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สาส์นจาก
ประธานกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2559 เป็นปีทีป่ระชาชนชาวไทยสญูเสียบคุคลอันเป็นทีรั่กย่ิงของเราทุกคนและถือได้ว่าเป็นการสูญเสียบคุคล
ส�าคญัของโลกอกีด้วย กลุม่บริษัทฯ และพนกังานทกุคนขอน้อมร�าลึกในพระมหากรณุาธิคณุอย่างหาทีสุ่ดมไิด้และขอน้อม
ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย แด่ “พ่อ” ของแผ่นดิน

ส�าหรับปี 2559 ที่ผ่านมา จากการสรุปผลประเมินอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยส�านักงานคณะกรรมการ 
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิกระทรวงพาณชิย์ และประมาณการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าในปี 2559  
มปีระมาณการอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิร้อยละ 3.1 สงูกว่าปีท่ีผ่านมา โดยปี 2558 มอัีตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
ร้อยละ 2.8 นอกจากนี้ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 0.6 สูงกว่าในปีที่ผ่านมา โดยในปี 2558 
มีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ -0.9 จากผลการประมาณการดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาครัฐที่มีส่วนช่วยในการพยุง
เศรษฐกิจ โดยผ่านการลงทุนและการเพิ่มมาตรการใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ การรับรู้รายได้จากการประมูลใบอนุญาตคลื่น 
ความถีร่ะบบ 4G ในช่วงปลายปีท่ีผ่านมา ซึง่รฐับาลมแีผนน�าเงนิส่วนใหญ่ไปลงทนุพฒันาโครงการพืน้ฐานด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและมีการขยายวงเงินของมาตรการต่างๆ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของการใช้จ่ายภาคเอกชน อีกทั้ง 
มีมาตรการเร่งการเบิกจ่ายงบลงทุนปกติและการเบิกจ่ายตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นระยะๆ

ผลจากเศรษฐกิจในปี 2559 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ในปีน้ีจ�านวน 
ทัง้สิน้ 1,127 ล้านบาท ถงึแม้ว่ากลุม่บริษัทฯ จะมรีายได้อยูใ่นเกณฑ์ค่อนข้างด ีแต่ในปีนีก้ลุม่บรษิทัฯ มผีลขาดทนุสทุธจิ�านวน  
115 ล้านบาท ซึง่ผลขาดทนุดงักล่าวเกิดจากการตัง้ส�ารองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูและส�ารองค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกับโครงการ 
ที่ถูกยกเลิก นอกจากน้ีกลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปในส่วนที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการติดตั้งเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็น 
ปีแรก ซึง่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ไปในส่วนของต้นทนุและบคุลากรท�าให้มผีลขาดทนุในปีนี ้แต่อย่างไรกต็ามเหตกุารณ์ 
ทีเ่กดิข้ึนถอืเป็นประสบการณ์ทีด่ ีท่ีท�าให้กลุม่บรษัิทฯ ได้ท�าการทบทวนและเพิม่ความระมดัระวังในการด�าเนนิธรุกจิเพ่ือให้ 
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านมั่นใจ ไว้วางใจ และให้การสนับสนุนกับธุรกิจในทุกๆ ด้าน

ในนามของประธานกรรมการบรษิทั อนิเตอร์เนช่ันแนล รเีสรชิ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ใคร่ขอขอบคุณทุกท่าน 
ทีใ่ห้การสนบัสนนุการด�าเนนิธุรกจิของกลุม่บรษัิทฯ ด้วยดเีสมอมาและขอให้ค�าม่ันว่าจะด�าเนินธรุกจิภายใต้กรอบวสิยัทัศน์ 
ของบริษัทด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

  

(นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ)
ประธานกรรมการบริษัทฯ
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คณะกรรมการบริษัทฯ

นายวุฒิพงษ์ 
โมฬีชาติ
• ประธานกรรมการ
 บริษัทฯ

นายดล 
เหตระกูล
• กรรมการบริษัทฯ

นายอ�านวย 
ทองสถิตย์
• รองประธานกรรมการ 
  บริษัทฯ 
• กรรมการตรวจสอบ
 

นายกังวาล 
กุศลธรรมรัตน์
• กรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
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นายวัชรา 
ตันตริยานนท์
• ประธานกรรมการ
  ตรวจสอบ

นายเอกวัฒน์  
พิริยะวรสกุล
• กรรมการตรวจสอบ

ดร.จิตรเกษม 
งามนิล
• กรรมการบริษัทฯ

นายวรวิทย์  
ชัยลิมปมนตรี
• กรรมการบริษัทฯ

นางสาวณัชชา 
รัตนจิตบรรจง
• เลขานุการบริษัทฯ
• เลขานุการคณะกรรมการ

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
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จุดเด่นทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงิน 2555 2556 2557 2558 2559

หน่วย (ล้านบาท) 
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมรายได้
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ก�าไรสุทธิ

699
354
345
861
121
28

877 
477 
400 

1,047 
139 
61 

1,311 
821 
489 

1,665 
173 
134 

1,088 
598 
490 

1,237 
181 
57 

1,048 
687 
360 

1,128 
312 

(115)

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร
อัตราก�าไรขั้นต้น (%)
อัตราก�าไรสุทธิ (%)
ข้อมูลหุ้น
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน
อัตราส่วนจ่ายเงินปันผล (%)

18
3

0.13

32 

19 
6 

0.29 

72 

20
8 

0.64 

91 

20
5 

0.22 

67 

18
(10)

(0.40)

 -

รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท) รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)รวมหนี้สิน (ล้านบาท)

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท)รายได้สุทธิ (ล้านบาท)

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

699

861 0.13 28

610.29

13457

(115)

0.64

0.22

(0.40)

1,047

1,665

1,237

1,128

354 345

400

489

490

360

477

821
598

687

877

1,311
1,088

1,048
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริษัท IRCP ได้มุ ่งมั่นด�าเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร และมีการขยายการด�าเนินงานเข้าสู่ธุรกิจ 
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
มาโดยตลอด 30 ปี โดยมผีลงานส�าคัญในระดบัประเทศจ�านวนมาก ซึง่ม ี
หน่วยธรุกิจ (Business Unit) รวมทัง้หมด 10 หน่วยธรุกจิ โดยในจ�านวน
หน่วยธรุกจิท้ังหมดสามารถจดัเป็นตามกลุม่ธรุกิจ ดงัน้ี ธรุกจิประเภท
โครงการ (Project Based Business Group) จ�านวน 8 หน่วยธุรกิจ 
และกลุ่มธุรกิจประเภทไม่ใช่โครงการ (Non-Project Based Business 
Group) จ�านวน 2 หน่วยธรุกจิ ซึง่เป็นการขยายศักยภาพในการด�าเนนิ
ธุรกิจให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าและรองรับความก้าวหน้า
และแนวโน้มของเทคโนโลยใีห้ครอบคลมุได้มากยิง่ขึน้ และยงัเป็นการ
กระจายความเสี่ยงของการด�าเนินธุรกิจโดยไม่พึ่งพารายได้จากธุรกิจ 
หรือลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว

นอกจากน้ี กลุ่มบริษัท IRCP ยังได้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่ม
สัดส่วนรายได้จากการบริการ (Professional Service) ซึ่งครอบคลุม
ตั้งแต่การให้ค�าปรึกษา การพัฒนาซอฟต์แวร์ การบ�ารุงรักษาระบบ 
การฝึกอบรม และบรกิารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สารโทรคมนาคมให้มากขึน้ เป็นรายได้ต่อเนือ่ง เพิม่รายได้
ระยะยาว และเพิ่มอัตราก�าไรที่สูงขึ้น 

1.1 วิสัยทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายการด�าเนนิธุรกิจ
บริษัทฯ ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ดังนี้

วิสัยทัศน์
“IRCP เป็นกลุม่บรษิทัฯ ท่ีมีธุรกจิหลากหลายด้าน ICT มคีวาม

เป็นผู้น�าด้านคุณภาพ และเป็นที่หนึ่งในทุกกลุ่มธุรกิจ”

พันธกิจ
เพิม่จ�านวนและรกัษากลุม่ลกูค้า ซึง่มีมลูค่าสงูหรอืศกัยภาพสงู

เอาไว้ การขยายฐานลกูค้าท�าได้โดยการเสนอความแตกต่างจากคูแ่ข่ง
ให้แก่ลกูค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้วยการเน้นความเป็นผูน้�าผลิตภณัฑ์ 
การพฒันาคุณลกัษณะเด่น และการให้บรกิารลกูค้าด้วยความเป็นเลศิ  
โดยวิธี

1. สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเงิน ผู้ถือหุ้นจะได้มูลค่าของหุ้นที่
เพิ่มขึ้นทุกปี และหรือมีผลตอบแทนในรูปเงินปันผล ที่ไม่น้อยกว่า
อตัราดอกเบีย้เงนิฝาก และผูถ้อืหุน้มคีวามภาคภูมใิจในการมส่ีวนร่วม
ในการเป็นเจ้าของบริษัท

2. สร้างมูลค่าเพิ่มส�าหรับลูกค้า โดยการพัฒนาระบบและ 
การบรกิารใหม่ทีต่รงกบัความต้องการ และให้บรกิารอย่างมอือาชพี เพือ่ 
ให้ลูกค้าบรรลุผลส�าเร็จจากการใช้งาน

3. สร้างมูลค่าเพิ่มส�าหรับพนักงาน โดยการพัฒนาความรู้ 
บรรยากาศในการท�างาน และผลตอบแทนให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเติบโตเป็นบริษัทช้ันน�าทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างครบวงจร และจะเติบโต
อย่างต่อเน่ืองไปพร้อมๆ กบัการขยายตวัในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในประเทศ และสามารถตอบสนองทุกความต้องการของการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศของประเทศ โดยปัจจบุนั IRCP เป็นทีย่อมรบัจาก
ลกูค้าว่าเป็นบรษิทัทีใ่ห้บรกิารด้าน Total ICT Solution ทีด่บีรษิทัหนึง่
ในประเทศไทย และก�าลงัก้าวเข้าสูก่ารเป็น The Innovative Company 
ด้วยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง 
ให้แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
บรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล รเีสรชิ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน)  

(“บริษัทฯ” หรือ “IRCP”) ก่อตั้งโดยผู้บริหารคนไทย ซึ่งได้จดทะเบียน 
จัดตั้งบริษัทข้ึนเมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2529 ด้วยทุนจดทะเบียน  
1 ล้านบาท โดยได้เริ่มต้นประกอบธุรกิจจากการเป็นผู้ผลิตการ์ด 
แสดงผลภาษาไทยท่ีใช้ในเครือ่งคอมพิวเตอร์ และต่อมาได้ขยายธรุกจิ 
ในสายงานด้านไอทีอย่างต่อเนื่อง

ปี 2533 บริษทัฯ ได้ร่วมมอืกับบริษทั Microsoft Corporation  
ประเทศสหรฐัอเมรกิา (Microsoft USA) พัฒนาเทคโนโลยีระบบภาษาไทย 
ส�าหรบัระบบปฏบิตักิาร เริม่ตัง้แต่ Microsoft DOS, Microsoft Windows  
95/98 เรื่อยมาจนถึง Microsoft Windows NT server/ Workstation  
และปี 2536 บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ผลิตซ�้าซอฟต์แวร์ของ  
Microsoft แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 

ปี 2538 บรษิทัฯ เริม่ด�าเนนิธรุกจิด้านทีป่รกึษาและการรวบรวม 
ระบบคอมพวิเตอร์ โดยเข้าร่วมประมูลโครงการของภาครฐัและเอกชน 

ปี 2540 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจไอที โดยเข้าไป 
ถอืหุน้ร้อยละ 99.99 ในบรษิทั ไอท ีดสิทรบิวิชัน่ จ�ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั 
ที่ท�าธุรกิจด้านการจัดจ�าหน่ายสินค้าไอทีและอุปกรณ์ต่อพ่วง 

ปี 2542 ขยายธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์โดยการลงทุนในบริษัท  
อินเตอร์เนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด ถือหุ้นร้อยละ  
99.99 
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ปี 2544 ได้เข้าไปลงทุนในบริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยี จ�ากัด 
ในสดัส่วนร้อยละ 29.99 และปี 2545-2546 ได้เพิม่สดัส่วนการลงทนุ
เป็นร้อยละ 49.99 และร้อยละ 50 ตามล�าดับ และต่อมาในปี 2548 
บริษัทฯ ได้จ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่งไป 
โดยมีก�าไรจากการขายหน่วยลงทุน 2.56 ล้านบาท 

ปี 2547 บรษัิทฯ ได้เหน็ความส�าคญัในการขยายการให้บรกิาร
สารสนเทศแบบครบวงจร  จึงมีมติจัดต้ังบรษัิทย่อยขึน้อีก 1 บรษิทั คอื 
บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ากัด ซึ่งบริษัทได้
เข้าไปถือหุ้นร้อยละ 60  และต่อมาในปี 2549 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้น
เพิ่มทุนอีก ท�าให้บริษัทฯ มีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 92

ปี 2548 ในเดือนมีนาคม บริษัทฯ ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล
ดีเด่น (Good Governance Award) รางวัลที่ 1 ประจ�าปี 2547 จาก
สถาบนัป๋วย อึง๊ภากรณ์ โดยเป็นรางวลัทีม่อบให้กบัหน่วยงานทียึ่ดมัน่
หลักการบริหารจัดการ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ  
มีคุณธรรมจริยธรรม

ปี 2552 บริษัทฯ ได้ยกเลิกสายธุรกิจภูมิศาสตร์สารสนเทศ  
และสายธุรกิจบริการให้ค�าปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศ (บริษัท  
อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวต้ิง จ�ากัด : INEC) เนื่องจาก 
เลง็เหน็ว่าเป็นสายธรุกจิทีไ่ม่มงีานโครงการรองรับในอนาคต และเป็น 
สายธุรกิจที่ไม่สามารถสร้างก�าไรให้แก่บริษัทได้

ปี 2553 มกีารขยายธรุกจิ โดยการลงทนุในบรษิทั ทวีเีทเลคอม 
จ�ากดั ถอืหุน้ร้อยละ 99.99 ด้วยวธีิการเข้าซือ้กจิการ เน่ืองจากเหน็ว่าธรุกิจ 
ดงักล่าวจะสนบัสนนุให้กลุม่บรษิทัฯ มธีรุกิจด้านเทเลคอมแบบครบวงจร

ปี 2553 บรษิทัฯ ได้เพิม่สายธรุกจิการให้บริการด้านสารสนเทศ 
แบบครบวงจร โดยใช้ชือ่บริษทั อินเทลลิเจน็ท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพวิติง้  
จ�ากัด : INEC เน่ืองจากเม่ือปี 2552 ได้มีการยกเลิกสายธุรกิจใน 
บริษัทนี้ไป แต่ตัวบริษัทยังคงอยู่ ต่อมาในช่วงปลายปี 2553 จึงมีการ 
น�าสายธุรกิจด้านการบริการกลับมาอีกครั้งในชื่อบริษัทเดิม

ปี 2553 ในเดอืนมถุินายน บรษัิทฯ มกีารปรบัเปลีย่นโครงสร้าง 
องค์กรในระดับบริหาร โดยมีการเปลี่ยนแปลงต�าแหน่งประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO)

ปี 2555 ในช่วงปลายปี บรษัิทฯ ได้ยกเลกิชือ่กลุม่ธรุกจิระบบ
เครอืข่ายสารสนเทศ (Network Business Sector : NW) โดยปรบัเปลีย่น 
ช่ือให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้น จึงน�ากลุ่มธุรกิจนี้ไปรวมกับ
กลุ่มธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรภายใต้ช่ือเดิม 
คอื Enterprise Information Technology Business Department : EIT

ปี 2555 ในเดือนธันวาคม กลุ่มบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กร ในระดบัคณะกรรมการบรษิทั โดยมกีารแต่งตัง้คณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพือ่พจิารณาสรรหาบคุคล
เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และพจิารณาผลประโยชน์และค่าตอบแทน
ต่างๆ ทีก่รรมการได้รบั เพ่ือความโปร่งใสและเป็นหลกัการก�ากบัดูแล
กิจการที่ดี (Corporate Governance)

ปี 2556 ในช่วงปลายปี กลุ่มบริษัทฯ ได้ยกเลิกกิจการ บริษัท 
อนิเตอร์เนชัน่แนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้นท์ จ�ากดั : ISD และได้โอน 

ย้ายพนกังาน และธุรกิจของบริษทั ไปอยู่ภายใต้ บริษัท อนิเทลลเิจน็ท์  
เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ากัด : INEC

ปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจ โดยได้จัดตั้งสายธุรกิจ
ระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง (Digital Broadcasting) เพื่อ
ด�าเนนิงาน รับเป็นท่ีปรกึษา ออกแบบ ตดิตัง้ และให้บรกิารค�าแนะน�า
ด้านการแพร่ภาพ โทรทัศน์ และวิทยุ ในระบบดิจิตอล และรองรับ
นโยบายของภาครัฐที่จะเปลี่ยนถ่ายจากการแพร่ภาพโทรทัศน์และ
วิทยุในระบบอนาล็อก เข้าสู่ระบบดิจิตอล

ปี 2557 บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด ได้เพิ่มทุนจากทุน 
จดทะเบียน 10 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท ทัง้น้ี เพ่ือเป็นเงนิทนุหมุนเวียน 
ในการรองรับการเติบโตธุรกิจที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี 

ปี 2558 จัดตั้งบริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ�ากัด โดยบริษัท ไอที 
ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด ถือหุ้นร้อยละ 25 ซึ่งด�าเนินธุรกิจด้านการผลิต
พลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กจากขยะ และบริหารจัดการและก�าจัดขยะ 
ด้วยทนุจดทะเบียน 2 ล้านบาท และปัจจบุนัในปีเดยีวกนัได้มกีารเพิม่
ทุนเป็น 50 ล้านบาท

ปี 2558 บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด ได้แปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) 
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เพื่อระดมทุน ให้บริษัทฯ มีเงินทุน 
หมุนเวียนหรือขยายธุรกิจ ในการรองรับการเติบโตธุรกิจที่มีการ 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี 

ปี 2558 จัดตั้งบริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จ�ากัด โดย 
IRCP ถอืหุน้ร้อยละ 51 ซึง่เป็นสายธรุกจิระบบการให้บรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศบนคลาวด์ “Integrated Cloud Services Agency” (ICSA) 
เพื่อด�าเนินการให้บริการแบบบอกรับการเป็นสมาชิก (Subscription) 
ที่มีความคุ้มค่า ให้บริการกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และคู่ค่าด้าน 
ห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) รวมถงึหน่วยงานภาครฐั ให้สามารถเข้าถงึ  
Localized Software as a Service (SaaS) จากผูใ้ห้บรกิารด้าน Cloud 
(Cloud Service Provider : CSP)  

ปี 2558 จัดตั้งบริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด โดย IRCP ถือหุ้น 
ร้อยละ 51 ซึ่งเป็นสายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการ 
ดูแลสุขภาพและการแพทย์ มุ่งเน้นด�าเนินงานเก่ียวกับเป็นท่ีปรึกษา  
วางระบบท่ีเกีย่วกบัระบบสารสนเทศท่ีเป็นเฉพาะทางการดูแลสขุภาพ 
และทางการแพทย์ เช่น ระบบการติดต่อส่ือสาร การรายงาน การควบคมุ  
การสั่งการ บนรถฉุกเฉิน ระบบสารสนเทศการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น

ปี 2559 จดัตัง้บริษทั สิงห์คอม อนิเตอร์ กรุ๊ป จ�ากดั มสีถานะ
เป็นบริษัทร่วมทุน โดย IRCP เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 51 หรือ 5.1 ล้าน
บาท ของทุนจดทะเบียนจ�านวน 10 ล้านบาท ด�าเนินธุรกิจโดยให้
บริการออกแบบก่อสร้างสถานีฐาน ติดตั้ง รื้อถอน เพิ่มเติม อุปกรณ์
รับส่งสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ระบบไฟฟ้า และระบบ
โทรคมนาคม

ปี 2559 บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด (HRCP) ได้ท�าการขาย
หุน้สามญั ให้แก่บรษิทั ไอที กรนี จ�ากดั (มหาชน) เมือ่วันที ่1 มนีาคม 
2559 โดยบริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ธุรกิจระบบโทรคมนาคม (Telecom)
ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งและให้บริการค�าแนะน�าด้าน
ระบบโทรคมนาคม 

ธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (EIT) 
ที่ปรึกษา แก้ปัญหา และให้บริการค�าแนะน�าด้านไอที
อย่างครบวงจร

ธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง
(Digital Broadcasting)
ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการค�าแนะน�าด้าน
การแพร่ภาพ โทรทัศน์ และวิทยุ ดิจิตอล

ธุรกิจการผลิตซ�้าซอฟต์แวร์ (AR)
ผลิตซอฟต์แวร์ประเภทเฉพาะผู้ประกอบเครื่อง (OEM) 
ของบริษัท Microsoft USA

บรษิทั ไอท ีกรนี จ�ากัด  
(มหาชน) 
จ�าหน่ายสนิค้าไอทแีละ 
อปุกรณ์เครอืข่ายเฉพาะ 
ตลาดลกูค้าระดบัองค์กร
ทนุจดทะเบียนช�าระแล้ว 

50 ล้านบาท

ถอืหุ้นโดย บริษทั ไอที กรีน จ�ากดั (มหาชน)  

บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ�ากัด 
ด�าเนินธุรกิจด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด
เล็กจากขยะ บริหารจัดการและก�าจัดขยะ 
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 50 ล้านบาท

บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด * 
ด�าเนนิงานเกีย่วกบัเป็นท่ีปรกึษา วางระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ทางด้านการดแูลสขุภาพและการแพทย์
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 5 ล้านบาท

บรษัิท อนิเทลลเิจ็นท์  
เ อ็ น เ ต อ ร ์ ไ พ ร ส ์ 
คอมพิวติ้ง จ�ากัด
ให้บรกิาร ให้ค�าปรกึษา 
และแก ้ป ัญหาด ้าน 
ระบบสารสนเทศ แบบ 
ครบวงจร ( IT Total  
Service Solutions)
ทนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว 

10 ล้านบาท

บริษัท ทีวี เทเลคอม 
จ�ากัด
ให้บริการเป็นที่ปรึกษา  
และพฒันาระบบ บรหิาร 
โครงการและบ�ารงุรกัษา 
ด้านระบบสนับสนุนการ 
ด�าเนินธุรกิจ  
ทนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว 

35 ล้านบาท

บริษัท ไออาร ์ ซี พี  
คลาวด์ เซอร์วสิ จ�ากดั 
ให้บริการ ออกแบบ 
ให้ค�าปรึกษาวางระบบ 
สารสนเทศบนคลาวด์  
( Integrated Cloud  
Service Agency)
ทนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว 

2.5 ล้านบาท

บริ ษั ท  สิ ง ห ์ ค อม 
อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ากัด
ให้บรกิารออกแบบ ก่อสร้าง  
สถานฐีาน ตดิตัง้ รือ้ถอน  
เพ่ิมเติมอุปกรณ์รับส่ง  
สญัญาณเครอืข่ายโทรศัพท์ 
เคลือ่นที ่ระบบไฟฟ้า และ
ระบบโทรคมนาคม
ทนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว 

10 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในกลุ่มบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุ * บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด (HRCP) ได้ท�าการขายหุ้นสามัญ ให้แก่บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2559 
โดยบริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

91.14% 92% 99.99% 50.99% 51%

99.99%25%
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ส�าหรับงวดปี 2557-2559 แยกตามหน่วยธุรกิจ มีรายละเอียดดังตารางนี้

หน่วยธุรกิจ
ด�าเนิน
การโดย

%การถือ
หุ้นของ
บรษิทั

2557 2558 2559

จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ

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

หน่วยธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับองค์กร

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

หน่วยธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์
กระจายเสียง

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

หน่วยธุรกิจผลิตซ�้าซอฟต์แวร์ IRCP 100 21,925 1.32 19,743 1.59 19,837    1.76 

หน่วยธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าไอที
ประเภทผลิตภัณฑ์ระดับองค์กร

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

ให้บริการ ให้ค�าปรึกษา และแก้ปัญหา
ด้านระบบสารสนเทศ

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

หน่วยธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจ
โทรคมนาคม

TVT 99.99 42,052 2.52 14,393 1.16 5,542    0.49 

หน่วยธุรกิจให้บริการสารสนเทศ
บนคลาวด์*

IRCP-
Cloud

50.99 - - - - - -   

หน่วยธุรกิจวางระบบสารสนเทศ
ทางการแพทย์**

HRCP 50.99 - - - - 156 0.01 

ให้บริการออกแบบก่อสร้างสถานีฐาน 
ติดตั้ง รื้อถอน เพิ่มเติม อุปกรณ์รับส่ง
สัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ระบบไฟฟ้า และระบบโทรคมนาคม***

SIG 50.99 - - - - 34,506    3.06 

รวมรายได้ค่าบรกิารพฒันาระบบและรายได้ 
จากการขายก่อนรายได้ระหว่างส่วนงาน

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

หัก รายได้ระหว่างส่วนงาน (47,503) (2.85) (46,136) (3.73) (30,716) (2.72)

รวมรายได้ค่าบริการพัฒนาระบบและ
รายได้จากการขายก่อนรายได้อื่น

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

รายได้อื่น 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 ยังไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการ
 ** หน่วยธุรกิจวางระบบสารสนเทศทางการแพทย์ เริ่มมีรายได้ในปี 2559
 *** ให้บรกิารออกแบบก่อสร้างสถานีฐาน ตดิตัง้ รือ้ถอน เพิม่เตมิ อปุกรณ์รบัส่งสญัญาณเครอืข่ายโทรศัพท์เคลือ่นท่ี ระบบไฟฟ้า 

            และระบบโทรคมนาคม เริ่มด�าเนินการในปี 2559

หน่วย : พันบาท
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โครงสร้างรายได้ของกลุม่บรษัิทฯ ส�าหรบังวดปี 2557-2559 แยกตามหน่วยประเภทโครงการและไม่ใช่โครงการ มรีายละเอยีดดังตารางนี้

ประเภทธุรกิจ
2557 2558 2559

จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ

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

รายได้จากธุรกิจประเภทที่ไม่ใช่โครงการ 416,255 25.02 497,742 40.27 601.691 53.42

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

หัก รายได้ระหว่างส่วนงาน (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 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากส่วนธุรกิจประเภทโครงการร้อยละ 51.50 ของรายได้รวม และจากส่วนงานธุรกิจประเภทไม่ใช่
โครงการร้อยละ 53.42 ของรายได้รวม และมีรายการระหว่างกันร้อยละ 4.92 ของรายได้รวม

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
บรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล รเีสรชิ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “IRCP”) ปัจจบุนัมีทุนจดทะเบยีนช�าระแล้ว 254,298,158 

บาท ประกอบธรุกจิด้านเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างครบวงจร มบีรษิทัย่อยท่ีด�าเนนิงานภายใต้บรษิทัใหญ่อกี 6 บรษิทั ได้แก่ บรษัิท ไอที กรนี  
จ�ากัด (มหาชน) บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ากัด บริษัท ทีวี เทเลคอม จ�ากัด บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จ�ากัด 
บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด และบริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ากัด 

โดยบริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 มีบริษัทย่อย 
ที่ด�าเนินงานภายใต้บริษัท 1 บริษัท คือ บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด (“HRCP”) ซึ่งได้ท�าการซื้อหุ้นสามัญจากบริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล  
รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีบริษัทร่วมลงทุน 1 บริษัท คือ บริษัท คลีน  
แพลนนิ่ง จ�ากัด โดยถือหุ้นร้อยละ 25

บรษิทัฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ใหม่ (MAI) เมือ่วันที ่31 กรกฎาคม 2546 ปัจจบัุนบริษทัฯ และบริษทัย่อย ประกอบธรุกจิ
หลกัทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยแบ่งโครงสร้างการด�าเนนิงานออกเป็นหน่วยธุรกจิ (Business Unit) ทัง้หมด 10 หน่วย และด�าเนนิงาน
ภายใต้บริษัทต่างๆ ดังนี้

ด�าเนินงานโดย ชื่อบริษัท ชื่อหน่วยธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ

บริษัทใหญ่ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecommunication 
Department : Telecom)

ทีป่รกึษา ออกแบบ ตดิตัง้ และให้บรกิาร 
ค�าแนะน�าด้านระบบโทรคมนาคม

บริษัทใหญ่ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ธรุกจิด้านเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองค์กร  
(Enterprise Information Technologies : 
EIT)

ทีป่รกึษา ออกแบบ ตดิตัง้ และให้บริการ 
ค�าแนะน�าด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
อย่างครบวงจร

บริษัทใหญ่ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ธุรกจิระบบวทิยแุละโทรทศัน์กระจายเสยีง 
(Digital Broadcasting Radio and 
Television Department : DB)

ทีป่รกึษา ออกแบบ ตดิตัง้ และให้บริการ 
ค�าแนะน�าด้านการแพร่ภาพ โทรทัศน์ 
และวิทยุ ดิจิตอล

หน่วย : พันบาท
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ด�าเนินงานโดย ชื่อบริษัท ชื่อหน่วยธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ

บริษัทใหญ่ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ธุรกิจการผลิตซ�้าซอฟต์แวร์ (Authorized 
Replication : AR)

ผลิตซ�้าซอฟต์แวร์ประเภทผู้ประกอบ
เครื่อง (OEM) ของบริษัท Microsoft 

บริษัทย่อย บรษิทั ไอท ีกรนี จ�ากดั (มหาชน)**  
(ถือหุ้นร้อยละ 91.14)

ธุรกจิจ�าหน่ายสนิค้าไอทปีระเภทผลติภณัฑ์ 
ระดับองค์กร (IT Green Public Co., Ltd 
: ITG)

เป็นตวัแทนจ�าหน่ายอปุกรณ์เครอืข่าย
ให้กับผู้ประกอบการค้าคอมพิวเตอร์

บริษัทย่อย บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์
ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ากัด (ถือหุ้น
ร้อยละ 92)

ธุรกิจบริการให้ค�าปรึกษาพัฒนาระบบ
สารสนเทศ (Intelligent Enterprise 
Computing : INEC) 

บรกิารและบ�ารงุรักษาคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทย่อย บริษัท ทีวี เทเลคอม จ�ากัด (ถือ
หุ้นร้อยละ 99.99)

ธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม 
(TV Telecom : TVT)

ที่ปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ 
ติดตั้ง พัฒนาระบบ บริหารโครงการ 
และบ�ารุงรักษาด้านระบบสนบัสนุนการ
ด�าเนินธุรกิจ

บริษัทย่อย บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป 
จ�ากัด (ถือหุ้นร้อยละ 51)

ทีป่รกึษา ออกแบบ  ตดิตัง้ และให้บรกิาร 
ด้านโทรคมนาคม (Singhcom Inter Group 
Co., Ltd : SIG)

ให้บริการออกแบบก่อสร้างสถานีฐาน 
ติดตั้ง รื้อถอน เพิ่มเติม อุปกรณ์รับส่ง
สัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ระบบไฟฟ้า และระบบโทรคมนาคม

บริษัทย่อย บรษิทั ไออาร์ซพี ีคลาวด์ เซอร์วสิ 
จ�ากัด (ถือหุ้นร้อยละ 50.99)

ธรุกจิให้บรกิารสารสนเทศบนคลาวด์แบบ
ครบวงจร (Integrated Cloud Service 
Agency)

ให้บริการทางด้านสารสนเทศบนคลาวด์  
โดยให้บริการเช่าใช้ซอฟต์แวร์ เช่า 
ใช้พื้นที่ รวมถึงการติดตั้งพัฒนาระบบ
สารสนเทศแบบครบวงจร 

บริษัทย่อย บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด (ถือ
หุ้นร้อยละ 50.99)

ธุรกิจบริการให้ค�าปรึกษา พัฒนาระบบ
สารสนเทศไอทีทางด้านการดูแลสุขภาพ
และทางการแพทย์ (Health Care)

ที่ปรึกษา ออกแบบ ระบบสารสนเทศ
ไอทีที่เกี่ยวกับทางการดูแลสุขภาพ 
และทางการแพทย์

หมายเหตุ บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด (HRCP) ได้ท�าการขายหุ้นสามัญ ให้แก่บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
2559 โดย บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99
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ข้อมูลแต่ละหน่วยธุรกิจ

1. ธรุกจิโทรคมนาคม (Telecommunication : Telecom)
1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecommunication) ด�าเนินธุรกิจการ

เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บริหารโครงการ และ
บ�ารุงรักษาด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยแบบครบวงจร 
โดยน�าเสนออุปกรณ์ท่ีมีชื่อเสียงระดับชั้นน�าของโลก และมีทีมงาน
ที่มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ยอมรับในตลาด เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพมาก
ทีสุ่ด สนิค้าหลกัทีน่�าเสนอ ได้แก่ ผลติภณัฑ์ Nokia Siemens Network 
(NSN), Elite Core, Ericsson, Huawei, NetNumber, Alcatel-Lucent,  
และ Coriant เป็นต้น โซลูช่ันหลักที่เสนอขาย ได้แก่ ระบบเช่ือมโยง 
ความเร็วสูงผ่านสายใยแก้วน�าแสง (DWDM Transmission system) 
ระบบส่ือสารโทรคมนาคมสมยัใหม่ (Next Generation Network) ระบบ 
โทรศพัท์เคลือ่นทีย่คุท่ี 3 (the 3rd Generation Mobile Network) ระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 4 (Long-Term Evolution : LTE) และอุปกรณ์ 
ระบบ FTTx 

นอกจากให้บริการจัดหาและรวบรวมระบบแล้ว หน่วย
ธุรกิจ Telecom ยังให้บริการหลังการขายโดยรับประกันระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมตามระยะเวลาท่ีตกลงกับลกูค้า ซึง่โดยทัว่ไปจะรบัประกนั 
อยู่ในช่วงเวลา 1-3 ปี โดยให้บริการถึงสถานที่ของลูกค้า (Onsite  
Service) โดยแบ่งการบรกิารออกเป็น 2 ลกัษณะ ตามความต้องการของ 
ลูกค้า ได้แก่ 

1. Corrective maintenance คือ การให้บริการต่อเมื่อเกิด 
ปัญหาระบบให้กับลูกค้า

2. Preventive maintenance คอื การให้บริการตรวจเชค็ระบบ
ทุกๆ ช่วงเวลาที่ลูกค้าก�าหนด เช่น 3 เดือน 6 เดือน เป็นต้น

1.2 การตลาดและการแข่งขัน
หน่วยธุรกิจ Telecom มีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้
(1) ด้านสินค้าและบริการ
หน่วยธรุกจิ Telecom ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจ�าหน่าย 

สินค้าทีม่ชีือ่เสยีง ได้แก่ ผลติภัณฑ์ Nokia Siemens Network (NSN),  
Elite Core, Ericsson, Huawei, NetNumber  และผลิตภัณฑ์ Coriant  
โดยสนิค้าของบรษิทัฯ มคีณุภาพ ได้รบัการยอมรบัอย่างสงูจากลกูค้า 
นอกจากน้ัน ทางหน่วยธุรกิจ Telecom  ยังมีจุดเด่นในการสร้าง 
ความแตกต่างในการน�าเสนอเทคโนโลยีที่ดีท่ีสุด (Solution) ในการ
แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า มีความช�านาญและมีศักยภาพในการบริหาร
โครงการ นอกจากนี้ทางทีมงานเน้นการให้ความส�าคัญและใส่ใจใน
ความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะด้านคณุภาพการให้บริการก่อนและ 
หลังการขายในเวลาอันรวดเร็ว โดยทีมงานจะต้องเข้าใจในธุรกิจเพื่อ 
น�าเสนอสินค้าและบริการทีด่ทีีส่ดุ การส่งมอบตรงเวลา ท�าให้บรษิทัฯ 

มีชื่อเสียงที่ดีและได้รับการยอมรับจากลูกค้าเสมอมา
(2) ด้านพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาตนเองให้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ 

 ท่ีเปลีย่นไปอยู่เสมอ เพ่ือให้มคีวามสามารถแนะน�าและรองรบัความ 
ต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าและตลาด จึงเน้นพัฒนาคุณภาพของ 
พนักงานรวมถึงการท�างานเป็นทีม การรับรู้และการปรับตามการ 
เคลือ่นตวัของธรุกจิไอซีทอีย่างทนัท่วงทแีละต่อเนือ่ง ส่วนหนึง่ได้จาก
การเป็น Certificate Partner จากเจ้าของผลิตภัณฑ์  ท�าให้ทีมงาน
มีความยืดหยุ่นในการท�างานสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีได้อย่างดี  

(3) ด้านการบริหารต้นทุน
หน่วยธุรกิจ Telecom เน้นการบริหารต้นทุนการขายและการ

ให้บรกิารเพือ่ให้ได้เปรยีบในเชงิการแข่งขนั โดยยงัรกัษาคณุภาพสนิค้า
และการบริการให้ได้ตามมาตรฐานโลก นอกจากนี ้หน่วยธรุกจิยงัเน้น
การบรหิารความสัมพนัธ์กบัคูค้่า และเจ้าของผลติภณัฑ์เพ่ือให้สามารถ 
ซื้อสินค้าได้ในราคาท่ีต�่า เข้าใจในตัวสินค้าต่างๆ เป็นอย่างดีและม ี
ความหลากหลายของสินค้า ท�าให้สามารถน�าเสนอสินค้าให้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า และได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประมูล
และสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ในระยะยาว

(4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
หน่วยธุรกิจ Telecom มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

โดยการท�าความเข้าใจลูกค้า ค้นหาความต้องการและท�าการแก้ไข
ปัญหาให้ลูกค้า ท�าให้มีโอกาสรับงานจากลูกค้ารายเดิมเพิ่มข้ึน ทาง 
หน่วยธุรกิจมีอัตราได้รับงานซ�้าจากลูกค้ารายเดิมสูงถึงร้อยละ 80

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ทางหน่วยธรุกจิ Telecom มกีารก�าหนดกลุม่ลกูค้าเป้าหมายที่

ชดัเจน คอื หน่วยงานรัฐวิสาหกจิ โดยเฉพาะหน่วยงานขนาดใหญ่ เช่น 
บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ.ทีโอที การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
ปตท. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น เนื่องจากหน่วยงานเหล่าน้ีม ี
งบประมาณในการลงทนุทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
ค่อนข้างสูงเพื่อใช้ในการปรับปรุงการท�างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิม
ขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีจุดแข็งในด้านความรู้ ความช�านาญ และ 
ประสบการณ์ท่ียาวนานมากกว่า 30 ปี ในธุรกิจน้ี จงึท�าให้ลกูค้ากลุ่มน้ี 
มีความมั่นใจในการเลือกให้บริษัทฯ เป็นผู้ด�าเนินการ

รายได้ส่วนใหญ่ของหน่วยมาจากรัฐวิสาหกิจซึ่งทางหน่วย 
ธรุกจิ จะเข้าไปท�าการประกวดราคา ขัน้ตอนโดยทัว่ไปจะให้พนักงาน 
Pre-Sale เข้าไปแนะน�าทางด้านเทคนคิ และระบบใหม่ ๆ ให้กบัลกูค้า
เพือ่ให้ลกูค้าเลง็เหน็ความส�าคญัและประโยชน์ของการใช้ระบบต่าง ๆ 
ในการท�างาน จากน้ันหากลูกค้ามีความสนใจสินค้าและบริการ ทาง 
สายงานจะจัดส่งพนักงานขายเข้าไปเจรจาต่อรองด้านราคาและ 
เซ็นสัญญาโครงการเพื่อท�าการประกวดราคาหรือปิดงานต่อไป
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1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เนื่องจากหน่วยธุรกิจ Telecom ด�าเนินงานโดยให้ค�าปรึกษา

และรวบรวมระบบให้กบัลูกค้า ดังนัน้ วธิกีารจัดหาผลิตภณัฑ์และบรกิาร
จึงเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการท�างาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยงานจะท�าการส่ังซ้ือสินค้าทีต้่องรวบรวมให้กบัลูกค้าเมือ่
ได้รบัการสัง่ซ้ือจากลกูค้าแล้ว โดยไม่มกีารเกบ็สนิค้าคงเหลอื การจดัหา
ผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ จะสั่งซื้อ 
โดยตรงจาก Nokia Siemens Network (NSN), Elite Core, Ericsson, 
Huawei, NetNumber, Alcatel-Lucent และผลิตภัณฑ์ Coriant

เรื่องการให้บริการ หน่วยงานมีการให้บริการด้วยตนเองหรือ
มีการใช้ผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิตร่วม รวมถึงการซ้ือบริการต่อจากผู้ให้
บริการอื่น (Outsource) โดยหน่วยธุรกิจ Telecom มีปัจจัยในการ 
พิจารณาเลือกบริษัทที่จะซื้อบริการต่อ คือ ราคาและความช�านาญ 
ส�าหรับงานนั้นๆ

ในยุคของภาวะเศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มตกต�่า ทางบริษัทฯ ได้ 
ด�าเนินการปรบัแผนเพือ่รองรบัโดยใช้ประสบการณ์และผลงานท่ีผ่านมา 
ของบริษัทฯ มาท�าการพัฒนา ปรับปรุงและสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value  
added) ให้สามารถน�าเสนอเป็นผลติภณัฑ์พร้อมบรกิารของบรษัิทฯ เอง 
ให้กบักลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบรษิทัฯ ในงบประมาณทีส่อดคล้องกบั 
ภาวะดังกล่าว  อันจะเป็นผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม 
และเพิ่มโอกาสในการขยายสู่กลุ่มลูกค้าใหม่

2. ธรุกจิโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศระดับองค์กร  
(Enterprise Information Technology : EIT) 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (EIT)  

ประกอบธรุกจิด้านการให้บรกิารรวบรวมและพฒันาระบบสารสนเทศ 
พร้อมท้ังให้ค�าปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างครบวงจร (IT Total Solutions) โดยการน�าเสนอ
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกให้กับ
ลูกค้า และให้บริการแบบใช้งานได้ทันที (Turnkey Solution) ทั้งนี้
บริษทัฯ จะเป็นผูร้บัเหมางานทัง้หมดแบบครบวงจร กล่าวคอื รวบรวม
ผลิตภัณฑ์ทั้งระบบสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

(1) ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server, Storage)  
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop, Mobile) พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง 

เครอืข่าย (Network Integration) และระบบรกัษาความปลอดภยั (Security)  
ซึง่บรษิทัฯ มผีลติภณัฑ์ทีน่�าเสนอ อาทเิช่น IBM, HP, Lenovo, Acer,  
Aruba และ Fortinet เป็นต้น

(2) ระบบซอฟต์แวร์ประยกุต์ เป็นการพฒันาระบบงานตาม
ความต้องการของผู้ใช้งานในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมี
กระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ตั้งแต่ส�ารวจเก็บความต้องการ
ผู้ใช้งาน (Get Requirement) ออกแบบระบบ (Design) จัดท�าต้นแบบ 
(Prototype) พฒันาโปรแกรม (Coding) และน�าไปใช้งาน (Implementa-
tion) ซึง่ในส่วนนีบ้รษัิทฯ ได้มกีารว่าจ้าง Outsourcing ทีม่คีณุภาพ และ
ยอมรบัเงือ่นไขการท�างานของบรษิทัฯ และลกูค้า เข้ามาเป็นพนัธมติร
ในการท�างานร่วมกัน

(3) ซอฟต์แวร์โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับงานต่างๆ  ได้แก่  
ERP, CRM, Billing, Enterprise IT Management, EAI, Document & 
Work Flow Management และ Business Intelligence  รวมถงึการจัด
ท�าระบบ การพฒันา การตดิตัง้ การบรหิารโครงการ การฝึกอบรมท้ัง
ด้านเทคนคิและการใช้งาน และการ Outsourcing ระบบงานด้านไอที 
ได้แก่ การบริหารดูแลระบบคอมพิวเตอร์  โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะ ในปัจจุบันสายธรุกิจ EIT ได้เป็นตวัแทนให้กับสินค้าซอฟต์แวร์ 
ต่างๆ อาทิเช่น SAP, ORACLE, IBM, Microsoft, ESRI เป็นต้น  
ท�าให้บรษิทัฯ สามารถพฒันาบคุลากรให้ทนัต่อเทคโนโลยีตลอดเวลา 
และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและตรงตาม
ความต้องการอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ในส่วนของการบริการ หน่วยงาน EIT ได้มีการให้
บรกิารครบวงจรทัง้ระบบสารสนเทศ โดยการน�าเสนอเทคโนโลยรีะบบ
สารสนเทศที่ทันสมัยในแบบ Integrated Solutions ได้แก่ การพัฒนา 
การติดตั้ง การบริหารโครงการ การฝึกอบรมทั้งด้านเทคนิคและการ 
ใช้งาน และการ Outsourcing พร้อมท้ังให้ค�าปรึกษาและแก้ปัญหา 
ให้กับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจรโดยการเลือกสรร 
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งสามารถประยุกต์ 
ใช้งานเพื่อความเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า

2.2 การตลาดและการแข่งขัน
หน่วยธุรกิจ EIT มีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้
(1) ด้านสินค้าและบริการ
หน่วยธุรกจิ EIT  ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้า

ที่มีชื่อเสียง เช่น SAS, Ultimus, Microsoft (เป็น Certified Partner)  
โดยสินค้าของบริษัทมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากลูกค้า  
นอกจากน้ัน ทางหน่วยธรุกจิ EIT ยงัมจีดุเด่นในการสร้างความแตกต่าง 
ในการน�าเสนอเทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุด (Solution) ในการแก้ไขปัญหาให้ 
กบัลกูค้า มคีวามช�านาญและมศีกัยภาพในการบรหิารโครงการ มทีีมงาน 
ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงมีทีมงานพัฒนา 
ซอฟต์แวร์จากหน่วยธรุกจิ ISD (International Software Development)  
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ซ่ึงให้การสนับสนุนในกรณีที่ต้องการผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเพ่ือให้ 
สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า โดยเฉพาะสนิค้าของบรษิทัฯ จะ 
รับประกันเป็นระยะเวลาตามที่ตกลงกับลูกค้า นอกจากนี้ทางทีมงาน
เน้นการให้ความส�าคญัและใส่ใจในความต้องการของลกูค้า โดยเฉพาะ
ด้านคุณภาพการให้บริการก่อนและหลังการขายในเวลาอันรวดเร็ว 
โดยทีมงานจะต้องเข้าใจในธุรกิจเพื่อน�าเสนอสินค้าและบริการที่ดี
ที่สุด การส่งมอบตรงเวลา ท�าให้บริษัทฯ มีชื่อเสียงที่ดีและได้รับการ
ยอมรับจากลูกค้าเสมอมา  

(2) ด้านพนักงาน
บรษิทัฯ มีนโยบายทีจ่ะพฒันาตนเองให้ทนัเทคโนโลยใีหม่ ๆ 

ที่เปล่ียนไปอยู่เสมอเพื่อให้มีความสามารถแนะน�าและรองรับความ
ต้องการท่ีเปลี่ยนไปของลูกค้าและตลาด จึงเน้นพัฒนาคุณภาพของ
พนักงานรวมถึงการท�างานเป็นทีม  การรับรู้และการปรับตามการ
เคลื่อนตัวของธุรกิจไอซีทีอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องส่วนหนึ่งได้จาก 
การเป็น Certified Partner จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ท�าให้ทีมงาน 
มีความยืดหยุ่นในการท�างาน สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความ
เปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยีได้อย่างดี  โดยทีมงานของ EIT มบุีคลากร 
ทีไ่ด้รบัประกาศนยีบตัรผู้เชีย่วชาญด้านเทคโนโลยจีาก Microsoft และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์จาก Hardware Vendors (HP, IBM, SUN) 
ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(3) ด้านการบริหารต้นทุน
หน่วยธุรกิจ EIT เน้นการบริหารต้นทุนการขายและการให้

บริการเพื่อให้ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน โดยยังรักษาคุณภาพสินค้า
และการบริการให้ได้ตามมาตรฐานโลก นอกจากนี้ หน่วยธุรกิจ EIT 
เน้นการบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า และเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ 
สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ต�่า เข้าใจในตัวสินค้าต่างๆ เป็นอย่างด ี
และมีความหลากหลายของสินค้า ท�าให้สามารถน�าเสนอสินค้าให้
ตรงตามความต้องการของลกูค้า และได้รบัการคดัเลอืกเป็นผูช้นะการ
ประมูลและสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ในระยะยาว

(4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
หน่วยธุรกิจ EIT มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าโดย

การท�าความเข้าใจลูกค้า ค้นหาความต้องการและท�าการแก้ไขปัญหา
ให้ลูกค้า ท�าให้มีโอกาสรับงานจากลูกค้ารายเดิมเพิ่มขึ้น ทางหน่วย
ธุรกิจ EIT มีอัตราได้รับงานซ�้าจากลูกค้ารายเดิมสูงถึงร้อยละ 80

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ทางหน่วยธุรกจิ EIT มกีารก�าหนดกลุม่ลกูค้าเป้าหมายทีช่ดัเจน 

คอื หน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิ โดยเฉพาะหน่วยงานขนาดใหญ่ 
เช่น  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การ
ประปานครหลวง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยาน
แห่งประเทศไทย เป็นต้น เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้มีงบประมาณ

ในการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างสูงเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงการท�างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มี
จดุแขง็ในด้านความรู ้ความช�านาญและประสบการณ์ทีย่าวนานมากว่า 
30 ปี ในธรุกจินี ้จงึท�าให้ลกูค้ากลุม่นีม้คีวามมัน่ใจในการเลอืกให้บรษัิท
เป็นผู้ด�าเนินการ

รายได้ส่วนใหญ่ของหน่วยธุรกิจ EIT มาจากภาคราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งทางหน่วยงานจะเข้าไปท�าการประกวดราคา ขั้นตอน
โดยทั่วไปจะให้พนักงาน Pre-Sale เข้าไปท�าแนะน�าทางด้านเทคนิค 
และระบบใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเล็งเห็นความส�าคัญและ
ประโยชน์ของการใช้ระบบต่าง ๆ ในการท�างาน จากนั้นหากลูกค้ามี
ความสนใจสนิค้าและบรกิาร ทางสายงานจะจดัส่งพนกังานขายเข้าไป
เจรจาต่อรองด้านราคาและเซ็นสัญญาโครงการเพื่อท�าการประกวด
ราคาหรือปิดงานต่อไป โดยมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าภาคราชการ
และรัฐวิสาหกิจร้อยละ 96 และภาคเอกชน ร้อยละ 4

กลุ่มลูกค้า สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ)

ราชการและรัฐวิสาหกิจ 96

เอกชน 4

รวม 100

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เนื่องจากหน่วยธุรกิจ EIT ด�าเนินงานโดยให้ค�าปรึกษาและ

รวบรวมระบบให้กับลูกค้า ดังนั้น วิธีการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
จึงเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการท�างาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สายธรุกจิ EIT จะท�าการสัง่ซือ้สนิค้าทีต้่องรวบรวมให้กบัลกูค้า
เม่ือได้รบัการสัง่ซ้ือจากลกูค้าแล้ว โดยไม่มีการเกบ็สนิค้าคงเหลอื การ
จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ สามารถแบ่งได้เป็นดังนี้ 

(1) อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ท้ังหมดสัง่ซือ้จากคูค้่า 
(Partner) ในประเทศไทย เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง คอมพิวเตอร ์
ตัง้โต๊ะ อุปกรณ์ส�ารองข้อมลู เป็นต้น โดยบรษิทัคูค้่าท่ีส�าคญั เช่น บรษิทั  
เฟิร์ส ลอจกิ จ�ากดั บรษิทั เดอะแวล ูซสิเตม็ส์ จ�ากดั บรษิทั อนิแกรม 
ไมโคร (ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นต้น 

(2) ซอฟต์แวร์ หากเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวแทนจ�าหน่ายเอง 
จะจัดหาโดยการติดต่อเป็นผู้แทนของซอฟต์แวร์นั้นๆ โดยจ่ายค่า 
สัญญาการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายให้กับบริษัทผู้ผลิตโดยจ่ายค่าลิขสิทธิ์
ตามยอดขาย หากต้องการผูเ้ชีย่วชาญ ในการพฒันาและตดิตัง้ บรษิทัฯ 
จะน�าหน่วยธุรกิจ ISD (International Software Development) มา
พฒันาและตดิตัง้ รวมถงึจดัหา Outsourcing ทีม่คีวามรู ้ความช�านาญ 
และมีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมมาเป็น Sub-Contractor 
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เรื่องการให้บริการ หน่วยงานมีการให้บริการด้วยตนเองหรือ
มีการใช้ผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิตร่วมรวมถึงการซ้ือบริการ ต่อจากผู้ให้
บริการอื่น (Outsource) โดยหน่วยธุรกิจ EIT มีปัจจัยในการพิจารณา
เลอืกบรษิทัทีท่�าซือ้บรกิารต่อ คอื ราคาและความช�านาญส�าหรับงาน
นั้นๆ

3. ธุรกจิระบบวทิยแุละโทรทัศน์กระจายเสยีง (Digital  
Broadcasting Radio and Television : DB)

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง (Digital Broad- 

casting) เป็นหน่วยธรุกจิใหม่ของบรษัิทฯ ทีเ่ปิดด�าเนินการตัง้แต่กลางปี  
2556 โดยด�าเนนิธรุกจิการเป็นทีป่รกึษา ออกแบบ จดัหาอปุกรณ์ ติดตัง้  
บรหิารโครงการ และบ�ารงุรกัษาด้านระบบวิทยุและโทรทศัน์กระจายเสยีง 
ทีทั่นสมยัแบบครบวงจร โดยน�าเสนออปุกรณ์ทีม่ชีือ่เสยีงระดบัช้ันน�า 
ของโลก และมีทีมงานท่ีมีประสบการณ์และผลงานเป็นท่ียอมรับใน 
ตลาด เพือ่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด สนิค้าหลักทีน่�าเสนอ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครือ่งส่ง 
วิทยุและโทรทัศน์ Plisch ระบบสายอากาศ Kathrein ระบบรวม 
สัญญาณ Spinner และระบบ Software ออกแบบและบริหารจัดการ
โครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี Progira โซลูชั่นหลักที่เสนอขาย ได้แก ่
ระบบส่งสญัญาณโทรทศัน์ ในระบบดจิติอลภาคพืน้ดนิ (DVB-T2) ซึง่
เป็นระบบกระจายเสยีงของโทรทศัน์ทีท่นัสมัยใหม่สดุ ระบบในการส่ง
สญัญาณวทิยดุจิติอล (DAB+) รวมทัง้อุปกรณ์ในการส่งสญัญาณผ่าน
ดาวเทียม (DVB-S/S2)  อุปกรณ์ในการผลิตเน้ือหารายการวิทยุและ
โทรทัศน์ รวมไปจนถึงอุปกรณ์ในการควบคุมการออกอากาศ

นอกจากให้บริการจัดหาและรวบรวมระบบแล้ว หน่วยธุรกิจ 
Digital Broadcasting ยังให้บรกิารหลังการขายโดยรบัประกนัอปุกรณ์
และระบบบรอดแคส ตามระยะเวลาที่ตกลงกับลูกค้า ซึ่งโดยทั่วไปจะ
รับประกันอยู่ในช่วงเวลา 1-2 ปี โดยให้บริการถึงสถานที่ของลูกค้า 
(Onsite Service) โดยแบ่งการบริการออกเป็น 2 ลักษณะ ตามความ
ต้องการของลูกค้า ได้แก่ 

1. Corrective maintenance คือ การให้บริการต่อเมื่อเกิด
ปัญหาระบบให้กับลูกค้า

2. Preventive maintenance คอื การให้บริการตรวจเชค็ระบบ
ทุกๆ ช่วงเวลาที่ลูกค้าก�าหนด เช่น 3 เดือน 6 เดือน เป็นต้น

3.2 การตลาดและการแข่งขัน
หน่วยธุรกิจ Digital Broadcasting มีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้
(1) ด้านสินค้าและบริการ
หน่วยธุรกิจ Digital Broadcasting ได้รับการแต่งต้ังให้เป็น

ตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าที่มีช่ือเสียง ได้แก่ Spinner Kathrein Plisch 
และ Progira โดยสนิค้าของบรษิทัฯ มคีณุภาพ ได้รบัการยอมรบัอย่าง
สูงจากลูกค้า นอกจากนั้น ทางสายธุรกิจ SI  ยังมีจุดเด่นในการสร้าง 

ความแตกต่างในการน�าเสนอเทคโนโลยีที่ดีท่ีสุด (Solution) ในการ
แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า มีความช�านาญและมีศักยภาพในการบริหาร
โครงการ นอกจากนี้ทางทีมงานเน้นการให้ความส�าคัญและใส่ใจใน
ความต้องการของลกูค้าโดยเฉพาะด้านคณุภาพการให้บริการก่อนและ
หลังการขายในเวลาอันรวดเร็ว โดยทีมงานจะต้องเข้าใจในธุรกิจเพื่อ
น�าเสนอสนิค้าและบรกิารทีด่ทีีส่ดุ การส่งมอบตรงเวลา ท�าให้บรษิทัฯ 
มีชื่อเสียงที่ดีและได้รับการยอมรับจากลูกค้าเสมอมา

(2) ด้านพนักงาน
บรษิทัฯ มีนโยบายทีจ่ะพฒันาตนเองให้ทนัเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

ที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอเพื่อให้มีความสามารถแนะน�าและรองรับความ
ต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าและตลาด จึงเน้นพัฒนาคุณภาพของ
พนักงานรวมถึงการท�างานเป็นทีม  การรับรู้และการปรับตามการ
เคลือ่นตวัของธรุกจิ Digital Broadcasting อย่างทนัท่วงทแีละต่อเนือ่ง 
ส่วนหนึ่งได้จากการเป็น Certified Partner จากเจ้าของผลิตภัณฑ์  
ท�าให้ทมีงานมคีวามยดืหยุน่ในการท�างานสามารถปรบัตวัให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีได้อย่างดี  

(3) ด้านการบริหารต้นทุน
หน่วยธุรกิจ Digital Broadcasting เน้นการบริหารต้นทุนการ

ขายและการให้บริการเพื่อให้ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน โดยยังรักษา 
คณุภาพสนิค้าและการบริการให้ได้ตามมาตรฐานโลก นอกจากนีห้น่วยงาน 
ยังเน้นการบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า และเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อ 
ให้สามารถซือ้สินค้าได้ในราคาท่ีต�า่ เข้าใจในตวัสนิค้าต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
และมีความหลากหลายของสินค้า ท�าให้สามารถน�าเสนอสินค้าให้
ตรงตามความต้องการของลกูค้า และได้รบัการคดัเลอืกเป็นผูช้นะการ
ประมูลและสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ในระยะยาว

(4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
หน่วยธรุกจิ Digital Broadcasting มกีารสร้างความสมัพนัธ์อันด ี

กับลูกค้าโดยการท�าความเข้าใจลูกค้า ค้นหาความต้องการและ
ท�าการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า เพื่อให้มีโอกาสรับงานจากลูกค้ารายเดิม 
เพิ่มขึ้น

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ทางหน่วยธรุกจิ Digital Broadcasting มกีารก�าหนดกลุม่ลกูค้า

เป้าหมายที่ชัดเจน คือ หน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการ
แพร่ภาพโทรทัศน์ดิจิตอล ได้แก่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) บมจ. อสมท สถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  และกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องจากหน่วย
งานเหล่านี้มีงบประมาณในการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีวิทยุและ
โทรทัศน์กระจายเสียงค่อนข้างมาก นอกจากน้ี บริษัทฯ มีจุดแข็งใน
ด้านความรู้ ความช�านาญและประสบการณ์ของทีมงานในธุรกิจนี้ จึง
ท�าให้ลกูค้ากลุม่นีม้คีวามมัน่ใจในการเลอืกให้บรษิทัฯ เป็นผูด้�าเนนิการ

รายได้ส่วนใหญ่ของหน่วยธุรกจิ Digital Broadcasting มาจาก 
การประกวดราคา ขั้นตอนโดยทั่วไปจะให้พนักงาน Pre-Sale เข้าไป 
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แนะน�าทางด้านเทคนิค และระบบใหม่ๆ ให้กับลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้า 
เลง็เหน็ความส�าคญัและประโยชน์ของการใช้ระบบต่างๆ ในการท�างาน  
จากนัน้หากลกูค้ามคีวามสนใจสนิค้าและบรกิาร ทางสายงานจะจัดส่ง 
พนักงานขายเข้าไปเจราจาต่อรองด้านราคาและเซ็นสัญญาโครงการ 
เพื่อท�าการประกวดราคาหรือปิดงานต่อไป

เนือ่งจาก กสทช. มนีโยบายเปลีย่นระบบการแพร่ภาพกระจาย
เสียงของวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Terrestrial) จากระบบ Analog ไป 
เป็นระบบ Digital โดยมีระยะเวลาด�าเนินการในส่วนของโทรทัศน์  
4 ปี แต่เนือ่งจากความไม่พร้อมของผู้ให้บรกิาร ส่ิงอ�านวยความสะดวก 
(Facility) ได้แก่ อาคาร สถานที่ ระบบสายอากาศ ระบบไฟฟ้า ท�าให้
ระยะเวลาด�าเนินการขยายเป็น 5 ปี และต่อเนื่องด้วยโครงการระบบ 
ดิจิตอล เรดิโอ ของวิทยุ 

ในช่วงปี 2556 ยังไม่ได้เข้าแข่งขันประกวดราคาของโครงข่าย 
ของสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

ในช่วงปี 2557 ปีแรกทีเ่ข้าแข่งขันด้วยงบประมาณ 700 ล้านบาท  
บริษัทฯ สามารถด�าเนินการได้ส่วนแบ่ง 237 ล้านบาท เป็น 34%  
ของตลาด ซึง่ถือว่าบรษัิทฯ เป็น 1 ใน 3 ของบรษัิทชัน้น�าทีด่�าเนนิการ 
ในธุรกิจนี้

ในช่วงปี 2558 เป็นปีทีเ่ริม่ด�าเนินการตดิตัง้เครือ่งส่งทีม่กี�าลงั
ส่งปานกลาง (300W-600W) บริษัทฯ สามารถด�าเนินการในกลุ่มนี้
เป็นส่วนแบ่ง 90% ของที่มีการด�าเนินการจัดซ้ือ โดยเป็นส่วนของ  
บมจ. อสมท 45 สถานี (90 เครื่อง) สถานีไทยพีบีเอส 36 สถานี (72 
เครื่อง) โดยมีรายได้ใน 1 ปีนี้ 306.4 ล้านบาท

ในช่วงปี 2559 เป็นปีที่มีผลกระทบจากโครงการในปี 2558  
มีหลายสถานีไม่พร้อม ยังอยู่ในข้ันตอนรอพ้ืนท่ี เพื่อเข้าด�าเนินการ
ติดตั้ง ท�าให้การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใหม่ส่วนใหญ่ เล่ือนไปเป็นปี 
2560 บริษัทมีรายได้ 26 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่ง 10% ของตลาด 
ที่เข้าแข่งขัน

ในปี 2560 จะเป็นการลงทุนในพื้นท่ี A3 จ�านวน 50 สถานี 
แต่ละโครงข่าย โดยสถานีกองทัพบกช่อง 5 (2 Mux)  มีงบประมาณ
จัดซื้อ 235 ล้านบาท อสมท 122 ล้านบาท และ ไทยพีบีเอส 220 
ล้านบาท ส�าหรับการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 

ตามแผนของ กสทช. ปี 2560 จะเริ่มการทดลองออกอากาศ  
ของระบบดิจิตอลเรดิโอ 

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เนือ่งจากหน่วยธรุกจิ Digital Broadcasting ด�าเนนิงานโดยให้

ค�าปรกึษาและรวบรวมระบบให้กบัลกูค้า ดงันัน้ วธีิการจัดหาผลติภัณฑ์
และบรกิารจงึเป็นส่วนหนึง่ของขัน้ตอนในการท�างาน โดยมรีายละเอียด ดงัน้ี

หน่วยงานจะท�าการส่ังซ้ือสินค้าทีต้่องรวบรวมให้กบัลกูค้าเมือ่
ได้รบัการสัง่ซ้ือจากลกูค้าแล้ว โดยไม่มกีารเกบ็สนิค้าคงเหลอื การจัดหา 
ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จะสั่งซื้อ 
โดยตรงจาก Plisch Kathrein และ Spinner

เรื่องการให้บริการ หน่วยงานมีการให้บริการด้วยตนเองหรือ
มีการใช้ผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิตร่วม รวมถึงการซื้อบริการต่อจากผู้ให้
บริการอ่ืน (Outsource) โดยหน่วยงานมีปัจจัยในการพิจารณาเลือก
บริษทัทีท่�าซือ้บริการต่อ คอื ราคาและความช�านาญส�าหรบังานนัน้ๆ

 
4. ธุรกิจการผลิตซ�้าซอฟต์แวร์ (Authorized  
Replicator : AR)

4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
หน่วยธรุกจิ AR ด�าเนนิงานภายใต้บรษิทั IRCP ประกอบธรุกจิ

เป็นผู้ผลติซ�า้ซอฟต์แวร์ให้กบั Microsoft ประเภทรบัจ้างผลติ OEM ของ 
Microsoft มีขั้นตอน คือ บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ ได้แก่ สิ่งพิมพ์
และบรรจภุณัฑ์ Media ต่างๆ อาท ิDVD, USB Flash drive และ ฉลาก
แสดงสทิธิใ์ช้งาน (Certificate of Authenticity) แล้วน�าฉลากแสดงสทิธิ์
ใช้งาน (Certificate of Authenticity) มาท�าการพมิพ์ข้อความแสดงสทิธิ์
การใช้งานในแต่ละผลติภัณฑ์ พร้อมทัง้น�าวตัถดุบิและวตัถดิุบทีแ่ปรรูป
แล้ว มาประกอบเข้าด้วยกนัตามสตูรการผลติของแต่ละผลติภณัฑ์ แล้ว 
ท�าการจัดส่งไปยังลูกค้า ซึ่งมี 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่เป็นผู้จัดจ�าหน่ายที่ได้ 
รับอนุญาต (OEM Distributor and Reseller, ODR) และกลุ่มที่เป็น 
ผูผ้ลติเคร่ืองคอมพวิเตอร์ (OEM Royalty, ORY) ซ่ึงลกูค้าทัง้สองกลุ่ม 
จะต้องเป็นบรษัิททีไ่ด้ท�าสญัญาจ่ายค่า License ตรงกับไมโครซอฟต์แล้ว 
เท่านั้น ส�าหรับขั้นตอนการพิมพ์ ตลอดจนถึงการจัดส่งจะถูกควบคุม 
และด�าเนนิการโดยผ่านกระบวนการ และเทคโนโลยขีองไมโครซอฟต์  
โดยเฉพาะ (Microsoft OEM Online) ปัจจุบันทางสายธุรกิจ AR เป็น 
ผู้ผลิตซ�้าซอฟต์แวร์ให้กับ Microsoft แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
มานานกว่า 22 ปี 

นอกจากการบริการรับจ้างผลิตซ�้าซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าแล้ว 
หน่วยธรุกจิ AR ยงัให้บรกิารทางด้านงานพมิพ์เครือ่งหมายหรอืตราสนิค้า 
บนวัตถุผิวโค้ง เช่น แป้นพิมพ์คีย์บอร์ด แก้วหรือพลาสติก ตามท่ี 
ลูกค้าก�าหนด เป็นต้น

4.2 การตลาดและการแข่งขัน
สัดส่วนรายได้ของหน่วยธุรกิจ AR ในปี  2559 ส่วนใหญ่มา

จากการผลิตซ�า้ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 99.52 และงานพิมพ์เครือ่งหมายหรอืตราสนิค้าบนวตัถผิุวโค้ง 
มีการเติบโตเล็กน้อยอย่างไม่มีนัยส�าคัญ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 0.48  
ดังนั้น ทางหน่วยธุรกิจ AR จึงมีนโยบายการตลาดมุ่งเน้นงานทาง 
ด้านการผลติซ�า้ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์เป็นหลกั โดยมุ่งเน้นตลาด 
ในประเทศและตลาดเวียดนาม ซึ่งมีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน แม้ว่าในปีที่ผ่านมาการเติบโตของตลาดเวียดนามจะทรงตัว 
จากเดิมท่ีตลอด 6 ปีก่อนหน้านี้จะมีอัตราการเติบโตที่สูงมากกว่า 
ร้อยละ 10 กต็าม ในขณะทีต่ลาดในประเทศลดลงเลก็น้อย จากผลกระทบ 
ของสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวในช่วงต้นปี การเปลี่ยนแปลง 
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค อย่างไรกต็ามหน่วยงานยังได้รบัคะแนนความ 
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พึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีมากเต็ม 100% จากการส�ารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าท้ังหมดท้ังในเดือนมกราคมและกรกฎาคม ซึง่เดมิตลาดของ
ประเทศเวียดนามมีคู่แข่งที่ท�าอยู่คือ AR ในมาเลเซียและสิงคโปร์ ใน
ขณะทีห่น่วยงานเป็นผูท้�าตลาดในประเทศไทยเพยีงรายเดยีว ท�าให้ใน
ปัจจุบนัสัดส่วนของผลิตภณัฑ์ไมโครซอฟต์ท่ีบรษิทัจดัจ�าหน่ายสามารถ
แบ่งเป็น 2 กลุม่ตามภมูภิาคคอื ไทย และเวียดนามเป็น 71:29% ตาม
จ�านวนหน่วย ส่วนสายผลิตภัณฑ์การพิมพ์บนวัตถุผิวโค้งนั้นจะเป็น
ตลาดเฉพาะส�าหรับคีย์บอร์ดท่ีผลิตเป็นจ�านวนน้อย จึงไม่ค่อยมีการ
เติบโต อันเนื่องมาจากการให้บริการที่บริษัทให้กับลูกค้าในส่วนนี้จะ
เน้นการแก้ไขปัญหาส�าหรับคีย์บอร์ดที่ยังไม่ได้พิมพ์ตัวอักษรภาษา
ไทยบนแป้นพิมพ์ที่น�าเข้าจากต่างประเทศ ที่หากมีจ�านวนมากผู้ผลิต
ตัง้ต้นมกัจะพมิพ์มาให้แล้ว ส�าหรับนโยบายด้านลูกค้า จะเน้นการผลติ
และจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าก�าหนด 
มีบริการหลังการขาย นอกจากนี้ หน่วยธุรกิจ AR ได้จัดให้มีข้ันตอน
การท�างานอย่างเป็นระบบ รวมถงึมีระบบการตรวจสอบคุณภาพและ
รวบรวมสถติทิีไ่ด้มาตรฐาน และมีการจัดท�าแบบประเมนิความพงึพอใจ
จากลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งลูกค้ายังคงไว้วางใจเสมอมา

หน่วยธุรกิจ AR มีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้
(1) ด้านสินค้าและบริการ
หน่วยธุรกิจ AR เน้นการให้บริการผลิตสินค้าและการให้ 

บริการทีร่วดเรว็ และมคีณุภาพ ซึง่หน่วยงานมกีารให้สัญญาโดยก�าหนด
ระดับการให้บรกิารทีร่วดเรว็และมคุีณภาพ (Service Level Agreement) 
แก่ลกูค้า คอืจดัส่งให้ลูกค้าภายใน 3 วนั ในอตัราความส�าเรจ็ที ่100% 
และสามารถจดัส่งได้ภายใน 1 วนั ในอตัรา 99.9% ของจ�านวนรายการ
ค�าสัง่ซือ้ทัง้หมดในปี ซึง่เป็นเคร่ืองแสดงถึงความสามารถในการบรหิาร
จดัการสนิค้าคงคลงั และการตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าได้
เป็นอย่างดี 

นอกจากน้ีหน่วยธุรกิจ AR มีการส�ารวจระดับความพึงพอใจ
ของลกูค้า (Customer Satisfaction Level) มาอย่างต่อเนือ่งทกุปี โดย
ท�าแบบสอบถามไปถึงลูกค้าโดยตรงเพื่อให้คะแนนในหัวข้อต่าง ๆ 
ที่ทางหน่วยงานคาดว่าเป็นปัจจัยส�าคัญ เช่น คุณภาพสินค้า ราคา 
การจัดส่งและการให้บริการ เป็นต้น เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง
และพฒันากระบวนการผลติให้ลกูค้า มคีวามพงึพอใจสงูสดุ ซ่ึงผลการ
ส�ารวจตลอดปี 2559 ที่ผ่านมาพบว่า ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจใน
เกณฑ์ ดี ถึง ดีมาก เฉลี่ยถึงร้อยละ 100  

และเนือ่งจากหน่วยธรุกจิ AR ประกอบธรุกจิหลกั คอื การผลติ
ซ�้าซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ ซึ่งขายให้กับลูกค้าตามที่ไมโครซอฟต์ 
เป็นผู้ก�าหนดให้ โดย Microsoft Licensing ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จะเป็นผู้มอบหมายนโยบายให้กับไมโครซอฟต์ประเทศไทยซึ่งเป็น 
ตัวแทนในประเทศ เพื่อให้เป็นผู้ก�าหนดนโยบายทางด้านการตลาด
ส�าหรับผลติภณัฑ์ใหม่ รวมถงึการปราบปรามซอฟต์แวร์ท่ีผดิกฎหมาย
อีกทอดหนึ่ง ดังนั้น นโยบายการตลาดส่วนใหญ่จะถูกก�าหนดโดย

ไมโครซอฟต์ โดยหากในปีใดทางไมโครซอฟต์มนีโยบายการปราบปราม 
ซอฟต์แวร์ละเมดิลขิสทิธิอ์ย่างเข้มงวด กจ็ะส่งผลให้รายได้ของหน่วยงาน 
โตตามไปด้วย ในขณะเดียวกัน ส�าหรับผลิตภัณฑ์หรือรุ่นสินค้าของ 
ไมโครซอฟต์ ซึง่มอีอกมาใหม่เป็นระยะเพือ่กระตุน้และตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้า หน่วยงานกจ็ะได้รบัความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลติซ�า้
ซอฟต์แวร์เหล่าน้ัน ท�าให้หน่วยธุรกิจ AR สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้
หลากหลาย อย่างเช่น ในช่วงเดอืนตลุาคม 2559 ทางไมโครซอฟต์ ได้
มกีารเปลีย่นแปลงและออกผลติภณัฑ์ใหม่ในตระกลู Windows Server 
ในช่ือผลติภณัฑ์ Windows Server 2016 ให้สอดคล้องกบัความต้องการ
ของผูบ้รโิภค เทรนด์ของตลาดท่ีรองรบัท้ังผูใ้ช้วนิโดวส์ดัง้เดมิทีคุ่น้เคย 
กับปุ่ม Start และรองรับอุปกรณ์รุ ่นใหม่ๆ ที่เป็นแบบทัชสกรีน  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงบนอปุกรณ์สือ่สารเคลือ่นท่ีต่าง ๆ ท่ีเป็นท่ีนิยม เช่น  
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น ท�าให้ผลิตภัณฑ์มีความสดใหม่  
ใช้งานง่ายและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

(2) ด้านการลดต้นทุนการผลิต
หน่วยงานมีการด�าเนินงานตามมาตรฐานที่ทาง Microsoft  

ก�าหนด และได้มีการปรบัปรุงพฒันากระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  
โดยยึดหลักการ ง่าย เร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ (Easier,  
Faster, Saver และ More Efficient) มาอย่างต่อเนือ่ง แต่เนือ่งจากใน 
ปี พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งวัตถุดิบหลัก (DVD Media)  
ซึง่เดิมมแีหล่งผลติอยูท่ีส่งิคโปร์ แต่ได้ยกเลกิสายการผลติไปเมือ่ต้นปี 
ทีผ่่านมา จึงต้องส่ังซือ้จากแหล่งวตัถุดบิใหม่จากเปอร์โตรโิก ท�าให้ระยะ 
เวลาในการสั่งซื้อ (Lead Time) และค่าขนส่งเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม
ด้วยนโยบายการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนการได้รบัความร่วมมอืและความพยายามจาก
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องเป็นอย่างด ีจงึท�าให้ปีทีผ่่านมาสามารถลดต้นทนุ
การผลิตได้ในอัตราร้อยละ 0.92 ซึ่งถือเป็นที่น่าพอใจแล้ว ท่ามกลาง
ปัจจยัภายนอกทีไ่ม่เอือ้อ�านวยทัง้หลายทีก่ล่าวมา ทัง้นีใ้นภาพรวมการ
ปรับปรุงกระบวนการในช่วงปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความส�าเร็จ อัน
เป็นผลจากการวเิคราะห์ตลาดและการวางแผนจดัการวตัถดุบิอย่างมี
ประสิทธภิาพ และมกีารปรับเปลีย่นวิธกีารเฉพาะส�าหรบัค�าสัง่ซือ้ lot 
ใหญ่ที่เป็นงานโครงการภาครัฐ โดยความพยายามรวบการสั่งซื้อให้มี
ปรมิาณมากท่ีสดุต่อครัง้ และการเจรจาต่อรองด้านราคากับ Supplier  
ท�าให้มคีวามประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) สงู ทัง้นีท้กุเป้าหมาย 
มีการติดตามและจัดเก็บเป็นดัชนีชี้วัด (KPI) อย่างต่อเนื่อง เป็น 
ระบบ และสอดคล้องกับนโยบายโดยรวมของบรษัิทฯ ท�าให้มัน่ใจได้ว่า 
ปีต่อๆ ไป บริษัทฯ จะสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีอย่าง
สม�่าเสมอดังเช่นอดีตที่ผ่านมา

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ส�าหรับซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ทางหน่วยธุรกิจ AR จะ

จ�าหน่ายให้เฉพาะลกูค้าที ่Microsoft เป็นผูก้�าหนดให้เท่านัน้ โดยแบ่ง
ลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
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(1) ODR (OEM Distributor and Reseller) คือบริษัทที่เป็น
ตัวแทนกระจายสินค้าของไมโครซอฟต์ ซึ่งในประเทศไทยมี 3 ราย
และประเทศเวียดนาม 3 ราย โดย ODR เหล่าน้ีจะขายสินค้าให้กับ
กลุ่มลูกค้าหลัก 2 กลุ่มคือ กลุ่มบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์รายย่อย 
(System Builder) ทีไ่ม่ได้ซือ้ลขิสทิธิโ์ดยตรงกบัไมโครซอฟต์ และกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ ทีต้่องการซอฟต์แวร์ทีม่ลีขิสทิธิถ์กูต้องของไมโครซอฟต์ 
โดยในปี 2559 สายธุรกิจ AR มีสัดส่วนรายได้จาก ODR ประมาณ 
ร้อยละ 89.57 ตามปรมิาณหน่วยของกลุม่ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ 
ที่บริษัทจ�าหน่ายทั้งหมด

(2) บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ที่ได้ซื้อลิขสิทธิ์โดยตรงกับ  
Microsoft USA ORY (OEM Royalty) ซ่ึงในปัจจุบันมีลูกค้ากลุ่มนี้ใน 
ประเทศไทยจ�านวน 2 ราย และในประเทศเวยีดนาม 1 ราย มสีดัส่วน
รายได้จากลกูค้ากลุม่นีอ้ยูท่ี่ร้อยละ 10.43 ตามปรมิาณหน่วยของกลุม่
ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ที่บริษัทจ�าหน่ายทั้งหมด

ส่วนงานด้านการพิมพ์เคร่ืองหมายหรือตราสินค้าบนวัตถุ
ผิวโค้ง ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการกับกลุ่มของลูกค้า Microsoft เช่น  
งานการพิมพ์ตัวหนังสอืภาษาไทยลงบนแป้นพมิพ์ เป็นต้น นอกจากนี้  
อาจจะมีลูกค้าเพ่ิมเติม คือ ผู้ผลิตเครื่องภายในประเทศที่ต้องการ 
พิมพ์ตราสินค้าของตัวเอง

4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
หน่วยธรุกจิ AR เป็นผูร้บัจ้างผลติซ�า้ซอฟต์แวร์ให้กบั Microsoft 

โดยมีขั้นตอนการท�างานและการจัดหาผลิตภัณฑ์ ดังนี้

Microsoft หน่วยธุรกิจ AR

ลูกค้า (ODR/ORY)

โรงงานที่ได้
รับการแต่งตั้ง
(ADP)

1 2

4

1. ไมโครซอฟต์เป็นผูส่้งโปรแกรมต้นฉบับให้กับทางหน่วยธรุกจิ 
AR และทางหน่วยงานเป็นผูพ้มิพ์ฉลากแสดงสิทธกินัปลอม (Certificate  
of Authenticity) และจดัหาวัตถดุบิส่วนต่างๆ ทีเ่หลอื เช่น แผ่นดีวดีี /  
แฟลชไดร์ฟ สิ่งพิมพ์ และหีบห่อ เป็นต้น เพื่อประกอบเป็นโปรแกรม
ส�าเร็จรูปตามความต้องการของลูกค้า

2. หน่วยธุรกิจ AR เป็นผู้จัดส่งโปรแกรมให้กับโรงงานที่
ได้รับอนุญาตจากไมโครซอฟต์ ให้เป็นผู้ลงโปรแกรมลงแผ่นดีวีดี / 
แฟลชไดร์ฟ

3. โรงงานที่ลงโปรแกรมส่งแผ่นดีวีดี / แฟลชไดร์ฟกลับมาที่
หน่วยธุรกิจ AR เพ่ือท�าการผลิตซ�้าซอฟต์แวร์โดยการปิดฉลากแสดง
สิทธิกันปลอม (Certificate of Authenticity) บรรจุหีบห่อ และตรวจ
สอบคุณภาพก่อนส่งสินค้าให้ลูกค้า 

4. หน่วยธุรกิจ AR ส่งโปรแกรมส�าเร็จรูปให้กับลูกค้า
ปัจจบุนัโรงงานการผลติซ�า้ซอฟต์แวร์ตัง้อยูบ่นถนนรัตนาธเิบศร์ 

จังหวัดนนทบุรี เป็นอาคารพาณิชย์ 1 คูหา 4 ชั้น  โดยมีชุดสายการ

ผลิตสั่งซ้ือโดยตรงจากไมโครซอฟต์ คือ เครื่องพิมพ์ MOO/POD  
(Microsoft OEM online / Print on Demand) จ�านวน 1 สายการผลติ 

ส่วนเครื่องจักรที่สั่งซื้อในประเทศ ได้แก่ เครื่องอบห่อสินค้า
จ�านวน 2 เครื่อง และเครื่องสกรีนบนวัตถุผิวโค้ง 2 เครื่อง โดยมี
บุคลากรในหน่วยธุรกิจ AR ทั้งหมด 7 คน มีก�าลังการผลิตซอฟต์แวร์
และปรมิาณการผลติจรงิมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทกุปีตามความต้องการของ
ตลาด ดังแสดงในตาราง 

หัวข้อ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ก�าลังการผลิต 
(จ�านวนชุด)

250,000 250,000 250,000 250,000

ปริมาณการผลิตจริง 
(จ�านวนชุด)

156,654 184,948 174,291 152,816

ส�าหรับนโยบายการผลิตท่ีส�าคัญคือ เมื่อได้รับค�าสั่งซื้อของ
ผู้แทนจ�าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Microsoft แล้วจึงจะท�าการ
ผลิต และท�าการจัดส่งภายใน 1-2 วัน ส�าหรับสินค้าที่มีสายการผลิต
อยู่แล้ว ส่วนสินค้าที่ไม่มีสายการผลิต เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่จะก�าหนด
เสร็จภายใน 4 วัน 

การจดัหาวตัถดุบิ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคอื วัตถดิุบ 
คุณภาพระดับสูงป้องกันการปลอมแปลง ต้องสั่งซื้อจากผู้ขายท่ี  
Microsoft เป็นผู้ก�าหนดให้เท่านั้น ได้แก่ 

• แผ่นดวีีด ี/ แฟลชไดร์ฟมกีารสัง่ซือ้จาก 1 บรษิทัในประเทศ
เปอร์โตริโก

• ฉลากแสดงสิทธิ์กันปลอม (Certificate of Authenticity)  
มีการสั่งซื้อจาก 1 บริษัท ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ  

ส่วนวตัถดุบิทีไ่ม่จ�าเป็นต้องซือ้จากผู้ผลติที ่Microsoft ก�าหนด 
ได้แก่ สิ่งพิมพ์และหีบห่อ โดยจะสั่งซื้อจากภายในประเทศไทย โดย
มีสัดส่วนต้นทุนของวัตถุดิบในปี พ.ศ. 2556 - 2559 แสดงดังตาราง
ด้านล่าง

วัตถุดิบ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผ่นดีวีดีบรรจุ
ซอฟต์แวร์

60 65 65 65

ฉลากแสดงสิทธิ์
กันปลอม 

15 20 20 20

แผ่นพับ คูม่อื อืน่ ๆ 25 15 15 15

รวม 100 100 100 100

ทั้งนี้ สัดส่วนของการซื้อวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบจาก 
ต่างประเทศและในประเทศ ปี พ.ศ. 2556 - 2559 เป็นดังนี้

หน่วย : ร้อยละ
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แหล่งที่มาวัตถุดิบ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ต่างประเทศ 75 85 85 85

ในประเทศ 25 15 15 15

รวม 100 100 100 100

หน่วย : ร้อยละ

หมายเหตุ สัดส่วนการพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศในช่วง 
3 ปีท่ีผ่านมา มสีดัส่วนคงทีแ่ละจะยังคงมแีนวโน้มเช่นน้ีต่อไปในปีหน้า  
เนื่องจากรูปแบบผลิตภัณฑ์ทุกสายผลิตภัณฑ์ อาทิ  Windows 10  
และ Server ท่ีแม้ว่าจะลดการใช้กล่องพลาสติกไปและเปลี่ยนไปใช้ 
ซองกระดาษแทน แต่ชิน้ส่วนหลกัยงัคงเป็น ฉลากแสดงสทิธิก์นัปลอม 
(Certificate of Authenticity) กับแผ่นดีวีดี / แฟลชไดร์ฟเหมือนเดิม

5. ธุรกิจช่องทางจัดจ�าหน่ายสินค้าไอทีประเภท 
ผลติภณัฑ์ระดบัองค์กร (IT Green Public Company 
Limited: ITG) ชื่อเดิม (IT Distribution Company  
Limited : ITDC)

5.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บรษิทั ไอท ีกรนี จ�ากดั (มหาชน) (ITGreen) เดมิชือ่บรษิทั ไอที 

ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด (ITDC) ด�าเนินธุรกิจด้านการจัดจ�าหน่าย (ขายส่ง) 
สนิค้าไอทมีาตัง้แต่ปี 2540 และด�าเนินธรุกิจดงักล่าวเรือ่ยมา ซ่ึงในช่วง 
ปี 2540-2546 สินค้าของบริษัทฯ จะเป็นสินค้าไอทีประเภทสินค้า 
ส่วนบคุคล (Consumer Products) เป็นส่วนใหญ่ เน้นการขายด้านจ�านวน 
เป็นหลกั และเนือ่งจากธรุกจิลกัษณะนีม้กีารแข่งขนัสงู ความแตกต่าง 
ของการท�าธรุกจิในกลุม่ผูจ้ดัจ�าหน่ายด้วยกนัต�า่ ก�าไรขัน้ต้นต�า่ ในขณะที ่
มีความเสี่ยงหลายด้าน เช่น สินค้าด้อยคุณภาพและหนี้สูญ ทาง 
ผู้บริหารจึงพยายามแก้ไขปัญหาโดยในช่วงปี 2547 ต่อ 2548 ได ้
ก่อตัง้หน่วยธรุกจิใหม่แยกจากธรุกจิเดมิทีท่�าอยูเ่พือ่จ�าหน่ายสนิค้าไอท ี
ประเภทส�าหรับองค์กร (Enterprise Products) เพื่อสร้างความ 
แตกต่างสร้างมูลค่าเพ่ิม ไม่เน้นการแข่งขนัทีร่าคา เพือ่ให้มกี�าไรขัน้ต้น 
สูงข้ึน ลดปัญหาความเส่ียงแบบที่เคยมีอยู่กับธุรกิจเดิมที่ท�าอยู่ตาม 
ที่ได้กล่าวไปแล้ว  โดยสินค้าตัวแรกคือ Packeteer ซ่ึงเป็นสินค้าจาก
ประเทศอเมรกิา เป็นระบบอปุกรณ์ในการบรหิารจดัการการใช้แบนด์วิธ
ของเครอืขา่ย WAN ให้มปีระสทิธิภาพและสมรรถภาพสงูสุด ปัจจุบนั 
ได้เลกิการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสนิค้าตวันีไ้ปแล้ว เนือ่งจากบรษัิทผู้ผลติ 
สินค้าถูกซ้ือโดยบริษัทผู้ผลิตรายอื่นและสินค้าได้หายไปจากตลาด 
สินค้าตัวที่ 2 คือ Fortinet เป็นสินค้าจากประเทศอเมริกา เป็นสินค้า
ที่จัดการเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยข้อมูลให้กับองค์กร สินค้าตัวนี้ 
ได้กลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ส่วนใหญ่ให้กับบริษัทฯ มาหลายปี
จนถึงปัจจุบัน และบริษัทฯ ได้หาสินค้าเพื่อเป็นตัวแทนจ�าหน่ายเพิ่ม
อีกหลายตัว การท�าธุรกิจเติบโตด้วยดีมาตลอด บริษัทฯ ได้ตัดสินใจ
ครั้งส�าคัญในการเลิกการจัดจ�าหน่ายสินค้าประเภทบุคคลทั้งหมดใน 

กลางปี 2551 และได้หาสินค้าเพิ่มใหม่ ๆ ปรับและจัดกลุ่มสินค้า 
ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายให้เหมาะกับความต้องการของตลาด 
และได้มุ่งความส�าคัญไปที่พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของลูกค้าใน 
ตลาด เช่น การที่ลูกค้าน�าอุปกรณ์ลูกข่ายส่วนบุคคลชนิดใหม่ๆ มา 
ใช้ในงานขององค์กรมากข้ึน เช่น Tablet (IPAD, Android, MobilePC),  
Smart Phone การท�างานแบบเคลือ่นที ่การท�างานจากนอกส�านกังาน 
(Mobility and Remote Access) ความต้องการในการท�าธุรกิจอย่าง
ต่อเนือ่งเพือ่ไม่ให้เกดิการหยดุชะงกั (Business Continuity) การรกัษา
ความปลอดภยัของเครอืข่ายและข้อมลูไอท ี(IT Security) การท�าศนูย์
ข้อมูลส�ารอง (Data Center&Disaster Recovery Site) การท�างาน 
แบบ Virtualization เป็นต้น

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับตัว
สนิค้าและการบรกิาร ในทกุข้ันตอนของการจดัจ�าหน่าย  การท�าความ
เข้าใจและท�างานร่วมกันกับคู่ค้าเพื่อให้เกิดการเสริมพลัง (Synergy) 
ซึ่งกันและกัน  การสร้างและให้บริการสนับสนุนก่อนและหลังการ
ขาย  เช่น การสร้างบริการและโซลูชั่นใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุม่ลกูค้าแต่ละกลุม่ การให้ข้อมลูด้านเทคนคิและข้อมลู
เฉพาะของสินค้า (Technical Information and Specification) การให้
ค�าปรึกษา (Consultancy) การออกแบบระบบ (System Design) การ 
ให้การสนบัสนนุในด้านอปุกรณ์และบคุลากรในการทดสอบการใช้งาน 
สินค้า (Proof of Concept or Product Testing)  การวางแผนธุรกิจ 
ร่วมกบัคูค้่า การจดัอบรมเพือ่พฒันาทกัษะในการขายให้กบัคูค้่า การร่วม 
กับคู่ค้าในการน�าเสนอสินค้าและปิดการขาย (Joint Customer Visit) 
หรือเพื่อแสดงสินค้า (Joint Exhibition/Seminar) การมีสต็อกสินค้า
เพื่อลดระยะเวลาการส่งสินค้าให้กับลูกค้า การบริการติดตั้งอุปกรณ์
และระบบงาน การให้การอบรมด้านเทคนิคของสินค้าเป็นภาษาไทย
ให้แก่คู่ค้าและลูกค้า การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวสินค้าและโซลูชั่น 
การบริการการซ่อมบ�ารุงตลอดจนการมีอุปกรณ์ทดแทนในช่วงเวลา
การซ่อมอุปกรณ์ นอกเหนือจากนั้นบริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่
สม�่าเสมอและต่อเนื่อง เป็นต้น  

ด้านทุนจดทะเบียน บริษัทฯ เริ่มกิจการในรูปบริษัทด้วยการ
จดทะเบยีนด้วยเงนิทนุจดทะเบยีน 1.00 ล้านบาท ในปี 2540 ต่อมา
ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5.00 ล้านบาทและ 10.00 ล้านบาทในปี  
2541 และปี 2552 ตามล�าดับและในปี 2557 นี้บริษัทฯ ได้เพิ่มทุน 
จดทะเบยีนเป็น 50.00 ล้านบาท เพือ่รองรับการขยายธรุกจิในอนาคต  

ITGreen มีบริษัทย่อยที่ด�าเนินงานภายใต้บริษัทใหญ่ ได้แก่ 
บริษทั เอช อาร์ ซี พ ีจ�ากดั (“HRCP”) ตัง้แต่เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2559 
บรษัิทฯ ได้ท�าการซือ้หุน้สามญัของ HRCP คดิเป็นอตัราร้อยละ 99.99 
ซึ่งจะด�าเนินธุรกิจทางด้าน IT System Integration ถือเป็นการสร้าง
โอกาสทางธุรกิจใหม่ส�าหรับบริษทัฯ ให้ครอบคลุมถึงลกูค้าในวงกว้าง
ข้ึน นอกจากนั้น บริษัทฯ มีการร่วมลงทุนกับบริษัท คลีน แพลนนิ่ง 
จ�ากัด ซ่ึงด�าเนินธุรกิจด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กจากขยะ 
บริหารจัดการและก�าจัดขยะ โดยถือหุ้นร้อยละ 25 
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5.2 การตลาดและการแข่งขัน
การตลาด
บริษัท ITGreen มีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนโดย 

เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและขั้นตอนการจัดจ�าหน่าย 
เพื่อหลีกเล่ียงการแข่งขันด้านราคา  ในด้านการตลาด ITGreen จะ 
ร่วมมอืกบัเจ้าของสนิค้าในการสร้างการรบัรูข้องตลาดในตวัของสนิค้า 
โดยการโฆษณาผ่านส่ือสิง่พมิพ์ จัดสมัมนาให้ข้อมูลสนิค้าแก่คูค้่าและ 
ลกูค้า รวมถึงการจดัอบรมด้านเทคนคิ เป็นต้น ในด้านการจดัจ�าหน่าย  
ITGreen จะร่วมมือกับคู่ค้าในการร่วมแสดงสินค้า การเย่ียมและ 
น�าเสนอการขายต่อลูกค้า การท�าโปรโมชั่น  

บริษัท ITGreen ได้สร้างชื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ ในด้าน 
การเป็นคูค้่าทีด่ ีมคีณุภาพ มบีรกิารทีดี่ ซ่ือสตัย์ เชือ่ถือและไว้วางใจได้   
โดยการเลอืกท�าตลาดสินค้าทีม่คีณุภาพ การเลือกสรรและการพฒันา 
บคุลากรอย่างต่อเนือ่งให้มกีารท�างานและพฤตกิรรมทีส่อดคล้องและ 
เหมาะสมกบัปรัชญาในการท�างานของบรษิทัฯ ท่ีเน้นความต่อเนือ่งใน 
การท�าธุรกิจ (Continuity) ความเชือ่มัน่ไว้ใจได้ (Reliability) ความม่ันคง  
(Stability) และความน่าเชื่อถือสามารถคาดการณ์ได้ (Predictability)

ITGreen มีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้
(1) ด้านสินค้าและบริการ
เพ่ือให้สอดคล้องกบัปรชัญาในการท�าธรุกจิ บรษิทัฯ เน้นการ 

ก�าหนดประเภทของสินค้าและบริการที่จะน�ามาจ�าหน่าย ซึ่งจะต้อง 
เป็นสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบันและ 
ตอบสนองแนวโน้มตลาดทีก่�าลงัเกิดขึน้ และควรเป็นสินค้าทีเ่กือ้หนนุ 
ซึง่กนัและกนั (Complimentary) และต้องเป็นสนิค้าทีต้่องการประเภทของ 
ความเชี่ยวชาญและความช�านาญของบุคลากรใกล้เคียงกัน เพื่อที่จะ 
สร้างความช�านาญและความเชีย่วชาญในการให้บรกิารในตวับคุลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความมั่นใจในการให้บริการกับ
ลูกค้า คัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพทั้งด้านตัวสินค้าและบริษัทผู้ผลิต 
สนิค้าทีม่คีณุสมบตัท่ีิตรงกบัความต้องการของตลาด มีคณุภาพสงู และ
มีศักยภาพทางการตลาดสูง มีกลยุทธ์ มีอนาคต เป็นสินค้าแบรนด์ที่
ต้องการชงิตลาดหรอืเจาะตลาดของแบรนด์ทีเ่ป็นผูน้�า คอืเป็นแบรนด์
ท้าทายผู้น�า (Challenging Brand) ในช่วงปีที่ผ่านๆ มาและปี 2559  
บรษิทัฯ มุง่ตอบสนองนโยบายของรฐัในเรือ่งการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 
ด้วยระบบดิจติอล (Digital Economy) ได้แก่ การค้าด้วยอเิลก็ทรอนกิส์ 
และการใช้เทคโนโลยีไอที เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน 
และสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะแตกย่อยไปเป็นระบบ 
คอมพิวเตอร์ส�าหรับงานส�านักงาน งานขาย งานผลิต การน�าไอที
มาช่วยในไลน์ผลิตหรือ shop floor (Industry Automation) การค้า
แบบออนไลน์ Internet Banking การท�าเว็บไซต์ขององค์กร การใช้
เทคโนโลยมีาช่วยในการสือ่สารภายในองค์กรและกบัภายนอกองค์กร 
การท�างานระยะไกลจากภายนอกองค์กร (Remote Workforce หรือ 
Workforce Mobility) ระบบความปลอดภัยของข้อมูล (IT Security) 
ระบบข้อมูลแบบคลาวด์ ระบบ Web Conference เป็นต้น ซึ่งบริษัท 

ก็ได้เป็นตัวแทนสินค้าหลายตัวตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว เช่น Fortinet, 
Alcatel-Lucent, HPE  Aruba, InfoBlox, ZScaler, AntLabs, eLock, 
VCube, Aver, Delta, Panduit เป็นต้น นอกจากน้ีบริษัทเริ่มวางฐาน 
เกีย่วกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ เช่น Hyper Convergence, Software Defined  
Network, Internet of Things (IoT) และบริษัทก็จะเสาะหาคัดเลือก 
สินค้าใหม่ๆ ที่สนับสนุนแนวโน้มที่กล่าวไปแล้วเพิ่มเติมอีกด้วย 

(2) ด้านพนักงาน
พนกังานเป็นทรพัยากรทีส่�าคัญของบรษิทัฯ ซึง่จะเป็นส่วนหนึง่ 

ของการสร้างและส่งมอบคุณค่าให้กับสินค้าและการจัดจ�าหน่าย  
พนักงานจะได้รับการคัดสรรมาจากกลุ่มผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ 
มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และต้องสามารถท�างานเป็นทีม และเมื่อได้รับ
บรรจุในทีมงานแล้วจะได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้าโดยตรง
จากเจ้าของสนิค้าและจากผูร้ว่มงานในทมีงาน บรษิทัฯ มเีป้าหมายที่
ชดัเจนในการให้พนกังานส่วนใหญ่ผ่านการรบัรองความรูค้วามสามารถ 
และมใีบประกาศนยีบตัรรบัรองจากผูผ้ลติสนิค้าท่ีบรษิทัฯ เป็นตวัแทน
จ�าหน่าย (Certified Training) พนกังานแต่ละท่านจะได้รบัการก�าหนด
ตวัสนิค้าทีจ่ะต้องรบัผดิชอบอย่างชดัเจนเพือ่จะได้พฒันาความรูค้วาม 
เชี่ยวชาญในสินค้าและเป็นหลักในการให้บริการเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ  
และจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญ ให้กับทีมงานท่านอื่นๆ  
เพื่อช่วยกันพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญร่วมกัน สามารถท�างาน 
ทดแทนกันได้ และสามารถท�างานในลักษณะเสนองานเป็นระบบ 
โดยรวม (Solution หรอื System) ได้ สามารถให้ค�าปรกึษา การบริการและ 
ตอบค�าถามให้กบัลกูค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านทางเทคนคิของสนิค้าแต่ละ
ชนดิหรือปัญหาของระบบทีเ่สนอได้อย่างถกูต้องและรวดเร็ว นอกเหนอื
จากนั้นพนักงานต้องสามารถท�าหน้าที่เป็นผู้อบรม (Trainer) ความรู้
เกีย่วกบัสนิค้าท่ีเป็นตวัแทนจ�าหน่ายให้กบัผูจ้�าหน่ายช่วงหรอืลกูค้าได้ 

ในปี 2559 เพือ่รองรบัการเป็นบรษิทัมหาชน บรษิทัฯ ได้โอนย้าย 
พนักงานด้านการเงินและการบัญชี พนักงานจัดซื้อ พนักงานดูแล 
คลังสินค้าและจัดส่งบางส่วนจากบริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) เข้ามาเพื่อจะท�างานให้มีความอิสระ
มากขึ้น และรับพนักงานเพิ่มเติมอีกเพื่อความเหมาะสมเหมาะกับ
ปริมาณงาน และเพื่อรองรับนโยบาย Digital Economy บริษัทฯ ได้
เพิม่พนักงานด้านการตลาดและพนกังานทีด่แูลตลาด SME เพือ่สร้าง
การสื่อสารกับตลาดและลูกค้าผ่าน เว็บไซต์ อีเมล หรือการสื่อสาร
ส่วนบุคคล การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ และการติดต่อลูกค้า
ทางโทรศัพท์ เพื่อสอบถามและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเพื่อหาโอกาสใน
การขาย (Sales Leads) 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการรกัษาพนกังานให้ท�างานกบับริษทัฯ 
ทัง้ในเรือ่งผลตอบแทนในการท�างาน การเตบิโตในสายงาน สวสัดกิาร  
สภาพแวดล้อมการท�างาน การให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง การ 
บริหารงานภายในบริษัทฯ ตลอดจนการสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ท่ี
ดีระหว่างทีมงานเพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการท�างานและการให้ 
บริการโดยไม่เปลี่ยนบุคลากรผู้ให้บริการบ่อยนัก
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(3) ด้านช่องทางการจ�าหน่าย
บรษิทัฯ จ�าหน่ายสนิค้าโดยผ่านตวัแทนจ�าหน่ายหรอืบรษิทัร่วมค้า 

หรือคู่ค้า (Dealer หรือ Reseller หรือ Partner) รวมเรียกว่าคู่ค้าซ่ึง 
ได้แก่บรษิทัทีจ่�าหน่ายและตดิต้ังระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครอืข่าย  
(Network Integrator) หรือเป็นบริษัทที่จ�าหน่ายและติดตั้งระบบ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมธุรกิจ (System Integrator) ทั้งใน 
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยบริษัทฯ จะคัดสรรผู้ร่วมค้าโดย
มุ่งเน้นคณุภาพ เน้นความตัง้ใจในการท�าธรุกจิไม่เน้นขนาดของบริษทั 
บริษัทฯ จะท�างานร่วมกันกับผู้ร่วมค้าอย่างยุติธรรมและเสมอภาค มี
กฎเกณฑ์กติกาในการท�าธุรกิจ และตัดสินใจบนกติกาที่วางไว้ท�าให้
สามารถเป็นท่ีคาดการณ์ได้ (Predictability) ของผู้ร่วมค้า ซึ่งจะท�าให้
เกิดการเชื่อมั่นและเชื่อถือซึ่งกันและกันในระยะยาว 

บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัในการร่วมพฒันาความสามารถของทมีงาน 
ของคู่ค้า โดยจัดการอบรมเกี่ยวกับตัวสินค้าทั้งด้านเทคนิคและด้าน 
การขายให้แก่ผู้ร่วมค้าอย่างต่อเนือ่งทกุ ๆ เดอืน ทัง้โดยบคุลากรของ 
บรษิทัฯ และโดยบคุลากรของเจ้าของสนิค้า จัดให้มห้ีองทดสอบอุปกรณ์ 
โดยจะมอีปุกรณ์ทีจ่�าหน่ายทัง้หมดและอปุกรณ์เสรมิทีจ่�าเป็นต่อระบบ 
องค์รวม (Solution) เพือ่ให้ผูร่้วมค้าได้มาทดสอบหรอืเรยีนรูก้ารใช้งาน 
เป็นการพฒันาความรูใ้ห้กับผู้ร่วมค้าอย่างมปีระสิทธภิาพอกีทางหนึง่

เพื่อสนับสนุนช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้มีประสิทธิภาพมาก 
ข้ึน นอกเหนอืจากการเพิม่บุคลากรด้านการตลาดแล้ว บริษัทฯ จะเพ่ิม 
บุคลากรเพื่อติดต่อตรงถึงลูกค้า (Direct Touch) เพื่อพัฒนาโอกาส 
ในการขายในลูกค้าส�าคัญใหญ่ๆ เป็นการสนับสนุนการสร้าง Sales  
Leads ให้กับคู่ค้าของบริษัทฯ 

(4) ด้านการสนับสนุนการจ�าหน่ายสินค้า
บรษิทัฯ มนีโยบายการจดักจิกรรมเพือ่ให้ข่าวสารเก่ียวกบัสนิค้า 

(Create Product and Brand Awareness)  การกระตุ้นตลาดและ
สร้างความต้องการให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Demand Generation 
Activities) ซึ่งได้แก่การจัดสัมมนาด้านเทคนิคเกี่ยวกับตัวสินค้าให้กับ
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายและบคุคลทีส่นใจ การจดังานสมัมนาด้านเทคนคิ
ร่วมกับตัวแทนจ�าหน่ายส�าหรับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
โรงงานในเขตอุตสาหกรรมที่ถูกน�้าท่วม การเข้าร่วมงานนิทรรศการ
เพื่อแสดงสินค้าและการใช้งาน (Exhibition and Trade Show) การให้
ข้อมลูเทคนิคเกีย่วกบัคุณสมบตัขิองสนิค้าและน�าไปใช้ในงานจรงิ ผ่าน
ช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์

ในปี 2559 บริษัท ITGreen ตั้งเป้าหมายที่จะขยายตลาด 
ไปในต่างจังหวัด และประเทศใกล้เคียงที่ก�าลังเติบโต ให้มากขึ้น โดย 
การมีบุคลากรประจ�าในพื้นที่เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการ 
ศึกษาความต้องการของตลาดและพัฒนาโอกาสในการท�าธุรกิจ การ 
ให้ข้อมลูของบรษิทัฯ และสนิค้าแก่ตลาด การคดัเลอืก สนบัสนนุและ 
ร่วมมือในการท�าธรุกจิกบับรษิทัคูค้่าในพืน้ที ่ เพือ่สร้างการรบัรู ้สร้าง
ความม่ันใจ และให้บรกิารทีเ่หมาะสม และทนัท่วงทต่ีอคูค้่าและลกูค้า
ในพื้นที่  ซึ่งได้เริ่มท�าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเป็นพื้นที่แรก  

เริม่ด้วยการม ีHome Office ทีข่อนแก่น มแีผนจะขยายไปสูพ่ืน้ทีภ่าค
ตะวันออก  ภาคเหนือ  ภาคใต้ ซึ่งจะจะท�าธุรกิจแบบ Home Office 
หรอืตัง้ส�านกังานสาขาถาวร  ได้ตัง้ส�านักงานตวัแทนท่ีนครเวียงจนัทร์ 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีแผนที่จะตั้ง
ส�านักงานสาขาที่พม่าและกัมพูชา ต่อไป

(5) ด้านราคา
เนือ่งจากบรษัิทฯ เน้นคณุภาพ และการสร้างมลูค่า/คณุค่าเพิม่ 

(Value added) แก่สนิค้าและการบริการ จงึไม่มนีโยบายการแข่งขันทาง
ด้านราคา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามบริหารต้นทุนสินค้าให้อยู่ 
ในระดบัต�า่ โดยมกีารบรหิารสนิค้าคงคลงัทีม่ปีระสทิธภิาพ และยงัได้
ประโยชน์จากการที่มีพนักงานคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ ลดความ 
จ�าเป็นทีจ่ะต้องพึง่พาผูเ้ชีย่วชาญหรอืการบรกิารจากต่างประเทศ ท�า
ให้บริษัทฯ มีศักยภาพท่ีจะแข่งขันด้านราคา หากมีความจ�าเป็น และ
ส่งผลดีต่อสภาวะการท�าก�าไรของบริษัทฯ ในที่สุด  

(6) ด้านการควบคุมสินเชื่อ
การให้เครดิตกับลูกค้า บริษัทฯ เน้นนโยบายการให้วงเงินแก่

คู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือในลักษณะยืดหยุ่นเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการท�าตลาดร่วมกันและจะใช้นโยบายเข้มงวดกับคู่ค้าที่เริ่มมีการ
ผิดนัดการช�าระเงิน การพิจารณาให้วงเงินเครดิตของลูกค้าแต่ละราย
จะให้ตามความน่าเชือ่ถอืในการด�าเนนิธรุกจิ โดยพจิารณาข้อมูลได้แก่ 
ผลประกอบการย้อนหลัง 2 ปี ทุนจดทะเบียน รายการฝากถอนเงิน
ในบัญชี (Bank Statement) เพื่อน�ามาประกอบการตัดสินใจในการ
ให้วงเงนิเครดติ นอกจากนัน้จะพจิารณาประวัต ิความตัง้ใจในการท�า
ธุรกิจและการบริหารงานของผู้บริหารของลูกค้า ส่วนลูกค้ารายใหม่ที่
ยังไม่เคยท�าธุรกิจมาก่อนจะพยายามท�าการซื้อขายเป็นเงินสดก่อน
เพื่อดูผลการท�างานร่วมกันไประยะหนึ่ง แล้วจึงจะพิจารณาให้เครดิต
ต่อไป ท่ีผ่านมาบรษิทัฯ มีหน้ีเสยีน้อยมากไม่เกิน 0.5% ของยอดขาย

5.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บรษิทั ไอท ีกรนี จ�ากดั (มหาชน) จดัหาผลติภณัฑ์ โดยการน�าเข้า 

สินค้าจากต่างประเทศจากบริษัทผู้ผลิต หรือสั่งซื้อจากส�านักงาน 
ตัวแทนในประเทศบริษัทผู้ผลิต

6. ธรุกจิการให้บรกิารและพฒันาระบบสารสนเทศ 
(Intelligent Enterprise Computing Company  
Limited : INEC)

6.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
หน่วยธุรกิจให้บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ (Service) 

ด�าเนินงานภายใต้บริษัท INEC (Intelligent  Enterprise Computing  
Limited) ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการระบบสารสนเทศ พร้อมทั้ง
ให้ค�าปรกึษาและแก้ปัญหาให้กบังานด้านไอทแีบบครบวงจร (IT Total 
Service Solutions) โดยการน�าเสนอบรกิารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ให้กับลูกค้า และสามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Solution) 
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ทั้งหมด 3 ประเภทหลักๆ คือ
(1) ธรุกจิบรกิารหลังการขายโดยสญัญาการบรกิารบ�ารงุรกัษา  

(Maintenance)
บริการหลังการขายโดยสัญญาการบริการบ�ารุงรักษาระบบ 

คอมพิวเตอร์ตามระยะเวลาท่ีตกลงกับลูกค้า ซึ่งโดยทั่วไปจะรับจ้าง
บริการอยู่ในช่วงเวลา 1, 3, 5 ปี โดยให้บริการถึงสถานที่ของลูกค้า 
(Onsite & Offsite Service) โดยแบ่งการบริการออกเป็น 2 ลักษณะ 
ตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่ 

(1.1) Corrective maintenance คอื การให้บรกิารแก้ไขปัญหา
ให้กับลูกค้าในกรณีเกิดปัญหากับระบบหรือการใช้งานอุปกรณ์ 

(1.2) Preventive maintenance คือ การให้บริการตรวจเช็ค 
ระบบและอุปกรณ์ เพื่อป้องกันหรือลดการเกิดปัญหาของอุปกรณ์  
(Hardware) รวมถึงการปรับปรุง (Software) การ Update Patch  
และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ (Performance Tuning and  
Customization) โดยมกีารก�าหนดการไว้ก่อนล่วงหน้า เช่น ทกุ ๆ เดอืน  
3 เดือน หรือ 6 เดือน เป็นต้น

(2) ธุรกิจบริการด้านการบริหารโครงการ (Project  
Management)

ธุรกิจการให้บริการด้านการบริหารโครงการ เป็นการให้การ
บริการวางแผนงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร โดย
ค�านึงถึงทรัพยากรของบริษัทที่มีอยู่อย่างจ�ากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์
และประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้ส่งมอบสินค้าและบริการให้กับ
ลูกค้า ตรงต่อเวลา และเป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนดไว้

(3) การให้บริการครบวงจรท้ังระบบสารสนเทศ (Total IT  
Outsourcing Service) 

การให้บริการเทคโนโลยีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยในแบบ 
Integrated Solutions ได้แก่ การพฒันา การออกแบบ การตดิตัง้ การ
บรหิารโครงการ และการฝึกอบรม  ทัง้ด้านเทคนคิและการใช้งาน และ 
พร้อมท้ังให้ค�าปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับงานบริการไอทีแบบ 
ครบวงจร  โดยการเลอืกสรรผลติภณัฑ์และบริการท่ีเป็นท่ียอมรบัจาก 
ทัว่โลกซ่ึงสามารถประยกุต์ใช้งานเพือ่ความเหมาะสมตามความต้องการ 
ของลูกค้า

บริการผลิตภัณฑ์ (Product Service) ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

(1) ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server, Storage)  
คอมพวิเตอร์ลกูข่าย (Desktop, Notebook, Peripherals, Mobile Tablet)  
พร้อมอุปกรณ์เช่ือมโยงเครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 
ระบบ (Network Switch, Firewall, IPS, Load balance) 

(2) ซอฟต์แวร์ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ (Operating System, Data 
base, Middleware) รวมถึงโปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับงานต่าง ๆ เช่น  
ERP, CRM, Billing, Enterprise IT Management, EAI, Document &  
Work Flow Management, Business Intelligence, Symantec,  
VMWare

ในปัจจบุนัหน่วยงานได้ให้บรกิารสนิค้าซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อาทิ
เช่น SAP, SAS, ORACLE, IBM, K2, Ultimus เป็นต้น นอกจากน้ี  
บรษิทัฯ ยงัเป็น Certified Partner ของไมโครซอฟต์ ซ่ึงบรษิทัฯ จะได้รบั 
สิทธิประโยชน์จากการเป็น Microsoft Certified Partner ดังนี้

(1) สทิธพิเิศษในการเข้าไปด ูMicrosoft partner website ทีใ่ห้
ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนทางธุรกิจ

(2) สิทธิใน License สินค้าของ Microsoft ที่สามารถน�ามาใช้
ในองค์กร หรือใช้เพื่อการทดลอง ศึกษา และทดสอบต่างๆ

(3) สิทธิในเรื่องของความรู้ที่จะได้จาก MSDN and TechNet  
subscriptions, Partner Guides และอื่นๆ

(4) สิทธใินการรบัข่าวสาร Update โปรโมช่ัน หรอืข้อมลูอืน่ๆ  
ที่ทาง Microsoft แจ้งให้ทราบก่อนใคร เป็นต้น

ทัง้นี ้บรษิทัฯ จะต้องส่งเจ้าหน้าทีเ่พือ่ไปรบัการฝึกอบรมและ 
เข้ารบัการทดสอบความรูใ้นแต่ละด้าน (Certified Engineering) เพือ่ท่ีจะ 
ด�ารงคุณสมบัติในการเป็น Certified Partner ของ Microsoft 

การที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ข้างต้น รวมท้ังข้อก�าหนด
ในการด�ารงสถานะท�าให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อ
เทคโนโลยีตลอดเวลา และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างมี
คุณภาพและตรงตามความต้องการอย่างรวดเร็ว

6.2 การตลาดและการแข่งขัน
INEC มีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้
(1) ด้านบริการ
หน่วยธุรกิจได้รับการแต่งต้ังให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า 

ที่มีชื่อเสียง เช่น Microsoft (เป็น Certified Partner) โดยสินค้าของ 
บริษัทฯ มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากลูกค้า นอกจากน้ัน  
ทาง INEC ยงัมีจดุเด่นในการสร้างความแตกต่างในการน�าเสนอเทคโนโลยี 
ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า เร่ิมจากออกแบบระบบ (System  
Design)  การติดตั้งอุปกรณ์ (Setup and Configuration) ได้ตรง 
ตามความต้องการและตามมาตรฐาน  รวมถึงการปรับแต่งระบบ  
(Performance Tuning) โดยทีมงานท่ีมปีระสบการณ์และมคีวามช�านาญ 
เฉพาะด้าน มีทมีงานบรหิารโครงการทีมี่คุณภาพและศักยภาพในการ 
บริหารโครงการ ท�าให้ส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ถูกต้องและตรงตาม 
ข้อก�าหนด รวมถงึมีทมีงานทีป่รึกษาพฒันาซอฟต์แวร์จากหน่วยธรุกจิ 
อื่น ซึ่งให้การสนับสนุนในกรณีที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อ 
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าโดยเฉพาะสนิค้าของบรษิทัฯ  
จะรับประกันเป็นระยะเวลาตามที่ตกลงกับลูกค้า นอกจากนี้ทาง 
ทีมงานเน้นการให้ความส�าคัญและใส่ใจในความต้องการของลูกค้า  
โดยเฉพาะด้านคณุภาพการให้บรกิารก่อนและหลงัการขายในเวลาอนั 
รวดเรว็ โดยทมีงานจะต้องเข้าใจในธรุกจิเพือ่น�าเสนอสนิค้าและบริการ 
ทีด่ทีีส่ดุ การส่งมอบตรงเวลา ท�าให้บริษัทฯ มชีือ่เสยีงท่ีดแีละได้รบัการ 
ยอมรับจากลูกค้าเสมอมา 
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(2) ด้านพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาตนเองให้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ  

ที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอเพื่อให้มีความสามารถแนะน�าและรองรับความ 
ต้องการท่ีเปลี่ยนไปของลูกค้าและตลาด จึงเน้นพัฒนาคุณภาพของ 
พนกังานรวมถงึการท�างานเป็นทมี  การรบัรูแ้ละการปรบัตวัตามธุรกิจ
ไอซีทีอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งได้จากการเป็น Certified 
Partner จากเจ้าของผลิตภัณฑ์  ท�าให้ทีมงานมีความยืดหยุ่นใน
การท�างานสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีได้อย่างดี โดยทีมงานของ Service  มีบุคลากรที่ผ่านการ
อบรมและได้รบัประกาศนยีบัตรผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคโนโลยี Software 
จาก Microsoft, VMWare, Symantec และผูเ้ชีย่วชาญด้านผลติภณัฑ์ 
จาก Hardware Vendors (HP, DELL, IBM, SUN, ACER) รวมถึง  
Network and Security (Alcatel-Lucent, Ciaco, Aluba, Fortinet) ทีพ่ร้อม 
และสามารถให้บริการลูกค้าในด้านต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ด้านการบริหารต้นทุน
INEC เน้นการบรหิารต้นทนุการขายและการให้บรกิารเพือ่ให้ 

ได้เปรียบในเชงิการแข่งขนั โดยทมี Service เองสามารถให้บรกิาร Solution 
ได้ครบวงจร เช่น การออกแบบและติดตั้ง รวมไปถึงบริการหลัง 
การขายทั้งยังรักษาคุณภาพสินค้าและการบริการให้ได้ตามมาตรฐาน 
โลก นอกจากนีห้น่วยธุรกจิยงัเน้นการบรหิารความสมัพันธ์กบัคูค้่า และ 
เจ้าของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่คุ้มค่า เข้าใจ 
ในตวัสินค้าต่างๆ เป็นอย่างดแีละมคีวามหลากหลายของสนิค้า ท�าให้ 
สามารถน�าเสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และได้รับ
การคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประมูลและสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น 
ได้ในระยะยาว

(4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
หน่วยธุรกิจมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าโดยการ

ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรระบบ ประจ�า Site เข้าให้ค�าแนะน�าการใช้
งานอุปกรณ์ และระบบ รวมถึงรับฟังปัญหาและความต้องการลูกค้า 
เพื่อท�าการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการให้บริการให้กับลูกค้าได้ตรง
ตามความต้องการ ท�าให้มีโอกาสได้งานจากลูกค้ารายเดิมเพิ่มขึ้น 
ทางหน่วยงานมีอัตราได้รับงานซ�้าจากลูกค้ารายเดิมสูงถึงร้อยละ 80

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ทางหน่วยธุรกิจมีการก�าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน  

คือ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะหน่วยงานขนาด 
ใหญ่ เช่น บมจ.กสท โทรคมนาคม, บมจ.ทศท คอร์ปอร์เรชัน่, บรษัิท 
ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั, การไฟฟ้าฝ่ายผลติ, การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค, การ
ไฟฟ้านครหลวง, กรมประชาสัมพันธ์, กรมป่าไม้, การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร, ศนูย์รกัษาความปลอดภัย  
กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นต้น เนื่องจากหน่วยงานเหล่าน้ีมี 
งบประมาณในการลงทนุทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศค่อนข้างสงูเพือ่ใช้ 
ในการปรบัปรุงการท�างานให้มปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ นอกจากนี ้บรษัิทฯ  

มีจุดแข็งในด้านความรู้ ความช�านาญและประสบการณ์ที่ยาวนาน
มากว่า 26 ปี ในธรุกจินี ้จงึท�าให้ลกูค้ากลุม่นีมี้ความมัน่ใจในการเลอืก
ให้บริษัทฯ เป็นผู้ด�าเนินการ

รายได้ส่วนใหญ่ของหน่วยธุรกิจมาจากภาคราชการและ
รัฐวิสาหกิจซึ่งทางหน่วยธุรกิจจะเข้าไปท�าการประกวดราคา ข้ันตอน
โดยท่ัวไปจะให้พนักงาน Service Manager/Specialist เข้าไปแนะน�า
บรกิารระบบใหม่ ๆ ให้กบัลกูค้าเพือ่ให้ลกูค้าเลง็เหน็ถงึความส�าคญัและ
ประโยชนข์องการใช้บริการต่าง ๆ ในการท�างาน จากนั้นหากลกูคา้มี
ความสนใจสนิค้าและบรกิาร ทางสายงานจะจดัส่งพนกังานขายเข้าไป 
เจรจาต่อรองด้านราคาและเซ็นสัญญาโครงการเพื่อท�าการประกวด
ราคาหรือปิดงานต่อไป โดยมีเป้าหมายสัดส่วนรายได้จากลูกค้าภาค
ราชการและรัฐวิสาหกิจร้อยละ 95 และภาคเอกชน ร้อยละ 5 และ 
โครงการที่บริษัทฯ ประมูลงานในส่วนบริการได้คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 10 ของมูลค่า

กลุ่มลูกค้า สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ)

ราชการและรัฐวิสาหกิจ 95

เอกชน 5

รวม 100

6.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เนื่องจากหน่วยธุรกิจ INEC ด�าเนินงานโดยให้ค�าปรึกษาและ

บริการให้กับลูกค้า ดังนั้น วิธีการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการจึงเป็น
ส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการท�างาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ท้ังหมดสัง่ซ้ือจากคูค้่า  
(Partner) ในประเทศไทย เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง คอมพิวเตอร ์
ตัง้โต๊ะ อุปกรณ์ส�ารองข้อมลู เป็นต้น โดยบรษิทัคูค้่าท่ีส�าคญั เช่น บรษิทั  
เดอะแวลู ซิสเต็มส์ จ�ากัด เป็นต้น 

(2) ซอฟต์แวร์ หากเป็นซอฟต์แวร์ทีเ่ป็นตวัแทนจ�าหน่ายเอง จะ
จดัหาโดยการตดิต่อเป็นผู้แทนของซอฟต์แวร์นัน้ๆ โดยจ่ายค่าสญัญา
การเป็นตวัแทนจ�าหน่ายให้กบับรษิทัผูผ้ลติ จ่ายค่าลขิสทิธิต์ามยอดขาย 
หากต้องการผูเ้ชีย่วชาญในการพฒันาและติดต้ัง บรษิทัฯ จะน�าหน่วย
ธรุกจิ ISD (International Software Development) มาพฒันาและตดิตัง้

เรื่องการให้บริการ หน่วยงานมีการให้บริการด้วยตนเองหรือ 
มีการใช้ผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิตร่วม รวมถึงการซื้อบริการ ต่อจากผู ้
ให้บรกิารอืน่ (Outsource) โดยหน่วยธรุกจิมปัีจจัยในการพจิารณาเลอืก 
บรษัิทท่ีท�าซือ้บรกิารต่อ คือ ราคาและความช�านาญส�าหรบังานนัน้ ๆ

ส�าหรับบุคลากรของสายธุรกิจ Service ที่ผ่านมามีบุคลากร
ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ท่ีอยู่กับบริษัทฯ มาอย่าง
ยาวนานและสามารถให้ค�าแนะน�าและพฒันาพนกังานรุน่ใหม่ ๆ เพือ่
ให้สามารถท�างานให้กับบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในระยะ
เวลาอนัรวดเรว็ โดยสายธรุกจิ Service สามารถจดัหาบคุลากรได้จาก 
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ในสายอุตสาหกรรมไอทีทั่วไปและจากการพัฒนาผู้ส�าเร็จการศึกษา
ใหม่ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

7. ธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม (TV 
Telecom Company Limited : TVT)

7.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
หน่วยธุรกิจระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom-

munication’s Business Supporting System) ด�าเนินงานภายใต้ชื่อ
บริษัท ทีวีเทเลคอม จ�ากัด (TV Telecom Co., Ltd.หรือ TVT) โดยท�า
ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง พัฒนาระบบ 
บริหารโครงการ และบ�ารุงรักษาด้านระบบสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ 
(Business Supporting System หรอื BSS) ให้แก่หน่วยงานท่ีให้บริการ 
โทรคมนาคมท่ีทันสมยัแบบครบวงจร ได้แก่ ระบบบลิลิง่ส�าหรบับรกิาร 
โทรศพัท์เคลือ่นที ่(Billing System for Mobile Business) ระบบคงสทิธ์ิ 
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile Number Portability System) 
ระบบเติมเงิน Online ของโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน ระบบการ 
บริหารจัดการอุปกรณ์ Wifi เป็นต้น

นอกจากให้บริการพัฒนาและติดตั้งระบบแล้ว หน่วยธุรกิจ 
TVT ยังให้บริการแบบ Outsourcing และบ�ารุงรักษาระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมตามระยะเวลาท่ีตกลงกับลกูค้า ซึง่โดยทัว่ไปจะรบัประกนั 
อยู่ในช่วงเวลา 1-3 ปี โดยให้บริการถึงสถานที่ของลูกค้า (Onsite  
Service) โดยแบ่งการบรกิารออกเป็น 2 ลกัษณะ ตามความต้องการของ 
ลูกค้า ได้แก่ 

1. Corrective maintenance คือ การให้บริการต่อเมื่อเกิด
ปัญหาระบบให้กับลูกค้า

2. Preventive maintenance คอื การให้บริการตรวจเชค็ระบบ 
ทุกๆ ช่วงเวลาที่ลูกค้าก�าหนด เช่น 3 เดือน 6 เดือน เป็นต้น

7.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
หน่วยธุรกิจ TVT มีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้
(1) ด้านสินค้าและบริการ
หน่วยธุรกิจ TVT เป็นหน่วยงานที่มีความเช่ียวชาญด้าน 

Business Supporting System for Telecommunication services ซึ่ง 
พนกังานมปีระสบการณ์ในการท�างานระบบทีเ่กีย่วข้องกบัระบบบลิลิง่ 
ทั้ง Prepaid และ Postpaid ของผลิตภัณฑ์ INTEC จากประเทศ 
สหรฐัอเมรกิา และระบบ software ภมูสิารสนเทศ (GIS) บนผลติภณัฑ์  
ARCGIS จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับการยอมรับอย่างสูง
จากลกูค้า นอกจากนัน้ ทางหน่วยธรุกจิ TVT  ยังมจีดุเด่นในการสร้าง
ความแตกต่างในการน�าเสนอเทคโนโลยีที่ดีท่ีสุด (Solution) ในการ
แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า มีความช�านาญและมีศักยภาพในการบริหาร
โครงการ นอกจากนี้ทางทีมงานเน้นการให้ความส�าคัญและใส่ใจใน
ความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะด้านคุณภาพการให้บริการก่อน
และหลังการขายในเวลาอันรวดเร็ว โดยทีมงานจะต้องเข้าใจในธุรกิจ 

เพื่อน�าเสนอสินค้าและบริการที่ดีที่สุด การส่งมอบตรงเวลา ท�าให้
บริษัทฯ มีชื่อเสียงที่ดีและได้รับการยอมรับจากลูกค้าเสมอมา

(2) ด้านพนักงาน
บรษิทัฯ มีนโยบายท่ีจะพฒันาตนเองให้ทนัเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

ที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอเพื่อให้มีความสามารถแนะน�าและรองรับความ
ต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าและตลาด จึงเน้นพัฒนาคุณภาพของ
พนักงานรวมถึงการท�างานเป็นทีม  การรับรู้และการปรับตามการ
เคลือ่นตวัของธรุกจิไอซีทอีย่างทนัท่วงทแีละต่อเนือ่ง ส่วนหนึง่ได้จาก 
การเป็น Certified Partner จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ท�าให้ทีมงานม ี
ความยืดหยุ่นในการท�างาน สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีได้อย่างดี  

(3) ด้านการบริหารต้นทุน
หน่วยธุรกิจ TVT เน้นการบริหารต้นทุนการขายและการให้

บริการเพื่อให้ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน โดยยังรักษาคุณภาพสินค้า
และการบรกิารให้ได้ตามมาตรฐานโลก นอกจากนี ้หน่วยงานเน้นการ 
บริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า และเจ้าของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้สามารถ 
ซือ้สนิค้าได้ในราคาท่ีต�า่ เข้าใจในตวัสนิค้าต่าง ๆ เป็นอย่างดีและมีความ 
หลากหลายของสินค้า ท�าให้สามารถน�าเสนอสินค้าให้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า และได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประมูลและ
สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ในระยะยาว

(4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
หน่วยธุรกิจ TVT มีการสร้างความสัมพันธ์อนัดีกับลูกค้า โดย

การท�าความเข้าใจลูกค้า ค้นหาความต้องการและท�าการแก้ไขปัญหา 
ให้ลกูค้า ท�าให้มโีอกาสรบังานจากลกูค้ารายเดมิเพิม่ขึน้ ทางหน่วยงาน 
มีอัตราได้รับงานซ�้าจากลูกค้ารายเดิมสูงถึงร้อยละ 100 

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ทางหน่วยธุรกิจ TVT มีการก�าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ 

ชัดเจน คือ หน่วยงานที่ให้บริการด้านโทรคมนาคม โดยเฉพาะหน่วย
งานขนาดใหญ่ เช่น บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ.ทีโอที เป็นต้น 
เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้มีงบประมาณในการลงทุนทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารค่อนข้างสูงเพือ่ใช้ในการปรบัปรงุ 
การท�างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีจุดแข็งใน 
ด้านความรู้ ความช�านาญและประสบการณ์ที่ยาวนาน ในธุรกิจนี้ จึง
ท�าให้ลกูค้ากลุม่นีม้คีวามมัน่ใจในการเลอืกให้บรษิทัฯ เป็นผูด้�าเนนิการ

รายได้ส่วนใหญ่ของหน่วยธุรกิจ TVT มาจากผู้ให้บริการ
โทรคมนาคม ซึ่งทางหน่วยธุรกิจ TVT จะเข้าไปท�าการประกวดราคา 
ขั้นตอนโดยทั่วไปจะให้พนักงาน Pre-Sale เข้าไปท�าแนะน�าทางด้าน
เทคนคิและระบบใหม่ ๆ ให้กับลกูค้าเพือ่ให้ลูกค้าเลง็เห็นความส�าคญั
และประโยชน์ของการใช้ระบบต่าง ๆ ในการท�างาน จากนัน้หากลกูค้า 
มคีวามสนใจสนิค้าและบรกิาร ทางสายงานจะจดัส่งพนกังานขายเข้าไป 
ประกวดราคาและเซ็นสัญญาโครงการต่อไป 
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กลุ่มลูกค้า สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ)

บมจ.ไอ อาร์ ซี พี 60

บมจ.สามารถ ไอโมบาย 40

รวม 100

7.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เนื่องจากหน่วยธุรกิจ TVT ด�าเนินงานโดยให้ค�าปรึกษาและ

รวบรวมระบบให้กับลูกค้า ดังนั้น วิธีการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
จึงเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการท�างาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยงานจะท�าการส่ังซื้อสินค้าท่ีต้องรวบรวมให้กับลูกค้า
เมือ่ได้รบัการสัง่ซ้ือจากลกูค้าแล้ว โดยไม่มกีารเกบ็สนิค้าคงเหลอื การ
จัดหาผลติภณัฑ์และบรกิาร ทัง้อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ จะสัง่
ซื้อจากผู้ขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

เรื่องการให้บริการ หน่วยงานมีการให้บริการด้วยตนเองหรือ
มีการใช้ผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิตร่วม รวมถึงการซ้ือบริการต่อจากผู้ให้
บรกิารอ่ืน (Outsource) โดยหน่วยธรุกจิ TVT มปัีจจยัในการพิจารณา
เลอืกบรษิทัทีท่�าซือ้บรกิารต่อ คอื ราคาและความช�านาญส�าหรับงาน
นั้นๆ

8. ธุรกิจการให้บริการสารสนเทศบนคลาวด์แบบ 
ครบวงจร (IRCP Cloud Services Company  
Limited)

8.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธรุกจิให้บรกิารสารสนเทศบนคลาวด์แบบครบวงจร (Integrated 

Cloud Service Agency) ภายใต้ชือ่ บรษิทั  ไออาร์ซพี ีคลาวด์ เซอร์วิส 
จ�ากดั (IRCP Cloud Services Company Limited) โดยด�าเนนิธรุกจิการ
ให้บริการทางด้านสารสนเทศบนคลาวด์ โดยให้บรกิารเช่าใช้ซอฟต์แวร์ 
เช่าใช้พื้นที่ รวมถึงการติดตั้งพัฒนาระบบสารสนเทศแบบครบวงจร

หมายเหตุ มีการจัดตั้งธุรกิจขึ้นเมื่อปี 2558 แต่ยังไม่มีการ 
ด�าเนินธุรกิจใดๆ

9. ธุรกิจการให้ค�าปรึกษาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศไอทีทางด้านการดูแลสุขภาพและ
ทางการแพทย์ (HRCP Company Limited)

9.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธุรกิจบริการให้ค�าปรึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศไอที

ทางด้านการดแูลสขุภาพและทางการแพทย์ (Health Care) ภายใต้ชือ่ 
บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด (HRCP Company Limited) โดยด�าเนิน
ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ ระบบสารสนเทศไอทีที่เกี่ยวกับ
ทางการดูแลสุขภาพ และทางการแพทย์

หมายเหต ุบรษิทั เอช อาร์ ซ ีพ ีจ�ากดั (HRCP) ได้ท�าการขาย
หุน้สามญั ให้แก่บรษิทั ไอที กรนี จ�ากดั (มหาชน) เมือ่วันที ่1 มนีาคม 
2559 โดยบริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

10. ธุรกิจจ�าหน่าย ติดตั้ง วางระบบ และให้ค�า
ปรกึษาด้านโทรคมนาคม (Singhcom Inter Group 
Company Limited : SIG)

เป็นกิจการร่วมค้าส�าหรับธุรกิจท่ีเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม 
และโทรศพัท์เคลือ่นที ่ภายใต้ชือ่ บริษทั สงิห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ากดั  
(Singhcom Inter Group Company Limited or SIG) จัดตั้งขึ้นเมื่อ 
วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดย IRCP มีสัดส่วนการร่วมลงทุนอยู่ที ่
ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนจ�านวน 10 ล้านบาท

10.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธุรกิจจ�าหน่าย ติดต้ัง วางระบบ และให้ค�าปรึกษาด้าน

โทรคมนาคม ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผูใ้ห้บรกิาร
ทางด้านการออกแบบ ติดตั้ง รื้อถอน เพิ่มอุปกรณ์ บ�ารุงรักษา การ
ทดสอบอุปกรณ์และทดสอบระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี และ
ระบบทางด้านโทรคมนาคม รวมถึงเป็นผู้ให้บริการออกแบบก่อสร้าง
สถานีฐาน ติดต้ัง รื้อถอน เพ่ิมเติม อุปกรณ์รับส่งสัญญาณเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบไฟฟ้า และระบบโทรคมนาคม  

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจ�าหน่าย
กลุม่เป้าหมายทีส่�าคัญของ SIG ได้แก่ กลุม่บริษัททีเ่ป็นผูไ้ด้รบั

สมัปทานระบบเครอืข่ายโทรศพัท์เคลือ่นที ่คอื AWN และ ERICSON  
(True & DTAC)  โดย SIG เป็นผูรั้บเหมาช่วง มหีน้าทีห่ลักในการตดิตัง้ 
อุปกรณ์ และทดสอบระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายทั่วประเทศ
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ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเส่ียงที่ผู้ลงทุนควรพิจารณาประกอบการลงทุน 
มีดังนี้

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเส่ียงจากการยกเลิกสัญญาการแต่งตั้ง

เป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายสินค้า
ปัจจุบันกลุ่มบริษัท IRCP ได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นตัวแทน

จ�าหน่ายสนิค้า อาทเิช่น Nokia Siemens Networks, Huawei, Sonus 
Networks, Vanderlande, Alcatel-Lucent, Fortinet, HPE-Aruba, Ligo-
Wave, ANTLabs, Sangfore, V-Cube&Aver และ HikVision  เป็นต้น 
นอกจากนี้ บริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไมโครซอฟต์ 
แต่งตั้งเป็นตัวแทนในการผลิตซ�้าซอฟต์แวร์  

อย่างไรก็ตามสัญญาการแต่งตั้งตัวแทนจ�าหน่ายเป็นสัญญา 
ที่มีระยะเวลาสิ้นสุด และจะมีการพิจารณาต่อสัญญา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ 
การปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัทต่อคู่สัญญา ดังน้ัน  
หากกลุ่มบริษัท IRCP ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้  
อาจเป็นสาเหตุให้มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสัญญาจาก 
คู่สัญญาได้ ทางกลุ่มบริษัท IRCP จึงมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยง 
ด้วยการทบทวนสญัญา และวางแผนงานการจ�าหน่ายร่วมกบัคูส่ญัญา 
ถงึแนวทางปฏบิตัติามเงือ่นไขอย่างสม�า่เสมอ รวมทัง้มนีโยบายในการ 
หาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มเติม

1.2. ความเสี่ยงด้านรายได้จากประเภทโครงการ
รายได้จากงานประเภทโครงการส่วนใหญ่มาจากการประมูล

งานของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในปี 2559 รายได้ของ
กลุ่ม IRCP ประมาณร้อยละ 49.5 เป็นรายได้ที่มาจากงานประเภท
โครงการ ซึ่งเกือบท้ังหมดมาจากการจัดซื้อจัดจ้างจากทางหน่วยงาน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ  ดังนั้น รายได้ส่วนนี้ของกลุ่มบริษัทฯ จึง
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชนะการประมูลโครงการ นโยบายการ
ลงทุน งบประมาณของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจน
สถานการณ์ทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็น
ส�าคญั  โครงการท่ีส�าคญัในปี 2559 ได้แก่ โครงการเช่าเครือ่งคดัแยก 
สิง่ของส่งทางไปรษณีย์แบบ Cross Belt Sorter ของบรษิทั ไปรษณย์ีไทย  
จ�ากัด และ โครงการซื้ออุปกรณ์ Gateway-Point of Interconnection 
จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 

ดังนั้น ด้วยความเชื่อมั่นในความสามารถ ประสบการณ์ และ 
ชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้ามานานกว่า 30 ปี ท่ีจะสามารถ 
ส่งมอบสนิค้า และบริการทีม่คีณุภาพแก่ลกูค้า จงึท�าให้บริษทัฯ ได้รบั 
ความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  

1.3. ความเสี่ยงจากการแข่งขัน
เนื่องจากธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันม ี

การแข่งขันสูง โดยเฉพาะการแข่งขันในเรื่องของราคา ซึ่งจะส่งผล 
กระทบโดยตรงต่อผลก�าไรของกลุม่บริษัทฯ ทีม่แีนวโน้มว่าจะลดลงใน 
อนาคต  ดังนั้น ทางกลุ่มบริษัทฯ จึงได้พยายามขยายพันธมิตรใน
การจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยในการ 
ลดต้นทุนและตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ลูกค้า
จะได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ แต่ยังสามารถสร้างผลก�าไรให้กับกลุ่ม
บริษัทฯ อีกด้วย

1.4. ความเสีย่งจากการส่งมอบสนิค้าให้ลกูค้าไม่ทัน
ตามที่ก�าหนด

การส่งมอบงานโครงการของหน่วยงานราชการ และรฐัวสิาหกจิ 
ตามที่ก�าหนดในสัญญา ถือเป็นความท้าทายที่กลุ่มบริษัทฯ ให้ความ
ส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีอัตราค่าปรับค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นผล
ท�าให้ต้นทุนสูงขึ้น 

ในปี 2559 กลุม่บรษิทัฯ มกีารตัง้ส�ารองค่าปรบัจากการส่งมอบ
งานล่าช้าเพ่ิมขึน้ จ�านวน 18.4 ล้านบาท โดยเกดิจากโครงการท่ีส่งมอบ 
ล่าช้ากว่าก�าหนด และโครงการทีถ่กูยกเลกิในปี 2560  ซึง่โครงการดังกล่าว 
ก�าลงัอยูใ่นกระบวนการท�าหนงัสอืคัดค้าน และกระบวนการทางกฎหมาย 

แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้ท�าการปรับปรุงแผนการ 
ด�าเนนิงานโครงการ และมกีารควบคมุอย่างใกล้ชดิ เพือ่ให้งานท้ังหมด 
ถูกส่งมอบตามก�าหนดระยะเวลา

1.5 ความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสัญญา
จากกรณีการถูกบอกเลิกสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

เนื่องจากการท�างานล่าช้าไม่เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญา เป็น
เหตุให้บริษัทฯ ท�าการต้ังส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากส่วนงาน 
ท่ีได้ท�าเสร็จไปแล้วในปีก่อนๆ จ�านวน 99.4 ล้านบาท ท่ีปรากฏอยูใ่น 
งบการเงินปี 2559

จากกรณดีงักล่าว บรษิทัฯ ได้เพิม่ความระมดัระวงักบัโครงการ
ทีม่อียูใ่นปัจจุบนั และโครงการใหม่ ๆ โดยท�าการจัดตัง้คณะกรรมการ 
บริหารงานโครงการ ประกอบด้วยผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ ทกุฝ่าย  
โดยมีหน้าที่ ดังนี้

• ประชุมพิจารณาโครงการท่ีน�าเสนอจากฝ่ายขาย ในส่วน
ของต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาของโครงการ

• พจิารณาความเสีย่งของโครงการท่ีน�าเสนอโดยรองประธาน
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เพื่อน�าเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• ควบคุมการบริหารงานของโครงการให้เป็นไปตามก�าหนด
ที่ลูกค้าต้องการ
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• ควบคุมการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของโครงการ
• ประเมินสถานการณ์ และแจ้งความคืบหน้าของโครงการต่อ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1.6 ความเสี่ยงจากการเกิดสินค้าล้าสมัย
เป็นท่ีทราบกันดีว่าสินค้าท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีมีโอกาส 

ล้าสมยัสงู การทีก่ลุม่บรษิทัฯ ต้องจัดเกบ็สนิค้าเพือ่ให้เพยีงพอแก่ความ 
ต้องการของลกูค้า จงึท�าให้กลุ่มบริษทัฯ มคีวามเส่ียงในเร่ืองของสนิค้า
ล้าสมัย  โดยในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือสุทธิ จ�านวน 
151.4 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 14.45 ของสนิทรพัย์รวม และมค่ีา 
เผือ่สนิค้าล้าสมยั จ�านวน 10.45 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 4.1 ล้านบาท 
ซึง่สนิค้าในส่วนนีเ้ป็นสนิค้าท่ีซือ้มาขายไปเป็นส่วนใหญ่ กลุม่บรษิทัฯ 
จึงมีนโยบายในการระบายสินค้า ด้วยการจัดรายการส่งเสริมการขาย  
และการควบคุมสินค้าคงเหลือให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม

ส�าหรับสินค้าที่เป็นงานโครงการ กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบาย
ในการจัดเก็บสินค้า จึงท�าให้ไม่เกิดปัญหาสินค้าล้าสมัยในส่วนงานนี้ 

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน
2.1 ความเสี่ยงด้านลูกหนี้
จากที่ได้อธิบายถึงความเสี่ยงจากการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า

ไม่ทนัตามทีก่�าหนดในข้อ 3.1.4 ผลกระทบอกีด้านหนึง่คอืกลุม่บรษิทัฯ 
ไม่สามารถเรียกช�าระหนี้จากงานที่ท�าเสร็จแล้วจากลูกค้าได้ส�าหรับ
งานที่เป็นงานประเภทโครงการ  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2559 

มีจ�านวนทั้งสิ้น 99.9 ล้านบาท เกือบทั้งหมดมาจากการที่ถูกยกเลิก
โครงการ ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องท�าการปรับปรุงลูกหนี้โดยการตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจ�านวน 99.4 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าว
อยู่ในกระบวนการท�าหนังสือคัดค้าน และกระบวนการทางกฎหมาย   

2.2 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ต่างประเทศ 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และ 
หนีส้นิทางการเงนิทีเ่ป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศซึง่ไม่ได้รบัการป้องกนั 
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น โดยมีสนิทรพัย์เป็นเงินสกลุดอลลาร์
สหรัฐ จ�านวน 0.01 ล้านดอลลาร์ และมีหนี้สินเป็นเงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐ จ�านวน 1.76 ล้านดอลลาร์  

2.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
จากการทีก่ลุม่บรษิทัฯ มสีดัส่วนจากรายได้ของโครงการอยูท่ี่

ร้อยละ 49.5 และเกอืบทัง้หมดเป็นรายได้จากหน่วยงานราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ แต่เนื่องจากขั้นตอนการช�าระเงินของหน่วยงานราชการ  
และรัฐวิสาหกิจ อาจไม่สอดคล้องกับการช�าระค่าสินค้าและบริการ 
ทีใ่ช้ในโครงการ ซึง่อาจท�าให้กลุ่มบรษิทัฯ ขาดสภาพคล่อง ดงันัน้ กลุม่ 
บรษิทัฯ ได้ท�าการจดัหาเงนิทนุเพือ่ใช้ในการด�าเนนิงานโครงการ โดย 
ใช้วงเงินสินเช่ือกับทางธนาคาร ซ่ึงปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ได้มีวงเงิน 
สนิเชือ่กบัธนาคารกสกิรไทย ธนาคารไทยพาณชิย์ ธนาคารทหารไทย 
ธนาคารไทยเครดิต และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่บริษัทฯ*  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
     23/106-108 โครงการ อาร์ ซี เอ บล็อก จี ซอยศูนย์วิจัย
     ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
     โทรศัพท์ :  0-2645-8900
     โทรสาร :  0-2203-0260, 0-2203-0122
     เว็บไซต์ :  www.ircp.co.th 
ประเภทธุรกิจ    ออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย รวมถึงการจ�าหน่ายซอฟต์แวร ์
     และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
เลขทะเบียนบริษัท    บมจ.0107546000024
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว  254,298,158 บาท
จ�านวนหุ้นสามัญที่จ�าหน่ายแล้ว  254,298,158 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
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สาขาย่อยถนนรัตนาธิเบศร์  ฝ่ายธุรกิจผลิตซ�้าซอฟต์แวร์  
สถานท่ีต้ัง    101/40 หมู่ที่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�าบลไทรม้า อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี    
     11000
     โทรศัพท์ :  0-2921-8610-1
     โทรสาร :  0-2921-8802

บริษัทย่อย    บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) 
สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่*
สาขาย่อยซอยศูนย์วิจัย**   23/87-89 โครงการ อาร์ ซี เอ บล็อก จี ซอยศูนย์วิจัย
     ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
     โทรศัพท์ :  0-2645-8900
     โทรสาร :  0-2203-0260, 0-2203-0122
     เว็บไซต์ :  www.itgreen.co.th 
ประเภทกิจการ    ธุรกิจช่องทางจัดจ�าหน่ายสินค้าไอที 
เลขทะเบียนบริษัท    (2) 1210/2540
ทุนจดทะเบียน    50 ล้านบาท 
ร้อยละของหุ้นที่ถือ   91.14%

บริษัทย่อย    บริษัท  อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ากัด  (INEC)
สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่*
สาขาย่อยซอยศูนย์วิจัย**   23/106-108 โครงการ อาร์ ซี เอ บล็อก จี ซอยศูนย์วิจัย
     ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
     โทรศัพท์ :  0-2645-8900
     โทรสาร :  0-2203-0260, 0-2203-0122
ประเภทกิจการ    ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ให้บริการและบ�ารุงรักษา ด้านระบบสารสนเทศ  
เลขทะเบียนบริษัท    0107554725655 
ทุนจดทะเบียน    10 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2549)
ร้อยละของหุ้นที่ถือ   92% 

บริษัทย่อย    บริษัท ทีวี เทเลคอม จ�ากัด  (TVT)
สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่*
สาขาย่อยซอยศูนย์วิจัย**   23/106-108 โครงการ อาร์ ซี เอ บล็อก จี ซอยศูนย์วิจัย
     ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
     โทรศัพท์  :  0-2645-8900
     โทรสาร  :  0-2203-0260, 0-2203-0122
ประเภทกิจการ    ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งและให้บริการด้านระบบสารสนเทศ  
เลขทะเบียนบริษัท    0125535004781 
ทุนจดทะเบียน    35 ล้านบาท 
ร้อยละของหุ้นที่ถือ   99.99% 

รายงานประจ�าปี 2559 IRCP | 27



บริษัทย่อย    บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จ�ากัด  (IRCP Cloud Services)
สถานท่ีต้ังส�านักงานใหญ่   23/106-108 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ    
     10320
     โทรศัพท์ :  0-2645-8900
     โทรสาร :  0-2203-0260, 0-2203-0122
ประเภทกิจการ    ที่ปรึกษา ออกแบบ และให้บริการสารสนเทศบนคลาวด์แบบครบวงจร
เลขทะเบียนบริษัท    0105558142803
ทุนจดทะเบียน    10 ล้านบาท 
ร้อยละของหุ้นที่ถือ   50.99% 

บริษัทย่อย    บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด  (HRCP)
สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่   23/106-108 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
     10320
     โทรศัพท์ :  0-2645-8900
     โทรสาร :  0-2203-0260, 0-2203-0122
ประเภทกิจการ    ที่ปรึกษา ออกแบบ ระบบสารสนเทศไอทีส�าหรับการดูแลสุขภาพและทางการแพทย ์
เลขทะเบียนบริษัท    0105558142811 
ทุนจดทะเบียน    10 ล้านบาท 
ร้อยละของหุ้นที่ถือ   50.99% 
หมายเหตุ บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด (HRCP) ได้ท�าการขายหุ้นสามัญ ให้แก่บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559   
โดย บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัทย่อย    บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ากัด  (SIG)
สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่   23/106-108  ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ   
     10320
     โทรศัพท์ :  0-2645-8900
     โทรสาร :  0-2203-0260, 0-2203-0122
ประเภทกิจการ    ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการด้านโทรคมนาคม
เลขทะเบียนบริษัท    0105559036624
ทุนจดทะเบียน    10 ล้านบาท 
ร้อยละของหุ้นที่ถือ   51% 

นายทะเบียนหุ้น    บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
     62 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
     กรุงเทพฯ 10110
     โทรศัพท์ :  0-2229-2800
     โทรสาร :  0-2359-1259

ส�านักงานผู้ตรวจสอบบัญชี  บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด (เดิมชื่อ ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง)
และผู้สอบบัญชี    193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
     โทรศัพท์ :  0-2264-9090
     โทรสาร :  0-2264-0789-90 
     เว็บไซต์ :  www.ey.com
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ที่ปรึกษากฎหมาย    บริษัท ส�านักงานกฎหมาย ธนา เบญจาทิกุล  จ�ากัด
     292/12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
     โทรศัพท์ :  0-2551-3608, 0-2973-2546-7 
     โทรสาร :  0-2973-2546-7  
     เว็บไซต์ :  http://www.thanalaw.co.th  

ส�านักงานทนายความ   บริษัท ส�านักกฎหมายคุปคุณ จ�ากัด
     67/2 ซอยลาดพร้าว 112 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
     โทรศัพท์ :  0-2935-2541   
     โทรสาร :  0-2935-2542  

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการ-   ไม่มี
ภายใต้สัญญาการจัดการ

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�า  ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินในประเทศประมาณ 4 ราย

ผู้ถือหุ้น

รายชือ่กลุม่ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ 10 อนัดับแรก ทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 มดีงัต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ

1. นายดล เหตระกูล 17,258,400 6.787

2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ 12,545,494 4.933

3. นายแดน เหตระกูล 11,163,570 4.390

4. นายประชา เหตระกูล 7,318,000 2.878

5. นายณรงค์ ฐานธรรมกุล 5,353,200 2.105

6. นายประเสริฐ รวมภักดีกุล 5,020,000 1.974

7. นายนันทพันธ์ มหัทธนธัญ 3,641,400 1.432

8. นางเกศรา มานะศิลป์ 3,429,100 1.348

9. นายกิตติพงษ์ ภัทรชัยกุล 3,100,000 1.219

10. บริษัท สัจจะ ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 3,050,016 1.199

รวม 71,879,180 28.265

หมายเหตุ : ผูถ้อืหุน้ล�าดบัที ่1, 3 และ 4 เป็นบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนัตามมาตรา 258
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักส�ารองตามกฎหมาย ท้ังนี ้ 
ต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจ�าเป็นต้องใช้เงินเพ่ือการขยายกิจการ ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ปรับใช้กับ 
บริษัทย่อยทั้ง 6 บริษัทด้วย

ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ในปี 2557-2559 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

ก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (132,432) 51,795 114,335 

จัดสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย 3 4,395 3,483 

ก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักส�ารอง
ตามกฎหมาย

(132,435) 47,400 110,852 

เงินปันผล จ่ายจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี - 38,140 110,852 

เงินปันผล จ่ายจากก�าไรสะสม - - 11,982 

รวมเงินปันผลประจ�าปี - 38,140 122,835 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก�าไรสุทธิ (%) 0.00 73.64 107.43

หน่วย : พันบาท

โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ
โครงสร้างกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการชดุย่อย 5 ชดุ คอื คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัทฯ
ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 8 ท่าน มีรายชื่อและประวัติการ 

เข้าร่วมประชุม (จนถึง 31 ธ.ค. 59) ดังต่อไปนี้
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ล�าดับ รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ

จ�านวนครัง้การเข้าร่วมประชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯ

1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัทฯ 16 15

2. นายอ�านวย ทองสถิตย์ รองประธานกรรมการบรษิทัฯ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ

2 2

3. นายดล เหตระกูล กรรมการ 16 15

4. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ กรรมการ 16 16

5. ดร.จิตรเกษม งามนิล กรรมการ 11 9

6. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล กรรมการ 16 15

7. นายวัชรา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ

2 2

8. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ

2 2

โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
หมายเหต ุ1. ดร.จติรเกษม งามนลิ เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ตามมตกิารประชมุผูถ้อืหุน้ 2559 เมือ่วนัที ่18 เมษายน 2559  

และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559
 2. นายอ�านวย ทองสถิตย์ นายวัชรา ตนัตรยิานนท์ และนายเอกวัฒน์ พิรยิะวรสกุล เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบรษิทัฯ  

และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 

 3. คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบลาออก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วย 
กรรมการจ�านวน 5 ท่าน มีรายชื่อและประวัติการเข้าร่วมประชุม (จนถึง 10 พ.ย. 59) ดังต่อไปนี้

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ

จ�านวนครัง้การเข้าร่วมประชมุ
คณะกรรมการบริษทัฯ

1. นายธนา เบญจาทิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ

13 13

2. พลเอกสริณิฏัฐ์ ก�าแหงฤทธริงค์ รองประธานกรรมการบรษิทัฯ /  
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ

13 13

3. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการ 13 12 

4. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ

13 13

5. นายสุวรรณ ด�าเนินทอง* กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ

13 12 
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2. ผู้บริหาร
ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจ�านวน 5 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. ดร.จิตรเกษม งามนิล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และ
     รักษาการรองประธานหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
3. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
4. นายชาตรี ชาตรีกุล   รองประธานหน่วยธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง 
5. นายธนาวุธ สุวรรณหิรัญ  รองประธานหน่วยธุรกิจการผลิตซ�้าซอฟต์แวร์                                            

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่ส�าคัญของบริษัทฯ ก�าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการก�ากับดูแลการ

ด�าเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. มีอ�านาจอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินตามโครงการ หรือการลงทุน หรือการซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ ตามที่ได้รับ 

อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารแล้ว
3. มีอ�านาจอนุมตัค่ิาใช้จ่ายหรือการจ่ายเงนิ หรอืการลงทนุ หรอืการซือ้ขายทรพัย์สนิถาวรของบรษิทัฯ แต่ละคร้ัง มลูค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท
4. มีอ�านาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าท�าสัญญา การจ่ายเงิน หรือการท�านิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า โดยปกติและ 

ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
5. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
6. มีอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก�าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ�าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส 

ส�าหรับพนักงานระดับต�่ากว่าผู้อ�านวยการฝ่ายลงมา
7. มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
8. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษา ด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงาน
9. ด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
แต่ทั้งน้ี การอนุมัติรายการของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ท�าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมท้ังรายการ
ที่ก�าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ 
หรือบริษัทร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

คุณสมบัติของผู้บริหาร
ผู้บริหารขอรับรองว่า มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง 

เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
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โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ

Board of Director

Corporate Secretary

Nomination & Remuneration 
Committee

Risk & Compliance Committee Board of Management Audit Committee

Internal AuditorsCEO

CFO CO-CEO

Business Development

Telecom TVT Co.,Itd

IT Green
Public Co.,Itd

INEC Co.,Itd

HRCP Co.,Itd

IRCP Could Co.,Itd

SIG Co.,Itd

EIT

ISD

DB

AR

PM

SubsidiaryIT

FA

HR

Stock

LG

Risk & Compliance Team

Advisor

GA

EM

Secretary

IR

PR

Risk

Lawyer

3. เลขานุการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มมีตแิต่งตัง้ให้ นางสาวณชัชา รตันจิตบรรจง ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานกุารบรษิทัฯ ต้ังแต่วันที ่1 สงิหาคม 2551  

เป็นต้นไป

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
4.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
ในปี 2559 ข้อมลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 กรรมการบรษิทัฯ มจี�านวนทัง้สิน้ 8 คน มค่ีาตอบแทนในรปูของเบีย้ประชมุ ซึง่จ่ายตาม

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม และค่าบ�าเหน็จประจ�าปี (ประจ�าปี 2559 แต่จ่ายในปี 2560 หลังผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ) ดังนี้
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หมายเหต ุ1. ดร.จติรเกษม งามนลิ เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ตามมตกิารประชมุผูถ้อืหุน้ 2559 เมือ่วนัที ่18 เมษายน 2559 
และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559

 2. นายอ�านวย ทองสถิตย์ นายวัชรา ตนัตรยิานนท์ และนายเอกวัฒน์ พิรยิะวรสกุล เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบรษิทัฯ  
และกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯครั้งแรก ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 

 3. คณะกรรมการบริษทัฯ ซึง่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบลาออก เมือ่วนัที ่10 พฤศจกิายน 2559 ประกอบด้วยกรรมการ 
จ�านวน 5 ท่าน มีค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม และค่าบ�าเหน็จประจ�าปี (ประจ�าปี 2559 แต่จ่าย 
ในปี 2560 หลังผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ) ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ 

บริษัทฯ

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ 

บรหิาร

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ

สรรหาฯ

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ
บรหิารความ

เสีย่งฯ

ค่าบ�าเหนจ็
ประจ�าปี

รวม

นายวุฒิพงษ์ 
โมฬีชาติ

ประธานกรรมการบรษัิทฯ /  
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาฯ

375,000 - - 30,000 - 0 405,000

นายอ�านวย 
ทองสถิตย์

รองประธานกรรมการบรษิทัฯ
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอสิระ
กรรมการบรหิารความเสีย่งฯ

40,000 0 - - 0 0 40,000

นายดล เหตระกูล กรรมการ / 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการบรหิารความเสีย่งฯ

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

นายกังวาล 
กุศลธรรมรัตน์

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 
กิตติวิทย์เชาวกุล

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบรหิารความเสีย่งฯ

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

นายวัชรา 
ตันตริยานนท์

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

40,000 0 - - - 0 40,000

นายเอกวัฒน์ 
พิริยะวรสกุล

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

40,000 0 - - - 0 40,000
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รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ 

บริษัทฯ

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ 

บรหิาร

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ

สรรหาฯ

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ
บรหิารความ

เสีย่งฯ

ค่าบ�าเหน็จ
ประจ�าปี

รวม

นายธนา เบญจาทิกุล กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาฯ

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

พลเอกสิริณัฏฐ์ ก�าแหงฤทธิรงค์ รองประธานกรรมการบรษิทั  
กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาฯ

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

นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการ / 
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาฯ

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

พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

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

นายสุวรรณ ด�าเนินทอง กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

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

หมายเหตุ การจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าบ�าเหน็จประจ�าปี 2559
1. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 และ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 

กรรมการไม่รับค่าเบี้ยการประชุม 
2. ตามมติคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 มีมติการจ่ายค่าเบี้ยประชุมจะพิจารณาจ่ายในบางกรณี 

เนื่องจากเป็นการประชุมประจ�าและระยะยาว
3. ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2560 เมือ่วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมตใิห้งดจ่ายค่าบ�าเหนจ็ประจ�าปี 2559 ทัง้นี้

ต้องรอมติจากผู้ถือหุ้น จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ต่อไป

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2559 เงนิเดอืน โบนสัของผูบ้ริหารและกรรมการทีเ่ป็นลูกจ้างของบรษิทั ทัง้หมด 6 คน มค่ีาตอบแทนรวมเป็นจ�านวน 24,119,532.15 บาท  

ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล (คอมมิชชัน/โบนัส) และสวัสดิการ

4.2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ
ค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 3/2560 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น ไม่จ่ายค่าบ�าเหน็จประจ�าปี 2559  

ของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ก่อน

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของพนักงาน ผู้บริหารท้ัง 5 คน จึงมีค่าตอบแทนอื่นๆ อีก เป็นจ�านวน  

319,254.75 บาท
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5. บุคลากร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งหมด 250 คน มีพนักงานของบริษัทฯ จ�านวน 100 คน และ

หน่วยธุรกิจ
จ�านวนคน 

ณ 31 ธ.ค. 2559
จ�านวนคน

ณ 31 ธ.ค. 2558

โทรคมนาคม (Telecom) 10 13

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (EIT) 7 9

ระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง (DB) 6 6

ผลิตซ�้าซอฟต์แวร์ (AR) 7 7

จ�าหน่ายสินค้าไอที (IT Green)** 62 39

ให้บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ (INEC) - 42

ระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม (TVT) 10 11

ให้บริการสารสนเทศบนคลาวด์แบบครบวงจร (IRCP Cloud Services) 3 0

ระบบสารสนเทศไอทีทางด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์ (HRCP) - 0

กิจการร่วมค้าส�าหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม (SIG) 75 -

หน่วยงานสนับสนุน 70 43

รวม 250 170

พนักงานของบริษัทย่อยจ�านวน 150 คน โดยแบ่งจ�านวนพนักงานตามสายธุรกิจหลักได้ดังนี้
ทัง้นี ้มค่ีาตอบแทนของพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และวันที ่31 ธนัวาคม 2559 แยกตามลักษณะ 

ค่าตอบแทน จ�านวนเงิน (บาท)
ณ  31 ธ.ค. 2559

จ�านวนเงิน (บาท)
ณ  31 ธ.ค. 2558 

เงินเดือน + ค่าต�าแหน่ง + ค่าวิชาชีพ 119,861,590.48 96,614,638.20

โบนัส + คอมมิชชั่น 21,290,291.13 42,190,626.57

ค่าล่วงเวลา 2,093,045.20 912,477.10

สวัสดิการ 12,562,939.45 7,603,173.86

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 1,804,344.49 1,705,879.71

เงินชดเชย 325,500.00 -

รวม 157,937,710.75 149,026,795.44

ค่าตอบแทน ดังนี้
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายให้ความส�าคัญกับพนักงานอย่างเต็มที่ และเน้นการท�างานด้วยความมุ่งมั่นเป็นทีม และมีการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การท�างาน โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ท้ังจากภายในและภายนอก ทั้งความรู้ทางเทคนิค ความรู้เฉพาะด้านธุรกิจ และจริยธรรมในการ 
ท�างาน และการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้พัฒนาทันตามเทคโนโลยี และเพิ่มเติมทักษะการบริหารจัดการใน 
ด้านต่างๆ ตลอดจนทักษะด้านวิชาชีพเฉพาะทาง ซ่ึงส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม 
เพื่อสร้างจิตสาธารณะ เพื่อเป็นการปลูกฝังความรู้สึกร่วมของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดลักษณะนิสัยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ความสมัครสมานสามัคคี อันอาจขยายผลก่อให้เกิดความสงบสุขภายในสังคมและประเทศชาติต่อไป
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ
และเลขานุการบริษัทฯ
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

1. นายวุฒิพงษ์  โมฬีชาติ
ต�าแหน่ง    ประธานกรรมการ
อายุ (ปี)    68
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  -

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม
- หลักสูตร Director Certification Program : DCP รุ่นที่ 130/2010 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรต่อต้านทุจริตส�าหรับผู้บริหาร Anti-Corruption for Executive Program : ACEP รุ่นที่ 15/2015 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
  กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program Update : DCPU รุ่นที่ 3/2015 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างาน 5 ปีย้อนหลัง
2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บลจ. เอ็มเอฟ ซี
2552 – 2558 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2555 – 2558 กรรมการบริษัท แอลโซล่าร์ 1 จ�ากัด
2551 – 2557 กรรมการฝ่ายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย  
2553 – 2556 กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ากัด  
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2. นายอ�านวย  ทองสถิตย์
ต�าแหน่ง    รองประธานกรรมการบริษัท 
    กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ (ปี)    64
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  -

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- Post Grad. Cert. Alternative Energy, University of Florida, USA
- Cert. Senior Executive Fellows, Harvard University, USA
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่น 44 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการบริหารความมั่นคงระดับสูง รุ่น 3 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Certification Program : DCP รุ่นที่ 201/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างาน 5 ปีย้อนหลัง
2559 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบบริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน กรรมาธิการด้านการปฏิรูปพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์กรมหาชน)
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
2555 – 2558 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด
2555 – 2556 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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3. นายดล เหตระกูล    
ต�าแหน่ง    กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
อายุ (ปี)    36
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  6.787

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 2 (วธอ.2)
- หลักสูตร Directors Certification Program : DCP รุ่นที่ 224/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างาน 5 ปีย้อนหลัง
2560 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารบริษัท อร่อยทั่วหล้าฟ้าดิน จ�ากัด
2555 – 2557 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
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4. นายกังวาล  กุศลธรรมรัตน์
ต�าแหน่ง    กรรมการ
อายุ (ปี)    56
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  4.933

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาอิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตรมินิเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ�านวยการ โดยสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
- หลักสูตร Directors Certification Program : DCP รุ่นที่ 35/2003 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Chairman รุ่นที่ 8/2003 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 2/2011 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ส�านักศาลปกครอง
- หลักสูตรต่อต้านทุจริตส�าหรับผู้บริหาร (Anti-corruption for Executive Program : ACEP) รุ่นที่ 8/2013
  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตร ABC รุ่นที่ 5 โดยสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการท�างาน 5 ปีย้อนหลัง
2529 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน)
2553 – 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2540 – 2558 ประธานกรรมการบริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน))
2556 – 2556 ประธานกรรมการ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จ�ากัด (มหาชน)
2553 – 2556 รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2551 – 2553 รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2548 – 2551 รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร (ร่วม) บริษัท อนิเตอร์เนชัน่แนล รเีสรชิ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
2529 – 2550 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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5. นายวรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี 
ต�าแหน่ง    กรรมการ    
อายุ (ปี)    47 ปี  
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  -

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Schiller International University, London, England
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- Certificate of Thailand Government Savings Bank 
- Management Leadership Program, Marshall School of Business, University of Southern California
- หลักสูตร Director Certification Program : DCP รุ่นที่ 100/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8 (วตท.8) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 (TEPCoT3) สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (ปปร.14) สถาบันพระปกเกล้า
- Certificate of Housing Finance Program at the Wharton School, University of Pennsylvania
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน.4) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4) วิทยาลัยพัฒนามหานคร  
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3 (บรอ.3) กองบัญชาการศึกษา 
  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ประวัติการท�างาน 5 ปีย้อนหลัง
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีเอ็น แคปปิตอล จ�ากัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการสมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา
2556 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์
2556 – 2558 กรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)
2556 – 2557 กรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
2554 – 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
2555 – 2557 ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
2553 – 2555 กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
2554 – 2555 รองประธานกรรมการบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด
2554 – 2555 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด
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6. ดร.จิตรเกษม  งามนิล  
ต�าแหน่ง    กรรมการ 
อายุ (ปี)    51
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  -

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาเอก Ph.D. (IC Design), DIC จาก Imperial College London, the University of London
- ปริญญาโท วิศวกรรมมหาบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตร Director Certification Program : DCP07 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors : FSD โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร หลักการจัดการด้านการเงินส�าหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่น 14 (นบม.) โดยส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประวัติการท�างาน 5 ปีย้อนหลัง
2558 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน อนุกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ ด้านโทรคมนาคม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. (กตป.)
2550 – ปัจจุบัน ผู้ริเริ่มและผู้ด�าเนินรายการวิทยุ Techno for Life และรายการบ้านเขาเมืองเรา สถานีวิทยุ อสมท FM 99MHz.
2548 – ปัจจุบัน กรรมการวิชาการการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robocon ชิงชนะเลิศประเทศไทย บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) และ
  สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นและอาจารย์ที่ปรึกษาทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยในการแข่งขันชิงแชมป์ระดับนานาชาติ
2547 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรปริญญาเอก ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติแห่งประเทศไทย 
  (IEEE Thailand Section)
2554 – 2556 กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)
2545 – 2555  กรรมการบริหารและก่อตั้งสมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ECTI)
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7. นายวัชรา  ตันตริยานนท์
ต�าแหน่ง    ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ (ปี)    58 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  -

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาโท  Master of Science in Management Administration Northrop University, California USA
- หลักสูตร Director Certification Program : DCP รุ่น 94/2550 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลักสูตร Audit Committee Program : ACP รุ่น 41/2255 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประวัติการท�างาน 5 ปีย้อนหลัง
2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เอ็มพิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด
2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
2559 – 2559 ประธานกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
2556 – 2559 กรรมการบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด
2553 – 2556 กรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)
2552 – 2558 กรรมการธนาคารออมสิน 
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8. นายเอกวัฒน์  พิริยะวรสกุล 
ต�าแหน่ง    กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ (ปี)    36
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  -
     

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน, ประเทศสหรัฐอเมริกา (Master of Legal Institutions (M.L.I.))
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- หลักสูตร Directors Certification Program : DCP รุ่นที่ 224/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างาน 5 ปีย้อนหลัง
2559– ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2559– ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่นจ�ากัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบบริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ฮิราตะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อีเอส เคาน์เซล จ�ากัด
2553 – 2557 Associate บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด
2552 – 2553 Contract and Negotiation Specialist บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ากัด
2548 – 2552 Associate บริษัท เดอะ ลีจิสท์ จ�ากัด
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9. นางสิริพันธ์ เขียนสุภาพ 
ต�าแหน่ง   ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
อายุ (ปี)   52 
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) -

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง        
- หลักสูตรสิทธิประโยชน์ทางภาษีของส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ International Headquarters : IHQ และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ
  International Trading Centers : ITC บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ากัด  
- หลักสูตร 27 กลยุทธ์ส�าคัญ การวิเคราะห์งบการเงินแบบครบวงจร บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ากัด  
- หลักสูตรเจาะลึกความแตกต่างระหว่าง TFRS for SMEs และ TFRS for NPAEs (หลักสูตรใหม่ปี 2558) 
  บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ากัด  
- หลักสูตร Sale Promotion กับภาระภาษีที่ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการตลาด ต้องทราบ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ากัด 
- หลักสูตร 35 ประเด็นเด็ดการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ากัด   
- หลักสูตรแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส�าหรับกิจการ NPAEs เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ เงินสด ลูกหนี้ 
  และประมาณการหนี้สิน บริษัท ส�านักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จ�ากัด 
- หลักสูตรเคล็ด (ไม่) ลับกับอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ากัด  
- หลักสูตร X-ray ภาษีที่นิติบุคคลไม่ควรพลาด บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ากัด 
- หลักสูตรเจาะลึกปัญหาและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน IFRS บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ากัด
- หลักสูตรการบัญชีอุตสาหกรรม บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ากัด
- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับบริหาร สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการท�างาน 
  บริษัท ปิ่นทอง กรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ�ากัด

ประวัติการท�างาน 5 ปีย้อนหลัง
2560 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2560 –  ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2553 – 2559 Financial Planning and Analyst Manager บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
2550 – 2555 Financial Manager บริษัท ครอมัลลอย (ประเทศไทย) จ�ากัด 
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10. นายธนาวุธ สุวรรณหิรัญ
ต�าแหน่ง    รองประธานหน่วยธุรกิจผลิตซ�้าซอฟต์แวร์
อายุ (ปี)    49
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  -

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการท�างาน 5 ปีย้อนหลัง
2545 – ปัจจุบัน รองประธานหน่วยธุรกิจผลิตซ�้าซอฟต์แวร์ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2549 –  2552 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารจัดการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2541 – 2544 ผู้จัดการหน่วยธุรกิจผลิตซ�้าซอฟต์แวร์บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2539 – 2540 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

11. นายชาตรี ชาตรีกุล
ต�าแหน่ง    รองประธานหน่วยธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง
อายุ (ปี)    62
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  -

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
-  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาสื่อสารโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการท�างาน 5 ปีย้อนหลัง
2556 – ปัจจุบัน รองประธานหน่วยธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง 
  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2553 – 2556  ผู้อ�านวยการพัฒนาธุรกิจ ดิจิตอลทีวี บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด
2552 – 2553 ผู้อ�านวยการฝ่ายติดตั้ง บริษัท โมบิเครส จ�ากัด
2551 – 2552 ผู้อ�านวยการอาวุโส บริษัท บางนาไพศาล จ�ากัด
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12. นางสาวณัชชา  รัตนจิตบรรจง
ต�าแหน่ง    เลขานุการบริษัทฯ / เลขานุการคณะกรรมการ
อายุ (ปี)    32
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  -

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตร IEEE Certificate : The International Conference on Computer Science and Information Technology : ICCSIT
  รุ่นที่ 2/2009 มหาวิทยาลัย Beijing Technology and Business University เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน
- หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 17/2008 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary : FPCS รุ่นที่ 19/2008 โดยชมรมเลขานุการ
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 26/2013 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 11/2013 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 54/2013 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการต่อต้านทุจริต (Anti-Corruption : The Practical Guide : ACPG) รุ่นที่ 7/2013
  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรสู่ความเป็นนายที่สมบูรณ์แบบ : The Boss รุ่นที่ 80/3013 โดยสถาบันการบริหารและจิตวิทยา (MPI)
- หลักสูตรจิตวิทยาการบริหาร : Management Psychology รุ่นที่ 9/2013 โดยสถาบันการบริหารและจิตวิทยา (MPI)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างาน 5 ปีย้อนหลัง
2551 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริชคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2550 – 2556 เลขานุการรองประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2551 – 2556 เลขานุการคณะกรรมการบริหารบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2551 – 2553 เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2550 – 2551 เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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การก�ากับดูแลกิจการ

1. นโยบาย
บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ ดังนี้
(1) ดูแลให้ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
(2) จัดให้มีก�าหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน
(3) ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนต่อนักลงทุนในเวลาที่เหมาะสม
(4) จัดให้มีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยด�าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และมีการประเมินความเสี่ยง พร้อมวาง

กลยุทธ์แก้ไขและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอและเหมาะสม
(5) ดูแลสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม

2. คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการชดุย่อย 5 ชดุ คอื คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 8 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ  ประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ
2. นายอ�านวย ทองสถิตย์  รองประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายดล เหตระกูล   กรรมการ
4. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์  กรรมการ
5. ดร.จิตรเกษม งามนิล  กรรมการ
6. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล  กรรมการ
7. นายวัชรา ตันตริยานนท์  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบลาออก ดังนี้
1. นายธนา เบญจาทิกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. พลเอกสิริณัฏฐ์ ก�าแหงฤทธิรงค์ รองประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายสุวรรณ ด�าเนินทอง  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ดังน้ัน ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 จึงมีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบลาออก จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวัชรา ตันตริยานนท์  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายอ�านวย ทองสถิตย์  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้ 
1. อ�านาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอื่นใดท่ีก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะ

กรรมการในบริษัท (มหาชน) จ�ากัด
2. อ�านาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ก�าหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
3. พิจารณาอนุมัติแผนงานระยะยาว แผนงาน งบประมาณ และงบลงทุนประจ�าปี
4. พิจารณางบดุล และงบก�าไรขาดทุนประจ�าปี
5. พจิารณางบประมาณการปรบัเงนิเดอืนประจ�าปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนกังาน สวสัดิการทีส่�าคัญของผู้บรหิาร น�าเสนอเบีย้ประชุม 

และบ�าเหน็จกรรมการ และอัตราจ่ายเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น
6. พจิารณาโครงสร้างบรหิาร แต่งตัง้คณะผูบ้รหิาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตักิาร ประธานเจ้าหน้าทีเ่ทคโนโลยี

สารสนเทศ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ควบคมุดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนนิการดงัต่อไปนี ้จะกระท�าได้ก็ต่อเมือ่ได้รบัอนมุตัจิากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ท้ังนีก้�าหนดให้รายการทีก่รรมการ
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วน
ได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

• เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจาก 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• นอกจากน้ันในกรณีต่อไปน้ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวข้องการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น 

เข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ

2.2 คณะกรรมการบริหาร
ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายดล เหตระกูล   ประธานกรรมการบริหาร
2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์  กรรมการบริหาร
3. ดร.จิตรเกษม งามนิล  กรรมการบริหาร
4. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล  กรรมการบริหาร 
โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

ตามมตทีิป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2559 เมือ่วนัที ่18 เมษายน 2559 มมีตเิปลีย่นแปลงโครงสร้างคณะกรรมการชดุย่อยใหม่ 
หลงัการประชมุผูถื้อหุน้ ประจ�าปี 2559 โดยมคีณะกรรมการบริหารชดุเก่า ก่อนมกีารเปลีย่นแปลง ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 4 ท่าน ดงัน้ี

1. นายดล เหตระกูล   ประธานกรรมการบริหาร
2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์  กรรมการบริหาร
3. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล  กรรมการบริหาร
4. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ  กรรมการบริหาร
โดยมี นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอ�านาจสั่งการ วางแผน และด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนด
2. ก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
3. ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการลงทุน / การระดมทุน
4. มีอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก�าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ�าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส 

ส�าหรับพนักงานระดับผู้อ�านวยการฝ่าย
5. มีอ�านาจพิจารณาก�าหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
6. พิจารณาวาระต่างๆ ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 ที่ประชุมมีมติเพิ่มเติมให้คณะกรรมการบริหาร 
มีอ�านาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่ก�าหนด  

ท้ังน้ี การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้นจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยีหรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย รวมท้ังรายการทีก่�าหนดให้ต้อง
ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายวัชรา ตันตริยานนท์  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายอ�านวย ทองสถิตย์  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
โดยมี นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 มีมติจัดโครงสร้างกรรมการชุดย่อยใหม่ 
เนื่องจากเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบลาออก โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ลาออก ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 5 ท่าน ดังนี้ 

1. นายธนา เบญจาทิกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. พลเอกสิริณัฏฐ์ ก�าแหงฤทธิรงค์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์  กรรมการตรวจสอบ  / กรรมการอิสระ
5. นายสุวรรณ ด�าเนินทอง  กรรมการตรวจสอบ  / กรรมการอิสระ
โดยมี นายสุวรรณ ด�าเนินทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่6/2559 เมือ่วนัที ่18 เมษายน 2559 มมีตเิปลีย่นแปลงโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย
ใหม่ หลังการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบชุดเก่า ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 5 
ท่าน ดังนี้

1. นายธนา เบญจาทิกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. พลเอกสิริณัฏฐ์ ก�าแหงฤทธิรงค์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายสุวรรณ ด�าเนินทอง  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
โดยมี นายสุวรรณ ด�าเนินทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

50 | รายงานประจ�าปี 2559 IRCP



ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่เพียงพอและเชื่อถือได้
2. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
4. ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี เพื่อเสนอในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการสรุปการปฏิบัติงานในปีที่

ผ่านมา รวมทั้งการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปีของบริษัทฯ
7. หน้าที่อื่นที่อาจก�าหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายดล เหตระกูล   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 มีมติจัดโครงสร้างกรรมการชุดย่อยใหม่  
หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบลาออก โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ที่ลาออก ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

1. พลเอกสิริณัฏฐ์ ก�าแหงฤทธิรงค์  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายดล เหตระกูล   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายธนา เบญจาทิกุล  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่6/2559 เมือ่วนัที ่18 เมษายน 2559 มมีตเิปลีย่นแปลงโครงสร้างคณะกรรมการชดุย่อย 
ใหม่ หลงัการประชมุผูถื้อหุ้น ประจ�าปี 2559 โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดเก่า ก่อนมีการเปลีย่นแปลง ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 4 ท่าน  
ดังนี้

1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. พลเอกสิริณัฏฐ์ ก�าแหงฤทธิรงค์  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. ดร.จิตรเกษม งามนิล  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีดังนี้
1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ
3. พจิารณาสรรหากรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชกีารเงิน  ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏบิตักิาร ตลอดจน 

บุคคลผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ระดับบริหารที่ลงนามในเอกสารส�าคัญของบริษัทฯ โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสม 
ที่จะมาด�ารงต�าแหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

4. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ 
พจิารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสีย่งและธรรมาภิบาล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายบญัชกีารเงนิ ประธาน
เจ้าหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
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5. ก�าหนดหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางและนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด เพื่อเสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี

6. รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบาย เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี
7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
ปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายอ�านวย ทองสถิตย์  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
2. นายดล เหตระกูล   กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
3. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล  กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
โดยมี นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

ทั้งนี้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 15/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 มีมติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการ 
ชุดย่อยใหม่ ให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลเพิ่มเติม

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล มีดังนี้
1. ก�าหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. ก�ากับดแูล และสนบัสนนุให้มกีารด�าเนนิงานด้านการบรหิารความเสีย่งองค์กร สอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมายทางธรุกจิ รวมถงึ 

สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหาร (BOM) และฝ่ายบริหารความ

เสี่ยง (ระดับปฏิบัติการ) เพื่อน�าไปด�าเนินการ
4. พจิารณารายงานผลการบรหิารความเสีย่งองค์กร และให้ข้อคดิเหน็ในความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมทัง้แนวทางการก�าหนดมาตรการ

ควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. รายงานผลการบริหารความเส่ียงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจัย หรือเหตุการณ์ส�าคัญ ซึ่งอาจม ี

ผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด 
6. พิจารณากล่ันกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระทางเทคนิคที่มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ มีภาระผูกพันในระยะยาว และมีความเสี่ยงที่ส่ง 

ผลกระทบระยะยาวต่อบริษัทฯ ก่อนที่จะน�าเสนอวาระนั้นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

3. บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ซึ่งได้มีการก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการและวิธีการคัดเลือกกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ 

แล้ว จะต้องได้รับเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ดังนี้

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาฯ จะคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะเข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยมกีารพิจารณาจากความรูค้วามสามารถและ 

ประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ หรอืพจิารณาจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ ทีม่ปีระสบการณ์ อย่างไรกต็าม การแต่งตัง้กรรมการใหญ่จะ
ผ่านการพจิารณาจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ซึง่มกีรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรหิารร่วมอยูด้่วย นอกจากนีก้ารแต่งต้ังคณะ 
กรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
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(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกต้ังบคุคลคนเดยีวหรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ แต่จะแบ่งคะแนน 

เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกต้ัง 

ในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน 
ครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ทั้งน้ี การพ้นวาระต�าแหน่งของกรรมการจะสลับหมุนเวียนในอัตราส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการ ซึ่งต้องพ้นวาระทุกปีตามมติที่ประชุม
สามัญประจ�าปี แต่กรรมการชุดเดิมอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ได้

ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระคณะกรรมการ อาจเลอืกบคุคลใดบคุคลหนึง่ ซึง่มีคณุสมบตัิ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไปด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู ่เว้นแต่วาระของกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่ง
จะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่นต�าแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  
ของจ�านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของจ�านวนหุ้นทีถื่อโดยผูถื้อหุ้นทีม่าประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

การสรรหาเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
กับต�าแหน่งและไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามตามกฎหมายโดยรับรองจากมติส่วนใหญ่ของคณะกรรมการ

4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีนโยบายในการส่งคณะกรรมการบริหาร เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทย่อยทุกบริษัท โดยมีหน้าที่ด�าเนินการตาม

วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และให้คณะกรรมการบริษัทย่อย รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส  ซ่ึงใน
เรื่องที่ส�าคัญในระดับเดียวกับท่ีต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทย่อย จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงด�าเนินการได้ ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากนี ้ บรษิทัฯ ก�าหนดระเบยีบผูบ้รหิารทีไ่ด้รับแต่งตัง้จากบริษัทย่อยนัน้ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมข้ีอบังคบัในเร่ืองการท�ารายการ
ทีเ่กีย่วโยง การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิ หรอืการท�ารายการส�าคญัอืน่ใดของบรษิทัย่อยดงักล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลกัเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท�ารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องก�ากับดูแลให้มีระบบการ
ควบคุมภายใน การจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวม มาจัดท�างบการเงินรวมได้
ทันก�าหนดเวลาด้วย

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทัฯ มนีโยบายและวธิกีารในการดแูลผูบ้รหิารในการน�าข้อมูลภายในของบรษัิทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้ซ้ือขายหลกัทรพัย์ 

โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในบริษัทฯ  
ดังนี้

• การให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ผู้บริหารที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทก�าหนดโทษตาม 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑ์ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• บริษัทฯ จะก�าหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�านักกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

• บริษัทฯ จะด�าเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในไม่ควรซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ 
บรษิทัฯ ภายในช่วง 1 เดอืนก่อนการเผยแพร่งบการเงนิต่อสาธารณชน พร้อมแจ้งให้ทราบถงึบทลงโทษทางกฎหมาย หากพนักงานหรอืผูบ้รหิาร 
ไม่ให้ความร่วมมือ หรือหากพบว่าผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย
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6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทน IRCP IT Green INEC TVT
IRCP Cloud 

Services
HRCP Singhcom รวม

ค่าสอบบัญชี 
(บาท)

(Audit Fee)

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

หมายเหตุ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ากัด เป็นค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงธันวาคม                  
เนื่องจากเริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อเดือนมีนาคม 2559

7. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

หลักการประพฤติปฏิบัติและจรรยาบรรณ
โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้ร่วมกันก�าหนดแนวทางการก�ากับดูแลกิจการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทางของ 

ข้อพงึปฏบิตัท่ีิดสี�าหรบักรรมการบรษัิทจดทะเบียน (Code of Best Practice) อาทิเช่น บทบาทและความรบัผดิชอบของกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน 
ในตลาดหลกัทรพัย์ การแต่งตัง้และการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การจดัประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ และ 
ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการรายงานข้อมูลทางการเงิน โดยมีหลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน
ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งสถานที่จัดประชุมได้จัดให้อยู่ใจกลางเมือง 

สะดวกต่อการเดินทาง โดยทางบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ตามที่ก�าหนดใน
ข้อบังคับของบริษัทฯ และได้จัดส่งสารสนเทศของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้น ได้ศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานการ
ประชมุผูถ้อืหุน้ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วนัหลังการประชมุผูถื้อหุ้นและได้จัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระเบยีบ เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นตรวจสอบได้ 

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
• พนักงานบริษัท : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
• คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงท�าร่วมกัน
• ลูกค้า : บริษัทฯ ให้การบริการกับลูกค้าอย่างมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเน้นให้

ความส�าคัญถึงคุณภาพสินค้าและบริการในราคาที่เหมาะสม
• คู่แข่งขัน : บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันที่ดีและไม่ละเมิดกฎการแข่งขัน
• ผู้สอบบัญชีอิสระ : บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องและโปร่งใส 

การประชุมผู้ถือหุ้น
บรษิทัฯ จดัให้มกีารประชมุผูถ้อืหุน้อย่างเหมาะสมด้วยเวลาทีเ่พียงพอ และได้มกีารส่งเสริมให้ผูถ้อืหุน้มโีอกาสอย่างเท่าเทยีมกนัในการ 

แสดงความเหน็และตัง้ค�าถามได้เมือ่ต้องการ ตามกฎระเบยีบวาระการประชุม และเรือ่งทีเ่สนอ นอกจากน้ีบรษิทัฯ มนีโยบายให้กรรมการทกุคน 
ในแต่ละคณะเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบค�าถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินผลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ในระดับ “ดีเยี่ยม” 
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ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบรษิทัฯ มส่ีวนร่วมในการให้ความเหน็ชอบในนโยบายและทศิทางการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ทัง้แผนธรุกจิ กลยุทธ์ และ 

งบประมาณของบริษัทฯ และติดตามก�ากับควบคุมดูแล ให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสทิธผิลเพือ่เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิให้แก่กจิการและสร้างผลตอบแทนทีด่ใีห้กบัผูถ้อืหุน้ และต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้อย่างสม�า่เสมอ 
มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนมีมาตรฐานและโปร่งใส

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดบทบาทและอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและก�าหนดอ�านาจการ 
อนุมัติตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละฝ่าย ตั้งแต่ฝ่ายจัดการจนถึงฝ่ายบริหาร โดยอ�านาจการอนุมัติสูงสุดเป็นของกรรมการ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บรษิทัฯ ได้มีมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้ก�าหนดให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพจิารณาอนุมัตริายการ

ระหว่างกัน โปรดดูหัวข้อรายการระหว่างกัน นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในงบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนด และในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย  ในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ และไม่มี
สิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว อีกทั้งได้ก�าหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ 
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โปรดดูหัวข้อการควบคุมภายใน

 
จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตาม

แนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการได้รบัทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีจะใช้ความรูค้วามสามารถ
และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ 
ผูถ้อืหุน้เป็นส�าคัญ พร้อมกบัได้มกีารก�าหนดข้อบงัคบัเกีย่วกบัการท�างาน เพือ่ให้พนกังานทัว่ไปยึดถอืเป็นแนวทางในการปฏบัิตงิานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้ก�าหนดในข้อบังคับดังกล่าวให้มีการก�าหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าวด้วย

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จากข้อบงัคบับรษิทัฯ ทีก่�าหนดให้คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึง่บรษิทัฯ ได้มกีารถ่วงดลุของกรรมการ

ซึ่งไม่เป็นผู้บริหารที่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

จ�านวนกรรมการทั้งหมด (คน) 8 9 9 9 8

จ�านวนกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ (คน) 5 6 6 6 4

การรวมหรือแยกต�าแหน่ง
ประธานกรรมการเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นกรรมการอสิระ โดยประธานกรรมการไม่เป็นบคุคลเดยีวกบัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�า นอกจากนี้ โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ  
ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระที่ไม่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ จ�านวน 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 คน จะท�าให้เกิดการ 
ถ่วงดุลและการสอบทาน การบริหารงานได้เป็นอย่างดี 
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ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
• บริษัทฯ จัดให้มีค่าตอบแทนแก่กรรมการในระดับที่เหมาะสมและจูงใจพอในระดับที่จะสามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ไม่มี

การจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร นอกจากนี้ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายในระดับที่เปรียบเทียบได้กับในอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนท่ีเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
และผลปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน

• บรษัิทฯ ก�าหนดให้ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบัสูงให้สอดคล้องกบัผลงานของบรษิทัฯ และการปฏบิตังิาน 
ของผู้บริหารแต่ละคน

• การก�าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการดังกล่าวจะด�าเนินการด้วยความโปร่งใสและได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
• บรษิทัฯ ก�าหนดนโยบายเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนและจ�านวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บรหิารระดบัสงูในรายงานประจ�าปี 

ตามที่ ก.ล.ต. ก�าหนด

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
บรษิทัฯ ก�าหนดให้มกีารจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 3 เดอืนต่อคร้ัง (เป็นอย่างน้อย) โดยประธานคณะกรรมการ มนีโยบายส่งเสรมิ 

ให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหา
ส�าคญัได้อย่างรอบคอบโดยทัว่กนั โดยบรษิทัฯ ได้น�าส่งหนงัสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมตามทีก่�าหนดในข้อบงัคบั 
บริษัท ยกเว้นในวาระเร่งด่วน โดยก�าหนดให้กรรมการมหีน้าทีต้่องเข้าประชุมคณะกรรมการทกุครัง้ ยกเว้นในกรณทีีม่เีหตผุลพเิศษ โดยการเข้าร่วม 
ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อย แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จ�านวนครั้งที่มีการจัดประชุม ในปี 2559

คณะกรรมการ 
บรษิทัฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรหิาร

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ

คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งฯ

การประชุม 
ผู้ถือหุ้น

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัทฯ /  
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการสรรหาฯ

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

นายอ�านวย ทองสถิตย์ รองประธานกรรมการบรษิทัฯ 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอสิระ 
กรรมการบรหิารความเส่ียงฯ

2/2 - - - - -

นายดล เหตระกูล กรรมการ 
ประธานกรรมการบรหิาร
กรรมการสรรหาฯ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง

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

นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ กรรมการ 
กรรมการบริหาร

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

ดร.จิตรเกษม งามนิล กรรมการ 
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาฯ

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

นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล กรรมการ 
กรรมการบริหาร
กรรมการบรหิารความเส่ียงฯ

15/16 - 8/8 2/3 - 1/1

นายวัชรา ตันตริยานนท์ กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

2/2 - - - - -

นายเอกวฒัน์ พริยิะวรสกลุ กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

2/2 - - - - -
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รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จ�านวนครั้งที่มีการจัดประชุม ในปี 2559

คณะกรรมการ 
บรษิทัฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรหิาร

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ

คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งฯ

การประชุม 
ผู้ถือหุ้น

นายธนา เบญจาทิกุล กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาฯ

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

พลเอกสิริณัฏฐ์ 
ก�าแหงฤทธิรงค์

รองประธานกรรมการบรษิทั ฯ 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาฯ

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

นายพลเชษฐ์ 
ลิขิตธนสมบัติ

กรรมการ / 
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการสรรหาฯ

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

พลเอกเชาวฤทธิ์ 
ประภาจิตร์

กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ

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

นายสุวรรณ ด�าเนินทอง กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ

12/13 7/7 - - - 1/1

หมายเหตุ 1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ จ�านวน  
5 ท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบลาออก ดังนี้ 

1) นายธนา เบญจาทิกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2) พลเอกสิริณัฏฐ์ ก�าแหงฤทธิรงค์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3) พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4) นายสุวรรณ ด�าเนินทอง  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5) นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

2. นายอ�านวย ทองสถิตย์ นายวัชรา ตันตริยานนท์ และนายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ และ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ ตามมตคิณะกรรมการ ครัง้ที ่14/2559 เมือ่วันที ่11 พฤศจกิายน 2559 และเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ครัง้แรก ครัง้ที ่15/2559 เมือ่วนัที ่28 พฤศจิกายน 2559 ส่วนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบยงัไม่มีการประชุม หลงักรรมการทัง้  
3 ท่าน เข้ามารับต�าแหน่ง

3. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งฯ จดัตัง้ขึน้ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่15/2559 เมือ่วนัท่ี 28 พฤศจกิายน 2559 
และยังไม่มีการประชุมในปี 2559
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. นโยบายภาพรวม
IRCP ตระหนักถึงความส�าคัญและพร้อมส่งเสริมการด�าเนิน 

ธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมเพือ่สร้างความย่ังยืนอย่างต่อเนือ่ง  
โดยมีการก�าหนดค�าขวัญ “สร้างคุณค่าสู่ความย่ังยืน” ให้พนักงาน 
ทุกคนนึกถึง เตือนใจ ให้ปฏิบัติงาน โดยค�านึงถึงการสร้างคุณค่าและ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมรอบตวั เพือ่ให้เกิดความยัง่ยนืถาวรทัง้แก่ตนเอง 
องค์กร และสังคมแวดล้อม จึงได้จัดต้ังให้มีกลุ่มกิจกรรม CSR IRCP 
ขึ้น โดยมีตัวแทนจากแต่ละหน่วยงานมาร่วมกันคิด และจัดกิจกรรม
เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว 

โดยกลุม่ CSR IRCP นีไ้ด้มนีโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
เพ่ือส่งเสรมิให้พนักงานของ IRCP ได้มโีอกาสสร้างคณุค่าให้กบัสงัคม
ภายในของ IRCP โดยเน้นการดูแลกลุ่มพนักงานและกลุ่มบุคคลที่
เกีย่วข้องกับการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ให้ทกุคนใช้ชวีติในองค์กรได้
อย่างมคีวามสขุ ด้วยความเชือ่ทีว่่าทกุคนจะท�างานได้ด ีมปีระสิทธภิาพ 
จะต้องมคีวามพร้อมทัง้กายและใจ จงึจดัให้มกีารด�าเนนิการ และดูแล
สุขภาพเชิงรุก (Proactive) โดยจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องดังต่อไปนี้

1. จัดงานวันเกิดประจ�าเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
พนักงานที่เกิดในเดือนเดียวกันได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงาน ท�าความ
รู้จัก และเกิดสัมพันธภาพท่ีดีแก่พนักงานท่ีอยู่ต่างท่ี ต่างหน่วยงาน 
ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการท�างานข้ามหน่วยงานในอนาคต เกิดบรรยากาศ
การท�างานทีด่ ีตดิต่อง่าย เข้าใจง่าย ช่วยกนัแก้ปัญหา เกดิการท�างาน
เป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 

2. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการสนบัสนนุให้พนกังานเล่นกฬีาและสนัทนาการต่างๆ เป็นการ 
สร้างเสริมสุขภาพท่ีดท้ัีงกายและใจ ทัง้ยงัท�าให้เกดิกจิกรรมการร่วมกนั 
เป็นกลุ่ม เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ช่วยลดความขัดแย้ง 
ในการท�างานได้บางส่วน โดยปัจจุบันมีการจัดตั้งชมรมไปแล้ว 2  
ชมรม คือ แบดมินตัน และฟุตซอล 

3. จดัการแข่งขันกฬีาภายใน โดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่สร้างเสริม 
สุขภาพพลานามัย และความสามัคคีในหมู่พนักงานของกลุ่มบริษัท  
IRCP โดยรูปแบบงานมีการแบ่งพนักงานไปอยู่ตามสีต่างๆ คละกลุ่ม 
กนั มกีารแข่งขนักีฬาแบบจรงิจงั อาท ิฟตุซอล แชร์บอล และกฬีาฮาเฮ  
ละลายพฤติกรรมสานสัมพันธ์ เช่น บอลลูนบั๊ม วิ่งเลข บอลสามัคคี  
เป็นต้น รวมทั้งมีการประกวดกองเชียร์ให้เกิดความสนุกสนานเรียก 
รอยยิ้ม ท�าให้บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน    

2. การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน
บริษัทฯ มีการจัดท�ารายงานโดยเปิดเผยรายละเอียดผ่าน

รายงานประจ�าปี, 56-1 และรายงานการพฒันาความยัง่ยนื นอกจากนี้ 

ในส่วนของการด�าเนนิงาน บรษิทัฯ มนีโยบายคณุภาพ “มุ่งมัน่พฒันา
สนิค้าและบรกิารอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้เกดิความพงึพอใจสงูสดุแก่ลูกค้า” 
และค�าขวัญประจ�าใจ “สร้างคุณค่าสู่ความย่ังยืน” ให้พนักงานนึกถึง 
สร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนมีจิตส�านึก รู้จักสร้างคุณค่าใน
กรอบหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เกิด
ความยัง่ยืนต่อตนเองและสงัคมอย่างเป็นรปูธรรม การด�าเนนิการและ
การรายงานในส่วนของกจิกรรมเพือ่สงัคมของกลุม่ CSR IRCP ได้มกีาร
เสนองบประมาณเป็นรายปี และมีการด�าเนนิการและตดิตามรายงาน
ผลรายเดือนและรายไตรมาสต่อที่ประชุมฝ่ายบริหาร

ในส่วนของการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะต้องเข้าสู่
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้ง
ป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ท้ังนี้บริษัทฯ ได้เลือกผลิตภัณฑ์
จากบริษัทช้ันน�าท่ีโรงงานซึ่งได้รับการรับรองและมีมาตรฐานสากล 
เช่น ISO, UL เป็นต้น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ได้แก่ HP, DELL, IBM, 
SUN, Tellabs, Aruba, NSN, Fortinet เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยัง
มีนโยบายในการปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม และ
มีช่องทางให้พนักงานและลูกจ้าง สามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือ
ร้องเรียนต่อกรรมการได้

3. การด�าเนนิธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม (ถ้ามี)

- ไม่มี - 

4. กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
(After Process)

- ไม่มี - 

5. แนวทางการปฏิบัตเิพิม่เตมิเกีย่วกบัการป้องกัน
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ได้เห็นความส�าคัญของการป้องกันและต่อต้านการ 
ทุจริตคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการส่งกรรมการของ 
บริษัทฯ ไปเข้าร่วมอบรมสัมมนา ให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทาง
ดังกล่าว เพ่ือน�ามาใช้ในการบริหารงานภายใต้นโยบายการต่อต้าน
คอร์รปัชัน่ และบรษิทัฯ ได้ให้การสนบัสนนุกจิกรรมต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
กบัการรณรงค์การต่อต้านการคอร์รปัช่ัน พร้อมทัง้ให้กรรมการบรษัิทฯ 
ที่เป็นผู้บริหาร เห็นความส�าคัญและถ่ายทอด ท�าความเข้าใจกับ 
ผูบ้รหิารระดบัสงูของแต่ละหน่วยงาน เพือ่ให้น�าไปอธบิายและให้ความรู ้
กับพนักงานในหน่วยงานทุกคน 
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นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้มกีารประกาศนโยบายการต่อต้านการ
คอร์รปัชัน่ในองค์กร ให้ทราบโดยทัว่กนั และให้คณะกรรมการบรษิทัฯ
ตลอดจนพนกังานทกุคน ลงนามรบัทราบและปฏบิตัติามนโยบายอย่าง
เคร่งครัด (อ้างอิงตามประกาศบริษัทที่ 5/57) ดังนี้

บริษทัฯ ได้ก�าหนดแนวทางในการปฏบิตัติามนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น ดังต่อไปนี้

1. ห้ามกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน พนกังานชัว่คราวของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกบริษัท ด�าเนินการหรือยอมรับหรือให้การ 
สนับสนุน การทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
รวมถึง ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และก�าหนดให้มี 
การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
อย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้อง 
กับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก�าหนด ประกาศ กฎหมาย และการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พนักงานชั่วคราว
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกบริษัท รับของขวัญ เงินรางวัล หรือ
ประโยชน์อื่นใด เกินกว่ามูลค่า 1,000 บาท เว้นแต่จะได้กรอกแบบ 
ฟอร์มเอกสาร การรับของขวัญ เงินรางวัล หรือประโยชน์อ่ืนใด โดย 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงานสูงสุด และประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร อนุมัติแล้วเท่านั้น

3. มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของ
การด�าเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ของบรษิทั ผูบ้รหิาร ผูบ้งัคบับญัชา พนกังานทกุคนทกุระดบั ผู้ส่งมอบ 
หรือผู้รับเหมาช่วงท่ีจะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ  
การปฏิบัติเพื่อให้การด�าเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บรรลุตามนโยบายที่ก�าหนด

4. บริษัทฯ พัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ให้
สอดคล้องกบักฎหมายท่ีเกีย่วข้องรวมถงึหลกัปฏบิตัด้ิานศลีธรรม โดย
จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มเสี่ยง
ต่อการทจุริตและคอร์รปัชัน่ และน�ามาจดัท�าเป็นคูม่อืแนวทางในการ
ปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

5. บรษิทัฯ ไม่กระท�าหรอืสนบัสนนุการให้สินบนในทกุรปูแบบ 
ทุกกิจกรรมท่ีอยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อ
การกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ 
และสนบัสนนุกจิกรรมต่างๆ มคีวามโปร่งใสและไม่มเีจตนาเพือ่โน้มน้าว 
ให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน ด�าเนินการที่ไม่เหมาะสม

6. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม�่าเสมอ
เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงาน
ขาย การตลาด จัดซื้อ งานส่งเสริมการขาย งานบัญชี การเงิน

7. บริษัทฯ จัดให้มีความรู้ด้านการต่อต้าน การทุจริตและ
คอร์รปัชัน่แก่คณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้รหิารและพนกังานเพือ่ส่งเสรมิ 
ความซ่ือสตัย์ สจุริต และรับผดิชอบในการปฏิบัตหิน้าท่ีความรบัผดิชอบ  
รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทฯ

8. บริษัทฯ จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใส
และถูกต้องแม่นย�า

9. บริษัทฯ ส่งเสริมให้มี การสื่อสารหลากหลายช่องทางเพื่อ 
ให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย 
โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ  
โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการ 
แต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา 

10. บริษัทฯ มีนโยบายลงโทษพนักงานที่ทุจริตคอร์รัปช่ัน  
ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ตาม 
กฎหมายสูงสุดทั้งทางแพ่งและอาญา และจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
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การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการระหว่างกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 โดยมีกรรมการอิสระท้ัง 6 ท่าน และกรรมการ 
ตรวจสอบทัง้ 4 ท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ โดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบรหิารแล้ว 
สรปุได้ว่า จากการประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความ 
เสีย่ง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบการตดิตาม คณะกรรมการเหน็ว่า ระบบการควบคมุภายใน 
ของบรษิทัฯ มีความเพยีงพอและเหมาะสม โดยบรษิทัฯ ได้จดัให้มบีคุลากรอย่างเพยีงพอท่ีจะด�าเนนิการตามระบบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  รวมทัง้ 
มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ รวมถึงการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที ่
เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556  ครั้งที่ 4/2556 ได้แต่งตั้ง บริษัท ไอษ์ธวิน จ�ากัด ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ซึ่ง บริษัท ไอษ์ธวิน จ�ากัด ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ธโนปจัย
โยธิน ต�าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท ไอษ์ธวิน จ�ากัด และ นายพงษ์ศักดิ์ ธโนปจัยโยธิน แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ี
ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะ
เดยีวกันกบับรษิทัฯ มาเป็นระยะ 6 ปี เคยเข้ารบัการอบรมในหลกัสตูรทีเ่ก่ียวข้องกบัการปฏบิตังิานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลกัสตูรแนวทาง
การตรวจสอบบัญชีรายได้ และรายจ่าย หลักสูตร COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด เป็นต้น โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ยังได้แต่งตั้งนายสมศักดิ์ รัตนนิชาญ ให้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อท�าหน้าที่ประสานงาน 
กับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอก คือ บริษัท ไอษ์ธวิน จ�ากัด ด้วย ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่ง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2559 ท่ีผ่านมา บริษัท ไอษ์ธวิน จ�ากัด โดย นายพงษ์ศักดิ์ ธโนปจัยโยธิน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ และทีมงานได้ท�าหน้าท่ี 
ตรวจสอบภายในตามแผนงานท่ีได้ก�าหนดไว้  ซ่ึงแผนงานตรวจสอบได้ผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ ดงักล่าวแล้ว และผลจากการ 
ตรวจสอบได้รายงานเข้าสู่คณะกรรมการบริษัทฯ และได้ทบทวนถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ จนมีความมั่นใจว่า  
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม

1. รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกนักบับคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ข้อมลูระหว่างกนัรวมทัง้มลูค่าของรายการระหว่างกนักับบคุคลทีอ่าจ 

มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิในหัวข้อ 6 ของงบการเงนิแล้ว การท�ารายการระหว่างกนันี ้เป็นไปตาม 
ธุรกิจปกติ โดยเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันและเป็นไปตามราคาตลาดที่เหมาะสม

2. ขั้นตอนการอนุมัติเข้าท�ารายการระหว่างกัน
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะท�ารายการระหว่างกันกับบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กต่็อเมือ่ได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ หรอืทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ก่อนท�ารายการ ทัง้นีข้ึน้อยูกั่บขนาดรายการตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด อย่างไรกต็าม รายการ 
ที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้กรรมการ 
ซึง่มส่ีวนได้เสยีในเร่ืองนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงหรอืลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ทัง้นีใ้นการด�าเนนิการดงักล่าวจะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจทีท่�าให้ 
ผู้รับมอบสามารถอนุมัติรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด 
กบับริษทัฯ หรอืบรษิทัย่อย เว้นแต่เป็นการด�าเนินงานตามธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ หรอืได้รบัมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ทีก่รรมการอสิระ
เข้าร่วมประชุมและได้กรอบการพิจารณาชัดเจนแล้ว

3. นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่ามีความสมเหตุสมผลและ 

ได้รับอนุมัติตามขั้นตอนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

1. ตารางสรุปงบการเงิน
ตารางสรุปรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญในระยะ

เวลา 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2557 - 2559 มีดังต่อไปนี้

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 – 2559 (ตรวจสอบแล้ว)

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

บาท % บาท % บาท %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  222,761,766  21.26  99,053,527  9.10  140,625,697  10.73 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  518,766,796  49.52  735,253,068  67.58  984,813,711  75.12 

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระที่
  ครบก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี  -    -    674,877  0.06 

 
1,944,907  0.15 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น  -    -    -    -    -    -   

สินค้าคงเหลือ  151,416,055  14.45  119,003,708  10.94  72,441,179  5.53 

สินทรัพย์ถาวรที่ถือไว้เพื่อขาย 1,645,791 0.16

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  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 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค�า้ประกนั  65,290,000  6.23  71,290,000  6.55  71,290,000  5.44 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม  8,474,000  0.81  11,459,693  1.05  -    -   

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระที่ถึง 
  ช�าระก�าหนดเกินกว่าหนึ่งปี  -    -    -    -   674,877  0.05 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  19,800,394  1.89  16,772,783  1.54  15,930,784  1.22 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  2,705,571  0.26  189,205  0.02  92,657  0.01 

สิทธิการเช่า  2,510,375  0.24  3,371,077  0.31  4,231,785  0.32 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  8,558,209  0.82  3,824,913  0.35  1,733,063  0.13 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  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 %

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
  และเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 

 
255,790,025  24.42 

 
173,086,883 

 
15.91  372,241,072 

 
28.40 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  260,912,440  24.90  337,940,450  31.06  341,302,282  26.04 

ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการ
  เงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

 
1,411,098  0.13  1,380,606  0.13 

 
1,131,202  0.09 

เงินกู้ยืมระยะยาว-ส่วนที่ถึงก�าหนด
  ช�าระภายในหนึ่งปี

 
47,799,901  4.56  -    -    -    -   

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  4,112,504  0.39  3,374,367  0.31  13,819,698  1.05 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  84,350,770  8.05  67,725,687  6.23  80,219,983  6.12 

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

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ
  จากส่วนทีถึ่งก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี  3,555,169  0.34  3,661,270  0.34 

 
3,443,645  0.26 

เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึง
  ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

 
14,698,700  1.40  -    -    -    -   

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  14,684,615  1.40  10,803,241  0.99  9,327,695  0.71 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  -    -    -    -    -    -   

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  32,938,484  3.14  14,464,511  1.33  12,771,340  0.97 

 รวมหนี้สิน  687,315,222  65.61  597,972,504  54.96  821,485,577  62.66 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

หุน้สามญั 320,536,266 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท  
ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 

 320,536,266  320,536,266  267,116,009 

หุ้นสามัญ 254,298,158 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท (2558 : หุ้นสามัญ 
254,267,678 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

 

254,298,158 

 

24.27 

 

254,267,678 

 

23.37 

 

210,321,988 

 

16.04 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
ก�าไรสะสม 

 117,143,920  11.18  117,014,380  10.76  109,015,000  8.32 

จัดสรรแล้ว-ส�ารองตามกฎหมาย  25,429,816  2.43  25,426,768  2.34  21,032,199  1.60 

ยังไม่ได้จัดสรร  (33,870,220)  (3.23)  82,032,855  7.54  141,433,720  10.79 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  363,001,674  34.65  478,741,681  44.00  481,802,907  36.75 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย 

 (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 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,047,647,217 100.00 1,087,942,858 100.00 1,310,929,127 100.00 
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ตารางสรปุงบก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยส�าหรบังวดปี 2557 - 2559 (ตรวจสอบแล้ว)

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

บาท % บาท % บาท %

ก�าไรขาดทุน:

รายได้

รายได้ค่าบริการพัฒนาระบบ  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 

รายได้อื่น  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

ต้นทุนค่าบริการพัฒนาระบบ  473,974,899  42.04  619,321,194  50.06 1,033,479,945  62.06 

ต้นทุนขาย  443,865,769  39.37  361,694,362  29.24  288,966,808  17.35 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  35,974,916  3.19  39,240,250  3.17  41,907,557  2.52 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  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) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
การร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่า
ใช้จ่ายภาษีเงินได้

 (73,667,975)  (6.53)  93,911,137  7.59  189,181,622  11.36 

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม

 (2,843,989)  (0.25)  (1,040,307)  (0.08)  -    -   

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้
จ่ายภาษีเงินได้

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

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (28,680,607)  (2.54)  (18,960,882)  (1.53)  (19,156,318)  (1.15)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (105,192,571)  (9.33)  73,909,948  5.97  170,025,304  10.21 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (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�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

โอนกลับส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงิน
  ลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิจากภาษี
  เงินได้

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

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม
  หลักคณิตศาสตร์

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

ผลกระทบของภาษีเงินได้  609,582  0.05  -    -    -    -   

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�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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ตารางสรุปกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับงวดปี 2557 – 2559 (ตรวจสอบแล้ว)

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

บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 11,824,050 245,400,335 -245,252,266

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน -7,463,294 -18,869,679 39,160,318

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 119,347,483 -268,102,826 207,748,925

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 123,708,239 -41,572,170 1,656,977

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 99,053,527 140,625,697 138,968,720

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 222,761,766 99,053,527 140,625,697

2. การแสดงอัตราส่วนทางการเงิน
ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปี 2557 – 2559

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

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.42 1.67 1.50

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.19 1.47 1.41

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1.78 1.43 2.17

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 205 255 168

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.79 10.25 23.34

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 54 36 16

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 3.07 2.89 3.94

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน) 119 126 93

วงจรเงินสด (วัน) 139 165 91

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร

อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น (%) 17.97 20.18 19.72

อัตราส่วนก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) (9.33) 5.97 10.21

อัตราส่วนก�าไรสุทธิ (%) (10.23) 4.64 8.06

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (27.13) 11.71 30.21
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รายการ 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (10.80) 4.78 12.28

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) (508.61) 282.56 696.64

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.06 1.03 1.52

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน

อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.91 1.22 1.68

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) (2.67) 4.90 9.88

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) - 66.51 91.47

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท) 1.42 1.93 2.33

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (0.40) 0.22 0.64

เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น) - 0.10 0.22

เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) - 0.05 0.40

การวิเคราะห์และค�าอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ

1. ภาพรวม
ในช่วงปี 2558 - 2559 เศรษฐกิจไทยได้เติบโตอย่างช้า ๆ 

เพราะประสบปัญหาเชงิโครงสร้างจากทัง้ภายนอกและภายในประเทศ  
ส�าหรับปัญหาเชิงโครงสร้างภายในประเทศเป็นผลมาจากส่วนภาค
อุตสาหกรรมไทยท่ีมีความสามารถไม่เพียงพอในการพัฒนาสินค้าท่ี
ใช้เทคโนโลยีข้ันสูง ยังคงต้องพึ่งพาการน�าเข้าสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง 
ขณะเดียวกันภาคการส่งออกมีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอด เป็นผล 
ให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว ประกอบกับภาคเกษตรกรรม 
กป็ระสบปัญหาจากภาวะราคาสนิค้าเกษตรตกต�า่ การชะลอการจบัจ่าย 
ใช้สอยของภาคครัวเรือน และการชะลอการลงทุนของภาคเอกชน  
ด้วยสาเหตทุีก่ล่าวมาข้างต้นทางรัฐบาลได้ใช้นโยบายการคลังในช่วงปี 
2558 - 2559 ในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากกิจกรรม
ของรฐับาลกลางทัง้ในและนอกงบประมาณทีเ่น้นใช้จ่ายลงทุนโครงการ
ขนาดเลก็ สามารถเร่งด�าเนนิการได้เรว็ นบัเป็นแนวทางทีเ่หมาะสมซึง่

จะช่วยสร้างงานในระยะส้ันได้ในภาวะท่ีอุปสงค์ในประเทศชะลอตัว 
รวมทัง้รฐัวสิาหกจิทีเ่ร่งด�าเนนิโครงการลงทนุใหม่และโครงการต่อเนือ่ง

ส�าหรับกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ในส่วนงานโครงการมาจากการ
ใช้งบประมาณของรัฐบาล ซึ่งถือเป็นทั้งข้อดีและข้อด้อย ในส่วนที่
เป็นข้อดีคือความรวดเร็วในการเบิกจ่ายเงินตามความคืบหน้าของ
งาน ท�าให้เกิดสภาพคล่อง ข้อด้อยคือโครงการที่ได้มักเป็นโครงการ
ขนาดเล็ก ท�าให้รายได้ที่มาจากงานโครงการลดลง

ผลกระทบทางเศรษฐกจิไม่เพยีงแต่จะกระทบในส่วนโครงการ
ทีไ่ด้จากรฐับาล ยงักระทบไปถึงรายได้การจากขายสนิค้าให้ภาคเอกชน 
ซึง่ปัจจบุนัมกีารแข่งขนัด้านราคาสงู ในขณะทีต้่นทนุไม่สามารถลดลง
ได้เท่ากับราคาสินค้าที่ลดลง จึงเป็นความท้าทายที่จะต้องพยายาม
ขายสินค้าให้มีปริมาณมากขึ้นเพื่อชดเชยกับรายได้ที่สูญเสียไปจาก
ราคาขายที่ลดลง
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2. ผลการด�าเนินงานและความสามารถในการท�า
ก�าไร

ในปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายได้รวม 1,128 ล้านบาท ต�า่กว่า
ปีที่ผ่านมา 109 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.9 จากปี 2558 ที่มี
รายได้รวม 1,237 ล้านบาท  และกลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 115 
ล้านบาท ในขณะที่ปีที่ผ่านมามีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 57 ล้านบาท  โดยมี
สาเหตุมาจาก

รายได้จากการพัฒนาระบบ
รายได้จากการพัฒนาระบบ เป็นรายได้จากธุรกิจประเภท

โครงการ ซึ่งมาจากหน่วยธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom) หน่วยธุรกิจ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (EIT) หน่วยธุรกิจการให้
บรกิารและพฒันาระบบสารสนเทศ (INEC) หน่วยธรุกิจระบบสนบัสนนุ
กิจการโทรคมนาคม (TVT) หน่วยธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์ (DB) 
และหน่วยธุรกิจการให้บรกิารตดิตัง้อปุกรณ์เครอืข่ายโทรศพัท์เคลือ่นที่ 
(SIG) โดยในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการพัฒนาระบบ  
จ�านวน 574 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 207 ล้านบาท หรือ 
ลดลงร้อยละ 26.5 ทัง้น้ีเนือ่งมาจากโครงการทีไ่ด้จากการประมลูเป็น 
โครงการขนาดเล็ก

รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายส่วนใหญ่มาจากหน่วยธุรกิจช่องทาง 

จดัจ�าหน่ายสนิค้าไอทปีระเภทผลติภณัฑ์ระดบัองค์กร (IT Green) และ 
หน่วยธุรกิจผลิตซ�้าซอฟต์แวร์ (AR) โดยในปี 2559 มีรายได้จากการ
ขาย จ�านวน 545 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา 97 ล้านบาท หรอื
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 21.6 ซึง่เป็นผลมาจากการใช้นโยบายในการรกัษาฐาน
ลูกค้า และการขยายฐานลูกค้า

รายได้อื่น
รายได้อื่นส่วนใหญ่มาจากผลก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ต้นทุนค่าบริการพัฒนาระบบและต้นทุนขาย
ต้นทุนค่าบริการและพัฒนาระบบ
ต้นทุนค่าบริการและพัฒนาระบบเป็นต้นทุนส�าหรับงาน

ประเภทโครงการ โดยในปี 2559 กลุ่มบรษัิทฯ มต้ีนทนุค่าบรกิารและ
พัฒนาระบบ จ�านวน 474 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 145 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 23.4 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได ้
ค่าบริการพัฒนาระบบที่ลดลง

ต้นทุนขาย
ต้นทนุขายเป็นต้นทนุสนิค้าส�าหรบังานประเภททีไ่ม่ใช่โครงการ 

โดยในปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มต้ีนทนุขาย จ�านวน 444 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 
จากปีที่ผ่านมาจ�านวน 82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.6 ซึ่ง 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้จากการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

จ�านวน 283 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จ�านวน 121 ล้านบาท 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ส�าหรับรายได้ 
ที่ยังไม่เรียกช�าระของงานโครงการสัญญาจ้างเหมาโครงการหนึ่ง 
จ�านวน 99.4 ล้านบาท เนื่องจากการพัฒนาโครงการดังกล่าวมีระยะ
เวลาเกินกว่าก�าหนดระยะเวลาส่งมอบงานตามสัญญา และบริษัทฯ  
ได้รับหนังสือสัญญาบอกเลิกสัญญาจ้างเหมาจากผู้ว่าจ้างดังกล่าว 
เมือ่วนัที ่2 กุมภาพันธ์ 2560 นอกจากนีบ้รษัิทฯ ได้บันทกึประมาณการ 
ค่าปรบัตามสญัญาและค่ารือ้ถอนไว้ในบญัชเีป็นจ�านวนรวมประมาณ 
12.9 ล้านบาท

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม
ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท 

ร่วม จ�านวน 2.8 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีทีผ่่านมา จ�านวน 1.8 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้ผลขาดทุนของบริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ�ากัด  
ซึง่เป็นบรษิทัท่ี IT Green ถอืหุน้อยูร้่อยละ 25 เนือ่งจาก บรษิทั คลนี  
แพลนนิง่ จ�ากดั ยงัคงอยูร่ะหว่างด�าเนนิการขอจดัตัง้โรงไฟฟ้า ซึง่ล่าช้า 
กว่าก�าหนด เพราะรอรัฐบาลจัดท�ากฎหมายประกอบ

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ในปี 2559 กลุม่บรษิทัฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงนิ จ�านวน 28.7 

ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา 9.7 ล้านบาท เป็นผลมาจากการชนะ
การประมูลโครงการใหญ่ โดยงบประมาณในการลงทุนส่วนหนึง่มาจาก
เงินกู้ธนาคาร ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ มีภาระทางด้านดอกเบี้ย ตลอดจน
ภาระทางด้านค่าธรรมเนียมในการจัดท�าหนังสือค�้าประกันธนาคาร 
นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ท�าการขยายฐานธุรกิจ โดยการเข้าร่วมทุน
จัดตั้งบริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ากัด ซึ่งต้องจัดหาเงินกู้เพ่ือ
สนบัสนนุการด�าเนนิงานของบริษทัร่วมทนุ ท�าให้กลุม่บรษิทัฯ มีภาระ
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์
ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตร์ โดยได้ค�านวณจากภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ก�าไร (ขาดทุน)
ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนทั้งสิ้น 115 ล้านบาท  

โดยมีสาเหตุหลักมาจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�านวน 99.4  
ล้านบาท จากการถกูยกเลกิสญัญา และประมาณการค่าปรบัตามสญัญา 
และค่ารื้อถอนเป็นจ�านวนรวมประมาณ 12.9 ล้านบาท 

3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและ 

ลกูหนีอ้ืน่ จ�านวน 519 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 49.5 ของสนิทรพัย์ 
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รวม เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ลดลง 216 ล้านบาท เป็นผลมาจาก
รายได้ท่ีลดลง ประกอบกับการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญรวม 99.99 
ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการที่ถูกยกเลิก 99.4 ล้านบาท และโครงการ
ที่อยู่ในกระบวนการของศาลปกครองอีก 0.6 ล้านบาท

ส�าหรบัอตัราส่วนหมุนเวียนของลูกหน้ีการค้าในปี 2559 อยูท่ี่ 
1.78 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการพัฒนาระบบและรายได้
จากการขาย โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 205 วัน ดีขึ้นกว่าปีที่
ผ่านมา โดยปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 255 วัน 

สินค้าคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ 

จ�านวน 151.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 32.4 ล้านบาท โดย 
แบ่งเป็นสนิค้าส�าเร็จรปูเพิม่ขึน้ 9.2 ล้านบาท และงานระหว่างท�าเพิม่ขึน้  
36 ล้านบาท โดยสินค้าระหว่างทางและวัสดุลดลง 12.8 ล้านบาท 

ส�าหรับอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2559 อยู่ท่ี 
6.79 เท่า ลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 10.25 เท่า  
ระยะเวลาในการขายสนิค้าเฉลีย่ในปี 2559 อยูท่ี ่54 วนั นานกว่าปีที่
ผ่านมา โดยในปีทีผ่่านมาอยูท่ี ่36 วนั สาเหตทุีใ่ช้ระยะเวลานานขึน้เป็น
ผลมาจากงานระหว่างท�าจากงานโครงการใหญ่ทีจ่ะส่งมอบในปีถดัไป

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
โครงสร้างเงินทุน
ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้นเป็นจ�านวน 678 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 89 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สิน 
หมนุเวยีนเพิม่ขึน้ 71 ล้านบาท และหนีส้นิระยะยาวเพ่ิมขึน้ 18 ล้านบาท  
ส�าหรับหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการกู้เงินเพื่อใช้ในงานโครงการ
ท่ีเกิดข้ึนในปีน้ี และเพื่อใช้ในการสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัท 
สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน และบางส่วน
เป็นผลมาจากการปรบัปรุงส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2559 มีจ�านวนหุ้นสามัญเพิ่มข้ึน 
30,480 หุ้น ซึง่เกดิจากผูถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธไิด้ใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามัญ 
(IRCP-W2) จ�านวน 25,400 หน่วย โดย 1 หน่วยสามารถซือ้หุ้นสามัญ
ได ้1.20 หุ้น ในราคา 5.25 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ  ส�าหรับในส่วนของ
ก�าไรสะสม ได้ท�าการต้ังส�ารองตามกฎหมายเพ่ิมขึ้นจากหุ้นสามัญที่
เพิม่ขึน้  แต่อย่างไรกต็ามกลุ่มบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากผลขาดทนุ 
จากงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ�านวน 117.76 ล้านบาท นอกจากนี ้
กลุ่มบริษัทฯ ยังได้มีการจ่ายเงินปันผล จ�านวน 12.7 ล้านบาท จาก
การประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานของปี 2558

อัตราส่วนหนีต่้อส่วนของผูถ้อืหุน้ในปี 2559 อยูท่ี ่1.91 สงูขึน้ 
จากปีที่ผ่านมา โดยปีท่ีผ่านมาอยู่ที่ 1.22 เป็นผลมาจากการกู้เงิน 
เพือ่ใช้ในโครงการตามทีไ่ด้อธบิายข้างต้น  แต่อย่างไรกดี็กลุม่บรษิทัฯ 
พยายามรักษาระดับอัตราหนี้สินต่อทุนไม่ให้สูงไปกว่านี้ 

สภาพคล่อง
งบกระแสเงินสด
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 กลุม่บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการ

เทยีบเท่าเงินสดทัง้สิน้ จ�านวน 222.76 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีท่ีผ่านมา 
123.7 ล้านบาท ซึง่การเปลีย่นแปลงดงักล่าวเกดิจากกจิกรรมดงัต่อไปนี้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน +11.8 ล้าน
บาท ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการ 
เปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหนีส้นิด�าเนนิงาน +30.8 ล้านบาท ลกูหนี้ 
การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง +110 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่น 
เพิ่มขึ้น +16.6 ล้านบาท ในขณะที่สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น -36.5 ล้าน 
บาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ลดลง -77.4 ล้านบาท จ่ายภาษเีงนิได้ 
-30.3 ล้านบาท และรายการอื่นๆ อีก -1.4 ล้านบาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทนุใช้ไปจ�านวน -7.5 ล้านบาท 
โดยมีการใช้จ่ายเพ่ือซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ -11.3  
ล้านบาท จ่ายซือ้เงนิลงทนุ -3.25 ล้านบาท ในขณะทีม่เีงนิสดรับจาก
การจ�าหน่ายอุปกรณ์ +3.1 ล้านบาท และเงินฝากสถาบันการเงินที่มี
ภาระค�้าประกันลดลง +6 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจการจัดหาเงิน +119 ล้านบาท มาจาก
เงินกู้ยืมสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว +523.9 ล้านบาท 
รับค่าหุน้ +4.9 ล้านบาท รับจากการใช้สทิธซิือ้หุน้ 0.16 ล้านบาท ใน
ขณะท่ีมีการช�าระหนี้ -382.6 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่าย -12 ล้านบาท 
และการจ่ายปันผล -14.6 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพ

คล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 1.42 เท่า ลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยปีที่
ผ่านมามีอัตราส่วนอยู่ที่ 1.67 เท่า และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว (Quick Ratio) อยู่ที่ 1.19 เท่า ลดลงจากปีที่ผ่านมา อัตราส่วน 
สภาพคล่องที่ลดลงเป็นผลมาจากหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากเงิน 
กูย้มืเพือ่ใช้ในงานโครงการและซ้ือสนิค้าจากต่างประเทศ แต่อย่างไรกต็าม 
ยงัถือได้ว่าสภาพคล่องของกลุม่บรษิทัฯ อยูใ่นเกณฑ์ทีด่แีละมคีวามสามารถ 
ในการช�าระหนี้สูง

5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานใน
อนาคต

จากการทีก่ลุม่บรษิทัฯ ด�าเนนิธรุกจิด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร ซึง่เป็นทีท่ราบกนัดว่ีาการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ปัจจัยส�าคัญท่ีอาจมีผลกระทบในอนาคตก็คือ 
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถให้ทันกับเทคโนโลยี  
โดยเฉพาะบคุลากรทางด้านทมีขาย ทมีจดัหาวัสดอุปุกรณ์ และทมีวศิวกร  
เพือ่ให้ลกูค้ามคีวามม่ันใจในศกัยภาพของกลุม่บรษิทัฯ ทีจ่ะส่งมอบงาน 
ที่มีคุณภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้

และจากผลของการยกเลิกสัญญาโครงการที่เกิดขึ้น อาจเป็น
ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของลูกค้า และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สถาบันการเงินที่กลุ่มบริษัทฯ ใช้บริการสินเชื่อ 
ถงึแม้ว่าการยกเลกิโครงการดงักล่าวอยู่ระหว่างการด�าเนนิการโต้แย้ง 
และด�าเนินการตามกฎหมาย ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงต้องเพิ่มความ
ระมดัระวงัในการท�างานให้เสรจ็และส่งมอบงานได้ตามความต้องการ
ของลูกค้า
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รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) 

ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 งบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 
และงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญ  
และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเหน็ว่างบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ผลการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสด ส�าหรบัปีสิน้สดุ 
วันเดียวกันของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล  
รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทฯ ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 

งบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็น 
ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตามความรบัผิดชอบทีไ่ด้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงาน
ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบ
สนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้ค่าบริการพัฒนาระบบ
กลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายได้จากการให้บริการพัฒนาระบบ ประมาณการต้นทุนโครงการตามสัญญาและส�ารอง 

เผ่ือผลขาดทนุส�าหรบัโครงการตามสญัญาไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 4.1 ข้าพเจ้าพจิารณาว่า การรบัรูร้ายได้และประมาณการผลขาดทุน 
ทีอ่าจจะเกดิขึน้จากสญัญาเป็นความเสีย่งทีมี่นัยส�าคัญในการตรวจสอบ เนือ่งจากรายได้พฒันาระบบทีบ่รษัิทฯ รบัรูใ้นแต่ละงวดมจี�านวนเงินที่ 
มีสาระส�าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ กระบวนการในการวัดมูลค่ารวมถึงรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
รับรู้รายได้และประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการประเมินขั้นความส�าเร็จของงานและ 
ความน่าจะเป็นของโอกาสท่ีจะเกิดผลขาดทุน และวัดมูลค่าผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนซ่ึงท�าให้เกิดความเส่ียงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาใน
การรับรู้รายได้และประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญา
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ข้าพเจ้าได้ประเมนิและทดสอบระบบการควบคมุภายในทีก่ลุม่บรษิทัฯ ได้ก�าหนดให้มีขึน้เพือ่ควบคมุกระบวนการในการท�าสญัญา การ
ประมาณการและการปรบัเปลีย่นต้นทนุโครงการ การบนัทกึรบัรูร้ายได้ และการประมาณการขัน้ความส�าเรจ็ของงานและผลขาดทนุท่ีอาจจะเกดิ
ขึน้จากสญัญา โดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบ ท�าความเข้าใจและเลอืกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏบัิติตามการควบคมุท่ีกลุ่มบรษัิทฯ ออกแบบไว้

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มเลือกสัญญาบริการพัฒนาระบบที่ท�ากับลูกค้า
• พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้
• สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับเงื่อนไขและความเสี่ยงต่างๆ ของสัญญาดังกล่าว เก่ียวกับการรับรู้รายได้และประมาณการผลขาดทุนท่ี

อาจจะเกิดขึ้น 
• สอบถามผู้บริหารและท�าความเข้าใจกระบวนการที่กลุ่มบริษัทฯ ใช้ในการประเมินขั้นความส�าเร็จของงานและการประมาณต้นทุน 

ตลอดทั้งโครงการ ตรวจสอบประมาณการต้นทุนโครงการกับแผนงบประมาณส�าหรับแต่ละโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ�านาจ และ 
สุ่มตรวจสอบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับเอกสารประกอบรายการ 

• ตรวจสอบขัน้ความส�าเรจ็ของงานทีป่ระมาณโดยผู้บริหารโครงการกับรายงานการประเมนิที่ส่งให้ผู้ว่าจ้าง และขอหนังสือรับรองเป็น
ลายลกัษณ์อักษรจากผูร้บัผดิชอบโครงการ และสอบทานเหตุผลทีส่นบัสนนุข้อสรปุทีผู้่บรหิารได้จากการเปรยีบเทยีบระหว่างขัน้ความส�าเรจ็ของ
งานที่ประเมินโดยผู้บริหารโครงการและขั้นความส�าเร็จของงานที่เกิดจากต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น

• ประเมินการประมาณผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นของผู้บริหาร โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราก�าไรขั้นต้นของโครงการ
• ตรวจสอบรายการบันทกึบญัชทีีเ่กีย่วข้องกบับญัชรีายได้ซ่ึงถกูบนัทึกผ่านสมุดรายวันทัว่ไป เพ่ือหาความผิดปกตใินการบันทกึรายการ

ดังกล่าว 
• พจิารณาการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเกณฑ์การรบัรูร้ายได้และประมาณการผลขาดทนุทีอ่าจจะเกดิขึน้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

การรับรู้รายได้จากการขาย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีธุรกิจหลัก คือ จ�าหน่ายระบบสารสนเทศไอที ระบบสารสนเทศเครือข่ายและระบบสารสนเทศ

โทรคมนาคม กลุ่มบริษัทฯ ดังกล่าวเข้าท�าสัญญากับลูกค้าจ�านวนมากและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ท�ากับลูกค้ามีความหลากหลาย ท�าให้
รายการขายของกลุ่มบริษัทฯ ดังกล่าวมีเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ที่ซับซ้อน ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ ดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดขึ้นจริง
ของรายได้และระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทฯ โดยการ
• ประเมนิและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคมุภายในทีส่�าคญัของกลุม่บรษิทัฯ ทีเ่กีย่วข้องกบัวงจรรายได้โดยการสอบถาม

ผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทฯ ออกแบบไว้ 
• สุ่มตัวอย่างรายการขายระหว่างปีเพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไข และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของ

กลุ่มบริษัทฯ
• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
• สอบทานใบลดหนี้ที่ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  
• วเิคราะห์เปรยีบเทยีบข้อมลูบญัชรีายได้แบบแยกย่อยเพือ่ตรวจสอบความผดิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลา

บัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
การประมาณการค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ตามทีเ่ปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมข้อ 4.3 ต้อง

ใช้ดลุยพนิจิทีส่�าคญัของฝ่ายบริหาร ซึง่เกีย่วข้องกบัการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากลกูหนีแ้ต่ละราย โดยค�านงึถงึประสบการณ์
การเกบ็เงินในอดีต อายุของหนีที้ค่งค้างและสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยูใ่นขณะปัจจุบนั ดงันัน้อาจท�าให้เกดิความเสีย่งในการต้ังค่าเผือ่หนีส้งสยั
จะสูญไม่เพียงพอซึ่งท�าให้กลุ่มบริษัทฯ แสดงมูลค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ในจ�านวนที่สูงเกินไป

ข้าพเจ้าได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ โดยการ
สอบถามผู้รับผิดชอบ และได้ประเมินข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ โดยท�าการสอบทานเกณฑ์ใน
การพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและความสม�่าเสมอของการใช้นโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลา
ในการเก็บหนี้และการเคลื่อนไหวของลูกหนี้และตรวจสอบการรับช�าระเงินจากลูกหนี้ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
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ข้อมูลอื่น 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ความเห็น 
ของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระ
ส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และ 

รบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ 
อันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัท�างบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่บรษิทัฯ ในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง การเปิดเผยเรือ่งที่
เกีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเน่ืองในกรณีทีม่เีรือ่งดงักล่าว  และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งเว้นแต่ผูบ้รหิารมีความ
ตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทฯ หรือหยุดด�าเนินงาน หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ 
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต 
หรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏิบัตงิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอ 
และเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผล 
มาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน 
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผู่้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมลู
ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า
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• สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิารและสรปุจากหลกัฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความ 
สามารถของกลุ่มบริษัทฯ ในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ 
ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในงบการเงนิ หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ  
ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมนิการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนประเมนิว่างบการเงนิ 
แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจ 
ภายในกลุม่บรษัิทฯ เพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคมุดูแล และการปฏิบตังิานตรวจสอบ 
กลุ่มบริษัทฯ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มี 
นยัส�าคัญทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคญัในระบบการควบคมุภายใน ซึง่ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าท่ีในการก�ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและ
ได้สือ่สารกบัผู้มหีน้าท่ีในการก�ากบัดแูลเกีย่วกับความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ ซึง่ข้าพเจ้าเชือ่ว่ามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณา
ว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรือ่งทัง้หลายทีส่ือ่สารกบัผูม้หีน้าท่ีในการก�ากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรือ่งต่าง ๆ ทีม่นียัส�าคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิ
ในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวใน
รายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผู้มี
ส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

 

(พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
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บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558 

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7   222,761,766   99,053,527   191,773,961  37,709,469 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6, 8   518,766,796  735,253,068  390,390,614  671,270,328 

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระที่ครบก�าหนด
   รับช�าระภายในหนึ่งปี 9  -   674,877 -  674,877 

สินค้าคงเหลือ 6, 10   151,416,055  119,003,708  95,739,779  90,240,921 

สินทรัพย์ถาวรที่ถือไว้เพื่อขาย

11

 1,645,791  - - - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   33,253,043   20,230,562   26,503,375   17,218,188 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   927,843,451   974,215,742   704,407,729   817,113,783 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน 12  65,290,000  71,290,000  44,480,000  44,480,000 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13  8,474,000  11,459,693  -    -   

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 14  -    -    96,650,110  103,060,110 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15  19,800,394  16,772,783  6,090,230  7,384,703 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16  2,705,571  189,205  240,766  76,537 

สิทธิการเช่า 17  2,510,375  3,371,077  2,510,375  3,371,077 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 26  8,558,209  3,824,913  7,666,151  3,112,524 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  12,465,218  6,819,445  11,031,952  5,349,945 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  119,803,767  113,727,116  168,669,584  166,834,896 

รวมสินทรัพย์  1,047,647,218  1,087,942,858  873,077,313  983,948,679 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 18  255,790,025   173,086,883  180,000,000   128,288,202 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  -    -     45,000,000  30,000,000 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6, 19  260,912,440   337,940,450  206,973,329   315,967,824 

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงก�าหนด
   ช�าระภายในหนึ่งปี 20  1,411,098 

 
 1,380,606 

 
 875,224 

 
 943,562 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงก�าหนด
   ช�าระภายในหนึ่งปี 21   47,799,901  -

 
 47,799,901 

 
-

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   4,112,504   3,374,367  -   - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น   84,350,770   67,725,687   75,411,511   62,710,040 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  654,376,738   583,507,993  556,059,965   537,909,628 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจาก  
   ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 20   3,555,169   3,661,270   2,742,468   2,524,267 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วน
   ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 21   14,698,700  -   14,698,700  -

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 22   14,684,615   10,803,241   9,974,646   6,936,974 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   32,938,484   14,464,511   27,415,814   9,461,241 

รวมหนี้สิน  687,315,222    597,972,504  583,475,779   547,370,869 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559  2558  2559  2558 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามัญ 320,536,266 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  320,536,266   320,536,266  320,536,266   320,536,266 

   ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

      หุ้นสามัญ 254,298,158 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
         (2558 : หุน้สามัญ 254,267,678 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 23   254,298,158   254,267,678  254,298,158   254,267,678 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 23   117,143,920   117,014,380  117,143,920   117,014,380 

ก�าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 24  25,429,816   25,426,768  25,429,816  25,426,768 

   ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)  (33,870,220)  82,032,855 (107,270,360)  39,868,984 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  363,001,674  478,741,681  289,601,534  436,577,810 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย  (2,669,678)  11,228,673  -  -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  360,331,996  489,970,354  289,601,534  436,577,810 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,047,647,218 1,087,942,858  873,077,313  983,948,679 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ก�ำไรขำดทุน :

รำยได้

   รายได้ค่าบริการพัฒนาระบบ 6  573,967,293  780,720,377  515,561,079  743,529,547 

   รายได้จากการขาย 6  544,907,294  448,363,260  20,404,967  35,539,505 

   รายได้เงินปันผล 6 - -  22,783,945  29,619,129 

   รายได้อื่น  8,679,178  8,018,349  8,056,248  10,340,388 
รวมรำยได้ 1,127,553,765 1,237,101,986  566,806,239  819,028,569 

คำ่ใช้จำ่ย

   ต้นทุนค่าบริการพัฒนาระบบ 6  473,974,899  619,321,194  434,304,866  611,834,630 

   ต้นทุนขาย  443,865,769  361,694,362  10,723,022  26,191,528 

   ค่าใช้จ่ายในการขาย  35,974,916  39,240,250  16,996,673  20,671,256 

   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  247,406,156  122,935,043  210,804,075  83,544,665 

รวมค่ำใช้จำ่ย 1,201,221,740 1,143,190,849  672,828,636  742,242,079 

ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุน

   ในบริษัทร่วม คำ่ใช้จำ่ยทำงกำรเงิน

   และค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้  (73,667,975)  93,911,137 (106,022,397)  76,786,490 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13.2 (2,843,989)  (1,040,307) - -

ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จำ่ยทำงกำรเงินและค่ำใช้จำ่ย
ภำษีเงินได้  (76,511,964)  92,870,830 (106,022,397)  76,786,490 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (28,680,607)  (18,960,882)  (26,651,718)  (18,376,512)

ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ (105,192,571)  73,909,948 (132,674,115)  58,409,978 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 26  (10,133,484)  (16,567,651)  242,087  (6,615,085)

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปี (115,326,055)  57,342,297 (132,432,028)  51,794,893 

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทกึในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
      ประกันภัย 22  (3,047,910) -  (2,488,605) -

หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้ 26  609,582 -  497,721 -
ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี  (2,438,328) -  (1,990,884) -
ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี (117,764,383)  57,342,297 (134,422,912)  51,794,893 
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บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559  2558  2559  2558 

กำรแบ่งปันก�ำไรขำดทุน

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (100,751,701)  54,548,397 (132,432,028)  51,794,893 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย  (14,574,354)  2,793,900 

(115,326,055)  57,342,297 

กำรแบ่งปันก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (103,186,643)  54,548,397 (134,422,912)  51,794,893 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย  (14,577,740)  2,793,900 

(117,764,383)  57,342,297 

ก�ำไรต่อหุ้น 27

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  (0.40)  0.22  (0.52)  0.20 

   จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�า้หนัก (หุ้น)  254,286,832 253,576,480  254,286,832  253,576,480 

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  0.19  0.18 

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�า้หนัก (หุ้น) 285,027,289  285,027,289 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (105,192,571)  73,909,948  (132,674,115)  58,409,978 
รายการปรับกระทบยอดก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  2,843,989  1,040,307 - -
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  9,456,603  8,338,288  3,384,863  3,390,627 
   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)  106,024,363  480,387 98,497,180  (36,533)
   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
      แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 40,000,000 -
   ขาดทนุจากการลดมลูค่าของสนิค้าคงเหลอื (โอนกลบั)  4,115,412   505,104    127,656   (36,177)
   รายได้เงินปันผล - - (22,783,945)  (29,619,129)
   ขาดทุน (ก�าไร) จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ 170,056  (172,199)  680,673 -
   ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - -  464,102 -
   ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ 
      บริษัทร่วม 1,391,704 - 8,960,000 -
   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  833,464  1,475,546  549,067  932,467 
   ขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น  27,982  (568,147)  (2,081,007)  (2,294,981)
   รายได้ดอกเบี้ย  (1,081,474)  (1,207,616)  (3,078,028)  (756,304)
   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน  493,874  413,235  367,288  297,666 
   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย   11,707,066  9,125,428  11,920,326  8,844,369 
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
   ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน  30,790,468  93,340,281  4,334,060  39,131,983 
สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  110,127,809  249,201,789  182,034,808  249,637,757 
   ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระ  914,877  2,184,907  914,877  2,184,907 
   สินค้าคงเหลือ  (36,527,759)  (47,067,633)  (5,626,514)  (31,302,173)
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  13,408  (4,543,655)  5,071,068  (4,503,706)
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (5,645,773)  (1,149,792)  (5,682,008)  35,400 
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (77,443,954)  (1,608,888)  (107,834,671)  8,500,383 
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น  16,625,083  (12,494,296)  12,701,471  (11,384,531)
เงินสดจากกิจการด�าเนินงาน  38,854,159  277,862,713  85,913,091  252,300,020 
   ดอกเบี้ยรับ  1,170,631  1,365,465  3,184,734  859,876 
   รับคืนภาษีเงินได้  2,111,810 -  1,637,660 -
   จ่ายภาษีเงินได้ (30,312,550)  (33,827,843)  (19,807,734)  (24,198,489)
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน  11,824,050  245,400,335  70,927,751  228,961,407 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบกระแสเงินสด
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินปันผลรับ - -  22,783,945  29,619,129 
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (13,330,406) (6,680,720)  (777,992) (413,638)
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์  3,121,669  311,041  2,579,989  8,636 
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - (83,000,000) -
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - -  43,000,000 -
เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงินลงทนุจากผูถ้อืหุ้นทีไ่ม่มอี�านาจควบคุม 
   ของบริษัทย่อย  (2,004,557) - - -
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม (1,250,000)  (12,500,000) - -
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - (5,100,000) (3,824,930)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - -  2,085,898 -
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�า้ประกันลดลง  6,000,000 - - -
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (7,463,294)  (18,869,679)  (18,428,160)  25,389,197 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (32,196,858)  55,207,469  (61,288,202)  36,707,817 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  455,900,000  288,000,000  454,000,000  288,000,000 
ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (341,000,000)  (432,361,658)  (341,000,000)  (432,361,658)
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินแก่บุคคลภายนอก  7,000,000  80,000,000 -  80,000,000 
ช�าระคืนเงินจากตั๋วแลกเงินที่ออกให้แก่บุคคลภายนอก  (7,000,000)  (190,000,000) -  (190,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -  19,000,000  21,000,000  137,000,000 
ช�าระคืนเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -  (19,000,000)  (6,000,000)  (107,000,000)
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร  68,000,000 -  68,000,000 -
ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร  (5,501,399) -  (5,501,399) -
เงินสดจ่ายช�าระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  (4,176,806)  (1,407,221)  (3,726,724)  (1,107,018)
เงินสดรบัจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญตามในส�าคัญแสดงสทิธิ  160,020  9,881,586  160,020  9,881,586 
เงินสดรับค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
   ของบริษัทย่อย  4,900,000  3,675,000 - -
เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 
   ของบริษัทย่อย  (2,216,055)  (2,880,870) - -
เงินสดจ่ายเงินปันผล  (12,450,729)  (66,175,839)  (12,450,729)  (66,175,839)

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย  (12,070,690)  (12,041,293)  (11,628,065)  (11,455,663)

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน 119,347,483  (268,102,826)  101,564,901  (256,510,775)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
   สุทธิ  123,708,239  (41,572,170)  154,064,492  (2,160,171)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  99,053,527  140,625,697  37,709,469  39,869,640 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี (หมำยเหต ุ7)  222,761,766  99,053,527  191,773,961  37,709,469 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)
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บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2559 2558 2559 2558

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน  4,101,197  1,874,250  3,876,587 -

    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 
      ประกันภัย   (3,047,910) -  (2,488,605) -
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1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย 

ธรุกจิหลักของบรษิทัฯ คอืการจ�าหน่ายและให้บริการพฒันาระบบสารสนเทศไอท ีระบบสารสนเทศเครอืข่ายและระบบสารสนเทศโทรคมนาคม 
ที่อยู่ตามที่ จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ เลขที่ 23/106 - 108 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
2.1 งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่�าหนดในพระราชบญัญติัวชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการใน

งบการเงนิตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกจิการค้าลงวนัที ่28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัช ีพ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบบัท่ีบรษิทัฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงนิ 

ฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม
 ก) งบการเงนิรวมนีไ้ด้จดัท�าขึน้โดยรวมงบการเงินของบรษิทั อนิเตอร์เนช่ันแนล รเีสรชิ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) (ซึง่ต่อไปน้ี 

เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2559
ร้อยละ

2558
ร้อยละ

บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) จ�าหน่ายสินค้าไอทีและอุปกรณ์เครือข่าย เฉพาะตลาด
ลูกค้าระดับองค์กร

ไทย 91.14 91.14

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์
คอมพิวติ้ง จ�ากัด

ให้บริการให้ค�าปรึกษา และแก้ปัญหาด้านระบบ
สารสนเทศแบบครบวงจร (IT Total Service Solutions)

ไทย 92.00 92.00

บริษัท ทีวี. เทเลคอม จ�ากัด ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาระบบบริหารโครงการ 
และบ�ารุงรักษาด้านระบบสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ

ไทย 99.99 99.99

บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จ�ากัด ให้บริการออกแบบ ให้ค�าปรึกษาวางระบบสารสนเทศ
บนคลาวด์ (Integrated Cloud Service Agency)

ไทย 50.99 50.99

บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด จ�าหน่ายและติดตั้งระบบสารสนเทศไอที ระบบ
สารสนเทศเครือข่าย และระบบสารสนเทศโทรคมนาคม

ไทย 50.99 50.99

บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ากัด จ�าหน่ายหรือให้บริการติดตั้งเกี่ยวกับระบบเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบโทรคมนาคม

ไทย 50.99 -
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 ข) บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคมุกิจการทีเ่ข้าไปลงทนุหรอืบรษิทัย่อยได้ หากบรษิทัฯ มสีทิธไิด้รบัหรอืมส่ีวนได้เสยีในผลตอบแทน
ของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

 ค) บรษิทัฯ น�างบการเงินของบรษิทัย่อยมารวมในการจดัท�างบการเงนิรวมตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯ มอี�านาจในการควบคมุบรษิทัย่อย 
จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

 ง) งบการเงนิของบรษิทัย่อยได้จดัท�าขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชทีีส่�าคัญเช่นเดยีวกนักับนโยบายการบญัชทีีส่�าคญัของบริษัทฯ
 จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
 ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็น

ของกลุ่มบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 บริษัทฯ จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนว

ปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรงุหรอืจดัให้มขีึน้เพือ่ให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการให้แนว
ปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัปรับปรุงและแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่ จะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิเมือ่น�ามาถอืปฏบิตั ิอย่างไรกต็าม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบบัปรบัปรงุนีก้�าหนดทางเลอืกเพ่ิมเตมิส�าหรบัการบนัทกึบญัชเีงนิลงทนุในบรษิทัย่อย เงนิลงทนุในการร่วมค้า และเงนิลงทนุ

ในบรษิทัร่วม ในงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยเลอืกบนัทึกตามวธิส่ีวนได้เสยีได้ ตามทีอ่ธบิายไว้ในมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่28 (ปรบัปรงุ 2559) 
เรือ่ง เงินลงทนุในบรษิทัร่วมและการร่วมค้า ทัง้นี ้กจิการต้องใช้วธิกีารบนัทกึบญัชเีดียวกนัส�าหรบัเงนิลงทนุแต่ละประเภทและหากกจิการเลอืก
บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่าจะเลือก
บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
4.1 การรับรู้รายได้

รายได้ค่าบริการพัฒนาระบบ
 รายได้จากการให้บริการพัฒนาระบบรับรู้เป็นรายได้ตามขั้นความส�าเร็จของงานบริการซึ่งก�าหนดจากอัตราส่วนของต้นทุนค่า

บรกิารท่ีให้จนถึงปัจจบุนัเทียบกบัต้นทนุค่าบรกิารทัง้สิน้ทีต้่องให้บรกิาร ซ่ึงประเมินและรบัรองโดยผู้เช่ียวชาญโครงการของบรษิทัฯ โดยจะบนัทกึ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนส�าหรับงานโครงการทั้งจ�านวนเมื่อทราบแน่ชัดว่างานโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน

 รายได้ค่าบริการบ�ารุงรักษาจะรับรู้เป็นรายได้ในแต่ละเดือนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญา
 รายได้จากการขายสินค้าโดยมเีง่ือนไขการตดิตัง้และตรวจสอบ บรษิทัฯ จะรบัรูร้ายได้หากผู้ซือ้ยอมรบัสนิค้าเมือ่การตดิตัง้และ

สินค้าได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว
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 รายได้จากการให้บรกิารทีร่บัรูแ้ล้วแต่ยงัไม่ถงึก�าหนดช�าระตามสญัญาแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงนิภายใต้รายการ “รายได้ที่
ยังไม่เรียกช�าระ” รายได้ที่ยังไม่ให้บริการแต่ได้รับช�าระตามสัญญาแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้รายการ “รายได้รับล่วงหน้า”

ขายสินค้า
 รายได้จากการขายสนิค้ารบัรูเ้มือ่บรษิทัฯ ได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนท่ีมนียัส�าคญัของความเป็นเจ้าของสนิค้าให้กบัผูซ้ือ้ 

แล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
 รายได้จากการขายตามสญัญาผ่อนช�าระจะรบัรูเ้ป็นรายได้ ณ วนัท่ีขายโดยราคาขายเป็นมลูค่าปัจจบุนัของสิง่ตอบแทนทีไ่ด้รบั

หรือค้างรบั ซึง่ไม่รวมดอกเบ้ีย อตัราคดิลดท่ีใช้คอือตัราดอกเบีย้ทีก่�าหนดขึน้ ส�าหรบัรายได้ส่วนทีเ่ป็นดอกเบีย้ถอืเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ดอกเบี้ยรับ
 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
เงินปันผลรับ
 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู ซึง่ถงึก�าหนดจ่ายคนื 

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อ่ืนแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส�าหรับ 

ผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิข้ึนจากการเกบ็เงนิจากลกูหนีไ้ม่ได้ ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงนิและการวเิคราะห์อายุหนี้ 

4.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าส�าเร็จรูปและวัสดุหีบห่อ แสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อน - ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า 
งานระหว่างท�าตามสญัญา แสดงตามราคาทนุหรอืมลูค่าสทุธทิีค่าดว่าจะได้รบัแล้วแต่อย่างใดจะต�า่กว่า ราคาทนุประกอบด้วย ต้นทุน

ของค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่างานผู้รับเหมาช่วงและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน บริษัทฯ จะบันทึกขาดทุน

จากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ทีด่นิแสดงมลูค่าตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทนุหลงัหักค่าเสือ่มราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย ราคาซื้อและต้นทุนที่เกี่ยวข้องอื่นเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ ต้นทุนในการต่อเติม
หรือปรับปรุงถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพย์ดังต่อไปนี้

อาคาร  20 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคารส�านักงานและอาคารเช่า 20 ปี
เครื่องใช้ส�านักงาน 5 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 5 ปี
เครื่องมือเครื่องใช้ 5 ปี
ยานพาหนะ 5 ปี
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สิทธิการเช่าตัดจ่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า 
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน
บรษัิทฯ และบริษทัย่อยตัดรายการทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ ออกจากบญัช ีเมือ่จ�าหน่ายสนิทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชงิ

เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทน
สุทธิท่ีได้รับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัด
รายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจของสินทรัพย์น้ัน และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

ลิขสิทธิ์โปรแกรมส�าเร็จรูปมีอายุการให้ประโยชน์ 7 ปี

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บคุคลหรอืกิจการทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บคุคลหรอืกจิการทีม่อี�านาจควบคมุบรษิทัฯ หรอืถกูบรษิทัฯ ควบคมุไม่ว่าจะเป็น

โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนีบ้คุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบคุคลหรือกิจการทีม่สิีทธอิอกเสียงโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 

ซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุม
การด�าเนินงานของบริษัทฯ 

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว
สญัญาเช่ารถยนต์และเครือ่งใช้ส�านกังานทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญา

เช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที่ต้อง
จ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ย
จ่ายจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการ
ใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต�่ากว่า 

สญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผู้เช่าถอืเป็นสญัญา
เช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงนิทีจ่่ายตามสญัญาเช่าด�าเนนิงานรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า

4.10 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ รายการ

ต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน

ซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะท�าการประเมนิว่ามข้ีอบ่งชีข้องการด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์หรอื

สินทรพัย์ทีไ่ม่มตีวัตนอืน่ของบรษัิทฯ หรอืไม่ หากมข้ีอบ่งชีข้องการด้อยค่า บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะท�าการประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื 
ของสินทรัพย์ หากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน แสดงว่าสินทรัพย์ดังกล่าวเกิดการด้อยค่า 
บรษิทัฯ และบริษทัย่อยจะลดมลูค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื ท้ังนี ้มลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคนืหมายถึงมลูค่ายตุธิรรม
หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ
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ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค�านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่
สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�าลัง
พิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้แบบจ�าลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสม
กับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�านวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ�าหน่าย โดยการจ�าหน่ายนั้น 
ผูซ้ื้อกับผูข้ายมีความรอบรูแ้ละเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอสิระในลกัษณะของผูท้ีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้องกนั

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯ 

จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
บริษทัฯ และบริษัทย่อยมภีาระส�าหรบัเงินชดเชยทีต้่องจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบรษัิทฯ และบริษทั

ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยค�านวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณ

การไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกันภยั ส�าหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน

จะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

4.13 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณจากก�าไร

ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตดับัญชขีองผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิ ณ วนั

สิน้รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษขีองสนิทรพัย์และหนีสิ้นท่ีเกีย่วข้องนัน้ โดยใช้อตัราภาษท่ีีมผีลบังคบัใช้ ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษี

เงนิได้รอการตัดบญัชีส�าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษ ีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าทีม่คีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ 
ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษี 
ที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชทีกุสิน้  รอบระยะเวลารายงานและจะท�าการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.14 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และ

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 
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5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มี

ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงนิที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวนทีป่ระมาณการไว้  การใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการทีส่�าคญัมดัีงนี้

สัญญำบริกำรพัฒนำระบบ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากงานค่าบริการพัฒนาระบบโดยอ้างอิงกับขั้นความส�าเร็จของงานพัฒนาระบบตามสัญญา เมื่อ

กิจการสามารถประมาณผลของงานพัฒนาระบบตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ ขั้นความส�าเร็จของงานพัฒนาระบบถูกก�าหนดโดยพิจารณา
จากการส�ารวจและประมาณการโดยผู้เชี่ยวชาญโครงการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณขั้นความส�าเร็จ
ของงานโดยค�านึงถึงประสบการณ์ในอดีตและข้อมูลที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญโครงการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประมำณกำรต้นทุนค่ำบริกำรพัฒนำระบบ
บรษิทัฯ และบริษทัย่อยประมาณการต้นทนุค่าบรกิารพัฒนาระบบของแต่ละโครงการจากรายละเอยีดของงานพัฒนาระบบท่ีต้องใช้ใน

โครงการดงักล่าว รวมถงึค่าแรงและค่าโสหุย้ทีต้่องใช้ในการให้บริการพฒันาระบบ กบัการพจิารณาถงึแนวโน้มของการเปลีย่นแปลงราคาสนิค้า 
ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะท�าการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม�า่เสมอ และทกุคราวทีต้่นทนุทีเ่กิดขึน้จรงิแตกต่าง 
จากประมาณการต้นทุนอย่างเป็นสาระส�าคัญ 

ส�ำรองเผื่อผลขำดทุนส�ำหรับโครงกำร
ฝ่ายบริหารได้ท�าการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการแต่ละโครงการจากประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และสภาวะการณ์ปัจจุบัน
สัญญำเช่ำ 
ในการพจิารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนนิงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพินจิในการประเมนิ

เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่า 
ดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

จากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกดิขึน้

จากสินค้าคงเหลือแต่ละรายการ โดยค�านึงถึงการวิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะขายได้ การใช้ประมาณการจากข้อมูลสถิติ
การขายในอดีต อายุของสินทรัพย์รอการขายคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์/ค่ำเสื่อมรำคำ
ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ 

เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากน้ีฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่า 

หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับการ 
คาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้

ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว
และขาดทนุนัน้ ในการนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยควรรบัรูจ้�านวนสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชเีป็น
จ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 
หนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภัย ซึง่ต้องอาศยัข้อสมมตฐิาน

ต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน 
เป็นต้น
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คดีฟ้องร้อง
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมหีนีส้นิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการถกูฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหาย ซึง่ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประเมนิผลของ

คดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงจะไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายการธรุกจิทีส่�าคญักับบุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธรุกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข 
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์

บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท ทีวี. เทเลคอม จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย

บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ�ากัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ไอ ที กรีน จ�ากัด (มหาชน) บริษัทร่วม

บริษัท สิงห์คอม เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการก�าหนดราคา

2559 2558 2559 2558

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้ค่าบริการพัฒนาระบบ - - 1,976 5,735 ตามที่ตกลงร่วมกัน

รายได้จากการขาย - - - 325 ตามที่ตกลงร่วมกัน

เงินปันผลรับ - - 22,784 29,619 ตามที่ประกาศจ่าย

ดอกเบี้ยรับ - - 2,644 - ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อสินค้าและบริการ - - 27,776 45,563 ตามที่ตกลงร่วมกัน

ดอกเบี้ยจ่าย - - 2,701 2,242 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าธรรมเนียมการค�้าประกัน - - - 111 ตามที่ตกลงร่วมกัน

รำยกำรธุรกิจกับกรรมกำร

ดอกเบี้ยจ่าย - - - 13 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

(หน่วย : พันบาท)
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ลักษณะ
ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

งำนระหว่ำงท�ำ (แสดงเป็นส่วนหนึง่ของสินค้ำคงเหลอื)

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ากัด                                 บริษัทย่อย - - 2,872 4,410

บริษัท ทีวี. เทเลคอม จ�ากัด บริษัทย่อย - - - 691

รวม - - 2,872 5,101

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น (หมำยเหตุ 19)

บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน)        บริษัทย่อย - - 392 403

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ากัด                           บริษัทย่อย - - 26,046 27,492

บริษัท ทีวี. เทเลคอม จ�ากัด บริษัทย่อย - - 6,839 7,988

บริษัท สิงห์คอม เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

5,108 - - -

กรรมการของบริษัทย่อย                กรรมการ/ผูถ้อืหุน้
ของบริษัทย่อย

1,378 - - -

รวม 6,486 - 33,277 35,883

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น (หมำยเหตุ 8) 

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ากัด บริษัทย่อย - - - 251

บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย - - 188 908

บริษัท ทีวี. เทเลคอม จ�ากัด บริษัทย่อย - - - 11

บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์  เซอร์วิส จ�ากัด บริษัทย่อย - - - 11

บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด บริษัทย่อย - - - 11

บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ากัด บริษัทย่อย - - - -

บริษัท สิงห์คอม เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

17,801 - - -

บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ�ากัด บริษัทร่วม 289 - - -

รวม 18,090 - 188 1,192

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

ในระหว่างปี ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ากัด - 83,000 (43,000) 40,000

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - (40,000) - (40,000)

รวม - 43,000 (43,000) -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงนิให้กูย้มืระยะสัน้ระหว่างบรษิทัฯ และกจิการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และการเคลือ่นไหว

ของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าว 

มีรายละเอียดดังนี้

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยข้างต้นคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.80 - 7.50 ต่อปี (2558 : ร้อยละ 5.85 - 6.10 ต่อปี) เงินกู้ยืม 
ดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและมีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและ

ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

เงินกู้ยืมระยะสั้น

บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) - 4,000 (4,000) -

บริษัท ทีวี. เทเลคอม จ�ากัด 30,000 17,000 (2,000) 45,000

รวม 30,000 21,000 (6,000) 45,000
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ภาระค�้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ มีภาระจากการค�้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 18 และ 31.6

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 เงนิฝากออมทรัพย์และเงนิฝากประจ�ามอีตัราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 0.125 ถงึ 1.10 ต่อปี (2558 : ร้อยละ 
0.13 ถึง 1.15 ต่อปี)

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น 43,707 40,218 24,618 31,951

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 517 760 359 615

รวม 44,224 40,978 24,977 32,566

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินสด 23 15 8 4

เงินฝากธนาคาร 222,739 99,039 191,766 37,705

รวม 222,762 99,054 191,774 37,709

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ
ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

- - - -

ค้างช�าระ

   ไม่เกิน 1 เดือน - - - -

   1 - 2 เดือน - - - -

   2 - 3 เดือน - - - -

   3 - 6 เดือน - - - -

   6 - 12 เดือน 15,032 - - -

   เกิน 12 เดือนขึ้นไป - - - -

รวม 15,032 - - -
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,516) - - -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 7,516 - - -

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ 303,105 431,801 302,770 431,579

ตั๋วเงินรับการค้า 31,422 21,942 13,383 14,338

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 127,521 134,590 57,684 87,854

ค้างช�าระ
   ไม่เกิน 1 เดือน 20,591 35,937 1,135 26,294

   1 - 2 เดือน 1,779 54,481 1,570 53,654

   2 - 3 เดือน 4,975 35,840 2,829 35,840

   3 - 6 เดือน 47,700 7,161 47,700 7,096

   6 - 12 เดือน 23,533 13,098 23,533 13,098

   เกิน 12 เดือนขึ้นไป 24,478 1,242 24,478 1,242

รวม 585,104 736,092 475,082 670,995

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (99,990) (1,242) (99,979) (1,242)

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 485,114 734,850 375,103 669,753

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 492,630 734,850 375,103 669,753

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10,574 - 188 1,192

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 15,563 403 15,100 325

รวม 26,137 403 15,288 1,517

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - -

รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 26,137 403 15,288 1,517

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 518,767 735,253 390,391 671,270

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ส�าหรับรายได้ที่ยังไม่
เรียกช�าระของงานโครงการสัญญาจ้างเหมาโครงการหนึ่งเป็นจ�านวน 99.4 ล้านบาท เนื่องจากการพัฒนาโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาเกิน
กว่าก�าหนดระยะเวลาส่งมอบงานตามสัญญาและได้รับแจ้งให้ยุติการปฏิบัติงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บันทึกประมาณการค่าปรับตามสัญญา
และค่าร้ือถอนไว้ในบัญชีเป็นจ�านวนรวมประมาณ 12.9 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา
จ้างเหมาจากผู้ว่าจ้างดังกล่าวแล้ว
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระที่
ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระที่
ถึงก�าหนดช�าระเกินกว่าหนึ่งปี

รวม

2559 2558 2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระ - 683 800 1,040 800 1,723

หัก : ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ - (8) - - - (8)

รวม - 675 800 1,040 800 1,715

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (800) (1,040) (800) (1,040)

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระ - สุทธิ - 675 - - - 675

9.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระ (สุทธิจากดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้) จ�าแนกตามอายุ
หนี้ได้ดังนี้

9.3 สัญญาผ่อนช�าระของบริษัทฯ มีระยะเวลาตามสัญญาโดยประมาณ 36 เดือน และมีก�าหนดการจ่ายค่างวดเท่ากันทุกงวด

อายุหนี้ค้างช�าระ
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ - 675

ค้างช�าระ

   1 - 3 เดือน - -

   4 - 6 เดือน - -

   7 - 12 เดือน - -

   เกินกว่า 12 เดือนขึ้นไป 800 1,040

รวม 800 1,715

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (800) (1,040)

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระ - สุทธิ - 675

(หน่วย : พันบาท)

9. ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระ
9.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนช�าระประกอบด้วย
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2559 2558 2559 2558 2559 2558

สินค้าส�าเร็จรูป 2,796 8,730 (1,280) (1,152) 1,516 7,578

งานระหว่างท�า 94,133 68,312 - - 94,133 68,312

วัสดุหีบห่อ - 186 - - - 186

สินค้าระหว่างทาง 91 14,165 - - 91 14,165

รวม 97,020 91,393 (1,280) (1,152) 95,740 90,241

12. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน
ยอดคงเหลอืนี ้คอื เงนิฝากออมทรพัย์และเงนิฝากประจ�าซึง่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้น�าไปค�า้ประกันวงเงนิสินเชือ่ท่ีได้รับจากธนาคาร

และหนังสือค�้าประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 6,069 2,884 2,417 2,176

ภาษีซื้อยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 8,975 11,537 7,008 10,710

ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย 17,498 4,723 16,705 4,317

ลูกหนี้กรมสรรพากร 6 8 - -

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 226 761 - -

อื่นๆ 479 318 373 15

รวม 33,253 20,231 26,503 17,218

(หน่วย : พันบาท)

10. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2559 2558 2559 2558 2559 2558

สินค้าส�าเร็จรูป 60,180 46,916 (10,451) (6,335) 49,729 40,581

งานระหว่างท�า 100,216 64,072 - - 100,216 64,072

วัสดุหีบห่อ 1,035 186 - - 1,035 186

สินค้าระหว่างทาง 436 14,165 - - 436 14,165

รวม 161,867 125,339 (10,451) (6,335) 151,416 119,004
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บริษัทร่วม

งบการเงินรวม

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี

2559 2558

บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ�ากัด (2,844) (1,040)

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม
 สรุปรายการฐานะทางการเงิน

บริษัท

ทุนเรียกช�าระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายได้รวมส�าหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

ขาดทุนส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ�ากัด
   (ถือหุ้นโดยบริษัท ไอที 
    กรีน จ�ากัด (มหาชน) 

55.00 50.00 49.42 47.24 9.96 1.40 9.31 2.98 (11.38) (4.16)

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 บริษัทร่วม (บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ�ากัด) ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์จากเดิมจ�านวน 50 
ล้านบาท (หุ้นสามัญ 5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็นจ�านวน 60 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) 
บริษัทย่อยได้ลงทุนเพิ่มเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25 ซึ่งบริษัทร่วมดังกล่าวเรียกช�าระค่าหุ้นแล้วร้อยละ 50 ของจ�านวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนหรือเป็นเงินจ�านวน 1,250,000 บาท

13.2 ส่วนแบ่งขาดทุน
ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

บริษัทร่วม
ลักษณะ
ธุรกิจ

จัดตั้ง
ขึ้น
ใน

ประเทศ

งบการเงินรวม

สัดส่วนเงิน
ลงทุน

ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้

เสีย

ค่าเผื่อการ 
ด้อยค่า

ของเงินลงทุน

มูลค่าตามบัญชี
ตาม

วิธีส่วนได้เสีย - 
สุทธิ

2559
ร้อยละ

2558
ร้อยละ 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

บริษัท คลีน แพลน
นิ่ง จ�ากัด (ถือหุ้น
โดยบริษัท ไอที กรีน 
จ�ากัด (มหาชน)

บริหาร
และ
ก�าจัดขยะ

ไทย 25 25 13,750 12,500 9,866 11,460 (1,392) - 8,474 11,460

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม
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(หน่วย : พันบาท)

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังนี้

เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยเข้าซ้ือหุ้นสามัญ
บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด จากผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด (ซึ่งเดิมบริษัทดังกล่าวถือหุ้นโดยบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 51 และถือหุ้นโดยบุคคลอื่นใน
อัตราร้อยละ 49) ด้วยราคาตามบัญชี (Book Value) ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ท�าให้บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นทั้งหมดใน
บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด

เม่ือวนัที ่24 กมุภาพันธ์ 2559 บรษัิทฯ ได้ลงทนุในบรษิทั สงิห์คอม อนิเตอร์กรุป๊ จ�ากดั (บรษิทัย่อย) บรษิทัย่อยดังกล่าวมีทนุจดทะเบยีน 
10 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจ�านวน 510,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่
ออกและเรียกช�าระแล้วร้อยละ 50 คิดเป็นมูลค่า 2.6 ล้านบาท บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ากัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
ธุรกิจหลักคือ จ�าหน่ายหรือให้บริการติดตั้ง เกี่ยวกับระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบโทรคมนาคม

เม่ือวนัที ่4 เมษายน 2559 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบริษทั สงิห์คอม อนิเตอร์กรุป๊ จ�ากดั มมีตอินมุตักิารเรียกช�าระค่าหุน้ของบริษทั 
สิงห์คอม อินเตอร์กรุ๊ป จ�ากัด เพ่ิมเติมอีกร้อยละ 50 ส�าหรับหุ้นสามัญจ�านวน 1,000,000 หุ้น เป็นเงินจ�านวน 5 ล้านบาท เป็นผลท�าให้ทุน
เรียกช�าระแล้วของบริษัท สิงห์คอม อินเตอร์กรุ๊ป จ�ากัด เพิ่มขึ้นจากจ�านวน 5 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายช�าระค่าหุ้นเพิ่ม
ทุนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เป็นเงินจ�านวน 2.6 ล้านบาท

ชื่อบริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่า 

ของเงินลงทุน
สุทธิ

2559 2558 2559 
ร้อยละ

2558 
ร้อยละ 2559 2558 2559 2558 2559 2558

บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) 50,000 50,000 91.14 91.14 45,568 45,568 - - 45,568 45,568

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์
   คอมพิวติ้ง จ�ากัด

10,000 10,000 92.00 92.00 9,200 9,200 (5,943) (5,943) 3,257 3,257

บริษัท ทีวี. เทเลคอม จ�ากัด 35,000 35,000 99.99 99.99 50,410 50,410 (2,840) - 47,570 50,410

บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส
   จ�ากัด

2,500 2,500 50.99 50.99 1,275 1,275 (1,020) - 255 1,275

บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด 5,000 5,000 - 50.99 - 2,550 - - - 2,550

บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ากัด 10,000 - 50.99 - 5,100 - (5,100) - - -

รวม 111,553 109,003 (14,903) (5,943) 96,650 103,060
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งบการเงินรวม

ที่ดิน อาคาร
ส่วนปรับปรุง

อาคารส�านักงาน
และอาคารเช่า

เครื่องใช้
ส�านักงาน

เครื่อง
ตกแต่ง

และติดตั้ง

เครื่องมือ
เครื่องใช้

ยาน
พาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

รำคำทุน

1 มกราคม 2558 1,015 1,135 9,990 46,637 5,264 111 11,785 - 75,937

ซื้อเพิ่ม - - 55 4,704 267 - 6,156 886 8,411

โอนเข้า/ออก - - (30) - (9) - - - (39)

จ�าหน่าย - - - (233) - - - - (233)

31 ธันวาคม 2558 1,015 1,135 10,015 51,108 5,522 111 14,284 886 84,076

ซื้อเพิ่ม - - 365 9,874 974 - 3,876 1,341 16,430

โอนเข้า/ออก - - 1,846 (1,859) 9 - - (1,855) (1,859)

จ�าหน่าย - - - (1,001) - - (6,156) - (7,157)

31 ธันวาคม 2559 1,015 1,135 12,226 58,122 6,505 111 12,004 372 91,490

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

1 มกราคม 2558 - 1,121 9,882 38,545 5,258 104 5,096 - 60,006

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 14 110 5,068 4 3 2,231 - 7,430

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ

   ส่วนที่จ�าหน่าย - - - (133) - - - - (133)

31 ธันวาคม 2558 - 1,135 9,992 43,480 5,262 107 7,327 - 67,303

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - - 334 5,617 175 3 2,336 - 8,465

โอนเข้า/ออก - - - (213) - - - - (213)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ

   ส่วนที่จ�าหน่าย - - - (970) - - (2,895) - (3,865)

31 ธันวาคม 2559 - 1,135 10,326 47,914 5,437 110 6,768 - 71,690

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

31 ธันวาคม 2558 1,015 - 23 7,628 260 4 6,957 886 16,773

31 ธันวาคม 2559 1,015 - 1,900 10,208 1,068 1 5,236 372 19,800

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี

2558 (4.5 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 7,430

2559 (3.9 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 8,465

(หน่วย : พันบาท)
15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน อาคาร
ส่วนปรับปรุง

อาคารส�านักงาน
และอาคารเช่า

เครื่องใช้
ส�านักงาน

เครื่อง
ตกแต่ง

และติดตั้ง

เครื่องมือ
เครื่องใช้

ยาน
พาหนะ

รวม

รำคำทุน

1 มกราคม 2558 1,015 1,135 7,738 11,293 4,998 97 11,785 38,061

ซื้อเพิ่ม - - - 384 30 - - 414

จ�าหน่าย - - - - (9) - - (9)

31 ธันวาคม 2558 1,015 1,135 7,738 11,677 5,019 97 11,785 38,466

ซื้อเพิ่ม - - - 560 - - 3,876 4,436

จ�าหน่าย - - - - - - (6,156) (6,156)

31 ธันวาคม 2559 1,015 1,135 7,738 12,237 5,019 97 9,505 36,746

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

1 มกราคม 2558 - 1,121 7,630 9,632 4,993 96 5,095 28,567

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 14 108 552 2 - 1,838 2,514

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ

   ส่วนที่จ�าหน่าย - - - - - - - -

31 ธันวาคม 2558 - 1,135 7,738 10,184 4,995 96 6,933 31,081

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - - - 628 5 1 1,836 2,470

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ

   ส่วนที่จ�าหน่าย - - - - - - (2,895) (2,895)

31 ธันวาคม 2559 - 1,135 7,738 10,812 5,000 97 5,874 30,656

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

31 ธันวาคม 2558 1,015 - - 1,493 24 1 4,852 7,385

31 ธันวาคม 2559 1,015 - - 1,425 19 - 3,631 6,090

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี

2558 (0.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 2,514

2559 (0.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 2,470

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ 
มลูค่าตามบญัชก่ีอนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมของสนิทรพัย์ดงักล่าวมจี�านวนเงนิประมาณ 60 ล้านบาท (2558 : 54 ล้านบาท) (งบการเงนิเฉพาะ
กิจการ 27 ล้านบาท (2558 : 25 ล้านบาท))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและเคร่ืองใช้ส�านักงานซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่า 
การเงนิ โดยมมีลูค่าสทุธติามบัญชเีป็นจ�านวนเงนิ 6 ล้านบาท (2558 : 7 ล้านบาท) (งบการเงนิเฉพาะกจิการ : 4 ล้านบาท (2558 : 5 ล้านบาท))
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

การกระทบยอดมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนส�าหรบัปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดงันี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

ลิขสิทธิ์โปรแกรม
ส�าเร็จรูป

ลิขสิทธิ์โปรแกรม
ส�าเร็จรูป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ราคาทุน 2,904 331

หัก  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (198) (90)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 2,706 241

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 :

ราคาทุน 256 113

หัก  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (67) (36)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 189 77

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

2559 2558 2559 2558

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 189 93 77 93

ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 423 143 218 -

ซื้อเพิ่มโปรแกรมส�าเร็จรูประหว่างติดตั้ง 2,225 - - -

ค่าตัดจ�าหน่าย (131) (48) (54) (16)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 2,706 189 241 77

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

17. สิทธิการเช่า 
มูลค่าตามบัญชีของสิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 3,371 4,231

ค่าตัดจ�าหน่ายระหว่างปี (861) (860)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,510 3,371

บรษิทัฯ ได้จดจ�านองสทิธิการเช่าท้ังจ�านวน เพือ่เป็นหลกัทรพัย์ค�า้ประกนัเงนิกู้ยมืและวงเงนิสนิเชือ่ซึง่ได้รบัจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
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เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิและเจ้าหนีท้รสัต์รีซทีของบรษิทัฯ มีหลกัทรพัย์ค�า้ประกันเป็นบญัชเีงนิฝากประจ�าและบญัชเีงนิฝาก 
ออมทรัพย์ของบริษัทฯ

เจ้าหน้ีทรสัต์รซีทีของบรษิทัย่อยค�า้ประกนัโดยบรษิทัฯ และมหีลักทรพัย์ค�า้ประกันเป็นบญัชี เงนิฝากประจ�าและบญัชเีงนิฝากออมทรัพย์ 
ของบริษัทย่อย

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 201,588 297,512 133,791 250,968

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 32,421 35,705

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 52,838 40,428 39,905 29,117

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6,486 - 856 178

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 260,912 337,940 206,973 315,968

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

255 2558 2559 2558

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4.75 - 6.10 181,900 67,000 180,000 67,000

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 2.60 - 5.88 73,890 106,087 - 61,288

รวม 255,790 173,087 180,000 128,288

20. หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

งบการเงินรวม

2559 2558

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 5,567 5,727

หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (601) (755)

รวม 4,966 5,042

หัก : ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (1,411) (1,381)

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 3,555 3,661

(หน่วย : พันบาท)

18. เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
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(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 4,082 3,925

หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (465) (457)

รวม 3,617 3,468

หัก : ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (875) (944)

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 2,742 2,524

บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยได้ท�าสญัญาเช่าการเงนิกับบริษทัลีสซิง่เพ่ือเช่ายานพาหนะและเครือ่งใช้ส�านกังานใช้ในการด�าเนนิงานของกจิการ 
โดยมีก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 ถึง 5 ปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้ 

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 1,700 3,867 5,567

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี (289) (312) (601)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตาม 

   สัญญาเช่า 1,411 3,555 4,966

(หน่วย : พนับาท)

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 1,076 3,006 4,082

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี (201) (264) (465)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตาม 

   สัญญาเช่า 875 2,742 3,617

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 1,716 4,011 5,727

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี  (335) (350) (685)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตาม  

   สัญญาเช่า 1,381 3,661 5,042
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21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 1,161 2,764 3,925

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี (217) (240) (457)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตาม 

   สัญญาเช่า 944 2,524 3,468

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

เงินกู้ยืมจากธนาคาร 62,499 -

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (47,800) -

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง
   ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 14,699 -

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร และมีการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระหว่างปี ดังนี้ 

ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารกสิกรไทย โดยสาระส�าคัญของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีดังนี้
 จ�านวนเงินกู้ยืม(1) :  70 ล้านบาท 
 อัตราดอกเบี้ย  :  MLR-1.25 ต่อปี
 ก�าหนดช�าระ :  ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560
 จ�านวนเงินกู้ยืม(2) :  30 ล้านบาท 
 อัตราดอกเบี้ย  :  MLR-1.25 ต่อปี
 ก�าหนดช�าระ :  ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560
ในเดือนมถินุายน 2559 บรษัิทฯ ได้เข้าท�าสญัญากู้ยืมเงนิกับธนาคารไทยเครดิต เพือ่รายย่อย โดยสาระส�าคญัของเงนิกูย้มืดังกล่าวมีดังนี้
 จ�านวนเงินกู้ยืม :  30 ล้านบาท 
 อัตราดอกเบี้ย  :  MLR-3.52 แต่ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 5.0 ต่อปี
 ก�าหนดช�าระ :  ทุกเดือน

เงินกู้ยืม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2558

เพิ่มขึ้น               
ระหว่างปี

ลดลง                 
ระหว่างปี       

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2559

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) - 38,000 - 38,000

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน) - 30,000 (5,501) 24,499

รวม - 68,000 (5,501) 62,499

(หน่วย : พนับาท)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยังไม่ได้เบิกใช้จ�านวน 62 ล้านบาท
ภายใต้สญัญาเงนิกูย้มืข้างต้นระบใุห้บรษิทัฯ ต้องปฏบิตัติามข้อก�าหนดต่างๆ ในสญัญา เช่น การรกัษาอตัราส่วนทางการเงนิให้เป็นไป 

ตามอัตราท่ีก�าหนดในสัญญา การโอนสิทธิการรับเงินตามสัญญาบริการฉบับหนึ่ง การไม่ด�าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของธุรกิจ และการ
ไม่ด�าเนินการเปลี่ยนแปลงการจัดการในกิจการของบริษัทฯ ซึ่งท�าให้อ�านาจการควบคุมกิจการเปลี่ยนไป ยกเว้นภายใต้เงื่อนไขบางประการ

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 บรษิทัฯ ไม่สามารถปฏบิติัตามข้อจ�ากดับางประการทีร่ะบใุนสญัญาได้ โดยบรษิทัฯ อยูร่ะหว่างการขอจดหมาย
ผ่อนปรนเงือ่นไขจากธนาคารภายหลงัวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 อย่างไรกต็าม เพือ่วัตถปุระสงค์ในการรายงานตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรอง
ทัว่ไป บรษิทัฯ ได้แสดงยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ของเงนิกูย้มืดงักล่าวเป็นหนีส้นิหมนุเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิทัง้จ�านวน

22. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย : พนับาท)

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 10,803 9,328 6,937 6,004

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน :

   ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 607 1,075 391 625

   ต้นทุนดอกเบี้ย 227 400 158 308

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

   ขาดทุน (ก�าไร) จากการประมาณการตาม

       หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

   ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
      ด้านประชากรศาสตร์ 632 - 1,373 -

   ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
      ทางการเงิน

316 - (54) -

   ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 2,100 - 1,170 -

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 14,685 10,803 9,975 6,937

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ต้นทุนขาย 607 344 28 27

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 226 1,131 521 906

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน 833 1,475 549 933

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

บริษัทฯ และบรษิทัย่อยคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�านวนประมาณ 0.2 ล้านบาท 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) (2558 : ไม่มี) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน�า้หนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ประมาณ 9 - 13 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 12 ปี) (2558 : 18 - 20 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ : 18 ปี)

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
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(หน่วย : ร้อยละต่อปี)

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

อัตราคิดลด 1.80 - 2.03 4.63 - 4.65 1.98 4.64

อัตราการขึ้นเงินเดือน 5.88 8.77 5.88 8.77

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน 0 - 26 0 - 28 0 - 26 0 - 28

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5%

อัตราคิดลด (0.5) 0.6 (0.4) 0.4

อัตราการขึ้นเงินเดือน 0.6 (0.5) 0.4 (0.4)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (0.7) 0.4 (0.4) 0.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5%

อัตราคิดลด (0.1) 0.2 (0.1) 0.1

อัตราการขึ้นเงินเดือน 0.1 (0.2) 0.1 (0.1)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (0.2) 0.3 (0.1) 0.1 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

23. ใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (IRCP-W2) ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรร

ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวน 56,791,566 หน่วย ในอัตรา 3.09 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ ในราคาเสนอขายศูนย์บาทต่อหน่วย ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้สิทธิคือใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ใหม่ได้ 1 หุน้ ในราคาใช้สทิธ ิ6.30 บาทต่อ 1 หุน้สามัญ โดยผูถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธแิต่ละรายสามารถใช้สทิธซิือ้หุน้สามญัได้ในวันที ่15 เดอืน
พฤษภาคม 2558 วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน 2558 วันท่ี 16 เดือนพฤษภาคม 2559 วันท่ี 15 เดือนพฤศจิกายน 2559 และวันที่ 16 เดือน
พฤษภาคม 2560 (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 ใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเพ่ือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยเริ่มท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
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เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2558 ทีป่ระชมุสามญัประจ�าปีผูถื้อหุ้นของบรษัิทฯ มมีติอนุมติัให้ปรบัสทิธิใบส�าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญ 
(IRCP-W2) โดยปรับอัตราการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ เดิม 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิเดิม 6.30 บาทต่อ 
1 หุ้นสามัญ เป็นอัตราการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิใหม่ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญใหม่ได้ 1.20 หุ้น ราคาการใช้สิทธิใหม่ 5.25 บาทต่อ 
1 หุ้นสามัญ

ในระหว่างปี 2559 ผู้ถอืใบส�าคัญแสดงสทิธิได้ใช้สทิธจิ�านวน 25,400 หน่วย ซือ้หุ้นสามัญของบรษิทัฯ จ�านวนรวม 0.2 ล้านบาท บรษัิทฯ
ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เป็น 254,298,158 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

24. ส�ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญตัขิองมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ต้องจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปีส่วนหนึง่ 

ไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองน้ีจะมีจ�านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรส�ารองตาม
กฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

26. ภาษีเงินได้
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พนับาท)

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 113,307 105,209 48,626 68,046

ค่าเสื่อมราคา 8,465 7,430 2,470 2,514

ค่าตัดจ�าหน่าย 992 908 914 877

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 10,030 3,289 1,383 1,431

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 7,459 7,546 7,459 7,546

การเปลีย่นแปลงในสนิค้าส�าเรจ็รปู และงานระหว่างท�า (49,408) (49,484) (19,887) (28,137)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 14,257 18,660 3,814 8,659

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี : 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง 
   ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (4,124) (2,092) (4,056) (2,044)

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
   งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

10,133 16,568 (242) 6,615
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จ�านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 
2558 สรุปได้ดังนี้ 

รายการกระทบยอดระหว่างก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย : พนับาท)

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจาก 
   การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 610 - 498 -

610 - 498 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (105,193) 73,910 (132,674) 58,410

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20%

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    คูณอัตราภาษี (21,039) 14,782 (26,535) 11,682

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีก่อน - (958) - (958)

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ :
   รายได้ที่ไม่รวมคิดภาษีเงินได้ (3,522) (136) (4,557) (6,060)

   ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 38,775 2,555 35,000 2,000

   ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม (189) (68) (94) (49)

   โอนกลับประมาณการค่าใช้จ่ายที่ได้รับรู้
      สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (3,892) - (4,056) -

   อื่นๆ - 393 - -

รวม 31,172 1,786 26,293 (5,067)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไร       
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

10,133 16,568 (242) 6,615
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ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายการผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หกัภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้จ�านวน 166.3 ล้านบาท (2558 : 
15.1 ล้านบาท) ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็น
ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจไม่มีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�าผลแตกต่างชั่วคราวข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

27. ก�าไรต่อหุ้น
ก�าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ�านวน 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
ก�าไรต่อหุ้นปรับลดค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของ

จ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีตามที่กล่าวข้างต้นกับจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจ
ต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออก 
หุ้นสามัญเทียบเท่า

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�าไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการค�านวณได้ดังนี้

(หน่วย : พนับาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
   ประมาณการค่าเบี้ยปรับโครงการ 5,674 1,899 5,674 1,899

   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,937 2,161 1,995 1,388

   ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์ภายใต้
      สัญญาเช่าทางการเงิน (94) (235) (3) (174)

   ผลขาดทุนสะสม 41 - - -

รวม 8,558 3,825 7,666 3,113

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ขาดทุนส�าหรับปี
จ�านวนหุ้น

สามัญ
ขาดทุนต่อหุ้น

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ

ถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้าหนัก

งบการเงิน 
รวม

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ

พันบาท พันบาท พันหุ้น บาท บาท

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

   ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (100,752) (132,432) 254,287 (0.40) (0.52)
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ก�าไรส�าหรับปี
จ�านวนหุ้น

สามัญ
ก�าไรต่อหุ้น

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ

ถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้าหนัก

งบการเงิน 
รวม

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ

พันบาท พันบาท พันหุ้น บาท บาท

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

   ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 54,548 51,795 253,576 0.22 0.20

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด

   ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ - - 31,451

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด

   ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

      สมมติว่ามีการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ

      ซื้อหุ้นสามัญ 54,548 51,795 285,027 0.19 0.18

28. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�าเนนิงานทีน่�าเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของบรษิทัฯ และบรษัิทย่อยทีผู่ม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนนิงาน 

ได้รับและสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน 
ทั้งนี้ ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานของบริษัทฯ คือคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพือ่วตัถปุระสงค์ในการบรหิารงาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธรุกิจตามประเภทของโครงการ บรษิทัฯ และ
บริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้ 

• ประเภทโครงการ
• ประเภทไม่ใช่โครงการ
ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ

จดัสรรทรัพยากรและการประเมนิผลการปฏบิตังิาน บรษิทัฯ ประเมินผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากก�าไรหรือขาดทุนจากการ
ด�าเนนิงานและสนิทรพัย์รวมซ่ึงวดัมลูค่าโดยใช้เกณฑ์เดยีวกับท่ีใช้ในการวดัก�าไรหรอืขาดทุนจากการด�าเนนิงานและสินทรพัย์รวมในงบการเงนิ

การบนัทกึบญัชสี�าหรบัรายการระหว่างส่วนงานทีร่ายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกบัการบันทึกบัญชีส�าหรับรายการธรุกจิกบับุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้ ก�าไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 

มีดังต่อไปนี้
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2559

ส่วนงานธุรกิจ
ประเภทโครงการ

ส่วนงานธุรกิจ 
ประเภทไม่ใช่ 

โครงการ
ตัดบัญชี รวม

รายได้

รายได้ส่วนงานด�าเนินงาน

รายได้รวม 580,090 601,691 (55,466) 1,126,315

รายได้ระหว่างส่วนงาน (22,369) (33,097) 55,466 -

รำยได้จำกกำรขำยจำกลูกค้ำภำยนอก 557,721 568,594 - 1,126,315

ผลกำรด�ำเนินงำนของส่วนงำน 62,350 143,031 29,034 234,415

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (165,179)

ค่าใช้จ่ายในการขาย (27,233)

ดอกเบี้ยรับ 1,081

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (28,681)

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย (9,457)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (106,024)

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (4,115)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (10,133)

ขำดทุนส�ำหรับปี (115,326)

2558

ส่วนงานธุรกิจ
ประเภทโครงการ

ส่วนงานธุรกิจ 
ประเภทไม่ใช่ 

โครงการ
ตัดบัญชี รวม

รายได้

รายได้ส่วนงานด�าเนินงาน

รายได้รวม 819,754 497,742 (81,601) 1,235,895

รายได้ระหว่างส่วนงาน (39,632) (41,969) 81,601 -

รำยได้จำกกำรขำยจำกลูกค้ำภำยนอก 780,122 455,773 - 1,235,895

ผลกำรด�ำเนินงำนของส่วนงำน 116,277 133,941 (30,800) 219,418

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (90,286)

ค่าใช้จ่ายในการขาย (28,146)

ดอกเบี้ยรับ 1,208

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (18,961)

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย (8,338)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (480)

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (505)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (16,568)

ก�ำไรส�ำหรับปี 57,342

(หน่วย : พนับาท)

(หน่วย : พนับาท)
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สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือ

เป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

29. เงินปันผล/หุ้นปันผล
 เงินปันผลและหุ้นปันผลที่ประกาศจ่ายในปี 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

30. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหาร 
โดยบรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุน อยุธยา จ�ากดั และบรษิทั เอไอเอ จ�ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่พนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบียบ
ว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน 1.7 ล้านบาท 
และ 1.6 ล้านบาท ตามล�าดับ (เฉพาะกิจการ : 0.9 ล้านบาท และ 0.9 ล้านบาท ตามล�าดับ)

(หน่วย : พนับาท)

ส่วนงานธุรกิจ
ประเภท
โครงการ

ส่วนงานธุรกิจ
ประเภทไม่ใช่

โครงการ
รวมส่วนงาน

สินทรัพย์ที่
ไม่ได้ปันส่วน

รวม

สินทรัพย์ของส่วนงำน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 509,767 231,998 741,765 305,882 1,047,647

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 727,120 186,610 913,730 174,213 1,087,943

เงินปันผล/หุ้นปันผล อนุมัติโดย
ปันผลจ่าย 
(พันบาท)

ปันผลจ่ายต่อ
หุ้น (บาท)

เงินปันผลจากผลการด�าเนินงานส�าหรับปี
   สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 12,714 0.05

รวมเงินปันผลที่จ่ายในปี 2559 12,714 0.05

หุ้นปันผลจากผลการด�าเนินงานส�าหรับปี
   สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 42,064 0.20

เงินปันผลจากผลการด�าเนินงานส�าหรับปี
   สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 42,064 0.20

เงินปันผลระหว่างกาล
   จากผลการด�าเนินงานระหว่างวนัที ่1 มกราคม  
   2558 ถึง 30 กันยายน 2558

ที่ประชุมคณะกรรมการ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 25,427 0.10

รวมเงินปันผลและหุ้นปันผลที่จ่ายในปี 2558 109,555 0.50
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31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
31.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับกำรซื้ออุปกรณ์และกำรจ้ำงผู้รับจ้ำงช่วง
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัเกีย่วเนือ่งกบัการซือ้อปุกรณ์ และการจ้างผูร้บัจ้างช่วงเป็นจ�านวนเงนิ 

ประมาณ 259 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ : 238 ล้านบาท) 
31.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน
บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยได้เข้าท�าสญัญาเช่าด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบัการเช่าทีด่นิ พ้ืนทีใ่นอาคาร รถยนต์และอปุกรณ์ อายขุองสญัญา

มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 27 ปี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานดังนี้

31.3 หนังสือค�้ำประกันธนำคำร
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  มีหนังสือค�า้ประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ�านวนประมาณ 485  ล้านบาท 

(เฉพาะบริษัทฯ : 469 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

31.4 ภำระผูกพันหำกไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บรษิทัฯ มีการท�าสัญญาขายอปุกรณ์และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ รวมถึงการให้บรกิารออกแบบ

ระบบ พฒันาระบบ และบริการอืน่ท่ีเกีย่วเนือ่ง จ�านวน 29 สญัญา และจ�านวน 60 สญัญา ตามล�าดบั มลูค่ารวมตามสญัญาจ�านวนเงิน 1,169 
ล้านบาท และจ�านวนเงนิ 2,023 ล้านบาท ตามล�าดบั ซึง่บรษัิทฯ มกีารส่งมอบงานแล้ว จ�านวนเงนิ 813 ล้านบาท และจ�านวนเงิน 613 ล้านบาท 
ตามล�าดับ โดยบริษัทฯ จะต้องส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างตามระยะเวลาที่ก�าหนดในสัญญา และบริษัทฯ จะต้องน�าหนังสือค�้าประกันที่ออก 
โดยธนาคารไปวางเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา บริษัทฯ จะถูกริบหลักประกัน
และต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างตามที่ก�าหนดในสัญญา

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ มกีารท�าสญัญาว่าจ้างเพือ่ด�าเนนิงานด้านการออกแบบระบบ พฒันาระบบ การจดัท�า
ระบบรวมถงึการฝึกอบรมกบัผูร้บัช่วงต่อ จ�านวน 64 สญัญา และจ�านวน 103 สญัญา ตามล�าดบั มลูค่ารวมตามสญัญา จ�านวนเงนิ 175 ล้านบาท 
และจ�านวนเงิน 840 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายช�าระเงินตามสัญญาแล้วจ�านวนเงิน 93 ล้านบาท และจ�านวนเงิน 671 ล้านบาท 
ตามล�าดับ หากผู้รับช่วงต่อไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อบริษัทฯ ตามที่ก�าหนด

จ่ายช�าระภายใน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 ปี 4.3 1.5

2 ถึง 5 ปี 2.4 1.4

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค�้าประกันการช�าระคืนเงินรับล่วงหน้า 
   และเงินประกันผลงาน 470.00 454.83

ค�้าประกันการประมูลงาน 11.31 11.31

ค�้าประกันอื่นๆ 4.03 2.40

485.34 468.54
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31.5 สินทรัพย์/หนี้สินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศที่ไม่ได้รับกำรป้องกันควำมเส่ียง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศซึ่งไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

31.6 กำรค�้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีภาระผูกพันร่วมกับกรรมการของบริษัทฯ จากการค�้าประกันวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนระยะส้ัน

ให้แก่บริษัทย่อย จ�านวนคงเหลือ 104.8 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยแห่งหนึ่งน�าวงเงินไปออกหนังสือค�า้ประกันธนาคารให้แก่บริษัทร่วมจ�านวน 
15.2 ล้านบาท เพื่อค�้าประกันสัญญาของบริษัทร่วม

31.7 ภำระผูกพันตำมบันทึกข้อตกลงแปลงหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามบันทึกข้อตกลงแปลงหนี้ โดยมีหน้าท่ีในการรับเงินคืนจากการแปลงหนี้จาก 

คู่สัญญา ในกรณีที่คู่สัญญาได้รับช�าระเงินเพิ่มเติมหลังจากการท�าบันทึกข้อตกลงในการแปลงหนี้แล้ว และศาลมีค�าพิพากษาให้บริษัทฯ 
ต้องน�าส่งเงินคืนให้แก่ศาลหรือผู้อื่น

ในระหว่างปี 2559  บรษิทัฯ ได้ช�าระเงนิให้แก่คูส่ญัญาจากการแปลงหนี ้จ�านวน 25.17 ล้านบาท โดยเงนิจ�านวนดงักล่าว เป็นเงนิทีไ่ด้
รับช�าระจากคู่กรณีของบริษัทฯ ในคดีที่บริษัทฯ เป็นผู้ฟ้องร้อง โดยรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบก�าไรขาดทุนในปีปัจจุบันของบริษัทฯ

32. เครื่องมือทางการเงิน
32.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 107 “การแสดงรายการและ 

การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุน 
เงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั เงนิฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค�า้ประกัน เงินกู้ยืมระยะส้ันและเจ้าหน้ีทรัสต์รีซที เงินกู้ยืมระยะสัน้ 
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง ดังนี้

สกุลเงิน

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

2559 2558 2559 2558 2559 2558

(พัน) (พัน) (พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 13.2 17.4 1,759.7 1,661.4 35.8307 36.0886

ยูโร - - - 755.4 37.7577 39.4388

สกุลเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

2559 2558 2559 2558 2559 2558

(พัน) (พัน) (พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 13.2 15.6 984.2 617.4 35.8307 36.0886

ยูโร - - - 755.4 37.7577 39.4388

112 | รายงานประจ�าปี 2559 IRCP



ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บรษิทัฯ และบริษัทย่อยมคีวามเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารค้า ลกูหนีอ้ืน่และตัว๋เงนิรบัและเงินให้กูย้มืระยะสัน้แก่

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯ
และบริษทัย่อยจงึไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหายท่ีเป็นสาระส�าคญัจากการให้สนิเชือ่ นอกจากนี ้การให้สนิเชือ่ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยไม่มี
การกระจกุตวัเนือ่งจากบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมฐีานของลกูค้าท่ีหลากหลายและมอียู่จ�านวนมากราย จ�านวนเงนิสูงสุดท่ีบริษทัฯ และบรษิทัย่อย 
อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ ลูกหนี้อื่นและตั๋วเงินรับที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกัน เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารและหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ 
มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต�่า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2559

อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด

ไม่มีดอกเบี้ย รวม
อัตราดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.89 215.59 5.28 222.76 0.13 - 1.10

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน 65.29 - - 65.29 0.65 - 1.10

หนี้สินทำงกำรเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 73.89 181.90 - 255.79 2.50 - 5.875

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - 62.50 - 62.50 MLR -3.52 ถึง 
MLR -1.25

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 4.97 - - 4.97 4.93 - 9.17

งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2558

อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด

ไม่มีดอกเบี้ย รวม
อัตราดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.77 73.58 23.70 99.05 0.13 - 0.75

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน 71.29 - - 71.29 1.10 - 2.25

หนี้สินทำงกำรเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 106.09 67.00 - 173.09 2.60 - 6.10

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 5.04 - - 5.04 4.93 - 9.17

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2559

อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด

ไม่มีดอกเบี้ย รวม
อัตราดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.54 187.89 2.34 191.77 0.13 - 1.10

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน 44.48 - - 44.48 0.65 - 1.10

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 40.00 - - 40.00 12.00

หนี้สินทำงกำรเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท - 180.00 - 180.00 2.50 - 5.50

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 45.00 - - 45.00 5.80 - 7.50

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - 62.50 - 62.50 MLR -3.52 ถึง 
MLR -1.25

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 3.62 - - 3.62 4.93 - 9.17

งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2558

อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด

ไม่มีดอกเบี้ย รวม
อัตราดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.27 22.70 13.74 37.71 0.13 - 0.75

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน 44.48 - - 44.48 1.10 - 2.25

หนี้สินทำงกำรเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 61.29 67.00 - 128.29 2.60 - 6.10

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 30.00 - - 30.00 5.85 - 6.10

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 3.47 - - 3.47 4.93 - 9.17

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ 
ยอดคงเหลอืของสินทรพัย์และหนีสิ้นทางการเงนิทีเ่ป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแสดงไว้ในหมายเหตุ 31.5
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ 

32.2 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เน่ืองจากเครือ่งมอืทางการเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ จดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้หรอืมอีตัราดอกเบีย้ใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด

เบกิเกนิบญัชธีนาคาร เงนิกูยื้มระยะสัน้และเจ้าหนีท้รสัต์รซีทีมอีตัราดอกเบีย้เปลีย่นแปลงตามอตัราดอกเบีย้ในตลาด บรษิทัฯ จงึประมาณมลูค่า 
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

33. การบริหารจัดการทุน 
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการด�ารงไว้ซ่ึงความ

สามารถในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มบริษัทบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัท

มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.9:1 (2558 : 1.2:1) (เฉพาะบริษัทฯ : 2.0:1 (2558 : 1.3:1))

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของ 

บรษิทัฯ ให้อนมุตักิารจ่ายปันผลจากผลการด�าเนนิงานระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 โดยจ่ายเงนิปันผลในอัตราหุน้ละ 
0.25 บาท หรือคดิเป็นจ�านวนเงิน 25 ลา้นบาท ซึง่ในระหวา่งปีได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรอืคดิเป็นจ�านวนเงิน 
15 ล้านบาท ดังนั้นยังคงเหลือเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจ�านวนเงิน 10 ล้านบาท ท้ังนี้ จ�านวนเงินปันผลดังกล่าวจะ 
บันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

35. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
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