 1 มีนาคม 2559 โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีบริษัทร่วม
ลงทนุ 1 บริษัท คือ บริษัท คลนี แพลนนิ่ง จ ากดั โดยถือหุ้นร้อยละ 25 
 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ใหม่ (MAI) เมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม 2546 ปัจจุบนับริษัท และบริษัท
ย่อย ประกอบธุรกิจหลกัทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งโครงสร้างการด าเนินงานออกเป็นหน่วยธุรกิจ (Business 
Unit) ทัง้หมด 10 หนว่ย และด าเนินงานภายใต้บริษัทตา่ง ๆ ดงันี ้
 
 
 

http://www.ey.com/
http://www.thanalaw.co.th/
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ด ำเนินงำน
โดย 

ชื่อบริษัท ชื่อหน่วยธุรกิจ ลักษณะธุรกจิ 

บริษัทใหญ่ บริษัทอินเตอร์เนชัน่แนล 
รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจโทรคมนาคม 
(Telecommunication 
Department : Telecom) 

ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตัง้ และให้บริการ
ค าแนะน าด้านระบบโทรคมนาคม 

บริษัทใหญ่ บริษัทอินเตอร์เนชัน่แนล 
รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดบัองค์กร (Enterprise 
Information Technologies : 
EIT) 

ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตัง้ และให้บริการ
ค าแนะน าด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งครบวงจร 

บริษัทใหญ่ บริษัทอินเตอร์เนชัน่แนล 
รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจระบบวิทยแุละโทรทศัน์
กระจายเสยีง (Digital 
Broadcasting Radio and 
Television Department: DB) 

ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตัง้ และให้บริการ
ค าแนะน าด้านการแพร่ภาพ โทรทศัน์ 
และวิทย ุดิจิตอล 

บริษัทใหญ่ บริษัทอินเตอร์เนชัน่แนล 
รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจการผลติซ า้ซอฟต์แวร์ 
(Authorized Replication: AR) 
 

ผลติซ า้ซอฟต์แวร์ประเภทผู้ประกอบ
เคร่ือง (OEM) ของบริษัท Microsoft  

บริษัทยอ่ย บริษัท ไอที กรีน จ ากดั 
(มหาชน)**  
(ถือหุ้นร้อยละ 91.14) 

ธุรกิจจ าหนา่ยสนิค้าไอที
ประเภทผลติภณัฑ์ระดบัองค์กร  
(IT Green Pub Co., Ltd: ITG) 

เป็นตวัแทนจ าหนา่ยอปุกรณ์เครือขา่ย
ให้กบัผู้ประกอบ การค้าคอมพิวเตอร์ 

บริษัทยอ่ย บริษัท อินเทลลเิจ็นท์ เอ็น
เตอร์ไพร์ส คอมพิวติง้ 
จ ากดั  
(ถือหุ้นร้อยละ 92) 

ธุรกิจบริการให้ค าปรึกษาพฒันา
ระบบสารสนเทศ (Intelligent 
Enterprise Computing: INEC)  

บริการและบ ารุงรักษาคอมพวิเตอร์และ
เครือขา่ยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษัทยอ่ย บริษัท ทีวี เทเลคอม 
จ ากดั 
(ถือหุ้นร้อยละ 99.99) 

ธุรกิจระบบสนบัสนนุธุรกิจ
โทรคมนาคม (TV Telecom: TVT) 

ทีป่รึกษา ออกแบบ จดัหาอปุกรณ์ ติดตัง้ 
พฒันาระบบ บริหารโครงการ และ
บ ารุงรักษาด้านระบบสนบัสนนุการ
ด าเนินธุรกิจ 
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ด ำเนินงำน
โดย 

ชื่อบริษัท ชื่อหน่วยธุรกิจ ลักษณะธุรกจิ 

บริษัทยอ่ย บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ 
เซอร์วิส จ ากดั 
(ถือหุ้นร้อยละ 50.99) 

ธุรกิจให้บริการสารสนเทศบน
คลาวด์แบบครบวงจร 
(Integrated Cloud Service 
Agency) 

ให้บริการทางด้านสารสนเทศบนคลาวด์ 
โดยให้บริการเชา่ใช้ซอฟต์แวร์ เชา่ใช้
พืน้ท่ี รวมถึงการตดิตงัพฒันาระบบ
สารสนเทศแบบครบวงจร  

บริษัทยอ่ย บริษัท เอช อาร์ ซี พี 
จ ากดั 
(ถือหุ้นร้อยละ 50.99) 

ธุรกิจบริการให้ค าปรึกษา พฒันา
ระบบสารสนเทศไอทีทางด้านการ
ดแูลสขุภาพและทางการแพทย์ 
(Health Care) 

ที่ปรึกษา ออกแบบ ระบบสารสนเทศไอที
ที่เก่ียวกบัทางการดแูลสขุภาพ และทาง
การแพทย์ 

บริษัทยอ่ย บริษัท สงิห์คอม อินเตอร์ 
กรุ๊ป จ ากดั  
(ถือหุ้นร้อยละ 51) 

ที่ปรึกษา ออกแบบ  ตดิตัง้ และ
ให้บริการ ด้านโทรคมนาคม 
(Singhcom Inter Group Co., 
Ltd : SIG) 

ให้บริการออกแบบก่อสร้างสถานฐีาน 
ติดตัง้ รือ้ถอน เพิ่มเติม อปุกรณ์รับสง่
สญัญาณเครือขา่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ี 
ระบบไฟฟา้ และระบบโทรคมนาคม 

หมำยเหตุ บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ ากดั (HRCP) ได้ท าการขายหุ้นสามญั ให้แก่บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัที่ 1 มีนาคม 2559   
โดย บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

 
7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
  ทนุจดทะเบียน ทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว ณ วนัท่ี 30 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 

 ทนุจดทะเบียน : 320,536,266 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 320,536,266 หุ้น  
    มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 
 ทนุท่ีออกและช ำระแล้ว : 254,298,158 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 254,298,158 หุ้น  
    มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 

            
7.2  ผู้ถอืหุ้น 
  รำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 อนัดบัแรก ที่ปรำกฏในสมดุทะเบยีนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 
มีดงัตอ่ไปนี ้
 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 
1.  นำยดล เหตระกลู 17,258,400 6.787 
2.  นำยกงัวำล กศุลธรรมรัตน์ 12,545,494 4.933 
3.  นำยแดน เหตระกลู 11,163,570 4.390 
4.  นำยประชำ เหตระกลู 7,318,000 2.878 
5.  นำยณรงค์ ฐำนธรรมกลุ 5,353,200 2.105 
6.  นำยประเสริฐ รวมภกัดีกลุ 5,020,000 1.974 
7. นำยนนัทพนัธ์ มหทัธนธญั 3,641,400 1.432 
8.  นำงเกศรำ มำนะศิลป์ 3,429,100 1.348 
9. นำยกิตติพงษ์ ภทัรชยักลุ 3,100,000 1.219 
10. บริษัท สจัจะ ประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 3,050,016 1.199 

รวม 71,879,180 28.265 
 
   หมายเหตุ  : ผู้ ถือหุ้นล ำดบัท่ี 1, 3 และ 4 เป็นบคุคลที่เก่ียวข้องกนัตำมมำตรำ 258 
 
7.3  การออกหลักทรัพย์อื่น  
  ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
  ในวนัที่ 26 พฤศจิกำยน 2557 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทฯ 
ครัง้ที่ 2 (IRCP-W2 เพื่อจดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมจ ำนวน 56,791,566 หน่วย ในอตัรำ 3.09 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบส ำคญัแสดง
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สิทธิในรำคำเสนอขำยศูนย์บำทต่อหน่วย โดยมีรำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทฯ IRCP-W2 
ดงันี ้

 
ลักษณะส าคัญของหลกัทรัพย์ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

หลักทรัพย์ IRCP-W2 
วันที่ออก วนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2557 
อาย ุ 2 ปี 6 เดือน นบัแตว่นัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
จ านวนที่ออกและเสนอ
ขาย 

56,791,566 

จ านวนหุ้นที่ออกเพื่อ
รองรับ 

56,791,566 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บำท 
ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามัญ 

6.30 บำทตอ่หุ้น  

วันใช้สิทธิ ครัง้ที่ 1 วนัท่ี 15 พฤษภำคม 2558 
ครัง้ที่ 2 วนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2558 
ครัง้ที่ 3 วนัท่ี 16 พฤษภำคม  2559 
ครัง้ที่ 4 วนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2559 
ครัง้ที่ 5 (ครัง้สดุท้ำย) วนัท่ี 16 พฤษภำคม 2560 

   

  อยำ่งไรก็ตำม เนื่องจำกมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2558 ที่ประชมุ
มีมติให้เสนอที่ประชุมสำมญัประจ ำปี 2558 โดยเห็นชอบอนุมตัิจ่ำยเงินปันผลเป็นหุ้นซึ่งเข้ำเง่ือนไขที่ก ำหนดให้บริษัทฯ 
ต้องด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ IRCP-W2 โดยมีรำยละเอียดกำรปรับ
สทิธิดงันี ้
                 เดิมก่อนกำรปรับสทิธิ  หลงักำรปรับสทิธิที่มีผลบงัคบัใช้ 
                   ตัง้แตว่นัท่ี 30 เมษำยน 2558 
  รำคำกำรใช้สทิธิ       6.30 บำทตอ่หุ้น    5.25 บำทตอ่หุ้น 
  อตัรำกำรใช้สทิธิ      1 หนว่ยตอ่ 1 หุ้น              1 หนว่ยตอ่ 1.2 หุ้น 
   

  กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิของ IRCP-W2 ข้ำงต้น มีผลบงัคับทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยขึน้เคร่ืองหมำย XD หุ้ นของบริษัทฯ ซึ่งตรงกับวันที่ 30 เมษำยน 2557 (วันที่ผู้ ซือ้หุ้ น
สำมญัของบริษัทไมม่ีสทิธิได้รับเงินปันผล) 
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รายละเอียดการใช้สทิธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ IRCP-W2 ดังนี ้
 

 
การใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ IRCP-W2 ครัง้ที่ 1 ณ วนัที่ 15 พฤษภาคม 2558 

จ ำนวนผู้ทีใ่ช้สทิธิ  19 รำย 
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิทีใ่ช้สทิธิในครัง้นี ้ 1,568,186  หนว่ย 
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิคงเหลอืหลงักำรใช้สทิธิ 55,223,380  หนว่ย 
จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออก เพื่อกำรใช้สทิธิครัง้นี ้ 1,881,820  หุ้น 
จ ำนวนคงเหลอืของหุ้นสำมญัที่ออก เพื่อรองรับกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 66,268,060  หุ้น 

  
 

การใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ IRCP-W2 ครัง้ที่ 2 ณ วนัที่ 16 พฤศจิกายน 2558 

จ ำนวนผู้ทีใ่ช้สทิธิ  1 รำย 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิทีใ่ช้สทิธิในครัง้นี ้ 323  หน่วย 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิคงเหลอืหลงักำรใช้สทิธิ 55,223,057  หน่วย 

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออก เพื่อกำรใช้สทิธิครัง้นี ้ 387  หุ้น 

จ ำนวนคงเหลอืของหุ้นสำมญัที่ออก เพื่อรองรับกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 66,267,673  หุ้น 

 
 

การใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ IRCP-W2 ครัง้ที่ 3 ณ วนัที่ 16 พฤษภาคม  2559 
จ ำนวนผู้ทีใ่ช้สทิธิ  2 รำย 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิทีใ่ช้สทิธิในครัง้นี ้ 25,400  หน่วย 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิคงเหลอืหลงักำรใช้สทิธิ 55,197,657 หน่วย 

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออก เพื่อกำรใช้สทิธิครัง้นี ้ 30,480   หุ้น 

จ ำนวนคงเหลอืของหุ้นสำมญัที่ออก เพื่อรองรับกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 66,237,193  หุ้น 

 

  
 

การใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ IRCP-W2 ครัง้ที่ 4 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 
จ ำนวนผู้ทีใ่ช้สทิธิ  0 รำย 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิทีใ่ช้สทิธิในครัง้นี ้ 0  หน่วย 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิคงเหลอืหลงักำรใช้สทิธิ 55,197,657 หน่วย 

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออก เพื่อกำรใช้สทิธิครัง้นี ้ 0   หุ้น 

จ ำนวนคงเหลอืของหุ้นสำมญัที่ออก เพื่อรองรับกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 66,237,193  หุ้น 
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 ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นจะขึน้อยู่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีกำรใช้สิทธิ  ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม (IRCP-W2) ครัง้นีม้ีกำรใช้สทิธิทัง้จ ำนวน (Fully dilution effect) จะมีผลกระทบแบง่เป็น 
 

ผลกระทบ ร้อยละ 
1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของ
ผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

26.26 

2) ผลกระทบตอ่รำคำตลำดของหุ้น 
(Price Dilution) 

ไมม่ีผลกระทบ 

3) ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก ำไร  
(Earnings Dilution) 

21.26 

 
7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัท มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไมต่ ำ่กวำ่ร้อยละ 50 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้ และหกัส ำรองตำม
กฎหมำย ทัง้นี ้ต้องได้รับกำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย เว้นแตบ่ริษัท มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินเพื่อกำรขยำยกิจกำร 
ซึง่นโยบำยดงักลำ่วได้ปรับใช้กบับริษัทยอ่ยทัง้ 6 บริษัทด้วย 

ข้อมลูกำรเปรียบเทียบกำรจำ่ยเงินปันผลของบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ในปี 
2557-2559 ดงันี ้
   (หน่วย พนับำท) 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ก ำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (132,432) 51,795  114,335  
จดัสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำย 3  4,395  3,483  
ก ำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหลงัหกัส ำรองตำม
กฎหมำย 

(132,435) 47,400  110,852  

เงินปันผล จ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี - 38,140  110,852  
เงินปันผล จ่ำยจำกก ำไรสะสม - - 11,982  
รวมเงินปันผลประจ ำปี  -  38,140  122,835  
สดัสว่นกำรจำ่ยเงินปันผลเทียบกบัก ำไรสทุธิ (%) 0.00 73.64 107.43 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชดุยอ่ย 5 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งและธรรมาภิบาล 
 

 คณะกรรมการบริษัท 
 ปี 2559 ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 8 ทา่น มีรายช่ือ
และประวตัิการเข้าร่วมประชมุ (จนถึง 31 ธ.ค. 59) ดงัตอ่ไปนี ้
 

ล าดบั รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนครัง้การประชมุ 
คณะกรรมการบริษัท 

จ านวนครัง้การเข้าร่วม
ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

1. นายวฒิุพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัท 16 15 
2. นายอ านวย ทองสถิตย์ รองประธานกรรมการบริษัท /

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2 2 

3. นายดล เหตระกลู กรรมการ 16 15 
4. นายกงัวาล กศุลธรรมรัตน์ กรรมการ 16 16 
5. ดร.จิตรเกษม งามนิล กรรมการ 11 9 
6. นายนที กิตติวิทย์เชาวกลุ กรรมการ 16 15 
7. นายวชัรา ตนัตริยานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 
2 2 

8 นายเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 2 2 

  โดยมี นางสาวณชัชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
หมายเหตุ 1.ดร.จิตรเกษม งามนิล เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ตามมติการประชมุผู้ ถือหุ้น 2559 เม่ือวนัที่ 18 เมษายน 2559 และเข้าร่วม
ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้แรก ครัง้ที่ 6/2559 เม่ือวนัที่ 18 เมษายน 2559 
 2.นายอ านวย ทองสถิตย์ นายวัชรา ตันตริยานนท์ และนายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล เข้าด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษัท และ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ตามมติคณะกรรมการ ครัง้ที่ 14/2559 เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ
บริษัทครัง้แรก ครัง้ที่ 15/2559 เม่ือวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2559  
 3.คณะกรรมการบริษัท ซึง่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบลาออก เม่ือวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 5 ทา่น มี
รายชื่อและประวตัิการเข้าร่วมประชมุ (จนถึง 10 พ.ย. 59) ดงัตอ่ไปนี ้
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ล าดบั รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนครัง้การประชมุ 
คณะกรรมการบริษัท 

จ านวนครัง้การเข้าร่วม
ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

1. นายธนา เบญจาทิกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 

13 13 

2. พลเอกสิริณฏัฐ์ ก าแหงฤทธิรงค์ รองประธานกรรมการบริษัท / 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

13 13 

3. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบตัิ กรรมการ 13 12  
4. พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 13 13 

 

    
8.2 ผู้บริหาร 
 ปี 2559 ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้บริหารจ านวน 5 ทา่น มีรายช่ือ
ดงัตอ่ไปนี ้
 1. นายกงัวาล กศุลธรรมรัตน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 2. ดร.จิตรเกษม งามนิล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และ 
     รักษาการผู้อ านวยการหนว่ยธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร 
 3. นายนที กิตติวิทย์เชาวกลุ  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน  
 4. นายชาตรี ชาตรีกลุ  ผู้อ านวยการหนว่ยธุรกิจระบบวิทยแุละโทรทศัน์กระจายเสยีง  

5. นายธนาวธุ สวุรรณหิรัญ                 ผู้อ านวยการหนว่ยธุรกิจการผลติซ า้ซอฟต์แวร์                                             
 

  ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. เป็นผู้ตัดสินใจในเร่ืองที่ส าคญัของบริษัท ก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท 

รวมถึงการก ากบัดแูลการด าเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า และต้องรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

2.   มีอ านาจอนมุตัิคา่ใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินตามโครงการ หรือการลงทนุ หรือการซือ้ขายทรัพย์สนิ ถาวร
ของบริษัท ตามที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารแล้ว 

3.  มีอ านาจอนมุตัิคา่ใช้จ่ายหรือการจ่ายเงิน หรือการลงทนุ หรือการซือ้ขายทรัพย์สนิถาวรของบริษัท  
 แตล่ะครัง้ มลูคา่ไมเ่กิน 2 ล้านบาท 
4.   มีอ านาจอนมุตัิการจดัซือ้จดัจ้าง การเข้าท าสญัญา การจ่ายเงิน หรือการท านิติกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้อง

กบัธุรกิจการค้า โดยปกติและตามวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
5.   พิจารณาเร่ืองการระดมทนุของบริษัท เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหาร 
6.  มีอ านาจจ้าง แต่งตัง้ ปลดออก ให้ออก ไลอ่อก ก าหนดอตัราค่าจ้าง ให้บ าเหน็จรางวลั ปรับขึน้เงินเดือน 

คา่ตอบแทน เงินโบนสั ส าหรับพนกังานระดบัต ่ากวา่ผู้อ านวยการฝ่ายลงมา 
7.   มีอ านาจกระท าการ และแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่ เก่ียวข้อง          

และเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
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8.   อนมุตัิการแตง่ตัง้ที่ปรึกษา ด้านตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินงาน 
9.   ด าเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษัท 

 แต่ทัง้นี ้การอนมุตัิรายการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนมุตัิรายการที่ท าให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบั
บริษัท หรือบริษัทยอ่ย รวมทัง้รายการท่ีก าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการ
ได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัท หรือบริษัทร่วม เพื่อให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดของ ตลาดหลกัทรัพย์ใน
เร่ืองดงักลา่ว 
 

คุณสมบัติของผู้บริหาร 
 ผู้บริหารขอรับรองว่า มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 
และระมัดระวัง เพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความตัง้ใจที่จะด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อ
สาธารณชน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ 
กจ.12/2543 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่และประกาศที่เก่ียวข้อง 
 
 โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท 
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8.3  เลขานุการบริษัท  
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ให้ นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัท ตัง้แต่
วนัท่ี 1 สงิหาคม 2551 เป็นต้นไป 
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 
  8.4.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
   คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
   ในปี 2559 ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 กรรมการบริษัทมีจ านวนทัง้สิน้ 8 คน มีค่าตอบแทนในรูป
ของเบีย้ประชมุ ซึ่งจ่ายตามจ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ และคา่บ าเหน็จประจ าปี (ประจ าปี 2559 แตจ่่ายในปี 2560 หลงัผู้
ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ) ดงันี ้
 

 
 

รายชื่อ 
กรรมการ 

 
 

ต าแหน่ง 

 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ

บริษัท 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ 

บริหาร 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ
สรรหาฯ 

เบีย้ประชมุคณะ
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงฯ 

ค่า
บ าเหน็จ
ประจ าปี 

รวม 

นายวฒุิพงษ์  
โมฬีชาติ 

ประธานกรรมการบริษัท /
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการสรรหาฯ 

375,000 - - 30,000 
 

- 0 405,000 

นายอ านวย  
ทองสถิตย ์

รองประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอิสระ 
กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 

40,000 0 - - 0 0 40,000 

นายดล  
เหตระกลู 

กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาฯ 
กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 

300,000 - 10,000 10,000 0 0 320,000 

นายกงัวาล  
กศุลธรรมรัตน์ 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาฯ 

320,000 - 10,000 30,000 - 0 360,000 

ดร.จิตรเกษม 
งามนิล 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาฯ 

180,000 - 10,000 20,000 - 0 210,000 

นายนที  
กิตติวิทย์เชาวกลุ 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 

300,000 - 10,000 - 0 0 310,000 

นายวชัรา  
ตนัตริยานนท์ 

กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 

40,000 0 - - - 0 40,000 

นายเอกวฒัน์  
พิริยะวรสกลุ 

กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 

40,000 0 - - - 0 40,000 
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หมายเหตุ   1.ดร.จิตรเกษม งามนิล เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ตามมติการประชุมผู้ ถือหุ้น 2559 เม่ือวนัที่ 18 เมษายน 2559 และเข้า
ร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้แรก ครัง้ที่ 6/2559 เม่ือวนัที่ 18 เมษายน 2559 
 2. นายอ านวย ทองสถิตย์ นายวัชรา ตันตริยานนท์ และนายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล เข้าด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษัท และ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ตามมติคณะกรรมการ ครัง้ที่ 14/2559 เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ
บริษัทครัง้แรก ครัง้ที่ 15/2559 เม่ือวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2559  
 3.คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบลาออก เม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 5 ท่าน มี
คา่ตอบแทนในรูปของเบีย้ประชมุ ซึง่จ่ายตามจ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ และค่าบ าเหน็จประจ าปี (ประจ าปี 2559 แตจ่่ายในปี 2560 หลงัผู้ ถือ
หุ้นมีมติอนมุตัิ) ดงันี ้

 
 

รายชื่อ 
กรรมการ 

 
 

ต าแหน่ง 

 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ

บริษัท 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ 

บริหาร 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ
สรรหาฯ 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมกา
บริหารความ
เสี่ยงฯ 

ค่า
บ าเหน็จ
ประจ าปี 

รวม 

นายธนา  
เบญจาทิกลุ 

กรรมการ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
/ กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาฯ 

260,000 100,000 - 20,000 - 0 380,000 

พลเอกสิริณฏัฐ์  
ก าแหงฤทธิรงค์ 

รองประธานกรรมการบริษัท  
กรรมการตรวจสอบ 
/ กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาฯ 

260,000 100,000 - 40,000 - 0 400,000 

นายพลเชษฐ์  
ลิขิตธนสมบติั 

กรรมการ /  
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาฯ 

240,000 100,000 - 20,000 - 0 360,000 

พลเอกเชาวฤทธ์ิ  
ประภาจิตร์ 

กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 

260,000 100,000 - - - 0 360,000 

นายสวุรรณ  
ด าเนินทอง 

กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 

240,000 100,000 - - - 0 340,000 

   

หมายเหตุ การจา่ยคา่เบีย้ประชมุและคา่บ าเหน็จประจ าปี 2559 

   1. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 4/2559 เม่ือวนัที่ 23 มิถนุายน 2559 และ ครัง้ที่ 6/2559 เม่ือวนัที่ 15 กนัยายน 2559 
กรรมการไมรั่บคา่เบีย้การประชมุ  
   2. ตามมติคณะกรรมการบริหาร ครัง้ที่ 2/2559 เม่ือวนัที่ 29 สิงหาคม 2559 มีมติการจา่ยคา่เบีย้ประชมุจะพิจารณาจา่ยในบางกรณี 
เน่ืองจากเป็นการประชมุประจ าและระยะยาว 
   3. ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2560 เม่ือวนัที่ 13 กมุภาพนัธ์ 2560 มีมติให้งดจา่ยคา่บ าเหน็จประจ าปี 2559 
ทัง้นีต้้องรอมติจากผู้ ถือหุ้น จากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ตอ่ไป 
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8.4.2. ค่าตอบแทนอื่นๆ 

   คา่ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ 

   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2560 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ ถือหุ้น ไม่จ่าย 
ค่าบ าเหน็จประจ าปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท แต่ทัง้นีต้้องรอการอนุมตัิจากที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ก่อน 
 
   คา่ตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 

 ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ได้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพของพนกังาน ผู้บริหารทัง้ 5 คน จึงมีค่าตอบแทน 
อื่น ๆ อีก เป็นจ านวน  319,254.75 บาท 
 
8.5 บุคคลากร   
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัท และบริษัทยอ่ย มีพนกังานทัง้หมด 250 คน มีพนกังานของบริษัท จ านวน 
100 คน และพนกังานของบริษัทยอ่ยจ านวน 150 คน โดยแบง่จ านวนพนกังานตามสายธุรกิจหลกัได้ดงันี ้
    

หน่วยธุรกิจ 
จ านวนคน 

ณ 31 ธ.ค. 2559 
จ านวนคน 

ณ 31 ธ.ค. 2558 

โทรคมนาคม(Telecom) 10 13 

เทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร (EIT) 7 9 

ระบบวิทยแุละโทรทศัน์กระจายเสยีง (DB) 6 6 

ผลติซ า้ซอฟต์แวร์ (AR) 7 7 

จ าหนา่ยสนิค้าไอที (IT Green)** 62 39 

ให้บริการและพฒันาระบบสารสนเทศ (INEC) - 42 

ระบบสนบัสนนุธุรกิจโทรคมนาคม (TVT) 10 11 

ให้บริการสารสนเทศบนคลาวด์แบบครบวงจร  
(IRCP Cloud Services) 

3 0 

ระบบสารสนเทศไอทีทางด้านการดแูลสขุภาพและ
การแพทย์ (HRCP) 

- 0 
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หน่วยธุรกิจ 
จ านวนคน 

ณ 31 ธ.ค. 2559 
จ านวนคน 

ณ 31 ธ.ค. 2558 
กิจการร่วมค้าส าหรับธุรกิจที่เก่ียวกบัระบบ
โทรคมนาคม (SIG) 

75 - 

หนว่ยงานสนบัสนนุ 70 43 
รวม 250 170 

 
 ทัง้นี ้มีค่าตอบแทนของพนกังานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
แยกตามลกัษณะคา่ตอบแทน ดงันี ้

 

 ค่าตอบแทน จ านวนเงนิ (บาท) 
ณ  31 ธ.ค. 2559 

จ านวนเงนิ (บาท) 
ณ  31 ธ.ค. 2558  

เงินเดือน + คา่ต าแหนง่ + คา่วิชาชีพ 119,861,590.48 96,614,638.20 
โบนสั + คอมมิชชัน่ 21,290,291.13 42,190,626.57 
คา่ลว่งเวลา 2,093,045.20 912,477.10 
สวสัดิการ 12,562,939.45 7,603,173.86 
เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 1,804,344.49 1,705,879.71 
เงินชดเชย 325,500.00 - 
รวม 157,937,710.75 149,026,795.44 

 
 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

 บริษัทมีนโยบายให้ความส าคญักบัพนกังานอยา่งเต็มที่ และเน้นการท างานด้วยความมุง่มัน่เป็นทีม และมีการเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการท างาน โดยจดัให้มีการอบรมให้ความรู้ทัง้จากภายในและภายนอก ทัง้ความรู้ทางเทคนิค ความรู้เฉพาะ
ด้านธุรกิจ และจริยธรรมในการท างาน และการสง่บคุลากรเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้พฒันาทนัตาม
เทคโนโลยี และเพิ่มเติมทักษะการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ตลอดจนทักษะด้านวิชาชีพเฉพาะทาง ซึ่งส่งผลให้การ
ปฏิบตัิงานในหน้าที่มีประสทิธิผลยิ่งขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทได้จดักิจกรรมเพื่อสร้างจิตสาธารณะ เพื่อเป็นการปลกูฝังความรู้สกึ
ร่วมของการเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม ซึ่งจะสง่ผลให้เกิดลกัษณะนิสยัความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ ความสมคัรสมานสามคัคี อนัอาจ
ขยายผลก่อให้เกิดความสงบสขุภายในสงัคมและประเทศชาติตอ่ไป 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

 

9.1 นโยบาย 

  บริษัท ได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำร ดงันี ้
(1) ดแูลให้ควำมเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นและปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกนั 
(2) จดัให้มีก ำหนดโครงสร้ำงบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแตล่ะคณะอยำ่งชดัเจน 
(3) ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและเน้นให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูอยำ่งชดัเจนตอ่นกัลงทนุในเวลำที่เหมำะสม 
(4) จดัให้มีระบบกำรควบคมุและบริหำรควำมเสี่ยง โดยด ำเนินธุรกิจด้วยควำมระมดัระวงั และมีกำรประเมินควำม

เสีย่งพร้อมวำงกลยทุธ์แก้ไขและติดตำมกำรบริหำรควำมเสีย่งอยำ่งสม ่ำเสมอและเหมำะสม 
(5) ดแูลสนบัสนนุให้ผู้บริหำรและพนกังำนปฏิบตัิงำนอยำ่งมีจริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจอยำ่งถกูต้องและชอบธรรม 

 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสร้ำงกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 5 ชดุ คือ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน และคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสีย่งและธรรมำภิบำล 

 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

  ปี 2559 ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน 8 ทำ่น มีรำยช่ือ
ดงัตอ่ไปนี ้

1.  นำยวฒุิพงษ์ โมฬีชำต ิ  ประธำนกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรอิสระ 
2. นำยอ ำนวย ทองสถิตย์  รองประธำนกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
3. นำยดล เหตระกลู   กรรมกำร 
4. นำยกงัวำล กศุลธรรมรัตน์  กรรมกำร 
5. ดร.จิตรเกษม งำมนิล  กรรมกำร 
6. นำยนที กิตตวิิทย์เชำวกลุ  กรรมกำร 
7. นำยวชัรำ ตนัตริยำนนท์  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
8. นำยเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ  กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 

 โดยมี นำงสำวณชัชำ รัตนจิตบรรจง เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท 
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  หมำยเหต ุเมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกำยน 2559 คณะกรรมกำรบริษัท ซึง่เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบลำออก ดงันี ้
1. นำยธนำ เบญจำทิกลุ  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
2. พลเอกสริิณฏัฐ์ ก ำแหงฤทธิรงค์ รองประธำนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
3. นำยพลเชษฐ์ ลขิิตธนสมบตัิ  กรรมกำรตรวจสอบ  / กรรมกำรอิสระ 
4. พลเอกเชำวฤทธ์ิ ประภำจิตร์  กรรมกำรตรวจสอบ  / กรรมกำรอิสระ 
5. นำยสวุรรณ ด ำเนินทอง  กรรมกำรตรวจสอบ  / กรรมกำรอิสระ 
 

 ดงันัน้ ตำมมตคิณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 14 เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2559 จึงมีมติแตง่ตัง้กรรมกำรเข้ำใหมแ่ทน 
จ ำนวน 3 ทำ่น ดงันี ้

1. นำยวชัรำ ตนัตริยำนนท์  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
2. นำยอ ำนวย ทองสถิตย์  กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
3. นำยเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ  กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

 

  ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท มีดงันี ้ 
1.  อ ำนำจหน้ำที่ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์และกฎหมำยอื่นใดที่ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่

ของกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรในบริษัท (มหำชน) จ ำกดั 
2.  อ ำนำจหน้ำที่ตำมข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก ำหนดให้เป็นของคณะกรรมกำร 
3.  พิจำรณำอนมุตัิแผนงำนระยะยำว แผนงำน งบประมำณ และงบลงทนุประจ ำปี 
4.  พิจำรณำงบดลุ และงบก ำไรขำดทนุประจ ำปี 
5.  พิจำรณำงบประมำณกำรปรับเงินเดือนประจ ำปี งบประมำณจ่ำยโบนสัพนกังำน สวสัดิกำรท่ีส ำคญัของ

ผู้บริหำร น ำเสนอเบีย้ประชมุ และบ ำเหน็จกรรมกำร และอตัรำจ่ำยเงินปันผลตอ่ผู้ ถือหุ้น 
6.  พิจำรณำโครงสร้ำงบริหำร แต่งตัง้คณะผู้บริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิกำร 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่เทคโนโลยีสำรสนเทศ และคณะกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม 
7.  ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท

ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

 เว้นแต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้จะกระท ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นี ้
ก ำหนดให้รำยกำรที่กรรมกำรหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด
กบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย ให้กรรมกำรซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองนัน้ ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

 เร่ืองที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 กำรท ำรำยกำรท่ีกรรมกำรมีสว่นได้เสียและอยูใ่นข่ำยที่กฎหมำย หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์
ระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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 นอกจำกนัน้ในกรณีต่อไปนีจ้ะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำร และที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้ำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
- กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัท ทัง้หมดหรือบำงสว่นท่ีส ำคญั 
- กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 
- กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสญัญำเก่ียวข้องกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัท ทัง้หมดหรือบำงสว่นที่ส ำคญั 

กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก ำไรขำดทนุกนั 

- กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
- กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ กำรออกหุ้นกู้  กำรควบหรือเลกิบริษัท 

 

 9.2.2 คณะกรรมการบริหาร 
  ปี 2559 ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 4 ทำ่น มีรำยช่ือ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. นำยดล เหตระกลู   ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำยกงัวำล กศุลธรรมรัตน์  กรรมกำรบริหำร 
3. ดร.จิตรเกษม งำมนิล  กรรมกำรบริหำร 
4. นำยนที กิตตวิิทย์เชำวกลุ  กรรมกำรบริหำร  
โดยมี นำงสำวณชัชำ รัตนจิตบรรจง เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร  

 
  ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2559 มีมติเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง
คณะกรรมกำรชุดย่อยใหม่ หลังกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น ประจ ำปี 2559 โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรชุดเก่ำ ก่อนมีกำร
เปลีย่นแปลง ประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน 4 ทำ่น ดงันี ้

1.  นำยดล เหตระกลู   ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2.  นำยกงัวำล กศุลธรรมรัตน์  กรรมกำรบริหำร 
3.  นำยนที กิตตวิิทย์เชำวกลุ  กรรมกำรบริหำร 
4.  นำยพลเชษฐ์ ลขิิตธนสมบตัิ  กรรมกำรบริหำร 
โดยมี นำยนที กิตติวิทย์เชำวกลุ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 
 

 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 
1. มีอ ำนำจสัง่กำร วำงแผน และด ำเนินกิจกำรของบริษัท ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 
2. ก ำหนดกลยทุธ์ทำงกำรตลำด 
3. ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรลงทนุ/ กำรระดมทนุ 
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4. มีอ ำนำจจ้ำง แตง่ตัง้ ปลดออก ให้ออก ไลอ่อก ก ำหนดอตัรำค่ำจ้ำง ให้บ ำเหน็จรำงวลั ปรับขึน้เงินเดือน 
คำ่ตอบแทน เงินโบนสั ส ำหรับพนกังำนระดบัผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 
5. มีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดสวัสดิกำรพนักงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ ประเพณีปฏิบัติ และ
สอดคล้องกบักฎหมำยที่บงัคบัใช้อยู่ 
6. พิจำรณำวำระตำ่ง ๆ ก่อนเสนอขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 

  ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2547 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ์ 2547 ที่ประชมุมีมติเพิ่มเตมิให้
คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจในกำรอนมุตัิคำ่ใช้จ่ำยตำมวงเงินท่ีก ำหนด   
 

  ทัง้นี ้กำรอนุมตัิรำยกำรของคณะกรรมกำรบริหำรข้ำงต้นจะไม่รวมถึงกำรอนุมตัิรำยกำรที่คณะกรรมกำร
บริหำร หรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกับบริษัท  
หรือบริษัทยอ่ย รวมทัง้รำยกำรที่ก ำหนดให้ต้องขอควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหุ้นในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัและกำรได้มำ
หรือจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์ที่ส ำคญัของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ 
 

 9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ปี 2559 ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ทำ่น มี
รำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1.  นำยวชัรำ ตนัตริยำนนท์  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
2. นำยอ ำนวย ทองสถิตย์  กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
3. นำยเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ  กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

        โดยมี นำยเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

 ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 15/2559 เมื่อวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2559 มีมตจิดัโครงสร้ำงกรรมกำร
ชดุยอ่ยใหม ่เมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกำยน 2559 คณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ลำออก ประกอบด้วยกรรมกำร 
จ ำนวน 5 ทำ่น ดงันี ้ 

1. นำยธนำ เบญจำทิกลุ  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
2. พลเอกสริิณฏัฐ์ ก ำแหงฤทธิรงค์ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
3. นำยพลเชษฐ์ ลขิิตธนสมบตัิ  กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
4. พลเอกเชำวฤทธ์ิ ประภำจิตร์  กรรมกำรตรวจสอบ  / กรรมกำรอิสระ 
5. นำยสวุรรณ ด ำเนินทอง  กรรมกำรตรวจสอบ  / กรรมกำรอิสระ 

         โดยมี นำยสวุรรณ ด ำเนินทอง เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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 ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2559 เมื่อวนัที่ 18 เมษำยน 2559 มีมติเปลีย่นแปลงโครงสร้ำง
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยใหม ่หลงักำรประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบชดุเกำ่ ก่อนมีกำร
เปลีย่นแปลง ประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน 5 ทำ่น ดงันี ้

1.  นำยธนำ เบญจำทกิลุ  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
2.  พลเอกสริิณฏัฐ์ ก ำแหงฤทธิรงค์ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 
3.  นำยพลเชษฐ์ ลขิิตธนสมบตัิ  กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 
4.  พลเอกเชำวฤทธ์ิ ประภำจิตร์  กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 
5.  นำยสวุรรณ ด ำเนินทอง  กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 
โดยมี นำยสวุรรณ ด ำเนินทอง เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท   
1. ดแูลรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนบญัชีที่เพียงพอและเช่ือถือได้ 
2. ดแูลให้บริษัท มีระบบควบคมุภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสทิธิภำพ 
3. กำรคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท 
4. ดแูลให้บริษัท ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
5. ดแูลไมใ่ห้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ระหวำ่งบคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี เพื่อเสนอในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งเป็น      
กำรสรุปกำรปฏิบตัิงำนในปีที่ผำ่นมำรวมทัง้กำรพิจำรณำแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ ำปีของบริษัท 
7. หน้ำที่อื่นที่อำจก ำหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมกำรบริษัท 

 
 9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรสรรหำฯ ประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน 3 ท่ำน มี

รำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นำยวฒุิพงษ์ โมฬีชำต ิ  ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
2. นำยเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ  กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
3. นำยดล เหตระกลู   กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน   
โดยมี นำงสำวณชัชำ รัตนจิตบรรจง เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
 

 ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 15/2559 เมื่อวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2559 มีมตจิดัโครงสร้ำงกรรมกำร
ชดุยอ่ยใหม ่โดยคณะกรรมกำรสรรหำฯที่ลำออก ประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน 3 ทำ่น ดงันี ้

1. พลเอกสริิณฏัฐ์ ก ำแหงฤทธิรงค์  ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
2. นำยดล เหตระกลู   กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

3. นำยธนำ เบญจำทิกลุ  กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
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โดยมี นำงสำวณชัชำ รัตนจิตบรรจง เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
 

 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2559 เมื่อวนัที่ 18 เมษำยน 2559 มีมติเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง

คณะกรรมกำรชุดย่อยใหม่ หลังกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น ประจ ำปี 2559 โดยคณะกรรมกำรสรรหำฯชุดเก่ำ ก่อนมีกำร

เปลีย่นแปลง ประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน 4 ทำ่น ดงันี ้

1. นำยวฒุิพงษ์ โมฬีชำต ิ  ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
2. พลเอกสริิณฏัฐ์ ก ำแหงฤทธิรงค์  กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
3. ดร.จิตรเกษม งำมนิล  กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
4. นำยพลเชษฐ์ ลขิิตธนสมบตัิ  กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน   

            โดยมี นำงสำวณชัชำ รัตนจิตบรรจง เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
 

 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน มีดงันี ้
1. พิจำรณำควำมเหมำะสมของโครงสร้ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรของบริษัท และบริษัทยอ่ย 
2. ก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท 
3. พิจำรณำสรรหำกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีกำรเงิน  ประธำน

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำร ตลอดจนบคุคลผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัท และเจ้ำหน้ำที่ระดบับริหำรที่
ลงนำมในเอกสำรส ำคัญของบริษัท โดยพิจำรณำบุคคลที่เหมำะสมที่จะมำด ำรงต ำแหน่ง เพื่อเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ และหรือ เสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

4. พิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและธรรมำภิบำล 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบญัชีกำรเงิน ประธำนเจ้ำหน้ำฝ่ำยปฏิบตัิกำร 

5. ก ำหนดหลกัเกณฑ์ พร้อมทัง้พิจำรณำแนวทำงและนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร
ทุกชุด เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ และหรือ น ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติ
ตำมแตก่รณี 

6. รำยงำนนโยบำยด้ำนคำ่ตอบแทนกรรมกำร หลกักำร/เหตผุลและวตัถปุระสงค์ของนโยบำย เปิดเผยไว้ใน
รำยงำนประจ ำปี 

7. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
 
 9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภบิาล 

 ปี 2559 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและธรรมำภิบำล ประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน 3 ทำ่น มีรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นำยอ ำนวย ทองสถิตย์  ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและธรรมำภิบำล 
2. นำยดล เหตระกลู   กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งและธรรมำภิบำล 
3. นำยนที กิตติวิทย์เชำวกลุ  กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งและธรรมำภิบำล 
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โดยมี นำยนที กิตติวิทย์เชำวกลุ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งและธรรมำภิบำล 

ทัง้นีม้ติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 15/2559 เมื่อวนัที่ 28 พฤศจิกำยน 2559 มีมติเปลีย่นแปลงโครงสร้ำง
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยใหม ่ให้มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งและธรรมำภิบำลเพิ่มเติม  

 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งและธรรมำภิบำล มีดงันี ้
1. ก ำหนด และทบทวน นโยบำย กรอบกำรบริหำรควำมเสีย่งองค์กร 
2. ก ำกบัดแูล และสนบัสนนุให้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่งองค์กร สอดคล้องกบักลยทุธ์และ 

เปำ้หมำยทำงธุรกิจ รวมถึงสภำวกำรณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทำง ติดตำม และประเมินผล กำรบริหำรควำมเสี่ยง ตอ่คณะกรรมกำรบริหำร (BOM) 

และฝ่ำยบริหำรควำมเสีย่ง (ระดบัปฏิบตัิกำร) เพื่อน ำไปด ำเนินกำร 
4. พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสีย่งองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในควำมเสีย่งที่อำจจะเกิดขึน้ รวมทัง้

แนวทำงกำรก ำหนดมำตรกำรควบคมุ หรือบรรเทำ และกำรพฒันำระบบกำรจดักำรบริหำรควำมเสีย่งองค์กร
เพื่อให้มีประสทิธิภำพอยำ่งตอ่เนื่อง 

5. รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสีย่งองค์กรให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ และในกรณีที่มีปัจจยั หรือ
เหตกุำรณ์ส ำคญั ซึง่อำจมีผลกระทบตอ่บริษัท อยำ่งมีนยัส ำคญั ต้องรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท  เพื่อ
ทรำบและพิจำรณำโดยเร็วที่สดุ  

6. พิจำรณำกลัน่กรองและให้ข้อคิดเห็นวำระทำงเทคนิคที่มีควำมซบัซ้อนเชิงธุรกิจ มีภำระผกูพนัในระยะยำว 
และมีควำมเสีย่งที่สง่ผลกระทบระยะยำวตอ่บริษัท ก่อนที่จะน ำเสนอ วำระนัน้ๆ ตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

7. ประชมุคณะกรรมกำรฯ อยำ่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ 
8. ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำย 

 
9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  
 บริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งได้มีกำรก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรและ
วิธีกำรคดัเลือกกรรมกำร โดยกรรมกำรที่ได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำฯ แล้วจะต้องได้รับเลือกตัง้โดยที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น ตำมข้อบงัคบัของบริษัททีก่ ำหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำร ดงันี  ้
 

 วิธีกำรแตง่ตัง้กรรมกำร 
 คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ำด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีกำรพิจำรณำจำก
ควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ หรือพิจำรณำจำกผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท ท่ีมีประสบกำรณ์ 
อยำ่งไรก็ตำม กำรแตง่ตัง้กรรมกำรใหญ่จะผำ่นกำรพิจำรณำจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ซึง่มีกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริหำรร่วมอยู่ด้วย นอกจำกนีก้ำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรจะต้องผ่ำนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นตำมข้อบงัคบัของ
บริษัท ทัง้นี ้ข้อบงัคบัของบริษัท ก ำหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัจ ำนวนหุ้นท่ีตนถือ 
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(2) ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น
กรรมกำรก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเทำ่จ ำนวนกรรมกำร
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดับถัดลงมำ มีคะแนนเสียง
เทำ่กนัเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธำนที่ประชมุเป็นผู้ ชีข้ำด 

 

 ทัง้นี ้กำรพ้นวำระต ำแหนง่ของกรรมกำรจะสลบัหมนุเวียนในอตัรำสว่น 1 ใน 3 ของกรรมกำร ซึง่ต้องพ้นวำระทกุปี
ตำมมติที่ประชมุสำมญัประจ ำปี แตก่รรมกำรชดุเดิมอำจได้รับกำรแตง่ตัง้กลบัเข้ำมำใหมไ่ด้ 
  ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระคณะกรรมกำรอำจเลอืกบคุคลใด
บคุคลหนึง่ ซึง่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยมำตรำ 68 แหง่พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 
2535 เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวน
กรรมกำรท่ียงัเหลอือยู ่เว้นแตว่ำระของกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหนง่จะเหลอืน้อยกวำ่ 2 เดือน บคุคลซึง่เข้ำเป็นกรรมกำรแทน
ดงักลำ่วจะอยูใ่นต ำแหนง่กรรมกำรได้เพียงเทำ่วำระท่ีเหลอือยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน 
  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียง    
ไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในกำรประชมุนัน้ 
  กำรสรรหำเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัท คณะกรรมกำรบริษัท จะพิจำรณำแต่งตัง้บุคคลที่มี
คณุสมบตัิเหมำะสมกบัต ำแหนง่และไมเ่ป็นบคุคลที่ต้องห้ำมตำมกฎหมำยโดยรับรองจำกมติสว่นใหญ่ของคณะกรรมกำร 
 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
 ที่ผ่ำนมำบริษัทมีนโยบำยในกำรสง่คณะกรรมกำรบริหำร เข้ำไปเป็นกรรมกำรบริษัทย่อยทกุบริษัท โดยมีหน้ำที่
ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และให้คณะกรรมกำรบริษัทย่อย รำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส  ซึ่งในเร่ืองที่ส ำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท  
คณะกรรมกำรบริษัทยอ่ย จะต้องได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือใช้สทิธิออกเสยีงด ำเนินกำรได้ 
ทัง้นี ้กำรสง่กรรมกำรเพื่อเป็นตวัแทนในบริษัทยอ่ยดงักลำ่วเป็นไปตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นของบริษัท 
 นอกจำกนี ้ บริษัทก ำหนดระเบียบผู้บริหำรท่ีได้รับแต่งตัง้จำกบริษัทย่อยนัน้ ต้องดแูลให้บริษัทย่อยมี ข้อบงัคบัใน
เร่ืองกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยง กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน หรือ กำรท ำรำยกำรส ำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย
ดงักล่ำว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรท ำรำยกำรข้ำงต้นในลกัษณะ
เดียวกนักบัหลกัเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องก ำกบัดแูลให้มีระบบกำรควบคมุภำยใน กำรจดัเก็บข้อมลู และกำรบนัทกึบญัชี
ของบริษัทยอ่ยให้บริษัทสำมำรถตรวจสอบและรวบรวม มำจดัท ำงบกำรเงินรวมได้ทนัก ำหนดเวลำด้วย 
 
 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
  บริษัท มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรดแูลผู้บริหำรในกำรน ำข้อมลูภำยในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตน  
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รวมทัง้ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ โดยเฉพำะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบกำรเงินเผยแพร่ต่อสำธำรณชนในระหว่ำงที่หลกัทรัพย์ของ
บริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในบริษัท ดงันี ้
 

 กำรให้ควำมรู้แก่ผู้บริหำรในฝ่ำยต่ำง ๆ เก่ียวกับหน้ำที่ผู้บริหำรที่ต้องรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของบริษัท 
และบทก ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ .ศ. 2535 และตำมกฎเกณฑ์
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 บริษัท จะก ำหนดให้กรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัท รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ต่อส ำนกั
กรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 บริษัท จะด ำเนินกำรส่งหนงัสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหำรทรำบว่ำ ผู้บริหำรที่ได้รับทรำบข้อมลูภำยในไม่ควรซือ้
หรือขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท ภำยในช่วง 1 เดือนก่อนกำรเผยแพร่งบกำรเงินต่อสำธำรณชน พร้อมแจ้งให้
ทรำบถึงบทลงโทษทำงกฎหมำย หำกพนกังำนหรือผู้บริหำรไม่ให้ควำมร่วมมือหรือหำกพบว่ำผู้บริหำรได้ใช้
ข้อมลูภำยในหรือมีควำมประพฤติที่สอ่ไปในทำงที่บริษัท ได้รับควำมเสยีหำย 
 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 ในปี 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ดงันี ้
 

ค่าตอบแทน IRCP IT 
Green 

INEC TVT IRCP 
Cloud 

Services 

HRCP Singhcom รวม 

คำ่สอบบญัชี 
(บำท) 

(Audit Fee) 

1,100,000 880,000 210,000 210,000 140,000 140,000 370,000 3,050,000 

            หมายเหตุ คำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกดั เป็น คำ่ตอบแทนตัง้แตเ่ดอืนมีนำคมถึง ธันวำคม                  
เน่ืองจำกเร่ิมก่อตัง้บริษัทเม่ือเดือนมีนำคม 2559 

 
9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ 
 

 หลักการประพฤติปฏิบัติและจรรยาบรรณ 
  โดยที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรได้ร่วมกนัก ำหนดแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบริษัท ให้เป็นไป
ตำมแนวทำงของข้อพึงปฏิบัติที่ดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) อำทิเช่น บทบำทและ 
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ กำรแต่งตัง้และกำรด ำรงต ำแหน่งขอ งกรรมกำร  
กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร กำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และผู้ ถือหุ้น ตลอดจนกำรรำยงำนข้อมลูทำงกำรเงิน 
โดยมีหลกักำรของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีดงันี ้
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  ผู้ถอืหุ้น: สิทธิและความเท่าเทียมกัน 
  ที่ผำ่นมำบริษัท ได้จดัให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นโดยได้อ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้น ทัง้สถำนท่ีจดัประชุมได้จดั
ให้อยู่ใจกลำงเมือง สะดวกต่อกำรเดินทำง โดยทำงบริษัท ได้จัดส่งหนงัสือเชิญประชุมให้กบัผู้ ถือหุ้นล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ  
7 วนัก่อนวนัประชุม ตำมที่ก ำหนดในข้อบงัคบัของบริษัท และได้จดัสง่สำรสนเทศของบริษัท ให้กบัผู้ ถือหุ้น ได้ศึกษำอย่ำง
เทำ่เทียมกนั นอกจำกนีบ้ริษัท ได้จดัท ำรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภำยใน 14 วนัหลงักำรประชมุผู้ ถือหุ้นและได้
จดัเก็บรำยงำนกำรประชมุอยำ่งเป็นระเบียบ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นตรวจสอบได้  
 

  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 
 บริษัท ให้ควำมส ำคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุกลุม่ที่เก่ียวข้องได้แก่ 

 พนกังำนบริษัท : บริษัท ปฏิบตัิตอ่พนกังำนทกุคนอยำ่งเทำ่เทียมกนัและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและ
เหมำะสม 

 คู่ค้ำและเจ้ำหนี ้: บริษัท ปฏิบตัิต่อคู่ค้ำและเจ้ำหนีอ้ย่ำงเป็นธรรม และเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำ
ตำมสญัญำที่ตกลงท ำร่วมกนั 

 ลกูค้ำ : บริษัท ให้กำรบริกำรกบัลกูค้ำอยำ่งมีคณุภำพและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ
ได้เป็นอยำ่งดี โดยเน้นให้ควำมส ำคญัถึงคณุภำพสนิค้ำและบริกำรในรำคำที่เหมำะสม 

 คูแ่ขง่ขนั : บริษัท ปฏิบตัิตำมกฎกติกำกำรแขง่ขนัท่ีดีและไมล่ะเมิดกฎกำรแขง่ขนั 

 ผู้สอบบญัชีอิสระ : บริษัท ให้ควำมร่วมมือกบัผู้สอบบญัชีในกำรเปิดเผยข้อมลูตำ่งๆ ที่ถกูต้องและโปร่งใส  
 

 การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 บริษัท จัดให้มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้นอย่ำงเหมำะสมด้วยเวลำที่เพียงพอ และได้มีกำรส่งเสริมให้ผู้ ถื อหุ้นมีโอกำส
อย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรแสดงควำมเห็นและตัง้ค ำถำมได้เมื่อต้องกำร ตำมกฎระเบียบวำระกำรประชุม และเร่ืองที่เสนอ 
นอกจำกนีบ้ริษัท มีนโยบำยให้กรรมกำรทกุคนในแตล่ะคณะเข้ำร่วมประชมุเพื่อตอบค ำถำมในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 ในปี 2559 บริษัทได้รับผลกำรประเมินผลกำรจัดประชุมผู้ ถือหุ้นจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ (กลต.) ร่วมกบัสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้ในระดบั “ดีเยี่ยม”  
 

 ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 
 คณะกรรมกำรบริษัทมีสว่นร่วมในกำรให้ควำมเห็นชอบในนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท ทัง้แผนธุรกิจ 
กลยุทธ์ และงบประมำณของบริษัท และติดตำมก ำกับควบคุมดูแล ให้ฝ่ำยจัดกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่
ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แก่กิจกำรและสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้กับ  
ผู้ ถือหุ้ น และต้องมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงสม ่ำ เสมอ มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ลงทุนอย่ำงถูกต้องครบถ้วนมี
มำตรฐำนและโปร่งใส 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
และก ำหนดอ ำนำจกำรอนมุตัิตำมขอบเขตและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในแตล่ะฝ่ำย ตัง้แตฝ่่ำยจดักำรจนถึงฝ่ำยบริหำร โดย
อ ำนำจกำรอนมุตัิสงูสดุเป็นของกรรมกำร 
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  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษัท ได้มีมำตรกำรในกำรปอ้งกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยได้ก ำหนดให้กรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมพิจำรณำ
อนมุตัิรำยกำรระหว่ำงกนัโปรดดหูวัข้อรำยกำรระหว่ำงกนั นอกจำกนีท้ำงบริษัท ได้เปิดเผยรำยละเอียดของรำยกำรระหว่ำงกนัที่
เกิดขึน้ในงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนด และในกรณีที่มีกรรมกำรที่มีสว่นได้เสีย  ในวำระใด ๆ  กรรมกำรท่ำนนัน้ต้อง
เปิดเผยให้ที่ประชุมทรำบ และไม่มีสิทธิออกเสียงในวำระดังกล่ำว อีกทัง้ได้ก ำหนดนโยบำยและวิธีกำรดูแลไม่ให้กรรมกำร 
ผู้บริหำร และผู้ที่เก่ียวข้องน ำข้อมลูภำยในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตน โปรดดหูวัข้อกำรควบคมุภำยใน 
   

 จริยธรรมธุรกิจ 
 บริษัท ได้ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทปฏิบตัิตำมข้อพงึปฏิบตัิที่ดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 
Practices) ตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรได้รับทรำบถึงบทบำทหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบที่จะใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในกำร
ด ำเนินธุรกิจ และต้องปฏิบตัิหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์และข้อบงัคับของบริษัท  ตลอดจนมติที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสตัย์ สจุริต และค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ ถือหุ้นเป็นส ำคญั พร้อมกับได้มีกำรก ำหนด
ข้อบังคับเก่ียวกับกำรท ำงำน เพื่อให้พนักงำนทั่วไปยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสตัย์สุจริต ซึ่งได้
ก ำหนดในข้อบงัคบัดงักลำ่วให้มีกำรก ำหนดบทลงโทษ หำกมีกำรฝ่ำฝืนข้อบงัคบัดงักลำ่วด้วย 
 

  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 จำกข้อบงัคบับริษัท ที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน ซึ่งบริษัทได้มีกำร
ถ่วงดลุของกรรมกำรซึง่ไมเ่ป็นผู้บริหำรที่เป็นลกูจ้ำงของบริษัท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด (คน) 8 9 9 9 8 
จ ำนวนกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นลกูจ้ำงของบริษัท (คน) 5 6 6 6 4 
 

  การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
 ประธำนกรรมกำรเป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ โดยประธำนกรรมกำรไม่เป็นบุคคลเดียวกับ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรงำนประจ ำ 
นอกจำกนี ้โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นอิสระที่ไมเ่ป็นลกูจ้ำงของบริษัทจ ำนวน 4 คน 
ซึง่เป็นกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 3 คน จะท ำให้เกิดกำรถ่วงดลุและกำรสอบทำน กำรบริหำรงำนได้เป็นอยำ่งดี  
 

  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัท จดัให้มีค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรในระดบัที่เหมำะสมและจูงใจพอในระดบัที่จะสำมำรถรักษำ

กรรมกำรที่มีคุณภำพไว้ ไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เกินควร นอกจำกนีค้่ำตอบแทนกรรมกำรจ่ำยใน
ระดับที่เปรียบเทียบได้กับในอุตสำหกรรม และเหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร      
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แต่ละคน ทัง้นี ้กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรจะได้รับค่ำตอบแทนที่เช่ือมโยงกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
และผลปฏิบตัิงำนของกรรมกำรแตล่ะคน 

 บริษัท ก ำหนดให้ค่ำตอบแทนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดบัสงูให้สอดคล้องกบัผลงำน
ของบริษัท และกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรแตล่ะคน 

 กำรก ำหนดคำ่ตอบแทนแก่กรรมกำรดงักลำ่วจะด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสและได้รับกำรอนมุตัจิำกผู้ ถือหุ้น 

 บริษัท ก ำหนดนโยบำยเปิดเผยนโยบำยค่ำตอบแทนและจ ำนวนค่ำตอบแทนของกรรมกำรและ
ผู้บริหำรระดบัสงูในรำยงำนประจ ำปีตำมที่ ก.ล.ต. ก ำหนด 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท ก ำหนดให้มีกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 3 เดือนต่อครัง้ (เป็นอย่ำงน้อย) โดยประธำนคณะกรรมกำร มี

นโยบำยสง่เสริมให้มีกำรใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบและจดัสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอในกำรประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ำยจดักำรเสนอเร่ือง
และสำมำรถอภิปรำยปัญหำส ำคญัได้อย่ำงรอบคอบโดยทัว่กนั โดยบริษัท ได้น ำสง่หนงัสอืเชิญประชุมลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั
ก่อนวันประชุมตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับบริษัท ยกเว้นในวำระเร่งด่วน โดยก ำหนดให้กรรมกำรมีหน้ำที่ ต้องเข้ำประชุม
คณะกรรมกำรทกุครัง้ ยกเว้นในกรณีที่มีเหตผุลพิเศษ โดยกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อย 
แตล่ะทำ่นสรุปได้ดงันี ้
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รายช่ือ 
กรรมการ 

 
 

ต าแหน่ง 

 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม / จ านวนครัง้ที่มีการจัดประชุม ในปี 2559 

คณะกรรมกำร
บริษัท 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
บริหำร 

คณะกรรมกำร 
สรรหำฯ 

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงฯ 

กำรประชมุ 
ผู้ ถือหุ้น 

นำยวฒิุพงษ์  
โมฬีชำติ 

ประธำนกรรมกำรบริษัท / 
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ 

15/16 - - 3/3 - 1/1 

นำยอ ำนวย  
ทองสถิตย์ 

รองประธำนกรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงฯ 

2/2 - - - - - 

นำยดล  
เหตระกลู 

กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรสรรหำฯ 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงฯ 

15/16 - 7/8 1/2 - 1/1 

นำยกงัวำล  
กศุลธรรมรัตน์ 

กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรสรรหำฯ 

16/16 - 8/8 3/3 - 1/1 

ดร.จิตรเกษม  
งำมนิล 

กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรสรรหำฯ 

9/11 - 8/8 2/3 - 1/1 

นำยนที  
กิตติวิทย์เชำวกลุ 

กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงฯ 

15/16 - 8/8 - - 1/1 

นำยวชัรำ  
ตนัตริยำนนท์ 

กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 

2/2 - - - - - 

นำยเอกวฒัน์  
พิริยะวรสกลุ 

กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 

2/2 - - - - - 
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หมายเหตุ 1. ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 13/2559 เม่ือวนัที่ 10 พฤศจิกำยน 2559 คณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 5 ทำ่น ซึง่เป็น
คณะกรรมกำรตรวจสอบลำออก ดงันี ้ 

1. นำยธนำ เบญจำทิกลุ  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ  
2. พลเอกสิริณฏัฐ์ ก ำแหงฤทธิรงค์ กรรมกำรตรวจสอบ  / กรรมกำรอิสระ 
3. พลเอกเชำวฤทธ์ิ ประภำจิตร์ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
4. นำยสวุรรณ ด ำเนินทอง  กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
5. นำยพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบตัิ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

 
 2. นำยอ ำนวย ทองสถิตย์ นำยวชัรำ ตนัตริยำนนท์ และนำยเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ เข้ำด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรบริษัท และ
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ ตำมมติคณะกรรมกำร ครัง้ที่ 14/2559 เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกำยน 2559 และเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำร
บริษัทครัง้แรก ครัง้ที่ 15/2559 เม่ือวนัที่ 28 พฤศจิกำยน 2559 สว่นกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบยงัไมมี่กำรประชมุ หลงักรรมกำรทัง้ 3 
ทำ่น เข้ำมำรับต ำแหน่ง 
 

 3.คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงฯ จดัตัง้ขึน้ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 15/2559 เม่ือวนัที่ 28 พฤศจิกำยน 2559 
และยงัไมมี่กำรประชมุในปี 2559 

 
 

รายช่ือ 
กรรมการ 

 
 

ต าแหน่ง 

 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม / จ านวนครัง้ที่มีการจัดประชุม ในปี 2559 

คณะกรรมกำร
บริษัท 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
บริหำร 

คณะกรรมกำร 
สรรหำฯ 

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงฯ 

กำรประชมุ 
ผู้ ถือหุ้น 

นำยธนำ  
เบญจำทิกลุ 

กรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
/ กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรสรรหำฯ 

13/13 7/7 - 2/2 - 1/1 

พลเอกสิริณฏัฐ์  
ก ำแหงฤทธิรงค์ 

รองประธำนกรรมกำรบริษัท  
กรรมกำรตรวจสอบ 
/ กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรสรรหำฯ 

13/13 7/7 - 4/4 - 1/1 

นำยพลเชษฐ์  
ลิขิตธนสมบตั ิ

กรรมกำร  
กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรสรรหำฯ 

12/13 5/6 - 1/2 - 1/1 

พลเอกเชำวฤทธ์ิ  
ประภำจิตร์ 

กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 

13/13 7/7 - - - 1/1 

นำยสวุรรณ  
ด ำเนินทอง 

กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 

12/13 7/7 - - - 1/1 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

10.1 นโยบายภาพรวม 

IRCP ตระหนกัถึงความส าคญัและพร้อมสง่เสริมการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสงัคมเพื่อสร้างความ

ยัง่ยืนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก าหนดค าขวญั “สร้างคุณค่าสูค่วามยัง่ยืน” ให้พนกังานทกุคนนึกถึง เตือนใจ ให้ปฏิบตัิงาน 

โดยค านึงถึงการสร้างคณุคา่และเป็นประโยชน์ต่อสงัคมรอบตวั เพื่อให้เกิดความยัง่ยืนถาวรทัง้แก่ตนเอง องค์กร และสงัคม

แวดล้อม จึงได้จดัตัง้ให้มีกลุม่กิจกรรม CSR IRCP ขึน้ โดยมีตวัแทนจากแต่ละหน่วยงานมาร่วมกนัคิด และจดักิจกรรมเพื่อ

ตอบสนองนโยบายดงักลา่ว  

โดยกลุม่ CSR IRCP นีไ้ด้มีนโยบาย แผนงาน และงบประมาณเพื่อสง่เสริมให้พนกังานของ IRCP ได้มีโอกาสสร้าง

คณุคา่ให้กบัสงัคมภายในของ IRCP โดยเน้นการดแูลกลุม่พนกังานและกลุม่บคุคลที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

ให้ทกุคนใช้ชีวิตในองค์กรได้อยา่งมีความสขุ ด้วยความเช่ือที่ว่าทกุคนจะท างานได้ดี มีประสทิธิภาพ จะต้องมีความพร้อมทัง้

กายและใจ จึงจดัให้มีการด าเนินการ และดแูลสขุภาพเชิงรุก (Proactive) โดยจดักิจกรรมอยา่งตอ่เนื่องดงัตอ่ไปนี ้

1. จัดงานวันเกิดประจ าเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่เกิดในเดือนเดียวกันได้มีโอกาสเข้า

มาร่วมงาน ท าความรู้จัก และเกิดสมัพนัธภาพที่ดีแก่พนกังานที่อยู่ต่างที่ ต่างหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการท างานข้าม

หน่วยงานในอนาคต เกิดบรรยากาศการท างานที่ดี ติดต่อง่าย เข้าใจง่าย ช่วยกันแก้ปัญหา เกิดการท างานเป็นทีมที่มี

ประสทิธิภาพ  

2. สนบัสนุนให้มีการจัดตัง้ชมรมกีฬา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการสนบัสนุนให้พนกังานเล่นกีฬาและ

สันทนาการต่างๆ เป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีทัง้กายและใจ ทัง้ยังท าให้เกิดการกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่ือม

ความสมัพนัธ์ระหวา่งหนว่ยงาน ช่วยลดความชดัแย้งในการท างานได้บางสว่น โดยปัจจบุนัมีการจดัตัง้ชมรมไปแล้ว 2 ชมรม 

คือแบดมินตนั และฟตุซอล  

3. จดัการแข่งขนักีฬาภายใน โดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อสร้างเสริมสขุภาพพลานามยั และความสามคัคีในหมู่

พนกังานของกลุ่มบริษัท IRCP โดยรูปแบบงานมีการแบ่งพนกังานไปอยู่ตามสีต่างๆ คละกลุ่มกัน มีการแข่งขนักีฬาแบบ

จริงจัง อาทิ ฟุตซอล แชร์บอล และกีฬาฮาเฮ ละลายพฤติกรรมสานสมัพนัธ์ เช่น บอลลนูบัม๊ วิ่งเลข บอลสามคัคี เป็นต้น  

รวมทัง้มีการประกวดกองเชียร์ให้เกิดความสนกุสนานเรียกรอยยิม้ ท าให้บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสขุ สนกุสนาน     

10.2 การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

 บริษัทมีการจดัท ารายงานโดยเปิดเผยรายละเอียดผา่นรายงานประจ าปี, 56-1 และรายงานการพฒันาความยัง่ยืน
นอกจากนีใ้นสว่นของการด าเนินงานบริษัทมีนโยบายคณุภาพ “มุง่มัน่พฒันาสนิค้าและบริการอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้เกิด
ความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า” และค าขวญัประจ าใจ “สร้างคณุคา่สูค่วามยัง่ยืน” ให้พนกังานนกึถงึ สร้างให้เป็นวฒันธรรม
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องค์กรให้ทกุคนมีจิตส านกึ รู้จกัสร้างคณุคา่ในกรอบหน้าทีค่วามรับผิดชอบของตนเองอยา่งมีคณุภาพ เพื่อให้เกิดความ
ยัง่ยืนตอ่ตนเองและสงัคมอยา่งเป็นรูปธรรม การด าเนินการและการรายงานในสว่นของกิจกรรมเพือ่สงัคมของกลุม่ CSR 
IRCP ได้มีการเสนองบประมาณเป็นรายปี และมีการด าเนินการและติดตามรายงานผลรายเดือนและรายไตรมาสตอ่ที่
ประชมุฝ่ายบริหาร 

 ในสว่นของการจดัหาผลติภณัฑ์ของบริษัท จะต้องเข้าสูก่ระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม 
รวมทัง้ปอ้งกนัการเกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่ ทัง้นีบ้ริษัทได้เลอืกผลติภณัฑ์จากบริษัทชัน้น าที่โรงงานซึง่ได้รับการรับรองและมี
มาตรฐานสากล เช่น ISO, UL เป็นต้น ตวัอยา่งผลติภณัฑ์ ได้แก่ HP, DELL, IBM, SUN, Tellabs, Aruba, NSN, Fortinet 
เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีนโยบายในการปฏิบตัิตอ่พนกังานและลกูจ้างอยา่งเป็นธรรม และมีช่องทางให้พนกังานและ
ลกูจ้าง สามารถเสนอแนะข้อคดิเห็นหรือร้องเรียนตอ่กรรมการได้ 

10.3 การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้าม)ี 

- ไมม่ี -  

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process) 

- ไมม่ี -  

 

แนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

 บริษัท ได้เห็นความส าคญัของการปอ้งกนัและตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีการสง่
กรรมการของบริษัท ไปเข้าร่วมอบรมสมัมนา ให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางดงักลา่ว เพื่อน ามาใช้ในการบริหารงาน
ภายใต้นโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ และบริษัท ได้ให้การสนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการรณรงค์การตอ่ต้าน 
การคอร์รัปชัน่ พร้อมทัง้ให้กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร เห็นความส าคญัและถ่ายทอด ท าความเข้าใจกบัผู้บริหารระดบัสงู
ของแตล่ะหนว่ยงาน เพื่อให้น าไปอธิบายและให้ความรู้กบัพนกังานในหนว่ยงานทกุคน  

 นอกจากนี ้บริษัทได้มีการประกาศนโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ในองค์กร ให้ทราบโดยทัว่กนั และให้
คณะกรรมการบริษัทตลอดจนพนกังานทกุคน ลงนามรับทราบและปฏิบตัิตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด (อ้างอิงตามประกาศ
บริษัทที่ 5/57) ดงันี ้

บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ดงัตอ่ไปนี  ้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน พนกังานชั่วคราวของบริษัท และบริษัทย่อยทุกบริษัท ด าเนินการหรือ

ยอมรับหรือให้การสนบัสนุน การทุจริตคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมถึง ผู้ รับจ้างหรือผู้ รับจ้างช่วง  
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และก าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจน
มีการทบทวนแนวทางปฏิบตัิให้สอดคล้องกบันโยบาย ระเบียบปฏิบตัิ ข้อก าหนด ประกาศ กฎหมาย และการเปลีย่นแปลง
ทางธุรกิจ 
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2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน พนกังานชั่วคราวของบริษัท และบริษัทย่อยทุกบริษัท  รับของขวญั เงิน
รางวลั หรือประโยชน์อื่นใด เกินกว่ามูลค่า 1,000 บาท เว้นแต่ จะได้กรอกแบบฟอร์มเอกสาร การรับของขวญั เงินรางวลั 
หรือประโยชน์อื่นใด โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหนว่ยงานสงูสดุ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อนมุตัิแล้วเทา่นัน้ 

3. มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บงัคบับญัชา พนกังานทุกคนทุกระดบั ผู้ส่งมอบหรือผู้ รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั การปฏิบตัิเพื่อให้การด าเนินการด้านการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่บรรลตุามนโยบายที่ก าหนด 

4. บริษัทพฒันามาตรการการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ ให้สอดคล้องกบักฎหมายที่เก่ียวข้องรวมถึงหลกัปฏิบตัิด้าน
ศีลธรรม โดยจดัให้มีการประเมนิความเสีย่งในกิจกรรมที่เก่ียวข้องหรือกลุม่เสีย่งตอ่ การทจุริตและคอร์รัปชัน่และน ามาจดัท า
เป็นคูม่ือแนวทางในการปฏิบตัิแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 

5. บริษัทไม่กระท าหรือสนบัสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทกุกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดแูล รวมถึงการควบคุม 
การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวญัทางธุรกิจและสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความ
โปร่งใสและไมม่ีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน ด าเนินการท่ีไมเ่หมาะสม 

6. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม ่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนกังานมีการปฏิบตัิที่ไม่เหมาะสม 
โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จดัซือ้ งานสง่เสริมการขาย งานบญัชี การเงิน 

7. บริษัทจดัให้มีความรู้ด้านการต่อต้าน การทจุริตและคอร์รัปชัน่แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน
เพื่อสง่เสริมความซื่อสตัย์ สจุริต และรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสือ่ให้เห็นความมุง่มัน่ของบริษัท 

8. บริษัทจดัให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินท่ีโปร่งใสและถกูต้องแมน่ย า 
9. บริษัทสง่เสริมให้มี การสือ่สารหลากหลายช่องทางเพื่อให้พนกังานและผู้มีสว่นเก่ียวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอนั

ควรสงสยัโดยมัน่ใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลัน่แกล้งด้วย
ประการใด และรวมถึงการแตง่ตัง้บคุคลเพื่อตรวจสอบติดตามทกุเบาะแสท่ีมีการแจ้งเข้ามา  

10. บริษัทฯ มีนโยบายลงโทษพนกังานท่ีทจุริตคอร์รัปชัน่ ฝ่าฝืน หรือไมป่ฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ 
ตามกฏหมายสงูสดุทัง้ทางแพง่และอาญา และจนกวา่คดีจะถึงที่สดุ 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2556 เมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2556 โดยมีกรรมการอิสระทัง้ 6 ท่าน 
และกรรมการตรวจสอบทัง้ 4 ท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดย
การซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง  ๆ   
5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร กระประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและ 
การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ
เหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทัง้มีระบบ
ควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและ
บริษัทย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกับบคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้งและบคุคลที่เก่ียวโยงกนั อยา่งเพียงพอแล้ว 
 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2556  ครัง้ที่ 4/2556 ได้แต่งตัง้ บริษัท ไอษ์ธวิน 
จ ากัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัทตัง้แต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ซึ่ง บริษัท ไอษ์ธวิน จ ากัด ได้
มอบหมายให้ นายพงษ์ศกัดิ์ ธโนปจัยโยธิน  ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหน้าท่ีผู้
ตรวจสอบภายในของบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของ บริษัท ไอษ์ธวิน จ ากดั และ นายพงษ์ศกัดิ์  
ธโนปจยัโยธิน แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่ว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีความ รู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลกัษณะเดียวกนักบับริษัท มาเป็นระยะ       
7 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลกัสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลกัสูตร แนวทางการ
ตรวจสอบบญัชีรายได้ และรายจ่าย หลกัสตูร COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายในใหมล่า่สดุ เป็นต้น โดย 
คณะกรรมการตรวจสอบ ยงัได้แต่งตัง้นายสมศกัดิ์ รัตนนิชาญ ให้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของ
บริษัท เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกบัผู้ตรวจสอบท่ีวา่จ้างจากภายนอก คือบริษัท ไอษ์ธวิน จ ากดั ด้วย ทัง้นี ้การพิจารณาและ
อนมุตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนมุตัิจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  
 

 ในปี 2559 ท่ีผ่านมา บริษัท ไอษ์ธวิน จ ากัด โดย นายพงษ์ศักดิ์ ธโนปัจจัยโยธิน ผู้ จัดการฝ่ายตรวจสอบ และ
ทีมงานได้ท าหน้าที่ตรวจสอบภายในตามแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้  ซึง่แผนงานตรวจสอบได้ผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังกล่าวแล้ว และผลจากการตรวจสอบได้รายงานเข้าสู่คณะกรรมการบริษัทฯ และได้ทบทวนถึงระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ จนมีความมัน่ใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ
เหมาะสม 
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12. รายการระหว่างกัน 

 

12.1 รายการระหว่างกนั 
 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขดัยังทางผลประโยชน์ ข้อมูลระหว่างกันรวมทัง้มูลค่าของรายการ
ระหว่างกันกบับุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหวัข้อ 6 ของงบ
การเงินแล้ว การท ารายการระหว่างกนันี ้เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันและเป็นไปตามราคาตลาดที่
เหมาะสม 
 
12.2 ขัน้ตอนการอนุมัตเิข้าท ารายการระหว่างกนั 
 บริษัทและบริษัทยอ่ย จะท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ก็ตอ่เมื่อได้รับอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนท ารายการ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับขนาดรายการตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด อย่างไรก็ตามรายการที่กรรมการหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทและบริษัทย่อย ให้กรรมการซึง่มีสว่นได้เสียในเร่ืองนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน
เร่ืองนัน้ ทัง้นีใ้นการด าเนินการดงักลา่วจะไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้ผู้ รับมอบสามารถอนมุตัิรายการท่ีตน หรือ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรือ อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
เว้นแต่เป็นการด าเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท หรือได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่กรรมการอิสระเข้าร่วม
ประชมุและได้กรอบการพิจารณาชดัเจนแล้ว 
 
12.3 นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกนัดแูลรายการระหว่างกนัดงักลา่วที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตว่ามีความ
สมเหตสุมผลและได้รับอนมุตัิตามขัน้ตอนและประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเปิดเผยข้อมลูของรายการ
ระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน 
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
 
13.1 ตารางสรุปงบการเงนิ 
 ตารางสรุปรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และอตัราสว่นทางการเงินท่ี
ส าคญัในระยะเวลา 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2557 - 2559 มีดงัตอ่ไปนี ้
 

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 – 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 

รายการ 
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

บาท % บาท % บาท % 
 สินทรัพย์              

 สินทรัพย์หมุนเวียน              
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด   222,761,766   21.26   99,053,527   9.10   140,625,697   10.73  
 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น   518,766,796   49.52   735,253,068   67.58   984,813,711   75.12  
 ลกูหนีภ้ายใต้สญัญาผ่อนช าระท่ีครบก าหนด       -     
    รับช าระภายในหนึง่ปี   -     -     674,877   0.06   1,944,907   0.15  
 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้   -     -     -     -     -     -    
 สนิค้าคงเหลือ   151,416,055   14.45   119,003,708   10.94   72,441,179   5.53  
 สนิทรัพย์ถาวรท่ีถือไว้เพ่ือขาย 1,645,791 0.16     
 สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน   33,253,043   3.17   20,230,562   1.86   10,963,894   0.84  

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   927,843,451   88.56   974,215,742   89.55  1,210,789,388   92.36  
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        

 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค า้ประกนั   65,290,000   6.23   71,290,000   6.55   71,290,000   5.44  
 เงินลงทนุในบริษัทร่วม   8,474,000   0.81   11,459,693   1.05   -     -    
 ลกูหนีภ้ายใต้สญัญาผ่อนช าระท่ีถึงช าระก าหนด       -     
    เกินกว่าหนึง่ปี   -     -     -     -     674,877   0.05  
 ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์   19,800,394   1.89   16,772,783   1.54   15,930,784   1.22  
 สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน   2,705,571   0.26   189,205   0.02   92,657   0.01  
 สทิธิการเช่า   2,510,375   0.24   3,371,077   0.31   4,231,785   0.32  
 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี   8,558,209   0.82   3,824,913   0.35   1,733,063   0.13  
 สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน   12,465,217   1.19   6,819,445   0.63   6,186,573   0.47  

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   119,803,766   11.44   113,727,116   10.45   100,139,739   7.64  

 รวมสินทรัพย์  
1,047,647,217  100.00  1,087,942,858  100.00  1,310,929,127   

100.00  
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รายการ 
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

บาท % บาท  บาท % 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

 หนีส้ินหมุนเวียน        
 เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินและ        
 เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท   255,790,025   24.42   173,086,883   15.91   372,241,072   28.40  
 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น   260,912,440   24.90   337,940,450   31.06   341,302,282   26.04  
 สว่นของหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงินท่ีถึง      -     

         ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี  1,411,098   0.13   1,380,606   0.13   1,131,202   0.09  
 เงินกู้ ยืมระยะยาว- สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน   47,799,901   4.56   -     -     -     -    
    หนึง่ปี       
 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   4,112,504   0.39   3,374,367   0.31   13,819,698   1.05  
 หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน   84,350,770   8.05   67,725,687   6.23   80,219,983   6.12  

รวมหนีส้ินหมุนเวียน   654,376,738   62.46   583,507,993   53.63   808,714,237   61.69  
หนีส้ินไม่หมุนเวียน       

หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน- สทุธิจากสว่นท่ี
ถึง  

      

   ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี   3,555,169   0.34   3,661,270   0.34   3,443,645   0.26  
เงินกู้ ยืมระยะยาว- สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระ   14,698,700   1.40   -     -     -     -    
   ภายในหนึง่ปี       
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน   14,684,615   1.40   10,803,241   0.99   9,327,695   0.71  
หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี   -     -     -     -     -     -    

 รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน   32,938,484   3.14   14,464,511   1.33   12,771,340   0.97  
 รวมหนีส้ิน   687,315,222   65.61   597,972,504   54.96   821,485,577   62.66  

 ส่วนของผู้ถือหุ้น        
หุ้นสามญั 320,536,266 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท   320,536,266    320,536,266    267,116,009   
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว        
หุ้นสามญั 254,298,158 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท   254,298,158   24.27   254,267,678   23.37   210,321,988   16.04  
(2558:หุ้นสามญั 254,267,678 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 

1 บาท) 

      

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั   117,143,920   11.18   117,014,380   10.76   109,015,000   8.32  
ก าไรสะสม        
    จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย   25,429,816   2.43   25,426,768   2.34   21,032,199   1.60  
    ยงัไม่ได้จดัสรร   (33,870,220)  (3.23)  82,032,855   7.54   141,433,720   10.79  
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ   363,001,674   34.65   478,741,681   44.00   481,802,907   36.75  
สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของ

บริษัทย่อย  
 (2,669,678)  (0.25)  11,228,673   1.03   7,640,643   0.58  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   360,331,995   34.39   489,970,354   45.04   489,443,550   37.34  
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,047,647,217  100.00  1,087,942,858  100.00  1,310,929,127  100.00  
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ตารางสรุปงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับงวดปี 2557 - 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 
 

รายการ 
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

บาท % บาท  บาท % 
ก าไรขาดทุน:       
รายได้       
     รายได้คา่บริการพฒันาระบบ  573,967,293   50.90   780,720,377   63.11  1,286,902,690   77.27  
      รายได้จากการขาย  544,907,294   48.33   448,363,260   36.24   360,428,038   21.64  
      รายได้เงินปันผล  -     -     -     -     90,000   0.01  
      รายได้อ่ืน  8,679,178   0.77   8,018,349   0.65   17,951,997   1.08  

รวมรายได้ 1,127,553,765  100.00  1,237,101,986  100.00  1,665,372,725  100.00  
ค่าใช้จ่าย       
     ต้นทนุคา่บริการพฒันาระบบ  473,974,899   42.04   619,321,194   50.06  1,033,479,945   62.06  
     ต้นทนุขาย  443,865,769   39.37   361,694,362   29.24   288,966,808   17.35  
     คา่ใช้จ่ายในการขาย  35,974,916   3.19   39,240,250   3.17   41,907,557   2.52  
     คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  247,406,156   21.94   122,935,043   9.94   111,836,793   6.72  

รวมค่าใช้จ่าย 1,201,221,740  106.53  1,143,190,849   92.41  1,476,191,103   88.64  
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก  (73,667,975)  (6.53)  93,911,137   7.59   189,181,622   11.36  
เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ค่าใช้จ่าย       
ทางการเงนิ และ ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้       
     สว่นแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  (2,843,989)  (0.25)  (1,040,307)  (0.08)  -     -    
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษี
เงนิได้ 

 (76,511,964)  (6.79)  92,870,830   7.51   189,181,622   11.36  

     คา่ใช้จ่ายทางการเงิน  (28,680,607)  (2.54)  (18,960,882)  (1.53)  (19,156,318)  (1.15) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (105,192,571)  (9.33)  73,909,948   5.97   170,025,304   10.21  
     คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้  (10,133,484)  (0.90)  (16,567,651)  (1.34)  (35,732,786)  (2.15) 
ก าไรส าหรับงวด (115,326,055) (10.23)  57,342,297   4.64   134,292,518   8.06  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:       
โอนกลบัสว่นเกินทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุใน
หลกัทรัพย์เผ่ือขาย-สทุธิจากภาษีเงินได้ 

 -     -     -     -     (149,694)  (0.01) 

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ 

 (3,047,910)  (0.27)  -     -     -     -    

ผลกระทบของภาษีเงินได้  609,582   0.05   -     -     -     -    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด   (2,438,328)  (0.22)  -     -     (149,694)  (0.01) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด  (117,764,383) (10.44)  57,342,297   4.64   134,142,824   8.05  
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ตารางสรุปกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับงวดปี 2557 – 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 
 

รายการ 31 ธ.ค. 59 
บาท 

31 ธ.ค. 58 
บาท 

31 ธ.ค. 57 
บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 11,824,050 245,400,335 -245,252,266 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ -7,463,294 -18,869,679 39,160,318 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงิน 119,347,483 -268,102,826 207,748,925 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) 123,708,239 -41,572,170 1,656,977 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวด 99,053,527 140,625,697 138,968,720 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด 222,761,766 99,053,527 140,625,697 
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13.2   การแสดงอตัราส่วนทางการเงนิ 

ตารางสรุปอตัราสว่นทางการเงินที่ส าคญัของบริษัทและบริษัทยอ่ยปี 2557 – 2559 

รายการ 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.42 1.67 1.50 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 1.19 1.47 1.41 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 1.78 1.43 2.17 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 205 255 168 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื (เทา่) 6.79 10.25 23.34 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ (วนั) 54 36 16 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้(เทา่) 3.07 2.89 3.94 
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 119 126 93 
วงจรเงินสด (วนั) 139 165 91 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร    
อตัราสว่นก าไรขัน้ต้น (%) 17.97 20.18 19.72 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงาน (%) (9.33) 5.97 10.21 
อตัราสว่นก าไรสทุธิ (%) (10.23) 4.64 8.06 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) (27.13) 11.71 30.21 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) (10.80) 4.78 12.28 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) (508.61) 282.56 696.64 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 1.06 1.03 1.52 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายการเงนิ    
อตัราสว่นหนีต้อ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.91 1.22 1.68 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) (2.67) 4.90 9.88 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) - 66.51 91.47 

ข้อมูลต่อหุ้น    
มลูคา่หุ้นตามบญัชี (บาท) 1.42 1.93 2.33 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น (0.40) 0.22 0.64 
เงินปันผลระหวา่งกาล (บาทตอ่หุ้น) - 0.10 0.22 
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) - 0.05 0.40 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
14.1 ภาพรวม 
 ในช่วงปี 2558 - 2559 เศรษฐกิจไทยได้เติบโตอย่างช้า ๆ เพราะประสบปัญหาเชิงโครงสร้างจากทัง้ภายนอกและ
ภายในประเทศ  ส าหรับปัญหาเชิงโครงสร้างภายในประเทศเป็นผลมาจากส่วนภาคอตุสาหกรรมไทยที่มีความสามารถไม่
เพียงพอในการพฒันาสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขัน้สงู ยงัคงต้องพึ่งพาการน าเข้าสินค้าเทคโนโลยีขัน้สงู ขณะเดียวกันภาคการ
สง่ออกมีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอดเป็นผลให้การผลิตภาคอตุสาหกรรมชะลอตวั ประกอบกับภาคเกษตรกรรมก็ประสบ
ปัญหาจากภาวะราคาสินค้าเกษตรตกต ่า  การชะลอการจับจ่ายใช้สอยของภาคครัวเรือน และการชะลอการลงทุนของ
ภาคเอกชน  ด้วยสาเหตทุี่กล่าวมาข้างต้นทางรัฐบาลได้ใช้นโยบายการคลงัในช่วงปี 2558 - 2559 ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง ทัง้จากกิจกรรมของรัฐบาลกลางทัง้ในและนอกงบประมาณที่เน้นใช้จ่ายลงทนุโครงการขนาดเล็ก สามารถเร่ง
ด าเนินการได้เร็ว นบัเป็นแนวทางที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยสร้างงานในระยะสัน้ได้ในภาวะที่อปุสงค์ในประเทศชะลอตวั รวมทัง้
รัฐวิสาหกิจที่เร่งด าเนินโครงการลงทนุใหมแ่ละโครงการตอ่เนื่อง 
 ส าหรับกลุม่บริษัท มีรายได้ในสว่นงานโครงการมาจากการใช้งบประมาณของรัฐบาล ซึง่ถือเป็นทัง้ข้อดี และข้อด้อย 
ในสว่นท่ีเป็นข้อดีคือความรวดเร็วในการเบิกจา่ยเงินตามความคืบหน้าของงาน ท าให้เกิดสภาพคลอ่ง ข้อด้อยคือโครงการท่ีได้
มกัเป็นโครงการขนาดเลก็ ท าให้รายได้ที่มาจากงานโครงการลดลง 
 ผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่เพียงแต่จะกระทบในสว่นโครงการที่ได้จากรัฐบาล ยงักระทบไปถึงรายได้การจากขาย
สินค้าให้ภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบนัมีการแข่งขนัด้านราคาสงู ในขณะที่ต้นทนุไม่สามารถลดลงได้เท่ากบัราคาสินค้าที่ลดลง จึง
เป็นความท้าทายที่จะต้องพยายามขายสนิค้าให้มีปริมาณมากขึน้เพื่อชดเชยกบัรายได้ที่สญูเสยีไปจากราคาขายที่ลดลง 
 
14.2 ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 
 ในปี 2559 กลุม่บริษัท มีรายได้รวม 1,128 ล้านบาท ต ่ากวา่ปีที่ผา่นมา 109 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.9 จากปี 
2558 ที่มีรายได้รวม 1,237 ล้านบาท  และกลุม่บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิ 115 ล้านบาท ในขณะท่ีปีที่ผา่นมามีก าไรสทุธิอยูท่ี่ 57 
ล้านบาท  โดยมีสาเหตมุาจาก 
 
 รายได้จากการพฒันาระบบ 

รายได้จากการพฒันาระบบ เป็นรายได้จากธุรกิจประเภทโครงการ ซึ่งมาจากหน่วยธุรกิจโทรคมนาคม  (Telecom) 
หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร (EIT) หน่วยธุรกิจการให้บริการและพฒันาระบบสารสนเทศ (INEC) 
หนว่ยธุรกิจระบบสนบัสนนุกิจการโทรคมนาคม (TVT) หนว่ยธุรกิจระบบวิทยแุละโทรทศัน์ (DB) และหนว่ยธุรกิจการให้บริการ
ติดตัง้อุปกรณ์เครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ (SIG) โดยในปี 2559 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการพฒันาระบบ จ านวน 574 ล้าน
บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 207 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.5 ทัง้นีเ้นื่องมาจากโครงการที่ได้จากการประมลูเป็นโครงการ
ขนาดเลก็ 
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รายได้จากการขาย 
รายได้จากการขายส่วนใหญ่มาจากหน่วยธุรกิจช่องทางจัดจ าหน่ายสินค้าไอทีประเภทผลิตภณัฑ์ระดบัองค์กร (IT 

Green) และหนว่ยธุรกิจผลติซ า้ซอฟต์แวร์ (AR) โดยในปี 2559 มีรายได้จากการขาย จ านวน 545 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีที่ผา่น
มา 97 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 21.6 ซึง่เป็นผลมาจากการใช้นโยบายในการรักษาฐานลกูค้า และการขยายฐานลกูค้า 

 
 รายได้อื่น 
 รายได้อื่นสว่นใหญ่มาจากผลก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น  
 
ต้นทุนค่าบริการพัฒนาระบบและต้นทุนขาย 
 ต้นทนุคา่บริการและพฒันาระบบ 
 ต้นทุนค่าบริการและพัฒนาระบบเป็นต้นทุนส าหรับงานประเภทโครงการ โดยในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีต้นทุน
ค่าบริการและพฒันาระบบ จ านวน 474 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 145 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.4 ซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัรายได้คา่บริการพฒันาระบบท่ีลดลง 
 
 ต้นทนุขาย 
 ต้นทุนขายเป็นต้นทุนสินค้าส าหรับงานประเภทท่ีไม่ใช่โครงการ โดยในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขาย จ านวน 444 
ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีที่ผา่นมาจ านวน 82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 22.6 ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัรายได้จากการขาย 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ในปี 2559 กลุม่บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 283 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีที่ผา่นมา จ านวน 121 
ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับรายได้ที่ยงัไม่เรียกช าระของงานโครงการสญัญาจ้าง
เหมาโครงการหนึ่งจ านวน 99.4 ล้านบาท เนื่องจากการพฒันาโครงการดงักลา่วมีระยะเวลาเกินกว่าก าหนดระยะเวลาส่ง
มอบงานตามสญัญา และบริษัทได้รับหนงัสือสญัญาบอกเลิกสญัญาจ้างเหมาจากผู้ ว่าจ้างดงักลา่วเมื่อวนัที่ 2 กุมภาพนัธ์ 
2560 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้บนัทึกประมาณการค่าปรับตามสญัญาและค่ารือ้ถอนไว้ในบญัชีเป็นจ านวนรวมประมาณ 12.9 
ล้านบาท 
 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 ในปี 2559 กลุม่บริษัทมีผลขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม จ านวน 2.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา จ านวน 
1.8 ล้าน ซึง่เป็นผลมาจากการรับรู้ผลขาดทนุของบริษัท คลนี แพลนนิ่ง จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทที่ IT Green ถือหุ้นอยูร้่อยละ 25 
เนื่องจาก บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ ากดั ยงัคงอยู่ระหว่างด าเนินการขอจดัตัง้โรงไฟฟ้า ซึ่งลา่ช้ากว่าก าหนด เพราะรอรัฐบาล
จดัท ากฎหมายประกอบ 
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ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 ในปี 2559 กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน จ านวน 28.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา 9.7 ล้านบาท เป็นผล
มาจากการชนะการประมลูโครงการใหญ่ โดยงบประมาณในการลงทนุสว่นหนึง่มาจากเงินกู้ธนาคาร ท าให้กลุม่บริษัทมีภาระ
ทางด้านดอกเบีย้ ตลอดจนภาระทางด้านค่าธรรมเนียมในการจดัท าหนงัสือค า้ประกนัธนาคาร นอกจากนีก้ลุม่บริษัทไ ด้ท า
การขยายฐานธุรกิจ โดยการเข้าร่วมทุนจัดตัง้บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด ซึ่งต้องจัดหาเงินกู้ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของบริษัทร่วมทนุ ท าให้กลุม่บริษัทมีภาระดอกเบีย้เพิ่มขึน้ 
 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 
 ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ โดยได้ค านวณจากภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 
ก าไร (ขาดทุน) 
 ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนทัง้สิน้ 115 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ
จ านวน 99.4 ล้านบาทจากการถูกยกเลิกสญัญา และประมาณการค่าปรับตามสญัญาและค่ารือ้ถอนเป็นจ านวนรวม
ประมาณ 12.9 ล้านบาท  
 
14.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 
 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุม่บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น จ านวน 519 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.5 
ของสนิทรัพย์รวม เปรียบเทียบกบัปีที่ผา่นมา ลดลง 216 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้ที่ลดลง ประกอบกบัการตัง้ค่าเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูรวม 99.99 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการที่ถูกยกเลิก 99.4 ล้านบาท และโครงการที่อยู่ในกระบวนการของศาล
ปกครองอีก 0.6 ล้านบาท 
 ส าหรับอตัราสว่นหมุนเวียนของลกูหนีก้ารค้าในปี 2559 อยู่ที่ 1.78 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกบัรายได้จากการพฒันา
ระบบและรายได้จากการขาย โดยมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่อยูท่ี่ 205 วนั ดีขึน้กวา่ปีที่ผา่นมา โดยปีที่ผา่นมาอยูท่ี่ 255 วนั  
สินค้าคงเหลือ  
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุม่บริษัทมีสินค้าคงเหลือ จ านวน 151.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา 32.4 ล้าน
บาท โดยแบ่งเป็นสินค้าส าเร็จรูปเพิ่มขึน้ 9.2 ล้านบาท และงานระหว่างท าเพิ่มขึน้ 36 ล้านบาท โดยสินค้าระหว่างทางและ
วสัดลุดลง 12.8 ล้านบาท  
 ส าหรับอตัราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2559 อยู่ที่ 6.79 เท่า ลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 
10.25 เท่า  ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2559 อยู่ที่ 54 วัน นานกว่าปีที่ผ่านมา โดยในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 36 วัน 
สาเหตทุี่ใช้ระยะเวลานานขึน้เป็นผลมาจากงานระหวา่งท าจากงานโครงการใหญ่ที่จะสง่มอบในปีถดัไป 
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14.4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 
 
โครงสร้างเงนิทุน 
 ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้เป็นจ านวน 678 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา 89 ล้านบาท โดย
แบง่เป็นหนีส้นิหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 71 ล้านบาท และหนีส้นิระยะยาวเพิ่มขึน้ 18 ล้านบาท ส าหรับหนีส้นิท่ีเพิ่มขึน้เป็นผลมาจาก
การกู้ เงินเพื่อใช้ในงานโครงการท่ีเกิดขึน้ในปีนี ้และเพื่อใช้ในการสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทสิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุ และบางสว่นเป็นผลมาจากการปรับปรุงส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 
 สว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2559 มีจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มขึน้ 30,480 หุ้น ซึ่งเกิดจากการผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญั (IRCP-W2) จ านวน 25,400 หนว่ย โดย 1 หนว่ยสามารถซือ้หุ้นสามญัได้ 1.20 หุ้น ในราคา 5.25 บาทตอ่ 1 
หุ้นสามญั  ส าหรับในสว่นของก าไรสะสม ได้ท าการตัง้ส ารองตามกฎหมายเพิ่มขึน้จากหุ้นสามญัที่เพิ่มขึน้  แตอ่ย่างไรก็ตาม
กลุม่บริษัทได้รับผลกระทบจากผลขาดทนุจากงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ จ านวน 117.76 ล้านบาท   นอกจากนีก้ลุม่บริษัทยงั
ได้มีการจ่ายเงินปันผล จ านวน 12.7 ล้านบาท จากการประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2558 
 อตัราสว่นหนีต้่อสว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2559 อยู่ที่ 1.91 สงูขึน้จากปีที่ผ่านมา โดยปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.22 เป็นผลมา
จากการกู้ เงินเพื่อใช้ในโครงการตามที่ได้อธิบายข้างต้น  แตอ่ยา่งไรก็ดีกลุม่บริษัทพยายามรักษาระดบัอตัราหนีส้นิตอ่ทนุไมใ่ห้
สงูไปกวา่นี ้ 
 
สภาพคล่อง 
 

งบกระแสเงนิสด 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทัง้สิน้ จ านวน 222.76 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากปีที่ผา่นมา 123.7 ล้านบาท ซึง่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วเกิดจากกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน +11.8 ล้านบาท ในปี 2559 กลุม่บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานก่อน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน +30.8 ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นลดลง +110 ล้านบาท และ
หนีส้ินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้ +16.6 ล้านบาท ในขณะที่สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ -36.5 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น
ลดลง -77.4 ล้านบาท จ่ายภาษีเงินได้ -30.3 ล้านบาท และรายการอื่น ๆ อีก -1.4 ล้านบาท 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนใช้ไปจ านวน -7.5 ล้านบาท โดยมีการใช้จ่ายเพื่อซือ้อุปกรณ์และซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ -11.3 ล้านบาท จ่ายซือ้เงินลงทนุ -3.25 ล้านบาท ในขณะท่ีมีเงินสดรับจากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ +3.1 ล้านบาท 
และเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค า้ประกนัลดลง +6 ล้านบาท 
 กระแสเงินสดจากกิจการจัดหาเงิน +119 ล้านบาท มาจากเงินกู้ ยืมสถาบันการเงินทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
+523.9 ล้านบาท รับคา่หุ้น +4.9 ล้านบาท รับจากการใช้สทิธิซือ้หุ้น 0.16 ล้านบาท ในขณะท่ีมีการช าระหนี ้-382.6 ล้านบาท 
ดอกเบีย้จ่าย -12 ล้านบาท และการจ่ายปันผล -14.6 ล้านบาท 
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 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุม่บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Current Ratio) อยู่ที่ 1.42 เท่า ลดลงจากปีที่ผ่าน
มา โดยปีที่ผา่นมามีอตัราสว่นอยูท่ี่ 1.67 เทา่ และมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (Quick Ratio) อยูท่ี่ 1.19 เทา่ ลดลงจากปี
ที่ผ่านมา  อตัราสว่นสภาพคล่องที่ลดลงเป็นผลมาจากหนีส้ินหมนุเวียนที่เพิ่มขึน้จากเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในงานโครงการและซือ้
สินค้าจากต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามยงัถือได้ว่าสภาพคลอ่งของกลุ่มบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีความสามารถในการ
ช าระหนีส้งู 
 
14.5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 
 จากการท่ีกลุม่บริษัทด าเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ซึง่เป็นท่ีทราบกนัดีวา่การเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ปัจจัยส าคัญที่อาจมีผลกระทบในอนาคตก็คือการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถให้ทนักบัเทคโนโลยี โดยเฉพาะบคุลากรทางด้านทีมขาย ทีมจดัหาวสัดอุปุกรณ์ และทีมวิศวกร เพื่อให้ลกูค้ามี
ความมัน่ใจในศกัยภาพของกลุม่บริษัทท่ีจะสง่มอบงานท่ีมีคณุภาพ และตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าได้ 
 และจากผลของการยกเลกิสญัญาโครงการท่ีเกิดขึน้ อาจเป็นปัจจยัส าคญัที่สง่ผลกระทบตอ่ความเช่ือมัน่ของลกูค้า 
และผู้มีสว่นเก่ียวข้อง อาทิเช่น สถาบนัการเงินที่กลุม่บริษัทใช้บริการสินเช่ือ ถึงแม้ว่าการยกเลิกโครงการดงักลา่วอยู่ระหว่าง
การด าเนินการโต้แย้ง และด าเนินการตามกฎหมาย  ดงันัน้ กลุม่บริษัทจึงต้องเพิ่มความระมดัระวงัในการท างานให้เสร็จและ
สง่มอบงานได้ตามความต้องการของลกูค้า 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท มีดังนี ้
 

1.1 กรรมการ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
 

ชื่อ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา /  
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัท

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 
5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน 

1. นายวฒุิพงษ์ 
โมฬีชาต ิ
ประธานกรรมการ 
23 เม.ย. 2555 
 

68 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนยีบตัร โรงเรียนการไปรษณีย์และ
โทรคมนาคม      
- หลกัสตูร Director Certification Program: DCP   
รุ่นท่ี 130/2010 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูรตอ่ต้านทจุริตส าหรับผู้บริหาร Anti-
Corruption for Executive Program: ACEP รุ่นท่ี 
15/2015 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Certification Program Update: 
DCPU รุ่นที่ 3/2015 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

- 
 

-  2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2552 – 2558 

 
2555 – 2558 
2551 – 2557 
2553 – 2556 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบบมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ 
ประธานกรรมการ บมจ. บิสซิเนสอะไลเม้นท์  
ประธานกรรมการ บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 

ประธานกรรมการ บมจ. ซมิโฟนี คอมมนูิเคชัน่  
ที่ปรึกษา บลจ. เอ็ม เอฟ ซ ี
คณะกรรมการสภาสถาบนัผู้ทรงคณุวฒุิ  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
คณะกรรมการ บริษัท แอลโซลา่ร์ 1 จ ากดั 
คณะกรรมการฝ่ายออกบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย   
คณะกรรมการ บริษัท บริหารสนิทรัพย์สขุมุวิท จ ากดั   
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ชื่อ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา /  
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัท

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 
5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน 

2. นายอ านวย  
ทองสถิตย์ 
รองประธานกรรมการ/
กรรมการตรวจสอบ 

14 พ.ย. 2559 
 
 

64 - ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีพลงังาน มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
- ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมไฟฟา้ สถาบนัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
- Post Grad. Cert. Alternative Energy, 

University of Florida, USA 

- Cert. Senior Executive Fellows, Harvard University, USA 
- หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู รุ่น 44 สถาบนัพฒันา
ข้าราชการพลเรือน 
- หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุ่น 49 วิทยาลยั 
ปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
- หลกัสตูรการบริหารงานพฒันาท้องถ่ินท่ียัง่ยืน  
รุ่นท่ี 1 สถาบนัพระปกเกล้า 
- หลกัสตูรการบริหารความมัน่คงระดบัสงู รุ่น 3  
สมาคมวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
-หลกัสตูร Director Certification Program: DCP รุ่นที่ 
201/2015 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
 

 

- -  2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2555 – 2558 
2555 – 2556 

รองประธานกรรมการบมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
กรรมการตรวจสอบบมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
กรรมการตรวจสอบบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบบริษัท ไอที กรีน จ ากดั  
กรรมาธิการด้านการปฏิรูปพลงังาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ 
กรรมการ สถาบนับริหารกองทนุพลงังาน (องค์กรมหาชน) 
กรรมการ มลูนิธิพลงังานเพื่อสิง่แวดล้อม 
กรรมการ ศนูย์อนรัุกษ์พลงังานแหง่ประเทศไทย 
กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์  
กรรมการ บริษัทผลติไฟฟา้ราชบรีุจ ากดั 
อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)        

บริษทั อินเตอรเ์นชัน่แนล รีเสริช คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                      

เอกสำรแนบ 1  หน้ำ 116 

ชื่อ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา /  
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัท

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 
5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน 

3.นายดล เหตระกลู 
กรรมการ/ 
25 เม.ย. 2554 

35 - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต วิทยาลยั
นานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

- หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงูด้านการพฒันาธุรกิจ
อตุสาหกรรมและการลงทนุ รุ่นท่ี 2 (วธอ.2) 
- หลกัสตูร Directors Certification Program: DCP  
รุ่นท่ี 224/2016 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 
 

6.787 -  2560 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั  
2554 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 

 
2553 – ปัจจบุนั 
2555 – 2557 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่  
ประธานกรรมการบมจ. ไอที กรีน  
กรรมการบมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
กรรมการบริหาร บริษัท อร่อยทัว่หล้าฟา้ดิน จ ากดั 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม 

4. นายกงัวาล 
กศุลธรรมรัตน์ 
กรรมการ 
23 เม.ย. 2555 
 
 
 
 
 
 
 

55 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (สาขาไฟฟา้) 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
- หลกัสตูร มินิเอ็มบเีอ คณะพาณิชยศาสตร์และ 
การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสตูรการปฏิบตัิการจิตวิทยาฝ่ายอ านวยการ  
โดยสถาบนัจิตวิทยาความมัน่คง 
- หลกัสตูร Directors Certification Program: DCP 
รุ่นท่ี 35/2003 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
-  หลกัสตูร Chairman รุ่นท่ี 8/2003 โดยสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

5.721 -  2529 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 

 
2553 – 2556 

 
2551 – 2553 

 
2548 – 2551 

 
2529 – 2550 

  

กรรมการบมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่  
รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่  
รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด  
บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม)  
บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่  
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ 
บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่  
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เอกสำรแนบ 1  หน้ำ 117 

ชื่อ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา /  
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัท

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 
5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน 

4. นายกงัวาล 
กศุลธรรมรัตน์ 
(ตอ่จากหน้าที่แล้ว) 

 

 -  หลกัสตูรนกับริหารการยตุิธรรมทางปกครอง
ระดบัสงู รุ่นที่ 2/2011 โดยวิทยาลยัการยตุธิรรมทาง
ปกครอง (บยป.) ส านกัศาลปกครอง 
- หลกัสตูรตอ่ต้านทจุริตส าหรับผู้บริหาร (Anti-Corruption 
for Executive Program: ACEP) รุ่นที่ 8/2013 โดยสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 18 โดยสถาบนัวิทยาการ
ตลาดทนุ (วตท.) 

 -  2556 – 2556 ประธานกรรมการบมจ. ทุง่คาฮาเบอร์  
 

5. ดร.จิตรเกษม 
งามนิล 
กรรมการ 
18 เม.ย. 2559 
 
 
 
 
 
 
 

50 - ปริญญาเอก Ph.D. (IC Design), DIC จาก 
Imperial College London, the University of 
London 
- ปริญญาโท วิศวกรรมมหาบณัฑิต (อิเลก็ทรอนกิส์) 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมบณัฑิต (อิเลก็ทรอนิกส์) 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั 
- หลกัสตูร Director Certification Program: DCP 
รุ่นท่ี 107 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ  

- -  2559 – ปัจจบุนั           
2558 – ปัจจบุนั           
 
2557 – ปัจจบุนั           
 
2550 – ปัจจบุนั          
    
2548 – ปัจจบุนั 
 
    

กรรมการบมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช  คอร์ปอร์เรชัน่ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม  
บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช  คอร์ปอร์เรชัน่ 
อนกุรรมการและผู้ เช่ียวชาญ ด้านโทรคมนาคม คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลกาปฏิบตังิานกสทช. (กตป.) และผู้ เช่ียวชาญ 
ผู้ด าเนินรายการวิทย ุTechno for Life และรายการบ้านเขา
เมืองเรา สถานีวิทย ุอสมท. FM 99MHz. 
คณะกรรมการวชิาการ การแขง่ขนัหุน่ยนต์ ABU Robocon  
ชิงชนะเลศิประเทศไทย บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) และ
สถาบนัสง่เสริมเทคโนโลยีไทยญ่ีปุ่ น และอาจารย์ที่ปรึกษาทีม 
หุน่ยนต์ประเทศไทยในการแขง่ขนัชิงแชมป์ระดบันานาชาติ 
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เอกสำรแนบ 1  หน้ำ 118 

ชื่อ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา /  
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัท

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 
5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน 

5. ดร.จิตรเกษม 
งามนิล 
(ตอ่จากหน้าที่แล้ว) 

 บริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Financial Statements for Directors: 
FSD โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 
- หลกัสตูร หลกัการจดัการด้านการเงินส าหรับ
ผู้บริหาร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสตูร การเป็นนกัวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและ
ธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสตูร การพฒันานกับริหารระดบัสงู
มหาวิทยาลยั รุ่น 14 (นบม.) โดยส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา 
 

- -  2547 – ปัจจบุนั 
 
 
2544 – ปัจจบุนั 
  
 
2554 – 2556 
2545 - 2555 

 
2554 

 
 

2554 
 
 

2547 - 2553 

ผู้ทรงคณุวฒุิ หลกัสตูรปริญญาเอก ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คณุทหารลาดกระบงั และ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
คณะกรรมการบริหาร สมาคมสถาบนัวิศวกรไฟฟา้และ
อิเลก็ทรอนิกส์นานาชาติแหง่ประเทศไทย (IEEE Thailand 
Section)สภาวิศวกร 
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง  
คณะกรรมการบริหารและก่อตัง้ สมาคมวิชาการไฟฟา้ 
อิเลก็ทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ECTI) 
คณะอนกุรรมการมาตรฐาน กทช. ส านกังานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แหง่ชาต ิ
ทีป่รึกษา สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
คณะท างานการสาธารณสขุ พฒันาคณุภาพชีวิตและคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
คณะอนกุรรมการและคณะท างานทดสอบความรู้ผู้ขอรับ
ใบอนญุาตใหม ่ระดบัภาคีวศิวกร ปี 2552 สาขาวศิวกรรมไฟฟา้ 
สภาวิศวกร 
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เอกสำรแนบ 1  หน้ำ 119 

ชื่อ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา /  
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัท

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 
5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน 

6. นายนที 
กิตตวิิทย์เชาวกลุ 
กรรมการ 
23 เม.ย. 2555 

48 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑติ  
สาขาวชิาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- หลกัสตูร CFO รุ่น 2 โดยสภาวชิาชีพบญัชี 
- หลกัสตูร Directors Certification Program: DCP 
รุ่นท่ี 180/2013 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูรตอ่ต้านทจุริตส าหรับผู้บริหาร (Anti-
Corruption for Executive Program: ACEP) รุ่นท่ี 
8/2013 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- -  2553 – 2560 
2552 – 2559 

 
2544 – 2550 

 
2537 – 2543 

 

กรรมการ บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน  
บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชี บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 

7. นายวชัรา  
ตนัตริยานนท์ 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

14 พ.ย. 2559 
 

58 - ปริญญาโท  Master of Science in Management 
Administration Northrop University, California 
USA 
- หลกัสตูร Director Certification Program: DCP 
รุ่น 94/2550 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)   
- หลกัสตูร Audit Committee Program: ACP รุ่น 
41/2255 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD)   

- -  2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2559 – 2559 

ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 

กรรมการบมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่  
กรรมการบมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์  
ประธานกรรมการบมจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย  
ประธานกรรมการบมจ. อีสเทิรน์ โพลเีมอร์ กรุ๊ป  
กรรมการบมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
กรรมการบริษัท ธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จ ากดั 

ที่ปรึกษาส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  
ประธานกรรมการบมจ. เนชัน่ มลัติมีเดยี กรุ๊ป  
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ชื่อ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา /  
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัท

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 
5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน 

7. นายวชัรา  
ตนัตริยานนท์ 

(ตอ่จากหน้าที่แล้ว) 

  - -  2556 – 2559 
2553 – 2556 
2552 – 2558 

กรรมการบริษัท ข้อมลูเครดิตแหง่ชาติ จ ากดั 

กรรมการบมจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั  
กรรมการ ธนาคารออมสนิ  

8. นายเอกวฒัน์  
พิริยะวรสกลุ  
กรรมการตรวจสอบ 
14 พ.ย. 2559 
 

36 - ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
วิสคอนซิน-เมดิสนั, ประเทศสหรัฐอเมริกา  
(Master of Legal Institutions (M.L.I.)) 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑติ  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
- หลกัสตูร Directors Certification Program: DCP  
รุ่นท่ี 224/2016 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

- -  2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2553 – 2557 
2552 – 2553 

 
2548 – 2552 

กรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่  
กรรมการสรรหาฯ บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 

กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอที กรีน  
กรรมการบริษัท ฮิราตะ เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
กรรมการบริษัท อีเอส เคาน์เซล จ ากดั 
Associate บริษัท ฮนัตนั แอนด์ วิลเลีย่มส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
Contract and Negotiation Specialist  
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ ากดั 
Associate บริษัท เดอะ ลจิีสท์ จ ากดั 

 

หมายเหตุ 1. กรรมการผู้มีอ านาจลงนามได้แก่ ล าดบัท่ี 3, 4, 6 โดย 2 คนลงลายมือช่ือร่วมกนั มีล าดบัท่ี 4 เป็นหลกั และประทบัตราส าคญับริษัท 
  2. สดัสว่นการถือหุ้นได้นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะด้วย 

  3. ดร.จิตรเกษม งามนิล กรรมการล าดบัท่ี 5 เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท ตามมติการประชมุผู้ ถือหุ้น 2559 เมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 2559  

  4. นายอ านวย ทองสถิตย์ นายวชัรา ตนัตริยานนท์ และนายเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ กรรมการล าดบัท่ี 2, 7, 8 เข้าด ารงต าแหนง่คณะกรรมการบริษัท และกรรมการ 
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ตามมติคณะกรรมการ ครัง้ที่ 14/2559 เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559  
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 คณะกรรมการบริษัท ซึง่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบลาออก เมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2559  ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 5 ทา่น มีรายช่ือและประวตัิ ดงัตอ่ไปนี ้
 

ชื่อ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา /  
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัท

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 
5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน 

9. นายธนา 
เบญจาทกิลุ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาฯ 
22 เม.ย. 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
- ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
- หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู  
รุ่นท่ี 6 โดยวิทยาลยัการยตุิธรรม ส านกังานศาล
ยตุิธรรม 
- หลกัสตูรบริหารกระบวนการยตุธิรรมเชิงรุก แบบ
บรูณาการ รุ่น 1 โดยกระทรวงยตุธิรรม 
- หลกัสตูรผู้บริหารกบัการพิทกัษ์สทิธิมนษุยชน รุ่น 1 
โดยส านกังานอยัการสงูสดุ 
- หลกัสตูรพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ส าหรับผู้บริหารพรรคการเมือง รุ่นที ่2 โดยสถาบนั
พระปกเกล้าฯ 
- หลกัสตูรนกับริหารการยตุิธรรมทางปกครอง
ระดบัสงู รุ่นท่ี 2 โดยวิทยาลยัการยตุิธรรมทาง
ปกครอง ส านกัศาลปกครอง 

- 
 

-  2525 – ปัจจบุนั 
 

2541 – ปัจจบุนั 
2556 – 2559 

 
2556 – 2559 

 
2552 – 2554 

 
 

ประกอบวิชาชีพทนายความ   
มีความเช่ียวชาญ คดีแพง่ คดีอาญา และคดีปกครอง 
กรรมการผู้จดัการบริษัท ส านกักฎหมาย ธนา เบญจาทกิลุ จ ากดั 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านกังานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ส านกันายกรัฐมนตรี 
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ชื่อ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา /  
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัท

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 
5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน 

นายธนา 
เบญจาทกิลุ 
(ตอ่จากหน้าที่แล้ว) 
 

 - หลกัสตูรการบริหารการยตุิธรรมระดบัสงู (ยธส.) 
รุ่นท่ี 3 โดยกระทรวงยตุิธรรม 
- หลกัสตูร Directors Certification Program: DCP 
รุ่นท่ี 172/2013 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 17 โดยสถาบนัวิทยาการ
ตลาดทนุ (วตท.) 

- -   

10. พลเอกสริิณฏัฐ์ 
ก าแหงฤทธิรงค์ 
รองประธานกรรมการ/ 
กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาฯ 
25 เม.ย. 2554 
 

70 - วทบ.ทบ. โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า (จปร.) 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 
22/2004 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- -  2544 – ปัจจบุนั 
 

2556 – 2559 
2556 – 2559 

 
2546 – 2559 
2540 – 2543 

ผู้ทรงคณุวฒุิพเิศษ (อตัรา พล.อ) กองบญัชาการทหารสงูสดุ 
ส านกังานรองผู้บญัชาการทหารสงูสดุ 
รองประธานกรรมการ บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
กรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
รองผู้บญัชาการศนูย์รักษาความปลอดภยั  
(ผู้ เช่ียวชาญงานด้านการขา่วและงานก่อสร้าง) 

11. นายพลเชษฐ์ 
ลขิิตธนสมบตั ิ
กรรมการ 
22 เม.ย. 2556 

50 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  
(สาขาวิศวกรรมไฟฟา้) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม  

- -  2556 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2556 – 2559 

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั 

กรรมการบริหาร บมจ.หลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั 

กรรมการบริษัท บริหารสนิทรัพย์ เอเอเอม็ซี จ ากดั 
กรรมการบริษัท บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
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ชื่อ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา /  
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัท

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 
5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน 

นายพลเชษฐ์ 
ลขิิตธนสมบตั ิ
(ตอ่จากหน้าที่แล้ว) 
 

 เกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
- หลกัสตูรนกัปกครองระดบัสงู (นปส.) รุ่นท่ี 49  
โดยกระทรวงมหาดไทย 
- หลกัสตูร Directors Certification Program: DCP 
รุ่นท่ี 70/2006 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Programs: 
ACP รุ่นที่ 12/2013 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries โดย สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกบั ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(กลต.) 

- -  2553 – 2553 
2551 - 2552 

 

รองผู้อ านวยการ องค์การคลงัสนิค้า 
กรรมการบริหารกิจการ องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้  
 

12. พลเอกเชาวฤทธ์ิ 
ประภาจิตร์ 
กรรมการตรวจสอบ 
22 เม.ย. 2556 
 

62 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑติ  
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า รุ่นท่ี 25 
- หลกัสตูรชัน้นายร้อยเหลา่ทหารราบ รุ่นท่ี 55 
- หลกัสตูรชัน้นายพนัเหลา่ทหารราบ รุ่นท่ี 40 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลกัสตูรประจ า รุ่นที่ 64 

- 
 

-  2558 – ปัจจบุนั      
 

2555 – ปัจจบุนั 
 

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
บมจ. ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

ที่ปรึกษาพเิศษ บก.ทท. และผู้อ านวยการศนูย์ประสานงาน
โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ และความมัน่คง  
ศนูย์บญัชาการทางทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย  
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ชื่อ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา /  
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัท

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 
5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน 

พลเอกเชาวฤทธ์ิ 
ประภาจิตร์ 
(ตอ่จากหน้าที่แล้ว) 

 - หลกัสตูรวิทยาลยัปอ้งกนัประเทศ รุ่นท่ี 49  
- หลกัสตูรการพฒันาการเมืองและการเลอืกตัง้
ระดบัสงู รุ่นท่ี 1 

- - 2556 – 2559 
2554 – 2555 
2553 – 2554 
2552 – 2553 

กรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 

ผู้บญัชาการการศนูย์รักษาความปลอดภยั 

ผู้บญัชาการศนูย์ปฏิบตัิการตอ่ต้านการก่อการร้ายสากล 

จเรทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย 

13. นายสวุรรณ  
ด าเนินทอง 
กรรมการ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
27 เม.ย. 2558 
 

69 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program: DAP 

โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 
- หลกัสตูร Director Certification Program: DCP 

โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 
- หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู รุ่น
ที่ 6 โดยวิทยาลยัการยตุิธรรมทางปกครอง 
ส านกังานศาลยตุิธรรม 

 

- -  2558 – ปัจจบุนั  
2558 – ปัจจบุนั  
2557 – ปัจจบุนั  
2555 – ปัจจบุนั  
2558 – 2559 
2546 – 2551 

 
2549 – 2550 

2550 
 
     

กรรมการบริษัท บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี ้พลสั จ ากดั 

กรรมการบริษัท บริษัท วิฟ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 

กรรมการบริษัท บมจ.ซนัไทยอตุสาหกรรมถงุมือยาง 
กรรมการบริษัท บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั 
กรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิและประธานอนกุรรมการตรวจสอบ  
ส านกังานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ส.ส.ว.) 
ประธานกรรมการกองทนุส ารองเลีย้งชีพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ผู้บริหารสายงาน ส านกักรรมการผู้จดัการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
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1.2 ผู้บริหาร 
 

ชื่อ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา /  
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัท

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 
5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน 

14.นายธนาวธุ 
สวุรรณหิรัญ 
รองประธานหนว่ยธุรกิจ
ผลติซ า้ซอฟต์แวร์ 

49 -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
(สาขาอตุสาหการ) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบรีุ 

- -  2545 – ปัจจบุนั 
 

2549 – 2552 
 

2541 – 2544 
2539 – 2540 

รองประธานหนว่ยธุรกิจผลติซ า้ซอฟต์แวร์  
บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจดัการ  
บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
ผู้จดัการหนว่ยผลติซ า้ซอฟต์แวร์ บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
ผู้จดัการฝ่ายผลติ บมจ. อนิเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 

15.นายชาตรี  
ชาตรีกลุ 
รองประธานหนว่ยธุรกิจ
ระบบวิทยแุละโทรทศัน์
กระจายเสยีง 
 

62 -  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (สาขา
ไฟฟา้) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั 
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (สาขาสือ่สาร
โทรคมนาคม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั  

- -  2556 – ปัจจบุนั 
 

2553 – 2556 
 

2544-2549 
 

2539-2543 
 

2536-2539 
 

2523-2536 

รองประธานหนว่ยธุรกิจระบบวิทยแุละโทรทศัน์กระจายเสยีง 
บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
ผู้อ านวยการ พฒันาธุรกิจ ดจิิตอลทีวี  
บริษัท แพลนเน็ต คอมมนูิเคชัน่ เอเชีย จ ากดั 
ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรมระบบ บริษัทยไูนเต็ดคอมมนูเิคชัน่ 
อินดสัตรี จ ากดั มหาชน (UCOM)และ (UTEL) 
ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส บริษัทเอเซียแอนคอมมนูเิคชัน่
เน็ตเวอร์ค ( ABCN) 
ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัทชินวตัรแซทเทิลไลท์(ไทยคม )
และแซทเทิลไล้ท์เซอร์วิส 
วิศวกรควบคมุอปุกรณ์สือ่สาร โครงการทางทหารให้กบัอเมริกนัและไทย 
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1.3 เลขานุการบริษัท 
ชื่อ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา /  
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัท

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 
5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน 

16. นางสาวณชัชา 
รัตนจิตบรรจง 
เลขานกุารบริษัท /  
เลขานกุารคณะกรรมการ 
1 ส.ค. 2551 

32 - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
(สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) 
(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
- ประกาศนียบตัร IEEE Certificate: The 
International Conference on Computer Science 
and Information Technology: ICCSIT รุ่นท่ี 
2/2009 มหาวิทยาลยั Beijing Technology and 
Business University เมืองปักก่ิง ประเทศจีน 
- หลกัสตูร Corporate Secretary Development 
Program รุ่นท่ี 17/2008 โดยสมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทยและตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- หลกัสตูร Fundamental Practice for Corporate 
Secretary: FPCS รุ่นที่ 19/2008 โดยชมรมเลขานกุาร 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที2่6/2013 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- 
 

-  2559 – ปัจจบุนั 
 

2551 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 

 
2555 – ปัจจบุนั 

 
2550 – ปัจจบุนั 

 
2551 – ปัจจบุนั 
2550 – 2556 

 
2551 – 2556 

 
2551 – 2553 

 
2550 – 2551 

เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 
บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
เลขานกุารบริษัท บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
เลขานกุารคณะกรรมการ  
บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
เลขานกุารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
ผู้จดัการฝ่ายบริหาร บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
เลขานกุารรองประธานกรรมการ  
บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 
บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
เลขานกุารประธานเจ้าหน้าที่การตลาด  
บมจ. อนิเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
เลขานกุารประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ  
บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
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ชื่อ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา /  
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัท

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 
5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน 

นางสาวณชัชา 
รัตนจิตบรรจง 
(ตอ่จากหน้าที่แล้ว) 
 

 - หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP) รุ่นท่ี 
11/2013 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) 
รุ่นท่ี 54/2013 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูรการต่อต้านทจุริต (Anti-Corruption: The 
Practical Guide: ACPG) รุ่นที่ 7/2013  
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูรสูค่วามเป็นนายที่สมบรูณ์แบบ: The Boss 
รุ่นที่ 80 โดยสถาบนัการบริหารและจิตวิทยา (MPI) 
- หลกัสตูรจิตวิทยาการบริหาร: Management 
Psychology รุ่นท่ี 9 โดยสถาบนัการบริหารและ
จิตวิทยา (MPI) 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 
107/2014 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- 
 

-    
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2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

บริษัทได้ก าหนดให้เลขานกุารบริษัทมีหน้าทีค่วามรับผิดชอบตามที่ก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มตคิณะกรรมการ 
ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีหน้าที่ตามกฎหมาย ดงันี ้
2.1 จดัท าและเก็บเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้

1) ทะเบียนกรรมการ 
2) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 
3) หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.2 เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจดัสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสยีตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้  

2.3 ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
 
นอกจากนีย้งัมีหน้าที่อื่นที่บริษัท และคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ดงันี ้
 
2.4 ท าหน้าที่ในการด าเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น 
2.5 ติดตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานภายในบริษัทให้ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
2.6 ติดตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานที่ก ากบัดแูล เช่น ส านกังาน ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และดแูลการเปิดเผยข้อมลู และรายงานสารสนเทศตอ่หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลและ

สาธารณชน ให้ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 
2.7 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 
การด ารงต าแหนง่ในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 

 
รายชื่อ บริษัทแม่ 

IRCP 

 
บริษัทย่อย 

 ITG INEC 
 

TVT 
IRCP 
Cloud 

Services 

 
HRCP 

 
SIG 

1.นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาต ิ X - - - - - - 
2. นายอ านวย ทองสถิตย์ D D - - - - - 

3. นายดล เหตระกลู S M X S M S  S  - - - 

4. นายกงัวาล กศุลธรรมรัตน์ S M S  X S  X S  S  S  - 

5. นายนที กิตตวิิทย์เชาวกลุ S M - S  S  D D - 

6. ดร.จิตรเกษม งามนิล DM - - - - - D 
7. นายวชัรา ตนัตริยานนท์ D - - - - - - 
8. นายเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ D D - - - - - 

 

หมายเหตุ นายอ านวย ทองสถิตย์ นายวชัรา ตนัตริยานนท์ และนายเอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ เข้าด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษัท และ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ตามมติคณะกรรมการ ครัง้ที่ 14/2559 เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ
บริษัทครัง้แรก ครัง้ที่ 15/2559 เม่ือวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2559 สว่นการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบยงัไมมี่การประชมุ หลงักรรมการทัง้ 3 
ทา่น เข้ามารับต าแหน่ง 

 

รายชื่อ บริษัทแม่ 
IRCP 

บริษัทย่อย 

ITG INEC 
 

TVT 
IRCP 
Cloud 

Services 

 
HRCP 

 
SIG 

1. นายธนา เบญจาทิกลุ D - - - -  - 

2. พลเอกสริิณฏัฐ์ ก าแหงฤทธิรงค์ D - - - -  - 

3. นายพลเชษฐ์ ลขิิตธนสมบตัิ D - - - -  - 

4. พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ D - - - -  - 

5. นายสวุรรณ ด าเนินทอง D - - - -  - 
หมายเหตุ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 13/2559 เม่ือวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัท จ านวน 5 ทา่น ซึง่เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบลาออก ดงันี ้ 

1. นายธนา เบญจาทิกลุ  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
2. พลเอกสิริณฏัฐ์ ก าแหงฤทธิรงค์ กรรมการตรวจสอบ  / กรรมการอิสระ 
3. พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
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4. นายสวุรรณ ด าเนินทอง  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
5. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบตัิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 
หมายเหต ุ:  X  =  ประธานกรรมการบริษัทฯ 

D  =  กรรมการบริษัทฯ 
S  =  กรรมการบริษัทฯ ผู้มีอ านาจลงนามกระท าการแทนบริษัทฯ 
M  =  ผู้บริหาร   

   IRCP = บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
   ITG = บริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) 

INEC = บริษัท อินเทลลเิจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติง้ จ ากดั 
TVT = บริษัท ทีวีเทเลคอม จ ากดั 
IRCP Cloud Services = บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จ ากดั 
HRCP = บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ ากดั 
SIG = บริษัท สงิห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั 

 
หมายเหตุ บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ ากัด (HRCP) ได้ท าการขายหุ้นสามัญ ให้แก่บริษัท ไอที กรีน จ ากัด (มหาชน)  

  เมื่อ วนัที่ 1 มีนาคม 2559 โดยบริษัท ไอที กรีน จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 
 
1.  หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

ช่ือนิติบคุคล   :  บริษัทไอษ์ธวิน จ ำกดั 
ช่ือของบคุคลท่ีได้รับมอบหมำย :  นำยพงษ์ศกัดิ์ ธโนปจยัโยธิน 
ต ำแหนง่ในนิติบคุคลท่ีสงักดั  :  ผู้จดักำรฝ่ำยตรวจสอบ 
อำย ุ   : 51 ปี 
 

คุณวุฒด้ิานการศึกษา / การอบรม 
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบณัฑติ (กำรเงินและกำรธนำคำร) มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
- ปริญญำตรี นิติศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- หลกัสตูร แนวทำงกำรตรวจสอบบญัชีรำยได้ และรำยจำ่ย 
- หลกัสตูร COSO 2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคมุภำยในใหมล่ำ่สดุ 
- หลกัสตูรกำรตรวจสอบภำยในแบบบรูณำกำรระบบขำยและลกูหนี ้
 
ประวัติการท างาน  
2547 – ปัจจบุนั  ผู้จดักำรฝ่ำยตรวจสอบ บริษัทไอษ์ธวิน จ ำกดั  
(มีประสบกำรณ์ในปฏิบตัิงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในในธุรกิจ/อตุสำหกรรมที่มีลกัษณะเดียวกบับริษัท มำเป็นระยะ 7 ปี) 
2541 – 2543  เจ้ำหน้ำที่อำวโุส ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน บริษัทคำเธ่ย์ลสิเพลน จ ำกดั 
2540 – 2541  เจ้ำหน้ำที่อำวโุส แผนกตรวจสอบภำยใน บริษัทคำเธ่ย์ลสิเพลน จ ำกดั 
2538 – 2539  พนกังำนช่วยบริหำร ทีมตรวจสอบสำขำ ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ธนำคำร ไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) 
  
2. หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 
 

ช่ือนิติบคุคล   : บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือของบคุคลท่ีได้รับมอบหมำย :  นำยสมศกัดิ์  รัตนนิชำญ 
ต ำแหนง่ในนิติบคุคลท่ีสงักดั  :  ผู้จดักำรฝ่ำยประเมินควำมเสีย่งโครงกำร 
อำย ุ   : 53 ปี 
 

คุณวุฒด้ิานการศึกษา / การอบรม 
- ปริญญำตรี วิทยำศำสตรบณัฑติ (สำขำสถิต)ิ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
 

ประวัติการท างาน  
2553 – ปัจจบุนั ผู้จดักำรฝ่ำยประเมินควำมเสีย่งโครงกำร บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่  
2549 – 2553 ผู้จดักำรฝ่ำยบริหำรโครงกำร บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
2547 – 2549 ผู้จดักำรฝ่ำยขำย บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
- ไมม่ี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




